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Aktuális...
Bognár László
ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

Napjaink egyik legfelkapottabb aktualitása a foci EB mellett a britek döntése az Európai Unió elhagyásáról. Bizonyára
valamennyiünknek van saját véleménye a szavazás eredményéről és annak következményeiről, de azért mindenképpen érdemes elolvasni John Wigley tejtermelő gazda gondolatait. Ez az
írás a Bullvine nevű népszerű internetes magazinban (www.
bullvine.com) jelent meg…
John Wigley írja:
Június 23-én szavazni fogok arról, hogy országom kilépjen-e az
Európai Unióból. Tejtermelő farmerként, aki a közös agrárpolitika (CAP) elvei alapján támogatásokban részesülök - ez egy
meghatározó döntés számomra.
A közös agrárpolitika keretei között gazdálkodni – finoman szólva is zűrzavaros. A korábbi időkben, Európában a támogatások
rendszerének segítségével arra ösztönözték a gazdálkodókat,
hogy annyi élelmiszert termeljenek, amennyit csak tudnak. Ez
elkerülhetetlenül gabonahegyek és tejtavak megjelenését eredményezte, amelyről gyakran hallhattunk a híradásokban.
1985-ben az EU közbelépett és bevezette a tejtermelési kvótarendszert az egész közösségben. Ennek következtében az Egyesült Királyság tejtermelő kapacitásának 15%-át átengedte más
tagországok számára. Ez a lefejezési hatás nagyon kemény volt.
A saját gazdaságomból is vágóhídra kellett küldenem 20 jó állapotban lévő, életerős termelő tehenemet. Országszerte ugyanez
volt a helyzet. A farmereket arra kényszerítették, hogy csökkentsék az állományaik méretét. Az így „életképtelenné” váló kis
gazdaságokat pedig eladták, felszámolták.
Az Egyesült Királyságban az átalakulás után kevesebb tejtermelő gazda, kevesebb tehén és kisebb feldolgozói kapacitás maradt.
A kereskedelmi mérleg hiánya pedig mára eléri az 1,2 milliárd
angol fontot.
1999-ig kellett várni arra, hogy a támogatási rendszer egésze,
különösen a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vevő
támogatások meghatározó változásokon menjenek keresztül. A
termeléstől elválasztott támogatások ugyan jó irányt jelöltek ki,
de nem sokkal később az EU újra otrombán beavatkozott, és a
Megújuló Energia Törvény kereteire hivatkozva bevezették az
energianövények termesztésének támogatási rendszerét. Ez az új
támogatások hatására hirtelen jött felhajtás azt eredményezte,
hogy hatalmas keresleti piac alakult ki a művelhető földterületek
iránt, amelyen energianövényeket kívántak termeszteni. Ezen a
területen rövidesen megduplázódtak a farm bérleti díjak — a
kevésbé jövedelmező ágazatok, mint például a tejtermelő gazdaságok, a húsmarha-tartó telepek, juhászatok és hagyományos
gabonatermesztő farmok pedig a háttérbe szorultak. Az általam
bérelt földterületek némelyikének a bérleti díja hirtelen 100 angol font/hold-ról 200 fontra emelkedett.
Ugyanakkor sok uniós rendelkezés kevésbé látható, már sokkal
finomabb, de nem kevésbé problematikus. Az irodámban van egy
halom könyvem majd egy méter magas kupacban, amelyek arról
4
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szólnak, hogy hogyan kell helyesen, „EU stílusban” gazdálkodnom a saját földemen.
A szarvasmarha útlevéltől a vetésforgóig – mindenbe beleszólnak. Irányelvek vannak gyakorlatilag mindenre. Milyen növényeket vethetünk, mely területekre és milyen sorrendben. Szabályozzák a megtermelhető tej mennyiségét és azt is, hogy ezt
milyen gépekkel és felszereléssel tehetjük. Hogyan műveljük a
talajt, milyen gépet használjunk. Hol vegyünk fehérjét, műtrágyát, gyógyszereket és hogyan alkalmazzuk őket – ezt mind az
uniós politika diktálja nekünk. Ezt a közös politikát arra tervezték, hogy átfogja az összes gazdálkodási ágat az egész kontinensen. Egy olyan tervrajz, amelyet mindenkire szabtak, de a
gyakorlatban nem passzol senkire sem. Szabályok és előírások
garmada hatályos a tagállamok között, de sokan a mai napig
nem felelnek meg az abban foglaltaknak.
Vegyük például a tejkvóta rendszert. Az olaszok még mindig
tartoznak 1,34 milliárd euróval a brüsszeli központi költségvetésnek, mert nem vezették be a kvótarendszert 1995 és 2009
között. Ugyanakkor bírságot róttak ki az angol környezetvédelmi, élelmiszeripari és vidékfejlesztési minisztériumra (DEFRA),
mert megpróbálták leegyszerűsíteni a mezőgazdasági üzemek
egységes kifizetési rendszerét, és ezért milliókat kellett fizetniük
a hibáikért egy éven belül. Miért a különbség?
Farmerként helytelenítem egy távoli, különös és érthetetlen
szervezet a beavatkozását az ügyeimbe. Valóban ezek lennének
a legjobb emberek arra, hogy megmondják nekünk, hogy milyen
növényeket kellene vetnünk vagy, hogy miként kell megfejnem a
tehenem? Természetesen nem. A távoli uniós kormányzás napja
le kell, hogy áldozzon. Az életem során eddig döntéseket hoztam
az EU bürokrácia és nem pedig a saját gazdaságom, a teheneim,
vásárlóim kedvéért.
Eddig és ne tovább. Változást akarok – ezért a kilépésre szavazok!
Az angolok döntését mára már megismertük. Ha nem is túl nagy
többséggel, de a kilépés mellett döntöttek. Az eljövendő forgatókönyvek még homályosak, de egy dolog biztos – az eddigi uniós
vezetés súlyos üzenetet kapott. Nekünk továbbra is hinnünk kell
az összefogás erejében, hiszen többen erősebbek vagyunk. De az
összefogásnak olyannak kell lennie, ami valamennyiünk érdekét
szolgálja. Hatványozottan így van ez a mezőgazdaságban dolgozók, vállalkozók esetében is. Semmilyen közös agrárpolitika célja
nem lehet az, hogy megkeserítse a gazdálkodók életét és rengeteg fölösleges adminisztrációra, a bürokrácia felduzzasztására
kényszerítse őket. A támogatásokat sem kegyként kell felfognia a
társadalomnak, hanem sokkal inkább annak a szerény jövedelemkiegészítő hozzájárulásnak, amely a közös forrásokból jut a gazdálkodóknak annak érdekében, hogy a polcokon az élelmiszerek
megfizethető áron és ne a valós vállalkozási, természeti és egyéb
kockázatokat is tartalmazó áron jelenjenek meg.

É VE

FARMER-EXPO

25. Jubileumi Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás
2016. augusztus 18–21.

A 25. Jubileumi Farmer-Expo immár negyed százada az
agrárágazat szakembereinek találkozóhelye.
Az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalú szakmai
programokat kínálunk:
– Show bírálat
– Közönségprogramok – nyírási- és fejési bemutató
– Csülökápolási bemutató
– Felvezetők ügyességi versenye
Az alábbi tematikájú cégek képviselői várják a látogatókat:
– Élelmiszeripar
– Zöldség-gyümölcstermesztés és kereskedelem
– Takarmányok
– Állattenyésztés eszközei,
gépei, technológiák
– Állategészségügy
– Mezőgazdasági gépészet
– Haszongépjárművek
– Agrárépítészet
– Bioenergetika, Egyéb
alternatív energiaforrások
– Növénytermesztés- és
kereskedelem
– Mezőgazdasági gépesítés
– Mezőgazdasági gépek
vizsgálata, mérőműszerek

– Tárolás, csomagolás
– Kertészet gépei, berendezései
– Öntözés
– Kertészeti növényvédelem
és talajerőgazdálkodás
– Ültetvények gépei
– Vetőmagtermesztés,
növénynemesítés
– Növényvédelem és
talajerőgazdálkodás
– Műtrágya kereskedelem
– Kenő- és üzemanyagok
– Vegyipari termékek
– Alternatív energiaforrások
– Szövetségek, kamarák
– Szolgáltatások

Helyszín: DE Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
(Db. Böszörményi út 138.)
Nyitva: 10.00 - 18.00 óra között
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Az összefogás ereje
– a HFTE XX. küldöttgyűlése –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Egy új és ideális helyszínen, az M0 mellett fekvő Aquaworld
Resort Budapestben rendeztük május 4-én az Egyesület huszadik küldöttgyűlését. A helyszínváltás oka egyértelműen jelzésértékű volt, hiszen a már több éve a rendezvénynek helyszínt
adó Lázár Lovaspark tulajdonosai egyúttal egy nagy hálózattal
rendelkező hazai kiskereskedelmi cégcsoportban is érdekeltek,
melynek viszont piaci magatartása a magyar tejtermelők egy jelentős csoportja szerint súlyosan sérti a hazai nyerstej-előállítók
érdekeit.

Első előadóként Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár a tejágazat helyzetét, az azt segítő kormányzati intézkedéseket mutatta be. Márciusban közel hatmilliárd forintot fizettek
ki a tejtermelőknek, melynek fele uniós forrás, a másik fele a
hazai költségvetésből származott. Ismeretei szerint az Európai
Bizottság elzárkózott a termelők jövőbeni közvetlen támogatásától, ez a hozzáállás talán a következő tanácsülésig változik. A
globális válságot globálisan kell kezelni. 2016-ban a közvetlen
támogatások 63,5 mrd Ft-ot tesznek ki, ebből 11,4 mrd Ft-ot kifejezetten a tejpiaci válság kapcsán csoportosítottak át a hazai
költségvetésből. A 2017. január elsejei áfacsökkentés a nyersés a pasztőrözött tejet érinti. Korlátozni kell a rossz minőségű
tejimportot, a kormányzat szándéka, hogy a frisstej fogyasztását
ösztönözze a tartósított tej fogyasztásával szemben.
László Róbert hozzászólásában megköszönte a tervezett lépéseket, de úgy gondolja, hogy a feldolgozott tejtermékek áfájának
csökkentése segítené jelentős mértékben az ágazat „kifehéredését”. A 13% áfakülönbözetnek (18 → 5) a fogyasztói kosárban
mindenképpen meg kell majd jelennie. A jövőbeli célok csak
akkor tudnak maradandóan érvényesülni, ha a tenyészetek túl
tudják élni a válságot, ezért azonnali segítséget kért. A tenyészetükben addig tudják fenntartani a telep termelését, amíg tömegtakarmány-bázisuk biztosított.
Bakos Gábor az UHT és ESL tej adótartalmának csökkentését javasolta. Vidéken senki sem vásárol zacskós tejet, s csak a
dobozos tejeket lehet – azok alaki kiképzése okán is – hűtőben
tárolni. S az ESL tejnek hűtésre van szüksége. Ő is az azonna6
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li segítséget kér. Véleménye szerint az UHT tejek forgalma a
legnagyobb, s 18% ÁFA mellett a termék adóügyi kitettsége is
megmarad.
Kiss Ferenc elnök megköszönte a résztvevőknek a rendezvény
magas részvételi arányát – 52 küldött, összesen 150 meghívott
–, mely azt jelzi, hogy egyre többen felismerik: a tejpiac negatív tendenciájából csak az összefogás erejével léphetünk ki. Az
összefogásnak minden szinten működnie kell, s mindenkinek
a tudása legjavát kell adnia a siker eléréséhez. A tenyésztőknek fel kell ismerniük a magyar termelésszerkezet legnagyobb
hátrányát, a termelői kör atomizált voltát. Az érdekérvényesítő képesség sikerének elengedhetetlen feltétele a szolidaritás
elmélyülése. Sokadik demonstráción vagyunk túl, s amíg az
egész ágazat helyzetének rendeződéséért csak néhány jól ismert
kulcsszereplő tesz aktívan, addig az eredmények csak nagy erőfeszítések árán érhetőek el. A szervezők mindig világossá teszik,
hogy nem aktuálpolitikáról, hanem figyelemfelhívásról van szó,
mely a fogyasztókat, a hatóságokat és áruházláncokat célozza.
Ugyanakkor a nemzeti szintű összefogásban a politikusokra is
komoly szerep hárul. A kormányzati intézkedések és támogatások mentőövet nyújthatnak a nehéz helyzetben lévő termelőknek, másfelől határozott fellépéssel és szigorú eszközökkel kell
hasonló feltételeket biztosítani a termékpálya szereplőinek. A
biztonságos, kiváló minőségű és elérhető árú élelmiszer – tej és
tejtermék – stratégiai kérdés.
Bognár László ügyvezető igazgató az elnöki megnyitóhoz csatlakozva hangsúlyozza, hogy a demonstráció szervezése nem a
tenyésztőszervezet feladata, de emellett nem mehetünk el érzéketlenül. Megköszöni a résztvevők munkáját és segítségét.
A támogatásoknak stabilizáló hatásuk van, tompítják a nyerstej
árának pozitív és negatív kilengéseit, de egyúttal el is húzzák a
válság hatását, s mindezt eltérő mértékben. Egy kistermelőnél
akár tej kg-ként 15 Ft-ot is jelenthet, egy nagyobb tenyészet esetén ugyanez kb. 80 fillér. Itt a támogatás majdhogynem meg sem
jelenik, olyan mértékűek a kiadások. Nem lehet protekcionista
magatartást folytatni nyitott piacgazdaság mellett, de okosan
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tudnánk vele élni. Az iskolai közétkeztetés tejtermékei lehetnének minőségi magyar tejtermékek az esetlegesen gyengébb minőségű termékek helyett.
Mára az ITV szaporítóanyag kivívta régen megérdemelt sikerés slágertermék pozícióját. Néhányszáz forintos támogatott áron
megkapható a később igen drágán forgalmazott csúcstermék.
Szakmai munkánkat külföldön is elismerik, hiszen méreteinkhez képest túlreprezentáltan veszünk részt a nemzetközi testületek munkájában. Évtizedek óta vagyunk az EHRC elnökségi
tagjai, minden választáson magas, s egyre magasabb pontszámokkal kapunk lehetőséget az elnöki tagság mandátumához.
Most viszont nagy lépés történt, húsz év után újra szerepet kapott Magyarország a Holstein Világszervezet, a WHFF elnökségének munkájában. Ebben a grémiumban az Európát képviselő
öt ország közé – Franciaország, Németország, Hollandia, Olaszország mellett – Magyarország is csatlakozott, s ez rendkívüli
elismerése a magyar tenyésztői munkának. Ezen kívül sok munkacsoportban is részt veszünk, sőt ezek munkáját munkatársaink
vezetik is. Sok felkérést is kapunk akár show-bírói munkákra is.
Erről később is beszélnünk kell, mert láthatóan nem rövidtávra
kell nemzetközi kapcsolatainkban berendezkednünk.
Mára a külföldi tenyészbika-előállítás olyan mértékben koncentrálódott, hogy már nem a külföldi tenyésztők, hanem a mesterséges termékenyítő óriások a meghatározók. Egy mesterséges állomás üszőállomány utánpótlása szinte a tenyészbikáival
egyező mértékű értéket képvisel. S itt a pénz a meghatározó, a
mi lehetőségeink korlátosak, de lépkedünk előre. A piacon ma
szinte csak az indexpontok nagyságának van jelentősége, s ez
nem jót jelent. Legfontosabb kérdés ezért a referencia-populáció
kialakítása, s reményeink szerint 1-1,5 év múlva – az Interbulltesztsorozat végeztével – a hazai genomikus TÉB hazai bázison
is működhet. Lehető legkompetitívebb áron segítjük majd a tenyészetek munkáját, üszőkorban telepi szintű párosítási programokkal eldönthető lesz az üszők hasznosítása.
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető beszámolt az elmúlt év eseményeiről, kiállításokról, a tenyésztés aktuális eredményeiről. A
hat küllemi bíráló 34.808 egyedet bírált, 31.869 volt az első laktációsok száma, ami örvendetes, hiszen ezek az állatok adják a
TÉB alapját. 2939 idősebb tehén bírálatát végeztük el. Az állományban előrelépés látható a Test- és Tőgypont esetében 2015ben. Testben és Tejelő erősségben az idősebb tehenek vezetnek,
a Láb- lábvég és Tőgypont tulajdonságokban viszont a fiatal tehenek erősebbek. Összességében a fő értékmérő tulajdonságok
értékei az első laktációsok körében folyamatosan emelkednek.
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Láb-lábvég

Tőgy

Testpont

Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

2015-ben 9517 kg-ra nőtt a st. laktációs termelés országos átlagban, ezzel párhuzamosan a beltartalom is emelkedett. 2,2 át-

laglaktáció és 436 nap két ellés közti idő jellemzi az állományt.
Három TÉB-futtatás volt tavaly is, 3121 származási igazolást
adtunk ki hím- és nőivarnak egyaránt. A 650.000-et meghaladó adagszám megoszlásában 70% az import szaporítóanyag
forgalom, 22% a hazai és 8% ITV. 49 bika indult ITV-ben, ennek megoszlása: Génbank-Semex Magyarország Kft. 25, BosGenetic Kft. 17, OMT Zrt. 7 egyed, melyek valamennyien magas genomikus tenyészértékű tenyészállatok.
Pontosítást igényelt a fajta megnevezése a törzskönyvezési gyakorlatunkban, az Alapszabályban és Tenyésztési Programban
is. A fajta természetesen magyar holstein-frízként szerepel, erre
van a tenyésztésszervezés kapcsán is engedélyünk. Szabatosan
határozzuk meg ezt a kérdéskört, így a holstein, holstein-fríz,
magyar holstein-fríz azonos jelentésű, rokon értelmű fogalmak.
A Magyarországon született, itt azonosítót kapó egyed eddigi
besorolása magyar holstein-fríz. Az Egyesület a világfajta magyar szubpopulációjának nemesítését végzi, s a fogalom meghatározásával ez egyértelművé is válik.
A küldöttek a 2015. évi munkabeszámolót, a 2016-os szakmai
terveket és az Alapszabály módosítását egyhangúlag hagyták
jóvá.
Török Zoltán gazdasági vezető az elmúlt év gazdálkodásáról és
az idei pénzügyi tervekről adott tájékoztatást. Összességében
elmondható, hogy kiegyensúlyozottan, a küldöttgyűlés által
elfogadott költségvetési tervnek megfelelően gazdálkodtunk.
Bevételeink kétharmadát alkották a tenyésztésszervezési támogatások, több mint 438.000 eFt támogatást tudtunk lehívni. A
támogatások kifizetése nem zajlott akadálymentesen, októberre
a forrást biztosító keret kiürült. Tartalékainknak köszönhetően
ez nem okozott fennakadást a működésben, és ez év március 23ig bezárólag beérkezett az összes igényelt támogatás. A 2015.
év kiemelt feladatai között szerepelt a 77. OMÉK megrendezése, melyet az előző kiállításhoz hasonló szakmai és pénzügyi
feltételekkel kötött vállalkozási szerződés keretében sikerült
lebonyolítanunk. A költségvetési tervben elkülönített forrásból
új kihívásként, nagy sikerrel tettünk eleget szeptemberben az
Európai Holstein Show-bírói Iskola megrendezésének. Összességében megállapítható, hogy az elfogadott költségvetési tervnek megfelelően gazdálkodtunk, tartalékainkat növelni tudtuk,
biztos alapot képezve a következő évi működéshez. A 2016. évi
költségvetés az elhangzott munkatervvel szoros összhangban
készült, figyelembe véve az elvégzendő feladatokat és célkitűzéseket. A küldöttgyűlés a 2015. évre előterjesztett éves beszámolót 497.697 eFt egyező mérleg főösszeggel 63.534 eFt eredmény
mellett, továbbá a 2016. évi költségvetési tervet 611.000 eFt bevétellel és 597.000 eFt költséggel, ill. ráfordítással jóváhagyta.
Az Egyesületnek köztartozása nincsen.
Dr. Tatár Gyula felügyelőbizottsági elnök elmondta: az Egyesületnek kiváló a likviditási helyzete, biztos alapokon áll. Az év
vége kivételével kiegyensúlyozott helyzet jellemezte az Egyesületet, ennek magyarázata az állami támogatások beérkezésének
lassulása volt. Ez idén rendeződött, rendkívüli esemény nem
történt.
A felügyelőbizottság álláspontja szerint a HFTE vezetése (elnökség és ügyvezetés) a jó gazda gondosságával vezette az egyesületet 2015-ben, jól gazdálkodtak a rájuk bízott eszközökkel és
javakkal. A független könyvvizsgálói jelentés meggyőződéssel
állítja, hogy „az egyszerűsített éves beszámoló a Holstein-fríz
Tenyésztők Egyesülete 2015. december 31-i fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hiteles, megbízható és valós
képet mutat.”
www.holstein.hu
2016/3
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Egyesületi élet
Egy felvetéssel élt előadása végén. Ma a 60 Ft körüli termelői
tejár a fogyasztónál 300 Ft körül jelenik meg. Az árkülönbözet
biztosan nem vész el, be kellene vezetni a tisztességes kereskedelmi árrés és a tisztességes kereskedelmi profit fogalmát, ennek
révén a piaci viszonyok biztosan kiegyenlítettebbé válnának.
A küldöttgyűlés a 2015. évi egyszerűsített éves beszámolót, a
könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2016. évi költségvetési tervet nyílt szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Kellemes programponttal folytattuk rendezvényünket, a tenyésztési és termelési eredmények átadása következett.
Ezüstkanna-díjjal értékeltük a legmagasabb standard első(31913 1944 7 Cukor, 16.260 kg tej, Lakto Kft., Dabas)

Munkájával a Mestertenyésztő minősítést érdemelte ki:
Dr. Fekete József (Cosinus Gamma Kft.)

és többlaktációs (33167 0828 8 Langyos, 21.400 kg, Milkmen
Földesi Tejtermelő Kft., Paks) tehenek tulajdonosát.
Gulyás Tibor (Cankó 2000 Kft.)

László Róbert (Makói Hagymakertész Kft.)
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Magyar József (Sárvári Mg. Zrt.)

Németh Lajos (Rábapordányi Mg. Zrt.)

Kapostáj Zrt., Zimány csapata. (A díjat Nagy Imre vette át.)

Az év tenyészbikája címet 21825 HFK Humorous nyerte el (tulajdonosa a Génbank-Semex Magyarország Kft., Mezőhegyes)

Szőnyi Viktor.
A 2015. évi st. laktációs zárás a keresztezett magyar holstein-fríz
állomány esetében 9517 kg tej volt, így idén a termelési elismerések alapját 10.000 kg-os tenyészet átlagra emeltük. Így 96
tenyészet 10.000 kg feletti laktációs teljesítményét ismertük el.
A küldöttgyűlés bőven délutánba hajlóan fogadással ért véget,
mellyel megköszöntük vendégeink részvételét.

Elismerő plakettet vehetett át:
Batta István (Kocsolai Mg. Szövetkezet)

www.holstein.hu
2016/3
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Egyesületi élet

XXIII. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
Show-bírálat
Bizonyos szempontból rendhagyó módon rendezték a XXIII.
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat az idei évben. A
szokott helyen, de nem a hagyományos április végi időpontban,
hanem egy hónappal később, mint az korábban megszokhattuk.
Rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy egy nappal hos�szabb nyitva tartással várta az érdeklődőket a rendezvény szervezője, a Hód-Mezőgazda Zrt.

A minden évben megszokott egyre magasabb szintű megjelenése a fajtának az idei évben talán még inkább tetten érhető volt,
hiszen a korábbi hónapok megelőző válogatásainak köszönhetően nagyon erős mezőny gyűlt össze Hódmezővásárhelyen. A
Holstein EB-re szelektált csapat – a colmari EB szereplésünk
visszamondását követően – nagy létszámban képviseltette magát, ezzel tovább emelve a show-bírálat színvonalát. Az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Ryan Weigel, aki a csütörtöki
napon a 10 osztályban felvonuló egyedek sorba rendezését végezte. A részletes eredményeket természetesen külön felsorolásban közöljük.

Közönségprogramok
A szokásoknak megfelelően a kiállítás programját színesítő
bemutatókat, versenyeket idén is láthatták a látogatók. Az egy
nappal hosszabb rendezvény kétfordulós ügyességi versenyt tett
lehetővé a nevezetteknek. Mindkét napon győztest hirdettünk
az elért pontszámok alapján. Érdekesen alakult az eredmény,
hiszen pénteken is és szombaton is a deszki Agronómia Kft.
versenyzője állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára
Korhammer Norbert és Boda István személyében. A szombati
10

Holstein Magazin
2016/3

Ryan Weigel
Ryan Weigel az Accelerated Genetics bikaanalistájaként dolgozik, a legmagasabb genomikus értékkel rendelkező fiatal
bikák beszerzésének és előállításának a felelőse. Korábban a
madisoni World Dairy Expo tejelő marha Show menedzsere
volt, azt megelőzően a Bou-Matic és a Growmark cégeknél
dolgozott.
Ryan a KHW Genetics résztulajdonosa, a cég nevéhez sok
All-American show-győztes fűződik. Számos aktív bikával
rendelkeztek a különböző mesterséges termékenyítő állomásokon és embriókat exportáltak szerte a világon. Ryan Weigel
a Wisconsin-i Egyetem felkészítő tanára és minősített
bírója a tisztavérű tejelő
fajták szövetségének. Az
Amerikai Holstein Szövetség hivatalos bírói listájának tagja.
Számos, több tejelőfajtát
felvonultató show-n bírált
és hivatalos bírói versenyeket szervezett Minnesotában, Illinois-ban, Iowában
és Wisconsinban. Nemzetközi porondon Ausztráliában és Japánban is bírált. A wisconsini Plattevillben él feleségével és három gyermekével.
S hogy idén miért Amerikából? Magyarország vezető tagja az
Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció elnökségének és bírálói oktató csapatának, így egyértelmű, hogy mindig
az európai show-bíró iskolából hívunk bírót erre az eseményre. Idén viszont a WWS hazánkban rendezte disztribútori világkonferenciáját – ez volt az oka a májusi időpontnak is –,
így adta magát az ötlet: ha a csütörtöki szakmai napot úgyis
itt töltik a konferencia résztvevői, akkor egy USA-beli elismert
szakember legyen a kiállítás bírája. Kíváncsiak is voltunk a
véleményére, az általa prioritásként kezelt tulajdonságokra,
hiszen mégiscsak egy fél világ választ el bennünket az ő szemétől…
versenynap végén a két győztes összemérte tudását, mely küzdelemből Boda István került ki végső győztesként.
Immáron hosszú évek hagyományává vált a tehenek fejését és
nyírását, de mostanra már igazából fajtatörténetét, élettanát és
tartástechnológiai sajátosságait bemutató közönségprogramunk.
Igen komoly érdeklődés mellett zajlott mindkét nap a bemutató,
melyen számos érdeklődő kérdésre is válaszoltunk a nézőknek.
A bemutatók látványosságához nagyban hozzájárul, hogy immáron szintén évek óta segítségünkre van Novák Edit képző- és
iparművész, aki színes tehén- és üszőfestésével teszi kézzelfoghatóbbá az állatok „belsejében” található szerveket és azok működését.

Egyesületi élet

Boda István, az összetett győztes

érkező Szulimán Patrícia vehette át a neki járó serleget és a szervező Hód-Mezőgazda Zrt. által felajánlott borjút. A további három helyezett szintén a szervezők jóvoltából, egy-egy báránnyal
és sok-sok élménnyel gazdagodva térhetett haza. Második helyen a hódmezővásárhelyi Herczeg Barbara végzett, megelőzve
a két felkészítő és felvezető tábort kétszeresen megjárt versenyzőt, a 3. helyen szereplő Lukács Lili Annát és a negyedik helyen
végző Banga Zsanettet.
Gratulálok minden résztvevőnek!
HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI
Tíz kategóriában 108 egyed vonult fel Ryan Weigel szakértő tekintete előtt, ő az USA-ból érkezett a legmagasabb rangú hazai
megmérettetés bírálatára.
Holstein-fríz szűzüsző I/1. kategória
Harmadik helyezettje a 104 katalógusszámú 33796 2062 8
Vosztok
Apja: 21430 Golden-Oaks ST Alexander-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Fiatal felvezetők versenye
A lassan 20 éves hagyománnyal rendelkező fiatal felvezetők
versenyére idén 6 jelentkező adta le nevezését a vasárnapi megmérettetésre. Számomra adatott a megtisztelő feladat, hogy a ko-

Második helyezettje a 132 katalógusszámú 33796 2020 0 Daru
Apja: 26314 Pen-Col Beluga-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

moly felkészülési munkával a hátuk mögött érkező résztvevőket
a showmanship bírálat szabályai szerint rangsoroljam. Komoly
verseny alakult ki különösen az élmezőnyben, hiszen mindenki
tudása legjavát adta, és mondhatni apró különbségek hozták meg
végül a helyezések alakulását. Győztesként a Lajoskomáromból
www.holstein.hu
2016/3
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Első helyezettje a 107 katalógusszámú 33689 1313 7 Privát
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Harmadik helyezettje a 203 katalógusszámú 33708 1249 7 Virág
20168 BG Faust Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz szűzüsző I/2. kategória
Harmadik helyezettje a 119 katalógusszámú 33708 1379 3 Virág
Apja: 23188 Farnear-TBR Altaavalon-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje a 201 katalógusszámú 32890 6285 5 Dóra
Apja: 26162 Toc-Farm Goldfish-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Második helyezettje a 130 katalógusszámú 33665 3221 9 Zsófi
Apja: 25268 Monument Spearmt Stparten-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Első helyezettje a 124 katalógusszámú 31703 7478 0 Romos
Apja: 20910 BG Gemini Zenith
Tenyésztő és tulajdonos: Jászkiséri Laktored Kft.

12

Holstein Magazin
2016/3

Első helyezettje a 206 katalógusszámú 32424 7290 9 Bütyök
Apja: 24065 Gold-N-Oaks Gone-Gold-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly, a Bonafarm Csoport tagja

Egyesületi élet
Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje a 302 katalógusszámú 32424 6402 1 Egyed
Apja: 24089 Mountfield SSI DCY Mogul-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly, a Bonafarm Csoport tagja

Második helyezettje a 406 katalógusszámú 30350 8934 5 Rámás
Apja: 24417 Canyon-Breeze AT Airlift-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Második helyezettje a 311 katalógusszámú 33708 0648 3 Szegfű
Apja: 23188 Farnear-TBR Altaavalon-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje a 407 katalógusszámú 30350 8927 5 Rámás
Apja: 24417 Canyon-Breeze AT Airlift-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Első helyezettje a 301 katalógusszámú 32890 5965 5 Viola
Apja: 25056 Val-Bisson Doorman
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje az 512 katalógusszámú 30350 8634 6 Torkos
Apja: 23753 Regancrest-GV S Bradnick-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje a 403 katalógusszámú 32835 7838 7 Hunor
Apja: 24416 De-Su BKM Mccuchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major

www.holstein.hu
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Egyesületi élet
Második helyezettje az 510 katalógusszámú 32835 7412 1 Szedres
Apja: 23392 Regancrest S Braxton-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major

Első helyezettje az 513 katalógusszámú 33689 0235 1 Bábos
Apja: 24268 WEH Georgatus
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje a 604 katalógusszámú 30891 9915 5 Eszti
Apja: 23283 Morningview Altaiota
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Második helyezettje a 607 katalógusszámú 32420 9836 3 Csóka
Apja: 24142 Welcome Gildri-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly, a Bonafarm Csoport tagja
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Első helyezettje a 606 katalógusszámú 30232 9685 6 Vonós
Apja. Ralma Gold Crown-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje a 705 katalógusszámú 33443 0620 5 Csákó
Apja: 20916 Ensenada Taboo Planet-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje a 709 katalógusszámú 30350 8056 4 Gyöngyös
Apja: 20365 Picston Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Első helyezettje a 718 katalógusszámú 32890 4054 1 Gabi
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje a 812 katalógusszámú 31222 3460 7 Pörge
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Második helyezettje a 810 katalógusszámú 33167 1731 6 Szekfű
Apja: 22929 Laeschway Jet Bowser-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks

Első helyezettje: a 811 katalógusszámú 30417 4873 1 Matild
Apja: 20277 Jango-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Multiton Kft., Miskolc

Holstein-fríz tehén IX. és X. kategória
Harmadik helyezettje az 1001 katalógusszámú 32505 9742 9 Szerény
Apja: 20557 Magor Faraday-ET
Tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Második helyezettje a 901 katalógusszámú 30232 8482 0 Pipacs
Apja: 18700 BG Duty Durham-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: az 1002 katalógusszámú 31316 6209 5 Hilda
Apja: 19324 Jenny-Lou MRSHL Toystory-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dunakiliti Agrár Zrt.

www.holstein.hu
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Egyesületi élet
A csapatverseny harmadik helyezettje
a For Milk Kft. Telekgerendás

A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató
gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy
alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon – AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet adományozza a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete. Idei kitüntettettünk tavalyi eredményei alapján Bakos Gábor.

második helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

A díjat átadta Kiss Ferenc elnök és Bognár László ügyvezető
igazgató, HFTE.
A Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének különdíjai
A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapta a Multiton Kft. Miskolc a 811 katalógusszámú
4873 Matild nevű tehén bemutatásáért.

első helyezettje az Agronómia Kft., Deszk

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a
kiállítás nagydíját a 811 katalógusszámú 30417 4873 1 Matild
nyerte, tenyésztője és tulajdonosa a Multiton Kft., Miskolc.
A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége kiemelkedő e
rangos eseményen minden évben elismeri egy elhivatott szakember munkáját. 2016-ban a Csukás Zoltán Emlékérmet Fekete
Balázs érdemelte meg eddigi munkásságával.
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A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató, átvette Sárközi
Tamás.

Egyesületi élet
Bakos Gábor
1977-ben született Dunaújvárosban. 1996-ban érettségizett a Szent István Mg. Szakközépiskolában
Székesfehérváron, mint állategészségőr. 2002-ben állattenyésztő szakirányon diplomázott a Kaposvári Egyetem agrármérnöki karán.
A tehenek szeretete édesapjától ragadt rá, akire a mai napig példaképként tekint. Gyerekkorától tanulmányai befejezéséig minden nyarat a Perkátai Szövetkezet tehenészeti telepén töltött édesapjával.
Ebből az indíttatásból jelentkezett 2000-ben az FVM ösztöndíjas programjára az Egyesült Államokba. 2000-2001-ben Floridában a North Florida Holsteins farmon tanult és dolgozott. Itt tanulta meg
a nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztés munkafolyamatait. Inszeminátori képesítést szerzett a Select
Sires elismerésével.
2004-ben diplomázott a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán.
2002-től a Somogy megyei Mosdóson, a MAWA Kft-nél helyezkedett el, mint műszakvezető.
2004-2006 között vezető takarmányozási szaktanácsadó a SANO takarmányozási Kft-nél.
2006 és 2010 között a Dalmand Zrt. szarvasmarha-tenyésztési ágazatvezetője. 2008-ban takarmányozási szakmérnöki diplomát
szerzett Gödöllőn.
2010-ben kérte fel a Bos-Frucht Agrárszövetkezet elnöke és tulajdonosa az előttük álló fejlesztési projekt megvalósítására.
2012-ben készült el a Kazsoki és a Homokszentgyörgyi telep, amelyeket teljes egészében az amerikai tapasztalatokra alapozva
építettek meg, elérve a 3000-es tehénlétszámot.
2012-ben a szövetkezet igazgatósági tagja lett, majd résztulajdonos. A legfontosabbnak mindig a csapatmunkát és az új kihívásokat tartotta, az új megoldásokat keresi. Néhány éve két hazai cég közreműködésével gyakorlati, szakmai utakat szervez az
Egyesült Államokba, Wisconsinba. Küldetése, hogy a hazai tenyésztő kollégák is megtanulhassák az amerikai megoldásokat,
amelyeket itthon a saját tenyészeteikben hasznosítani tudnak.
Független tanácsadóként jelenleg is több hazai tehenészet munkáját segíti. Számos hazai és külföldi tudományos és szakmai
publikációt írt. Rendszeres résztvevője a hazai kiállításoknak, 2015-ben Romina tehenük az OMÉK nagydíjas egyede lett. A legnagyobb büszkesége két fia, Gábor (6) és Balázs (5). Nős, Kaposváron él. Hobbija a motorozás és a labdarúgás.

www.holstein.hu
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Egyesületi élet

Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredményesebben szereplő tenyészet részére.
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., aki a kiírás
alapján 76,5 pontot szerzett.

A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, átvette Madar
László ágazatvezető.
A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Laktored Kft. Jászkisér, a 124 katalógusszámú
7478 Romos nevű szűz üsző bemutatásáért.

A díjat átadta Berkó József területi igazgató, átvette Zilahiné
Varga Piroska.
18
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Egyesületi élet

A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Nyakas András, Hajdúnánás, a 130 katalógusszámú 3221 Zsófi nevű szűz üsző bemutatásáért.

A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, átvette Nyakas
András.

A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, átvette
Korhammer Norbert.

A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta az Agronómia Kft., Deszk a 407 katalógusszámú
8927 Rámás nevű tehén bemutatásáért.

A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata
részére.
A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros a 718
katalógusszámú 4054 Gabi nevű tehén bemutatásáért.

www.holstein.hu
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Egyesületi élet
A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja az Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks a 810
katalógusszámú 1731 Szekfű nevű tehén bemutatásáért.

A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató, átvette Vastag Lajos.
A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Multiton Kft., Miskolc Miskolc a 811 katalógusszámú 4873 Matild nevű tehén bemutatásáért.

A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató, átvette Gamós András.
A csapatverseny győztese részére.
A díjat kapta az Agronómia Kft., Deszk.

A díjat átadta Berkó József területi igazgató, átvette Sárközi
Tamás.
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A díjat átadta Sebők Tamás, területi igazgató, átvette
Korhammer János.

Egyesületi élet
A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Agronómia Kft., Deszk a 407 katalógusszámú
8927 Rámás nevű tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 500.000 Ft

A díjat és a pénzjutalmat átadta Kiss Ferenc elnök és Bognár
László ügyvezető igazgató, HFTE, átvette Sárközi Tamás.

A díjat és a pénzjutalmat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető,
átvette Korhammer János.
A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Multiton Kft., Miskolc a 811 katalógusszámú
4873 Matild nevű tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 750.000 Ft

A 2016. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget
ajánlott fel az egyesület.
23245 Hah Justino-ET tulajdonosa: Génbank-Semex Magyarország Kft.

A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, átvette Juhász
Zoltán.
www.holstein.hu
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Egyesületi élet

A munka megérdemelt öröme.

A második nap „legénysége”.

A felvezetőverseny összevetésének legnehezebb feladata mindkét korábbi
győztesnek – ha nehezen is –, de sikerült.

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
ÖNBIZTOSÍTÓ EMELŐ-RÖGZÍTŐKKEL
CE JELZÉSSEL, MUNKAVÉDELMI LEÍRÁSSAL.
A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat
kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek,
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.
Dr. Lehoczky János
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72.
Tel/fax: 63/364-361
web: www.leholand.hu
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Mobil: 30/9453-764
e-mail: leholand@leholand.hu

Egyesületi élet

A mindig nagysikerű fejési bemutatón az élő csontvázaknak is sikerük volt…

www.holstein.hu
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Egyesületi élet

Holstein Európa Bajnokság
– All European Championship, 2016. Colmar
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
2-3 évente rendszeresen találkoznak Európa holstein-fríz tenyésztői. Alig múlt el bő két év és Fribourg után idén a franciaországi Colmar adott otthont a következő Európa Bajnokságnak.
Rendszerint az előző helyszínen kapja meg az EB zászlaját a
soron következő ország. Így történt ez 2013-ban Svájcban is,
amikor a francia tenyésztőszervezet egy sikeres rendezvény után
vehette át a stafétát.

Méltó módon folytatva a megkezdett hagyományokat, rendkívül
színvonalas és látványos szervezéssel és helyszínnel fogadták
Európa 17 országának versenyzőit. 12 ország vett részt tehenekkel a kiállításon és további 5 ország nevezett fiatal felvezetőket
a számukra kiírt megmérettetésre. Köztük szerepelt hazánk is,
mivel az utolsó előtti pillanatban – a már kiválogatott és vakcinázott teheneink szereplését a kéknyelv betegségből adódó
nehézségek miatt – törölnünk kellett az országot reprezentáló
tenyészállatokkal való részvételünket. Ennek következtében egy
fiatal – a 16-20 év közötti kategóriában induló – versenyzővel
képviseltettük magunkat Madar Márta személyében.
A szervezőbizottság munkáját aktívan irányító Bognár László
ügyvezető igazgató személyében a legmagasabb szinten volt a
hazai holstein-fríz tenyésztő társadalom jelen a rendezvényen.
Az ő vállán nyugodott két kollégájával együtt az állatjóléti szabályok betartásának ellenőrzése is a ringbelépést megelőzően, ahol
sok esetben igen komolyan kiélezett feszültségek is kialakultak
a résztvevők és a szervezők között. Egyre komolyabb hangsúlyt
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kapnak ezek a kérdések és egyre inkább az látszik a jövő szempontjából, hogy meghatározói lesznek az elkövetkezendő kiállításoknak az állatvédők és az általuk képviselt nézetek.
Sebők Tamás kollégám az EHRC elnöksége előtt az értekezleten
számolt be a tavaly hazánkban rendezett nagysikerű show-bírói
rendezvényről, ismét teljes elismerés mellett.
A fiatal felvezetők versenyének bíráskodására a holland Erica
Rijneveld-et és jómagamat javasolta az EHRC bírói munkacsoportja, és a javaslatot elfogadta a kiállítás szervezőbizottsága.
Ennek köszönhetően talán a show előkészítésben és a fiatal generáció nevelésében az egyik legelismertebb szakember oldalán
teljesíthettem bírói feladatot az EB-n.
Természetesen a felvezetés bírálata mindig egy személy feladata,
így a második napi bírálatot már egyedül Erica végezte az asszisztálásom mellett, az előző napi közös nyírás-bírálatot követően.
Madar Márti 16 fős mezőnyben adott számot tudásáról és mérte
össze magát Európa legjobbjaival. Tudása legjavát nyújtva méltán mondhatom, hogy büszkék lehettünk teljesítményére, hiszen
olyan erős mezőnyben kellett bizonyítson, ahol apró dolgokon
múlnak komoly helyezések. Végső soron 16-ból a 14. helyet
szerezte meg, amivel igazolta a belé fektetett bizalmat és méltán
képviselte hazánkat ezen a rangos rendezvényen!

Egyesületi élet

A kitüntető European Grand Champion Holstein címet a svájci GALYS-VRAY (Maple-Downs-I G W ATWOOD×Erbacres
DAMION) tehén nyerte el.

A Reserve Grand Champion Holstein a spanyol ASHLYNVRAY
GOLDWYN (Braedale GOLDWYN×Comestar LHEROS) lett.

A vöröstarka színváltozat bírálatát a már hazánkból is ismert
spanyol Jaume Serrabasa-Vila végezte, aki szokásos rutinjával
rendkívül magabiztosan hozta meg döntéseit az igen komoly
létszámban felvonultatott kiváló küllemmel rendelkező egyedek
között. A feketetarka színváltozat több mint 100 egyedet felvonultató rendkívül erős mezőnyében a német Marcus Mock töltötte be a bírói tisztet. Bírálata minden esetben nyomon követhető,
logikus és jól indokolt volt, amit mind a résztvevők, mind a közönség egyetértéssel fogadott.
A következő rendezvény helyszíne Belgium, időpontja 2019.
Várjuk és bízunk a hazai csapat teljes részvételében!

CAPELLO
fix és csukható kukorica adapter

TUDTA
ÖN…

…hogy a CAPELLO QUASAR
integrált 3 késes szárzúzóval rendelkezik?
General-Agri Hungary Kft.
Email: info@capello.hu
www.holstein.hu
Tel.: +36-30/906-4515
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Egyesületi élet

A ringből jelentkezem…
Madar Márta
egyetemi hallgató, ÁOTE

Hatalmas nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor három
évvel ezelőtt a Holstein Egyesület felkért, képviseljem én országunkat a Holstein Európa Bajnokság keretében megrendezésre
kerülő fiatal felvezetők versenyén a junior korcsoportban. Akkor
rengeteg élménnyel és tapasztalattal tértem haza, így alig vártam, hogy elérkezzen 2016 júniusa, ahol ismét képviselhettem
a hazai felvezetőket. Hatalmas EB lázban égve készültem egyetemi vizsgáimra, azonban én most nem a labdarúgásra gondolok, sokkal inkább a francia Colmarban zajló Holstein Európa
Bajnokságra. Sikeres vizsgák után végre elindulhattunk az újabb
megmérettetésre, ekkor már több gyakorlattal a kezemben és
biztosabb tudással.
A Young breederek számára a verseny szerda délelőtt kezdődött,
amikor rövid eligazítás után egy kupac papírból kezeink szerencséjében bízva kihúztuk üszőink sorszámát, akiket vasárnap estig
gondoztunk. Ezután mindenki sietett az állatokhoz megkeresni a
sajátját. Nagy meglepetésemre a három vörös üsző egyikét húztam. Rendkívül együttműködő és barátságos volt, így élveztem
a vele való foglalkozást. Ezzel el is kezdődött a szorgos munka.
Mosás, vezetés, kézhez szoktatás, hogy a pénteki nyírásra és a
szombati show-ra a lehető legjobban felkészítsük őket.
Kategóriámban 16 ország fiatalja versenyzett, míg az idősebbek
14-en voltak. Négyes csapatokat alkotva kellett az állatok állását elkészíteni és környezetüket tisztán tartani. Svájci, francia és
luxemburgi fiatalokkal kerültem egy csoportba, akikkel könnyedén ment a közös munka.
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Péntek délelőtt kezdődött az első igazi megmérettetés, a nyírás,
melynek során a két bíró folyamatosan figyelte munkánkat és
pontozta azt. Különös érzés, de egyszerre hatalmas dopping is
volt számomra, hogy egyikük magyar bíró, Kőrösi Zsolt volt.
Nem csak mint bírónak szerettem volna megfelelni neki, hanem
mint tanáromnak és mint csapattársnak is. Mindösszesen két órát
kaptunk, így nagyon féltem, hogy nem tudom majd befejezni
munkámat. A lehető leggyorsabban próbáltam dolgozni. Félelmem beigazolódott, azonban nem csak nekem bizonyult rövidnek az idő, hanem a többi társamnak is. Másnap még a show
előtt is mindenki lázasan igyekezett befejezni munkáját, finomítani az apró részleteken.
Péntek délután került sor az EB ünnepélyes megnyitójára,
amelynek során minden ország felvezetett a versenyre benevezett állatai közül egyet. A tehén két oldalán az adott ország 2
fiatal felvezetője lépdelt. Szomorú voltam, hisz én nem kísérhettem magyar tehenet, de így is felemelő érzés volt ott állni a
ringben, kezemben a magyar zászlóval. Büszkeséggel töltött el,
hogy mint magyar résztvevő képviselhettem hazánkat.
Szombat délelőtt kezdetét vette a bírálat. Először a juniorok
mérték össze tudásukat, majd utánunk a seniorok. Három évvel
ezelőtt voltam először hasonló helyzetben, akkor az idegesség
és a félelem felülkerekedett rajtam, s az a teljesítmény rovására
ment. Ez alkalommal próbáltam nyugodtan, minden gondolatomat és tudásomat összeszedve a ringbe lépni. Úgy gondolom ez
sikerült is, de sajnos nem bizonyult elegendőnek a jó helyezéshez. Az elkeseredettség, amelyet a verseny után éreztem, hamar
elmúlt, hisz én a lehető legtöbbet próbáltam nyújtani, a mezőny
pedig nagyon erős volt. Apró részleteken múlik a helyezés, egy
ilyen kicsi, de mégis lényeges dolog kerülte el a figyelmemet, de
amelyet ez alkalommal jól megjegyeztem.
Nagyon jó érzésekkel tértem haza, rengeteg élménnyel, és ami a
legfontosabb egy ilyen versenyen, hogy nagyon sokat tanultam.
Ezúton is szeretném megköszönni az Egyesületnek a bizalmat,
a sok-sok segítséget és időt, amelyet a felkészülésemre fordítottak. Nagy köszönet illeti édesapámat, Madar Lászlót, akinek
még az alapokat köszönhetem, aki támogat abban, amit szeretek
csinálni, és akihez mindig fordulhatok hasznos tanácsért az élet
bármely területén.

AltaDAY
Egyesületi élet

A PIACON ELÉRHETŐ
LEGNAGYOBB TEJ
TENYÉSZÉRTÉK!
+2.707 FONT!

MR EVERGREENVIEW ALTADAY-ET
011HO11470
SUPERSIRE X TOYSTORY X OUTSIDE

Kappa-Casein: AB
Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
www.holstein.hu
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Egyesületi élet

Egyesületi élet

tása a káprázatos arénában. Elsőként Mártira várt a feladat, aki
Finnország a felkészítés
lázában
végül egy olasz út megelőzve a 14, összesítésben a 15. helyen

végzett. A szeniorok között induló Kitti összesítésben az előkelő
7. helyen zárta a versenyt a 15 indulóból. A atalabb korosztályKőrösi Zsolt
banHFTE
a győzelmet a belga Antoine Godfriaux, az idősebbeknél az
tenyésztésvezető,
olasz Davide Corsini szerezte meg. Összességében elmondható,
Idén ismét meghívást kaptam a finn tenyésztőszervezettől egy
Ahogy
mosás,
nyírás,
felvezetés
mozzanatait
minden
a
lányaink
remekül
helytálltak,
a hetedik
hely korosztály
megszerzése
gyerektábor levezetésére North Sawo-ban június 8-9. között. A
maga
megfelelően,
de ahhoz
mérten
magas
pedig sajátosságainak
egyenesen kimagasló
teljesítmény
egy olyan
mezőnyben,
fiatalok két napon keresztül ismerkedtek az állat előkészítés és a
szinten
Természetesen
mindenkicsapatok
koránakmellett
és magasahol azteljesítette.
indulók nagy
része pro felkészítő
dolfelvezetés rejtelmeivel. Hasonlóan a korábbi évekhez, elég széságának
megfelelő Gondolok
méretű üszőkkel
dolgozott,
így olasz,
segítvefrancia,
a leggozik hazájában.
itt főleg
a spanyol,
les skálán mozgott a résztvevők életkora, hiszen a legfiatalabb
hatékonyabb
munkavégzést.
holland, német
felkészítőkre és sok esetben saját farmjukon akár
5 éves gyerek mellett a 20 éves már felnőttnek számító fiatal
Minden
évben
elismeréssel kell
adóznomésa nyírás
gyerekek
lelkesenap, mint
nap gyakorolhatják
a felvezetés
fortélyait.
felvezető jelentette a két szélső korhatárt az amúgy közel 30 főt
désének
munkabírásának.
Szorgalmuk
mindenen
Nagyon és
büszkék
vagyunk Madar
Mártára és
Mészárostúltesz
Kittireés
és
számláló táborban.
munkabírásuk,
példaértékű
lehet
bárki
számára.
reméljük, hogyfegyelmük
legközelebb
is legalább
ilyen
sikeres
szereplésAnek
tábor
zárásaként mindenki bemutatja az általa vagy a 2-3 fős
örvendhetünk!
kelésre került. Mosásra, gyakorlásra bármikor volt lehetőség, de team által előkészített üszőt, melyet a „szigorú” bírói szem éra csarnokból kívülre senki nem vihette az állatokat, nehogy kint tékel, és szóban jelzi a jövőre vonatkozó észrevételeket. Termévalaki a színfalak mögött „besegítsen”. Nyírásra kétszer négy szetesen mindenki apró ajándékokkal és oklevéllel térhet haza a
óra állt rendelkezésre. Csütörtök délután és a pénteki bemutató táborból, nem beszélve a közösen eltöltött idő élményeiről!
reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott időkeret leteltével pedig egyszerűen lekapcsolták az áramot.
A felkészülés szépen haladt, a két üsző a lányok kezei alatt rohamtempóban szépült és okosodott. A pénteki hátvonal készítés
végére elégedetten láttuk, hogy Márta az állata legszembetűnőbb
hibáját, a mar mögötti süppedést pro módon korrigálta. Az
érintett területen a hátszőrzet alapos fölfésülésével, hosszabbra
hagyásával és egyenesbe nyírásával sikerült a feladatot látványosan
és nagyon
szépen
megoldania.
Kitti pedigés
azaüszője
háAz
időjárás
elég változó
volt,
ezért a körülmények
hely adta
tán
szinte
nem
is
létező
szőrből
alkotott
kitűnő
hátvonalat.
Már
lehetőségeket kihasználva nem mindig az előre megszokott tecsak egy
feladathaladtunk,
volt hátra,deazaállat
bemutamatika
mentén
két minél
napra tökéletesebb
tervezett feladatokat
maradéktalanul sikerült elvégeznünk.
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Litha pH +
Magasabb tejtermelés,
erősebb immunrendszer

Növény- és állattáplálás felsőfokon

KOMBINÁLT RETARD BENDŐPUFFER
Kísérletek bizonyítják, hogy a Litha pH+
hatására a takarmányfelvételt követően sem
csökken a bendő pH értéke 6,2 alá,
ezzel optimális életteret biztosít a
bendőbaktériumok számára, javítja
a takarmányértékesítést,
növeli a tejtermelést, csökkenti
az anyagcsere-forgalmi
megbetegedések előfordulását.

• TAKARMÁNYOZÁSI JELENTŐSÉGE • HATÁSMECHANIZMUSA
Erősebb immunrendszer

Az optimális bendőélet fenntartása mellett a Litha pH+
magas cink, szelén, réz tartalma fokozza a szervezet védekező
rendszerét, csökkenti a tőgy és lábbetegségek kialakulásának
kockázatát.

Javuló szaporodásbiológia

A magasabb szárazanyag felvétel, a jobb emésztés, az energiahiány csökkentése, és a magas mangán, cink, kobalt és jódtartalom segíti az ellés utáni méhinvolúciót, és a gyors újravemhesülést.

A Litha pH+ több, egyenként is hatásos (Calseagrit, Magnéziumoxid, Nátrium-bikarbonát) bendőpuffer kombinációjaként a takarmányfelvételt követően fokozatosan kezd oldatba menni, így hoszszabb ideig fejti ki pH csökkentő hatását.

A Litha pH+ hatása a bendőfolyadék kémhatására

Kevesebb anyagcsereforgalmi megbetegedés

Bendő pH

A felvett takarmány szénhidrátjaiból a bendőben illózsírsavak
szintetizálódnak, melyek különböző mértékben csökkentik a pH
értéket. Az abraktakarmányok fermentációja során főleg tejsav és acetát keletkezik, mely illózsírsavak savas irányba tolják a
bendő kémhatását. A LITHA PH+ RETARD BENDŐPUFFER időben
elhúzódó módon hat, így a bendő kémhatása folyamatosan
az optimális (pH 6,2-6,6) tartományban mozog. Használatával
csökken az anyagcsereforgalmi megbetegedések kialakulása,
és azok káros következményei.

www.timacagro.hu

Magasabb termelés, jobb beltartalom

A takarmányfelvétel emelkedése, a bendő-mikroorganizmusok számára kedvező életfeltételek, a jó takarmányértékesítés
együttes hatására emelkedik a tejtermelés és a tej beltartalma.
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Javul a növényi sejtfalbontás, fokozódik a bendőbaktériumok
fehérjeszintézise, javul az energiaellátás. Fokozódik a N anyagcsere, az ammónia bendőből való felszívódása. Jobb lesz a
takarmányok bendőbeli lebontása, a takarmányértékesítés.

Litha pH+
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XIX. Dunakiliti Tejnap
A biztos alapokon nyugvó hagyomány
Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
1997 óta a tradicionális holstein rendezvények elengedhetetlen
színfoltja, a Tej Világnaphoz szorosan kötődő Dunakiliti Tejnap.
Ennek megfelelően a falu iskolája mindig nagy erőkkel készül a
programra, a tenyészettel kapcsolatban álló cégek képviselőinek
is piros betűs ünnep ez az esemény.
Idén a 19. alkalom valóban rendhagyóra sikeredett. Nem csak
azért, mert – szakítva a hagyományokkal – élő kvíz-show alapozta meg a hangulatot, hanem azért is, mert az „legszebb állataink” bemutatóján a Nemzeti Show-n résztvevő tehenek sorát
hosszú évek óta először a hódmezővásárhelyi Nemzeti Holstein
Show osztálygyőztes állata zárhatta, majd bemutatásra került a
telep új – folyamatában az ötödik – Aranytörzskönyves tehene
is.

Az egyik legkedveltebb versenyszám: a TRC, azaz Túró Rudi
Tánc, amely addig tart ameddig a „Rudi tart”. J

A csapatok a helyükön, indulhat a nap, indulhat a verseny!
…és megérkezik a bemutatóra az első tehén, a Nemezti Show
egyik résztvevője…

A versenyzők és szurkolóik.
Elsősorban a tejtermelés témakört felölelő kvízjáték szerves részét képezték a tej- és tejtermékfogyasztás köré épülő versenyek
is. Tejívás cumiból, fejési verseny gumikesztyűből, ahogy ott
hívták TRC (Túró Rudi Tánc J) és ehhez hasonló csapatépítő
játékok igazi forró versenyhangulatot generáltak.
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…és az osztálygyőztes senior tehén, a „Juniorok” között.
A folyamatosan kínált és ad libitum fogyasztható sajtkülönlegességek és a nagy melegben frissítőként fogyasztható tej nem
hagyta feledtetni a nap elsődleges célját: a tej és tejtermékfogyasztás ösztönzését. A tejnapot záró szintén hagyományteremtő
ebéd – a híres mexikói marhapörkölttel – mindig is igazi koronája volt a napnak… és ez idén sem történt másképp.

Egyesületi élet
Szegfű, Dunakiliti új „csillaga”
17938 Pero Bástya Inquier×16022 Ar-Joy Slocum Adam
A nemrég 11. életévét betöltő Szegfűnek vagy a szerénysége
vagy a temperamentuma – vagy mindkettő – volt ellene a közszereplésnek, nem tudni, de a megtermelt 100.000 kg tej számára inkább a napi rutin részének tűnt. Nem igazán tudta kezelni
az ezzel járó elismeréseket, kicsit félrehúzódva, kicsit kívülállóként próbálta követni a nap eseményeit. Egy döcögős első laktáció – 7171 standard tej kg – után 12,5 és 13,5 ezer kg között
mozgó rendkívül kiegyensúlyozott laktációk következtek. Élete
első hat évében minden a „terv szerint zajlott”, majd az ötödik
laktációtól olyannyira a termelésre koncentrált, hogy az ember
úgy érezte, hogy – bár mindig könnyen fogamzott és probléma
nélkül ellett – Szegfű ettől kezdve a termékenyülést/ellést szükséges rossznak tekintette.
Nekifogott keményen termelni, és az ötödik ellését követően
csak a 13. inszeminálás után lett vemhes, de 710 tejelő nappal a
háta mögött 22.000 kg-os termeléssel zárta laktációját. Hatodik,
533 naposra nyúlt és 18.000 kg-mal zárt laktációjában napi termelési rekordot döntött 56,5 kg-mal.
7 elléséből született 6 üszőborjának 5 felcseperedett tehene
laktációik során további 102.593 kg tejet termeltek az avatás
napjáig és egy népes 18 tagból álló családot tudhat magáénak.
Saját lányaiból még ketten termelnek a telepen, Foxberry Bax
Mizzou-ET apaságú utolsó elléséből született lánya még a nagy-

betűs élet előtt áll. És a sor még folytatódhat, hiszen Szegfű az
egy éve tartó próbálkozás után 7. rakására ismét vemhes!

A nap egyik főszereplője, Szegfű, Bozi Mihály, Rigó Ágoston,
Suri Antal és Németh Attila igazgató társaságában.
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Tej Világnap 2016.
Június 3-án több szempontból is kiváló helyszínt választott a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ezévi világnapi rendezvényük színteréül. A foci EB lázában égő ország maradék szabad „hírvegyértékeire” csatlakozva került be a médiába is az esemény, melyet a Telki Edzőközpontba, annak is a magyar fociválogatott által edzésekre használt műfüves pályájára álmodtak meg a szervezők.
A helyi általános iskola 4. és 5. osztályosai a ’Tej7próba’ állomásain keresztül játékosan ismerkedtek a tej és tejtermékek beltartalmi
értékeivel, a kézi fejés nehézségeivel, s nem utolsó sorban a zsákbanfutás és focikupa után nem cukros üdítőkkel, hanem hazai tejjel
és tejes nyalánkságokkal csillapították szomjukat és kezdődő izomlázukat… Mindezt a sikeres ’Tej-Szív’ logó égisze alatt.
A rendezvény most a konferenciajelleg helyett az életvitelre, s
abban a tej szerepére helyezte
a hangsúlyt, a rendezvényen
résztvevő komoly szakembereket is a pályára csábítva egy
’focigála’ erejéig. Ez már csak
azért is volt sokak számára
hívó szó, mert a Tejesek Bajnokságának döntőjét Kassai
Viktor bíráskodta végig. Ez valószínűleg neki is egy jó ’felkészülési edzés’ volt az EB meccsei előtt… Ő Nyilasi Tiborral együtt állt ki a tejfogyasztás mellett.
Az ágazati labdarúgó bajnokságot – ahol a Termelők, Feldolgozók, Kereskedők és a Tejesek csapatai mérkőztek – végül a Feldolgozók jól szervezett és gyakorlott csapata nyerte…
A rövid sajtótájékoztatón Nagy István államtitkár a jelenlegi helyzet megoldását a feldolgozóipar fejlesztésében látta, magas piaci
értékű árukkal kell megjelennünk a piacon. Az iskolatej-programban résztvevők létszámát növelni szeretnék, s tolmácsolta a miniszter véleményét, aki a tejpiaci helyzet megoldásában csak olyan javaslatot tud elfogadni, amely a tej felvásárlási árának növekedését
is magával hozza.

A Lallemand új kombinált startere
a magas cukortartalmú növények silózására
Dr. Kovács Tamás
Kokoferm Kft. ügyvezető
A Lallemand Állati Takarmányozási részlege (Blagnac/
Toulouse, Franciaország) új megoldást fejlesztett ki a magas nedvességtartalmú és magas cukortartalmú szilázsés szenázs alapanyagok tartósításának optimálására: a
LALSIL® Combo HC-t. A LALSIL® Combo HC egy kiváló
gyors savanyító (L. plantarum MA 18:5U) és egy erős gombaellenes hatású tejsavbaktérium (L. buchneri NCIMB 40788) keveréke. HC (High Concentration) technológiával készül, tehát
nagyon magas az oltóanyag koncentrációja: 100 g oltóanyag 100
tonna alapanyag kezelésére elegendő, és már 1000 ml vízmen�32
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nyiséggel kijuttatható a koncentrált adagoló berendezésekkel,
miközben a beoltási csíraszám
legalább garantáltan 300.000 telepképző egység/g szecska. Jól
oldódik és rendkívül lassú az
adagolóban a starteroldat ülepeEgy klasszikus és a HC starter
dése (lásd kép).

ülepedése 4 órával az előkészítés
után

kukorica szárazanyag-tartalma sokszor jóval 30% alatt van. A blokkolt anyagcsere
következtében cukortartalma rendkívül magas és keményítő (energia) tartalma rendkívül alacsony.
Szemléletes adatokkal szolgál az 1. táblázat, mely a Dairyland Labs 2012. július 1. és augusztus 7. között
megvizsgált 1386 kukoricaszecska minta analízis átlagát mutatja. 2012 az USA nagy területein rendkívül
aszályos évEgyesületi
volt.
élet

val az előkészítés után

1. Táblázat:
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eredmények
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1386Labs
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eredmények
átlaga átlaga

élesztő által folyamatosan végzett alkoholos erjedést, és a kitároláskori aerob romlást
megakadályozzuk! Az aerob romlási folyamat csak emlékeztetőképpen: Az élesztők levegő jelenlétében
A LALSIL® Combo HC-t eredetileg a nedves roppantott szefelhasználják a tejsavat > pH emelkedés, melegedés > penészmes kukorica tartósítására fejlesztették ki, ahol 75%-os felső
szárazanyag határig kiválóan működik: gyorsan savanyít és aeszaporodás és mikotoxintermelés > melegedés, pH emelkedés >
rob stabilizál, tehát hatékonyan blokkolja az élesztő és penészbaktériumszaporodás beindulása > talajbaktériumok szaporodágombák tevékenységét.
sa > vajsavtermelés!
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Tehát aszálykáros magas cukortartalmú és alacsony szárazanyag-tartalmú kukoricák hatékony
Sz.a.
25,2
35,1

Nyersfeh.
10,1
8,8

NDF
53,7
45,0

ADF
31,1
28,1

NDF-D
59,0
55,0

Hamu
6,3
4,3

Keményítő
10,5
32,0

Cukor
7,0
1,0

Élesztőszám a minták %ban

Kukorica
Aszálykáros
Normál körülmények

tartósítására a megoldás a LALSIL® Combo HC.
Normál kukoricák savanyításos tartósítására továbbra is a LALSIL® CL HC, míg az aerob
stabilitás biztosítására normál vagy szárazabb kukoricák esetén a LALSIL® Fresh HC a
Lallemand ajánlata.

KUKORICASZILÁZSOK

alapanyagfüggő tartósítása
Tudományosan tervezett starterek kukoricaszilázsokhoz:

•

Lalsil® CL HC - savanyító starter
Lalsil® COMBO HC - savanyít és aerob stabilizál
(hőstresszes, aszálykáros kukorica, nedves roppantott
szemes, csőzúzalék)
Lalsil® FRESH HC - frissen tart, aerob stabilizál, élesztő- és
penészcsökkentés
- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

•
•

LALSIL® FRESH-sel, COMBO-val a szilázs tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben eszik.
Optimális tartósítás, értékesebb tömegtakarmány.
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Bármilyen adagoló berendezéssel kijuttatható!

H

Minimált szárazanyag veszteség, maximált takarmányozási
érték.

l u m e a p p li c a

Speciálisan testre szabott megoldások
különböző típusú szilázsokhoz
A LALSIL® FRESH HC és LALSIL® COMBO HC Lactobacillus buchneri NCIMB
40788 tejsavbaktériumokat tartalmaz.

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

www.holstein.hu
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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com

Területi hírek

Aranytörzskönyvesek
Sebők Tamás

nál sem ’húzta az időt’, 7 borjára mindössze 12(!) inszeminálást
„kért”. Mindemellett problémamentesen átdolgozta az életét és
kiváló egészségnek örvendett a beiktatás napján is. Összesen 4
lánya született, melyből kettő élete végéig összesen 53.000 kg
tej megtermelésére volt képes, két másik lánya még nagyon
fiatal, de jó esélyekkel, nagy reményekkel indulhatnak anyjuk
nyomdokaiba.

Komáromi Mg Zrt., Csém
Rózsa 32523 4290 8
16993 Comestar Stormatic-ET×14956 Deerings Fer Li
Marlow-ET
Olga 32523 4511 6
18724 Hidden-View Patton-ET×14368 Startmore Royalist-ET
Rózsa és Olga paralel, szinte egymással versengve, pár hónap
különbséggel szakították át képzeletbeli szalagot a 100.000 kgot jelölő célvonalnál.
Rózsa
Az idősebb, 11és fél éves Rózsa a hetedik laktációjában termelte
meg a 100.000 kg-ot, kiváló kiegyensúlyozott termelési ciklusokkal a háta mögött. „Bemelegítésként” 8131 kg standardról indult, másodikosként már 12,5 ezer kg-ot súrolta, majd ötödikesként már közelítette a 15.000-et, 57,6 kg-os napi tejtermeléssel.
Élete egyik leghosszabb laktációja, – amelyet 4 inszeminálás
és 532 tejelő nap fémjelzett –, közel 21.000 kg tejtermeléssel
fejeződött be. 8 borját – egy ikerellése volt – 16 rakás után ellette meg. Sajnos mindössze 3 üszője született, a második elléséből érkezett Vajháti Zsenge Mtoto apaságú lányának karrierje
24.324 kg tejtermeléssel a háttérben a harmadik laktáció elején
befejeződött, jelenleg elsőborjas Flaritel lánya laktációjának 59
napjánál tart, napi 40 kg körüli tejtermeléssel.

A telep menedzsmentje, Rózsa és Olga gondozói együtt örültek
az újabb sikernek.

Rózsa. Ritka az ennyire finom szervezettel és kifejezett tejelő
jelleggel megáldott Aranytörzskönyves tehén.
Olga
Olga mindössze két hónappal fiatalabb Rózsánál. Ő abba a bizonyos „álomtehén” kategóriába sorolható egyede a gazdaságnak. Kihagyva a „bemelegítő időszakot”, elsősként már közel
10.200 kg-mal zárt, majd ötödikes korára 17.064 kg-mal érte el
a csúcsot, napi 70 kg feletti max. tejjel. Az amúgy is kiváló szaporodásbiológiai mutatók mellett, ebben a laktációban – ilyen
termelés dacára is – első rakására vemhes lett. Ugyanez sikerült
neki az első laktációt követően is, de a többi termelési ciklusá34
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Olga. Ha csak a küllemén múlik „benne lehet” még néhány
laktáció.

Díjnyertes a víztisztításban

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

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

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

Egyesületi élet
10×100.000 Dabason
Lakto Kft., Dabas
Rigó 31913 5907 0
13142 Mázli Leadman_ET×13406 Mokány Choice
Pompás 31913 7560 3
18293 Art-Acres Win 395×12991 Lobogó Osado
Csinos 31913 6351 4
16540 Beachlawn Elusive Majic×15361 Medgyes Telhetetlen
Sioux
Ali 31913 7151 7
16804 Pero Zsellér Hershel TL×12370 Jövő Cleitus
Piros 31913 7555 7
18093 Ménesbirtok Compó Stormatic-ET×14570 Elzamajori
Radon Limousine
Szellő 31913 6587 5
16966 Medgyes Adó Decision×12055 Iváncsa Astro Jet-ET
Cigány 31913 7207 7
16782 Mccloe-Pono Trent×15473 Gelej Tenger Kristály
Ildi 31913 6465 6
16596 Medgyes Zsemle Wade×12700 Küldött Inspiration
Csuli 31913 7933 3
18611 Paradise-DND Suede-ET TL TV×15129 Enyingi Szálkás
Bellwood
Varjú 31903 7757 7
17072 Guided-Path Tomahawk TL×13805 Negro Mountain TL

Az inszeminátorok 10 tehénnel történő munkája sem elhanyagolható, hiszen összesen 244 rakás szükségeltetett a 84 borjú
világra jöttéhez, amely így leírva talán soknak tűnhet, de a kis
csapat 2,9-es indexe így is kiváló munkájukat dicséri. Itt Szellő neve ismét „rekorderként” merül fel, 18 rakásból született 11
borjának köszönhető, 1,63-as indexével.
És még egy érdekes adat, amely ékes, élő bizonyítéka a fajtában
rejlő – és egy átlag magyar tehénnél csak ritkán megmutatkozó
– képességeknek. A 10 tehén termelése átlagosan a 6,2 laktációjukig felfelé ívelő pályán mozgott, ekkor érték el termelésük
csúcsát. A két szélsőérték egyikét Ildi produkálta, aki a 11. laktációjában nyújtotta élete legjobbját – 12.272 kg –, a másikat
véglet Ali volt, aki már a negyedikben – 14.366 kg – a csúcsra
került. (Ha csak ezt az utolsó értéket nézzük is, az is szinte kétszerese egy átlag magyar tehén élettartamának!)
...és a „szekér gurul tovább”, az ünnepség napján – 98.500 kgmal a háta mögött – már ott kopogtatott az Aranytörzskönyv ajtaján a következő várományos.

Dabas legutóbb tavaly tavasszal szerepelt a Magazinban, amikor 5 új 100.000-essel gyarapították az Aranytörzskönyvet. Idén
tavasszal ismét nagy ünnepségre készültünk, hiszen az elmúlt
időszakban újabb 10 dabasi tehén érkezett a „nagykönyvbe”. Kis
üröm az örömben, hogy a 10 tehénből sajnos már 5 nem élhette meg a tiszteletükre rendezett kis ünnepséget, amely azonban
nem kisebbíti az életükben elért sikereiket. Tekintettel a nagyszámú új felavatottra, jelen esetben érdekesebb talán együtt
elemezni az „Aranycsapatot”, ki-kiemelve az egyedi említésre
méltó teljesítményeket.
A 10 új lánytól – talán nevezzük őket inkább nagyasszonyoknak
– az egymillió kg tej összesen 84 laktációt követően „érkezett”.
A 84 ellésből 32 üszőborjú jött világra, melyekből – a főleg a
rendszeres exporttevékenység miatt – csupán 18 lány kezdte meg
termelését Dabason. Ők 18-an további 582.000 kg tejet termeltek, tehát a „szűk család” közel 1,6 millió kg tejjel járult hozzá a
telep sikereihez. Rigó két lánya összesen 88.689 kg tejjel, Csinos
két lánya 88.526 kg-mal és Szellő szintén két lánya 85.244 kgmal a szűk felét teljesítette az utódok termelésének.
Beltartalom tekintetében a csapat kimagaslót alkotott. Az átlag
7178 kg zsír + fehérje kg már önmagában rendkívülinek mondható. E tekintetben 7 tehén életteljesítménye szárnyalta túl a 7000
kg-ot, Ali 7932 kg-ja Aranytörzskönyvi ritkaságnak számít.
A csapat legidősebbje, a 2001-ben született Rigó, legfiatalabbja
a 2005 novemberében született Varjú volt. A 10 tehénből 5 hét
laktáció alatt teljesítette az Aranytörzskönyvbe kerülés feltételét,
a leghosszabban Szellő és Ildi futott neki a feladatnak, 11 laktációjukkal a hátuk mögött.
A pedigrék kigyűjtésénél – lásd a cikk elején – nagy meglepetésként ért, hogy mind a 10 ünnepelt esetében magyar nagyapát
üdvözölhetünk, és még apák tekintetében is 5 esetben köszön
vissza magyar tenyésztésű bika!
36
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10 szalag – sajnos már csak 5 tehén, de az 1 millió kg tej már
a tartályban!

Tábori László, Lang József, Guti Csaba, Kővágó Róbert és Kővágó Ignác ügyvezető igazgató az oklevelekkel.
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Ceva-Phylaxia
Ceva-Phylaxia
Zrt. – Zrt.
www.ceva.com
– www.ceva.com
– ceva-phylaxia@ceva.com
– ceva-phylaxia@ceva.com

1107 Budapest,
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Egyesületi élet
Bicskei Mg. Zrt.
Szedres 30071 8125 7
16505 Sildahl BW Dutch Boy-ET×14338 Kerndtway
Goldfinger-ET
A Bicskei Mg Zrt-nél hosszú évek után megtört a jég, Szedresnek köszönhetően új Aranytörzskönyves tehenet avathattunk
Etyeken.
Szedres 2002-ben még láthatta volna Michael Schumachert,
amint az ötödik világbajnoki győzelmét ünnepelte. Ő viszont soha
nem hajszolta túl magát, szép kényelmesen, átlagtermeléssel,
átlag beltartalommal (6230 kg zsír+fehérje kg), de nem átlagos
kitartással került be a „nagy könyvbe”. Egy problémamentesen
indult első laktáció ellenére nyújtott szerény – 5401 kg-os –
termelés nem kecsegtetett komoly jövővel, de kapott még egy
esélyt az „újrakezdésre”, amivel másodikosként élt is, 9717 kgos, majd harmadikosként élete legjobbját hozva, 11.292 kg-os
standard laktációval zárt… bár a 48,8 kg-os max. napi tejét hat
laktációval később érte csak el. 10 borját 16(!) rakást követően
ellette meg úgy, hogy a 2., a 3., az 5. és a 9. borjához csupán egyegy szál szalmára volt szükség. Most egy kicsit elgondolkozott
a folytatáson, 10. borja utáni 6. rakásnál tart, de nem vethetünk
a szemére semmit, ebben a korban már néha mehetnek kicsit
„döcögősebben a dolgok”. Élete során összesen négy üszőt
ellett, melyből kettő – 6. és 3. laktációjukat követően – összesen
77.000 kg tejjel a háta mögött intett búcsút anyjuknak, egy
Roumar apaságú elsőborjas tehén pedig nemrég kezdte meg
pályafutását, 123 napos 4014 kg-os laktációnál tart.
Az idő – és a termelés – csak Szedres a tőgyén hagyott némi
nyomot, lábát, testét, farát nézve könnyedén éveket tagadhatna
le a korából.

Torál Kornél Károly, Karancsberény
Bambi, 32213 0400 9
14170 Presbiter Aerostar×13142 Mázli Leadman-ET
Bambi szűk 12 éve született, Karancsberényben, a szlovák határhoz közel fekvő gyönyörű lankákkal szegélyezett kis Nógrád
megyei több generációs, 80 tehenet számláló családi farmra.
2004-ben a farmon gazdálkodó család még nem sejtette, hogy
személyében a tenyészet egy meghatározó tenyészállata jött világra. A nehéz elléssel indult 9309 kg standard első laktációja
negyedikes korára már súrolta 14.000 kg-ot, max. napi tejét –
58,5 kg – a következő ötödik laktációban produkálta. 8 borját
15 rakást követően ellette meg. Kiváló külleme, magas termelése, nagyszerű szaporodásbiológiája felkeltette tenyésztőjének
a figyelmét, így kérelmezte Bambi bikanevelő tehénné történő
minősítését. Az évek alatt született négy lányából kettő még ma
is a gazdaságban termel, harmadik, illetve második laktációban,
és a még fiatal, BG Klimt Cobra apaságú üszője is jó esélyekkel
„futhat neki az életnek”. Bikanevelő tehén lévén, egyik BG E.T.
Shottle-ET apaságú bikája központi lajstromszámot kapott, így
jó eséllyel Bambi vére még hosszú ideig sok tehén ereiben csörgedezik majd tovább, öregbítve ezzel a „Torák farm” sikereit,
hírnevét.

Egy tehén, két generáció. Az oklevéllel Torák Károlyné, mellette férje Torák Károly, Bambi másik oldalán Torák Kornél és felesége Torák Kornélné Natália és Kornél testvére Borenszkiné
Torák Henrietta. Két generáció biztos kezében az 1989-ben indult tenyészet.
A teljes telepi kollektíva, akiknek részük volt és van Szedres
sikereiben.

14 évesen is fiatalos lendülettel érkezett, de az ünnepség pozitív
aurája mintha áthatotta volna Szedres lelkét, nyugodtan tűrte
a fotózást.
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Gyönyörű küllem. A napsugarak csak úgy játszottak a szőrén,
Bambi kicsattant az egészségtől és az életkedvtől.

Egyesületi élet
Solum Zrt., Komárom
Morgó 30273 6193 2
16418 Lutz-Meadows MB Mozer-ET×14289 Sioux-ET
Morgó, nevét meghazudtolva vígan érkezett a neki rendezett kis
programra. Fiatalos külseje nem is sejtette a mögötte rejlő komoly
munkával telt közel 12 évet. Nagyszerűen fejhető, gazdagon
erezett tőgy, feszes hátvonal, kiváló lábak mellett fellehető tejelő
jelleg remekül „megágyazta” azt az életteljesítményt, amiért már
Aranytörzskönyv jár.
Életét kiegyensúlyozott termelés, magas beltartalom jellemezte.
Első kettő 9700 kg körüli standard laktációja ötödikes korára
elérte a 13.000 kg-ot, majd napjainkig ez 11 és 12.000 kg körüli
305 napos termelésre állt be. 7442 zsír+fehérje kg-jával az
igazán minőségi tejtermelők közé tartozik. Élete nagy részében
még a termékenyülés is könnyedén ment. Első hét borja 13
rakásból, utolsó két borja viszont újabb 13 rakás után jött világra.
Természetesen itt már fellehető némi pozitív diszkrimináció
is, a telepi kollektíva fejet hajtva képességei előtt, komoly
erőfeszítéseket tett egy-egy újabb generáció érdekében. Ez
azért sem indokolatlan, mert a rakásokkal telt hosszú hónapok
komoly termeléssel teltek, a nyolcadik laktáció 15.000 kg felett
fejeződött be, és ekkor született napi maximális teje is 59,5 kgmal.
Sajnos utolsó 5 elléséből bikák születtek, élete hajnalán ellett két
lánya már nincs a telepen…. az inszeminátorok harca még folyik
a siker – és legalább egy lány utód – reményében.

Fujaszné Husti Szilvi, Kovács Krisztián, Marton Gergely,
Komlósi Balázs és Morgóval gondozója, Szalai József.

Egy jó étvágyú tehén esetében a friss fű illata felülír minden
körülötte zajló „zavaró” eseményt.

Avatások
Berkó József

Harmadik aranytörzskönyvesének avatásával kezdődött a
tavasz a sarudi Multiton Kft.nél. A 133-as Rita (17407 Co-op
London Cosmo×14098 Brabant
Star Patron) hatodik laktációjában érte el a százezer kg-ot. Kiváló teljesítményében komoly
szerepe van a tenyészetben folyó munkának, de ez esetben a
méltán híres anyai nagyapa is
nagyon jó alapot biztosított ehhez az eredményhez. A tenyésztés fontosságát pedig mi sem
bizonyítja jobban, mint Rita második elléséből született lányának teljesítménye, aki 90.000 kg-os termeléssel anyját szorosan
követve halad a legjobbak csapatába.

Az avatáson Hegedűs Csaba telepvezető és kollegái vették át
az oklevelet.

Megrendülten fogadtuk a
hírt, hogy
Terhes Sándor,
a sarudi MULTITON Kft.
főtulajdonosa június 10én tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Évtizedes szakmai munkájának megérdemelt eredményét, a
XV. Nemzeti Holstein Show Nagydíjának elnyerését még megélhette, de a sors ezután sajnos már csak három hetet adott neki.
Emlékét megőrizzük!
www.holstein.hu
41
2016/3

Egyesületi élet
Az Alcsiszigeti Mg. Zrt. szinte az első pillanattól megfelelt a
minősített tenyészállat-előállító üzem minden feltételének. A vezetőik mégis az idén tavasszal érezték úgy, hogy eljött az ideje a
tábla kihelyezésének. Ha már ünnepség, akkor a legújabb aranytörzskönyves is emelje annak fényét. A 6791-es Szép (16794
Enyingi Zebegény Aaron×15357 Enyingi Tacitus Formation) 13
évesen is nevéhez méltó küllemmel jól játszotta a másik főszerepet. Nyolcadik laktációjában lépte át a bűvös határt. Elléseiből
három üsző született, amelyek közül egyik sem közelítette meg
anyja termelését, ami átlagosan 10.563 kg/laktáció, a csúcs pedig 12.576 kg volt.

termelés. A hivatalos szónak itt most fontos szerepe van, mivel
a tenyészet előző vezetése azt a döntést hozta, hogy átmenetileg
nem kér hivatalos befejést. Ennek eredményeképpen az ebben
az időszakban termelő állatok törzskönyvi nyilvántartásából kiestek a termelési adatok. A rendszerbe való visszatérés sajnos
ezt már nem tudta pótolni, így valószínű hogy a 2629-es Szundi (15765 Veltin Red×10747 Stonetown Triple Red) már egymásfél éve elérte a százezret, de a hivatalos számok csak most
igazolták azt vissza. Tíz nyilvántartott laktációjában átlagosan
10.000 kg-ot termelt, a legmagasabb pedig 11.224 kg volt. Hat
üszőborjából egyik sem közelítette meg anyja termelését.

E nagyszerű eseményt Sirman Ferenc igazgató, Poczai József
főállattenyésztő, Vincze István telepvezető és a telep teljes kollektívája jó hangulatú ünnepséggel tette emlékezetessé.

A Zrt. és a telep vezetői – Kovács Norbert vezérigazgató, Pető
Zoltán telepvezető és kollegái – büszkén vették át mindkét oklevelet.
A jászladányi Jász-Föld Zrt. már nagyon várta, hogy csatlakozhasson az aranytörzskönyvesek kiemelkedő táborához. A
javuló termelési eredményeik elhozták a várva várt pillanatot,
és májusban hivatalosan is megszületett az első 100.000 kg-os

A Nagykun 2000 Mg. Zrt. is újabb egyeddel jelentkezett be az
aranytörzskönyvbe. A 3872-es Morcosnak (17056 Tárnoki Aktuális Herald×13436 Nábob Aerostar) kilenc ellés kellett ahhoz,
hogy belépjen a száztonnások klubjába. Hat üsző utódja született, de sajnos egyik sem lépett anyja nyomdokaiba. Termelési
mutatói nagyon szépen alakultak az évek során, 11.350 kg-os
átlagos és 12.690 kg-os max. laktációja a tenyészet átlaga fölé
emelte. Kiváló szaporodóképességét mi sem bizonyítja jobban,
mint, hogy az avatás napján várhatóan már a tizedik borjával
volt vemhes. Kiváló vitalitását nevéhez méltó viselkedésével
támasztotta alá. Még a tapasztalt, kellő felvezetői múlttal rendelkező dolgozóknak is kemény munkájába került a „makrancos
hölgyet” kamera elé vezetni.

Sebők Gábor tenyésztési igazgatónak és csapatának szinte csak
másodpercei maradtak az együtt ünneplésre, ami szerencsére a
képeken nem látható.
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Megmozdult Somogy megye
a Tej Világnapján

doboz gyűjtő verseny győztesei is igen szép ajándékokkal
térhettek haza.
Volt ezen kívül közös tejivás, flashmob betanított tánclépésekkel
és az üres tejes pohárért cserébe minden gyereknek járt a lufi is.

Jakab Lajos
Június 1-jén, a Tej Világnapja alkalmából több száz gyermek
és felnőtt érkezett Kaposvár főterére a „Szívvel, lélekkel,
helyi tejjel – Összefogás a somogyi tejért” kezdeményezés
keretében szervezett programokra. Az összefogás a tejfogyasztás
népszerűsítését, azon belül is a somogyi tej és tejtermékek
megkedveltetésének ügyét hivatott előremozdítani. A rendezvény
szervezői a Kaposvári Egyetem, a Tej Szakmaközi Szervezet

100 ezer literesek
Az Aranytörzskönyves avatások során az ünnepeltek
élettörténetében kutakodva gyakran talál az ember figyelemre
méltó dolgokat, történéseket. Sokszor rácsodálkozunk egy-egy
tehéncsalád fantasztikus képességeire egészség, élettartam,
szaporaság tekintetében. Láthattunk már anya-lánya 100 ezres
párost is, de a Szajki Zrt. hetedik Aranytörzskönyves tehenéhez
hasonló különlegességre nem emlékszem. Ünnepeltünk, 4605

és Terméktanács, a Fino-Food Kft., a somogyi tejtermelő
gazdaságok közül az Agrária Zrt., a Bajomi Agrár Zrt., a BosFrucht Agrárszövetkezet, a Kapostáj Zrt. és a MAWA Kft. voltak.
A gyerekeknek szóló programok lebonyolításában a Fusion
KIDS játszóház működött közre. A Bos-Frucht Agrárszövetkezet
rögtönzött karámjában nagy sikere volt a kiállított állatoknak. A
gyerekek csodálattal nézték a tehénfejést, de a borjak is rengeteg
simogatást kaptak. Az előzőleg meghirdetett tejes doboz gyűjtő
versenynek és a szintén korábban indított rajzpályázatnak is e
napon ismerhettük meg a nyerteseit. Fény derült a „Somogy
megye Tejhercenője” cím győztesének kilétére is, aki egy évig
viselheti a koronát. Az internetes szavazáson megválasztott
ifjú hölgyre, Rigó Boglárkára ez alatt az egy év alatt a „tejes”
rendezvények „háziasszonyaként” számítanak a szervezők.
A támogatók jóvoltából ő is és a rajzverseny, valamint a tejes

Weidra (Potter×Dutch Boy) 2006. március 24-én ikerpár egyik
üszőtagjaként érkezett a világra. Anyja első ellése – az ikervehem
ellenére – könnyen zajlott és a későbbi évek során még négy
követte. Ezzel és az 51 ezer literes életteljesítményével már ő maga
is jelentősen túlszárnyalta a magyarországi átlagot, ikerlányai
azonban még ennél is magasabbra jutottak. 4605 Weidra tíz
évesen, hetedik ellését követően került be az Aranytörzskönyves
tehenek sorába. Legmagasabb termelését ötödik laktációjában
produkálta, ekkor 15.154 kilogramm tejet jegyezhettünk fel
a neve mellett. Élete során eddig a legnagyobb napi teje 57,2
kilogramm volt. A tesó, 4606 Weidra sokáig fej-fej mellett haladt
ünnepeltünkkel, sőt, tejtermelő képessége laktációról-laktációra
meg is haladta azét. Harmadik vemhessége sajnos vetéléssel
végződött, így nagyon hosszúra nyúlt a termelési periódusa.
Azért szerencsére sikerült egy negyedik laktációt is teljesítenie,
www.holstein.hu
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bár az vemhesítés szempontjából eredménytelen maradt. Mégis
azt gondolom, hogy különleges az ikerpár, mert ketten együtt
több mint 200 ezer kilogramm tejet termeltek. 4606 Weidrát
négy laktációja ellenére nagyon kevés választotta el attól, hogy
testvéréhez hasonlóan bekerülhessen az Aranytörzskönyvbe,
ugyanis 96.211 kilogramm tejjel zárta életteljesítményét közel
kilenc évesen. Érdekességként megemlíteném még, hogy
mindkettejüknek volt ikerellése is. 4605 Weidra első elléséből
származó lánya halad leginkább anyja nyomdokain. Ő eddigi
négy laktációja alatt több mint 55 ezer kilogramm tejet termelt.

szintén hatodik ellése után érte el a 100 ezret. 7142 Látvány
(Master×Chief-Stic) 11 évesen, nyolcadik laktációjában teljesítette a limitet. Négyük közül a legkülönlegesebb 7210 Begónia (Champion×Mountain). Nyolc laktáció során jutott el idáig.
Az ő anyja 4534 Begónia szintén tagja az Aranytörzskönyvnek.
2012. április 12-én avattuk és az óta is aktívan termel! Már nagyon kevés választja el attól, hogy átlépje a 150 ezer kilogrammos életteljesítményt!

Százezresek a Dunántúlon
Szabics István
Június 2-án a Bakony Ho-Li Kft-nél avathattunk aranytörzskönyves egyedet. 6315 Dani nevű tehén 6.
laktációjában érte el a 100.000 kg-os álomhatárt. Apja 17923
Hartline Titanic-ET, legnagyobb termelését, 15.836 kg-ot a negyedik laktációjában érte el.

A Milkmen Kft. földespusztai telepén egyszerre négy tehenet
köszönthettünk a 100 ezer literesek klubjában. Velük immár 43ra nőtt a tenyészet Aranytörzskönyves teheneinek száma. 8680
Ibolya (Ready×Blitz) kilenc évesen, hatodik laktációjában érte
el az álomhatárt. Legmagasabb laktációs termelését a harmadik ellése után produkálta, akkor 18.159 kg tejet adott. Egész
életteljesítményét tekintve egy tejelő napra jutó teje egészen
kiemelkedő, 48,85 kilogramm! 6923 Lina (Ozzie×Guichet So)

Az elismerő oklevelet Vajdáné Waller Brigitta állattenyésztési
mérnök, Vizer Zoltán ügyvezető igazgató, valamint Répás Attila,
Csicsó Sándor és Ábrahám László állatgondozók vehették át.
A Körmendi Agrár Kft. néhány százas létszáma ellenére 2016.
június 29-én a harmadik aranytörzskönyves egyedét ünnepelhette. 4216 Emma – apja 14802 Hun Pero Ráró Duster-ET – kilenc
ellés után teljesítette ezt a lenyűgöző eredményt.

Az oklevelet Szájer József elnök és Földesné Viserálek Ibolya
termelésirányító vette át.
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Új belépő a százezresek
klubjába!
Harsányi Sándor

Táblaavatás
Tiszavasváriban, Dancsné Orosz Katalin tenyészetében történt TÖRZSKÖNYVEZETT HOLSTEIN-FRÍZ ÁLLOMÁNY,
MINŐSÍTETT TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM-et
tanusító tábalavató ünnepséget a népes család mellett a környékbeli gazdák, barátok is megtisztelték jelenlétükkel.

3655 Vihar (Siegfried Storm×Ton-ET) nevű tehenüknek köszönhetően került be az aranytörzskönyvbe a tiszalöki Szabadság
Mg. Szövetkezet neve. Vihar 13. életévében 7. ellését követően
termelte meg a 100.000 kg tejet.

Vihar aranytörzskönyvét Gönde Lajos elnök, Tóth Ferenc
telepvezető, Gulyás Zoltánné nyugalmazott telepvezető,
Dr. Erdélyi Béla állatorvos, Veréb József műszakvezető, Csáki
Gergő műszakvezető, Türk Róbert inszeminátor és a telep dolgozói közösen vették át.

Gazdaképző Kft. II. félévi oktatási programja
2016. augusztus 29-től – szeptember 2-ig, illetve
*2016. október 03-07-ig (*póttanfolyam)
HOLLAND MÓDSZERŰ CSÜLÖKÁPOLÓ TANFOLYAMOT
(1 hét bentlakásos, díja: 70.000,-Ft/fő)
JELENTKEZÉS FOLYAMATOS!!
2016. szeptember 05-től – 30-ig SZARVASMARHA INSZEMINÁTOR
TANFOLYAMOT
(4 hét bentlakásos, + 5 hét üzemi gyakorlat)
Díja: 220.000,-Ft/fő
2016. október 10-től – 14-ig „SERTÉSSPECIALISTA” KÉPZŐ TANFOLYAM
(1 hetes képzés – Inszeminátori, Telepi- műszakvezetői ismeretek)
Díja: 100.000,-Ft/fő, továbbá
2016. október 24-től – 28-ig ELLETŐMESTER KÉPZÉS
(1 hetes képzés - SZARVASMARHA – SERTÉS)
Díja: 80.000,-Ft/fő, valamint
KIHELYEZETT FEJŐGÉPKEZELŐI ÉS TEJHIGIÉNIAI TANFOLYAMOT
felkérésre, külön megállapodás alapján vállalunk.

Gazdaképző Kft.

5002 Szolnok, Keszeg u. 15.
Tel./Fax: 56/420-895, 56/420-896
Mobil: 30/688-7058
e-mail: info@alcsiredkft.t-online.hu

Az érdeklődők részére részletes
tájékoztatót és jelentkezési lapot
küldünk, illetve a részletek a
www.online-.eu oldalon a keresőbe
a „Gazdaképző” szót beírva is
megtalálhatók.
Képz.nyilv.sz.: 16-005604
www.holstein.hu
Akkreditációs lajstromszám:
AL-260245
2016/3

Állattartó telepek kontrol megoldásai II.
Hőmérsékletfelügyelet
Cikksorozatunkban megmutatjuk, hogy a mai technika milyen
hatékony belső ellenőrzési feladatokat képes ellátni tejhasznú
szarvasmarha telepek esetében. Ezek a megoldások a mindennapi munkavégzést is segítik, ezáltal növelik a hatékonyságot
és megvédik vállalkozásunkat az elkerülhető veszteségektől,
melyek gondatlanságból, technológia be nem tartásából vagy
egyéb ártó szándékból fakadnak. Ebben a részben a nyáron még
aktuálisabbá váló hőmérséklet-felügyeletet mutatjuk be.
Miért fontos?
A hőmérséklet és páratartalom megfigyelése az állattartás kiemelt fontosságú területe, mert mindenhol veszteségeket okozhat a nem megfelelő hőmérséklet és a nem optimális páratartalom. Az állatok jóllétét és a tejhozamot is kedvezőtlenül
befolyásolja, valamint a betegségek kialakulására is hatással van
a szélsőséges időjárás.
Az OKOSFARM hőmérséklet-felügyeleti rendszere a HOLSTEIN-FRÍZ tenyésztőknek is az ideális megoldás.
Rendszerünk előnyei:
A villamos energia szabályozásával éves szinten jelentős megtakarítást tudunk elérni, hisz csak akkor és annyi áramot fogyasztunk, amennyi ténylegesen szükséges. Ez napjainkban,
nagy általánosságban a dolgozók által helyi szinten kontrolált
formában valósul meg a gazdaságokban, tehát ha meleg van, az
alkalmazott bekapcsolja a ventilálást vagy a párásítást. Mint
általában az emberi beavatkozásnál, itt is sok a hibalehetőség:
nem jókor, nem jól vagy nem megfelelő ideig használják az
adott berendezést. Mindez az automatizálással elkerülhető!

Az esetleges meghibásodások azonnali észlelése esetén gyors
beavatkozás szükséges, ami a riasztással is ellátott rendszerünkkel jól megvalósítható. Távolról is elérhető információnak
köszönhetően nem szükséges a fizikai jelenlét, így magas fokú
hatékonyságot, kényelmet biztosít.
A hőmérséklet és a páratartalom naplózása a tejhozam kiértékelésénél komoly segítséget jelent megtudni, hogy mi befolyásolhatta az esetleges alacsonyabb hozamot.
Az OKOSFARM megoldások dolgozói kontrollt is végeznek,
ami megkönnyíti az ellenőrzést és a felügyeletet. Akár több fő is
élőben láthatja a pillanatnyi állapotokat, megkönnyítve ezzel az
aktuális döntések meghozatalát.
A műholdképen látható istállóképek alapján lehet látni, helyi
szinten milyen adatok állnak rendelkezésre és hol van igény a
beavatkozásra, így valósulhat meg, hogy távolról is felügyelhetjük a gazdaságunkat!
A kiépítésünknek köszönhetően felszabaduló dolgozói kapacitást más területekre tudják a partnereink összpontosítani, így
még hatékonyabbá és gazdaságosabbá lehet tenni a gazdaságot.
Automatizálható területek:
Ventilátor ki- és bekapcsolásának lehetősége egy-egy istállóra
lebontva is megvalósulhat. A párásító berendezések megfigyelése, az áram és vízfogyasztás optimalizálása érdekében jól beilleszthető az általunk kínált rendszerbe. A fűtés és a szellőztetés is egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan szabályozható.
Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődését az OKOSFARM
koncepciónkkal kapcsolatban. Legközelebb a fejőházi kontrollmegoldásokról írunk.

Hazai szerzőink

A szubklinikai ketózis költsége1
Jessica A. A. McArt és Daryl V. Nydam
Fordította: dr. Ivanyos Dorottya és Hejel Péter (Vet-Produkt Kft.)

A negatív energia egyensúly (NEB: negative energy balance)
tejelő teheneknél a laktáció korai szakaszában alakul ki, amikor a tejtermeléshez szükséges energia meghaladja a takarmán�nyal felvehető energia mennyiségét. Ahhoz, hogy több energiához jussanak, a tehenek elkezdik lebontani zsírtartalékaikat, hogy
nem-észterifikált zsírsavakat (NEFA: non-esterified fatty acids) és
ketonanyagokat (például béta-hidroxi-butirátot, BHB) termeljenek,
melyek alternatív energiaforrásként szolgálnak.
A vér NEFA és BHB szintjének emelkedése normális az ellés körüli időszakban, mivel a tehenek így alkalmazkodnak a vemhesség
végén és a laktáció kezdetén végbemenő fiziológiás változásokhoz,
bár elmondhatjuk, hogy azon állatok, melyek kevésbé képesek alkalmazkodni a negatív energia egyensúly állapotához, emelkedett
mértékű NEFA és BHB termelést mutatnak.
Ez az emelkedett termelés, különösen hiperketonémiás teheneknél (a vérben a BHB szintje 1,2 mmol/l vagy magasabb, azaz
szubklinikai vagy klinikai ketózis áll fent), káros hatással van az
immun funkciókra, a tejtermelésre és a tehén általános egészségi
állapotára. A hiperketonémia előfordulása a laktáció első két hetében számos telepről származó adat alapján 40-60% között mozog.
Feltételezve, hogy a hiperketonémiás tehenek 85-95%-a nem mutat következetes klinikai ketózisos tüneteket, gyakran észrevétlenül
maradnak a rossz tranzíció okozta egészségügyi és szaporodásbiológiai problémák, illetve az ezek okozta gazdasági kár.
A Cornell Egyetem jelen kutatásában, melyben az Elanco részéről Dr. Mike Overton is együttműködik, egy olyan modell felállításán dolgozunk, mely segítségével megbecsülhetjük a hiperketonémia okozta gazdasági veszteség mértékét.
A hiperketonémia költségét modelleztük egyrészt a betegség
negatív hatásaként fellépő közvetlen költség alapján, a tejtermelés csökkenés, kezelések és selejtezés költségének vonatkozásában (úgynevezett kalkulálható költségként), valamint a
hiperketonémia teljes költségét számolva, ami a kalkulálható
költség és a hiperketonémiának tulajdonítható következményes
megbetegedések (nevezetesen a méhgyulladás és az oltógyomor
helyzetváltozás) okozta költségek összege.
Az úgynevezett teljes költség számításának ötlete onnan származik, hogy a hiperketonémiás teheneknél sokkal gyakrabban
alakul ki méhgyulladás és oltógyomor-helyzetváltozás, tehát természetesen ezen betegségek okozta költségeket is bele kell számolnunk a hiperketonémia költségének számításába. A modellezés alapja a betegségek előfordulása egyszer-, illetve a többször
ellett állatoknál, valamint a diagnosztika, terápia, állatorvosi
szolgáltatás, munkaerő ráfordítás, elhullás, tejtermelés csökkenés, selejtezés és szaporodásbiológia problémák költsége volt.
A kalkulálható költséget egy hiperketonémiás egyszer ellett
állatnál 134 $-ra, többször ellett esetén pedig 111 $-ra, illetve
átlagosan 117 $-ra becsülik. A hiperketonémia kalkulálható
költségének 34%-át a későbbiekben kialakuló szaporodásbiológiai problémákból adódó veszteség, 26%-át az elhullási veszteség, újabb 26%-át a tejtermelési veszteség, 8%-át a selejtezés

okozta veszteség, 3%-át a kezelések, 2%-át a megnövekedett
munkaerő ráfordítás és 1%-át a diagnosztizálás költsége teszi ki.
Feltéve, hogy a szaporodásbiológiai problémákból adódó veszteség, a tejtermelés veszteség és a selejtezés okozta veszteség
nem megfogható költség a termelő számára, elmondható, hogy
a hiperketonémia költségének 70 százalékát figyelmen kívül
hagyják.
A hiperketonémia teljes költségét esetenként, – amibe már beleszámolták a méhgyulladás és az oltógyomor-helyzetváltozás
költségeit is –, egyszer ellett állat esetén 375$-ra, többször ellett állat esetén pedig 256$-ra, illetve átlagosan 289$-ra becsülték. A teljes költség 41%-át a kalkulálható költség, 33%-át a
hiperketonémiának tulajdonítható méhgyulladás és 26%-át az
oltógyomor-helyzetváltozás költsége adta.
Átlagosan 289$/eset költséggel számolva, egy telepen, ahol
1000 ellés van évente és a hiperketonémia állomány szintű előfordulási gyakorisága 30%, a hiperketonémia okozta veszteség
évente megközelítőleg 90.000$. Ez a veszteség megerősít minket abban, hogy mennyire fontos az ellés körüli időszak takarmányozási és menedzsment stratégiája annak érdekében, hogy
csökkentsük a hiperketonémia előfordulását.
Például, ha a fent említett telep képes javítani a menedzsmenten
és a hiperketonémia állomány szintű előfordulása 15%-ra csökken, ezzel évente közel 50.000$-t takarítana meg. Egy másik
megközelítésben, hogy ha a termelő 50.000$ értékű befektetést
eszközöl a kritikus időszak menedzsmentjére és a tehénkomfort
javítására, amivel 15%-ra csökken a hiperketonémia előfordulása, a befektetett összeg egy éven belül megtérül.
Mielőtt meghatározzuk egy adott telepen a hiperketonémia
gazdasági hatását, meg kell határoznunk az állományban a
hiperketonémia előfordulásának mértékét. Könnyű, pontos és
viszonylag olcsó a telepi felmérés a Precision Xtra glükométer
használatával. A készülék online is megrendelhető 20-40$-ért,
a hozzá való BHB-mérő tesztcsíkok pedig az állatorvoson keresztül, körülbelül 2$-ért. A méréshez csak pár csepp vérre van
szükség, amit a farokvénából könnyen vehetünk.
Kétféleképpen határozhatjuk meg a hiperketonémia előfordulásának mértékét az állományon belül: incidencia és prevalencia
számításával. Az incidencia az új esetek gyakoriságát mutatja. Ahhoz, hogy meghatározzuk, egy állatcsoporton belül ismételt vizsgálatok szükségesek, hogy lássuk kialakul-e náluk
hiperketonémia. A Cornell Egyetem és a Wisconsin Egyetem
kutatói által végzett korábbi vizsgálatok alapján megállapítható,
hogy a hiperketonémia incidenciája egy állományon belül megbecsülhető, ha az állatokat 3 és 16 nappal az ellés után, legalább
hetente kétszer megvizsgáljuk. Ehhez ki kell választani a telepen
50 frissen ellett tehenet, melyeket a laktációjuk első két hetében
kétszer hetente meg kell vizsgálni és rögzíteni kell, hogy hány
állatnál alakul ki hiperketonémia. Az incidencia kiszámítása a
következő: azon tehenek számát, melyeknél legalább egyszer
hiperketonémiát mértünk, elosztjuk az összes vizsgált tehén szá-

1 Az eredeti cikk: McArt, J.A.A., and D. V. Nydam. 2015. The cost of subclinical ketosis. Progress. Dairym. 40–41.
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mával. Ebben az esetben ha 20 tehénnél mértek pozitív eredményt (a vér BHB szintje 1,2 mmol/l vagy magasabb) legalább
egyszer, akkor ezen a telepen az incidencia 40% (50-ből 20 tehén pozitív).
A prevalencia az új és a fennálló esetek előfordulásának arányát
mutatja. Egy állatcsoport esetén egy mérés is elegendő a meghatározásához. A Guelphi Egyetem és a Cornell Egyetem vizsgálatai kimutatták, hogy a hiperketonémia incidenciája megközelítőleg kétszerese a prevalenciának. Válasszunk ki a telepen 50
frissen ellett tehenet, melyek 3 és 16 napja ellettek. Ha ebből az
50 tehénből 10 tehén hiperketonémiás, akkor a hiperketonémia
prevalenciája 20% (10 pozitív tehén az 50-ből). Ebből megbecsülhetjük, hogy az állományban a hiperketonémia incidenciája
40% (2×20%).
Mint minden megbetegedésnél, a hiperketonémiánál is a vizsgálatok és kezelések vagy menedzsment stratégiák célja, hogy
optimalizáljuk a gazdasági megtérülést, miközben javítjuk a tejelő állományunk általános egészségi állapotát, illetve jóllétét.
Tekintettel a hiperketonémia potenciálisan nagy negatív pénzügyi hatására, a tehenek kezelésére és a telepi menedzsmentre
fordított beruházások megtérülése pozitív.
A fordítók megjegyzései
Nemrégiben egy széleskörű felmérés keretében ketolactia mérésen alapulóan megállapították a ketózis hazai prevalenciáját,
ami átlagosan 38% volt. (Könyves és mtsai, 2016)2 Ez nagyon
hasonló a cikkben közölt előforduláshoz, így feltételezhetően a
hazai tehéntartók is hasonló mértékű veszteségeket kénytelenek
elszenvedni.
Sajnos a rossz piaci körülmények következtében kialakult alacsony tejár sokakat arra ösztönöz, hogy minél nagyobb mértékben csökkentsék a tejtermelés költségeit. Sok esetben épp az oly
fontos prevenció esik ennek áldozatul. Pedig nyilvánvaló, hogy
az állatok egészsége és termelékenysége csak úgy óvható meg,
illetve tartható fenn, ha élettani igényeiket a lehető legnagyobb
mértékben kiszolgálják.
Minden tehén elszenved kisebb-nagyobb mértékű energiahiányt
a laktáció elején, amelynek magyarázata feltehetően a tehenek
egyedi különbségeiben keresendő, azonban a ketózis előfordulásának mértéke mégis nagyban befolyásolható az alkalmazott
takarmányozási-, tartástechnológiai és állategészségügyi menedzsmenttel. Ezt jól bizonyítja a fentebb említett tanulmányban
közölt, erre vonatkozó adat, miszerint a megvizsgált állományokban tág határok között változott (25-57%) a prevalencia.
Mivel a ketózishoz a tejtermelés csökkenésen túlmenően számos
egyéb, nagy gazdasági kárt okozó betegség társul, az ellene való
hatékony védekezés nagyban javíthatja az állomány egészségi
állapotát és termelékenységét. A legnagyobb előrelépés épp a
hazai állományok nyereségességét talán leginkább befolyásoló
fertilitási problémák javulásában várható, hisz láthattuk a cikkben, hogy míg az összes, a ketózis által okozott veszteségből az
elhullás és a tejtermelés csökkenés 26-26%-ot tesz ki, addig a
szaporodásbiológiai problémák aránya még ennél is magasabb,
mintegy 34%. (1. ábra)

2 L. Könyves, P. Kovács, J. Bartyik, C. Csorba, Z. Gubik, A.
Répási, S. Jónás, J. Tibold, G. Dojcsák, and P. Hejel. 2016. A
Keto-TestTM szemikvantitatív tejvizsgálattal megállapított
szubklinikai ketózis prevalenciája hazai tejelő tehénállományokban. Magy. Állatorvosok Lapja (Hungarian Vet. Journal).
138:323–331.
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Ha ez igaz, akkor belátható, hogy nem a költségek egységes
csökkentésével lehet elérni a legjobb eredményt, hanem inkább
a menedzsment azon elemeinek változtatásával, amelyek negatívan befolyásolják a tehenek, vagy inkább az állományok egészségi állapotát, termelékenységét. A védekezés alapja a rendszeres monitoring és a hatékony megelőző beavatkozás.
1. ábra: A ketózishoz köthető költségek megoszlása
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Szaporodásbiológiai alapismeretek II.
Dr. Látits György
nyugalmazott egyetemi docens, SZIE, KE

Az ivari ciklus
A nőivarú állatok ivari működése ciklikusan ismétlődő folyamat, amely három szakaszra osztható:
- a tüszőnövekedés szakasza (follikulus fázis)
- ovuláció
- a sárgatest-működés szakasza (lutein fázis)
A tüszők fejlődése és érése gonadotropin (FSH) hatásra morfológiai és funkcionális átalakulások sorai. A tüszőfejlődés során
az FSH a tüsző egyes elemeinek differenciálódását, valamint az
LH receptorok keletkezését segíti elő. A gonadotrop hatás során az FSH megelőzi a petefészeknek az LH-ra adott válaszát,
reagálást. A már az LH-ra reagáló nagyobb tüszőkben beindul
és erősödik az ösztrogén termelés, és a többszörös funkcionális
változás után a follikulus alkalmassá válik az ovulációra. Ennek
értelmében a tüsző eléri a legerősebb ösztrogéntermelő-képességet, a tüszőben levő petesejt már érett a meiozisos osztódás folytatására, alkalmas a sárgatest képződésére, valamint a gesztagén
termelésre, alkalmassá válik a behatoló hímivarsejt fejének hím
pronukleusszá válásának indukálására.
Az ösztrogéntermelés az ovuláció előtti állapotban levő tüszőkben mérhető. Az ösztrogéntermelés csúcsának elérése után, az
ovuláció előtti LH leadás állítja meg a tüszőben az ösztrogéntermelést. A follikulusokban az ösztrogéntermelés az ovuláció előtt
szűnik meg, a plazma ösztrogénszint esésének nem oka sem a tüsző felrepedése, sem pedig a follikulus folyadékának kiürülése.
A tüszőnövekedés szakaszában tehát a szervezetben FSH-LH
(gonadotrop) dominancia, a petefészkeken intenzív tüszőfejlődés, a tüszőkben petesejt-érés és ösztrogéntermelés van
folyamatban. A méh megnagyobbodik, a méhnyálkahártya
proliferációja figyelhető meg.
Az ovuláció a tüszőfolyadéknak és benne a petesejtnek a kiválása
a petefészek tüszőből. Az ovuláció folyamata gonadotrop (LH)
hatásra megy végbe, és elválaszthatatlan tőle a tüsző átalakulása,
luteinizációja. Mindkét folyamat ugyanannak a hormonhatásnak
(LH) az eredménye. Az ovuláció egyik feltétele, hogy a tüsző
megfelelő érettséggel rendelkezzen, a másik feltétel pedig, hogy
benne élő petesejt legyen. Az ovuláció folyamatának lényeges
mozzanata a tüsző megnyílása. A follikulus megnyílását sokféleképpen magyarázzák (belső nyomás, ozmotikus nyomásemelkedés, aktív simaizom összehúzódások stb.).
A sárgatest az ovulációt követően a follikulus transzformációja során keletkező endokrin szerv. Az általa termelt hormon a
progeszteron, amely sokoldalúan és alapvető fontossággal vesz
részt a szaporodási folyamatok endokrin szabályozásában. A
sárgatest képződéséhez, és a progeszteron termelődésének beindításához az ovulációt kiváltó gonadotrop hormon (LH) men�nyisége elegendő.
Megfigyelések és adatok vannak arra vonatkozóan, hogy a sárgatest-képződés nem minden esetben és szükségszerűen velejá52
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rója az ovulációnak, és a sárgatest képződése sem jár mindenkor progeszterontermeléssel. Gyakran keletkeznek inaktív vagy
csak rövid ideig progeszteront termelő sárgatestek, pl.: anyajuhokban, szezonátmeneti időben. A ciklusos sárgatest működésének élettartamát a progeszterontermelés megszűnése az ún.
funkcionális luteolizis határozza meg. A sárgatest szöveti vis�szaalakulása lassabb folyamat, a végleges eltűnéshez gyakran
több ciklushossznyi idő is szükséges.
Vizsgálati eredmények igazolják azt, hogy a sárgatest funkcionális és szöveti visszaalakulása (luteolízise) prosztaglandin
PgF2α hatására megy végbe.
Az ivari ciklus során a sárgatest szakasz ideje alatt a szervezetben progeszteron dominancia alakul ki. Eredményes termékenyítés és fogamzás esetén a sárgatest működése és a progeszteron dominancia a vemhesség végéig tart.
A szarvasmarha szaporodásának biológiája
A tehén ivarszerve
A nőivarú állatok – így a tehenek ivarszerve összetett szerv, a
többrétű szaporodási funkció ellátására. A tehén ivarszerve több
részből tevődik össze, ezek: a petefészkek, a petevezetők, a méh
(méhszarvak, méhtest), a méhnyak csatorna (belső-, külső méhszáj), a hüvely, hüvelytornác, péraajkak, csikló.
– A petefészkek: páros szerv. Kisebb szilva nagyságúak, kettős
funkciót töltenek be: bennük képződnek a női ivarsejtek
a petesejtek, és hormonjaik termelésével részt vesznek
a szaporodási folyamatok hormonális szabályozásában.
A szaporodást illetően két alapvetően fontos petefészeki
hormonról, a tüszőkben vagy follikulusokban termelődő
ösztrogénről, valamint a sárgatestben képződött progeszteronról kell beszélni.
– A petevezetők: A petefészkeket a méhszarvakkal a két petevezető köti össze. A tehén petevezetői szűk lumenűek és
izmos falúak, kb. ceruzabél vastagságúak A ptevezető petefészek felőli vége tölcsérszerűen kiöblösödve körülveszi a
petefészket azért, hogy az ovuláció során levált petesejt ne a
hasüregbe, hanem a petevezetőbe kerüljön.. A petevezetők
számos funkciójáról nincs ismeretünk, de az ismert, hogy a
párosodást követően a két ivarsejt találkozása a petevezető
ún. ampulla szakaszában történik, itt következik be a petesejt megtermékenyülése.
– A méh: A méh a két méhszakaszból, illetőleg a méhtestből
áll. A méhszarvak a medencében kosszarvszerűen hajlottak,
és részben egy sövénnyel elválasztott, egységes üregből, az
ún. méhtestből erednek. A méhszarvak hegye kapcsolódik a
petevezetőkhöz.
A petevezetőben megtermékenyült petesejt a zigóta a méhszarvba jut, majd itt történik a további méhen belüli fejlődése.
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1. ábra: A tehén nem vemhes méhe hátulnézetben
(Haraszti-Zöldág)
1. a petefészek bursája, 2. a petefészek, 3. petevezető,
4. méhszarv, 5. méhtest, 6. cervix, 7. hüvely
–

–

–
–

A méhnyak-csatorna: A méhet a külvilág felé a méhnyakcsatorna köti össze a hüvellyel. A nyakcsatorna méh felőli
oldala az ún. belső méhszáj, míg a hüvely felőli oldalán található a külső méhszáj vagy portió. A méhnyak-csatornában
porcos, kör-körös záróredők teszik nehézzé az áthaladást,
nehezítik a mesterséges termékenyítést, az inszeminálást. A
méhnyak csatorna a szülőút legszűkebben járható szakasza.
A hüvely: A párosodás során a hüvely fogadja be a hímállat megmerevedett péniszét és az ejakuláció során a hüvely
méhszáj (portió) környéki részébe, a hüvelyboltozatba jutnak a hím ivarsejtek a spermiumok.
A hüvelynek a péra és a húgycsőszájadék közötti szakaszát
hüvelytornácnak is szokták nevezni.
A péra: A péra az összetett női ivarszerv kapuja a külvilág
felé. A pérarést a két péraajak határolja, amelynek alsó szegletében található a csikló vagy klitorisz.

Az üsző ivarérettsége, a tenyésztésbevétel feltételei
Az üsző ivaréretté akkor válik, amikor egészséges ivarsejteket
(petesejteket) kezd termelni. Az ivarérés vagy a pubertáskor kezdete üszőkben 8-9. hónapos korban várható.
Minthogy az üsző a felnevelés ideje alatt, gyakorlatilag a tenyésztésbe vételig konkrétan még nem termel, ezért gazdaságossági megfontolásokból indokoltnak látszik a tenyésztői gyakorlat azon törekvése, hogy „előbbre hozza” mind az ivarérés,
mind a tenyésztésbe vétel idejét, lerövidítve ezáltal a költséges
felnevelési idő hosszát. Ennen érdekében célszerűnek látszott
egyrészt egyes, korábban érő fajták tenyésztésbe vonása, másrészt a felnevelés intenzitásának növelése, szorgalmazása. A
gyakorlati megfigyelések viszont arra engednek következtetni,
hogy a hajtatott (intenzív) felneveléssel az ivarzás némileg előre
hozható ugyan, a tenyészérés azonban csak bizonytalanul befolyásolható. Ily módon az üszőállomány egy része valóban korábban termékenyíthető, más részében viszont az ivarérés kitolódhat, gyakran még maradandó, helyrehozhatatlan elváltozások is
54
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előfordulhatnak. Gondolhatunk itt a korai tenyésztésbevétel és a
nehéz ellés közötti összefüggésre, de a petefészkek és a szülőút
szükségtelen és felesleges elzsírosodására, esetleg a petefészkek
elfajulására, és ennek következteében bekövetkező anösztruszra.
Az is igaz azonban, hogy a korábban érő fajtáknál a már korábban végzett tenyésztési, szelekciós munka ezeket a nehézségeket
nagyban csökkentette, gyakran teljesen ki is kapcsolta.
Mind az ivarérést, mind a tenyészérést befolyásolja a fajta, de
fontos befolyásoló tényezőként hat a takarmányozás, az éghajlat
és ezzel összefüggésben sok esetben még a tenyésszezon is.
Az üsző első ivari ciklusai általában tünet nélkül, néha ovuláció
nélkül, szabálytalan időközökben jelentkeznek. Bár a 8. hónap
után a fogamzás és a magzat kihordása elvileg lehetséges ugyan,
a gyakorlatban azonban semmi esetre sem érdemes az üsző egyéves kora előtt a termékenyítést erőltetni.
14-15 hónapos korban azokat az üszőket javasolhatjuk tenyésztésbe venni,
– amelyeknek már volt egy-két megfigyelt ivarzása,
– ciklusuk szabályos időközökben, 20 naponként jelentkezett,
– testtömegük a holstein-fríz és a magyartarka fajtánál elérte
a 350-400 kg-ot.
Az ivarzások pontos feljegyzése, és az esetleg elvégzett petefészek-vizsgálat után (ezt a 16. hónapban az addig nem ivarzó
üszőknél mindenképpen el kell végeztetni) az előbbiekben említett korban kezdett tenyésztésbe vétellel általában 1,5-es termékenyítési index érhető el, és az üszőselejtezés általában 5-10%
közötti. Három sikertelen inszeminálást követően célszerű az
üszőt selejtezni és húsra értékesíteni.
Az üszőfelnevelés szaporodásbiológiai szempontjai
A továbbtenyésztésre szánt növendék állatok felnevelése nagyfontosságú, nagyrészt módja a tenyésztő által irányítható folyamat. Szakmailag sokszor vitatott terület, mert a növendékállat
biológiai fejlődése, testsúlynövekedésének ritmusa nincs szinkronban az anyagi ráfordításokkal, a gazdaságossággal.
A felnevelés hatása nemcsak az első tenyésztésbevételi korra
terjed ki, de érvényesül az állat egész tenyészéletén keresztül.
Mind az ivar-, mind pedig a tenyészérettségre döntő hatású az
üsző felnevelése, főleg és elsősorban a takarmányozása. A takarmányozást illetően az üsző 6-7 hónapos koráig nincs is különösebb gond akkor, ha:
– a borjú anyját jól készítették elő az ellésre,
– a borjú hozzájutott a föccstejhez,
– a borjúnevelés általános szabályait (elhelyezés, tartás, higiéné, egészségügy) maradéktalanul betartják.
A borjú 8 hónapos kora körüli időben, amikor az ivari funkciók beindulnak (ivarérés ideje) kitűnő takarmányozás szükséges. A kiváló takarmányozás eredményezi azt, hogy a méh, de
még inkább a tőgy mirigyes parenchimájának a kialakításában
az endogén szexuál hormonok hatása érvényesülhessen. A felnevelés intenzitásának növelésével az üsző ivarérése némileg
előbbre hozható ugyan, de a tenyészérés már csak bizonytalanul
befolyásolható.
A tehén ivari ciklusa, az ivari ciklus szabályozása
A szarvasmarha ősei monoösztruszos formában szaporodtak, és
ennek megfelelően az év bizonyos szakában egy-két ciklussal és
ivarzással rendelkeztek. A ma élő fajták poliösztruszos szexuális
ciklusuknak megfelelően egész éven át ivarzanak.
A tehén szexuális ciklusának hossza 20-21 nap.
Üszőknél		
20,2 ± 2,3 nap
Teheneknél		
21,2 ± 3,6 nap.
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Hazai szerzőink
A ciklus hosszát általában az egyik ivarzástól a következőig számítják. Pontosabb lenne ugyan, ha a ciklus hosszát ovulációtól
– ovulációig értelmeznék, már csak azért is, mert az ivarzásnak
sem a kezdete, sem pedig a vége pontosan nem határozható meg.
Az is igaz azonban, hogy az ovuláció megtörténtének a pontos
ideje sem határozható meg könnyedén.
Az ivari ciklus idegrendszeri és hormonális – neuro-hormonális
– szabályozás alatt működik.
A ciklusszabályozás a hipotalamusz — hipofizis — gonád
tengelyre alapozódik.

2. ábra: Az ivari ciklus szabályozása vázlatban
A szexuál ciklus az ivari történések sorozatából tevődik össze.
Ennek a szakaszos felosztása, ha az ivarzáshoz, mint tünethez
igazodik, a következő lehet:
– előivarzás
– ivarzás
– utóivarzás
– az utóivarzástól az előivarzásig tartó időszak.
A felosztásnál célszerűbb viszont magát a szexuál funkciót alapul venni a taglalásnál, és ekkor ennek az értelmében beszélhetünk:
follikulus – tüszőnövekedés fázisról
ovuláció
lutein – sárgatest működés fázisról.
Follikulus vagy tüszőfázis
Általános szaporodás-élettani jellemzője a csökkenő vagy
már lecsökkent progeszteron koncentráció és – növekedésben
levő follikulus –, fokozatosan, de intenzíven emelkedő ösztrogén szint, fokozódó ösztrogén dominancia. A follikulus fázis
időtartama tehénben a 21 napos ciklusban általában 3-5 nap,a
17-21. napokra tehető. Kezdetét általában a progesztronszint 50
%-os csökkenésétől a luteolizistól számítják. A tüszőfázis első
felében, a külső tünetekben is megnyilvánuló változások még
jellegtelenek, a második felében azonban már erőteljesen kifejlődnek: ezek az ivarzási tünetek. Az ovuláció idejére, azaz a tüsző fázis végső szakaszára az ivarzási tünetek intenzitása csökken, néha a tünetek már teljesen el is múlhatnak.
A tehén follikulus fázisa az alábbi okok miatt viszonylag rövid:
– A tüszőhormonok már az ovulációt megelőzően ún. ösztruszblokkot okoznak a központi szabályozó rendszerben, ami
azt eredményezi, hogy a rendszeren belül az ún. erotizáló
centrum érzéketlenné válik az ösztrogénekkel szemben. Így
van ez még akkor is, ha további hormon mennyiség kelet56
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kezik és kering is a vérpályában. Bizonyítja ezt az is, hogy
a fel nem repedt, perzisztáló tüszők, vagy follikulus ciszták
általában nem okoznak lényegesen hosszabb tüszőfázist és
ivarzást, mint a szabályosan ovuláló tüszők.
– A másik közvetlen ok az, hogy a progeszteron a ciklus nagyobb szakaszát uralva lehetetlenné teszi az ösztrogén hatás
érvényesülését.
Sajátos jellemzője a tehén ivari ciklusának a tüszőfázishoz köthető ún. kétfázisú vagy kéthullámú tüszőérés (Rajakoski–Karg
elmélet).

3. ábra: A szarvasmarha ivari ciklusa, tekintettel a kéthullámú
tüszőérés lehetőségére (Rajakoski – Karg-elv)
F1-2-5 mm-es, feszes, tercier tüsző, F2-5-10 mm-es, feszes
tüsző, az ovuláció előtt 2-5 nappal, F3-10-18 mm-es, enyhén
felpuhult tüsző, közvetlenül az ovuláció előtt, F4 – ovulált tüsző
helye, 21-22. vagy 1-2 . ciklusnapon, Cl1 – csaknem azonos az
F4-gyel, 1-4. ciklusnap, Cl2 – 1-2 cm-es virágzó sárgatest, 5-16.
ciklusnap, Cl3 – 1 cm körüli, tömöttebb, visszaalakuló sárgatest, 17-20. ciklusnap, Cl4 – kis, zsugorodott, inaktív sárgatest a
korábbi ovulációból

4. ábra A szarvasmarha ivari ciklusa (cikluskisiklás), amikor a
ciklus közepén következik be fogamzás
A gyakorlati megfigyeléseken túl a hormonszint mérések is
igazolják a kéthullámú tüszőnövekedésre vonatkozó feltevés
helyességét. Az első növekvő tüszőgarnitúrából minden bizonnyal azért nincs ovuláció, mert az ekkor még működésben
levő sárgatest progeszteronja megakadályozza ezt. Ha azonban
atretizálódnak is ezek a tüszők, ösztrogén termelésük 1-2 napig
érvényesülő tonizáló hatása igazolja az elv helyességét.
Mindennek a gyakorlati jelentősége abban áll, hogy ilyenkor néha ivarzásszerű tüneteket mutatnak az állatok. Ha nincs
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Hazai szerzőink

5. ábra: A vérplazma hormonszint-változásai a szarvasmarha
ivari ciklusa során
sárgatest, vagy annak működése elégtelen, a ciklus közepén
is történhet ovuláció, esetleg még fogamzás is. Minden esetre
megzavarhatja a ciklus megfigyelést.
Az ovuláció
Az ovuláció a petesejt kiválása gonadotrop hormonhatásra a petefészek tüszőből. Elválaszthatatlan tőle a tüsző transzformációja, luteinizációja. Mindkettő ugyanannak a hormonális impulzusnak az eredménye.
Az ovuláció folyamata néhány másodperctől néhány percig is
eltarthat, ami függ:
– az ovulációs nyílás nagyságától,
– a petesejt tüszőn belüli helyétől,
– a tüszők számától.
Az ovulációs nyílás (stigma) általában kicsi, majdnem kerek vagy ovális, repedésnek vagy hasadásnak nincs nyoma a
follikulus falán. A tüszőn belüli nyomás tehénben sem okozója
az ovulációnak, hiszen az addig feszes tapintású tüsző az ovuláció előtt petyhüdté válik.
A tehénben a follikulusok általában 10-20 mm nagyságig nőnek,
fejlődnek.
Az ovuláció rendszerint a ciklus 21. vagy 1. napján következik
be, rendszerint az ivarzási tünetek lezajlása után 5-10 órával.
Előfordulhat ovuláció az ivarzási tünetek alatt, vagy ezután 1-2
nap elteltével, valójában már a csaknem tünetmentes időszakban
is. Mindennek oka valószínűleg az ösztrusz blokkban keresendő.
Az ovulációnak nincsenek feltűnő külső jelei. Az ovuláció előtt
hirtelen megnövekvő majd lecsökkenő ösztrogénszint változásának és a kezdődő progeszteron termelésnek viszont mérhető
hatásai vannak.
– A tehén hőmérséklete az ovulációt megelőző 2 nappal 0,10,2 °C-al csökken.
– Az ivarzási nyálka pH-ja 0,5-0,4-del esik.
– Gyengül a nyálka viszkozitása, és elektromos vezetőképessége.
Mindezen változások az ösztrogénszinttel és az ivarzási nyálka
NaCl tartalmával függnek össze.
A sárgatest vagy lutein fázis
A sárgatest fázis legjellemzőbb vonása az egész szervezetre kiteljesedő progeszteron dominancia, a progeszteron viszonylagos
túlsúlya. Valójában az ovulációt követően kezdődik, és az ún.
luteolizisig (a sárgatest gyors visszaalakulásáig) tart. Ha az ovulációt követően fogamzás történik, úgy a sárgatest működése és
progeszteron termelése a vemhesség végéig tart, még akkor is,
ha esetleg közben a petefészken tüszőérés, esetleg ovuláció is
előfordul.
Gyakorlati kérdés azonban, hogy ún. perzisztáló (állandósult)
sárgatest, vagy sárgatest ciszta fennforgása esetén beszélhetünk-e
58
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sárgatest fázisról, jóllehet jelentős progeszteron túlsúly
keletkezik? Egyértelmű a válasz; ebben az esetben nem
beszélhetünk az ivari ciklus sárgatest vagy lutein fázisáról.
A sárgatest kialakulásának, illetőleg visszaalakulásának folyamata:
– corpus haemmorhagicum (kezdeti sárgatest)
– corpus luteum (teljes, kialakult, működő sárgatest)
– lutolízis
– a sárgatestműködés gyors hanyatlása, a sárgatest fokozatos
visszaalakulása, majd eltűnése.
A luteolízis a sárgatest eltűnéséhez vezető folyamat, ami funkcionálisan rendkívül gyorsan zajlik. A luteolízis során a működő
sárgatest hormontermelése 24 óra alatt mintegy a felére csökken,
48 óra elteltével már csak nyomokban van jelen a szervezetben.
Ez a markáns funkciócsökkenés, valamint az ezt követő tüszőérés, majd ovuláció olyan jellegzetes és pontos időhöz kötött,
hogy a szarvasmarha ivari ciklusában ez a legmegbízhatóbb, és
a legkevesebb egyedi eltérést mutató tartam. A luteolizistől az
ovulációig eltelt idő 4±1 nap.
A tehén ivari ciklusát igazából tehát alapvetően a sárgatest, és az
általa termelt progeszteron szabályozza. Amilyen hosszú a sárgatest fázis, azzal arányosan hosszabbodik vagy rövidül a ciklus.
Alapvetően a luteolizis mechanizmusáról a prosztaglandinok
szerepének és helyének tisztázása óta vannak részletesebb ismereteink. A prosztaglandinok hormonszerű és hatású anyagok,
nem belső elválasztású mirigyek terméke. Valójában a szervezet
majd minden sejtje termel több-kevesebb prosztaglandint. Újabban szokták szövethormonnak is nevezni. Két alapvető funkcióját említem:
– a ciklusos ivari működésben a sárgatestre gyakorolt
luteolitikus hatása,
– sima izom összehúzó hatása, az ellés megindulásában döntő
szereplő.
Tisztázódott az is, hogy a prosztaglandin hatással összefüggésben hosszabbodik meg a sárgatest fázis (a ciklus) a méhfal
gyulladásos vagy egyéb ok miatti (idegen test, durva infúziók,
kóros méhtartalom, gyakori méhkezelés stb.) elváltozásai vagy
manipulálása folytán. Mindebből következik az is, hogy lutein
fázisban lehetőleg kerülni kell a méhkezeléseket.
Ezzel szemben viszont a perzisztáló sárgatest vagy sárgatest
ciszta kezelését minél hamarabb célszerű és ajánlott elvégezni,
mert a patológiás, önmagába visszatérő kör-helyzet akadályozza
a méh öngyógyulását.
Minthogy a tehénben a prosztaglandin (PgF2α) döntő faktora
a sárgatest megszűnésének és ezáltal az új tüszőérés megindulásának, a gyakorlatban PgF2α kezeléssel váltható ki a leggyorsabban, leghatásosabban ivarzás és ovuláció akkor, ha a
prosztaglandinnak „támadási pontja”, azaz sárgatest van a petefészken.
Az ösztrogének jól ismert luteolitikus hatása (Syntestrin kezelés) is összefüggésbe hozható a prosztaglandin-mechanizmussal;
miszerint gyorsítja a prosztaglandin-szintetáz enzim működését,
amely ezáltal több prosztaglandint állít elő.
Ha a sárgatest képződésében vagy működésében zavar támad,
akkor a regresszió (visszaalakulás) is elnyújtott és elmosódott
lesz. A progeszteronszint érés elégtelen, ennek következtében a
majd kialakuló újabb ciklus is rosszul, erőtlenül indul.
Gyakorlati tapasztalat, hogy ha a méreteiben kicsi a tüsző, de
főleg ha kicsi az ebből kialakult sárgatest, akkor nagy valószínűséggel számolni lehet ciklus-kisiklással, gyengébb fogamzási
eredménnyel, esetleg korai embrió-elhalással is. (folytatjuk)
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A mastitis elleni vakcinázás termelésre gyakorolt hatásai
és gazdasági elemzése egy hazai nagyüzemi holstein-fríz
tehenészetben
1

Ózsvári László1*, Muntyán János2, Filipsz István3
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ÖSSZEFOGLALÁS. A szerzők a Staphylococcus aureus, a
koaguláz-negatív Staphylococcusok és az Escherichia coli
tőgypatogén kórokozók elleni Startvac® vakcinázásnak a
tejtermelésre gyakorolt hatását, valamint a gazdasági megtérülését mutatják be egy 700 tehenes holstein-fríz tehenészetben. A telepen 2010-ben kezdték meg a teljes tehénállomány mastitis elleni vakcinázását és a szerzők a 2006. és
2014. közötti időszak tejtermelési és tőgyegészségügyi mutatóit (klinikai tőgygyulladások száma, gyógykezelések, elkülönített tej mennyisége, idő előtti selejtezések és elhullások,
stb.) és azok gazdasági hatását mérték fel. A tőgygyulladás
elleni Startvac® vakcinázás 2014-es árszínvonalon elvégzett
gazdasági elemzése azt mutatja, hogy a vakcinázás megkezdése előtti 4 éves (2006-2009) időszak alatt a klinikai mastitis
évi 61,9 ezer Ft (206,3 €) veszteséget okozott, ami a teljes
tehénállomány vakcinázása alatt (2011-2014) átlagosan évi
41,4 ezer Ft-ra csökkent. A vakcinázás a tehenészetben 2011
és 2014 között évente átlagosan 15,2 ezer Ft tehenenkénti
jövedelmet (csökkenés a veszteségben – vakcina költsége)
eredményezett. A vakcinázás, mint befektetés költség-haszon
aránya 3,37, megtérülése pedig 236,8% volt. A bemutatott
számítás eredményei alátámasztják, hogy a Startvac® vakcinázás az adott tejelő szarvasmarha állományban megtérült.
Bevezetés
A fejlett országok tejelő tehenészeteiben előforduló leggyakoribb és legköltségesebb megbetegedés a mastitis, Magyarországon a tőgygyulladás miatti becsült veszteség a 2011. évi termelésellenőrzött állomány esetében meghaladhatta a 15 milliárd Ftot (50 millió euró) is. A tőgygyulladást kiváltó kórokozók típusa
jelentősen befolyásolja a veszteség nagyságát. A modern tejelő
szarvasmarha telepeken a legnagyobb veszteséget a fertőző kórokozók közül a Staphylococcus aureus okozza, ami nem csak
a nehézkes és kevéssé eredményes kezelésből, az ebből adódó
magas korai selejtezések számából, hanem az elegytej nagyfokú
romlásából is származik.
A S. aureus baktérium hosszú ideig a leggyakrabban azonosított
tőgypatogén kórokozó volt Magyarországon, annak ellenére,
hogy képes hosszabb-rövidebb időre intracellulárisan is életben
maradni és csak szakaszosan ürül a tejjel, ezért a tejminták vizsgálata során egy negatív vizsgálati eredmény nem jelenti az állat
mentességét(!). Magyarországi felmérések szerint a fejés előtt és
a fejés után vett elegytej minták 36-55%-ban jelezték a kórokozó
jelenlétét, míg a tőgynegyedek egyenkénti vizsgálatánál is csak
az esetek 50-60%-ában lehetett kimutatni a baktériumot a tejmintákból. Hazai vizsgálatok azt mutatták ki, hogy a S. aureus-szal
fertőzött tehenek egyedi elegytejének 232.000-1.100.000-rel nagyobb a szomatikus sejtszáma (SCC), naponta 2,2-6 kg-mal kevesebb tejet termelnek és jóval nagyobb a selejtezési arányuk is
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a nem fertőzöttekhez képest, így jelentős, tehenenként átlagosan
évi 5.600–28.900 Ft (18,7–96,5 €) veszteséget is okozhatnak.
Az utóbbi három-négy évtizedben bevezetett tőgyegészségügyi
programoknak köszönhetően a korábban legnagyobb jelentőségű tőgypatogén kórokozók által okozott tőgygyulladások száma
jelentősen csökkent, és a S. aureus 2013. óta már csak az ötödik
leggyakoribb Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a koaguláz
negatív Staphylococcusok (CNS) tőgygyulladásban játszott szerepe jelentősen nőtt, napjainkban ezek az egyik leggyakrabban
kimutatott tőgypatogén kórokozók mind a tehenekben, mind az
üszőkben. A CNS baktériumok elsőborjas teheneknél gyakrabban okoznak megbetegedést, mint a már többször ellett állatoknál. Bár a CNS baktériumok általában enyhe vagy szubklinikai
megbetegedéseket okoznak, a tőgy szövetét károsítják, ami az
egyedi elegytej szomatikus sejtszámának megemelkedésében és
a tejtermelés hosszantartó csökkenésében nyilvánul meg, így az
általuk okozott gazdasági kártétel szintén jelentős lehet.
Azokban a tehenészetekben, ahol a fertőző mastitist sikerült
háttérbe szorítani és az SCC is alacsony, a kóliformok (pl.
Escherichia coli, Klebsiellák, Enterobacter fajok) sokszor továbbra is a klinikai tünetekben megnyilvánuló tőgygyulladások
20-40%-át okozzák. A Gram-negatív kóliform kórokozók okozta tőgygyulladások fő gazdasági kártétele a heveny és túlheveny
esetekben az állat elhullása, amit leggyakrabban az E. coli okoz.
Vizsgálatunk célja az volt, hogy bemutassuk egy nagy létszámú
magyarországi holstein-fríz tehenészetben egy több éven át tartó, alapvetően a S. aureus, a CNS baktériumok és az E. coli elleni Startvac® vakcinázási programnak a tőgyegészségügyre, tejtermelésre gyakorolt hatásait, valamint a gazdasági értékelését.
Anyag és módszer
A vizsgálatokat egy átlagosan 700 holstein-fríz tehenet tartó délalföldi tejelő szarvasmarha telepen végeztük, ahol kötetlen tartást
alkalmaznak almos trágyakezeléssel. Az ellető istálló, valamint
a szárazonálló és a növendék csoportok elhelyezésére szolgáló
épületek mélyalmos rendszerűek. A beteg egyedeket külön istállóban tartják. Az egyedi tejtermelési adatokat a havi befejések
alkalmával az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. szolgáltatja. Az állomány gümőkórtól, brucellózistól és leukózistól
mentes. A tehenészet 2006. és 2014. közötti tehénlétszám adatát
és főbb termelési jellemzőit az 1. táblázat mutatja be.
A tehenészetben az ezredforduló után folyamatosan súlyos
gondot jelentett a gyakori tőgygyulladások miatti nagy tehénkivonási arány, tetemes tőgykezelési költségek, magas SCC és
az ezekből eredő anyagi veszteségek. A laboratóriumi vizsgálatok szerint a S. aureus okozta a tőgygyulladások többségét, de
a CNS, és egyes években – főként nyáron – az E. coli okozta
heveny mastitis is súlyos károkat okozott.

Hazai szerzőink
1. táblázat: A tehenészet tehénlétszáma és főbb termelési jellemzői 2006 és 2014 között
MUTATÓK

2006

2007

2008

2009

Átlagos tehénlétszám
717
Termelt tej éves
5 332
mennyisége (ezer kg)
Értékesített tej éves
5 061
mennyisége (ezer kg)
Árutej hányad (%)
94,9
Átlagos laktációs
8224
termelés (kg)
Napi átlagos tejtermelés
24,4
(kg)
Átlagos tejzsír (%)
3,67
Átlagos tejfehérje (%)
3,24
Átlagos SCC*
530

706

697

666

6 130

6 166

5 824

5 947

5 940

5 576

95,0

96,3

95,7

9256

10 328

10 537

29,3

30,0

29,8

3,23
3,34
679

3,26
3,35
689

3,00
3,39
868

*Ebbe az értékbe a tőgygyulladásos tehenek SCC-je is beszámításra került

napi számát, a
tőgykezelések
2010
2011
2012
2013
2014
havi számát,
606
633
640
692
772
a
szomatikus
sejtszám
5 102
5 890
6 037
6 718
7 615
(SCC)
havi
alakulását, és
4 829
5 635
5 847
6 483
7 389
a tehénselejtezéseken belül a
94,7
95,7
96,9
96,5
97,0
tőgygyulladás
9 470
10 714 10 940 10 900 10 829 miatti kivonások arányát. A
27,9
32,4
32,5
34,1
33,0
kilencéves időtartam elegen2,88
3,00
3,01
2,97
2,82
dő hosszúságú
3,39
3,32
3,31
3,26
3,40
az
esetleges
745
627
503
567
647
szélsőséges
időjárási viszonyok (pl. hőstressz, szárazság, sok eső) hatásainak a kiegyenlítéséhez is. A felhasznált termelési adatok a telep számítógépes
nyilvántartásából származnak.
A Startvac® vakcinázás költség-haszon elemzésének elvégzéséhez kiszámítottuk a teljes állomány vakcinázása előtti (20062009) és az alatti (2011-2014) négy-négy éves időszakban a klinikai tőgygyulladás által okozott veszteségekben, vagyis az antibiotikumos laktációs tőgykezelések miatti tejkiesés („elöntött”
tej) kárában, a tőgygyulladások gyógykezelésének költségében
és a tőgygyulladás miatti idő előtti selejtezések és elhullások
költségében bekövetkezett csökkenést. Ezt tekintettük a vakcinázás bevételének, amit az állomány egészének oltása során
felhasznált Startvac® vakcinák költségével hasonlítottunk ös�sze. Mivel a gazdasági elemzés 9 évet ölel át, ezért a különböző
években keletkezett bevételeknek és költségeknek – a pénz időértékét is figyelembe vevő – összehasonlítása, valamint a gazdasági adatok könnyebb értelmezhetősége érdekében, a 2014.

A tehenészet szakemberei folyamatosan dolgoztak a tőgygyulladás számának csökkentésén: szigorították a fejőberendezés rendszeres kontrollját, a fejés előtti és a fejés utáni tőgyfertőtlenítést,
valamint a szárazra állító kezeléseket célzottan, az antibiogram
eredményeinek megfelelően végezték. Mindezek mellett 2008tól elindították a S. aureus pozitív egyedek tervszerű selejtezését
is.
Ezeken az intézkedéseken túlmenően 2010. május 15-én megkezdték a Startvac® tőgygyulladás elleni vakcina alkalmazását
is a tehenészetben, mivel indikációja azonos volt a telepen előforduló, a tőgyproblémák jelentős részéért felelős kórokozókkal.
A vakcinázás bevezetésétől azt várták, hogy a telepen jelentkező
klinikai mastitisek száma csökken, és ezzel párhuzamosan vis�szaszorítják a S. aureus, a CNS és az E. coli tőgyfertőzések számát, továbbá felgyorsítják a S. aureus mentesítési programot is.
A vakcinázási protokoll – amin 2010. óta nem változtattak és
könnyen be tudták illeszteni a mindenna- 2. táblázat: A tehenészet főbb ár-, költség- és bevételi adatai, valamint a magyarorpos telepi munkába – három oltást foglal szági infláció 2006 és 2014 között
magában: a vemhes állatokat a számított
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ellés előtt 45 és 10 nappal, majd az ellés MUTATÓ
Tej felvásárlási
után, az 52. napon vakcinázzák.
65
73
85
66
75
88
89
99
106
A Startvac® vakcinázásnak a tőgygyul- ára (Ft/l)
ladások előfordulására és a termelési mu- Tej felvásárlási
63
71
82
64
73
86
87
96
103
tatókra gyakorolt hatásainak értékeléshez ára (Ft/kg)
szükséges adatgyűjtést 2006. január 1-je Ipari tejárbevétel
320,0 429,3 490,7 358,6 349,8 486,3 509,8 629,1 775,4
és 2014. december 31-e között végeztük. (millió Ft/telep)
Azért ilyen hosszú periódust vizsgáltunk, Növendék
mert a 2010. május 15-én megkezdett üsző szűkített
578 618
707
773 1005 1043 1176 1423 1556
Startvac® vakcinázás hatásai akkor vál- önköltsége (Ft/
nak igazán értékelhetőkké, ha az állo- kg)
mány teljesen átoltottá válik, ami kb. há- Növendék üsző
romnegyed/egy évet jelent, ezért 2010., a átminősítési
387
432 591 576 593 723
847
mastitis elleni vakcinázás megkezdésének átlagára (ezerFt/ 300 328
éve mellett, az ez előtti és utáni négy-négy állat)
év releváns telepi tőgyegészségügyi muta- Tehén átlagos
tóit követtük nyomon. A vakcinázás meg- megtérülési
96
134
106
122
63
118 161 166
111
kezdése után technológiaváltás, jelentős értéke (ezerFt/
műszaki fejlesztés nem történt. A felmérés állat)
során vizsgáltuk az ÁT. Kft. laboratóriu- Infláció (%)*
3,9** 8,0
6,1
4,2
4,9
3,9
5,7
1,7 -0,2***
mában kimutatott tőgypatogén baktéri- *KSH hivatalos adatai
umflóra változását, a klinikai tőgygyul- **Számításoknál nem kellett figyelembe venni
ladásos tehenek (ún. „tőgyes csoport”) ***2014-ben az általános árszínvonal csökkent (defláció)

www.holstein.hu
61
2016/3

Hazai szerzőink
év előtti költségeket, veszteségeket infláltuk, vagyis a 2014. évi
árszínvonalra módosítottuk (jövőérték-számítás).
A számítások során nem vettük figyelembe a gyógykezelések
állatorvosi díját és munkaidő költségét, mivel azt a tehenészet
fix fizetésű üzemi állatorvosa és alkalmazottai végezték el. A
tejkiesés költségét az átlagos napi „tőgyes” létszám, a napi tejtermelés és a tejár szorzataként számítottuk ki. A tőgykezelések
költségét a tőgygyulladások kezelésére felhasznált állatgyógyászati készítmények darabszámának és árának szorzata adta. A
tőgygyulladások miatti elhullások és idő előtti selejtezések által
okozott veszteségek számításánál az üszőbeállítás költségét (növendék üsző átminősítési átlagára) és a selejtezett tehenek vágóértékét vagy eladási árát vettük alapul. Az idő előtt selejtezett
tehenek veszteségének számítása során a továbbtartásra vagy
vágásra értékesített tehenek értékével (megtérülési érték) csökkentettük az üszőbeállítás költségének összegét, míg elhullás
esetében nem volt költségcsökkentő tényező. A számításhoz felhasznált ár- és költségadatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze.

ahol a S. aureus nagy számban fordul elő, továbbra is nagyon
komoly tőgyegészségügyi problémákat tud okozni és a termelés
egyik fő limitáló tényezője lehet.
A vizsgált telepen a tőgygyulladások száma a S. aureus pozitív
tehenek tudatos selejtezése után, 2008-tól kezdett az állományban csökkeni, de a vakcina bevezetése, 2010 májusa után csökkent le drasztikusan (több mint havi 30 tehénről 5-10 tehénre),
és 2011. után gyakorlatilag megszűntek a korábban jellemző
évszakos ingadozások is. A „tőgyes” csoport létszámának napi
alakulása – havi átlagadatok alapján – a 2. ábrán látható.
2. ábra: Az elkülönített tőgygyulladásos tehenek napi átlagos
számának alakulása 2006 és 2014 között (tehén/nap)
50
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Egyéb: Serratia spp., Corynebacterium spp., Pseudomonas spp.,
Proteus spp., Enterococcus spp., Klebsiella spp., stb.
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3. ábra: A tőgykezelések havi számának alakulása 2006 és 2014 között (db/hó)
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Megjegyzés: A tőgykezelések havi száma 2006-2008 között éves átlagérték
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vizsgált periódus alatt. A kevesebb tőgygyulladás kisebb tőgykezelési gyógyszerköltséget is
jelent, ami a vakcinázás megkezdése előtti átlagtehenenkénti évi átlagosan 5-6 ezer Ft-ról, 3-4
ezer
Ft-ra csökkent.
3. ábra:
A tőgykezelések havi számának alakulása 2006 és 2014
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A telepi bakteriológiai eredmények összhangban vannak a magyarországi tendenciával, ami a S. aureus baktérium jelentős
visszaszorulását mutatja és a külföldi kutatások is azt mutatják,
hogy a kórokozó gyakorisága csökken. A S. aurues visszaszorulásában alapvető szerepet játszik a megfelelő tőgyelőkészítés és
fejéshigiénia mellett a fertőzött egyedek minél előbbi selejtezése, valamint az elmúlt 1-2 évtizedben a kórokozó elleni vakcinázás jelentősége is megnőtt. Ugyanakkor azokon a telepeken,
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– az átlagtehenenkénti
25 ezerelőtFt feletti éves
ti 0átlagtehenenkénti
5-6 ezer
ezer megmutatkozik
Ft-ra
veszteségről
2013-14-re 15évi
ezerátlagosan
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Ez a Ft-ról,
kedvező 3-4
tendencia
abban
is, hogy az elkülönített tej értéke a telepi tejárbevétel 6,1%-ról 1,2%-ra csökkent a
csökkent.

3. ábra: A tőgykezelések havi számának alakulása 2006 és 2014 között (db/hó)
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1. ábra: A kimutatott tőgypatogén kórokozók megoszlása 2007
és 2014 között (n=450)
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Eredmények és megvitatás
A tehenészetben 2007-től rendszeresen, évente többször végeztek laboratóriumi tejvizsgálatokat a tőgypatogén kórokozók kimutatására, így nyomon tudjuk követni, hogy a vakcinázás megkezdése óta miképpen változott a kórokozók gyakorisága. Az 1.
ábrán látható, hogy a szelektív selejtezés hatására a S. aureus
2010-re már gyakorlatilag eltűnt az állományból és – valószínűleg a vakcinázás hatására – utána sem tért vissza. A CNS kórokozók gyakorisága valamelyest visszaszorult a vakcinázás után. Az
E. coli előfordulása a 8 év átlagában lényegében nem változott,
de az általa előidézett klinikai tőgygyulladások 2011 óta teljesen eltűntek az állományból. A vizsgálatok azt is megmutatták
azonban, hogy a S. aureus és CNS kórokozók visszaszorulásával
párhuzamosan a Streptococcusok jelentősége megnőtt a telepen,
de okszerű és az antibiogramnak megfelelő szárazra állító készítmények alkalmazásával ez a probléma kezelhető.
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Hazai szerzőink
3. táblázat: Az elkülönített tej mennyisége és az ebből származó veszteség, valamint
a tőgykezelésekre fordított gyógyszerköltség a tehenészetben 2006 és 2014 között
MUTATÓ
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Elkülönített tej
mennyisége
315 458 338 059 319 377 361 268 209 401 196 061 148 599 101 601 90 395
(kg/telep)
Elkülönített tej
mennyisége
440
479
458
542
346
310
232
147
117
(kg/átlagtehén)
Elkülönített tej
értéke (ezerFt/
19 519 23 897 26 101 23 094 15 065 16 752 12 941 9 782
9 404
telep)
Elkülönített tej
értéke (ezerFt/
27,2
33,9
37,4
34,7
24,9
26,5
20,2
14,1
12,2
átlagtehén)
Elkülönített tej értéke a tejárbevétel 6,1%
5,6%
5,3%
6,4%
4,3%
3,4%
2,5%
1,6%
1,2%
arányában (%)

fokozott
figyelmet kell a jövőben
fordítani. Összességében a vizsgált
telepi árutejhányad
a jelentősen kisebb
mennyiségben
elöntött tej és az
alacsonyabb SCC
miatt 95% alatti
értékről
97%-ra
nőtt, ez a nettó
tejárbevételt jelentősen megnövelte
(1. táblázat).

Az éves telepi
szintű tehénkivo3 945
2 883
4 965
3 994
2 770
2 535
2 472
2 262
2 276
nás mértéke 2008
és 2014 között
29,9% és 40,8%
Tőgykezelések
között
változott,
gyógyszerköltsége
5,5
4,1
7,1
6,0
4,6
4,0
3,9
3,3
3,0
ami
megfelel
az or(ezerFt/
szágos
átlagnak.
A
átlagtehén)
Startvac® vakcinázás érezhetően nem
befolyásolta a tőgygyulladás miatti tehénkivonások arányát, ami
Az SCC alakulását a tőgypatogén kórokozók jelenléte mellett
7,2% és 12,8% között mozgott a teljes vizsgált periódusban, de
számos egyéb tényező befolyásolja, így többek között az almoaz elhullott tehenek aránya a kivonásból csökkent (4. táblázat).
zás minősége, a kíméletes és gyors fejési technológia, a kehelyA Gram-negatív tőgypatogén kórokozók okozta tőgygyulladágumik megfelelő időben történő cseréje, stb.. A 4. ábrán látható,
sok fő gazdasági kártétele heveny és túlheveny esetekben az álhogy a vakcina 2010. májusi alkalmazása óta a havi átlagos SCC
lat elhullása, és az E. coli baktérium előidézte mastitis könnyen
csökkent, de 2014-ben a nem megfelelő almozás és a kehelyguokozhatja a tehén elhullását. Az E. coli masztiszek többnyire
mik késői cseréje miatt nyáron átmenetileg jelentősen megemelközvetlenül az ellés körüli időszakban, a laktáció legelején forkedett. A telepi SCC értéke még mindig magas, átlagosan 500dulnak elő, ezért egy vakcina akkor ítélhető hatékonynak, ha eb600 ezer között mozog, ami a korábbi hazai vizsgálatok alapján
ben a laktációs periódusban tudja megelőzni a klinikai tüneteket.
jelentős csökkenti a tejtermelést, gazdasági kárt okozva a teheA tehenészetben kimutatott kórokozók közül az E. coli aránya a
nészetnek. A S. aureus ugyan jelentősen tudja rontani a tej minővakcinázás hatására bár nem csökkent, az általa okozott klinikai,
ségét, de a bakteriológiai vizsgálatok alapján az állományban a
jellemzően nyári tőgygyulladások száma igen, és a 2011. után
gyakorisága nagyon lecsökkent, így nagy valószínűséggel nem
mastitis miatt elhullott tehenek egyikéből sem tudták a kórokozó
ez okozza a problémát. Ugyanakkor a tehenészetben gyakorivá
kimutatni.
vált Streptococcusok szintén meg tudják emelni a kifejt tej SCCjét, és az egyik fő gazdasági hatásuk a csökkenő tejtermelés, ezért
a tehenek környezeti higiéniájára és a hatékony szárazraállításra
Tőgykezelések
gyógyszerköltsége
(ezerFt/telep)
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változott, ami megfelel az országos átlagnak. A Startvac® vakcinázás érezhetően nem
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befolyásolta a tőgygyulladás miatti tehénkivonások arányát, ami 7,2% és 12,8% között
mozgott a teljes vizsgált periódusban, de az elhullott tehenek aránya a kivonásból csökkent (4.
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táblázat). A Gram-negatív tőgypatogén kórokozók okozta tőgygyulladások fő gazdasági
2016/3
kártétele heveny és túlheveny esetekben az állat elhullása, és az E. coli baktérium előidézte
mastitis könnyen okozhatja a tehén elhullását. Az E. coli masztiszek többnyire közvetlenül az
ellés körüli időszakban, a laktáció legelején fordulnak elő, ezért egy vakcina akkor ítélhető
hatékonynak, ha ebben a laktációs periódusban tudja megelőzni a klinikai tüneteket. A

Hazai szerzőink
4. táblázat: Tőgygyulladás miatti tehénkivonás és a költsége a tehenészetben 2006 és 2014 között
MUTATÓ

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Átlagos tehénlétszám
(állat)

717

706

697

666

606

633

640

692

772

Összes tehénkivonás
(egyed; %)

233
(32,5%)

227
(32,2%)

235
(33,7%)

272
(40,8%)

181
(29,9%)

219
(34,6%)

218
(34,1%)

215
(31,1%)

298
(38,6%)

Ebből tőgygyulladás
miatt (egyed; %)

52
(22,3%)

17
(7,5%)

17
(7,2%)

26
(9,6%)

15
(8,3%)

28
(12,8%)

17
(7,8%)

20
(9,3%)

27
(9,1%)

6
13
33

1
11
5

4
7
6

1
7
18

2
1
12

0
9
19

3
9
5

3
8
9

1
9
17

Összes üszőbeállítási
költség (ezerFt)

15 599

5 568

6 586

11 235

8 864

16 121

10 076

14 458

22 855

Összes megtérülési érték
(ezerFt)

4 394

2 147

1 696

3 059

824

3 297

2 250

2 826

2 891

Tehénkivonás összes
költsége (ezerFt)

11 205

3 421

4 890

8 176

8 040

12 823

7 826

11 632

19 963

Tehénkivonás költ-sége
(ezerFt/selej-tezés)

215

201

288

315

536

458

460

582

739

Tehénkivonás költ-sége
(ezerFt/átlag-tehén)

15,6

4,9

7,0

12,3

13,3

20,3

12,2

16,8

25,9

Ebből (egyed)
Elhullás
Vágás
Értékesítés

Bár a tőgygyulladás miatti selejtezések száma nem emelkedett
a vakcinázás megkezdése után, az üszőbeállítási költség jelentős megnagyobbodása miatt a tehénkivonás költsége érezhetően
megemelkedett; 2014-ben telepi szinten megközelítette az évi
20 millió Ft-ot, átlagtehenenként pedig az évi 26 ezer Ft-ot.
A Startvac® vakcinázás 2010 és 2014 között felmerült költségét
az 5. táblázat mutatja be.
5. táblázat: A Startvac® vakcinázás költsége a tehenészetben
2010. május 15 és és 2014. december 31. között
Év
2010
2011
2012
2013
2014

Darabszám
575
2 350
2 450
2 925
2 175

Összes költség
(ezerFt)
914
3 723
4 333
5 268
3 923

Költség/átlagtehén
(ezerFt)
1,5
5,9
6,8
7,6
5,1

Mivel a felmérés 9 évet ölel át, ezért a különböző években keletkezett veszteségek és költségek gazdaságilag megalapozott ös�szehasonlítása érdekében, a 2014. év előtti számokat a magyarországi hivatalos inflációs adatok figyelembe vételével a 2014.
évi árszínvonalra számoltuk át. A tőgygyulladás miatti veszteségeket és a Startvac® vakcinázás költségét 2014. évi árszínvonalon számolva a 6. táblázat foglalja össze.
A tőgygyulladás által okozott veszteségek alapvetően három fő
részre oszthatók: a csökkenő tejárbevételre, a kezelés költségeire
és a tehénkivonás, elsősorban az idő előtti selejtezések költségére. A csökkent tejárbevételt a gyógykezelt tehenek tejének elkülönítése, a tejminőség romlása, valamint a szubklinikai tőgy-

gyulladás miatti tejhozam csökkenése okozza. Az eddigi hazai felmérések azt mutatták, hogy már 100.000 SCC/ml felett
csökken a tejtermelés, ami miatt a tejárbevétel nagymértékben
eshet. Vizsgálatunk során ezt a veszteségforrást nem vettük figyelembe, mivel a szubklinikai tőgygyulladások termelési hatásait nem vizsgáltuk, de a klinikai tőgygyulladások gyógykezelése miatt elkülönített tej értékét igen, ami a vizsgált telepen
a Startvac® vakcinázás megkezdése előtti 30 millió Ft körüli
értékről 2013/14-re 10 millió alá esett. A kevesebb tőgygyulladásos tehén miatt a tőgykezelések gyógyszerköltsége is a vakcinázás előtti 5 milliós átlagos kár kevesebb, mint felére csökkent.
Ugyanakkor a tehénkivonás költsége jelentősen emelkedett a
dráguló üszőnevelés miatt, és 2013/14-re a legnagyobb klinikai mastitis miatti veszteségforrás lett. Összességben a klinikai
tőgygyulladás miatti átlagtehenenkénti kár nagysága a 60 ezer
Ft feletti, magas értékről 40 ezer Ft közelébe esett, ami már a
hazai vizsgálatok tőgygyulladás miatti 35 ezer Ft-os átlagértékéhez hasonló nagyságú, de valamennyire alábecsült, mert a
szubklinikai tőgygyulladások miatti SCC emelkedéséből fakadó
kisebb tejtermelés gazdasági hatását nem tartalmazza.
A Startvac® vakcinázás költség-haszon elemzését a 7. táblázat
foglalja össze.
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6. táblázat: Tőgygyulladás miatti veszteségek és a vakcinázás költségei 2014. évi árszínvonalon
MUTATÓ
Elkülönített tej értéke (ezerFt/
telep)
Tőgykezelések gyógyszerköltsége
(ezerFt/telep)
Tehénkivonás összes költsége
(ezerFt)
Összes tőgygyull. miatti veszteség
(ezerFt/telep)
Tőgygyull. miatti veszteség
(ezerFt/átlagtehén)
Startvac® vakcinázás költ-sége
(ezerFt)
Startvac® vakcinázás költ-sége
(ezerFt/átlagtehén)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

27 251

30 892

31 801

27 003

16 792

17 972

13 135

9 762

9 404

5 508

3 727

6 049

4 670

3 088

2 720

2 509

2 257

2 276

15 643

4 423

5 958

9 560

8 962

13 757

7 943

11 609

19 963

48 402

39 041

43 809

41 233

28 841

34 448

23 586

23 629

31 643

67,5

55,3

62,9

61,9

47,6

54,4

36,9

34,1

41,0

1 019

3 994

1,7

2013

4 398

6,3

2014

5 257

6,9

3 923

7,6

5,1

7. táblázat: A Startvac® vakcinázás gazdasági elemzése a vizsgált tehenészetben
MUTATÓ
Klinikai tőgygyull. miatti összes veszteség (ezerFt/állomány/év)
Tehenenkénti veszteség (ezerFt/átlagtehén/év)
Startvac® vakcinázás állományszintű költsége (ezerFt/ év)
Startvac® vakcinázás állományszintű jövedelme (ezerFt/állomány/év)
Startvac® vakcinázás tehenenkénti jövedelme (ezerFt/ év)
Költség/haszon arány
Befektetés megtérülése (%)
A tőgygyulladás elleni Startvac® vakcinázás gazdasági elemzése azt mutatja, hogy a vakcinázás megkezdése előtti 4 éves
(2006-2009) időszak alatt a klinikai mastitis évi 61,9 ezer Ft
veszteséget okozott, ami a teljes tehénállomány vakcinázása
alatt (2011-2014) átlagosan évi 41,4 ezer Ft-ra csökkent. Ez telepi szinten közel 15 millió Ft-os megtakarítást jelent évente. A
vakcinázás éves átlagköltsége 4,4 millió Ft állományszinten és
6,4 ezer Ft tehenenként, vagyis a tehenészetben 2011 és 2014
között évente átlagosan 10,4 millió Ft-os jövedelem keletkezett, ami tehenenként 15,2 ezer Ft-ot jelentett. A vakcinázás,
mint befektetés költség-haszon aránya 3,37 volt (vagyis minden
befektetett forintra 3,37 Ft bevétel, azaz 2,37 Ft haszon jutott),
megtérülése pedig 236,8%, amely hozam a szakmailag indokolt
állategészségügyi befektetések átlagosan 300%-os jövedelmezőségéhez hasonló eredmény.
A bemutatott számítás eredményei alátámasztják, hogy a
Staphylococcusok és az E. coli által okozott tőgygyulladás elleni Startvac® vakcinázás az adott tejelő szarvasmarha állományban megtérült.
Következtetések, javaslatok
A felmérés eredményei alátámasztják azokat a korábbi hazai és
nemzetközi vizsgálatokat, amelyek kimutatták, hogy a tőgygyulladás az egyik legnagyobb gazdasági kárral járó állomány-egészségügyi betegség és a tőgyegészségügyi menedzsment színvonalának javítása jelentős mértékben hozzájárulhat tejtermelő
telepek jövedelmezőségének emeléséhez. Ezért rendkívül fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük a telepi tejtermelési
mutatókat és rendszeresen végeztessük el a klinikai és
szubklinikai tőgygyulladások mikrobiológiai laborvizsgálatait,
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Vakcinázás előtt
(2006-2009)
43 121
61,9
0

Vakcinázás alatt
(2011-2014)
28 327
41,4
4 393

Különbség
-14 795
-20,5
+4 393
+10 402
+15,2
3,37
236,8

hogy már kismértékű változások esetén is beavatkozhassunk
és elkerülhessük egy súlyos tőgyegészségügyi helyzet kialakulását. A mastitis polifaktoriális betegség, a tőgypatogének
mellett a fejési technológiának, a tőgyhigiéniának, a tartási- és
környezeti viszonyoknak, valamint a takarmányozásnak is jelentős szerepe van az előfordulásában. A S. aureus esetében akár a
legkisebb fejéstechnológiai hiba vagy fegyelmezetlenség esetén
is nagyon gyorsan újra terjedni kezd az állományban a baktérium. A CNS baktériumok és az E. coli esetében nagyon fontos
a tőgy egészségi állapotát és higiéniáját érintő tartástechnológia (pl. almozás) alapos áttekintése, a fennálló hibák feltárása
és azonnali megszüntetése. A bemutatott és korábbi vizsgálatok
eredményei szerint is a mastitis elleni vakcinázás sokat segíthet
a tőgygyulladás elleni hatékony védekezésben, különösen ahol
Staphylococcusok játszottak elsődleges kóroktani szerepet, de
hosszú távon önmagában nem tudja a betegség előfordulását
alacsonyan tartani.
A hazai tehenészetekben a tőgygyulladással szembeni csökkent
reakciókészség egyik fő oka a nem megfelelően és következetesen végrehajtott tőgyegészségügyi program, holott az előzőekben bemutatott telepi adatokból látható, hogy mekkora kárt
okozhat a tőgygyulladás. Ugyanakkor az adott telepi viszonyokra jól adaptált tőgyegészségügyi védekezési stratégia, pl. a
több éven keresztül következetesen és előírásszerűen folyatott
Startvac® vakcinázás, alkalmazásával a telep jövedelmezősége
jelentősen növelhető és a program költsége magas megtérülést
mutat.
Az eredeti cikk a MÁL 2016. áprilisi számában jelent meg.
Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségben is rendelkezésre áll.

ADF
A legjobb megoldás most
tovább tökéletesítve.
Automata bimbófürösztés és kehelyöblítés.

Magyar Állattenyésztésért termékdíj

I I I . helyez et t j e ( 2 0 1 6 )
Bosmark Kft. Elérhetőség: Telefon: (23) 310 132 vagy (30) 986 93 55 További információért látogasson el a www.bosmarkagri.hu weboldalra
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Telepi feladatok automatikus meghatározása rutin műveletek
kialakításával a DELPRO farmmenedzsment programban
Boldizsár Péter
termékmenedzser, DeLaval Kft.
Az elmúlt évek során a számítógépek az élet szinte minden területén – így az állattartásban, a tejtermelésben is – egyre nagyobb
szerepet kapnak. Ezzel egyidejűleg a keletkezett, feldolgozandó
adathalmaz is hatalmasra növekedett. Ma már szinte kielégíthetetlen igény van a gyorsan feldolgozható adatbázisokra, illetve
az adatbázisok gyors és hatékony feldolgozására. Megjelent egy
új terület az adatfeldolgozásban és az ma már egy új és egyre jelentősebb tudományág, amit az óriási adathalmazok minél
hatékonyabb feldolgozására született „big data” elemzésnek neveztek el.
Az egyre nagyobb kapacitású és tudású számítógépek és az
azokhoz adatokat küldő különböző szenzorok egyre több adatot
rögzítenek, melynek eredményképpen egyre több esemény, tevékenység, folyamat automatizálható vagy optimalizálható, ha
az adatok feldolgozása jól történik. Ez az ugrásszerű változás
jól látható a tejtermelésben is, ahol kezdetben a telepirányítási programokba csak a fejések tejadatai kerültek be. A tehenek
számítógépek által vezérelt fejése, etetése, ivarzás keresése, a
tehénforgalom irányítása, a tenyésztési adatok és állatorvosi beavatkozások rögzítése, karbantartása hatalmas adattömeget jelent nap, mint nap.
A DeLaval telepirányítási program is hasonló fejlődési utat járt
be, ahol az „adatbányászat” nem globális szinten történik, hanem az egyes tejtermelő telepeken. A kezdeti néhány száz kilobájt adathalmaz ma már több gigabájtnyi naponta a DelPro
farmmanagement programban. Az így keletkezett nagy mennyiségű adathalmazból a felhasználó telep gyors és megbízható válaszokat keres: különböző, a telep által meghatározott szempontok szerint saját kimutatásokat, elemzéseket készíthet a DelPro
programban, melyek naponta automatikusan frissülnek.
A pontos adatrögzítés a DelPro működéséhez különösen fontos!
A DelPro egyik lényeges jellemzője, hogy folyamatosan figyeli
az adatokat és amikor azok nem pontosak, értelmezhetetlenek
vagy hiányoznak, akkor figyelmezteti a felhasználót. Ha érvénytelen adat kerül bevitelre, akkor a DelPro automatikus hibaüzenetet vagy figyelmeztetést ad, ami alapján a felhasználónak
ellenőriznie vagy javítania kell azt az adatot. Pl. A tehén első termékenyítésének 40 nap után kellene történnie, vagy az állatnak
nincs termékenyítése, stb..
A DelPro bejelentkező monitor ablakában pillanatok alatt áttekinthető a telep teljesítménye és a jelentkező problémák. A monitorablak részletesen mutatja az állatokra és a rendszerre vonatkozó figyelmeztetéseket, a telep teljesítményét, tejtermelési
eredményeket, illetve az állománystatisztikát, a vemhes és nem
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vemhes tehenek arányát, stb. A monitorablak a felhasználó igénye szerint alakítható, bővíthető. Ha a DelPro programban csak
ez az egy információs felület lenne, már az is elegendő lenne
a termelés, az állatállomány és a rendszer napi ellenőrzéséhez.
Újdonságként a DelPro program legújabb verziója egy eddig
soha nem használt, de igen hasznos alkalmazást vezetett be, az
SOP filtereket. Az SOP (szabványos működési eljárás) az instrukciók lépésről-lépésre kialakított folyamatát jelenti. Az SOP
filtereket elterjedten alkalmazzák az ipari termelésben, az orvosi
klinikai gyakorlatban és minden olyan területen, ahol szükséges a rutinműveletek logikailag egymásra építésével kialakítani
egy folyamat leírását a munkálatok, feladatok egyértelmű meghatározására. Az SOP filterek alkalmazásának célja az, hogy
hatékony, minőségi döntési információkat és állandóan azonos
szempontok szerinti teljesítményt érjünk el úgy, hogy közben
csökkenthetők a téves adatközlések és a termelési szabályok be
nem tartásából eredő hibák.
Az alábbi példában a szárazra állítás meghatározásának folyamatát mutatjuk be: a laktáció számát, az ellésig hátralévő napokat és az átlagos napi tejhozamot figyelembe véve célként meghatározzuk, mikor kerüljön szárazon állásra a tehén, mikor nem
illetve mikor az üres a tehén. Az így grafikusan kialakított SOP
filter később mint egyetlen szűrési elem használható a különböző kimutatásokban, ahol minden tehén mellett megjelenik a cél,
azaz a tehenet szárazra kell állítani vagy nem kell, illetve üres.

A DelPro farmmanagement program legújabb 5.1 verziója az
első olyan DelPro software, amely minden típusú fejőházban
alkalmazható. Nincs külön program fejőházra, kötött tartású fejéshez vagy fejőrobothoz: a modulrendszerű software kialakításnak köszönhetően a program telepítésekor kerül kiválasztásra,
milyen fejési rendszerben lesz alkalmazva és milyen állatfajnál.
A DelPro farmmanagement program használható a tehén mellett
juh vagy kecske fejőházakban is.
A tejtermelő telepek jövedelmezősége egyre jobban előtérbe kerül, különösen a mai alacsony tejárak mellett, amikor a megbízható és pontos termelésellenőrzés és költséghatékonyság minden tejtermelő számára létkérdés. A megelőzés a legtöbb esetben
jobb és olcsóbb, mint a problémák kezelése és a gyógyítás. A
DelPro farmmanagement program használatával számtalan lehetőség, eszköz áll a professzionális tejtermelő telepek rendelkezésére, amelyek lehetővé teszik a telep, az állatok, az alkalmazottak és a rendszer teljesítményének mérését, irányítását és
részletes elemzését.

Kiváló
tejminőség
– a tőgytől
a tejesautóig
A tej gyors és hatékony lehűtése
fejés után, elengedhetetlen a
kiváló minőség megőrzésének
érdekében.
A DeLaval termékskálájában a
tejhűtő berendezések széles
választéka megtalálható, legyen
szó nyitott vagy zárt közvetlen
elpárologtatós tartályokról,
lemezes előhűtőkről vagy
jegesvizes pillanathűtőkről.
www.delaval.hu
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A tejpótló tápszerek minősége I.
Az alapanyagok
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
Szerelem első látásra?
A tejpótló tápszerek kiválasztásának során az első adatok,
amelyekkel találkozunk, a Weende-analízis kvantitatív mérési
módszerein alapuló fehérjetartalom és energiatartalom. Általánosságban elmondható, hogy a jobb minőségű tejpótló tápszerek
fehérjetartalma 20-22%, zsírtartalma 16-18%. Második fontos
tényező a bekeverési arány és ajánlott itatási mennyiség. Ebből
a szempontból többféle technológiát is találunk, a bekeverés
1:10-től 1:6, akár 1:5 koncentráció között is változhat. Az itatás
mennyisége is változó, vannak példák visszafogott és ad libitum
technológiára is. Ugyanakkor nem elegendő a mennyiségek és
analitikai adatok vizsgálata, ezért tekintsük át alaposabban a minőséget befolyásoló tényezőket:
A tejpótló tápszerek minőségét a beltartalmi értékek mellett két
dolog határozza meg: a bennük lévő alapanyagok és a gyártási
technológia.
Mi van a tejpótló tápszerben?
Takarmány előállítási szempontból a tejpótló tápszerek alapvetően a mikroelem panelt és vitamin panelt tartalmazó ásványi
anyag hordozó premixből és a fehérje-, cukor-, illetve zsírforrást
biztosító alapanyagokból állnak. Az alapanyagok lehetnek állati
(tej, alacsony arányban tojás) vagy növényi eredetűek. Ezekhez
kerülhetnek egyéb kiegészítések, aromák, szerves savak, stb.
Mivel néhány napos kortól kezdve az első két hónapban a borjúnak ez a fő takarmánya, ezért rendkívül fontos az alapanyagok
minősége és eredete.
A tejfeldolgozásból származó alapanyagok
A tejpótló tápszerek legfőbb alapanyaga maga a tej. A tej egy
bonyolult kolloid rendszer, legnagyobb részben vizet (90%),
fehérjéket, cukrokat és zsírokat tartalmaz. A tej ipari szintű feldolgozása során keletkeznek a tejpótló tápszerek gyártása során
alkalmazott melléktermékek.

rad a sovány tej, amelyben a zsír kivételével a tej egyéb alkotóelemei megmaradnak.
A sovány tejből kivonható a legfontosabb tejfehérje, a kazein. Az
eljárás alacsony szintre csökkenti a sovány tej kazein tartalmát.
A sajt- vagy túrógyártás során melléktermékként keletkezik az
édes vagy savanyú savó, amely fehérje- és cukortartalma révén
különböztethető meg egymástól. A savó további feldolgozása
során kivonható a fehérje- vagy a laktóztartalom.
A tejipari melléktermékek átlagos jellemzői:
Analitikai összetevők:
Sovány tejpor
Édes savópor
Laktózmentes savópor
Savófehérje koncentrátum

Fehérje
%
36
12
26
35

Laktóz
%
50
73
46
49

Nyershamu
%
8
8
17
6

Forrás: Trouw Nutrition

Jól látható, hogy a legértékesebb összetevőket tartalmazó alapanyag a sovány tejpor.
Növényi eredetű alapanyagok
A tejpótló tápszerek fehérjetartalmának növelése érdekében
gyakran alkalmaznak növényi eredetű fehérjeforrásokat is. Közismert a szója antinutritív hatása (tripszin-inhibitor), amely a
borjú számára sem kedvező.
A növényi fehérjeforrások átlagos jellemzői:
Analitikai ös�szetevők:

Fehérje
%

Nyersrost %

82

Keményítő Nyers%
hamu
%
7
1

Hidrolizált
búzafehérje
Búzaliszt
Szója fehérje
koncentrátum
Szójadara

10
67

78
17

0,5
6

0,5
3,5

50

29

6

3,5

0,3

Forrás: Trouw Nutrition

A borjú szervezete a növényi alkotók közül legkönnyebben a
hidrolizált búzafehérjét hasznosítja.

A fenti ábra a különböző tejipari melléktermékek előállítási útját
mutatja be. A vajgyártás a fölözéssel kezdődik, melynek során
különválasztják a teljes tej zsírtartalmát adó tejszínt, visszama70
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A kulcs: az emészthetőség
A borjú tejpótló tápszerek minőségét nem csak a puszta adatok
határozzák meg, hanem az egyes összetevők emészthetősége,
hatékony felszívódása is. Hiába látunk egy relatíve magas fehérjetartalmat, ha a borjú szervezete azt nem képes hatékonyan
megemészteni. Számos kutatás irányult a különböző eredetű
fehérjék emészthetőségére a borjak életkorának függvényében:

Hazai szerzőink
Fehérjeforrás

Tejfehérje

Savófehérje

Hidrolizált
búzafehérje
Szójafehérje
koncentrátum
Szójadara
(hőkezelt)

Borjú
Fehérje Fehérje Referencia
életkora kiváltás emészt(nap)
%
hetőség
%
3-8
87.0
Grogner et al. (1981)
8-14

-

92.1

Strudsholm (1981)

11-21

-

94.4

Babella et al. (1988)

22-28

-

92.7

Strudsholm (1981)

28-33

-

97.0

Grogner et al. (1981)

56-63
8-14

100

94.1
89.9

Tolman (1991)
Strudsholm (1981)

11-21

100

90.2

Babella et al. (1988)

22-28
56-63

100
20

91.6
94.9

Strudsholm (1981)
Tolman (1991)

14-21

75

58.7

Dawson et al. (1988)

29-34
14-21

50
75

72.1
54.8

Silva et al. (1986)
Dawson et al. (1988)

29-34

50

64.1

Silva et al. (1986)

A kutatások eredményei önmagukért beszélnek: a borjú számára a tejeredetű fehérje hasznosul legjobban, közel azonos
mértékben emészthető a hidrolizált búzafehérje. A búzafehérje
lizinszintje ugyan alacsony, de a hidrolízis eljárása során a fehérjék peptidekre és szabad aminosavakra bomlanak, ezáltal nagymértékben javul a felszívódás aránya. A viszonylag alacsony
lizinszint miatt a tejfehérje búzafehérjével történő kiváltása csak
kis mértékben történhet!
A szójafehérje aminosav-garnitúrája kedvezőbb, hasznosulását a hőkezelési eljárások javítják, de még mindig nem éri el a
tej és hidrolizált búza emészthetőségének fokát. A szójafehérje
emészthetősége a borjú életkorának előrehaladásával párhuzamosan javul.
Egyéb összetevők
Az ásványi anyagok, vitaminok és nyomelemek tekintetében
általánosan elmondható, hogy a kémiai forma meghatározza a
vízben való oldhatóságot. Mivel a tejpótló tápszert vízben elkeverve itatjuk, ezért a vízben nem oldható vegyületek csak keverednek a vízzel, kiülepedésük esetén az itatásra kész tápszer
nem lesz megfelelően homogén. A 2016. május 26-ától hatályba
lépett 2015/724. EU rendeletnek megfelelően a borjú tejpótló
tápszerek A-vitamin szintje maximum 25.000 NE/kg lehet, az
összes gyártónak ehhez kell igazodnia. Ez a tény is azt támasztja
alá, hogy nem a címkére írható minél magasabb szintek és értékek a lényegesek, hanem az állat számára hasznosítható mennyiségek, természetesen a szükségletet 100%-ban kielégítve.
A borjak számára előállított tápszerek tartalmazhatnak bélflóra
stabilizálókat. Ezek a különböző emésztőrendszerre pozitív hatást gyakorló baktériumkultúrák (pl. Lactobacillus rhamnosus,
Enterococcus faecium, stb.) és a kedvező baktériumok szaporodását elősegítő táplálék, a prebiotikumok csoportja (pl. mannánoligoszacharidok, frukto-oligoszacharidok). A jótékony hatású
baktériumok nem csak az emésztés hatékonyságát segítik, hanem szaporodásuk révén versenytársként kiszorítják a kórokozó
baktériumokat is, elpusztulásuk után pedig a gazdaállatnak szolgálnak értékes táplálékforrásként.

A különféle szerves savak elősegítik az oltógyomorban
az emésztést és szintén segítenek a kórokozó baktériumok visszaszorításában, valamint a hasmenés enyhítésében és megelőzésében is komoly szerepük van.
A szuper prémium termékek specifikus ellenanyagokkal is „fel vannak szerelve”. Ezek erősítik a szervezet
ellenállóképességét a környezetben található leggyakoribb fertőzésekkel szemben, mint például az E. coli,
szalmonella, rotavírus, koronavírus, Clostridium fajok.
Természetesen ez nem pótolja a vakcinázási programot,
de hatékonyan kiegészíti azt.
Nem szabad megfeledkeznünk az egyik leglényegesebb
dologról: az íz és aroma teszi a borjú számára vonzóvá a
táplálékot. Ha a borjú nem issza meg szívesen a tejpótlót, akkor hiába vannak benne a legértékesebb alkotók.
Szinte elsődleges fontosságú, hogy a borjú a megfelelő
mennyiségben fogyassza el a felkínált tejpótlót.
A Trouw Nutrition LifeStart programjában illeszkedő Sprayfo Excellent és Sprayfo Yellow tökéletesen
megfelelnek a mai modern igényeknek és kihívásoknak.
A szuper prémium kategóriába tartozó Sprayfo tejpótló
tápszerek pozitív hatással vannak a borjak egészségére, a
töretlen fejlődésre, a növekedésre, későbbi tejhozamra és
hasznos élettartamra is.

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo
A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, Fax:
+36-1-402-10-11
e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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A polifenolok alkalmazásának lehetőségei
a megelőző takarmányozásban
Mi a polifenol?
A természetes eredetű növényi hatóanyagok jótékony biológiai
Tyler
Tuner,
PhD
hatását évszázadokon
keresztül
alkalmazták
a népi gyógyászatSZARVASMARHA TAKARMÁNYOZÁSI
ban. A modern
gyógyszeripari
kutatások is ezen alapulnak. A
SPECIALISTA,
JOSERA, Németország
polifenolok közé tartozó flavonoidok a növényvilágban széles
körben elterjedt vegyületek, amelyek elsősorban gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásukról ismertek (González et al. 2011).
A mindennapokban előforduló fontosabb polifenol-források a
vörösbor, kávé, kakaó, diófélék, gyógynövények és tea. Az ún.
“Francia Paradoxon”, amely szerint a nagy mennyiségű vörösbor
fogyasztás csökkenti a gyulladásos folyamatokkal járó betegségek előfordulási gyakoriságát, a legfőbb bizonyíték a polifenolok
kedvező hatására (Georgiev et al. 2014). A polifenolok biológiai
hatását döntően befolyásolja kémiai szerkezetük, ami azt jelenti,
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Lehetséges-e a polifenolok alkalmazása a takarmányozásban?
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csökkentették a szarvasmarha sejtek gyulladásos provokációra történő válaszreakcióját (Li et al. 2014). A JOSERA ezekre
a felfedezésekre építette a DairyPilot-FlavoVital fejlesztését,
amely a kérődzők számára kialakított többcélú kiegészítő, kombinálva a polifenolok, élő élesztő-kultúra és jól kiegyensúlyozott B-vitamin garnitúra egymást erősítő jótékony hatását. Egyre
inkább középpontba kerül a takarmányozáson keresztül történő
megelőzés és az immunrendszer természetes védekezőképességének támogatása. Ennek köszönhetően a gazdasági állatok
ellenállóképessége megnő a fertőzéses megbetegedéseket kiváltó tényezőkkel szemben. A gyakorlatban a nutrigenomika kifejezést a génexpresszió, ezáltal az állati termelés befolyásolására
irányuló törekvések jellemzésére alkalmazzák. Egyszerűen fogalmazva, a polifenolok használata a megelőző takarmányozásban sejt szinten segít az állatnak védekezni az anyagcsere jellegű
gyulladásos folyamatokkal járó immunreakciókkal szemben.
Mi okozza az alacsony szintű gyulladásos immunreakciót?
Az alacsony szintű gyulladásos választ kiváltó tényezők a sejtek
szintjén folyamatosan provokálják a gyulladásos folyamatokat
szabályozó géneket, ezzel az állat szervezetét állandó gyulladás
előtti készenlétben tartva. Ezek között a tényezők között vannak,
amelyek jól ismertek, pl. takarmányozási hiányosságok, nem
megfelelő istálló higiénia és vannak kevésbé nyilvánvalók, mint
pl. a zsúfoltság, nyári hőstressz, dolgozók által okozott stresszhatások. Az alacsony szintű gyulladásos választ kiváltó tényezők sejtszintű stresszhez vezetnek, ezért megnő az állat létfenntartó energia szükséglete, így csökken a tejtermelésre fordítható
energia mértéke. A nyár közeledésének idején a figyelem középpontjába kerül a hőstresszhez kapcsolódó termelési veszteség.
A hőstressz elsősorban a takarmányfelvétel és a tejhozam csökkenésében nyilvánul meg. A tehén szervezete önfeláldozó, ezért
a csökkent takarmánybevitel ellenére is igyekszik fenntartani
a magas szintű tejtermelést. A tartalékok mobilizálása tovább
súlyosbítja a sejtszintű stressz mértékét. A hőstressz terheléstől függően a tejhozam akár 35%-kal is csökken. A tejtermelés
visszaesésén kívül a hőstressz miatt megnő a csendes ivarzások
előfordulási gyakorisága és romlik a vemhesülés.
Vegyületcsoport

Fő források
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Kávé, dió, áfonya

Sztilbének
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Egyéb

Zöld olíva, kurkuma

A nyár közeledésének idején a figyelem középpontjába kerül a
hőstresszhez kapcsolódó termelési veszteség. A hőstressz elsősorban
a takarmányfelvétel és a tejhozam csökkenésében nyilvánul meg. A
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Hogyan hatnak a polifenolok a gazdasági állatok
teljesítményére?
A polifenolok/flavonoidok a DairyPilot FlavoVital kulcsfontosságú hatóanyagai, csökkentik az alacsony szintű gyulladásos
immunválaszt szabályozó gének megnyilvánulását és növelik az
antioxidáns kapacitást, ezzel támogatva az állat szervezetének
védekezőképességét a gyulladásos készenléti állapottal szemben, így több energia marad a termelésre. A szárazonállás és
a laktációs csúcs közötti átmeneti időszakban a tejelő tehenek
anyagcsere-forgalmának hirtelen változása hatalmas terhet ró a
bendőre, a májra, a tőgyre és a szervezet zsírraktáraira. Az ehhez
adódó stressztényezők, mint a hosszabb ideig fennálló hőstressz,
tovább fokozzák az immunrendszer igénybevételét, így a laktációs periódus legérzékenyebb termelési időszakában a tehén még
kitettebb a különböző fertőzéseknek. Az anyagcsere zavarok
(ketózis, szub-klinikai acidózis, zsírmáj szindróma) csökkentik
a csúcstermelés szintjét, negatívan befolyásolják a tejhozamot a
teljes laktáció során, meghosszabbítják a negatív energiamérleg
időtartamát, ezzel kitolva a következő termékenyítés idejét, jelentősen késleltetve a következő laktáció megkezdését. A nyári
hőstressz idején a komplett takarmányadag változása és a csökkent takarmányfelvétel miatt megnő az anyagcsere zavarok (pl.
acidózis) előfordulásának kockázata. A magas kockázattal járó
stresszhatások elleni védekezőképesség erősítésére és a gyulladásos reakciók visszaszorítására irányuló intézkedések támogatják az állat szervezetét abban, hogy könnyebben elérjék a termelési potenciáljukat. Ezenkívül az alacsony szintű terhelésre
adott gyulladásos immunválasz elnyomása azt az előnyt is megadja, hogy komoly fertőzés esetén a szervezet azonnal reagál. A
DairyPilot FlavoVital takarmányon keresztül történő megelőző
megoldást nyújt a tehén számára az alacsony szintű gyulladásos
immunválaszhoz kapcsolódó termelési veszteségek csökkentésére még a legmagasabb hozamú telepeken is. A Dairy Pilot-tal
kapcsolatos további részletekért lépjen kapcsolatba az Inter-Mix
Kft. helyi képviselőjével.
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
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