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Holland módszerű csülökápoló tanfolyam (Györkös István) 32

Alacsony árak és gyorsuló konszolidáció a tejiparban  36
    (Popp József, Harangi-Rákos Mónika, Szenderák János)

Hígtrágya tárolók keverése (Komjáthi Bálint) 42

Az LGAN silókukoricák használatának előnyei (Perczel Péter) 44

Fókuszban a szarvasmarhák szaporítása (dr. Flink Ferenc) 46

SCR HEATIME HR SYSTEM Ivarzás-  50
   és kérődzés megfigyelő rendszer (Balaskó Georgina)

DeLaval PR2100 fejőberendezések a Mezort cégcsoportnál  52
    (Tóth Tamás)



4 Holstein Magazin
2015/6

Egyesületi élet

Tenyésztési helyzetkép
A tenyésztés, a nemesítő munka soha nem lehet öncélú. A leg-
főbb cél az, hogy a kiváló tenyészállatok használatával az áru-
termelés hatékonysága és ezzel szoros összefüggésben a tartó, 
tenyésztő gazdasági eredménye mérhető módon javuljon. De 
mi a helyzet akkor, amikor a tejágazat fő alapanyaga, a nyers-
tej átvételi ára ilyen méltatlan mélyrepülésben található? Ekkor 
talán még fontosabb az, hogy ne áldozzuk be rövidtávú célja-
ink megvalósítása érdekében a hosszabb távon biztonságot és 
pozitív eredményt jelentő tenyésztési döntéseinket. Most úgy 
tűnhet, hogy a körülmények különös összjátéka folytán a tejpi-
ac kedvezőtlen – bár nem teljesen meglepetésszerű folyamatai 
mellett a tenyészállatok kereskedelme is belassult. A keleti pi-
acaink döntéshozói számára a magyar állomány állategészség-
ügyi státusza kedvező alkupozíciót eredményezett. Az év végé-
hez közelítve, néhány újabb kitörési pont miatt az ország teljes 
területe egységesen védekezési zónává alakult. Ez számunkra 
csupán technikai feladatot jelent, hiszen a betegséggel a vakci-
názási programnak és a vírus gyenge megbetegítő-képességének 
köszönhetően el tudunk bánni. Maga a kór meglehetősen eny-
he lefolyású, néhány napos lázon kívül más komoly problémát 
csak elvétve okoz. A vásárló országok hatósága azonban roppant 
merev szabályokhoz ragaszkodik. Olyan megyéből nem impor-
tálnak tenyészállatot, amely megyében kéknyelv kitörést jelen-
tettek a nemzetközi állategészségügyi szervezet felé. Az viszont 

teljesen elfogadható számukra, ha a megbetegedéstől mért 20 
km-es védőzónán belül, ám egy másik megyében található az 
export állomány. Ezeken a merev és értelmetlen szabályokon 
próbál rendületlen kitartással enyhíteni a szakmai diplomácia. 
Eddig sajnos eredménytelenül. Távolabbi térségek felé tudunk 
exportálni, amely viszont jóval magasabb szállítási költségek-
kel jár. Ezek a körülmények jelentősen csökkentették az idei 
tenyészállatforgalmat. Az előző év számaival összehasonlít-
va az elmaradás közel 50%-os és a tenyészállatok vételi ára is 
sokkal nyomottabb. A tenyészállatok mindig egyfajta tartalékot 
jelentettek a szűkös időkben, hiszen a nyomott tejárak mellett a 
gazdálkodók a tenyészállatok értékesítésével vészelték át a ked-
vezőtlen időszakot. Az országban maradt vemhes üszők növek-
vő száma viszont egy más összefüggésben kedvezőtlen hatást 
gyakorol a tejpiacra, hiszen a beellő üszők tehénként növelik az 
értékesítésre felkínált tej mennyiségét.

A tejpiac globális és lokális trendjei
A tejpiac hektikus viszonyai között szeretnénk olyan tendenci-
ákat bemutatni, amelyek segítségével a jövő talán biztosabb ki-
indulási pontokból tervezhető. Az elemzéshez az EU Bizottság 
Tejpiaci Figyelő Központ, valamint a hazai kutatóintézmények 
legfrissebb adatait használtam fel. Az előbbi elemzés meghatá-
rozott időnként frissülő jelentéseket, statisztikai mutatókat és 
beszédes ábrákat tartalmaz a tejpiac pillanatnyi helyzetéről. A 

múlt adataiból megha-
tározza a piac elmoz-
dulását, grafikonok 
segítségével bemutatja 
a változás irányait és 
ezekből mi magunk 
a jövőre vonatkozó 
előrejelzéseket ké-
szíthetünk. A honlap 
ezen a címen talál-
ható: European Milk 
Market Observatory 
http://ec.europa.eu/
a g r i c u l t u re / m i l k -
market-observatory/ A 
kezdőlapon az ún. „tej-
piaci műszerfalat” ta-
lálhatjuk, amely egyet-
len oldalon sűríti össze 
a piac valamennyi jel-
lemző információját, 
hasonlóvá téve egy 
repülőgép pilótafülké-
jének műszereihez. A 
legfontosabb döntési 
információk a szakértő 
szem egyetlen pillantá-
sával kiolvashatók.

Egy nehéz év vége
Bognár László

ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

Tejpiaci műszerfal 
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A műszerfal leghang-
súlyosabb helyén az 
alapanyagárak felvá-
sárlási árainak elmoz-
dulása látható (tábla 
1.) a nyerstej esetében 
az előző hónap, míg a 
vaj, sovány tejpor, tel-
jes tejpor és Cheddar 
típusú sajt előző heti 
áraihoz viszonyítva. 
Zöld nyilak mutatják 
az emelkedő, míg a na-
rancssárga a csökkenő 
árakat. 

E sor következő grafikonja (tábla 2.) a nyerstejárak alakulását 
mutatja 2001-től kezdődően. Ez a történelmi visszatekintés ki-
válóan alkalmas arra, hogy a hosszú távú trendeket felismerjük. 
Jól látszik, hogy a 2007-ig terjedő időszak 7 szűk esztendőt és 
egyre csökkenő árakat jelentett, míg 2014-ig komoly emelke-
dés volt megfigyelhető egy kisebb töréssel 2012/13-ban. Az árak 
példátlan magasságba emelkedtek. A világgazdasági környezet, 
a kereslet és a kínálat viszonya igen kedvezően alakult. Ter-
mészetes folyamatoknak köszönhetően azonban várható volt a 
fordulat. Ennek drasztikus mivoltát csak fokozta az EU piacsza-
bályozó eszközének – a tejtermelési kvóta – kivezetése. Nem se-
gíti az áresés megállítását az sem, hogy a nagy vásárlói térségek 
lendülete megtört. Az Oroszországot sújtó gazdasági embargó, 
illetve a kínai készletek felszaporodása és az ebből következő 
alacsonyabb intenzitású vásárlások azt eredményezték, hogy az 
Európában megtermelt tej és az előállított tejtermék egyre nehe-
zebben talál külső piacot. 

A sor következő két 
grafikonja (tábla 3.) 
az olaszországi és a 
holland spot-árak pre- 
cízen képezik le eze-
ket a gazdasági folya-
matokat. Ha összeha-
sonlítjuk az előző 
évek azonos idősza-
kában elért heti árak-
ból képzett görbék 
alakulását, azt vehet-
jük észre, hogy a bio-
lógiai szezonalitás-

nak megfelelően a 
bővülő tavaszi tejtermelés, a felkínált mennyiség növekedése 
alacsony árakat hozott, de az őszi keresletnövekedés hatására 
eddig mindig visszakorrigált a piac és magasabb összegű köté-

sek születtek. Nem így ebben az évben. Az árak egyszerűen be-
ragadtak a tavaszi, nyári szinten. Az elemzők egyöntetűen arra 
gondolnak, hogy a kvótarendszer eltörlése miatt megemelkedett 
tejmennyiség okozza ezt az anomáliát.

Tábla 5. A feldolgozók által felvásárolt nyerstej mennyisége 
az EU-ban 2012-15.

A 4. és 5. tábla grafikonjai az Unióban megtermelt nyerstej és 
az abból készült tejtermékek mennyiségi mutatóit és a változás 
százalékos arányát szemléltetik. Nem lephet meg senkit sem, 
hogy a teljes tejpor kivételével valamennyi kategória emelkedést 
mutat. Az év első kilenc hónapjában a nyerstej termelés 1,5%-

kal bővült az Unió átlagában. Ez országonként 
jelentős eltérést mutathat. 

Írországot követve Luxemburgban, Belgiumban 
és Magyarországon volt a legnagyobb a termelés 
növekedése +5,4%! (Tábla 7.) Ez arányaiban 
soknak tűnhet, de volumenét tekintve elenyésző 
mennyiség. Arra viszont elegendő, hogy a bel-
földi piacon zavart okozzon.

Tábla 4. Az EU tejtermelésének összehasonlítása az egy 
évvel korábbi mennyiségekkel. Kategóriák: nyerstej, vaj, 
sovány- és teljes tejpor, tejszín, sűrített tej, folyadéktej, 
erjesztett tejtermékek, sajt.

Tábla 1. EU nyerstej és alapanyagárak

Tábla 2. Történelmi tejárak

Tábla 3. Olasz és holland spot árak
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Elemzésünk nem lehet 
teljes anélkül, hogy glo-
bális versenytársaink sta-
tisztikai mutatóit ne ven-
nénk górcső alá. Kezdjük 
a mennyiségi adatokkal. 

A 6. tábla grafikonjai nem 
riogatnak minket elru-
gaszkodott nagyságrendű 
növekedéssel, sőt a 3,4%-
kal csökkenő új-zélandi 
termelés és az 1%-ot alig 
meghaladó USA bővülés, 
valamint a 2%-os auszt-
rál növekedés nem jelent 
kezelhetetlen dömping-
felkínálást. A statisztikák 
szerint a világ éves ke-
resletbővülése közel 5%. 
Persze ez térben és időben 
jelentős eltéréseket mutat, 
de az biztos, hogy nem in-
dokolja az európai mély-
repülést.  

Érdekes jelenség, hogy az USA-ban a meglóduló termelés mel-
lett szokatlanul magas nyerstej átvételi árak és a világpiacon a 
sovány tejpor kivételével valamennyi kategóriában a legmaga-

sabb kereskedési 
árakat érik el. 
Általában az Uniós 
árak a legmagasab-
bak és az óceániai 
térség pedig a leg-
olcsóbb termelő. 
Most ez az általáno-
san érvényes állítás 
teljes felborult. Az 
okok között egy-
aránt szerepelnek 
politikai, időjárási 
és rendkívüli körül-
mények is. 

Tábla 6. Az EU tejtermelésének változása fő termelőkre és egyes országokra bontva.

Tábla 8. Globális tejtermelési mutatók. Ausztrália, Új-Zéland és USA.

Tábla 9. Az EU, Óceánia (Ausztrália és Új-Zéland), valamint 
az USA árai. USD/tonna; Vaj, sovány tejpor, teljes tejpor, 
Cheddar sajt.

Tábla 7. Az EU tagországok tejtermelésének változása.
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Állításom igazolására a 8. tábla grafikonjai szolgálnak. Az el-
múlt 15 évben kisebb nagyobb időszakoktól eltekintve ez volt 
az általános tapasztalat. Az amerikai nyerstej ár 2013/14-ben 
mozdult el e hármas középértékéről a vezető pozícióba és ez az 
állapot rögzült azóta úgy, hogy az olló közben nyílt is.

Tábla 11. A kínai tejtermékimport mutatói; (vaj, sajt, sovány 
tejpor, teljes tejpor, tejsavópor, kazein, sűrített tej, laktóz; a 
második grafikon pedig azt mutatja, hogy ebből az import-
ból milyen arányban részesül az EU)

A legnagyobb felvásárló – Kína feldolgozott tejtermék importja 
az egy évvel korábbihoz képest néhány kategória esetében je-
lentősen megváltozott. Komoly visszaesést figyelhetünk meg 
a vaj és tejpor esetében, ezen belül is a teljes tejpor importja 
csökkent felére. Ez azt mutatja, hogy Kína alaposan bevásárolt 
és feltöltötte raktárkészleteit az elmúlt időszakban. (Tábla 11.) 
Szerencsés körülmény az, hogy ezekből a tételekből az Unió ré-
szesedése meglehetősen alacsony, míg a növekvő mennyiségek-
kel jellemezhető tételekben erős az EU dominancia pl. savópor, 
sűrített tej.

Hazai vonatkozások
A tejpiaci helyzet negatív hatásai nagyon komolyan 
sújtják a magyar tejtermelőket. A Tej Terméktanács 
és Szakmaközi szervezet legutóbbi prognózisa sze-
rint az egész 2015/16 „kvótaévet” tekintve 85Ft/kg, 
2015 harmadik negyedévében pedig 76Ft/kg alapár 
várható.
Ez láthatóan jóval elmarad a korábbi kedvező idő-
szak kiemelkedő átvételi áraitól, és jelenleg az ön-
költséget fedező árszint alatt alakul.
Ez óriási feszültséget és kiábrándultságot eredmé-
nyezett. Ennek hatására és a helyzet kezelésére tett 
erőfeszítés egyik megnyilvánulási formája a de-
monstrációs felhívás volt, amely az elmúlt hetekben 
járta be a sajtót és jutott el tagjainkhoz. A német 
példát próbáltuk követni, ahol az ágazat szereplői 
közösen vállaltak részt a terhek megosztásából. A 
kereskedelmi láncok megállapodtak a feldolgozók-
kal egy szerényebb, 5-7%-os átvételi-ár emelésben 
és azt vállalták, hogy ezt visszajuttatták a termelők 
részére – veszteségeik mérséklésére. Ott sikerült… 

Itt tovább folynak a tárgyalások és legalább azt elér-
tük, hogy a felek rendszeres időközönként egy asz-

talhoz ülnek és információt cserélnek. Nem könnyű az ágazati 
szintű egyeztetés, mert az ember nagyon gyorsan az Uniós ver-
senyjog által tiltott kartelezés mezejére keveredik, amikor egy-
séges fellépést próbál elérni.

Összefoglalva
A tejtermelés jelenleg és a középhosszú távú időt tekintve is ki-
hívásokkal küszködik. 
A globális termelést külső körülmények jelentős mértékben be-
folyásolják, de ezeket a hatásokat nehezen tudjuk alakítani. 
Ilyen például az időjárási anomáliákat okozó El Nino jelenség. 
A Csendes-óceáni térség Egyenlítő közeli területe karácsony tá-
ján erősen felmelegszik. Hatására aszályos, száraz időszak lép 
fel Afrikában és Ausztráliában, a Karib-tengeren és az Egyesült 
Államok nyugati partján pedig az óriási esőzéseket okozhat. A 
déli féltekén és a monszun időjárású országokban komoly ter-
mészeti károkat, aszályokat, míg másutt heves esőzéseket okoz, 
amely sok esetben ellehetetleníti a tejtermelést, növénytermesz-
tést, takarmánytermelést, és egyben az import oldalról növelheti 
e térségek részéről a keresletet. 
A kínai gazdaság zavarai és a saját belföldi termelés/import 
egyensúlya nehezen prognosztizálható.
Az Oroszországgal szembeni gazdasági embargó és az orosz vá-
laszlépések hatására kitiltott európai termékek import-tilalmá-
nak felfüggesztése továbbra is várat magára.
Az USA erős termelési hulláma jelentős belföldi keresletbővü-
léssel párosul, bár már kezd látszani a negatív árkorrekció. Az 
Óceániai térség termelése 2016-ban nem fog tudni jelentősen 
bővülni. Az EU termelői alkalmazkodnak a kvótaszabályozás 
nélküli helyzethez és a termékfeleslegek intervenciós tárolása, 
magántárolása további támogatásban részesül, ami politikai 
megoldás és nem orvosolja a strukturális problémát. A termelés 
tovább bővül a régió egyes országaiban, míg a kedvezőtlen terü-
leteken további üzemek hagynak fel a tejtermeléssel.
A világpiac keresleti és kínálati oldala egyaránt lassan, de egyen-
letesen bővül.
Az elemzői vélemények egyetértenek abban, hogy az előzőek-
ben bemutatott impulzusok hatására a következő év első félévé-
ben még további enyhe csökkenés, de ezt követően emelkedés 
várható a nyerstej átvételi árában.

Tábla 10. Világpiaci nyerstejárak, történeti áttekintés 2001-15-ig.
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Egyesületi élet
2015-ben kiadott Aranytörzskönyvek, 100.000 kg tejtermelést elért egyedek:

  # Egyed ENAR Név Születési dátum Ellés Apa Anyai nagy-
apa

Tenyésztő és tulajdonos

557 3005772150 Viola 2004. 11. 27. 6 15878 13885 Milkmen Kft., Paks
558 3252334633 Dankó 2005. 03. 04. 7 17529 13769 Komáromi Mg. Zrt., Komárom
559 3223819752 Oletta 2003. 02. 10. 7 16422 IT313025507 Geo-fríz Mg. Kft., Onga
560 3027360186 Rozi 2003. 08. 27. 9 16418 14226 Solum Mg. Rt., Komárom
561 3080103892 Csinos 2001 04. 30. 9 13142 12523 Belvárdgyulai Mg. Zrt., Berkesd
562 3253307030 Jello 2003. 02. 21. 7 De10213552834 De1020896838 Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos
563 3016636177 Bébi 2003. 09. 02. 8 16815 14385 Szikgát-tej Kft., Debrecen
564 3010030335 Ékes 2002. 08. 12. 9 13816 15415 Paksi Dunamenti Mg. Zrt., Paks
565 3195840321 Maris 2004. 11. 13. 6 14170 13722 Margittasziget 92 Kft., Mohács
566 3016096511 Narancs 2001. 11. 23. 9 15900 12923 Kisalföldi Mg. Zrt., Nagyszentjános
567 3200566734 Kormos 2002. 08. 25. 10 16188 12991 Gorzsai Mg. Zrt., Hmhely
568 3084818488 Nárcisz 2001. 04. 10. 9 15181 14563 Zombortej Kft., Kiszombor
569 3191366328 Citrom 2003. 06. 28. 8 16966 12108 Lakto Kft., Dabas
570 3191368487 Hamis 2003. 12. 14. 9 15421 13142 Lakto Kft., Dabas
571 3191371478 Kati 2004. 08. 09. 7 15421 15943 Lakto Kft., Dabas
572 3191360692 Fecske 2002. 02. 06. 8 15660 14915 Lakto Kft., Dabas
573 3191363817 Évi 2002. 10. 13. 9 15421 15361 Lakto Kft., Dabas
574 3192508356 Ildi 2004. 02. 14. 7 16422 16022 Berek-Farm Kft., Tisztaberek
575 3192508286 Rózsi 2004. 02. 05. 8 16422 15609 Berek-Farm Kft., Tisztaberek
576 3263202079 Bagoly 2004. 06. 02. 7 16505 15852 Erdőhát Mg. Zrt., Csaholc Teny: Nyírmada
577 3003341895 Viki 2000. 08. 12. 10 15413 9308 Zal-Agro Zrt., Türje
578 3088816626 Baba 2002. 12. 28. 8 14075 13722 Teny: Barter-Kim Kft., Hböszörmény 

Tul: Sárvári Mg. Zrt., Káld
579 3210375296 Narancs 2003. 07. 11. 9 16506 12523 Agroprodukt Zrt., Marcaltő-Ihász
580 3016238562 Manci 2002. 05. 28. 10 16246 12923 Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
581 3254806103 Csárdás 2003. 05. 23. 9 16782 13863 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
582 3239517590 Róka 2002. 11. 06. 10 14358 12523 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Táplánszentkereszt
583 3004129773 Pálfa 2000. 09. 17. 8 13782 12310 Agtifutura Real Kft., Tárnok
584 3089883018 Eti 2003. 05. 31. 7 15611 12934 Tej 2007 Mg. Kft., Alsónémedi
585 3261526838 Export 2006. 01. 20. 5 18515 14075 Sárvári Mg. Zrt., Káld
586 3221902702 Filler 2001. 12. 03. 7 16407 14291 Ivanics Imre, Csobaj
587 3221902719 Panka 2001. 12. 07. 9 16407 12311 Ivanics Imre, Csobaj
589 3260237218 Borcsa 2004. 04. 11. 8 15048 13919 Dézsi Imre, Nagyhegyes
590 3198211816 Ilona 2003. 04. 15. 9 16407 12130 Toldi-Tej Kft., Nagykőrös
591 3005766007 Langyos 2003. 11. 13. 7 16882 9869 Milkmen Kft., Paks
592 3005772150 Viola 2004. 11. 27. 6 15878 13885 Milkmen Kft., Paks
593 3253323524 Felleg 2005. 02. 15. 7 17248 16421 Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos

594 3017730603 Bibi 2001. 09. 06. 11 15779 12523 Körmendi Agrár Kft., Körmend
595 3197603740 Niki 1995. 07. 14. 16 12911 10748 Fegyverneki Állattenyésztési Kft., Fegyvernek 

Kunhalom Agrária Kft., Fegyvernek
596 3184720308 Cini 2002. 04. 08. 8 16140 12893 Rákóczi Mg. Szövetkezet, Kétsoprony
597 3026534812 Nóra 2002. 09. 16. 11 16407 12311 Nagykun-Logisztika Kft., Miskolc-Szirma 

Szirmaterm Kft., Miskolc-Szirma
598 3026537873 Parafa 2003. 06. 22. 8 16917 13436 Nagykun-Logisztika Kft., Miskolc-Szirma 

Szirmaterm Kft., Miskolc-Szirma
599 3245521879 Golyó 2003. 12. 20. 7 15682 14956 Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
600 3014634434 Zsuzsa 2003. 07. 11. 9 13816 14862 Haladás Plus Mg. Kft., Medgyesegyháza
601 3079635841 Matté 2004. 01. 06. 9 16615 14980 Szajki Mg. Zrt., Szajk
602 3084943300 Izolda 2002. 02. 06. 9 13857 12991 Vásárhelyi Róna Mg. Kft., Hódmezővásárhely
603 3235329504 Dajka 2003. 11. 28. 9 16418 14290 Laktagro Kft., Csót
604 3016245106 Fáni 2002. 11. 16. 10 16813 12837 Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
605 3032113526 Böske 2001. 09. 30. 9 13863 12523 Kinizsi 2000. Mg. Zrt., Fábiánsebestyén
606 3084733035 Falas 2002. 03. 21. 11 16200 11520 Árpád Agrár Zrt., Szentes
607 3024426548 Vera 2004. 08. 17. 7 14804 14075 Nagyhegyesi Állattenyésztési Kft.
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596 3184720308 Cini 2002. 04. 08. 8 16140 12893 Rákóczi Mg. Szövetkezet, Kétsoprony
597 3026534812 Nóra 2002. 09. 16. 11 16407 12311 Nagykun-Logisztika Kft., Miskolc-Szirma 
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598 3026537873 Parafa 2003. 06. 22. 8 16917 13436 Nagykun-Logisztika Kft., Miskolc-Szirma 

Szirmaterm Kft., Miskolc-Szirma
599 3245521879 Golyó 2003. 12. 20. 7 15682 14956 Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény 

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.
600 3014634434 Zsuzsa 2003. 07. 11. 9 13816 14862 Haladás Plus Mg. Kft., Medgyesegyháza
601 3079635841 Matté 2004. 01. 06. 9 16615 14980 Szajki Mg. Zrt., Szajk
602 3084943300 Izolda 2002. 02. 06. 9 13857 12991 Vásárhelyi Róna Mg. Kft., Hódmezővásárhely
603 3235329504 Dajka 2003. 11. 28. 9 16418 14290 Laktagro Kft., Csót
604 3016245106 Fáni 2002. 11. 16. 10 16813 12837 Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
605 3032113526 Böske 2001. 09. 30. 9 13863 12523 Kinizsi 2000. Mg. Zrt., Fábiánsebestyén
606 3084733035 Falas 2002. 03. 21. 11 16200 11520 Árpád Agrár Zrt., Szentes
607 3024426548 Vera 2004. 08. 17. 7 14804 14075 Nagyhegyesi Állattenyésztési Kft.

608 3087820145 Gemil 2003. 09. 06. 7 16883 15869 ZM-Nagisz Kft., Püspökladány
609 3087820602 Hennie 2003. 10. 22. 8 14800 14353 ZM-Nagisz Kft., Püspökladány
610 3089121196 Daru 2003. 11. 27. 7 14158 13863 Nyakas András, Hajdúnánás
611 3015531624 Tarka 2001. 06. 26. 8 15774 14138 Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár
612 3184111672 Banán 2002. 10. 02. 10 14087 12893 Eleki Agroda Kft., Elek 

Agronómia Kft., Deszk
613 3089930237 Eta 2002. 02. 16. 9 14158 12312 Zsadányi Malom 97 Kft., Zsadány
614 3080413847 Pinka 2003. 01. 16. 8 16925 14369 Borjádi Mg. Zrt., Borjád
615 3170306480 Cédrus 1998. 12. 31. 14 10559 9789 Jászkiséri Laktored Kft., Jászkisér
616 3016245081 Hajas 2002. 11. 13. 10 16813 13066 Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
617 3187708826 Bimbó 1999. 12. 11. 12 15181 13501 Berettyómenti Mg.  Zrt., Esztár
618 3187711189 Lujza 2000. 11. 16. 11 15181 11875 Berettyómenti Mg.  Zrt., Esztár
619 3239044795 Ida 2004. 12. 22. 6 17529 13769 Agro-Cow Mg. Kft., Berettyóújfalu
620 3090739094 Robi 2004. 09. 05. 8 15660 14075 Erdőhát Mg. Zrt., Csaholc
621 3192511075 Erzsók 2005. 07. 10. 7 17704 15181 Berek-Farm Kft., Tisztaberek 

Herceg-Farm Kft., Csaholc
622 3016255693 Szepi 2004. 11. 11. 7 16813 13779 Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
623 3008045853 Varjú 1997. 05. 22. 8 13956 8562 Nagisz-Tej Kft., Nádudvar 

ZM-Nagisz Kft., Püspökladány
624 3194053500 Bimbó 2005. 10. 04. 5 18201 14075 Tejtermelő Kft., Túrkeve 

Nyakas András, Hajdúnánás
625 3023244862 Klára 2003. 12. 22. 9 16418 13915 Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., 
626 3270711070 Irma 2006. 01. 29. 6 17645 16882 Gorzsai Mg. Zrt., Hódmezővásárhely
627 3088035098 Manille 2004. 09. 12. 8 17072 14219 Kasz-Farm Kft., Derecske
628 3005182739 Kese 2005. 02. 14. 8 16505 14170 Extra Tej Tejtermelő Kft., Beled
629 300518337 Dudi 2005. 03. 21. 8 16505 14170 Extra Tej Tejtermelő Kft., Beled
630 3242018099 Holló 2005. 03. 19. 7 17364 14979 Bólyi Mg. Zrt., Bóly
631 3119724335 Őzi 2004. 01. 26. 9 17469 11844 Mezőkovácsházi Új Alkotmány Mg. Kft.
632 3005770945 Cica 2004. 09. 26. 9 16882 13948 Milkmen Kft., Paks
633 3011738579 Csilla 2004. 05. 24. 9 14799 12934 Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., Pusztavám
634 3191365875 Szellő 2003. 05. 24. 10 16966 12055 Lakto Kft., Dabas
635 3191372077 Cigány 2004. 09. 16. 9 16782 15473 Lakto Kft., Dabas
636 3191371517 Ali 2004. 08. 16. 7 16804 12370 Lakto Kft., Dabas
637 3191375557 Piros 2005. 06. 26 7 18093 14570 Lakto Kft., Dabas
638 3191359070 Rigó 2001. 08. 05. 10 13142 13406 Lakto Kft., Dabas
639 3191375603 Pompás 2005. 06. 30. 7 18293 12991 Lakto Kft., Dabas
640 3007957711 Natasa 2001. 10. 22. 9 15871 12310 Teny: Bellér Kálmán, Debrecen 

Tul: Derecske Petőfi Mg. Kft., Derecske
641 3140311430 Narancs 2003. 01. 14. 8 14075 13436 Derecske Petőfi Mg. Kft., Derecske
642 3140309884 Mérges 2002. 04. 16. 9 14171 12310 Derecske Petőfi Mg. Kft., Derecske
643 3023253659 Szabin 2005. 07. 26. 7 15611 16125 Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
644 3200573570 Virág 2003. 10. 27. 9 15976 12145 Gorzsai Mg. Zrt., Földeák
645 3191363514 Csinos 2002. 09. 18. 8 16540 15361 Lakto Kft., Dabas
646 3200571055 Derű 2003. 06. 01. 9 16849 13508 Gorzsai Mg. Zrt., Hódmezővásárhely
647 3250554190 Wanda 2005. 09. 11. 8 17248 14804 Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
648 3013726514 Fanfár 2001. 12. 29. 8 15064 12523 Szekszárdi Mg. Zrt., Szekszárd
649 3202110254 Anna 2002. 08. 21. 9 14164 12346 Haladás Szövetkezet, Németkér
650 3018458434 Céda 2003. 09. 23. 9 17011 9380 Dózsa Mg. Zrt., Tass
651 3250901334 Rita 2005. 10. 23. 6 17407 14098 Terhes Sándor, Poroszló

Multiton Kft., Sarud
652 3004939367 Juhar 2003. 11. 03. 9 17072 16130 Narivo Kft., Igrici
653 3001647032 Izmos 2004. 07. 30. 9 15183 12370 Agrocentina Kft., Tiszanána
654 DE0348374572 Peggy 2004. 02. 02. 8 De346223090 De102107919 Német import

Chjaviza Kft., Tiszaalpár
655 3092226815 Export 2003. 08. 10. 8 14685 12429 Agrofríz Mg. Kft., Mezőtúr
656 3109541508 Rudi 2003. 08. 15. 8 14075 13436 Városföldi Mg. Zrt., Városföld
657 3082814941 Flóri 2001. 08. 03. 11 13966 14313 Laktárius Kft., Szarvas



Békés boldog karácsonyi ünnepeket, az új esztendőben sok szerencsét, 
jó egészséget, személyes és munkahelyi sikereket kíván 

a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete!



- 24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

- Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

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

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

- Tehén és üsző állományra egyaránt használható

- Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható 

- Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis 

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

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

-    Takarmányfelvétel figyelése

-    Állás-Fekvés-Mozgás arányának figyelése

-    Tehenek GPS alapú helymeghatározása az istállóban

LAKTIVÁTOR
A PIACVEZETŐ  IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

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

IVARZÁS MEGFIGYELÉS AZ OPTIMÁLIS 
INSZEMINÁLÁSI IDŐPONT MEGHATÁROZÁSÁVAL 

TAKARMÁNYFELVÉTEL FIGYELÉSE
ÁLLÁS-FEKVÉS-MOZGÁS ARÁNYÁNAK FIGYELÉSE

ÚJDONSÁG: TEHENEK GPS ALAPÚ 
HELYMEGHATÁROZÁSA AZ ISTÁLLÓBAN

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

LAKTIVÁTORLAKTIVÁTORLAKTIVÁTOR
A PIACVEZETŐ  IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

Már 72 működő rendszer és több mint 20.000 db laktivátor Magyarországon!
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A tenyészértékbecslést végző országok különböző bázisokat 
alkalmaznak a tenyészértékek viszonyítási alapjául szolgáló 
fix pont meghatározásaként. Vannak gördülő bázist, vannak 
lépcsős bázist, és vannak fix bázist alkalmazó nemzetek.
Magyarországon a lépcsős bázist használjuk, ami azt jelen-
ti, hogy 5 évente igazítjuk a referenciapontot. Ennek meg-
felelően idén a decemberi tenyészértékbecslés alkalmával 
felváltja a 2010-ben született tehenek tenyészérték átlaga a 
korábbi 2005-ös születésű tehenek átlagát.
Így az 5 évvel ezelőtt született tehenek minden egyes 
tenyész-értékekre vonatkozó átlaga jelenti a nulla pontot 
és a következőkben ehhez viszonyítva fejezzük ki az adott 
tenyészértékre vonatkozóan ez egyes egyedek pozitív vagy 
negatív értékét.
A bázisváltás természetes következménye a bikák 
tenyészértékének csökkenése, hiszen az az alap vagy bá-
zispont, amelyhez viszonyítva fejezzük ki a tenyészértékeket, 
megemelkedik. Ebből az következik, hogy ha a tenyészértékbecslési 
rendszer meghatározása szerint ezt az új értéket tekintjük 2015 dec-
emberétől a becslés alapjának, akkor ezt az értéket kell 0-ra állí-
tanunk. Más szavakkal, a két bázispont közötti különbség értéke 
egységesen kerül levonásra valamennyi bika tenyészértékeiből. A 
tehénpopuláció genetikai tulajdonságainak ugrásszerű javulása egy-
ben a tenyésztői munka eredményességét és sikerét mutatja.
Ez minden esetben egy relatív csökkenést mutat az adott értékmérő 
tulajdonságra vonatkozó tenyészérték esetében, hiszen a viszonyí-
tási pont magasabbra kerül, ehhez képest az egyed egy, a korábbi-
hoz mérten kisebb számmal jellemezhető értékkel rendelkezik. Ez 
abszolút értékben az állat genetikai értékét nem befolyásolja, csak a 
kifejezése változik a viszonyítási alap függvényében.
Magyarország az Interbull felé korábban közölt tenyészérték-
becslési politikája alapján idén a decem-
beri futtatás alkalmával váltott bázisévet. 
Mint minden tenyészértékbecslésben tör-
ténő változást, változtatást, így a bázis-
váltást is kötelező ellenőrző futtatásoknak 
kell megelőzni, mind hazai szinten, mind 
a nemzetközi tenyészértékbecslést végző 
INTERBULL szintjén. A sikeres validációt 
követően kerülhet sor a tényleges éles fut-
tatás lebonyolítására, aminek eredményei 
váltak publikussá most december 1-jén. 
Ismerestesek a korábbi évek laktációzásási 
eredményei. Ezek ismeretében a feno-
típusos különbségeket is tudjuk, de ezek 
csak alapadatok a tenyészértékbecslés 
szempontjából, hiszen a modell az egye-
dek genetikai képességeit számolja az is-
mert input adatok birtokában. 
Az általunk használt modell a környezeti 
hatásokkal terhelt fenotípusos értékekből 

az egyed valós genetikai értékeit kalkulálja. Természetesen a nagy 
számok törvénye alapján a két érték elég hasonló tud lenni, de jól 
látható, hogy a zsír kg esetében, amely talán a leginkább takarmá-
nyozás függő, ez a különbség elég szembetűnő. Tehát az, hogy az 
állatban milyen genetikai képesség rejlik, és azt a környezet meny-
nyire tudja kiaknázni, a számok eltéréséből elég jól nyomon követ-
hető.
A küllemi tulajdonságok esetében a tenyészérték változások a tuda-
tos szelekciós munkának köszönhetően a láb és a tőgy tulajdonsá-
gok esetében egyértelmű előrelépésről tanúskodnak.  
Gazdasági körülményeink között mindkét tulajdonságcsoport ki-
emelkedő jelentőséggel bír, ezért fontosságuk a későbbiekben is 
meghatározó a tenyésztői munka során. Az értékelt küllemi tulaj-
donságok esetében is jól nyomon követhető a populáció előrelépése 
a két bázisév között.

Bázisváltás 2015.
Kőrösi Zsolt

tenyésztésvezető, HFTE

Bázisév
Tehén 

darabszám
Átlagos
tej kg

Átlagos 
zsír kg

Átlagos
fehérje kg

Genotípusos értékek
2005 48.793 602,604736 17,060997 22,734932
2010 44.936 1060,235474 34,312801 39,739948
Különbség -3857 457,630738 17,251804 17,005016

Fenotípusos értékek
2005 48.793 8012,294922 284,633728 259,433289
2010 44.936 8467,477539 311,47818 278,056946
Különbség -3857 455,182617 26,844452 18,623657

Az alábbiakban a bázisváltás egyes termelési tulajdonságok esetében megfi-
gyelt értekei láthatók:
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2015. október 14-16 között szakmai tanulmányúton vehettem 
részt Hollandiában az Agroprojekt Kft. szervezésében. Bár a 
hollandiai időjárás ebben az időszakban nem éppen kegyes a ki-
rándulókhoz, megfelelő ruházattal készülve az ember hamar túl-
teszi magát ezen az apróságon. Az ottaniakat még a vízszintesen 
eső csapadék sem tudja lekényszeríteni a kerékpárjukról, vígan 
szelik gyerekek, felnőttek egyaránt csodajárgányaikkal a végte-
len hosszú villanypásztor vezetékekkel szabdalt holland tájat. 

Az meg ugye főleg ne panaszkodjon az elemek viszontagságai-
ra, akit vendéglátónk jóvoltából egyenesen a holland labdarúgó 
válogatott extrakényelmes autóbusza furikáz farmról-farmra. 
Hogy kerül egy ilyen kultikus jármű tehenészek szolgálatába? 
Vendéglátónk, a CRV szerteágazó tevékenységeinek sorában a 
társadalmi szerepvállalás is fontos szerepet játszik és ennek ke-
retében támogatják a labdarúgó válogatottat a busz fenntartásá-
val, üzemeltetésével, így mikor Robbenéknek nincs rá szüksége, 
a CRV igénybe veheti azt. 

A holland társadalomban a tejágazat és a tejtermelők munkájá-
nak megítélése amúgy is igen kedvező. Nagyon érdekes, hogy 
nem elsősorban a kiváló tejre, tejtermékekre büszkék, hanem 
azokra a holland tehenekre, amik szerintük a legjobb tejet ad-

ják a világon! Számomra a legizgalmasabb kérdés az volt, hogy 
ezeknek a teheneknek a gazdái hogyan élik meg a kvótaeltörlés 
utáni időszakot, tényleg nyertesei e a folyamatnak, vagy őket 
is jelentősen érinti a tejárak drasztikus csökkenése? Szerencsé-
re nagyon nyíltan és őszintén beszéltek a problémáikról. Mert 
problémák náluk is akadnak bőven. Itt van elsőként a 28 euro 
cent körüli tejár, ami első ránézésre nem is olyan rossz, de ha a 
30 euro centes önköltséget mellétesszük, mindjárt másként fest. 
Elmondható, hogy a kisebb, 50-70-es létszámú telepeknél ked-
vezőtlenebb az önköltség, aki nagyobb létszámú állományt tart, 

ott egy kicsit kedvezőbb a helyzet. Egy kétszázas tehénlétszám-
mal dolgozó farmer 26 euro centes önköltségről számolt be, de 
elmondta, hogy ez a „haszon” csak a túlélésre elég, fejlesztésre, 
beruházásra már nem. A kicsik közül sokan gondolták, hogy az 
állomány növelésével a kvótaeltörlés után hatékonyabbá, gazda-
ságosabbá tehetik a tevékenységüket. Istállóépítésre, férőhely-
növelésre hitelt vettek fel, tartalékaikat is bevonva beruházásba 
kezdtek. Ők vannak most talán a legnagyobb bajban. A törlesz-
tő részletek kigazdálkodása nem kis feladat. Érdekes, hogy a 
nehézségek ellenére nagyon optimisták. Azt tartják, hogy az ő 
termelési szisztémájuk, adottságaik annyira jók, hogy ilyen pil-
lanatnyi piaci zavarok nem képesek jelentősen és tartósan meg-
ingatni.

Hollandia a kvóta után
Jakab Lajos

területi igazgató, HFTE
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Nagyon bíznak a kínai piacban. Sikeresen akkreditálták a tej-
szektorukat, ezért a porított tej exportjának jelentős növekedé-
sére számítanak. 

A hasznosan, gazdaságosan, hosszú ideig termelő tehén még in-
kább felértékelődött. Ebben eddig is jók voltak, hisz az átlagos 
laktációszám 3,6. A hasznos élettartam, problémamentes tehén, 
magas tej beltartalom az elsődlegesek. Nem hajszolják a tejki-
logramm rekordokat. Ahol jártunk, ott mindenütt 10.000 kilo-
gramm körüli szintet tartanak évek óta. 
Bevételeik kiegészítésére sokan az állomány 30%-át fehér-kék 
belgával termékenyítik, a megszületett üsző- és bikautódokat 
egyaránt meghizlalják. A kiváló húsminőségű marhára nagy a 
kereslet, jó áron értékesíthető. A maradék 70%-ot ivarspecifikus 

spermával termékenyítik, így nem probléma az állománypót-
lás. Arra feltétlenül figyelnek, hogy az a bizonyos 30% az állo-
mány gyengébb hányadából kerüljön ki. Ehhez felhasználják a 
tenyészértékek elemzését, sok esetben a teljes nőivarú állomány 
genom tenyészértékének vizsgálatát is.
A CRV is nagy hangsúlyt fektet a genom tenyészérték vizsgála-
tára az üzemekben, a tenyésztési programba bevont farmokon a 
legértékesebbnek bizonyult üszőket megvásárolja. Az állatok a 
telepen maradnak, de a célpárosításból nyert embrióik, bikautó-
daik a CRV számára rendelkezésre állnak. Számos telep ebből a 
tevékenységből is számíthat jövedelem kiegészítésre.
Kivétel nélkül mindenhol szóltak az állami rendeletek, szabá-
lyozások miatt egyre inkább növekvő költségekről. Fájlalták a 

4000 forintos köbméterenkénti trágya-elhelyezési díjat, a vetés-
szerkezet drasztikus szabályozását. Elmondták, hogy hiába van 
elég földje valakinek, hogy szemes kukoricát termesszen, azt 
csak nagyon korlátozottan teheti meg. A szükséglet nagy részét 
kénytelen megvásárolni a „füves táj, legelők Hollandiája” képé-
nek megőrzése miatt.
Minden meglátogatott telepen használnak genetikailag szarv-
talan bikát is! Elmondásuk szerint az állatvédők belátható időn 
belül el fogják érni a szarvtalanítás tilalmát, ez már világosan 
látszik. Erre muszáj időben felkészülni, mert óriási gondot fog 
okozni a szarvalt állat a nyakfogóval, fejőrobottal, egyedi abrak-
adagolóval felszerelt istállókban. Az egymásnak okozott sérülé-
sekről már ne is beszéljünk.
Érdekes volt, hogy a költségek növekedése ellenére az itatásos 
borjak tejpótló tápszerén nem hajlandóak spórolni. Nálunk is is-
mert tejpótló gyártó cég olyan prémium tápszerét itatják, ami 
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idehaza nem is kapható. Az ára miatt nem is lenne rá igény. Ők 
erre áldoznak pénzt, meg is látszott a borjakon. Szerintük ez a 
későbbiekben megtérül. 
Felfoghatatlan volt számukra, hogy nálunk húszan dolgoznak 
egy négyszázas telepen. Ők egyedül, plusz a feleség félmunka-
időben, meg a gyerekek ellátnak kétszázat. Az igaz, hogy olyan 
szinten voltak automatizálva az istállók, hogy fejés, almozás, 
borjúitatás – tehát a legmunkaigényesebb teendők – nem igé-
nyeltek különösebb gondot.
A robot megfej, a trágya lepotyog az aknába, a borjakat megitat-
ja az automata, az abrakot egyedileg kiméri az adagoló, az ivar-
zást figyeli a lépésszámláló. Különösebben csoportosítani sem 
kell, mert mindenki ugyanazt a tömegtakarmányt kapja naponta 
egyszer, egy adagban, csak az abrakadag változik. Az állomány-
méretből adódóan ellés sincs tömegével, így tényleg nem okoz 
különösebb gondot két embernek ellátni a telepet.

Komoly kihívásként említették a jövőre nézve a fiatal generáció 
elszakadását a farmoktól. Az a legnagyobb gond, hogy a családi 
farmot megöröklő fiú nehezen talál feleséget. Egyrészt leköti a 
munka, nincs ideje ismerkedni. Nagyobb részt a fiatal lányok 
nem szívesen mennek feleségül tehenészhez. Szabadabb életfor-
mára vágynak, nyaralni akarnak, polgári életet élni. Kérdeztük 
az egyik 50 év körüli farmert, hogy mikor volt nyaralni utoljára. 
Azt mondta viccesen, hogy a felesége szokott menni Spanyolor-
szágba, nagyon jól szokta magát érezni.

Fotók: Guti Gábor



18 Holstein Magazin
2015/6

Egyesületi élet

2015. november 8-16-ig volt lehetőségem részt venni a Gén-
bank–Semex Magyarország Kft. szervezésében egy kanadai lá-
togatáson. A programtervezet rendkívül sokoldalúnak, és éppen 
ezért mindenki számára érdekesnek ígérkezett. A kint eltöltött 
napok pedig minden elvárást felülmúlóak voltak. Sok mindent 
kiemelhetnék a programok közül, hiszen valóban rengeteg he-
lyen jártunk, de számomra a legtöbbet szakmailag egy mesterte-
nyésztő, és maga a Royal Show meglátogatása jelentette. 

Egy kötött telep, a Claynook Farms Ltd., New Hamburg-ban, 
egyenesen fantasztikus tehenekkel volt tele. Igazi ínyencség volt 
számomra. Nagyon közlékeny és büszke tenyésztő mutatta be a 
kiválóbbnál kiválóbb teheneit. Hiába igyekeztem gyönyörködni 
az épp felállított tehén szuper tulajdonságaiban, már emelkedett 
is fel a következő, és ez így ment végig az egész istállóban. 

Jó néhány remek adottságú szűz üszőt és egy igen magas geneti-
kai értékű kisbikát is sikerült lencsevégre kapni. 

2015 The Royal Winter Fair
Holstein Show

Szabics István
területi igazgató, HFTE
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205 tehenük közül 15 db Excelent, 115 db Very good, 50 db 
Good plus minősítésű és világ 31 országába exportálnak embri-
ókat. Az itt élő tehenek látványával is megelégedtem volna, de 
nagy örömömre még hátra volt az utazás fénypontja, a Royal!

The Royal Agricultural Winter Fair

A Királyi Mezőgazdasági Téli Vásár 1922. november 22-én nyílt 
meg először, melyen 17.000 szakmai, és 150.000 civil látogató 
fordult meg. A kiállításnak a királyi jelzőt, rangot V. György ki-
rály adományozta. 
Minden novemberben Toronto ad otthont ennek a hatalmas ren-
dezvénynek. Több mint 1.000.000 négyzetméternyi területen 
zajlanak bemutatók és versenyek.  Ennek köszönhetően manap-
ság körülbelül 300.000 ember látogat ki a világ legnagyobb fe-
dett mezőgazdasági vásárára és lovas versenyére. Elit kanadai 
és nemzetközi tenyésztők vesznek részt, több mint 5000 kis és 
nagyállattal. 

2015. november13. péntek

Megérkeztünk a kiállításra és még néhány együtt töltött perc 
után – amíg kiosztották a belépőinket, valamint megkaptuk a 
helyszíni kis térképet, nehogy eltévedjünk –, végre bevethettem 
magam a tehenek közé. 
Sajnos a bírálat már elkezdődött. Elsőként lerohantam a ring be-
járatához, ahol gyülekeztek a következő osztály résztvevői és 
gyakorlatilag innentől a délutáni busz indulásáig transzba esve 
fényképeztem, amit csak lehetett, hogy valamit magammal vi-
hessek haza, ebből a csodálatos érzéssel párosult látványból. 
Fantasztikus minőségben felkészített állatok jelentek meg a ring 
bejárata előtt. Egyetlen apró hibát sem lehetett találni rajtuk. Se-
hol egy elfelejtett folt, sérülés, mindenki gyönyörűen csillogó, 
a tőgyek beolajozva, körmözés tökéletes, plusz lezsírozva, nyí-
rás professzionális, tökéletes top-line, minden csont él, ér, véna 
kihangsúlyozva, farok, fülek, lábszár, fej extra rövidre nyírva, 
hogy még finomabb legyen a hatás. Olyan penge kondiban je-
lentek meg, a legkevesebb bőr alatti zsír nélkül, mintha le lenné-
nek vákuumfóliázva, és minden csontélükön gyümölcsöt lehetne 
hámozni.
Kezdetben csak a ringen kívülről fotóztam, aztán felbátorodva 
egyre beljebb merészkedtem a ringben egy-egy jó kép miatt. 
Néhány óra múlva már a ring közepéről készítettem a képeket. 
Hála istennek nem küldtek ki. Nyilván élőben más, de legalább a 
következő képekkel megpróbálom Önöknek bemutatni.
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A profi felvezetők nemcsak a lebernyeget tüntetik el ügyesen, 
és koordinálják az állatot észrevétlenül, kihangsúlyozva annak 
előnyeit, miközben hibáikat rejtegetik, hanem azonnal segítséget 
is nyújtanak egymásnak, ha a szükség épp rosszkor éri kedven-
cüket. De rajtuk kívül is mindenkinél lapul néhány papírtörlő, 
még a ceremóniamesternél is.



Célzottan 
tejtermelésre nemesített hibridek

Kiváló betakarítási 
kondíció biostimulátorral

AXIS

A gazdaságos 
tejtermelés alapja

a kiváló minőségű tömegtakarmány

Jó minőségű, stabil 
tömegtakarmány, kombinált tartósítóval

    Csatádi Gábor 
+36 20 262 3308 

gcsatadi@hu.timacagro.com

    Bankós Péter 
+36 20 521 0561 

pbankos@hu.timacagro.com

    Gyenis Dávid
+36 20 262 2298

dgyenis@hu.timacagro.com

    Serbán Mihály
+36 20 262 2569

mserban@hu.timacagro.com 

    Schantl Julianna 
+36 20 262 2769

 jschantl@hu.timacagro.com

Kürthy-Molnár Zoltán
Kereskedelmi és 

Marketing Menedzser; 
Állattenyésztési Divízió 

+36 20/459-2846
 zkurthy@hu.timacagro.com

A technológiai  
ajánlattal  

kapcsolatban keresse  
a Timac Agro és  

a Limagrain  
szaktanácsadóit:

http://www.lgseeds.hu/
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Itt a vásárban minden szükséges holmit, kelléket be lehet szerez-
ni. Szuper samponok, remek fehérítők, többféle waxok és olajok 
közül lehet választani, hogy a nyíró-, és hajszárító gépekről, nyí-
rófejekről ne is beszéljek. 
A maximális erezettség eléréséhez néhányan kis elektromos 
impulzusokat adó készüléket használnak, de van, aki krémekre, 
mások pedig a tőgy hűtésére esküsznek.
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Óriási élmény volt testközelből látni RF Goldwyn Haileyt, több 
képet nem mertem már betenni róla, pedig jó néhányat készítet-
tem, ő 97 pontos excellent. Meglehetősen gyorsan eltelt a nap és 
a ringben azon izgultam, hogy a megbeszélt buszindulásig vége 
legyen a nagydíjas választásnak. Igazán értenek a hangulat foko-
zásához és az ilyenkor szokásos bírói monológ után megtörtént a 
nap fénypontja, melynek eredménye a következő.

Grand Champion 
Charwill Attic Marcy (Attic), Milksource Genetics, WI
Reserve Grand Champion 
Ms Goldwyn Alana (Goldwyn), Ferme Fortale, Isabelle Verville 
& Pierre Boulet, QC
HM Grand Champion 
Loyalyn Goldwyn June (Goldwyn), Diamond Genetics 
Australia, Kevin Dobereiner & Pierre Boulet, AUS, OH & QC

Úgy gondolom, hogy ezeknek a teheneknek a látványa sokáig 
elkísér, és segítségemre lesz a bírálatok és egyéb feladataim so-
rán. Használhattam volna az örökre szót is, de szeretném még 
látni a Royal Show-t, ezért nem tettem. 
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Aranytörzskönyves avatások
Harsányi Sándor

A derecskei Kasz-Farm Kft. tehenészetében újabb aranytörzs-
könyv került átadásra. A Manille 3509 (Tomahawk×Enehould) 
11 évesen, nyolcadik ellése után érte el a száz tonnás életteljesít-
ményt. Sajnos Manille már nem várta meg az aranytörzskönyv-
be iktatását.

Manille aranytörzskönyvét Szombati István ügyvezető, 
Sóczó György telepvezető, Papp Tamás és Szabó Ferenc 
inszeminátorok vették át.

17. aranytörzskönyves tehenüket ünnepelték a Gorzsai 
Mg. Zrt. dolgozói Hódmezővásárhelyen. Ezúttal 1107 Irma 
(O-man×Blitz) lépte át az elismerést érő 100.000 kg-os tejterme-
lést. Irma 9 éves és a 6. laktációjában jár. Standard laktációinak 
átlaga 13.668 kg! 

Az oklevelet Szabó Zsolt telepvezető, Sipos Pál inszeminátor és 
Rostás Zoltán vették át.

Újabb tenyészet debütált az aranytörzskönyvben. Nem is akár-
hogyan, a Derecske Petőfi Mg. Kft. konyári szarvasmarha tele-
pe egyszerre három tehénnel jelentkezett be a százezresek klub-

jába. 0988 Mérges (Párizs Dombinátor×Chif-Stic) 13 évesen 9. 
borja után, 1143 Narancs (Siggi-Nábob Aerostar) 12 évesen 8. 
laktációjában, 5771 Natasa (Enyingi Tizian Terry×Chif-Stic) 14 
évesen 9. ellését követően termelte meg a 100.000 kg tejet. 

Az okleveleket Kiss Zoltán telepvezető munkatársaival együtt 
vette át.

Aranytörzskönyves avatások

Jakab Lajos

Újabb rekorder tehenek köszöntésével kezdődött a bikaneve-
lő tehén szemle a Milkmen Kft. földespusztai tenyészetében. 
7094 Cica (Blitz×Hero) termelése meghaladta a 100 ezer ki-
logrammot, így őt friss Aranytörzskönyvesként ünnepelhet-
tük. 11 életéve alatt kilencszer megellett, ebből is látszik, hogy 
újravemhesítése nem jelentett különösebb gondot, az első vagy 
második termékenyítést siker koronázta. Másik ünnepeltünk 
6703 Látvány (Blitz×Chief-Cris) csak kilenc hónappal idősebb 
Cicánál, viszont hét laktációja alatt termelése meghaladta a 130 
ezer kilogrammot. Életnapra jutó teje is kiemelkedő, 30,52 ki-
logramm. 

Teljesítményét oklevéllel jutalmaztuk, melyet Gamós András 
ügyvezető igazgató és kollégái vettek át az ünnepségen megje-
lent vendégek körében.

A bikanevelő tehenek szemléje során évről évre figyelemmel kí-
sérhettük, hogyan érik be egyre jobban a Milkmen Kft. tenyész-
tési koncepciójának gyümölcse. A rendelkezésre álló nőivarú 
állomány mély ismerete, számtalan genom tenyészérték vizsgá-
lat, célpárosítások, embrióprogramok, a legaktuálisabb és leg-
magasabb genom tenyészértékű bikák használata mind hozzájá-
rult ahhoz, hogy világviszonylatban is kiemelkedőnek számító 
tenyészértékkel rendelkező fiatalok nevelkednek Földespusztán. 
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A magyar genom top five! A fiatalok a Milkmen Kft. tenyésze-
téből származnak. Az üszök listavezetője 2607 GTPI értékkel 
4312 Zavar, aki KINGBOY lánya. Őt három SUPERMAN lány 
követi 2604-2514 közötti GTPI értékkel! A legkiemelkedőbb 
közülük SUPERMAN fia, aki 2633 GTPI értékkel rendelkezik, 
különösen magas, 8,1 gPL (hasznos élettartam) mutatóval!

Nagyon várta már a Borjádi Mg. Zrt. csapata tenyészetük első 
Aranytörzskönyves avatását. A 100 ezres álomhatárt 1384 Pinka 
(Lintrig×Jockey) nevű tehenük lépte át először. Pinka 13 évesen, 
nyolcadik laktációjának végére teljesítette az elitklubba kerülés 
feltételét. Nemrégiben kezdte kilencedik laktációját és szeren-
csére korát meghazudtoló formában folytatja termelését. 

A tanúsító oklevelet Rudolf István állattenyésztési ágazatveze-
tő, Zvekán Szandra műszakvezető, Tóth Norbert műszakvezető 
és Kollár Károly körmöző vették át.

Finom, de szilárd szervezet. 13 éves kora ellenére is irigylésre 
méltó feszes hát, erős lapocka és ágyékkötés, párhuzamos há-
tulsó lábak jellemzik Pinkát. Tőgyének mélysége, bimbóinak 
helyeződése ma is jól szolgálják a tehenet.

Szintén új belépőként köszönthetjük az Aranytörzskönyves te-
nyészetek klubjában a Dózsa Mg. Zrt. tassi telepét. 5843 Céda 
(BG Alonso Manfred×Citrom Wiseman) 12 évesen, 9 laktációt 
maga mögött tudva termelt 100 ezer liternél is több tejet. Legna-
gyobb termelését a harmadik laktációjában produkálta, 13.632 
kilogramm tejjel. 

Az elismerő oklevelet Kovács Márta ügyvezető igazgató, dr. Kis 
Tamás állatorvos és Turcsányi Péter telepvezető vették át.

Aranytörzskönyvesek 
Észak-Dunántúlon

Szabics István

2015. november 27-én Beleden a 30051 8337 Dudi, és a 
30051 8273 9 Kese nevű egyedek aranytörzskönyvbe kerülését 
ünnepelhettük. Mindkettejüknek nyolc ellésre volt szükség a 
bűvös határ eléréséhez. Dudi 7., Kese pedig az 5. laktációjában 
termelt 18.000 kg felett. Érdekességként elmondható, hogy Dudi 
és Kese apja is 16505 SILDAHL BW DUTCH BOY-ET.
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Pusztavámi Tejszövetkezet 
Zrt., Pusztavám

Sebők Tamás

Csilla 30117 3857 9
14799 Hun Pero Rang Belwood-ET×12934 Bis-May S-E-L 
Mountain-ET

Csilla a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. második 100.000 kg 
életteljesítménnyel büszkélkedő tehene. Ő is kiváló példája 
a „mindenkinek jár még egy esély” mondásnak, hiszen első 
laktációjában megtermelt 5984 kg tej nem sok reménnyel 
kecsegtetette tenyésztőit. Második laktációjában viszont 
„összekapta magát” és kis híján megduplázta elsős termelését, 
majd élete csúcsán – hatodikosként – már közel 14.000-es 
standard laktációval „dübörgött” a százezer kg felé. A kilencedik 
laktációban elért Aranytörzskönyves szint mellé 11 borjút hozott 
világra, amely háromszoros ikerellésének volt köszönhető. Az 
ikrek nem érkeztek mindig zökkenőmentesen, amely Csilla 
szaporodásbiológiájában is tükröződött. Első hat borját csupán 
11 rakás előzte meg, míg a következő három borjához már 13 
inszeminálásra volt szükség. Az ebből adódó utóbbi, elhúzódó 
laktációit Csilla nem töltötte tétlenül, jelenlegi, kilencedik 
laktációjában is közel jár a 13.000 kg-hoz, viszont tizedik rakását 
követő üres állapota komoly kihívások elé állítja gondozóit. 
A telepen töltött tíz és fél év után tenyésztői viszont már nagy 
odafigyeléssel és szeretettel állnak az ilyen „kihívások elé”!

Az oklevéllel Istvánfalvi Miklós elnök, Csillával Zelovics Gábor 
termelésvezető és a telepi kollektíva.

Avatás Mezőkovácsházán

Kőrösi Zsolt

631-es sorszámmal avattuk a Mezőkovácsházi „Új Alkotmány” 
Mg. Kft. tehenészeti telepén első aranytörzskönyves tehenüket. 
A 31197 2433 5 számú ŐZI 9 laktáció alatt teljesítette a 100.000 
kg tejmennyiséget. A 2004. január 16-án született egyed apja 
17469 Ostretin Festimo, anyai nagyapja 11844 Hanoverhill 
Royalist-ET. 

Az avatáson Papp Zoltán ügyvezető igazgató, Telek Zsolt telep-
vezető és Szeles Jácint, az állat gondozója vették át az oklevelet. 
Gratulálunk!Csilla kicsattan az egészségtől, csak egy borjú nagyon hiányzik 

a folytatáshoz. Gábor arcán viszont látszik az optimizmus és ez 
jó jel lehet a jövőre nézve!
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Tejtermelő tehén állományaink kedvező mozgásképességének 
fenntartása, a viszonylag zárt tartásból eredő jelentős környe-
zeti hatások és az intenzív termelés miatt rendszeres, mondhatni 
napi figyelmet, szakszerű megelőző és gyógyító intézkedéseket 
követel a tenyészetek munkatársaitól. Telepeinken bizonyos el-
járásrendek alakultak ki az adott állomány csülökápolására és a 
sántaság problémájának kezelésére. Ezeknek az eljárásoknak a  
többsége azonban tovább javítható, tekintettel a nagy állomány 
koncentráció miatt kialakuló zsúfoltságra, technológiai hiányos-
ságokra, a megfelelő szakemberek hiányára (többszáz tehenes 
állományban nem elég egy fő körmöző, pl. váltóra is szükség 
van), vagy ha a funkcionális és gyógyító csülökápolás a gyakor-
latban is szétválik egymástól, pl. ha ezt más-más szakemberek 
végzik. A különböző lábvég-betegségek okozta állományszintű 
sántaság már sok tenyészetben javult, de még távolról sem lehe-
tünk elégedettek ebben a tekintetben, gondoljunk pl. az általános 
ujjak közötti bőrgyulladást, a digitális bőrgyulladást, vagy a fe-
kélyes tüneteket mutató állatok viszonylag magas előfordulására 
(sorrendben 15%, 10%, 5% felett állományszinten). 
Gyakran találkozunk ezeknek a lábvég betegségeknek olyan 
idült, szövődményes kórformáival, melyek makacsul visszatér-
nek utókezeléseket követően is, nehezen, vagy egyáltalán nem 
gyógyulnak, de az érintett teheneket mégis termelésben kell tar-
tanunk. Az ilyen esetek magasabb száma a megelőző intézkedé-
sek bizonyos hiányosságait valószínűsíti. A megelőzés jelentő-
ségét fokozza az is, hogy a már hosszabb ideje sánta teheneket 
sokszor még a legnagyobb gondoskodás mellett sem tudjuk ki-
gyógyítani, gyakran csak azért, mert már olyan előrehaladott a 
lábvég-betegségük (elhanyagoltak), vagy a technológia egysze-
rűen nem teszi lehetővé tartósabb pihentetésüket és kezelésüket. 
A holland eredetű funkcionális csülökápolás módszere alapvető-
en a prevenciót, a lábvégek egészségének fenntartását segíti ha-
tékonyan. Az alcsiszigeti Gazdaképző Kft. és Egyesületünk által 
szervezett őszi csülökápoló tanfolyamra – a korábbi évekhez 
hasonlóan – az ország eltérő vidékeiről, több gazdaságból ér-
keztek érdeklődők, akik az otthoni állományban állatgondozók, 
állategészségügyi kezeléseket végeznek, vagy egyéb gazdálko-
dási feladatokat látnak el. A tanfolyamra jelentkező résztvevők 
a következők voltak:

Berta Viktor, Abonyi Mezőgazdasági Zrt., Abony
Charanjit Singh, ComAgro- Sardo Kft.,Nógrádkövesd
Lang Miklós, Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks
Lukácsi István Attila, Dózsa Mezőgazdasági Zrt., Tass
Mészáros Róbert, Chjaviza Kft., Tiszaalpár
Roberto Pusceddu, ComAgro- Sardo Kft.,Nógrádkövesd
Szpisják Péter, vállalkozó, Köröstarcsa

Tanfolyamainkon már visszatérő módon részt vesznek a kör-
nyező országok olyan  magyarnyelvű munkavállalói is, akik 
telepeinken dolgoznak. Ehhez képest újabb jelenség, hogy a 

külföldiek tulajdonában és irányítása alatt lévő telepekről is 
érkeznek dolgozók, akik szakmai továbbképzésre jelentkeztek 
tanfolyamunkon. Így volt ez most is, amikor együtt dolgoztunk 
egy-egy olasz és indiai munkatárssal is, akik már hazájukban is 
foglalkoztak állatgondozással. A résztvevők optimális létszáma 
lehetővé tette, hogy nemcsak magyar, hanem angol nyelven is 
részletekbe menően megbeszéljük az elméleti feladatokat, majd 
a szükséges gyakorlati fogásokat is. Ezért nekik sem jelentett 
nagyobb nehézséget az elméleti, vagy a gyakorlati anyag elsajá-
títása. Így minden tanuló aktívan igyekezett részt venni a rend-
szerint estébe nyúló programokban.

A feladatok megállapítása
Tanfolyamaink tematikája – az alapvető ismeretek megbeszélé-
sén túl – mindig a résztvevők otthoni követelményeihez is iga-
zodik. Ennek megfelelően, miután a tanulók többsége nagy lét-
számú telepeken dolgozik, ezért kitértünk az ilyen állományok 
csülökápolásának fontosabb szervezési feladataira is. Egyesek 
otthoni állományuk teljes csülökápolását maguk oldják meg, 
azaz funkcionális és kuratív kezeléseket együtt végeznek és nem 
vesznek igénybe külső segítséget. Az ilyen munka már 2-3 fő 
gyakorlottabb szakembert igényel, akik 20-25 tehén csülökápo-
lását is gondosan elvégzik naponta bizonyos váltásban, csapat-
ban is képesek dolgozni és a gépi munkafogásokat is ismerik. 
Sok telepünkön azonban külsős szakemberek végzik el ezt a 
félévre ható munkát, általában néhány hét alatt (ami a telepi-
eknek néhány hónap is lehet), amikor a külsős csapattal a helyi 
szakemberek együttműködnek és bizonyos ellenőrzést is végez-
nek, majd az állomány többségének csülökápolása utáni félév 
alatt elvégzik a különböző okok miatt kimaradt állományhányad 
(nehézvemhesek, ellettek) és a csülökbetegek rendszeres keze-
léseit is. A tanfolyamon résztvevők többségének most ez utóbbi 
volt a célfeladata. Nyilvánvaló, hogy ez a „sántázásnak” neve-
zett munka folyamatos észlelést, ellenőrzést és funkcionális, va-

Holland módszerű csülökápoló tanfolyam
Szolnok Alcsisziget, Gazdaképző Kft. 2015. október 19-22.

Györkös István
egyetemi magántanár, Szent István Egyetem
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lamint kuratív csülökápolási teendőket is tartalmaz, természete-
sen egész évre kihatóan, amihez már inkább telepi szakemberre 
van szükség, nem említve a sántaságot megelőző technológiai 
és lábfürösztési intézkedéseket. Egy 50-100 tehenet tartó ma-
gánvállalkozónak érdemes az ilyen célfeladatokat állományában 
szakszerűen megszervezni úgy, hogy önállóan is jól elvégezhes-
se mindezt. Természetesen ehhez szakemberek együttműködé-
se és jó minőségű eszközök, szerszámok használata szükséges.  
A résztvevők  mindegyike végzett már csülökápolást, náluk a 
fő feladat a tanult módszer elméleti és gyakorlati szempontja-
inak elsajátítását és az ehhez szükséges, hatékonyabb szerszám 
használatot jelentette. A mindig fontos, gyakori korrekciók leg-
eredményesebben a gyakorlati fogások bemutatása után váltak 
be. A legfontosabb lábvég-betegségek tüneteinek felismerését és 
kezelését is gyakorolhatták a körömszabályozással együtt.

A munkák szervezése
A balesetvédelmi megbeszélés után a tanulás közvetlenül gya-
korlással folytatódott a lehetőségekhez képest napokig. A ta-
nulók mind mellső és hátulsó végtagokon, váltva és egyszerre, 
együtt dolgoztak. Minden munkát – már hagyományosan – kö-
zösen bíráltunk és megbeszéltünk. 
A betegségek ismertetése után azok tüneteit és kezelését is gya-
korolhatták a tanulók. Munka közben több időt kellett szakítani 
a kések élezésének gyakorlására is, ami természetesen több-ke-
vesebb pillanatnyi eredménnyel járt. Lehetett dolgozni gyen-
gébb, majd élesebb késsel egyaránt, mert a különbség így érzé-
kelhetőbb volt. Rendszeresen megbírálták egymás munkáját is, 
azzal a kötöttséggel, hogy a bírálatot mindig a jobb eredménnyel 

kellett kezdeniük és csak aztán a rosszal. Mindezt a többiekkel 
is mindig megbeszéltük.
A munkák szervezése fontos szempontja az otthoni csülökápo-
lásnak is, ezért erre is ki kellett térnie a tanfolyam programjának. 
Az állomány körmözésének szűkre szabott időszaka mellett a 
termelésbe állítás, a termelési és a szaporodásbiológiai ciklus 
változó, de rendszeres idejéhez is alkalmazkodnia kell a csü-
lökápolásnak. Általánosan elfogadott követelmény telepeinken, 
hogy az elletőből kikerülő tehenek csülökápolását már rend-
szerint elvégzik, hiszen ez naponta csak néhány tehenet jelent. 
Probléma ugyanakkor, hogy a fogadó csoportokba került tehe-
nek lábvégeit már alig ellenőrzik utána, így azok – szükséges 
– sántasági kezelései rendre elmaradnak. Ezért az érintett né-
hány tehén az induló laktációját kikezeletlen lábvég-betegséggel 
kezdi, ami nemcsak az eltelt időben súlyosbodik, hanem azért 
is, mert az ellés utáni első hónapokban a legfogékonyabbak a 
tehenek a lábvég betegségek kialakulására. A fogadó csoportok 
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csülökállapotára tehát érdemes ügyelni. Különösen a traumás 
talpfekély és a digitális bőrgyulladás (DD) ellenőrzését emel-
tük ki az ellés utáni időszakban, miután e betegségek kezelésé-
nek, sőt kikezelésének hatékonysága sem olyan egyszerű, mint 
gondolnánk. Ugyanígy nem feledkezhetünk el a táplálóanyag- 
forgalmi rendellenességek miatt ilyenkor könnyebben kialaku-
ló laminitiszes tünetek (talpszaru bevérzés, fehérvonal elválás, 
duplatalp, szarutok torzulások) következményeiről sem. A ne-
gatív energia egyensúly visszaállásában egyes tehenek „ rugal-
matlanabbak” mint mások. Így pl. az elmaradt, megfelelő keze-
lések miatt kialakult idült kórformák már csak nehezen, vagy 
gyakran egyáltalán nem gyógyulnak a szokásos telepi viszonyok 
között. Ezért a megelőző intézkedéseknek és szakszerű kezelé-
seknek felértékelődik a jelentősége. Ezért is fontosak a naponta 
végzett sántasági ellenőrzések és az ezt követő kezelések. Nagy 
részeredménynek tartjuk egy telepen, ha a vemhes üsző és a 
szárazonálló állományokban is  sikerül hosszabb-rövidebb ideig 
megszüntetni a sántaságot, főként a DD okozta sántaságot. Kü-
lönösen intenzíven termelő tehénállományokban lehetnek gya-
koriak az említett laminitiszes tünetek, melyeket később nem 
olyan könnyű helyrehozni.

Szerszámok és eszközök használata
Tanfolyamaink többéves tapasztalata, hogy a résztvevők eszköz-
ellátása nem túl változatos, minőségük pedig szerénynek mond-
ható. Egy ilyen tanfolyami alkalom arra is jó, hogy többféle kézi 
vagy gépi szerszámot is használhassanak a résztvevők, kipróbál-
hassák ezeket munka közben, sőt figyeljenek karbantartásukra 
(élezés, beállítások) is. Rendelkezésükre állt többféle csiszoló-
korong kipróbálása is. A jó minőségű szerszámok használata és 
védelme a csülökápolásban is nélkülözhetetlen. Ezt egyrészt en-
nek a szakterületnek olyan korábbi képviselői, mint a gulyások, 
juhászok, vagy kovácsok is így tartották. Utóbbiak sokszor ma-
guk készítették kezükhöz a jellemző célszerszámaikat is, ame-
lyeket aztán óvtak is sokáig. A jó kéziszerszámnak „ lelke van” 
mondták féltréfásan. Másrészt most már a kereskedelemben is 
kaphatók olyan jól kialakított, jó minőségű szerszámok, melyek 
még valahogyan nem találták meg gazdájukat eddig. A csoport 
a megfelelő balesetvédelmi ismeretek birtokában, kellő óvatos-
sággal dolgozott a különböző kézi- és gépi szerszámokkal, mely 
óvatosság a későbbi munkájuk során is indokolt lesz.
A tanfolyamot záró gyakorlati vizsgán a résztvevők eszközhasz-
nálatát nem szoktuk értékelni, csupán munkájuk végeredményét, 
tekintve, hogy többféle eszközzel is elérhető hasonló eredmény, 

de a szükséges szerszámok használatához hosszabb idő is kell, 
már ha egyáltalán megvannak ezek. A tanulók fegyelmezett 
munkájuk eredményeként, az egymást követő napok alatt látha-
tó javulást mutattak felkészültségükben. A kezdőknek megfelelő 
jártasság után a szükséges rutin megszerzése már az otthoni ál-
lományban lehetséges.

A tanfolyam résztvevőinek néhány alábbi észrevétele a tanultak-
kal kapcsolatban természetesen az új ismeretekre és az otthoni 
feladatokra is vonatkozott.

Lang Miklós: Fontos a szükséges időben elvégzett csülökápo-
lás, mert többféle betegség kialakulását előzheti meg. Az ál-
lomány körmözése után figyelni kell a DD, vagy a talpfekély 
tüneteit mutató tehenek későbbi ellenőrzésére is. A kezeléseket 
folytatni, az alkalmazott kötéseket idejében cserélni is kell. A 
sánták kezelése az azt okozó csülökbetegség pontos megállapí-
tásán múlik. Egy-egy állaton gyakran több csülökbetegséget is 
meg lehet figyelni.

Berta Viktor: A funkcionális és kuratív csülökápolás alapvető 
műveleteit a gyakorlatban kipróbáltuk. Adott lábvég-betegség 
esetén mérlegelni kell, hogy a sérült köröm tehermentesítését 
milyen módon végezhetjük a legjobban. Lehet természetes és 
mesterséges módszerrel próbálkozni. Az elhalt szaru eltávolítása 
és a közeli irha védelme (a fölösleges sérülés éa a velejáró vér-
zés elkerülése) nemcsak a fekélyek kezelésében fontos, hanem 
a végtag teherviselő képességének megítélésében is. Törekedni 
kell arra, hogy az állat mozgásán javítsunk, a sántaságát enyhít-
sük vagy megszüntessük. Több esetben a szarutok torzulásainak, 
túlkopásainak lábszerkezeti, tehát genetikai okai is lehetnek, 
ezért az állat lábállására is érdemes figyelni mozgása közben.

Mészáros Róbert: A hagyományos módszerekhez képest a 
funkcionális körmözés stabilabb alátámasztást ad a lábnak. A 
gyakorolt módszer a sarkak állapotát védi, sőt gondozza, ami 
az állat mozgását jobban segíti idősebb korában is. De találkoz-
tunk túl magas sarkakkal is egy-egy tehénnél, amit alacsonyabb-
ra kellett venni. A megismert szempontokat még nem árt majd 
gyakorolni.

Roberto Pusceddu: A gyakorlásban a jó szerszámok és csiszo-
lógép használata sokat segített. A jó gyakorlatot folytatni kell 
majd. Figyelni kell arra, hogy a tehén mozgásképességét minden 
alkalommal igyekezzünk visszaállítani.

Lukácsi István Attila: Már korábban is végeztem körmözést, 
ezért a már begyakorolt fogásokat kell javítani, kissé módosítani 
és ezzel jobb eredményt sikerül elérnem. A javulás már az eltelt 
néhány nap alatt is látszott. A jól élezett szerszámok és a csiszo-
lógép lényegesen megkönnyítheti ezt a munkát.

Charanjit Singh: Már korábban én is végeztem csülökápolást. 
A tanultak alapján remélem ezután már jobban is végzem majd. 
Szívesen is csinálom a tehenek körmözését, mert nem idegen tő-
lem az állat figyelmesebb gondozása. A munkában a csiszológép 
használatát már sokat gyakoroltam. A tanfolyam alatt ezzel nem 
volt gondom, de az újabb módszert érdekes volt megismernem, 
amihez a gépet és a többi szerszámot is jól tudom majd hasz-
nálni.
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Globális piaci helyzet
2013-ban a tej termelői ára rekordszintet ért el világszerte. En-
nek oka, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon az aszály miatt 
visszaesett a tejtermelés, a takarmányárak emelkedtek és Kíná-
ban is csökkent a tejtermelés (5,7%), s ezzel egy időben a kínai 
tejtermék import hirtelen emelkedett. A tejtermék exportőr régi-
ók termelése 2013 második felében már növekedésnek indult, 
de a magas árszint 2014 közepéig kitartott. 2014 augusztusá-
ban a kínai kereslet csökkenése és az orosz embargó együttes 
hatásaként az árak esése felgyorsult. A jövőben a tejtermékek 
világpiaci árának alakulására Kína tej- és tejtermékfogyasztásá-
nak változása és önellátottsági foka hat a legerőteljesebben. Rá-
adásul Kína gazdaságának növekedése az előre jelzett 12-14% 
helyett erősen kozmetikázva is csak 7% körül alakul 2015-ben, 
így importjának további visszafogására kényszerül. A világnak 
kevesebb tejtermékre lesz szüksége a közeljövőben, amit a tej-
termelők egyelőre még nem vettek tudomásul, de ilyen gyorsan 
nem is tudtak volna reagálni a globális kereslet csökkenésére. A 
kőolaj exportőr országokban – miután a kőolaj ára már tartósan 
is nagyon alacsony – szintén csökken a tejtermék importjának 
volumene, ami további árcsökkenést eredményez. Az EU fontos 
célpiaca, Algéria 2015-ben például 30 %-kal fogta vissza az EU-
ból érkező importját.

Ezzel szemben a fő exportrégiók kedvező időjárása miatt a glo-
bális kínálat az alacsony termelői árak ellenére is növekedett 
(DairyAustralia, 2015). A globális tejtermelés 2015-ben 800 
millió tonna körül alakul, ennek felét 3 régió termeli meg: az EU 
mintegy 162 millió tonnát, India 150 millió tonnát (ennek 50%-a 
bivalytej) és az USA 96 millió tonnát fog előállítani. Globálisan 
tehát India a legnagyobb tejtermelő ország, ahol a tejtermelés 
2015-ben legalább további 4%-kal nő. A növekedés főként az 
állomány növekedésének és a nagyobb termelékenységnek kö-
szönhető (FAO, 2015). A fejlődő és a fejlett országok tejterme-
lése közel megegyezett 2012-2014 átlagában: 377 millió és 380 
millió tonna. Előbbi 421, utóbbi 511 millió tonnára növekedhet 
2024-re, de a fejlődő országok fajlagos hozama továbbra is ala-
csony marad a fejlettekéhez képest (OECD – FAO, 2015).

Jelenleg a kereslethez képest tejegyenértékben kifejezve 10% 
többlet terheli a nemzetközi kereskedelmet, ami visszatükrö-
ződik az alacsony árakban. A világban felhalmozott készletek 
leépítéséhez, valószínűleg az 1 év is kevés lesz. Mivel a globális 
tejtermelés 8-9%-a kerül nemzetközi kereskedelembe tejegyen-
értékben kifejezve, a 10% globális kereskedelmi többlet a tej-
termelés 1%-át jelenti, amit nem tudunk levezetni a nemzetközi 
piacon. A belföldi árakat is a nemzetközi piac határozza meg, 
még akkor is, ha a teljes megtermelt mennyiségnek alig 10%-a 
kerül exportra. A globális kínálat bővült az elmúlt fél évtizedben, 
főként Kína folyamatos és stabil gazdasági növekedésének kö-
szönhetően. A helyzet azonban megváltozott. 2015 első felében 

35%-kal csökkent a tejtermék behozatala (tej egyenértékben) 
az előző év hasonló időszakához képest. A teljes tejpor vásárlás 
visszaesése 56% volt, ami 2,7 millió tonna tejmennyiségnek fe-
lel meg (USDA, 2015). Közel egy évtizedes negatív „csúcson” 
volt a sovány és a teljes tejpor ára 2015-ben, közel 50%-ot csök-
kent az ár az előző év azonos időszakához képest. A sajt és a vaj 
ára kedvezőbb helyzetben volt, de így is fél évtizedes negatív 
„rekordot” mutattak. A sovány és a teljes tejpor óceániai, EU-s 
és USA-béli ára is 40-60%-os visszaesést mutatott az előző év-
hez képest. A Cheddar és a vaj ára valamivel mérsékeltebb, 20-
30%-os csökkenést mutatott (USDA, 2015).

A következő 10 évben, vagyis 2025-re mintegy 150 millió ton-
nával, azaz 950 millió tonnára fog nőni a tejtermelés, ami átlago-
san évi 1,5%-os emelkedésnek felel meg. Az „El niño” jelenség 
miatt a déli félteke tejtermelése csökkenhet (AKI, 2015a). Az „El 
niño” és a „La niña” komplex természeti jelenségek, melyeket 
a Csendes-óceán hőmérsékletének változásai eredményeznek. 
Az „El Niño” és a „La niña” az „El niño-Southern Oscillation 
(ENSO) ciklusellentétes fázisai. Az ENSO ciklus a kelet – kö-
zép egyenlítő mentén elfekvő Csendes-óceáni térség légkörének 
és óceánjának hőmérséklete közötti fluktuációt írja le. Az „El 
niño” gyakran mint az ENSO meleg fázisa jellemezhető, míg 
a „La niña” mint a hideg fázisa. Ezek a normál hőmérséklettől 
jelentősen eltérő felszíni hőmérsékletingadozások nem csak az 
óceáni térségre hatnak ki, de globálisan is jelentősen befolyá-
solhatják az időjárást és a klímát is. Mindkét jelenség általában 
9-12 hónapig tart, de néhány elhúzódó mellékhatás évekig is el-
húzódhat, ráadásul az „El niño” általában gyakoribb, mint a „La 
niña” (NOAA, 2015). Habár a szakértők nem tudják pontosan 
megjósolni a jelenség mértékét és súlyosságát, de az „El niño” 
jelenségnek szignifikáns hatása lehet a takarmánytermelés muta-
tóira. Ennek ellenére nem minden esetben párosul erős aszállyal, 
sőt az időjárásra tett hatása is változhat (Dairy Australia, 2015).
A következő évtizedben a nominál árak várhatóan emelkedni 
fognak a növekvő nemzetközi kereskedelem hatására. Várható-
an a sajt ára fog a legerőteljesebben növekedni 2024-ig. A reál-
árak a nominál árakkal szemben várhatóan csökkenni fognak, 
de nem érik el a 2007-et megelőző időszak mélypontját, hanem 
jelentősen fölötte maradnak (OECD- FAO, 2015). Kína lassabb 
növekedési rátával is a globális kereslet fő szereplője marad. 
Kína mellett Szaúd-Arábia, Malajzia, az Egyesült Arab Emirá-
tusok, Vietnam, a Fülöp-szigetek, Thaiföld és Omán importja 
növekedhet. A csökkenő globális árak ösztönözhetik az afrikai 
kontinens importját (FAO, 2015).

A tej és tejtermékek nemzetközi kereskedelmének és fo-
gyasztásának alakulása
Az összes tejtermelés mindössze 8-9%-a kerül a nemzetközi 
kereskedelembe (FAO, 2015). A tejtermék exportja erősen kon-
centrált. A 2024-re szóló előrejelzések szerint az EU az első szá-
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mú sajtexportőr marad a világon (40%-os részaránnyal), míg az 
USA és az EU körülbelül egyharmad-egyharmad arányban ré-
szesedik majd a soványtejpor (SMP) exportjából. A vaj és a tel-
jes tejpor (WMP) esetében a helyzet változatlan lesz: Új-Zéland 
marad globális szinten a legjelentősebb exportőr mintegy 50%-
os részaránnyal mindkét termékből. A fő exportőrök összetéte-
le az elmúlt években változatlan volt, a következő évtizedben 
azonban Argentína és Szaúd-Arábia szerepe jelentősen nőhet (a 
teljes tejpor és a sajt tekintetében). A tej és tejtermékek importjá-
ban Kína és Oroszország érdemel említést. Kína várhatóan a leg-
nagyobb importőr lesz sovány és teljes tejporból 2024-ig (15 és 
25%-os részaránnyal), míg Oroszország a bevezetett importtila-
lom ellenére is fő célországa marad a tej és tejtermék kivitelnek. 
A kereskedelem szerkezete továbbra sem változik a fejlődő és a 
fejlett országok között a következő évtizedben. A tejtermékeket 
főként fejlett országok exportálják a fejlődő országok piacaira. 
A nemzetközi kereskedelmi és belföldi szabályozások (ideigle-
nes kereskedelmi restrikciók, bilaterális egyezmények stb.) je-
lentősen befolyásolják majd a kereskedelmet. Számos bilaterális 
kereskedelmi egyezmény diverzifikálhatja a tej- és tejtermékek 
kereskedelmét, különböző kereskedelmi korlátok viszont jelen-
tősen vissza is foghatják azt. Utóbbiakra példa az egészségügyi 
és élelmiszer-biztonsági aggodalmak előtérbe kerülése (OECD 
– FAO, 2015). Az egy főre jutó tejfogyasztás (egyenértékben) 
magas Új-Zélandon és Ausztráliában (300 kg/fő fölött), az EU-

ban (286 kg/fő), az USA-ban (259 kg/fő) és Oroszországban 
(259 kg/fő). Fontos tej- és tejtermékfogyasztó ország még Ka-
zahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Pakisztán, Szudán és 
Algéria is (IFCN, 2015). A megtermelt tej 24-25%-a nem kerül 
feldolgozásra, közvetlenül fogyasztják el. A top 20 tejfelvásárló 
a világon 184 millió tonna tejet vásárol fel, vagyis a globális ter-
melés 25%-át. 2013/14-ben 123 tejipari cégfelvásárlás történt a 
világban, kizárólag 1 milliárd dollár alatti értékben. Nagy tejfel-
dolgozó cégek vásároltak fel kisebbeket. A top 15 felvásárlása 
évente, 5-28 millió tonna között mozog. Ezzel szemben Magyar-
országon 1,3 millió tonnát vásárol fel mintegy 120 feldolgozó. 
Az árbevétel alapján a világ legnagyobb feldolgozója a svájci 
Nestlé volt 21,3 milliárd euró évi árbevétellel, a második a fran-
cia Danone 15,2 milliárd euro bevétellel, amit mindkét vállalat 
nagyon magas hozzáadott értékű termékek gyártásával ért el. A 
20. helyezett árbevétele is 3,6 milliárd eurót jelentett.

Az Európai Unió tejágazatának helyzete 2015-ben
Európában a kereslet növekedése a 2020-ig tartó időszakban ki-
sebb lehet, mint a világpiaci kereslet átlagos növekedése (2%). A 
népesség lassú növekedése és a stagnáló gazdasági teljesítmény 
erősen visszafoghatják a kereslet bővülését. Egyre valószínűbb, 
hogy a feldolgozók a pangó belpiac miatt a világpiacon értéke-
sítik majd a többletet, ugyanis az importfüggő piacokon egyre 
alacsonyabb az önellátottság szintje. A tej és tejtermékek piacán 
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továbbra is problémát okoz a hektikus áringadozás. A kereslet és 
a kínálat rugalmassági foka, illetve az áralakulás és a termelési 
döntések közötti késés, a piacra lépés korlátai és az árfolyam-
kockázat mind növelik a várható fluktuációkat (AKI, 2015b).

2015-ben, az EU tejtermelése 1,2%-kal magasabban, 160 mil-
lió tonna körül várható, főként az alacsonyabb takarmányárak, 
a kedvező időjárás és a tejkvóta rendszer eltörlése miatt. Külö-
nösen Írország, Hollandia és Németország növelte termelését a 
kvótakivezetés után (FAO, 2015). Az EU tejfelvásárlása 1,1%-
kal lesz magasabb 2015-ben, mint egy évvel korábban, viszont 
2016-ban további közel 1%-os növekedésre lehet számítani. A 
tejhasznú állomány is gyarapodott (AKI, 2015a).
Az EU legnagyobb tejtermelője Németország 31 millió tonnás 
tejtermeléssel (1. ábra), a második a sorban Franciaország 25 
millió tonnával. Az Egyesült Királyság (14 millió tonna), Hol-
landia és Lengyelország (12 és 10 millió tonna), illetve Olasz-
ország (10,5 millió tonna) szintén jelentős tehéntej termelő tag-
állam. Magyarország a 18. helyen szerepelt, 1,47 millió tonnás 
tehéntej termeléssel.

Az orosz importtilalom szerepe gyengült, miután az EU több ex-
portőre növelni tudta a kivitelét más piacokra. Ennek ellenére a 
piaci zavarok enyhítését célzó eszközök továbbra is fennállnak, 
mint pl. a magántárolási támogatások és az intervenciós felvá-
sárlások (Dairy Australia, 2015). 
A tejtermelés tovább koncentrálódhat a tejkvóta kivezetésével, 
főként az észak- és nyugat-európai tejtermelési régiókban. A 
2012-es előrejelzések még 7-8%-os tejtermelés növekedést vetí-
tettek előre 2015 és 2020 között. A termelés azonban már a túl-
lépést sújtó illeték ellenére is megindult és erőteljessé vált 2013 
második felétől kezdve. 2009 és 2014 között mintegy 10%-kal, 
2014-ben pedig mintegy 4%-kal (6 millió tonna) bővült az EU 
tejfelvásárlása. Ennek elsősorban a magas nyerstej árak és az 
alacsony takarmány árak voltak az okai. Annak ellenére, hogy 
a tejkvóta rendszer megszűnt a tejtermelés nem nőhet „korlátla-

nul”. A földterület hiánya, mely nélkülözhetetlen a takarmányel-
látásban, a tőke hiánya, a fokozódó környezeti megszorítások és 
az éleződő verseny az erőforrásokért visszafoghatják a termelés 
várható bővülését. A tejtermelés céljából vásárolt földterületek 
vásárlására Kelet-Európában lehet számítani, mivel a tengerparti 
övezetekben a gabonatermelés általában magasabb jövedelme-
zőséget biztosít a tejtermeléshez képest. Hollandiában a föld-
területek magas ára, Dániában az eladósodás okozhat komoly 
problémákat a tejtermelésben (AKI, 2015b).
A kvóta eltörlését számos várakozás és előrejelzés övezte. Ha-
tása talán nem lesz olyan drasztikus, mint a pár évvel korábban 
előre jelzett események, de negatív hatása a kevésbé hatékony 
régiókban mindenképpen érezhető. Jelentősen bővülhet 2015-
ben Hollandia, Írország, Lengyelország, az Egyesül Királyság, 
Spanyolország és Dánia beszállított tejmennyisége, de alacso-
nyabb lehet Franciaországban, Németországban, Csehország-
ban, Szlovákiában, Portugáliában és hazánkban is. A csökkenés 
oka főként a nyerstej árak alacsony szintje (AKI, 2015a). A szö-
vetkezés erősödésére számíthatunk Európában a közeljövőben. 
A rövidebb ellátási láncok, a vertikális termelési integrációk és 
partnerségek kialakításával a tejfeldolgozás adminisztrációs és 
menedzsment költségei csökkenhetnek, illetve hatékonyabb le-
het a feldolgozói tejbeszállítás koordinálása. Ez kisebb védelmet 
nyújthat (csak bizonyos fokig) az áringadozással szemben (AKI, 
2015b). 

Az orosz embargó hatása
2014. augusztus 7-én Oroszország az aktuális gazdasági ese-
mények miatt (több ország szankciókat vezetett be az orosz 
állammal szemben az Ukrajnával kialakult belbiztonsági hely-
zetet követően) importtilalmat vezetett be, aminek hatására visz-
szafogta a behozatalát különböző mezőgazdasági termékekből. 
Az importtilalom eredetileg csak egy évre szólt és kiterjedt a 
tej- és tejtermékekre is. A restrikció földrajzilag az Európai Uni-
ót, az USA-t, Kanadát, Ausztráliát és Norvégiát érintette. A tila-
lom hatását jól szemlélteti, hogy az orosz háztartások az összes 

élelmiszerre fordított 
kiadásának kétharma-
dát az érintett termékek 
köre tette ki. Különösen 
azokat az országokat 
érintette kedvezően ez 
az esemény, amelyekre 
nem volt érvényes az 
orosz tilalom (kivált-
képp Dél-Amerika or-
szágai). Ennek eredmé-
nyeként az oroszországi 
import a dél-amerikai 
kontinens felé fordult, 
míg az Európai Uniónak 
más exportpiacokat kel-
lett találni. Az embargó 
által érintett termékeket 
főként ázsiai piacokra 
szállította az EU. Ez az 
intézkedés kedvezőtle-
nül érintette az Európai 
Uniót és Oroszországot 
egyaránt. Az EU jelentős 
piacokat vesztett, melyet 

1. ábra: Az EU tehéntej termelése 2014-ben (ezer tonna)
Megjegyzés: a legkisebb körök 3, a közepes körök 10, a legnagyobb körök 30 millió tonnás termelést rep-
rezentálnak
Forrás: EUROSTAT (2015): http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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a termelők pénztárcája szenvedett meg, Oroszországban pedig 
jelentősen megdrágult az import, ami az orosz vásárlóerő csök-
kenéséhez és különböző termékek jelentős drágulásához vezetett 
(a sertéshús – melyet a legjobban érintett a tilalom – és a barom-
fihús ára 27%-kal emelkedett 2014-ben a bevezetett intézkedé-
sek miatt). Ezen felül számos olyan ország, mely piacot nyert 
Oroszországban, elég erős lehet ahhoz is, hogy hosszú távon, a 
tilalom lejártával is megőrizze ezt a pozícióját (OECD – FAO, 
2015).
Az nem valószínűsíthető, hogy a korábbi importmennyiséget ve-
szi fel ma is Oroszország, elsősorban az alacsony energiaárak, a 
reáljövedelmek csökkenése, a rubel gyengülése és a belső terme-
lés növekedése miatt. 2015. augusztus 19-én az Új-Zéland felől 
érkező termékek importtilalmát már feloldotta az orosz állam, 
de a sajtimport ennek ellenére sem növekedett jelentősen. Ebben 
szerepet játszik az is, hogy az olcsóbb tejfehérjéből és növényi 
zsírokból előállított analóg sajtok termelése nő Oroszországban 
(AKI, 2015a).

A tej termelői ára az EU-ban
Alacsony szintről indultak a nemzetközi tejárak 2015-ben. 2006 
óta a világpiaci és az uniós nyerstej árak között erősödő kapcso-
lat van. Ennek oka a piaci deregulációs folyamatok és a globális 
kereslet növekedése. A világpiaci tejárak varianciája az EU-s 
tejárak varianciájának 60%-át magyarázta 2000 és 2013 között, 
míg 2006 és 2013 között tekintve már 77%-ra emelkedett a kap-
csolat szorossága (Thiele et. al, 2015).
Vőneki et. al. (2015) a világpiaci, az EU-s és Németország 
nyerstej árait hasonlította össze a magyar nyerstej árakkal. Erő-
södő kapcsolatot mutatott ki a magyarországi és a globális, il-
letve az uniós felvásárlási átlagárak között, ami szintén az EU-s 
deregulációs folyamatoknak köszönhető. 2000 és 2006 között 
nem volt kimutatható kapcsolat a ha-
zai és a világpiaci árak között. 2007 
és 2013 között, a hazai árak varian-
ciájának 49%-át magyarázta a világ-
piaci árak varianciája, tehát 2007 és 
2013 között a világpiaci árak 1 eurós 
emelkedése 0,48 eurós növekedést 
indukált a hazai árakban egy liter 
tejre vetítve.
2000 és 2006 között az uniós árak 
varianciája 16%-át magyarázta a 
magyarországi árak varianciájának, 
de 2007 és 2013 között már 84%-ra 
emelkedett. Azaz, 1 eurós emelke-
dés az uniós árakban közel hasonló 
nagyságú növekedést okozott a ma-
gyarországi árakban is. Hasonlóan 
erős korreláció volt megfigyelhető 
a németországi és a magyarországi 
nyerstej árak között. A hazai árak va-
rianciájának 75%-át magyarázta a németországi árak varianciája 
2007 és 2013 között (1 euró növekedés a németországi árakban 
0,74 eurós növekedést okozott a magyarországiban) (Vőneki et. 
al, 2015). Az EU-ban a legtöbb tagország INTRA-EU kereske-
delmet folytat, és kevés azon tagállamok száma, melyek harma-
dik országokkal kereskednek. Németország és Hollandia viszont 
aktívan részt vesz a tej- és tejtermékek nemzetközi kereskedel-
mében. Piacuk rendkívül érzékeny az egyes tej- és tejtermékex-
portőr országokban bekövetkező piaci sokkhatásokra (Carvalho 

et. al, 2015). Németország áralakító szerepet tölt be az EU-ban, 
de általánosságban a világpiaci ár változásaira is érzékenyen re-
agál, mivel harmadik országba irányuló exportmennyisége je-
lentős (Jansik et. al, 2015).

Magyarország tejágazatának helyzete
A mezőgazdaság bruttó termelésének szerkezete megváltozott. 
A magyar ágazati szereplők körében jól ismert, hogy az állatte-
nyésztés és a növénytermesztés hozzájárulása eltolódott az utób-
bi javára (34-66%). Hazánkban az állattenyésztés jövedelem-
helyzete kedvezőtlen, emiatt alacsony a termelési érdekeltség az 
ágazatban. Ez azonban nem csak az állattartást érinti. A csök-
kenő takarmányigényt a növénytermesztők is megsínylik. Az 
állattenyésztés szerepe kiemelkedő a magasabb hozzáadott érté-
kű termékek gyártásában. Az állattenyésztésben ismert, hogy a 
ráfordítási szerkezetének megváltoztatása korlátozottabb, mint a 
növénytermesztésben az átlagosan 40-60%-os takarmányköltség 
arány miatt. A külső környezeti hatások csak elnyújtva érezte-
tik hatásukat, így a költségek hullámzása nem olyan drasztikus, 
mint a növénytermesztésben (BÉLÁDI - KERTÉSZ, 2015).

2014-ben 802 ezer szarvasmarhát tartottak Magyarországon, 
melyből 359 ezer tehén volt. A szarvasmarhák 62%-át gazdasá-
gi szervezetek, 38%-át egyéni gazdaságok tartották. A tehenek 
tartásában ugyanez volt a megoszlás aránya (KSH, 2015a). 1,8 
milliárd liter tejet termeltek Magyarországon 2014-ben, mely 
magasabb érték volt az előző év azonos időszakához viszonyítva 
(KSH, 2015b). A hazai tejtermelés 2000 óta csökkenő, illetve 
stagnáló tendenciát mutatott egészen 2010-ig. Az elmúlt három 
évben stabil növekedést láthattunk a tehéntej termelés esetében. 
Ezzel szemben a fajlagos hozamok közel töretlen növekedéssel 
7200 liter/tehén fajlagos érték fölé emelkedtek 2014-re (2. ábra).

A tejelő tehén költség és jövedelemhelyzete
Az Agrárgazdasági Kutatóintézet minden évre elkészíti a mező-
gazdasági ágazatok költség- és jövedelem helyzetét. Az elérhető 
legfrissebb adatok a 2013. év értékeit mutatják be. Közel 620 
ezer Ft/tehén volt a tejelő tehén termelési költsége 2013-ban, 
mely az előző évhez képest csökkent, de az EU csatlakozás és 
2011 között folyamatosan növekedett. 2013-ban közel 18 Ft/li-
ter volt az egy liter tejre jutó jövedelem, mely a támogatásokat 
nem tartalmazta. Ez azt jelenti, hogy a támogatásokat a termelők 

2. ábra: A hazai tehéntej termelés és a fajlagos hozamok alakulása (2000 – 2014)
Forrás: KSH (2015c) alapján saját szerkesztés
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teljes egészében jövedelemként könyvelhették el. Az egyedre 
vetített jövedelem közel 280 ezer Ft/tehén volt, mely folyamatos 
növekedést mutatott 2004 óta (AKI, 2015c). A 2014-es és 2015-
ös költség és jövedelem adatok még nem elérhetőek a cikk írásá-
nak pillanatában, de biztosra vehető, hogy a leszálló ágban lévő 
nyerstej árak miatt a helyzet sokkal kedvezőtlenebb lesz, mint a 
viszonylag jó évnek számító 2013-as időszakban.

A hazai nyerstej árak alakulása
2015 októberében a nyerstej termelői átlagára mindössze 77 Ft 
volt literenként, messze az önköltségi szint alatt. A nyerstej árak 
az elmúlt évben folyamatosan zuhantak, melyet jól szemléltet, 
hogy egy évvel korábban a nyerstej termelői átlagára még közel 
100 Ft volt. Az AKI-PÁIR (2015) adatai jól mutatják, hogy az 
árak hektikusan viselkednek. Az emelkedő szakaszokat hirtelen 
zuhanások szakítják meg, melyek nem csak az árak előrejelzé-
sében, de a termelők jövedelmének előrejelzésében is bizonyta-
lanságot okoznak. A 2008/2009-es globális válságot követően az 
árak 2010-ben elkezdtek emelkedni. Ez kisebb megszakítások-
kal 2014-ig tartott, amikor is az árak országos csúcson voltak. A 
kvóta megszüntetését követően a komplex globális piaci helyzet 
hatására az árak hazánkban is folyamatosan csökkennek. Jelen-
leg a közel 70 Ft/literes árak negatív rekordként értékelhetőek 
(3. ábra).

Habár az elmúlt években a magas felvásárlási árak miatt ked-
vező jövedelmi helyzet alakult ki a hazai tejágazatban, biztosra 
vehető, hogy a zuhanó nyerstej árak miatt a termelők jelentős 
része veszteséget fog elkönyvelni. Ennél nagyobb probléma lesz 
az, amikor a veszteséges gazdák a termeléssel is felhagynak, 
ahogy az történt többek között a 2008/2009-es tejválság ide-
jében is az EU egész területén. A fokozódó piaci verseny már 
évek óta sürgeti a gazdákat abban, hogy növeljék a versenyké-
pességüket hazai és nemzetközi piacon egyaránt. Nyilvánvalóan 

nem könnyű ezt megvalósítani az 
ismert hazai gazdasági helyzetet 
tekintve. Ezért is lenne fontos a 
termelői integrációk és összefo-
gások erősítése, mely növelhet-
né a termelők alkupozícióját és 
piaci biztonságát. Magyarország 
nem képes olyan mértékben 
kivédeni a világpiaci sokkha-
tásokat, mint egy hatékonyabb 
tejágazattal rendelkező tagállam 
(annak ellenére sem, hogy a piaci 
sokkhatások az ármeghatározó 
országokon keresztül, tompítva 
érnek el hozzánk). Ezért is fontos 
a termelők megfelelő védelme és 
a jövedelmi helyzetük stabilitása 
a jövőben.3. ábra: A termelői nyerstej átlagárának alakulása 2008. és 2015. október között

Forrás: AKI-PÁIR (2015) alapján saját szerkesztés
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Az elmúlt időszakban az előírásoknak megfelelően az állattartó 
telepeken jelentős hígtrágya tároló kapacitások létesültek, jel-
lemzően a mindenkori aktuális pályázatok keretein belül. Azon-
ban az azóta eltelt időszakban sok esetben komoly problémák 
merültek fel e kapacitások üzemeltetésével kapcsolatban. Ezek 
az okok telepenként eltérőek, adódhatnak a hígtrágya jellegé-
nek változásából, a termelési volumen változásából, esetleg 
a beruházások elején nem lett minden körülmény figyelembe 
véve. Az állatoktól kikerülő hígtrágya leülepedése miatt a hasz-

nos térfogat csökken, emiatt a kitárolásra gyakrabban szükség 
van, nehezebben áthidalhatóak a jogszabályok, az időjárás, és 
az agrotechnológia által megkövetelt szünetek a kijuttatásban. 
Másrészt így a tározóban lévő anyag nem homogén, tehát nem 
lehet egy korrekt, állandó és tervezhető tápanyagtartalommal 
számolni a szántóföldi növények tápanyag utánpótlása során, 
ami pedig elengedhetetlen a költségek, megtérülések és a ter-
mésre gyakorolt hatás pontos ismeretéhez. 
Ha indokolt, a probléma orvosolható úgy, hogy egy rendszerbe 
iktatott szeparátor a szilárd fázis jelentős részét eltávolítja a híg-
trágyából, így csökken a leülepedő anyag mennyisége. Ezekről 
a gépekről a magazin 2015/4. lapszámában írtunk részleteseb-
ben. A másik, sok esetben kielégítő megoldás a megfelelő ke-
verő berendezés(ek) alkalmazása, amelyek biztosítják a homo-
gén szerkezetet, valamint meggátolják a túlzott, és egy idő után 
nagyon nehezen orvosolható leülepedések kialakulását. Mivel a 
hosszú idejű tározók sok helyen fóliával béleltek, és a megköze-
lítésük sem biztosított minden oldalról, fontos az utólag telepí-
tett keverők helyes kiválasztása. 

Propelleres keverők
A Doda gyár Movred propelleres hígtrágya keverői alkalmasak 
a legsűrűbb közeg homogenizálására és keverésére is, köszönhe-
tően a speciális geometriájú, öntisztító keverőlapátoknak. A tá-
rozó méretétől és alakjától függően kerülnek kialakításra, a meg-
hajtó teljesítmény, a hossz és a kivitel mindig az adott igényekre 
szabható, a tározó oldalára akasztott elektromos motorral szerelt 
fix, vagy emelhető kiviteltől a traktorra szerelhető, akár 12 méter 

karkinyúlású, nagy teljesítményű mobil keverőkig, amik már jó 
megoldást nyújthatnak a nagyobb méretű tározók esetében is. 
A Movred homogenizálók kérésre levegőinjektáló egységgel is 
felszerelhetőek.

Úszó-levegőztető
A Doda a hosszú idejű tározók levegőztetésére fejlesztette ki a 
Daermix úszó keverő-levegőztetőt. A speciális járókerék homo-
genizálja a hígtrágyát, és nagy mennyiségű (akár 5,1 m3/perc) 
levegőt kever be. Alkalmazása elősegíti a trágyalé homogeni-
zálását, csökkenti a szagterhelést és minimalizálja a nitrogén 
veszteséget.

Keverő-szivattyúk
Kitárolásra, ezzel pár-
huzamosan előtározók 
keverésére is alkalma-
sak a keverőlapáttal és 
fúvókával is ellátott Ult-
ra elektromos, vagy TLT 
hajtású szivattyúk. Nagy 
karkinyúlású, ún. Incla 
kivitelben agresszív ke-
verési feladatok ellátá-
sára használhatóak. 

Tel: 06-20-2194440
www.pap-agro.eu

Hígtrágya tárolók keverése
Komjáthi Bálint 

üzletágvezető, Pap-Agro Kft.

DODA TLT hajtású keverő (balra) és Movred elektromos keverő.

DODA Daermix levegőztető.                                                               Ultra keverő-szivattyú kialakítása.
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Napjainkban a hibridválasztást és a silókukorica hibridek 
értékét - egyre kevésbé a hektáronkénti nagy zöldtermés és a 
magas keményítőtartalom – sokkal inkább a megtermelt tej 
mennyisége határozza meg!
A jó silókukorica egyik legfőbb értékmérője a szilázs jó rost-
emészthetősége, melynek következtében többlet energiát juttat-
hatunk a szarvasmarhának. És ez eredményezi a nagyobb tejho-
zamot.
A LIMAGRAIN cégcsoport 35 éve foglalkozik silókukorica-ne-
mesítéssel, többek között azzal a céllal is, hogy folyamatosan 
fokozzuk hibridjeink rostemészthetőségét.
Mit jelent a jobb rost-emészthetőség?
A bendőben a cellulózbaktériumok lebontják, és az állat szá-
mára hasznosítható tápanyagokká alakítják a kukoricában ta-
lálható rostokat. Minél jobban emészthető a kukorica, annál 
hatékonyabbak lehetnek a baktériumok a rostok hasznosításá-
ban. Lerövidül a bendőben, illetve az emésztőrendszerben eltöl-
tött idő, a könnyebben emészthető rostok többlet energiát szol-
gáltatnak, így növekszik a szilázs takarmányértéke.
Az LGAN silókukoricák esetében a sejtfal alkotó elemek – cel-
lulóz, hemicellulóz és ligninek – kapcsolódásai megkönnyítik 
az emészthetőséget. Az LGAN silókukoricák DINAG érté-
ke – vagyis az emészthető rostok aránya – magasabb, a rostjai 
sokkal jobban hozzáférhetők a baktériumok számára. A rostok 
könnyebb emészthetősége eredményezi azt is, hogy az ily mó-
don biztosított többlet energiát nem abrakból (legtöbbször sze-
mes kukorica) kell fedezni.
A DINAG magas értéke, annak a jele, hogy az állatok a szilázs-
ban található rostokat több tej, illetve hús előállítására fordítják, 

tehát nem távoznak emésztetlenül, hasznosulás nélkül az állat 
szervezetéből.

Az LGAN silókukoricák használatával elérhető:
	 a hektáronkénti többlet energia
	 a magasabb napi rost és szárazanyag 
bevitel
	 az egészségesebb állatállomány
	 a többlet tejhozam
	 az eredményesebb tejtermelés
	 a hibridválasztás biztonsága

Szilázs szárazanyag tartalmának hatása a tejtermelésre

Termesztéstechnológiai szempontból az LGAN silóhibridek 
ugyanúgy viselkednek, mint bármilyen más kukorica. Ugyanazt 
a technológiai figyelmet és fegyelmet igénylik a szántóföldön és 
a szilázskészítés során is. A kiváló takarmányminőség elérése 
érdekében az egyik legfontosabb technológiai szempont a siló-
zás időpontjának helyes megválasztása, ugyanis a beltartalmi 
értékek, az érési folyamat során drasztikusan változnak.
Az állatok számára kedvező értékeket 32-35% szárazanyag 
tartalomnál érhetjük el, ezért ebben az „érési fázisban” kell el-
végezni a silózást. A takarmányadagokat is ugyanolyan módon 
kell kiszámolni LGAN hibridekkel, mint más esetben, viszont a 
takarmányadag kialakítása – a kevesebb abrak kiegészítés miatt 
– egyszerűbb.

Az LGAN silókukoricák használatának előnyei
Perczel Péter

LGAN projektvezető
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LGAN silókukoricák
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A Szaporodásbiológiai Társaság  szokásos évi nagyrendezvé-
nyét idén Visegrádon tartotta, szeptember 21-22-én. A két napos 
rendezvény első napján neves amerikai előadók – Phil Senger 
és Angela Oki – a Corrent Conception Inc. elnöke és alelnöke, 
a szaporodásbiológiai szakismeretek átadásának új módszerét 
mutatták be. Távoktatás keretében a multimédiás anyagok on-
line elérhetővé tétele igen értékes eszköz a tudományos isme-
retterjesztésben és a szaporodásbiológiai tudományág elméleti 
ismeretei átadásában egyaránt. Az USA oktatási minisztériuma 
támogatásával létrehozott bemutatásra szánt online anyagok ren-
geteg animáció segítségével részletes magyarázatokkal kísérve 
mutatják be például a szaporodásbiológiai folyamatok anatómia 
hátterét a szaporodásfiziológiai szabályozást.
AZ előadók workshop keretében részleteiben is bemutatták a 
„szaporodásbiológia tudományos és egészségügyi alapjai” elne-
vezésű online kurzust, amely elérhető az Auburn Egyetem Állat-
orvosi Karán. A 16 fejezetből álló tananyag kifejezetten vizuális 
alapú, animált és a gazdag képi anyaghoz szakszerű narráció 
illeszkedik. Az alfejezetek végén rövid összefoglaló kérdések 
vannak, amelyek segítségével a hallgatók máris tesztelhetik a 
megszerzett tudásukat.

A második nap tematikusan a szarvasmarhák és a sertések gya-
korlati szaporodásbiológiájára összpontosított, de kicsit kuri-
ózumként helyet kapott a humán asszisztált reprodukció és az 
egzotikus állatok (a kihalással veszélyeztetett széles szájú orr-
szarvúak) művi szaporításának hazai eredményei is. Már hagyo-
mány, hogy helyet és lehetőséget adunk fiatal kutatók színvona-
las munkáinak bemutatására is. 

A Magazin olvasótáborát azonban elsősorban a szarvasmarha 
reprodukció érinti „húsbavágóan” ezért ennek a szekciónak a 
munkájáról kívánok részleteiben szólni. 

Hölgyválasz, avagy a bábelőadás tanulságai… szarvasmarha 
telepi szaporodásbiológia tágra nyitott szemmel

Varga Tamás szolgáltató állatorvos humoros, egyúttal elgondol-
koztató grafikákkal vezette be előadását.
Előadásának alapvető célja az volt, hogy a szarvasmarha telepi 
szaporodásbiológiai munkát és az általános állategészségügyi, 
tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatokat és azok problé-
máit összekapcsolja és egy egészként kezelje, úgy, hogy a tehe-
nek vizsgálata és reakcióik alapján tervezzék meg a telep képes-
ségeihez és lehetőségeihez igazított stratégiát.
Az alap szaporodásbiológiai vizsgálati rend az elletői (MBV, 
vizelet, BCS, tőgy, lábvég), involúciós (hetente 6-30 nap ellés 
után), ciklusdiagnosztikai (60. pp. nap – termékenyítésig heten-
te) és vemhességi (termékenyítés utáni 30., 70., 220. nap) vizs-
gálatokból tevődik össze, ami során adatokat gyűjtenek a tehén 
állapotáról, kezelésekre adott reakcióiról, továbbá a szükséges 
kezeléseket is elvégezik. A rendszer lényege, hogy nincsenek 
„vakon” elvégzett beavatkozások, minden tehén a mindenkori 
állapotának megfelelő kezelést kapja, vagy kezelés nélkül vizs-
gálaton esik át, valamint a kezelések hatása is ellenőrizve és 
dokumentálva van. Az így kapott adatokat aztán elemzik és ösz-
szevetik a termelés más elemeiből (takarmányozás: TMR recept, 
beltartalom, szerkezet, szárazanyag felvétel; tejtermelés: fejési 
átlag, laktációs csúcs ideje, mennyisége, tejzsír, -fehérje, -karba-
mid; állategészségügy: BCS, lábvég, tőgy, anyagforgalmi-, fer-
tőző betegségek) kapott információkkal, aztán az elérhető eszkö-
zök és lehetőségek alapján kísérlik meg a probléma megoldását 
vagy a kedvező állapot fenntartását. 
A hetente ismétlődő szaporodásbiológiai vizsgálatok célja min-
dig a tehén ciklusának az ellenőrzése, illetve a rendellenességek 
felismerése, így a kóros állapotok (folliculus és lutein cysták, 
aciklia, üreges sárgatest, anovuláció) diagnosztizálása és keze-
lése is lehetséges, de jól elkülöníthetőek a technológiai hibáktól 
(ivarzás megfigyelés, kezelési hiányosságok, terápia rezisztencia). 

További lehetőség a termékenyítés utáni ciklusdiagnosztika, ami 
a tehén ciklusának termékenyítés utáni 7., 20., 30. nap körüli 
ellenőrzésén alapul. A 7. napon sárgatesttel nem rendelkező 
egyedek biztosan üresek, a 20. napon sárgatesttel rendelkező 
egyedek nagy valószínűséggel vemhesek, ami ezek közül a 30. 
napon üresnek bizonyul, ott feltehetően embrionális veszteség 
az eredménytelenség oka és nem az ivarzás-megfigyelés bizony-
talansága. Ezen vizsgálatok eredménye esetenként az alkalma-
zott szinkronizációs protokollok, termékenyítési szokások mó-
dosítását is szükségessé teszi. 
A következőkben néhány, a teheneket érintő gyakorlati probléma 
diagnosztizálásához és megoldásához nyújtott összefoglalást.

Állományszintű energiahiány
•	 Szaporodásbiológiai jelek: késői ciklusba lendülés, nincse-

nek sárgatestek, anösztruszos, (cysztás?) tehenek száma nö-
vekszik, első termékenyítések vemhesülési aránya romlik

•	 Állategészségügyi jelek: kondícióromlás, ketózis, OHV, 

21. Szaporodásbiológiai találkozó

Fókuszban a szarvasmarhák szaporítása
dr. Flink Ferenc

NÉBIH
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talpfekély gyakoribbá válik, involúció elhúzódik
•	 Tejtermelés: fejési átlag, (fehérje) esik, laktáció eleji tejzsír 

nő, karbamid nő vagy csökken
•	 Megoldás mindenképpen a takarmányozás felülvizsgálata 

(szárazanyag felvétel, beltartalom, szerkezet) és javítása. 
•	 Termékenyítés időpontja nem megfelelő
•	 Az ivarzók nem körültekintő kiválogatása a termékenyítési 

index növekedését eredményezi. Ha a nem megfelelő hor-
monális fázisban termékenyítenek, pusztán az ivarzási nyál-
ka megléte alapján, erre a rendszertelennek tűnő (nem időre 
történő) visszaivarzások és a vemhességvizsgálatkor nem az 
adminisztrációnak  megfelelő korú gesztációs állapot  hívják 
fel a figyelmet. Megoldás a petefészek vizsgálata terméke-
nyítéskor, esetleg progeszteronszint mérés.

•	 A termékenyítéshez képest késői, vagy azt megelőző ovulá-
ció a fertilis ivarsejtek találkozásának elmaradását okozhatja. 
Erre utalhat a rendszertelen visszaivarzás, a termékenyítés-
kor már ovulált vagy bevérzett egyedek gyakorisága, a véres 
nyálka több nappal későbbi megjelenése, az ivarzási tünetek 
elhúzódása. 

Vemhességvizsgálatkor az üres tehenek aránya növekszik 
1) A vemhesség elmaradásának oka lehet a ciklusos ivarzás 

elmulasztása, ezt a helyzetet az ivarzás-megfigyelés javí-
tásával (aktivitásmérő, krétázás, matrica, premizálás), a 
preovulációs tüszővel és sárgatesttel egyidejűleg rendelkező 
üres tehenek prosztaglandin kezelésével lehet javítani.

2) Az embrionális mortalitás szintén ezt az állapotot eredmé-
nyezi, ennek jelei lehetnek még az ultrahangos vizsgálatkor 
látható elhalt embrió, kevés és/vagy zavaros magzatvíz, szív-
verés hiánya. 

Kihívások és tanulságok – érdekes esetek a csípőtelki tehené-
szet elmúlt három évéből 
Dr. Kátai Levente állatorvos beszámolójában az új technológiá-
jú szarvasmarhatelep beüzemelése óta eltelt időszakban szerzett 
tapasztalatokat emeli ki, melyek egyrészt  szakmai érdeklődésre 
tarthatnak számot, illetve segíthetnek sikeresebben lehet kezel-
ni más, hazai állományokban is jelentkező szaporodásbiológiai 
problémát.
A farok-krétázás bevezetése ugrásszerűen növelte az ivarzás-
megfigyelésünk hatékonyságát, így az a szaporodásbiológiai 
gondozási rendszerünk megbízható motorjává vált. Több más 
paraméter mellett ezt jelzi a két termékenyítés közt eltelt napok 
számának jelentős csökkenése is (2009-2010-2011. években: 
30,96 – 31,52 – 31,43 nap; 2012-2013-2014: 25,26 – 23,96 – 
24,09 nap) és az a tény, hogy a két ellés közti időt 12 hónap alatt 
sikerült 432 napról 408 napra csökkenteniük.
Előadása további részében bemutatta, hogy egy új keletű beteg-
ség, a Schmallenberg vírus megjelenése milyen ok és okozati 
(negatív) hatást gyakorolt a reprodukciós mérőszámokra. Állo-
mányuk 2013. október és 2014. január között esett át – szeroló-
giai vizsgálatokkal igazolhatóan – a vírusfertőzésen. A fenti idő-
szakban ugrásszerűen megnőtt a korai ultrahang-vizsgálat alkal-
mával vemhesnek talált tehenek (termékenyíthető) visszaivarzá-
sa: szeptemberben 9, október-január: 17-11-19-12, februárban 
6 eset. A vehemvesztés októberben és novemberben jelentősen 
meghaladta a 2012-ben tapasztalt szintet (17 vs.5, illetve 11 vs. 
6); ezt az 50-110 napja termékenyített, korábban vemhesnek 
talált egyedek visszaivarzása okozta. A szabályos időre vissza-
ivarzók és a késői embrió-elhalások aránya megegyezett a 2012. 

évben tapasztaltakkal. Decemberben megemelkedett a 110-160 
napra visszaivarzott tehenek száma (5/19), majd január folya-
mán már jellemzően a 90-160 napra visszaivarzó tehenek adták 
a vehem vesztések nagyját (7/12). Februárban a magzat-elhalá-
sok száma csökkent, többségét ekkor is a 90-160 napra vissza-
ivarzó tehenek adták (6/8). A Schmallenberg vírus állományon 
belüli gyors terjedését (szúnyogmentes időszakban!) egy poten-
ciális mechanikai vektor, a Haematopinus eurysternus tetűfaj 
segíthette elő!

2014. október - november folyamán, az Egyesült Államokban 
megismert, új termékenyítési technikát sajátítottak el és kezdtek 
alkalmazni. Ennek lényege, hogy a spermát 50-50% arányban a 
méhszarvakba deponálják. A képzést követő időszakban mind-
két inszeminátoruk jobb eredményeket produkált, spermainde-
xük a megelőző másfél éves teljesítményükhöz képest mintegy 
0,65, illetve 0,62 javulást mutatott.
A kettős vemhességi sárgatest és az ikervemhesség megálla-
píthatósága a progeszteron és a vemhességi fehérjék megha-
tározásával a szarvasmarha vemhesség első trimeszterében
Nemzetközi kutatócsoport – Szelényi Zoltán - Répássi Atilla - 
Noelita Melo de Sousa -
Jean Francois Beckers – Szenci Ottó munkáját Szelényi doktor, 
a SZIE-AOTK üllői Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klini-
ka munkatársa ismertette.
Munkahipotézisuk szerint a progeszteron (P4) és a szarvasmar-
ha vemhesség-specifikus fehérjéinek (bPAG-1) koncentrációja 
a vemhesség alatt függ a sárgatestek és a magzatok számától. 
Ennek a vizsgálatnak a célja az volt, hogy meghatározzák és ér-
tékeljék a P4 és a bPAG-1 koncentrációkat egy és két sárgatesttel 
rendelkező, valamint egyes, illetve ikervemhességek esetében a 
vemhesség első négy hónapjában. Feltételezték, hogy a sárgates-
tek, ill. a magzat számának hatása van a progeszteron-, valamint 
a vemhességi fehérje koncentrációkra. Az irodalmi adatok alap-
ján továbbá kísérletet tettek klinikailag alkalmazható határérték 
felállítására az ikervemhességek előrejelzése céljából. 
Kísérletükbe 84 vemhes holstein-fríz tehenet vontak. Vérmin-
tákat gyűjtöttek a következő időpontokban: a vemhesség 29.-
42. napja (1. időpont), a vemhesség 57.-70. napja (2. időpont), 
a vemhesség 85.-98. napja (3. időpont), a vemhesség 113.-126. 
napja között (4. időpont). Az említett vizsgálati alkalmakkor 
transzrektális ultrahangvizsgálatot végeztek, továbbá a szérum-
mintákból meghatározták a bPAG-1 és a P4 koncentrációkat. A 
szérumminták P4 koncentrációinak értékelésekor a 2. időpont-
ban statisztikailag szignifikáns különbséget kaptak az egy és a 
két sárgatesttel rendelkező csoportot összehasonlítva, de klini-
kai elkülönítésre alkalmas határértéket nem tudtak felállítani. A 
szérum bPAG-1 koncentrációkat vizsgálva egyes-, ill. ikervem-
hességek esetében a megállapított határértékek esetében szigni-
fikáns koncentrációkülönbségeket minden mérési időpontban, a 
2., 3. és 4. időpontokban erősen szignifikáns különbséget kap-
tunk. A 3. és a 4. időpontban a görbe alatti terület mérésével kli-
nikailag alkalmazható határértéket állapítottak meg, amelynek 
azonban érzékenysége egyik időpontban sem volt 50% feletti, 
specificitása viszont megfelelő volt. Eredményeik alapján az 
ikervemhességek elkülönítése a vemhesség 85. napja előtt nem 
javasolt a vemhességi fehérjék mérésével és további vizsgála-
tok szükségesek egy még jobb érzékenységű diagnosztikai teszt 
kidolgozásához, jóllehet a korai vemhességvizsgálatkor felállí-
tott ikervemhességi diagnózis megerősítésére is alkalmas lehet 
a tesztjük.
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A SCR Heatime ivarzás- és kérődzés megfigyelő rendszer a szar-
vasmarha tenyésztés és a magas színvonalú tejtermelés kulcs-
fontosságú innovatív komplex eszköze. Működése a valós ese-
mények észlelésén, az adatok elemzésén alapul.

-A rendszer az ivarzási ciklust nyomon követve pontos jelzést ad 
az optimális termékenyítési idő meghatározásához, hozzájárulva 
az eredményes termékenyítéshez.

-A berendezés a kérődzési idő és intenzitás nyomon követésével 
képet ad az egyed, a szarvasmarha állomány valós egészségügyi 
állapotáról.

Az SCR Heatime rendszer komplex innovatív világszínvonalú 
egyedi technológia, amely túllép az egyszerű és feltételes adat-
szolgáltatáson. Valós tények értékelésén alapszik.

A rendszer valós adatokat használ fel és elemez, nem pedig szá-
mított feltételezésekkel dolgozik. Az ivarzás megfigyelés eseté-
ben az egyed tényleges mozgását figyeli, nem GPS alapú hely-
meghatározást alkalmaz, illetve nem az állás és fekvés arányát 
figyeli meg.
A SCR Heatime előnye, hogy az állat tényleges kérődzésének 
idejét használja fel a különböző indexek számításához, nem pe-
dig az etetőtéren való tartózkodás idejét. A kérődzési idő mé-
résével és elemzésével számos egészségügyi probléma előre 
jelezhető, így előzhetjük meg a betegségek kialakulását (pl. tőgy-
gyulladás kialakulása, emésztőszervi megbetegedés/probléma). 
Az ivarzás- és kérődzés megfigyelési rendszer adataiból pon-
tos képet kapunk az egyed szaporodásbiológiai és takarmány-
fogyasztási jellemzőiről, de állományszinten is alkalmazhatjuk 
ezeket az adatokat. Így kiszűrve és elősegítve azt, hogy egyed 
vagy állományszinten kell a felmerülő problémát megoldani. 

Az SCR Heatime ivarzás- és kérődzés megfigyelő rendszer 
100%-os biztonsággal azonosítja az állatokat. A háromdimen-

ziós 98%-os hatékonyságú ivarzás felismerő rendszere, folya-
matosan a nap 24 órájában figyeli a tehenek aktivitását. A rend-
szer nem lépésszámláláson alapszik, a lépésszámláláson alapuló 
ivarzás megfigyelő rendszer hátrányait kiküszöbölve. Emellett 
képet ad a tényleges kérődzési idő alapján az egyed és az egész 
állomány valós egészségügyi állapotáról, utal a takarmányozás 
mennyiségére, minőségére, a tényleges takarmányfelvételre, 
annak hasznosulására, az anyagforgalmi, és egyéb rendellenes-
ségekre – ketózis, acidózis, zsírmáj betegség, tőgygyulladás, 
sántaság – korai stádiumának felismerésére. A berendezés a nap 
bármely időszakában, percről-percre szolgáltatott, elemzett ada-
tai segítik a vezetőt, gazdát, állatorvost, inszeminátort, takarmá-
nyozási szakértőt a helyes döntés meghozatalában. Jelez a meg-
betegedés látható jeleinek megjelenése előtt. Az időben észlelt 
és diagnosztizált betegség elleni kezelést azonnal elkezdhetjük, 
így a felmerülő gyógyszer és kezelési költséget csökkenthetjük, 
a termelésből való kiesést lerövidíthetjük.

Gazdák, vezetők, állatorvosok, takarmányozási szakértők már 
régóta egyetértenek abban, hogy a kérődzés a tejelő tehenek 
legfőbb mutatója. A kérődzés megléte, annak változása vagy 
elmaradása a legfontosabb információ az állatok egészségügyi 
hátterére vonatkozóan. A kérődzés változásával nagy pontosság-
gal előre jelezhető az ellés időpontja is. A kérődzés ciklikussá-
gából és a kérődzéssel töltött időből láthatjuk azt, hogy a felvett 
takarmány mennyire hasznosul az állat szervezetében. Kiegyen-
súlyozott kérődzés mellett optimális százalékban szívódik fel 
az elfogyasztott takarmányban meglévő hasznos tápanyag a vé-
konybélből, mely a tejtermeléshez elengedhetetlen. A végered-
mény pedig egy egészséges, jó termékenyítési eredményekkel 
rendelkező és nem utolsó sorban jól termelő állomány. 
A berendezésben befektetett anyagi input gazdasági számítá-
sokkal megalapozva rövid időn belül megtérülést eredményez, 
a termelésben profitot termel.

SCR HEATIME HR SYSTEM Ivarzás- 
és kérődzés megfigyelő rendszer

Balaskó Georgina 
állattenyésztő mérnök,V-N-V Kft.
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Az elmúlt két év során a DeLaval jelentős sikert könyvelhetett 
el. A Mezort cégcsoporttal és a Dél-
Pest Megyei Mg. Zrt.-vel kötött megállapodás keretében hat 
tehenészeti telepen a fejéstechnológiát DeLaval PR2100 ötven 
állásos körforgós fejőrendszer beépítésével korszerűsítettük. Az 
alábbiakban bemutatjuk ezen modern fejési technológia jellem-
zőit és előnyeit.

A körforgós fejés előnyei
A körforgós fejőberendezések esetében a tehenek a forgó plat-
formra lépve foglalják el fejési pozíciójukat, amely a fejőmun-
kás elé fordítja őket, hogy a megfelelő tőgyelőkészítési művele-
tek és a fejőkészülék felhelyezése megtörténjen. A tehenek fo-
lyamatosan érkeznek a fejőházba és hagyják el azt. A folyamatos 
tehénforgalom a körforgós fejőházak egyik legnagyobb előnye. 
Munkaerő kihasználtság szempontjából a legmegfelelőbb meg-
oldás a nagy tehénáteresztő képességet igénylő telepek számára. 
A fejési rutin ugyanaz minden egyes tehén számára, minden fe-
jésnél, minden nap. Ezen fejőházak kiváló munkakörülménye-
ket, biztonságos munkahelyet biztosítanak a kezelők számára is. 

PR2100 körforgós fejőberendezés
A PR2100 körforgós állásszerkezet Új-Zélandról indult hódító 
útjára. A tervezés során a mérnökök körbejárták a világ tejterme-
lő telepeit és az ott szerzett tapasztalatok alapján alakították ki a 
platformot. A fejőház képes a nagy áteresztőképességet igénylő 
telepek követelményeinek kielégítésére, napi 15 órás fejést felté-
telezve, legyen szó akár napi kétszeri, akár háromszori fejésről. 

A platform anyaga 100 mm vastag, speciális Micropoz™ meg-
erősítéssel ellátott, helyben öntött betonpadozat. A betonpa-
dozaton gumiszőnyeg borítás található, hogy a tehenek kényel-
mesen álljanak a fejés alatt. A bejárati és kijárati terület, sőt az 
elővárakozó tér is gumiszőnyeggel van borítva, így a tehenek 
számára nincsen zavaró felületváltás amikor a platformra lép-
nek, tehát a tehénforgalom egyenletesebb. A betonpadozat elő-
nye még a csendes fejőház, hiszen a tehenek nem zajkeltő acél 
burkolaton állnak. 

A padozat önhordó kialakítású, azaz a betonozás után a plat-
form alatti zsaluzat eltávolításra kerül, így nincsen acéllemez 
szerkezet a platform alján, nincs tehát korrózióveszély sem.
A platform alatt körben rozsdamentes acél freccsenésvédő lemez 
fut, amely megakadályozza, hogy a padozatöblítésre használt 
víz a platform belsejébe juthasson.
Az acélból készült, 200 mm átmérőjű, nagy teherbírású alátá-
masztó görgők és a koptatósínnel és teherelosztó sínnel ellátott 
fő támasztó gerenda hosszú élettartamot és problémamentes mű-
ködést biztosítanak. A görgők rögzítése lehetővé teszi a csap-
ágyak gyors karbantartását, ugyanis azok a szerelési feladatok 
idejére a tartókerettel együtt lebillenthetők. A görgők kialakí-
tása trapéz alakú, így két oldalukon az átmérőkülönbség miatt 
a kerületi sebesség nem egyforma, csakúgy, mint a rajtuk futó 
koptatósín esetében sem. Trapéz alakú görgőkkel kisebb súr-
lódást lehet elérni a görgő és a futófelület között, ezáltal ezek 
élettartama megnő.
A platformot két, frekvencia-szabályzóval ellátott, 0,75 kW tel-
jesítményű elektromos hajtómű mozgatja. A sebesség fokozat-
mentesen állítható az igényeknek, illetve a fejési sebességnek 
megfelelően. 

Tehénállások
A tehénállások alacsony profilúak, az állatok zökkenőmentesen 
tudnak belépni. Az állások szélessége 730 mm, így a nagyméretű 
tehenek számára sem jelent problémát az elhelyezkedés. A 180 
mm széles, zárt, tűzihorganyzott szekrények kiváló védelmet 
biztosítanak a bennük elhelyezett automatizálási részegységek, 
fejéspont vezérlők számára. 

A tehénállások előtt 700 mm széles folyosó fut körbe, amely 
egyrészt lehetővé teszi, hogy körbesétálhassunk az állatok előtt 
a platformon, másrészt védelmet biztosít a platform alatt elhe-
lyezett automatizálási részegységek számára. 

Vezérlés
A platform működtetése két vezérlőegységről végezhető el. A fej-
lett funkciókkal rendelkező RC70 vezérlő a bejárati résznél ke-
rül elhelyezésre és a platform széleskörű működtetését biztosítja. 
A kijárati részen a platform sebességét és megállítását vezérlő 
RC40 egységet helyeztük el, melyet a kijárati fejős működtet. 
Az indítást/megállítást a bejárati résznél a fejősök feje felett futó 

DeLaval PR2100 fejőberendezések 
a Mezort cégcsoportnál

Tóth Tamás
Termékmenedzser, DeLaval Kft.



DeLaval R18P gumiburkolat
Egy darab legelő
a fejőházban, istállóban

A DeLaval R18P gumiburkolat folytonos, 
rugalmas, tartós járófelületet biztosít. 
A tehén úgy érzi magát rajta, mintha csak 
a legelőn járna. Az R18P segítségével gyorsan 
megszüntethető a kemény és csúszós felület, 
melyektől rettegnek tehenei. A rugalmas 
burkolatba belesüpped a csülök, ezzel biztosítva 
kiemelkedő komfortot. Felülete csúszásmentes, 
könnyen tisztítható.

Fenntarthatóvá tesszük az élelmiszertermelést.
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kék színű húzókötéllel is el lehet végezni, míg a teljes kerületen 
körbefutó piros zsinór az esetleges vészleállítást szolgálja. 
A bejárati és kijárati terület biztonságát elforduló kapcsolók biz-
tosítják, melyek aktiválódnak és leállítják a rendszert, ha véletle-
nül tehén vagy kezelő kerülne a forgó és álló részegységek közé.

Fejőegységek
Minden állásban MP580 fejéspontvezérlő egység található, 
amely MM27BC tejmérőkhöz csatlakozik. A tejmérők alkalma-
sak a tej vértartalmának és vezetőképességének mérésére, így ér-
tékes információkat szolgáltatnak az ALPRO telepirányító prog-
ram számára és segítik a helyes döntések meghozatalát. Az RC70 
bejárati vezérlőkonzolnál elhelyezett MP680 fejéspontvezérlő 
egységről valamennyi tehénállás összes adata elérhető. A fejőké-
szülékek MC93 típusú, nagy térfogatú, 450 cm3-es kollektorral 
rendelkező egységek, melyek nagy vákuumstabilitást és nagy tel-
jesítményű azonnali tejelvezetést biztosítanak.

Tejszállító rendszer
A tej a fejőkészülékekből a tejtömlőn keresztül a 4” (101 mm) 
nagy átmérőjű tejvezetékbe kerül. A tejvezeték az SR100HC 100 
liter térfogatú tejleválasztóba vezeti a tejet, ahonnan frekven-
cia-szabályzóval ellátott, 2,2 kW teljesítményű tejszivattyú to-
vábbítja a központi forgóelosztón keresztül a szállítóvezetékbe. 
A tej szűrését két nagy teljesítményű tejszűrő patron végzi. A 
szűrőkön pillangószelepek találhatók, így a szűrőpapír cseréje 
fejés közben is elvégezhető, nem kell leállítani a fejést.

Tejhűtés
A tejszűrőkből érkező tejet nagy teljesítményű lemezes hőcseré-
lőn hűtjük le a kívánt 4 C° hőmérsékletre. A hűtés két lépcsőben 

történik, először csapvíz használatával előhűtést végzünk, majd 
jeges vízzel érjük el a végső hőmérsékletet. 
A csapvizes előhűtő rendszer egy 8m3-es tartályból és egy nagy 
teljesítményű keringtető szivattyúból áll. A tehenek számára az 
itatáshoz használt vizet a tartályból biztosítjuk, tehát a vízelvétel 
folyamatos. 
A jeges vizes rendszerben a hűtést 90 kW hűtőteljesítményű pil-
lanathűtő végzi. Ez egy kompakt egység, amely elvégzi a hűtés-
re használt víz-glikol keverék lehűtését, keringtetését valamint 
a benne lévő hővisszanyerő rendszerrel a használati meleg víz 
előmelegítését is.
Hűtés után a tej vagy egy 12000 literes fekvő tároló tartályba 
kerül, vagy pedig az épületen kívül elhelyezett, 25000 l térfogatú 
tároló siló tartályba. Mindkét tartály mosását automata végzi.
A DeLaval PR2100 külső fejős körforgós fejőberendezés ki-
váló választás azon tejtermelők számára akik megbízható, nagy 
teljesítményű fejőrendszert szeretnének állományuk számára. 

A hagyományos fejőberendezésekről további cikkek olvashatók 
weboldalunkon.





Az akku feltöltve

•	 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

•	 Válassza	elsőnek	a	Cepravin	DC-t	a	szárazonálló	tehenek	egységes	és		
	 átfogó	kezelésére!
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Tő g y g y u l l a d á s  e l l e n i  vé d e l e m 
a szárazonálló tehenek számára

DC®

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

     Tudomány az állatok egészségéért!
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