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8
14

24

Egyszerűbb és precízebb vérvizsgálat (Jessica A. A. McArt és Daryl V. Nydam) 30

TELEPSZEMLE
Szaporodásbiológiai alapismeretek III. (Dr. Látits György)
A gyakoribb takarmányozási, állomány-egészségügyi
Agroméra
Zrt., Érsekvadkert (Krajczár Zsuzsanna)

és tartástechnológiai kockázati tényezők az elléskörüli
időszakban tejelő tehenekben. Irodalmi összefoglaló

38

25

46

28

56
58

HAZAI SZERZÔINK

(Hejel Péter, Csorba Csaba, Gubik Zoltán, Jónás Sándor, Könyves László)

Mannán-oligoszacharidok
sikeres borjúnevelésért
Halvaszületésekbôl
eredô agazdasági
veszteség (Birgit Keimer)
A tejpótló tápszerek
minősége
A gyártási
technológia
csökkentésének
lehetôségei
III.II.(Szenci
Ottó)

(Katonáné Stiller Krisztina)

Tejpiaci
és szabályozási
információk
(Fórián Zoltán)
Tehenészetek
szaporodási
teljesítményének
összehasonlító

ISO 9001

Tanúsított cég

XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1. XXIV. évfolyam
4. szám
201 6/4.

ISO 9001

Tanúsított cég

32

értékelése egységesített
alapjántehenek
A különbözô
tejtermelésûmutatók
holstein-fríz
(Kranjec
Ferenc, Fodor(Bedô
István,
Földi József, Ózsvári László)
ivóvíz
fogyasztása
Sándor)

40

Az oltógyomor helyzetváltozás újabb megoldási
lehetôsége (Szelényi Zoltán, Horváth András, Sassi Gergely, Bajcsy Árpád Csaba, Szenci Ottó)

44

62

XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1.

A Dancs Farm bemutatkozik a Farmer Expón

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETE

ISO 9001

XV
20

NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN HOLSTEIN FRIESIAN BREEDERS
Kiadó és szerkesztôség:
Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete
1134 Budapest, Lôportár u. 16.
Tel.: (+36-1) 412-5050, 412-5051; Fax: (+36-1) 412-5052
Internet: www.holstein.hu
E-mail: iroda@holstein.hu
Felelôs kiadó:
Bognár László, ügyvezetô igazgató, HFTE
Fôszerkesztô:
Dr. Györkös István
Szerkesztô: (szakmai lektor, reklám)
Sztakó István
2010/1

Tanúsított cég

A lapban megjelent cikkek tartalmáért a szerzôk vállalnak
személyes felelôsséget. A szerkesztôség fenntartja a jogot,
hogy a cikkeket szerkesztve közölje, s azok tartalmával nem
feltétlenül ért egyet. A hirdetések tartalmáért a megrendelô felel.
Nyomdai előkészítés:
elôkészítés: Jósa
Jazz Tamás
Repro Stúdió Kft.
Nyomda: Belvárosi
NyomdaKft.
Zrt.
Lombos Nyomda
ISSN 1587-8120
Készült 1100 példányban
www.holstein.hu 3

Egyesületi élet

Egy európai kiállítás margójára
Bognár László
ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

Az Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció (EHRC)
3 évente rendezi meg a Holstein Európa Bajnokságot, ahol a
kontinens legszebb tehenei vetélkednek a nagydíjért. Ebben
az évben az észak-franciaországi Colmar adott helyszínt a
rangos eseménynek. Az állatjólléti szempontok betartása és
betartatása új kihívásként jelent meg a szervezők előtt.
A napokban fogadta el munkacsoportunk az EHRC legutóbbi,
Colmar-ban rendezett kiállításához kapcsolódó jelentéseket.
A felkészítés utolsó pillanatait, a legkritikusabb utolsó éjszaka
eseményeit felügyelve végezte a munkáját az ún. „Patrol Group”, amelyben valamennyi résztvevő ország csapatának egy-egy
tagja adta az ügyeletest. A tenyészállatok nyilvános megmérettetését pedig a „Welfare Group” vigyázta. Ez utóbbinak az volt
a feladata, hogy biztosítsa: az állatok felkészítése, felvezetése,
bemutatása és bírálata során nem történik semmi olyan, ami veszélyeztetné az állatok jóllétét, egészségét és komfortját.
A hazai részvétel az állategészségügyi kockázatok
miatt sajnálatos módon
meghiúsult, azonban Magyarország részvétele a magyar kollégák szereplésével
mégis rendkívül hangsúlyt
kapott. Kőrösi Zsolt egyesületünk tenyésztésvezetője, nemzetközi bíró a
„Fiatal Felvezetők Versenyének” társbírója volt.
Eredményesen, a szakmai
közönség megelégedésére
végezte a munkáját. Ezt az
a cikk is bizonyítja, amely
a Holstein International
nevű nemzetközi szaklapban jelent meg a magyarországi holstein tenyésztés jellemzőit bemutatva.
A kiállítás szakmai, „szakdiplomáciai” előkészítését egy több
éve funkcionáló munkacsoport végezte. Ez a munkacsoport korábbi Európai Holstein Bajnokságok sikeres szervezésével már
bizonyított. A munkacsoport vezetője Joseph Crettenand nyugdíjba vonulását követően az EHRC elnöksége nekem szavazott
bizalmat és így a munkacsoport vezetésének felelőssége rám
hárult.
Az ilyen nagynevű kiállítások – amelyet a Holstein International
magazin a világ legjobb Holstein Show-jának nevezett – történetében első ízben került sor az állatok jóllétét és az emberies
bánásmódot felügyelő „Welfare Group” (Állatjólléti Csoport)
megalakítására és működtetésére, amely működési szabályzatá4
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nak értelmében az EHRC elnöksége alá tartozik, és abban egy
elnökségi tag személyén keresztül biztosítani kell az összeköttetést a két intézmény között. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy
a munkacsoport és az elnökség tagjaként megbíztak a csoport
vezetésével. A munkacsoport további tagja Dr. Olivier Valles
– francia állatorvos, a kiállítás hivatalos állatorvosa és Markus
Gerber svájci nemzetközi bíró volt. A fentiek ismeretében talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy szervesen beépültünk a kiállítás előkészítésébe, illetve gördülékeny és sikeres
lebonyolításába.
Hagyományosan a „Fiatal Felvezetők Versenye” nyitja meg a
kiállítás szakmai programját. Így történt ez most is. Zsolt kiváló
munkát végzett és a verseny 2 nap alatt sikeresen zajlott le. Az
első napon értékelték az állatok felkészítését, a nyíróhely tisztaságát, az állás rendezettségét, majd a második napon a nagy
európai ringben a felvezető és az állat összhangját, a felvezetés
minőségét, a bírói utasításokra tanúsított figyelmet. Itt szerepelt
Madar Márta is, aki immáron a második alkalommal indult versenyzőként ebben a rendkívül erős mezőnyben. Tisztességgel
helyt állt, de – sportnyelven szólva – nem tudott beleszólni a dobogóért zajló harcba. Nem is lenne reális elvárás az élboly megszorítása olyan helyzetben, amikor a győztesek gyakorlatilag
kiállítási egyedeket tenyésztő farmokon élnek, éjjel-nappal az
állatokkal töltik idejüket és egyébként professzionális szolgáltatóként készítenek fel megbízásos alapon teheneket, üszőket.
Nem egy ligában játszunk velük… A reális célkitűzést elértük és
meg tudtuk ismételni az előző kiállításon elért eredményt.
A felkészítőket koordináló és a nemzeti csapatokért felelősséget vállaló Team Managerek számára részletes, minden kérdésre
kiterjedő eligazítást tartottunk. Ezen határozottan kinyilvánítottuk, hogy az állatjóllét kérdését valamennyiünknek nagyon
komolyan kell venni, hiszen az átlagos európai fogyasztó nem
rendelkezik pontos ismeretekkel a kiállításokkal vagy éppen a
felkészítési munka gyakorlatával kapcsolatban. Roppant mód
érzékenyek viszont arra, hogy az élelmiszerek, amelyeket megvásárolnak ismert eredetűek, előállításuk, feldolgozásuk jól nyomon követhető legyen. Az állati termékek esetében pedig fontos,
hogy azt az állatjólléti szempontok maximális érvényesülésével
termeljék meg.
A grandiózus megnyitót követően a folytatásban a vörös
holsteinek parádéja kezdődött el. Itt kapott szerepet első alkalommal az állatjólléti csoportunk. A küldetésünk vezérelvét
kivetítették az óriásképernyőre. Világossá tettük valamennyi
résztvevő és a nézők számára is azt, hogy az állatok jóllétének
kérdését nagyon komolyan vesszük.
Minden egyedet tüzetesen megvizsgáltunk, mielőtt a ringbe lépett volna. Ellenőriztük a tőgy telítettségét, a bimbók állapotát,
a felkészítés közben elszenvedett esetleges sérüléseket kerestünk. A tőgyek állapotának vizsgálata volt az egyik fő szempontunk. Az ún. túltelített tőgyek jelentették a fő problémát. Ez
az a terület, amelyet a fogyasztók-vásárlók nevében kéretlenül
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Legyen naprakész
az ENAR-nyilvántartása!
2015-ben új, eddig egzotikusnak számító betegség jelent meg az Európai Unióban, a bőrcsomósodáskór, amely Európa délkeleti
országaiban nagyon gyorsan elterjedt és ma már szinte valamennyi balkáni államot érinti. Az érintett országok erőfeszítései ellenére előfordulhat, hogy Magyarországon is megjelenik a betegség, ugyanúgy, ahogy 2014-ben a kéknyelv betegség is elérte a hazai
állatállományokat. Annak érdekében, hogy a betegség hazai megjelenése esetén az állattartók felkészültek legyenek, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számos tájékoztató anyagot készített. A betegség ismerete mellett, azonban kiemelten fontos, hogy
a szarvasmarha nyilvántartásaink naprakészek legyenek és mindig az aktuális állomány adatait tartalamazzák. Igaz ez a saját állomány-nyilvántartásra és az Egységes Nyilvántartási s Azonosítási Rendszerbe (ENAR) bejelentett adatokra. A NÉBIH az alábbiakra
hívja fel a figyelmet:
A bőrcsomósodáskór megjelenése esetén az érintett tenyészetben állami kártalanítás mellett el kell rendelni valamennyi fogékony
szarvasmarha és bivaly leölését, a teljes állomány felszámolását. A betegséggel kapcsolatos súlyos következmények és a hatékony
megelőzési, felszámolási hatósági lépések érdekében miatt kiemelten fontos, hogy az állatok a tényeges tartási helyükhöz tartozó
tenyészetükben, a tényleges létszámban szerepeljenek a nyilvántartásokban. Egy esetleges, állami költségre történő vészvakcinázás,
vagy az országos főállatorvos döntését követően lehetővé váló önkéntes vakcinázás esetén például a vakcina megfelelő mennyiségének biztosításához is elengedhetetlen a pontos létszám ismerete.
Az állami kártalanítás csak abban az esetben ítélhető meg, ha a tenyészet aktív tartással a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR)
szarvasmarhatartó tenyészetként nyilvántartott és valamennyi, a tenyészet összes tartási helyén tartott szarvasmarhát, bivalyt a közösségi jogszabályok szerint azonosítottak és nyilvántartanak, azaz a helyszínen fellelhető valamennyi állat megtalálható az ENAR-ban
(vagy az egyes egyedek bejelentését, átkötését az állattartó kezdeményezte) és a bejelentett adatok megegyeznek a tartó által vezetett
állomány-nyilvántartás adataival.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az állatokat, tulajdoni viszonyoktól függetlenül mindig a tartás valós helyén kell nyilvántartani.
Amennyiben Ön bértartási szerződést köt egy másik állattartóval és nem Ön az állatok tényleges tartója, illetve amennyiben az állatok más tartó tenyészetébe kerülnek át – akár ideiglenes jelleggel is (pl. legeltetés) –, a tartóváltást kezdeményezni kell az TIR-ben/
ENAR-ban. Ugyancsak be kell jelenteni, ha az állatokat a saját tenyészetei között mozgatja (pl. legeltetés).
A kölcsönös megfeleltetés és az ENAR ellenőrzések adatai, illetve a gyakorlati tapasztalat azt mutatják, hogy sok esetben nagy az
eltérés a valós állattartó helyek és állatlétszám, valamint a TIR-ben és/vagy az ENAR-ban nyilvántartott adatai között.
Javasoljuk, hogy ellenőrizze a saját állomány-nyilvántartását, ha szükséges tegye naprakésszé. Amennyiben nem biztos benne, hogy
az Országos Adatbázisban minden adata helyesen szerepel, minden állata nyilvántartott, akkor mielőbb vegye fel a kapcsolatot az
ENAR kapcsolattartóval és egyeztessék az ENAR-ban és az állomány-nyilvántartásukban szereplő adatokat. A www.enar.hu felületen elérhető minden, a 2961-es bizonylaton regisztrált tartó számára a 1047 Egyedleltár, ahol le tudja kérdezni a nyilvántartott állatainak adatait. Szükség esetén fordulhat a központi ENAR ügyfélszolgálathoz is, melynek elérhetőségei az alábbiak:
telefon: 06-1-3463-486 vagy 06-1-3463-487 vagy az enarufsz@enar.hu e-mail cím.
A megyei kormányhivatalok ENAR ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendjéről a területileg illetékes kormányhivatal honlapján
(www.kormanyhivatal.hu) tud tájékozódni.
A NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságának (1024. Bp. Keleti Károly u. 24.) személyes ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-12.00
A nyilvántartások megfelelősége közös érdekünk, melyhez szíves együttműködését ezúton is köszönjük.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
www.holstein.hu
2016/4
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kardoskodó csoportok célkeresztjükbe fogtak. A két fejés közötti normál időtartamot esetenként több órával túllépő, mesterségesen felduzzasztott tőgyek szenvedést, fájdalmat okozhatnak a
teheneknek. A függesztőszalagok feszülése, az ödémák megjelenése súlyosbíthatja ezt az állapotot. Ezért képezte a tőgy a vizsgálatunk leghangsúlyosabb részét. Azokban az esetekben, amikor úgy találtuk, hogy egy-egy tehén már épp a túltelített tőgy
tünetegyüttes határán van, akkor ún. Figyelmeztetéseket adtunk
ki. Ezeket a kiállítási katalógusban rögzítettük, fényképet készítettünk és felhívtuk a felvezető figyelmét arra, hogy az adott
tehén a bírálat után csak abban az esetben jöhet vissza a ringbe
további bírálatra, ha a tőgyében található tej egy részét kifejik
belőle. Erre egyébként nem került sor, mivel a Show-bírálatot
végző kolléga – összhangban a munkacsoportunk véleményével, bár nem ismerve azt – a legtöbb esetben a bírálati osztályok
végére helyezte az ilyen tőggyel bemutatott teheneket. Ez a tény
egyben igazolta elgondolásunk helyességét is. A következő kritikus pontot a tőgyek textúráját kiemelő „kozmetikai” praktikák
jelentették. Ezt a „sminkes” tevékenységet nem volt könnyű feladat kontrollálni. Sajnálatos módon egyre szélesebb körben elterjedt az a gyakorlat, hogy a teljesen lenyírt tőgyek bőrfelületét
babaolajjal, de ebből is a jól ismert családbarát cégóriás – a már
szinte gél-szerű olajával kenték be. A felkészítők egy része teljesen elveszítette a helyes mértéket. Olyan mennyiségben kenték
fel az olajgélt a tőgyre, hogy az szinte „olvadozva” csöpögött le
róla. Ennél azonban sokkal durvább esetekről is tudomást szereztünk egy későbbi ügy kapcsán. Irritatív vagy épp gyógyászati
anyagokat (heparin, kámfor, borsmenta- és paprikaolaj, stb.) tartalmazó krémekkel kezelték a tőgyeket annak érdekében, hogy
az erek még intenzívebben domborodjanak ki. Ez egy elfogadhatatlan gyakorlat, hiszen indokolatlan szenvedést, kellemetlen
érzést okozhat az állatnak.
A show napján, a vöröstarka holsteinek mezőnyében viszonylag kevés szabálytalanságot tapasztaltunk, inkább a csoportunk
működésének újdonsága volt meglepő a felvezetők számára. Figyelmeztetéseinket elfogadták, utasításainkat megfogadták. Határozott fellépésünk híre gyorsan terjedt és másnap a feketetarka
mezőny felvezetői már tudták, várták fellépésünket. Érdekes
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volt megfigyelni, hogy a tenyésztők, a neves tenyészállatokkal
rendelkező farmok tulajdonosai számára mennyire létkérdés
volt a sikeres szereplés. A győzni akarás abban is megnyilvánult,
hogy az elérhető legjobb felkészítőket, felvezetőket bérelték fel
és őket még fizetésükön felül anyagilag is érdekeltté tették a
győzelemben... Könnyű elképzelni, hogy ezeket az embereket
mennyire hatotta meg kérésünk – ami a babaolaj és a különböző
spray-k nyilvános helyen történő használatának mellőzésére
vonatkozott. Elképesztő arcátlansággal, egészen szemtelen módon reagáltak felszólításainkra. Ezeken túlmenően a túlságosan
feltelítődött tőgyek miatt adtunk ki figyelmeztetéseket a feketetarka mezőnyben. Azt azért bevallom, hogy az európai mezőny
legkiválóbb teheneit így, ilyen közelről vizsgálni, a tőgyeket és
a felkészítést objektíven felügyelni embert próbáló feladat volt.
Az események után bátran mondhatjuk, hogy sikerrel vettük az
akadályt. Akadtak azonban olyanok is, akik ezt a kiállítást politikai célokra használták ki.
A svájci illetőségű „Állatjólléti Csoport” mozifilmekben látott
konspirációs eszközökkel, rejtett kamerákkal, lopakodó fotósokkal, paparazzikkal és szemtelen újságírókkal gyűjtöttek
anyagot. Szerencsére időben felfigyeltem az egyik híres-hírhedt
aktivistájukra Julika Fitzi-re, akit már a svájci közszolgálati
médiából ismert az EHRC elnöksége. Ott láthattuk, amint vehemensen érvelt a kiállításokon tapasztalható égbekiáltó „brutális” felkészítési gyakorlatok, mint például az állatok nyírása,
és a nyírás idejére magas fejtartással történő rögzítése ellen. Így
időben tudtuk figyelmeztetni a felkészítőket, hogy vonuljanak a
kíváncsi kamerák elől a zárt oldalú sátorba például a tőgybimbók
lezárásához. A baj egy részét így sem sikerült elkerülni – mint
utóbb kiderült, hiszen ez a svájci szervezet 47 oldalas, erősen
kifogásolható szakmaiságú, fényképekkel gazdagon illusztrált,
botrányhajhász jelentést adott ki a colmari kiállításról. Ebben,
többek között állatkínzásnak minősítették a felkészítés, nyírás
egyes műveleteit, a hajszárító intenzív használatát a hátvonal
beállításánál, a fej és a fülek szőrzetének rövidre vágását. Természetesen ez véleményünk szerint minden alapot nélkülöző
megállapítás. A vádpontok döntő hányada hamis színben tűntette fel a kiállítások, bemutatók világát. Szándékosan félrevezették a fogyasztókat. Azt is el kell azonban ismernünk, hogy
semmilyen eredmény sem mentheti fel azt a svájci „felkészítőt”,
aki közvetlenül a bírálat előtt, még az istálló területén titokban,
sunyi módon oxitocin injekciót adott az egyik tehén tőgyvénájába, lezárt, beragasztott bimbók mellett azért, hogy a mesterségesen kiváltott tejleadási reflex még feszesebb tőgyet mutasson
a ringben. Az élet furcsa fintora az, hogy állatjólléti csoportunk
ugyan nem is látta ezt az alattomos cselekedetet, de a tehén tőgyvénáján a bírálat után elrendelt ultrahang vizsgálat során gyanús
vérfoltot fedeztünk fel és ezt rögzítettük a jelentésünkben is. Néhány héttel később a svájci fotó sajnos igazolta gyanúnkat, de
szankciók foganatosításához ez már kevésnek bizonyult. Ezek a
cselekmények nem tesznek jót a kiállítások, tenyészállat-bemutatók imázsának. Valamennyiünk közös felelőssége az, hogy háziállataink, tenyészállataink ne szenvedjenek, ne okozzunk számukra indokolatlan stresszt és fájdalmat. Az általuk megtermelt
állati termékek, élelmiszerek elengedhetetlenek az emberiség
táplálásában, de erkölcsi szempontból tartozunk nekik legalább
ennyivel!
Biztos vagyok abban, hogy a kiállítások állatjólléti szempontból történő felügyelete, mint új kezdeményezés széles körben
el fog terjedni és ez alól a hazai kiállítások sem jelentenek majd
kivételt.

Egyesületi élet

„Lépni kell”
Miközben véget ért a nyári betakarítási időszak, a tejpiacon is voltak változások:
• Szlovákiában, Romániában, Olaszországban elmozdult a nyerstej ára az EU hivatalos
adatai szerint,
• az európai sajtárak visszaemelkedtek az egy évvel ezelőtti szintre,
• az EU exportteljesítménye pl. Kína irányába folyamatosan javul,
• a hazai helyzetből menekülő tejtermelők immár jó áron tudják eladni a tejüket
Olaszországban.
Minden változik a világban körülöttünk, csak egy nem: a hazai tejtermelők által hazai feldolgozónak eladott nyerstej ára, az augusztusi tejár szerény 2,5 %-os emelkedést ért el.
A nyerstejet idehaza megtermelő, a törvényi előírásoknak megfelelő hosszú távú szerződéssel,
vagy összefogva tejet termelő emberek még mindig az önköltség 60%-áért tudják eladni tejüket.
Ha a feldolgozók – vélhetően a kiskereskedelmi láncok magatartása miatt – nem tudnak többet
fizetni a tejünkért, a hazai helyzetből menekülve 40%-kal magasabb áron tudnánk eladni
tejünket Olaszországban.
A feldolgozókat a kereskedők kényszerítették bele ebbe a lefelé menő árspirálba. A feldolgozók
vélhetően preventív módon csökkentik nyerstej felvásárlási áraikat, hogy tartani tudják pozíciójukat: megalázó szerződéses feltételeket kényszerítenek rájuk: vagy ennyiért megvesszük, vagy
„a viszontlátásra”.
Mi lesz ennek a következménye: a kiskereskedelmi láncok újra el tudják mondani, hogy lám-lám,
nincs is itthon elég nyerstej, a hazai ipar nem is tudja őket kiszolgálni. Így újra igazolva érzik
magukat abban, hogy behozzák az áfacsalt vagy dömpingáras, nyomon követhetetlen tejeket, sajtokat, közben a magyar tejtermelők képébe vigyorogva „…kénytelenek vagyunk
importot venni…”
Mi ki akarjuk szolgálni hazai tej és tejtermékekkel a kiskereskedelmi láncokat, de ők nem hagyják magukat. Bebetonozzák az alacsony árakat, vagy az ismeretlen eredetű import árával zsarolják a feldolgozókat, erőfölényükkel visszaélve.
Követeljük, hogy a kiskereskedelmi láncok ne tartsák tovább a víz alatt a tejtermelőket,
nézzenek körül Európában, a világon és hagyjanak bennünket végre élni. Erőfölényüket a
józan ész mentén használják: engedjék a nyerstej, illetve az átadási árak emelését. Végre
ne azt nézzék, hogy mindenképpen a másik lánc alá tudjanak ígérni, hogy ők legyenek a
legolcsóbbak.
Együttműködést és valódi megoldásokat várunk a feldolgozóktól és a kiskereskedelmi
láncoktól, az idén már sokadszor.
A tejtermelőket pedig kérjük, hogy regisztráljanak a következő e-mail címen:
magyarember2015@gmail.com , mert lépni kell a hazai tejágazat fennmaradásának érdekében.
2016. szeptember 14.

A Tejtermelők Demonstrációs Bizottsága
www.holstein.hu
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XXV. Farmer-Expo, Debrecen
Harsányi Sándor
területi igazgató, HFTE

Az idén 25 éves jubileumi Farmer-Expo szép napos idővel és
a megszokottnál több tenyészállattal várta a kiállításra látogató
közönséget. A hostein-fríz fajtát 15 tenyészet 62 tenyészállata

képviselte a seregszemlén. A show-bírálatot Szabics István, az
egyesület területi igazgatója, küllemi bírálója végezte. A bírálatra felkészített egyedek 8 osztályba sorolva kerültek bemutatásra. A kiállítás nagydíjas tehene ezúttal Hajdúnánásról, Nyakas
András tenyészetéből származó Tini nevű első laktációs, 24045
Mixer apaságú tehén lett. A tartalék nagydíjat a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. telepéről érkezett Vonós nevű második
laktációjában járó 23052 Gold Crown apaságú tehén tenyésztője
vihette haza. A holstein-fríz show-bírálat legszebb tőgyű tehenének szintén a nagydíjat is elnyerő Tinit választotta a bíró. Az iva-

dékcsoportok bemutatójában öt tenyészbika utódai vonultak a
ringbe és ezúttal a Sersia Farm Kft. által forgalmazott Creol-Toy
nevű bika utódai bizonyultak a legszebbnek, legegyöntetűbbnek. A kiállítás-szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a
szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben a Holstein Genetika nyerte el. A felvezetők ügyességi
versenyén most 11 lelkes versenyző indult el, melynek végső
győztese Somogyi Zoltán lett Danó Árpádot megelőzve. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Tóth-Fekete Renáta állhatott fel. A kiállítás négy napja alatt folyamatosan tartottunk
közönségprogramokat is, ahol a fajta bemutatásán túl a tejtermelés, a fejés és a tenyészállatok kiállításra történő felkészítésének
rejtelmeibe avattuk be a nagyszámú érdeklődő közönséget.
HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI:
A bírálatot Szabics István területi igazgató, küllemi bíráló végezte.
Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 205 katalógusszámú LINKA
Apja: 24810 Glauco
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Második helyezettje: a 203 katalógusszámú LUJZA
Apja: 25438 Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Első helyezettje: a 202 katalógusszámú EMI
Apja: 25438 Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 213 katalógusszámú HAJNAL
Apja: 24810 Glauco
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Második helyezettje: a 216 katalógusszámú KATI
Apja: 25438 Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: a 221 katalógusszámú VOSTOK
Apja: 21430 Alexander
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Holstein-fríz szűz üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 224 katalógusszámú VIRÁG
Apja: 24913 Yorik
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: a 226 katalógusszámú LEGELŐ
Apja: 23728 Facebook
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Első helyezettje: a 223 katalógusszámú DARU
Apja: 26314 Beluga
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Holstein-fríz szűz üsző IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 231 katalógusszámú VIRÁG
Apja: 23188 Altaavalon
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

www.holstein.hu
2016/4
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Második helyezettje: a 230 katalógusszámú RECE
Apja: 20168 BG Faust Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Szabadság Tiszalök Mg. Szövetkezet

Első helyezettje: a 236 katalógusszámú ZSÓFI
Apja: 25268 Sparten
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Holstein-fríz vemhes üsző V. kategória
Harmadik helyezettje: a 245 katalógusszámú ÁLMOS
Apja: 25710 Pitbull
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje: a 243 katalógusszámú KINGA
Apja: 24690 Mincio
Tenyésztő és tulajdonos: Dancsné Orosz Katalin, Tiszavasvári
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Első helyezettje: a 244 katalógusszámú MIMI
Apja: 24416 McCutchen
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje: a 257 katalógusszámú ILLAT
Apja: 21727 Quebec
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Második helyezettje: a 252 katalógusszámú ILCSI
Apja: 22814 Shottle 41
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: a 258 katalógusszámú TINI
Apja: 24045 Mixer
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás
A 258 katalógusszámú TINI egyben a kiállítás nagydíját is
elnyerte.

Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje: a 261 katalógusszámú VALI
Apja: 23794 Bijan Off
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Második helyezettje: a 266 katalógusszámú CSÁKÓ
Apja: 20916 Planet
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Első helyezettje: a 265 katalógusszámú VONÓS
Apja: 23052 Gold Crown
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje: a 273 katalógusszámú PÖRGE
Apja: 20896 Littoral
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

Második helyezettje: a 274 katalógusszámú PIPACS
Apja: 18700 BG Duty Durham-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: a 272 katalógusszámú TÜCSÖK
Apja: 23709 Intimate
Tenyésztő és tulajdonos: Brettyómenti Zrt., Esztár

Ivadékcsoportok bírálatának díjai:
3. helyezett: A Bos-Genetic Kft. által forgalmazott 24810
Glauco apaságú szűz üsző utódcsoport.

2. helyezett: A Bos-Genetic Kft. által forgalmazott 20168
BG Faust Shottle-ET apaságú szűz üsző utódcsoport.

www.holstein.hu
2016/4
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1. helyezett: A Sersia Farm Kft. által forgalmazott 24703
Creol Toy apaságú szűz üsző utódcsoport.

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 265 katalógusszámú VONÓS nevű, 23052 Gold Crown apaságú tehén
bemutatásáért. A díjat átadja: Harsányi Sándor, területi igazgató
TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben a Holstein Genetika Kft. nyerte el.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja Nyakas András, Hajdúnánás a 258 katalógusszámú TINI nevű, 24045 MIXER apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadja: Harsányi Sándor, területi igazgató.

3. A győztes utódcsoport részére
A díjat kapja a Sersia Farm Kft. a 24703 Creol Toy apaságú
szűz üsző utódcsoport bemutatásáért.
A díjat átadja: Ari Melinda tenyésztési mérnök, HFTE
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4. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének
A díjat kapja Nyakas András, Hajdúnánás a 258 katalógusszámú TIMI nevű, 24045 MIXER apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadja: Sebők Tamás, területi igazgató, HFTE

5. A legeredményesebben szereplő szaporítóanyag-forgalmazó vállalkozás az előre meghirdetett pontverseny alapján 49
ponttal a Holstein Genetika Kft. lett.
A díjat átadja: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

A 2015. augusztusi tenyészértékbecslés eredményei alapján
a legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget ajánl fel az egyesület. Apina Frederick-ET tulajdonosa a
Génbank-Semex Magyarország Kft.
A díjat átadja: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

www.holstein.hu
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Aranytörzskönyves avatások
a Dél-Alföldön
Kőrösi Zsolt

Haladás Plus Kft., Medgyesegyháza

A Gyulai Agrár Zrt. avatása
Hild-Tej Kft., Érsekhalma

Április 20-án avattuk Medgyesegyházán a Haladás Plus Kft.
30146 3877 7 GOMBÓC nevű tehenét, aki 673. sorszámmal
került az Aranytörzskönyvbe. A 2004. augusztus 10-én született
egyed 9 laktációban érte el a 100.000 kg megtermelt tejmennyiséget. Apja 16975 Timlynn Throne-ET, anyai nagyapja 15397
Dixie-Lee Aaron-ET. Gratulálunk!
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes

Sajnálatos módon a Hild-Tej Kft. 30060 7151 5 EMÁNUEL
nevű tehene az avatást már nem élhette meg, de a termelést igazoló oklevelet természetesen átadtuk a Tenyésztőnek. 7 laktáció
után járt az iktatás a tehénnek, aki 2003. augusztus 4-én született. Apja a 14075 Siggi-ET, anyai nagyapja a 14983 Tidy-Brook
Mascot Scott-ET. 698-as sorszámmal szerepel az Aranytörzskönyvben. Gratulálunk!
Kisdombegyházi Agro-Ferr Mg. Kft., Dombegyház

Ünnepélyes keretek között avattuk a Mezőhegyesi Ménesbirtok
Zrt. 32505 5986 1 FOGOLY nevű tehenét augusztus 3-án a Zrt.
11-es majori tehenészetében. A 2006. február 26-án született
egyed 7 laktációt igényelt az avatás feltételét jelentő tejmen�nyiség megtermeléséhez. Apja a 16505 Sildahl BW Dutch BoyET, anyai nagyapja pedig a 16277 Broad Cove Goldengate-ET.
Gratulálunk Ménesbirtok Zrt. vezetőinek és a telepen dolgozó
Kollégáknak!
Gyulai Agrár Zrt., Gyula
697. sorszámú iktatott tehénnel büszkélkedhet a Gyulai Agrár Zrt, akiknél augusztus 4-én avattuk a 30832 4776 8 OLGA
nevű egyedet. A 16842 Rose-Baum Taboo-ET apaságú, 15136
Comestar Outside-ET anyai nagyapaságú tehén 10 laktáció alatt
érte el az avatás feltételét jelentő 100 ezer kg megtermelt tejmennyiséget. Gratulálunk a Tenyésztőnek!
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705. sorszámmal Dombegyházon a 30833 2365 7 FÜTTYÖST,
a Kisdombegyházi Agro-Ferr Mg. Kft. 8. laktációs tehenét. A
2005. március 18-án született tehén nemcsak termelésben, hanem küllemben is kiemelkedő egyede a fajtának, hiszen többszörös Alföldi Állattenyésztési Napok és OMÉK helyezett. 3.
laktációjában 90 pontos excellent bírálatot kapott tőgyére. Apja
a 17923 Hartline Titanic-ET, anyai nagyapja a14045 Quality Jed
Lou. Gratulálnunk Tenyésztőjének és Tulajdonosának!
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Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

Maximálja a takarmányozási
értéket
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A szilázs/szenázs a Lalsillal
tartósabb, hosszan friss, az
állatok szívesebben eszik
(szabadalmi oltalom alatt álló
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)
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- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

l u m e a p p li c a

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz

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

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com
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Fej-fej mellett
Berkó József
Az idei évben két Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tenyészet fej-fej mellett szaporította az Aranytörzskönyvesek táborát. Tavasszal először a Laktored Kft., a 663-as számú
egyeddel, őt követte az Alcsiszigeti Zrt. a 666-os sorszámúval.
Majd augusztusban megfordult a sorrend. Először az Alcsiszigeti
Zrt. avatta a 685-öst, majd egy héttel később a Laktored Kft. a
695-ös sorszámút.
Augusztus harmadikán az Alcsiszigeti Zrt. mezőhéki telepén
a 1221 számú Guba (18695 Ridge Star Jammer×15660 Carol
Prelude Mtoto) nyakába akasztottuk az elismerő szalagot, szinte
napra pontosan a 10. születésnapján. A hetedik ellése után érte el
ezt a kiváló eredményt. Laktációinak átlaga 13.442 kg(!), melyből a hatodik volt a legmagasabb 17.680 kg!! Nemcsak termelésével, de küllemével is kiemelkedett társai közül. A 2010-es
vásárhelyi kiállításon kategóriájában a negyedik helyet szerezte
meg. Kiváló küllemét a mai napig megőrizte, emberi hasonlattal élve „simán letagadhatna” négy laktációt a korából. Egyetlen
mutatóban nem jeleskedett: kiemelkedő tulajdonságait lányutódainak nem tudta átadni, csak bikaborjai születtek.

Elismerő oklevelét Pető Zoltán telepvezető és kollegái vették át.
Jászkiséren, a Laktored Kft-nél 2695-ös Perzsa (16430 Vajháti
Zemplén Aaron×12703 Küzdelmes Blackstar) nyolcadik ellése
után lépte át a bűvös határt. Termelési átlaga 10.430 kg, a legmagasabb laktációja pedig 12.500 kg volt. Perzsa, bár majdnem 14
éves, még mindig kiváló testfelépítéssel rendelkezik, és ugyanilyen fizikai állapotban is van. Átlagon felüli képességeit tovább
is tudta adni, mivel négy üsző utódja született. Legidősebb lánya 54.4127 kg-ot termelt, mielőtt kiesett, a következő 44.393
kg-nál tart, az utána jövő üsző pedig 10.523 kg-ot termelt első
laktációjában. A legfiatalabb még nem kezdte el aktív termelését. Tenyésztője számára a legjobb hír, hogy már az utódai is
megtermelték a százezer kg-ot.

Zilahiné Varga Piroska ügyvezető és kollegái méltán büszkék
legújabb Aranytörzskönyves tehenükre.
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készítmény választék

Enzaprost®

egyedülálló uterotonikus
és luteolitikus hatás

Ovarelin®

ÁLLATJÓLÉT

ENZAPROST®

5ml PgF2α

OVARELIN®

a piacvezető GnRH
(ceesa q1)
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2ml GnRH
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Prid-Delta®

1.55 g progeszteron –
használatával ugrásszerűen
javulnak a szaporodásbiológiai
mutatók
Ha már csak a Prid-Delta® segít:
0. nap

PRID-DELTA®

BE

6. nap

ENZAPROST®

5ml

7. nap

PRID-DELTA®

KI

9. nap

OVARELIN ®

2ml

10. nap

TERMÉKENYÍTÉS

DRY YOUR

BEST

Ceva-Phylaxia Zrt. – www.ceva.com – ceva-phylaxia@ceva.com
– www.ceva.com
– ceva-phylaxia@ceva.com
1107 Budapest, Szállás Ceva-Phylaxia
u. 5. – Tel.: (+36-1)Zrt.
262-9505
– Fax: (+36-1) 261-8144
1107 Budapest, Szállás u. 5. – Tel.: (+36-1) 262-9505 – Fax: (+36-1) 261-8144
www.dryyourbest.com

4

5

Idő (napok)

6

7

8

9

10

Egyesületi élet

Nyugat-dunántúli avatások

2016. augusztus 5-én a Zala megyében Hottón a Taxbi Kft-nél
avathattunk aranytörzskönyves egyedet. Írisz 2006. április 3-án
született, apja 18671 PAONIE DG, mindössze 8 ellésre volt
szüksége, hogy elérje ezt a fantasztikus eredményt.

Szabics István
2016. június 2-án a Bakony Ho-Li Kft-nél
avathattunk aranytörzskönyves egyedet. 31951 6315 8 Dani
nevű tehén 6. laktációjában érte el a 100 000 kg-os álomhatárt.
Apja 17923 HARTLINE TITANIC-ET, legnagyobb termelését,
15.836 litert a negyedik laktációjában érte el.

Az elismerő oklevelet Vajdáné Waller Brigitta állattenyésztési
mérnök, Vizer Zoltán ügyvezető igazgató, valamint Répás
Attila, Csicsó Sándor és Ábrahám László állatgondozók
vehették át.

A teljesítményéért járó oklevelet Biczó András telepvezető,
Tóth Tihamér műszakvezető-inszeminátor, Rábai Katalin
műszakvezető-inszeminátor, Andrea Berlese ügyvezető
igazgató, és Horváth Zoltán intéző vette át.

CAPELLO
fix és csukható kukorica adapter

TUDTA
ÖN…

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

20%-kal hosszabb élettartam,

kedvező árakon!
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Tegye próbára
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fejőgumi
tömlőzet

 Hosszú élettartam – 3.000 fejés
 Elasztikus, így kíméletes a fejés
 Csökkentheti a tőgygyulladás
okozta termeléskiesést, ezáltal
költségmegtakarítás érhető el
 Világpiacon vezető gyártótól közvetlen
beszerzéssel – ezért kedvező az ár
 Különböző fejőgéptípusokhoz,
pl. DeLaval, BouMatic, SAC, Westfalia,
Fullwood, török fejőgépek stb.
 Gumi, szilikon és PVC tömlőzet
 Különféle típusú és méretű tömlőzet
nagy választékban

szilikon fejőgumijainkat, és a
gumicserével nem lesz gondja!

Agro-Legato Kft.

1131 Budapest, Topolya utca 4–8.
Telefon: +36 (1) 788 87 72 | Fax: +36 (1) 783 1196
info.hu@agrolegato.com
www.agrolegato.com

ISO 9001:2008

A tisztaság, farm egészség
A több milliárdos forgalmú világcég, az Ecolab világvezető a
víz, a higiéniai és az energiatechnológiák, valamint a szolgáltatások területén. Naponta azon dolgozik, hogy a világ tisztább, biztonságosabb és egészségesebb legyen, megvédje az embereket és a
létfontosságú erőforrásokat.
Az Ecolab régóta megbízható
partnere a világ - és két évtizede
Magyarország - mezőgazdasági
termelőinek. Az Ecolab Magyarországnál is tisztában vannak azzal, hogy a modern gazdálkodás
magas színvonalú higiéniai szintet követel meg.
A Fortune Magazin tavaly egyenesen „Globális környezeti bajelhárítónak” nevezte az Ecolab vállalatot, s fölvette 2015. évi „Változtasd meg a világot” és a „Leggyorsabban növekvő vállalatok:
érdemes rájuk figyelni” elnevezésű vállalati listáira, ezzel is elismerve a cég egyedülálló vízgazdálkodási és problémamegoldó
képességeit.

Az Ecolab mezőgazdasági termékvonalának Magyarországon a
dabasi székhelyű Animal-Hygiene
Kft. a kizárólagos forgalmazója. A
cég állattartó telepeknek kínál
egy teljes körű higiéniai megoldást professzionális termékekkel.
Kiss Attila ügyvezető méltán lehet büszke csapatuk teljesítményére. Sikeres munkájuk bizonyítéka, hogy a múlt esztendőben az
Ecolabtól elnyerték a Közép-Európa legnagyobb mezőgazdasági
nagykereskedője 2015 - díjat.
Animal-Hygiene Kft. múlt évi
sikereire feltette a pontot az
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon elért Magyar
Állattenyésztésért Termék-díj
2015. - I. helyezet, amelyet az
Ecolabnak az ivóvíz rendszerekhez és itatókhoz kifejlesztett savas tisztító és fertőtlenítő termékére kaptak meg. Az Incimaxx
Aqua SD alkalmas a kiváló vízmi-

nőség elérésére, a biztonságra, az
állatok egészségének és a jobb
termelékenységének szolgálatára.

körülmények között, és korlátozzák a baktériumok bejutási pontjainak kialakulását, valamint

A képen szereplő személyek balról jobbra: Kiss Barnabás - account manager - EcolabHygiene Kft., dr. Formanek Zoltán - Ecolab-regionális értékesítési vezető Közép-Kelet
Európa-Oroszország, Molnár Helén - Animal-Hygiene Kft. - területi képviselő,
Kiss Attila - Animal-Hygiene Kft. - ügyvezető igazgató, Mozsár-Molnár Bettina - AnimalHygiene Kft. - területi képviselő, Bak András - területi képviselő

Animal-Hygiene Kft. 2016-ban
is eredményesen szerepelt Hódmezővásárhelyen a XXIII. Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda
Napokon, ahol a „Kovex rendszer
a kiváló lábvég higiéniáért, a biztonságért, az állatok egészségéért
és a jobb termelékenységért”
címmel benyújtott pályázatával
az Állategészségügy kategóriában
II. - díjjal jutalmazták.
Mint világvezető vállalat, az
Ecolab az állategészségügy területén továbbra is fejlesztéseket
folytat és átfogó megelőzési programokat ajánl partnereinek.
Az Ecolab Tőgy- és Pataápolási
programjai, a fejőberendezések
tisztítására és a bio-biztonságra
kifejlesztett programok segítenek
megvédeni az állatok egészségét
és jólétét. Ezek a programok segítenek a gazdáknak, hiszen túl
azon, hogy pozitív hatással vannak a tejhozamra, a minőségre és
az árra, növelik a gazdaság nyereségességét, csökkentik a fertőzések kialakulását ugyanakkor biztosítják a tejelő állomány magas
szintű jólétét.
A tőgygyulladással szembeni
védelem legjobb módja a tiszta és
száraz környezet fenntartása, valamint speciális fejés előtti és
utáni tőgymártó szerek használata.
Minden Ecolab által forgalmazott tőgymártó szer tartalmaz bőrkondicionáló összetevőt, mint
például nedvesítőszereket, puhítókat és exfoliálókat, hogy segítségükkel a bőr egészséges állapotú legyen a különböző környezeti

maximalizálják a tejelő tehenek
élettartamát.
Tőgyápoló termékei az Ioklar
Super DIP D®, amely a fejés
után használandó jódos, puhító
termék a tőgy bemártásra, a Cide
Foam® jódtartalmú, hab alakú higiénés tőgyápolószer mindennapi
használatra, a Film Utile® D egy
prémium kategóriájú, tejsav alapú, fertőtlenítő hatású utófürösztő, ápoló a tőgybimbó tökéletes
védelméért. Az Ioshield D® szintén egy tőgybimbó-védő és ápolófilm a káros tartási és környezeti
körülmények elleni komplett védelemre, az Oxy Foam D® pedig
egy aktív hab a tőgy előtisztításához.
Az idei Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon díjazott
Ecolab-rendszer, amellyel az
Animal-Hygiene Kft. pályázott
„Kovex rendszer a kiváló lábvég
higiéniáért, a biztonságért, az állatok egészségéért és a jobb termelékenységért” címmel alapvetően a sántaság megelőzéséről
szól. Ugyanis a sántaság egyike a
három fő tényezőnek, aminek
következtében a tejelő tehenek
kényszerű vagy korai vágására sor
kerül. A kezelés általában időigényes, bonyolult és költséges.
Mint a tőgygyulladás esetén, a
megelőzés ebben az esetben is
egyértelműen jobb és gazdaságosabb megoldás, mint a gyógyítás.
Ez különösen igaz ezen a területen, ahol az Ecolab egyedülálló,
modern, felhasználó-barát és környezetkímélő megoldásokat dolgozott ki, amely az egyes gazdasá-

gokhoz mind a pataápolási termékek, mind a berendezések szempontjából illeszkedik.
A lábvégápolási termékek közül az Inciprop® HOOF D egy
csülökfürösztő, tisztító és fertőtlenítő termék helyi vagy permetezéses felhasználással.
A P3-kovex Foam Activator®
habosító adalékanyag a P3-kovex
hab-alapanyag alkalmazásához, s
ez az aktiváló szer kizárólag a P3Kovex habalapanyaghoz használható a P3-Kovex habosító rendszer adagolókészülékében.
A Kovex Foam Blitz egy hatékony higiéniai termék szarvasmarhák, juhok, kecskék patájával
érintkező padlófelületekhez. Kifejezetten a Kovex Foam Activatorral együtt történő felhasználásra, a Kovex Foam System adagoló
állomásban való alkalmazásra fejlesztették ki.
Az Ecolab a tökéletes tőgy és
pata higiénián túl a kiváló tisztító- és fertőtlenítőszerek széles
skáláját kínálja a fejő és mezőgazdasági berendezések tisztítása is,
melyek alkalmasak a különböző
típusú berendezések higiéniájának biztosítására szerte a világon.
Ami pedig a magas szintű,
komplex farmhigiéniát illeti, az
Ecolab programot tervezett arra
is, hogy támogassa a gazdákat a
hatékony, professzionális biológiai biztonsági intézkedések során,
amelyek kontrollálják a betegségek átvitelének kockázatát és minimálisra csökkentik a keresztszennyeződéseket a mezőgazdasági környezetben.
Ennek elérése érdekében az
Ecolab átfogó egészségügyi programot biztosít a mezőgazdasági
termelők számára.
Az Ecolab-Hygiene Kft. idén is
megrendezi ímmár hagyományos
szakmai konferenciáját, ezúttal
„Tisztább,
biztonságosabb,
egészségesebb…” címmel.
A Kerekegyháza, Kunpuszta
Varga Tanyára szervezett, június
17-i rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Értékálló Aranykorona
mezőgazdasági szaklap

Telepszemle

Telepszemle

Dancs-Farm
Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Tiszavasvári
Krajczár Zsuzsanna, HFTE
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Tiszavasvári járás közBörzsöny
hegység
lábánál
helyezkedik
el.
pontja. Mai nevét 1952-ben kapta Vasvári Pál forradalmárról, a
Amárciusi
településifjak
régen
Vadkert volt,
szerepû
egyikcsak
vezéralakjáról,
de megkülönböztetô
tulajdonképpen 1950-ben
Érsek
elôtag
a
helység
egykori
birtokosára,
az
esztergomi
érsekre
jött létre Bűdszentmihály és Tiszabűd egyesítésével.
utal.
Az
ország
egyik
legrégibb
települése
már
a
tatárjárás
elôtt
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1941-ben egyesültek Bűdszentmihály néven, de a tiszabűdiek
nem akarták elfogadni önállóságuk elvesztését. 1946-ban sikerült is visszanyerni községi önállóságukat, de 1950-ben újra
Bűdszentmihály néven hozták egybe a két községet. Tiszabűd
legalább a község nevében akarta jelezni egykori önállóságát.
Ennek eredménye lett végül az új elnevezés 1952-től: Tiszavasvári, amelyet Vasvári Pál és a Tisza nevéből képeztek. Tiszavasvári 1986. január 1-je óta város. Közelében található a tájvédelmi területté nyilvánított Fehér-szik.

Ha egy példán keresztül kellene bemutatnom „hogyan lehet a
semmiből építeni, sivatagból oázist varázsolni” mindenképpen
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tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósjenosai. A kezdetektől napjainkig, illetve a jövőről Dancs Sándornôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
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dönminden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
töttünk. Mi mindig a tejtermelést preferáltuk, és ez a fajta az,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
ami ezt leginkább biztosítja.
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej mennyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bikákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javítanunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elôtérbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a
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Eleinte a csarnokba vittük a tejet, nem is volt olyan, hogy a tejipar kijárt volna érte, majd 1996 szeptemberében vettünk tejkádat, akkor vitték el először a tejet tőlünk ők.
Egy darabig öt tehenünk volt, aztán apósom kiszorult a malacokkal az ólból és az egész istálló a miénk lett. Amíg volt hely,
ott tartottuk a teheneket, de 40-50 db-nál már a szomszédok kiutáltak bennünket, főleg azért, mert akkoriban a legelőre a fél
városon keresztül kellett hajtani őket. Kicsi lett az udvar is, nem
fértünk az állatokkal és a takarmánnyal. Akkor kezdtünk el új
helyet keresni, és akkor gondolkodtunk, hogy ki kellene költözni
az állatokkal a városból. Sikerült a Tsz egy istállóját kibérelnünk
itt, a település szélén és kiköltöztettük az állatokat.
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nünk mellé megvettük a háromszázas állományt. Szükségünk
volt a kvótára, de az itteni takarmányozásnak köszönhetően az
állomány nagy része is megmaradt, nem sokat kellett selejtezni,
mert nagyon jól termeltek az állatok. Utána pedig már arra törekedtünk, hogy genetikában is felzárkózzunk.
Milyen a környéken a munkaerő ellátottság?
O. K.: A nagy munkanélküliség ellenére is nagyon nehéz munkaerőt találni. Az egész családunk itt dolgozik, a férjem és én, a
lányom, a fiam, a vőm és a menyünk is.
Van egy tejbolt- és pékség üzletünk is a központban, ahol házi
jellegű, saját dagasztású pékárut, illetve saját tejet értékesítünk,
valamint Sárrétudvariból és Hajdúnánásról nem nagyüzemi tejtermékeket.

Menetközben megszerették a gazdálkodást, vagy ez már egy
olyan út volt, amiről nem lehetett letérni?
O. K.: Tényleg megszerettük, sőt annyira, hogy a többi munka egyre inkább elmaradt. A férjem is jobban szerette ezt, mint
a kőműveskedést. Egy bizonyos állatlétszám fölött nem is volt
tartható együtt a kettő, mivel a fejést mindig mi végeztük. 1996tól béreltük az istállót. Egy idő után ezt is kinőttük, sok volt a tej,
1800-2000 litert is hazahordtunk naponta. A tejkádunk itt volt a
városban, nem volt lehetőség az istállónál tejet tárolni. Ekkor
gondoltuk, hogy szükség lenne egy fejőházra, de a bérlemény-

Mennyi tejet tudnak közvetlenül értékesíteni?
O. K.: Nem túl sokat, naponta kb. 300 litert, a többit a Friesland
viszi el tőlünk. Tiszavasváriban többen értékesítenek termelői
nyerstejet, és az az igazság, hogy az emberek személetét is meg
kellene változtatni, hiszen megveszik az akciósnak mondott tejet az áruházakban és nem mennek olyan üzletbe, ahol „valódi”
tejet vehetnek.

hez nem akartunk építeni, a Tsz viszont nem adta el az istállót.
Itt, a jelenlegi telephelyünkön volt egy szőlőskert, ami csíkokra
volt parcellázva egy kis tanyával, árammal és ez eladó volt. Egymás mellett megvettünk pár csíkot és ide építettük 1998-ban ezt
az istállót, 2×4 állásos halszálkás fejőházzal. Először egy istállóban dolgoztunk, majd vásároltunk még hármat, így lett négy, aztán pedig egy szomszéd gazdálkodótól is megvettük a tanyáját.

Mekkora földterületen gazdálkodnak?
O. K.: Kb. 350 ha bérelt területen, nagyon kevés a saját földünk.
A silót, szénát és a lucernát meg tudjuk magunk termelni, de az
abraktakarmányokat vásárolnunk kell. Három nagyobb terület
volt a környékünkön árverésre kitűzve, még nem tudjuk, hogy
sikerült-e elnyernünk.

Az állatállomány saját szaporulat, vagy vásárolt állomány?
O. K.: Vásároltunk is állományt Kemecséről, a kezdetekben
„mikro hitelből”. Apránként fejlesztettünk 2005-ig, utána volt
egy nagyobb lépés a telep életében. Az újságban hirdettek egy
csengeri telepet tejkvótával, állománnyal együtt. A hetven tehe-

Milyen tartástechnológia van a telepen?
O. K.: Mélyalmosak és szabadtartásosak az istállók. Egyedül az
elletőben van kötött tartás, amíg termelésbe nem kerülnek, ott
tartjuk a teheneket. Ha sikerül megépíteni az új fejőházat, akkor lesz egy kis átszervezés. A frissen ellettek a régi fejőházban
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lesznek fejve és kikerülnek szabad tartásba, mert ez a sajtáros
fejés nem igazán jó.
Elnyertünk ugyan egy ÁTK
pályázatot, melynek keretében fejlesztettünk volna, de
jött a pénzügyi válság, nem
adtak a bankok hitelt, így
erről le kellett mondanunk.
A helyi takarékszövetkezet segített abban, hogy a pályázat
trágyatároló részét meg tudtuk építeni, majd önerőből és
hitelből építettünk még négy
istállót, mivel a helyre szükségünk volt.
Az első fejőházat menetközben 2×8 állásra bővítettük az
állomány
gyarapodásával,
ami 11 éve készült el, de ma
már a kétszer nyolc állás is
kevés erre a létszámra, még
kétszeri fejés mellett is.
Ki végzi a tenyésztési munkát?
O. K.: Kezdetben magunk vásároltuk a szaporítóanyagot, de
most már hosszú évek óta Szőnyi Viktor párosít. A mai állatlétszám 370 db tehén és szaporulata. Jelenleg nincs hely a további bővítésre. Három éve adtunk el utoljára vemhes üszőket. Ha
nem tudunk építkezni, akkor megint erre kényszerülünk, mert
“teltház” van a telepen, és az üszőértékesítés komoly árbevételt
is jelent.

dig friss szalma, valamint az állatok nyugalma. Mindezt védett
fehérje mentes takarmányozás mellett. 2,4 a laktációs átlagunk,
a két ellés közötti idő pedig 470 nap volt múlt évben.
Másfél éve dolgozom a telepen, mint telepvezető. Azóta egy takarmányos céggel együtt állítjuk össze a napi receptúrát. Mivel
ez egy teljesen klasszikus családi gazdaság, így a jövedelmezőség a lényeg, de érzésem szerint még van az állományban annyi
kapacitás, hogy több termelésre is képesek leszünk.
Nyolc éve ismerem Szőnyi Viktort, és nagyon meg vagyunk vele
elégedve. Nem használunk csúcs bikákat, figyelünk a költségekre, de nagy korlátot sem szabunk neki. Szerintem átlagosnak
mondható a bikapark, amivel dolgozunk. Most nyolc bikát használunk öt forgalmazótól. Számunkra az a lényeg, hogy genetikailag stabil legyen az állomány.

Először jelennek meg szarvasmarhával kiállításon. Hogy
kaptak kedvet ehhez?
B. T.: A család lovai már régóta résztvevői a hazai kiállításoknak, ennek kapcsán vetődött fel Harsányi Sándor területi igazgató részéről, hogy üszőket vagy teheneket is vigyünk.
O. K.: A lányom, Maczkóné Dancs Beáta vállalta, hogy felkészíti és felvezeti a kiválasztott állatokat. Először úgy láttuk, hogy
ez nem fog menni, mert olyan vadak voltak az üszők, de két hét
után, mintha kutyát vezetne pórázon, olyan szelídek lettek.
Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
O. K.: Először túl kellene élni az alacsony tejár által kialakult
nehéz gazdasági helyzetet, majd a beadott pályázatok megvalósítása a fő cél, hiszen ez termelésben is sokat jelentene.
A létszámot csak úgy tudnánk növelni, ha a földterület is nőne
vele együtt. A tömegtakarmány megtermelése alapvető fontosságú. Volt egy év, amikor vásárolnunk kellett, de az katasztrófa
volt. Több helyről kellett összeszedni, ahány, annyiféle volt árban és minőségben egyaránt. Azóta nálunk a takarmányelőállítás
a lehető legjobb minőségben történik, erre a fiúk nagyon figyelnek. A további növekedés már a gyerekek feladata lesz. Itt dolgozik az egész család. Mi a gyerekeket nem erőltettük erre a
pályára, ők választották, és reméljük, folytatni fogják, amit mi
elkezdtünk.

B. T.: Múlt évi laktációs átlagunk 10.400 kg volt. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a szerény istállók ellenére tudjuk ezt a kiváló
termelési szintet tartani. Fontos a jó genetika, a tisztaság, a minwww.holstein.hu
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Hektáronkénti többlet energia
Magasabb energia bevitel
Egészségesebb állatállomány
Több megtermelt tej
Eredményesebb tejtermelés
A hibridválasztás biztonsága

Hazai szerzőink

Egyszerűbb és precízebb vérvizsgálat
A közismert Riska program és a Vet-Controll állatdiagnosztikai
labor együttműködésének köszönhetően, egy hiánypótló elem
készült el a jól bevált telepirányítási rendszerben. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján ismert volt, hogy folyamatos igény
van egy labor-telep online kapcsolatra. Ez két ok miatt alapvető,
a labor oldaláról szükség van a precízen sorszámozott csövekre és írásos megrendelőre, a telepek részéről pedig a vizsgálati
eredmények gyors, pontos és egyedekhez rendelt telepirányítási
rendszerbe való feltöltésére.
Az elmúlt évek folyamatos fejlesztői munkájának köszönhetően
egyre több funkció érhető el interneten a RISKA weboldaláról
indítható Netriska programmal. Hamarosan lehetővé válik, hogy
akik csak webről akarják elérni állataik adatait, a Tevékenység
listákat, állományelemzéseket, azoknak nem lesz szükségük irodai számítógépre. Minden adatrögzítési és képernyős lekérdezési célra elég lesz táblagépet vagy okos telefont használni.
A NETRISKA-ban már most is mobil telefonon rögzíthetők az
ivarzások, termékenyítések és rövid időn belül elérhető lesz a
betegségek és a kezelések adatrögzítése. Így a szokásos paraméterezhető listák lekérdezésével mód lesz komplett állategészségügyi információk listázására, lekérdezésére.

Az alapvető cél, hogy a kibővült programban az adatrögzítés és
adatkezelés kényelmesebbé váljon. Ezentúl a RISKA program
labordiagnosztika funkciója a Vet-Controll laborral online kapcsolatban működik.
A vérvizsgálati csövek megrendelése, a tehenek azonosító adatainak rögzítése és a vizsgálati eredmények rögzítése szintén a
program részét képezi.
Az üres csövek kiszállításának megrendelése és a levett vérminták laborba küldése egyszerű programkezelési megoldással
történik és mód van a sorszámozott csövek tehénszámhoz való
rendelésének adatrögzítését mobiltelefonnal végezni. A csövek
és a használati számok egymáshoz rendelése nyugodtabb körülmények között az irodában is történhet.
30
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A megrendelőhöz került üres csövek közül a vérmintákat tartalmazókra vonatkozóan egy megrendelés keretén belül többféle vizsgálatkérésnek megfelelő csoportokat lehet kialakítani. A
telepen történő adatrögzítés után a ’Megrendelem’ gombra kattintással a labor számára is látható Megrendelő készül. A mintaszállítást a Vet-Controll labor saját gépkocsival vagy megbízott
futárszolgálattal végzi.

A nagyméretű számokkal azonosított csövek és a tehénazonosítók egymáshoz rendelése miatt a vizsgálati eredmény laborban
történő rögzítése után a RISKA programot használók az internet
segítségével bárhol megtekinthetik az eredményeket.
A kialakított rendszer alkalmas egyedi vizsgálatok és komplett
állományszűrések elvégzésének koordinálásához.
A program bemutatója a Magyar Buiatrikusok Társasága
XVI. Konferenciáján (2016. október 9-12.) az M.A.H. FoodControll Kft. – Vet-Controll – standjánál!
A RISKA rendszerrel kapcsolatban keresse kapcsolattartó
kollégánkat.
Laborvizsgálatokkal, vizsgálati díjakkal kapcsolatban
Branduse László értékesítési vezető kollégánk áll szíves rendelkezésükre. A program a RISKA telepirányítási rendszer
és Vet-Controll Állatdiagnosztikai labor együttműködésének
eredményeként jött létre.
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BŐRCSOMÓSODÁSKÓR
RÖVID ISMERTETŐ

MI AZ A BŐRCSOMÓSODÁSKÓR ÉS MI OKOZZA?
A bőrcsomósodáskór szarvasmarhaféléket megbetegítő
himlővírus okozta betegség, amelyet vérszívó ízeltlábúak
terjesztenek. A betegség nevét onnan kapta, hogy a megbetegedett állatok bőrében csomók jelennek meg.
A meleg és nedves idő kedvez a betegség terjedésének,
HOL FORDUL ELŐ?

ugyanis ilyenkor megnő a terjesztésben szerepet játszó

A betegség eddig főleg Afrikában és Közel-Keleten fordult vektorok aktivitása.
elő, 2015-ben megjelent Görögországban és azóta nem
várt gyorsasággal terjed, ma már olyan országokban is je- KIMUTATÁS
len van a betegség, ahol korábban sosem fordult elő.

A betegség gyanúja a jellemző tünetek alapján merül fel.
A fertőzöttség megerősítése víruskimutatásra irányuló

MITŐL BETEGEDHETNEK MEG AZ ÁLLATAIM?

laboratóriumi vizsgálati módszerekkel lehetséges.

A betegség elsődlegesen vérszívó ízeltlábúakkal (vektorokkal) terjed (pl.: szúnyogok, legyek vagy kullancsok), HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK
amelyek fertőzött állatok vérével táplálkoztak. Emi-

A bőrcsomósodáskór terjedésének megelőzése

att nagyon fontos az állatok kórokozó-átvivők elleni

érdekében abban a gazdaságban, ahol a beteg-

körültekintő rovarirtószeres kezelése és az istállók ro-

séget megerősítették, a teljes szarvasmarha-ál-

varmentesítése. Ritka esetekben állatról-állatra is ter-

lományt állami kártalanítás mellett fel kell szá-

jedhet a betegség, például a fertőzött állatokról levá-

molni.

ló pörkkel, nyállal, orrváladékkal, tejjel vagy ondóval.

A hatóság járványügyi nyomozást végez, hogy ki-

A betegség terjedését fertőzött nyállal szennyezett takar-

derítse, a kórokozó hogyan kerülhetett be az adott

mány vagy víz felvételével is kimutatták.

állományba, illetve merre terjedhetett tovább.
Kiemelten fontos a felszámolt állományok tartási
helyeinek alapos takarítása és fertőtlenítése.
A betegség kitörése körül védő- és megﬁgyelési
körzeteket kell kialakítani.

TÜNETEI

Elsősorban szúnyogok és
legyek terjesztik, de állatrólállatra is terjedhet.

TERJEDÉSE

Az állatok rendszeres szúnyogok
és legyek elleni kezelése csökkentheti
a megbetegedés kockázatát.

KEZELÉS, MEGELŐZÉS

A bőrcsomósodáskór egy szarvasmarhákat érintő
betegség, melyet a bőrcsomósodáskór hímlővírus
okoz.
Emberre nem jelent semmilyen veszélyt!

A BETEGSÉG

BŐRCSOMÓSODÁSKÓR

Kérjük, hogy amennyiben bőrcsomósodáskórra gyanakszik, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát
vagy közvetlenül az illetékes hatósági állatorvost!

FONTOS!

Képek forrása:
Ragadós száj- és körömfájás elleni védekezésre létrehozott európai bizottság (EuFMD) | Görög Állategészségügyi Szolgálat | Rahmé Nikola | Muhammad Mahdi Karim

Nem minden fertőzött állat mutatja a betegség jellegzetes klinikai tüneteit!

FIGYELEM!

• láz, levertség, étvágytalanság
• szem és orr körül váladék jelenhet meg
• 2-5 cm-es csomók jelennek meg az állatok
fején, nyakán, hátán, lábain, tőgyén és
faroktájékon
• a csomók elhalása után hegek maradnak
• súlyvesztés
• a tejtermelés csökkenése
• a végtagok vizenyőssé válhatnak, és az
állatok nem szívesen mozognak
• előfordulhat vetélés
• gyakori szövődmény a tüdőgyulladás és a
tőgygyulladás

Az állatok és állati eredetű termékek kivitelének
tilalmával az intézkedés fő célja a lehetséges új
fertőzések, kitörések mihamarabbi megtalálása
és a betegség terjedésének megakadályozása, ezáltal a szarvasmarha-állományok védelme.

MIT TEHET ÖN A BETEGSÉG TERJEDÉSE ELLEN?
Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő betegségről van szó,
a betegség megelőzését segítheti az állatok szúnyog és
légy elleni szerekkel történő kezelése, a vérszívók gyérítése az állatok közvetlen környezetében, a szaporodóhelyek
(pangó víz, trágyalé stb.) felszámolása. Ezek az intézkedések azonban önmagukban a betegség terjedését csak
lassítják. Megelőző vakcinázásra az országos főállatorvos
döntése alapján, annak szükségessége esetén, hatóságilag lesz lehetőség. A vakcinázással kapcsolatos aktuális
információkért, keresse az illetékes hatósági állatorvost.
A

betegséggel

kapcsolatban

a

legfontosabb

a

MEGELŐZÉS!

MILYEN KÁROKAT OKOZHAT A BETEGSÉG?
A bőrcsomósodáskór komoly gazdasági károkat okozhat, mivel a fertőzött állomány teljes felszámolásával
jár. Az egyes állatok esetén tejtermelés-csökkenést,
a bőr károsodását és a betegség miatti szövődményeket

okoz, de ennél sokkal jelentősebb a korlátozások miatti
közvetlen bevételkiesés.
Közvetett gazdasági kár az adott régióra kiszabott
Európai Uniós (élőállat és termék kivitelének) korlátozásból fakad. Ennél súlyosabb kárt okozhat a
3. országokkal történő kereskedelem ideiglenes vagy tartós leállása mind régiós, mind országos szinten.
Kérjük, hogy amennyiben bőrcsomósodáskór megbetegedésre gyanakszik állományában, haladéktalanul értesítse szolgáltató állatorvosát vagy közvetlenül az illetékes
hatósági állatorvost!

A megyei kormányhivatalok elérhetőségét megtalálja
az alábbi honlapon: http://portal.nebih.gov.hu/hu/web/
guest/kormanyhivatalok
Az aktuális információt megtalálja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján és kiadványaiban: http://portal.nebih.gov.hu/
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
www.facebook.com/nebih.hu
Telefon: 06-1-336-9000
Fotók:
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete | Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Hajnal György | Dr. Gyulay Gyula

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.
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TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL, AJÁNLATAINKKAL KAPCSOLATBAN KERESSE ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKTANÁCSADÓINKAT:
Szarka Norbert
+36 20 262 3308
nszarka@hu.timacagro.com

Bankós Péter
+36 20 521 0561
pbankos@hu.timacagro.com

Schantl Julianna
+36 20 262 2769
jschantl@hu.timacagro.com

Gyenis Dávid
+36 20 262 2298
dgyenis@hu.timacagro.com

Serbán Mihály
+36 20 262 2569
mserban@hu.timacagro.com

Hazai szerzőink

Szaporodásbiológiai alapismeretek III.
Dr. Látits György
nyugalmazott egyetemi docens, SZIE, KE

A tehén ivarzása
Az ivarzás, üzekedés, űződés vagy folyatás a tehén ciklikus ivari
működésének az a szakasza, amikor az állat ivarszervének működése és ugyanebben az időben a viselkedése úgy alakul, hogy
lehetővé válik az ivarsejtek (petesejt-ondósejt) találkozása. Ez a
párosodásra való készség állapota és időszaka (receptio állapot),
ami rendszerint jellegzetes tünetekben – az ivarzási tünetekben
– nyilvánul meg. Ez az állapot idegi és hormonális szabályozás
eredménye szoros összefüggésben a petefészkekben zajló folyamatokkal.
A tehén ivarzásának, az ivarzás tüneteinek részletes ismerete
fontos az állattenyésztő ember számára, mert az állattenyésztés
mai gyakorlatában – mesterséges termékenyítés, kézből való pároztatás stb. – az állattenyésztő feladata a termékenyítés, illetve
fedeztetés optimális időben való elvégzése vagy végeztetése. A
tehén ivarzásának fel nem ismerése vagy helytelen értelmezése
miatti rossz időben végzett termékenyítések a fogamzás elmaradását eredményezheti, és ezáltal súlyos anyagi kárt okozhat az
állat tartójának.
Az ivarzás tüneteit rendszerint három csoportba lehet sorolni:
– Az ivarszervek elváltozásának külső, jól szembetűnő tünetei;
– A genitális és a regulációs szervek belső, nehezebben vizsgálható és észlelhető elváltozásai;
– Az ún. pszicho-szexuális viselkedési tünetek.
1. A genitális traktus elváltozásának külső tünetei:
– A péraajkak megduzzadnak, bővérűvé válnak, kipirulnak,
– a csikló megduzzad, kipirul, gyakran pontszerű bevérzések láthatók a felületén,
– a hüvely fala szintén megduzzad, bővérű és felülete
élénkvörös, falán gyakran pontszerű bevérzések láthatók,
– a hüvely fala csillogó fényű, bőnedvű, sikamlós,
– a hüvelyből jellegzetes nyálka, az ivarzási nyálka
ürül, amely üvegszerűen tiszta, átlátszó, nyúlós és
sikamlós,
– az ivarzási nyálka gyakran hosszan, egészen a
csánkig lecsüng,
– a hüvelynyálkát vagy sokszor csak beszáradt nyomait a tehén ülőgumóin szétkenve találjuk.
2. Az ivarszerv belső elváltozásai ivarzáskor:
– a külső méhszáj megnyílik, vizsgálatkor az ujjhegyet
befogadja;
– A nyakcsatorna és a méh feljebb és hátrébb kerül;
– A méh jól erigált;
– A méhtest és a méhszarvak kissé megvastagodottak;
– A petefészkek egyikén érésben levő tüsző tapintható;
– Ha a hüvelyt feltárjuk, úgy láthatóvá válik a megvastagodott, durván ráncolt, élénk rózsaszínű vagy
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vörös, csillogó felületű, kb. 1 cm-re nyitott méhszáj,
amelyből ivarzási nyálka szivárog;
– A hüvely, a méh, a petevezetők nyálkahártyájának
a proliferációja, illetve szekréciója, a termelődött
nyálka pH-jának, elektromos vezetőképességének,
arborizációjának változása;
– A szexuál-hormonok szintjének jellegzetes változása, érésben levő tüsző majd ovuláció.
3. A tehén viselkedésének megváltozása ivarzáskor:
– A tehén a fejét magasra emeli, ide-oda tekintget;
– szem- és fültájéka élénk;
– apró neszekre, illetőleg zörejekre élénken reagál;
– halk fütyörészést hosszasan figyeli;
– kötőfékjét rázza;
– röviden vagy szünet nélkül bőg;
– elülső lábaival gyakorta beleáll a jászolba;
– szomszédjaihoz dörzsölődik, nyalogatja társait;
– szabadtartásban társait ugrálja, rajtuk hágómozgásokat végez;
– néha még az emberekre is megpróbál felugrani;
– a másik állat felugrását tűri;
– általában ingerlékenyebb;
– az emberi beavatkozásokat általában szívesebben tűrik (ápolás, rektális vizsgálat stb.);
– ha kézzel végigsimítják a hátát, a gát és a péra tájékát,
hátát homorítja, farkát felemeli, hágómozgásokat
végez;
– csökken az étvágya, takarmányát gyakran széjjelszórja;
– ha tejel, tejtermelése csökken, néha a tej íze és színe
is megváltozik;
– általános anyagcseréje megélénkül.
Az ivarzás tünetei általában függnek az állat korától, fajtájától,
az ellés óta eltelt időtől, egyediségétől, de nagyban befolyásolja
még a takarmányozás és a tartás módja is.
Megfigyelték, hogy szabadtartásban és pároztatási mód során a
tehén 1-2 nappal az ivarzás előtt már vonzódni kezd a bikához,
annak közelségét keresi, de a fedezés elől még kitér (a follikulus
fázis megemelkedett ösztrogénszintje a háttér).
A tehén ivarzásának időtartama általában:
tehenekben
12-24 óra
üszőkön		
12-20 óra
Tavasszal és nyáron általában rövidebben, ősszel és télen hos�szabbak; nem ritkák a kétnapos ivarzások sem.
Becze (1990) szerint a nagyüzemi viszonyok (bika hiánya, a
nagyobb termelés, a kötött tartás, valamint a takarmányozási
viszonyok kilengései) egyaránt megrövidíthetik vagy meghos�szabbíthatják az ivarzást, módosíthatják tüneteit, és elodázhatják
az ovulációt. Az ovulációs zavarok rendszerint meghosszabbítják az ösztruszt. Szabályos ivarzáskor és gyorsan bekövetkező
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ovulációs esetén általában jobb fogamzási eredmény érhető el.
Az ivarzás intenzitása egyébként nincs összefüggésben a fogamzási eredménnyel.

1. ábra Az ivarzás körüli időszak jellegzetes hormonszint-alakulása a vérplazmában, összefüggésben a petefészken található
képletekkel
A tehén ivarzásának rendellenességei
Az álivarzás
Álivarzásról akkor beszélünk, amikor ovuláció nélkül zajló
ivarzási tüneteket tapasztalunk a tehénen. Valójában a vemhesség
alatt is csökkent mértékű follikulus tevékenység figyelhető meg,
majd minden állatfajban, amely tüszőnövekedés következtében
jelentkezhetnek ivarzásra utaló tünetek. Ezek a tüszők azonban
a vemhességi sárgatest jelenléte és az általa az egész szervezetre kiható progeszteron dominancia miatt rendszerint ovulációig
nem jutnak el.
Tehenészetekben tömegesen jelentkezhetnek álivarzások akkor,
ha az állatok a takarmányukban nagyobb mennyiségű növényi
ösztrogéneket fogyasztanak (pl. zöldtakarmányra történő átállítás).
Az álivarzás kártétele és egyéb okai a következőkben foglalható
össze:
– Rossz a termékenyülés, sok a visszaivarzó állatok száma.
– Megnő a termékenyítési index, megnő a termékenyítő spermaadagok száma, annak költsége.
– A petefészkeken rektális vizsgálat során található képletek
gyakran nincsenek összhangban az észlelt ivarzás külső jeleivel, gyakran még a méh állapotával sem. A tüszők rendszerint megrekednek a növekedésben.
– Gyakorta okozhatnak álivarzást meteorológiai frontátvonulások, de gyakran figyeltek a jelenségre szállítás vagy átcsoportosításokat követően is.
A csendesivarzás
A csendesivarzás olyan szabályos petesejtéréssel és ovulációval
járó ivarzás, amikor az ivarzás külső morfológiai vagy viselkedési tünetei hiányoznak, vagy jellegtelenül elmosódottak, hogy a
szokásos észlelési módokkal nem figyelhetők meg.
A csendesivarzás gyakori okozója lehet:
– a tüszők elégtelen hormontermelése;
– rosszul alkalmazott hormonkezelések;
– esetleges hormonális interferencia (előnytelen kölcsönhatás);
– magas hypothalamikus ingerküszöb;
– pszichikai gátlások;
– betegségek, tartási, takarmányozási hibák.
A megfigyelések szerint az ellés utáni első regisztrált ivarzást
megelőzően mintegy 20 nappal a tehenek 60-70 %-ában már lezajlott egy tünetmentes ovuláció. Vetéléseket követően viszont
rendszerint szabályos ivarzás jelentkezik. A flegmatikus vagy
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elhízott állatokban a magas hypothalamikus ingerküszöb miatt
gyakran tünetszegények vagy csendesek lehetnek az ivarzások.
Gyakran tünetszegény az ovuláció a fiatal, szexuális tapasztalattal még nem rendelkező, ijedős állatokon. Ilyenkor azonban nem
annyira az ösztrusz, mint inkábba a receptív állapot kialakulása,
kifejlődése gátolt pszichikai okokból. Így az ösztrusz esetleg jól
felismerhető jelei mellett is elutasító magatartás mutatkozik náluk a bikával szemben.
A csendesivarzások számának csökkentésére többrétű terápia
ajánlható:
1. Megfelelő üzemszervezési (feljegyzések, fajtáblák, termékenyítési nyilvántartások, ciklus ellenőrzések, ivarzást
jelző műszerek stb.), és tartási körülmények megteremtése (kifutók, jártatás, legeltetés, szakszerű takarmányozás,
biostimulátorok alkalmazása).
2. Speciális szaporodásbiológiai kezelések elvégzése (méhés petefészek masszázs, sárgatest és ciszta enukleáció, az
endometrium esetleges kémiai vagy antibakteriális kezelése).
3. A neuro-hormonális összefüggésekre alapozott hormonterápia (ciklusstarterek, FSH, PMSG, LH tartalmú hormonkészítmények, esetleg GnRH preparátumok, prosztaglandinok,
esetleg gesztagén kezelés).
Elsősorban a nagyüzemi szarvasmarha-telepeken emelkedett a
csendesen ivarzó tehenek száma. Visszavezethető ez a tendencia
arra a körülményre, hogy a nagyüzemi tartásmódban az ivarzó
állatok megfigyelésének lehetősége korlátozott, ugyanakkor a
tartásmód adta körülmények miatt az állatok ivarzási viselkedése is „elcsendesedett”. Aláhúzottan kell megjegyezni azonban,
hogy a csendesivarzás viszonylagos és nagyban szubjektív fogalom. Kellő szakmai felkészültséggel és hozzáértéssel esetleges
kártétele minimális számra csökkenthető.
Az ivarzás időtartamának rendellenességei
– A rövidebb ivarzás: Az ivarzás rövidsége miatt észrevétlen
marad, emiatt nem veszik észre, nem jelentik és ebből következően nem is termékenyítik az állatot. Előfordulásának
gyanúja esetében ajánlható és szükséges egy mindenre kiterjedő rektális vizsgálat, és erre alapozottan alkalmas időben elvégzett termékenyítés.
– A meghosszabbodott ivarzás 2-3 napra is elnyúlik, majdnem
minden esetben a ciklus follikulus fázisának zavara van a
hátterében.
– A szakadozott ivarzás során ugyanabban a follikulus
fázásiban megszűnnek, majd újra jelentkeznek az ivarzási
tünetek. Előfordulása gyakran észlelhető az üszők
méhvérzésekor (2-4 nappal az ivarzást és termékenyítést
követően fellépő esetleges vérzés idején).
Pszicho-szexuális zavarok
Tehénben a nimfomániának nevezett kórkép valójában ritka. Általában a cisztás degeneráció gyakori tüneteként értékelik, jóllehet a cisztás tehenek csupán 1 %-a ilyen. Úgy tűnik, hogy nem a
ciszta hormontermelése áll a tünetek hátterében, hanem inkább
a hipotalamusz vagy a vele kapcsolatos egyes talamikus struktúrák diszfunkciója okozhatja.
Véres ivarzás
Jól ismert, általános jelenség, az üszők mintegy 30 %-ában. Tehenekben ritkábban fordul elő. Jóllehet a kóroktana igazából ma
is ismeretlen, mégis a szakemberek véleménye egyértelmű abban a vonatkozásban, hogy az oka bizonyos ösztrögén-gesztagén
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anomália. Ilyenkor az ivarzások általában hosszabbak, sokszor
ovuláció nélkül zajlanak, gyakran a ciklus is szabálytalan. A
jelenségnek elsősorban figyelmet felhívó, beavatkozást sürgető
jelentősége van. Hátterében többnyire ásványianyag-forgalmi
zavarok állnak. Joggal lehet foszforhiányra is gondolni, mivel a
takarmány foszfor-kiegészítésével (premix, esetleg korpaetetés)
viszonylag gyorsan megszüntethető.

2.

Az ivarzások elmaradása (az anösztrusz)
Az anösztrusz valójában csak egyetlen tünetre – az ivarzás elmaradására – alapozott diagnózis. Ebből eredően tehát legtöbbször különböző kórképeket takarhat. Elmaradnak az ivarzások a
vemhesség alatt az ekkor fennforgó fiziológiás progeszteron dominancia miatt, de elmaradhatnak az ellést követően a szoptatás
alatt is, akár egy terápiás vagy egyéb okból – pl. ivarzásszinkron
– alkalmazott gesztagén blokád miatt is.
Az ún. patológiás anösztrusz oktanában legtöbbször a széleskörű szaporodásbiológiai vizsgálatok sem vezetnek célra. Az
ilyen ismeretlen eredetű anösztruszok során legtöbbször csak a
szisztematikusan végzett vizsgálatok, és az esetleges kezelések
eredményeinek alapján visszakövetkeztetve lehet csak az előidéző okra következtetni. Legtöbbször és általában ez az út az
eredményesebb.
A tehenek termékenyítése, termékenyítési módok
A tehén ivarzásakor az ovuláció rendszerint az ivarzás csúcsát
követően, legtöbbször a tünetek megszűnte után 8-10 órával történik. Ennek értelmében szabályos ivarzás esetében az ivarzás
második felében vagy annak a végén célszerű a termékenyítést
elvégezni.
A túl korai termékenyítéskor az ondósejtek termékenyítőképessége csökken, késői termékenyítéskor pedig valójában nincs idő
a spermiumok utóérésére (kapacitációjára). Igazából a petesejt
„öregedik” ekkor, és ezáltal csökken a fogamzás esélye.
Tejtermelő tehenészetekben általában a mesterséges termékenyítés kötelező. A termékenyítő anyag vagy a spermát forgalmazó intézményeknél vagy az inszeminátornál vásárolható meg.
Húshasznosítású fajták tartása esetén tartástechnológiai okok
miatt a mesterséges termékenyítés alkalmazása mellett engedélyezett a felügyelet mellett végzett természetes fedeztetés is.
A tehén vemhessége
A vemhesség a megtermékenyüléstől az ellésig tartó időszak,
lényegében a magzat méhen belüli fejlődését jelenti. Magába
foglalja azonban a méhen kívüli (petefészkek) történéseket is.
Jelentősen befolyásolja az anyaállatban az ellést követően lezajló regresszív és progresszív folyamatokat, de az újszülött további sorsát is.
A tehén vemhességének hossza: 280-285 nap, 270-300 napos
szélső értékek mellett.
A tehén vemhességének idejét a magzat fejlődése alapján három
szakaszra oszthatjuk:
1. A petesejt vagy blasztula periódus.
2. Az embrió vagy organogenezis időszaka.
3. A magzati fejlődés szakasza.
1.
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A petesejt vagy blasztula szakasz hossza kb. 12 nap, a termékenyüléstől a zigóta primitív magzati burkainak kifejlődéséig tart. A megtermékenyült petesejt osztódása már a
petevezetőben megkezdődik, és a 16-32 sejtes morula stá-
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3.

diumig tart. Az 5-6. naptól már a méhben folytatódik a barázdálódás. A 8-10. napra leoldódik az ún. zona pellucida,
és kialakul a blasztula vagy blasztociszta. A 12. napra a
blasztula kb. 1,5 mm átmérőjű. Az életképtelen zigóta ez
idő alatt általában elhal, így a 21 napos ciklus idejét semmiképpen sem befolyásolja.
Az embrió vagy organogenezis időszaka a 12-15. naptól az
ún. elogációtól a 45. napig tart. Ez idő alatt alakulnak ki a
szervek, szervrendszerek, és az olyan változások a test alakjában, hogy az időszak végére az embrió faji jellege már felismerhető. A 14. naptól a blasztula-blasztociszta külső fala a
trofoblaszt rendkívül gyorsan kinyúlik, a 17. napra mintegy
30 cm hosszúságot is elér. A 18-20. napon már átérhet az
ellenoldali méhszarvba is. Az amnion erre az időre már teljesen kialakult, és körülzárt. A gerinchúri szelvények a 20.
nap körül formálódnak, a 22. napra kialakul a szív is, és már
ver. A magzatburkok megtapadása fokozatosan történik, a
mechanikai kapcsolat kialakulása a 30. nap körüli időre tehető. Folytatódik a chorion-allantoisz és a méhnyálkahártya
(endometrium) egyszerű összetapadása a karnukulák (méhgombok) és a kotiledonokon keresztül. A 30-36. nap táján
megtörténik a már végleges kapcsolat az embrió és az anya
között. Ez az implantáció ideje. A korion és a méhnyálkahártya közötti végleges kapcsolat kialakulásáig az embrió
táplálását a méh mirigyek szekréciója (méhtej) biztosítja.Jó
tudni, hogy ebben a periódusban jelentkezik csaknem valamennyi teratológiai zavar, vagy fejlődési rendellenesség.
Embrió-elhalás esetén vagy észrevétlen kilökődés, vagy
külső jelek nélküli ún. macerálódás következik be.
A magzati fejlődés szakasza a 45. vemhességi naptól az ellésig tart. Ebben a fejlődési szakaszban történik a szövetek,
szervek szervrendszerek differenciálódásának, finomabb
részleteinek kialakulása. A 70. naptól gyökeres, alapvető
változások valójában már nem történnek, főleg növekedési és érési folyamatok játszódnak le és figyelhetők meg. A
magzat növekedésének megfelelően az anya-magzat kapcsolatot biztosító karunkulák és kotiledonok is állandóan
növekednek, fejlődnek.

A méhen belüli élet során a magzat súlya az alábbiak szerint
alakul:
1-2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hónapban
hónapban
hónapban
hónapban
hónapban
hónapban
hónapban
hónapban

100 gramm alatti
150 gramm
1000 gramm
3000 gramm
7000 gramm
16 kg
25 kg
35-45 kg

A méhben fejlődő magzat a vemhesség során alapvető változásokat okoz az anya szaporodási szerveinek állapotában:
– A petefészken vemhességi sárgatest van, ami az által termelt
progesztron által a hipotalamusz-hipofizis elülső lebenyének gonadotrop hormon kibocsátását (FSH, LH) negatív
feed-back úton gátolva szünetelteti a ciklus funkciót.
– Az egész szervezetben progeszteron dominancia van, tartós
gesztagén fázis kezdődik.
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A regulációs központokban viszonylagos a nyugalom, a
méhben, majd a tőgyben szokatlanul gyors progresszív átalakulások mennek végbe.
A szervezetben szimpatikotonus alakul ki, megváltozik a
tehén viselkedése, megváltoznak az anyagcsere folyamatok
is.
Bár a fogamzásnak elviekben ugyan nincs kihatása a tejtermelésre, kétségtelen azonban, hogy a vemhesség
előrehaladtával jobban csökken a laktációs teljesítmény,
mintha továbbra is üresen állna az állat. Ebben a vonatkozásban azonban nagyok az egyedi eltérések annak ellenére, hogy a tejtermelés perzisztálását a tenyésztők és
genetikusok régóta aláhúzott értékmérő szelekciós szempontnak tekintik.

A vemhesség alatti hormonviszonyok
Alapvető történés a vemhesség hormon regulációjában, hogy a
ciklikus sárgatest a fogamzást követően vemhességi sárgatestté
megy át azáltal, hogy elmarad a luteolizis. Működése, progeszterontermelése az ellésig fennforog, a szervezetben progeszteron dominancia alakul ki az előbbiek során már vázolt hatással.
Ha a vemhesség első szakaszában kb. a 110. napig a petefészkek funkcióját megszüntetik (petefészekirtás OVX vagy meggondolatlanul esetleg tévesen elvégzett sárgatest lezúzás), úgy
ez vetélést eredményez. Esetleg ez naponta adott progeszteron
adagokkal (kb. 125 mg/nap) kivédhető. A vemhesség 200. napja után már nem történik vetélés az ún. feto-placentáris egység
hormontermelése miatt. A szervezetben kialakult progeszte-
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ron dominancia gátolja a prosztaglandinok aktiválódását is.
Az implantáció után a magzatburkok intenzív fejlődésével megkezdődik a placenta hormontermelése, amely szoros összhangban együttműködik a magzat szteroidképző szerveivel (magzati
ivarszervek, mellékvesék). Kialakul az előbb már említett ún.
feto-placentáris egység hormontermelése.
A vemhesség során azonban többször is kialakulhat az embrióra
majd magzatra olyan labilis sokszor kritikus hormonális helyzet,
amely veszélyt jelenthet a méhen belüli életére.
1. Kritikus helyzet adódhat rögtön a vemhesség 10-16. napja
körül, amikor a zigóta kapcsolata a méhvel épp, hogy kezd
kialakulni. Ebben az időben dől el, hogy a luteolitikus mechanizmus megindul vagy sem. Ha a szervezeten belül működő jelző rendszer tévesen, a fogamzás ellenére elindítja a
luteolizist, úgy a zigóta nyomtalanul eltűnik, és a tehén a 21.
napon rendszerint újra ivarzik.
2. Labilitás és kritikus helyzet alakulhat ki a magzatburkok
kialakulásakor és a feto-placentáris egység hormontermelésének beindulásakor a 30-60. napok között is. Az embrió
elhalása ekkor is nyomtalanul történik, csupán a később elvégzett, negatív eredményű vemhességi vizsgálatok vagy a
perzisztáló sárgatest jelezheti megtörténtét.
3. Kritikus lehet az ellést megelőző időszak is, amikor nemcsak hormonális hatások, de mechanikai, járványtani, takarmányozási okok is közrejátszhatnak (hasűri térfogat,
magzathelyeződés). és ennek következtében vetélés
következik be.
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teljesítő tehenek az
Afimilk Silent Herdsman
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állapotot az állományban.
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A gyakoribb takarmányozási, állomány-egészségügyi és tartástechnológiai kockázati tényezők az elléskörüli időszakban
tejelő tehenekben. Irodalmi összefoglaló
Hejel Péter1* – Csorba Csaba2 – Gubik Zoltán3 – Jónás Sándor4 – Könyves László5
Vet-Produkt Kft., *peter.hejel@vetprodukt.hu 2Hód-Mezőgazda Zrt.
3
Dél-Pest Megyei Mg. Zrt. 4Kasz-Farm Kft.,
5
ÁTE Állathigiéniai-, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
1

Az angol irodalomban transition period-nak, a magyar szaknyelvben pedig elléskörüli időszaknak nevezett szakaszban a tehenek
megfelelő energia- és immunológiai státusza meghatározó jelentőségű a soron következő laktáció sikeressége szempontjából. A tejtermelő tehenekre veszélyt jelentő állomány-egészségügyi problémák javarészt ebben az időszakban jelentkeznek. Ennek számos
élettani magyarázata van. A vemhesség kezdeti, lassú magzati növekedéssel jellemezhető szakasza után az utolsó trimeszterben a
tehén szervezetét több élettani tényező terheli meg. Ilyenek többek
között az ugrásszerűen felgyorsuló magzati növekedés és annak
megnövekedett táplálóanyag igénye, illetve az ezzel összefüggésben végbemenő számos élettani (neuro-hormonális, metabolikus,
immunológiai, stb.) és anatómiai változás.
A teheneknél a várható ellést megelőző két-három héttel a sárgatest
regressziója következtében a vemhességet fenntartó progeszteron
hormon mennyisége csökkenni kezd a vérben és így az ösztrogén
hormon relatív mennyisége megemelkedik. Ennek hatására a napi
szárazanyag-felvétel 10-30%-kal csökken, továbbá jelentősen
csökken a kérődzési aktivitás. Az ellés után a napi szárazanyagfelvétel lassan növekszik, de ez messze elmarad a meginduló tejtermelés szükségletétől. Következésképpen, ebben az időszakban
a tehén energiamérlege negatív (Negative Energy Balance, NEB).
A máj energiaraktárainak állapota a takarmányfelvétel jelentős
szabályozó tényezője. Amikor a máj energetikai állapota pozitív,
a hypothalamusban lévő étvágyközpont csökkenti a takarmányfelvételt. Ezt bizonyítja, hogy a glükoneogenetikus propionátot kapó
teheneknél általában csökken a takarmányfelvétel. Ellés után a
tejtermelés szükségleteinek kielégítésére a máj energiaigénye jelentősen megnő, ekkor azonban a kiegészítésként adott propionát
takarmányfelvételt csökkentő hatása nem érvényesül.
A NEB kompenzálására a máj glikogén tartalékainak kimerülését követően a zsírszövetben fokozott zsírmobilizáció indul meg.
A lipolízis-lipogenezis folyamata bonyolult neuro-endokrin szabályozás alatt áll. A lipolízis megindulásának kiváltója, hogy
a vérben a növekedési hormon inzulinhoz viszonyított aránya
megnő és ez a hosszú szénláncú zsírsavak mobilizációját serkenti. A folyamat előrehaladtával a máj oxidációs kapacitása kimerül és a lipolízis során felszabaduló nem észterifikált zsírsavak
(NEFA) oxidációja nem lesz teljes, így jelentős mennyiségben
ketonanyagok képződnek. Súlyos szövődményként a májsejtek
zsírosan infiltrálódhatnak és kialakulhat az ún. zsírmáj betegség.
Mivel az energiamérleg több héten át negatív, jelentős mértékű
kondícióvesztés következik be, aminek többek között az ellenállóképességre, a szaporodásra és egészségi állapotra gyakorolt negatív hatása jól ismert.
Minden olyan tartástechnológiai és menedzsment hiba, amely a
napi szárazanyag-felvételt korlátozza, fokozott zsírmobilizációhoz
vezet, ami kiemelt kockázati tényező egyes ellés körüli szövődmények és más szaporodási zavarok kialakulásában.
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Metabolikus és takarmányozási kockázatok
A tehenek termelési ciklusa tejtermelési szakaszra és a
szárazonállási időszakra osztható. Itt érdemes megemlíteni, hogy
bár vannak próbálkozások a szárazonállás idejének lerövidítésére, úgy tűnik, hogy a szárazonállási idő drasztikusan csökkentése
(<30nap) negatívan hat a tejtermelésre a következő laktációban.
Két hónap körüli pihenési, regenerálódási időre szüksége van a
teheneknek.
Nem helyes az a nézet, hogy a szárazonállás egy nem produktív
életszakasz, ezért gazdaságossági megfontolásokból erősen vis�szafogott takarmányozás és kedvezőtlenebb környezeti tartási feltételek is elegendőek a tehenek számára.
Az ellés körüli időszakban az energiaellátás kiemelten fontos. A
szárazonálló tehenek számára elfogadott napi 63-71 MJ tejtermelési nettó energia (NEL) szükséglet az ellés után csaknem megduplázódik, amelyben meghatározó szerepe van a meginduló és
gyorsan emelkedő tejtermelésnek.
A tejképződés a tejmirigy alveolusainak epithel sejtjeiben történik.
Egy naponta 50 kg tejet termelő tehén megközelítőleg 2 kg tejzsírt,
1,6 kg tejfehérjét, 2,5 kg laktózt, 65 g kalciumot, 50 g foszfort és
8 g magnéziumot választ ki, amihez jelentős táplálóanyag szükséglet társul.
A magas tejtermelés fenntartásához a tejcukor (laktóz) termeléshez szükséges glükóz mennyiséget kell biztosítani. A tejcukor
koncentrációja szűk határok között mozog és viszonylag állandó,
48 g/l. Ha nincs elegendő glükóz a tejcukor szintézishez, az limitálja a tejtermelést. Ez lehet az egyik magyarázata annak, hogy
a szubklinikai ketózisban szenvedő tehenek mintegy 126-534
kg-mal kevesebb tejet termelnek az érintett laktációban. A kérődzők vérében a monogasztrikus állatokhoz viszonyítva alacsony
a glükóz koncentráció, mivel az a tehén takarmányában csak kis
mennyiségben található. A glükóz nagyobbrészt a májban termelődik a glükoneogenezis során. A glükoneogenezis fő alapanyagaiként a máj a propionsavat és a glükoneogenetikus aminosavakat használja fel. A glükoneogenezist hatékonyan támogathatjuk
különböző glükóz prekurzorok, mint a hozzáadott propionátok,
propilénglikol, glicerin vagy monenzin alkalmazásával.
Nagy jelentősége van a megfelelő fehérjeellátásnak is. A nyersfehérje helyett inkább metabolizálható fehérjével indokolt számolni. A szervezetnek saját fehérjéinek felépítéséhez közvetlenül
nem fehérjemolekulákra, hanem aminosavakra van szüksége. A
metabolizálható fehérje az a tényleges fehérjemennyiség, amely
poszt-ruminális fehérjék (mikrobafehérje + bypass fehérje) lebomlását követően aminosavként szívódik fel a vékonybélből. A bendőben lebomló fehérje mennyisége annyi legyen, ami a bendőben
élő mikroorganizmusok számára szükséges nitrogénmennyiséget
fedezi. Ezt a mennyiséget nem célszerű meghaladni, mert az már
negatívan befolyásolja a termelést és a szaporodási teljesítményt.
Az előrehaladott vemhes teheneknél, a szárazonállás alatt 1000g/
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nap, míg az előkészítés időszakában 1200g/nap metabolizálható
fehérjére van szükség. A fehérjeszükséglet számításakor figyelembe kell venni az életkort, a tejtermelést és a laktációs-, illetve
vemhességi stádiumot. Figyelemmel kell lenni az esszenciális és
limitáló aminosavakra, elsősorban a methioninra és a lyzinre, azok
1:3 arányára, mert közvetlen hatással bírnak a tejtermelésre. Ezért
a laktációban a fehérjebevitel számításakor a rendelkezésre álló takarmányok aminosavkészletét is figyelembevevő takarmányozási
szoftverek alkalmazása javasolható.
Az előkészítés időszakában, – 3 héttel az ellés előtt – el kell kezdeni a bendőflóra hozzászoktatását a következő időszak takarmányadagjához. A NEB kialakulásában a bendő sav-bázis anyagcsere zavarai is szerepet játszhatnak. A zsírmobilizáció mértéke
és a bendőacidózis között szignifikáns negatív összefüggés van,
azaz minél kifejezettebb a bendőacidózis, annál intenzívebb a
zsírmobilizáció. Az ellés körüli időszakban a bendőacidózis kialakulásáért gyakran a kellő fokozatosságot nélkülöző és a bendőflóra és -hám adaptációs folyamatokat figyelembe nem vevő
takarmányozási gyakorlat okolható. Az előkészítés időszakában
fontos a tehenek felkészítése a makroelem-háztartásban a tejtermelés megindulásával egyidejűleg jelentkező változásokra.
A kalcium mobilizáció stimulálása meghatározó jelentőségű. A
kalcium fontos szerephez jut számos élettani folyamatban, mint
az izomműködés, tejtermelés, immunműködés, idegi folyamatok,
metabolikus folyamatok szabályozása, stb. A legutóbbi kutatások
szoros kapcsolatot tártak fel mind a klinikai-, mind a szubklinikai
hypocalcaemia, a magzatburok visszamaradás és a méhgyulladások között. Szubklinikai hypocalcaemiáról beszélünk, ha a vér Cakoncentrációja a normál tartomány (2,1-2,5 mmol/l) alatt van, míg
a klinikai forma jellemzője a <1,4 mmol/l Ca-koncentráció. Az
első laktációs tehenek 25%-a, míg az idősebbek 50%-a szenved
szubklinikai hypocalcaemiában.
A hypocalcaemia elkerülése érdekében már a szárazonállás alatt
nagy hangsúlyt kell fektetni a Ca-ellátásra. Hagyományos szakmai nézet során korlátozott kalcium bevitelt alkalmaznak, serkentvén ezzel a mellékpajzsmirigy parathormon elválasztását és az
osteoclast sejtek aktivitását.
Másik szemlélet az ún. DCAD (Dietary Cation Anion Difference)
számításán alapuló takarmányozás. Ha a vérbe sok anion jut a takarmányokból és eltolódik a kation:anion arány, az savas irányba tolja el a vér pH értékét. Ekkor a parathormon hatása mellett
a csontokból kalcium mobilizációval kompenzál a szervezet. Az
1,25-dihidroxi-kolekalciferol (1,25-(OH)2-D3) szerepe is fontos,
mivel ez szabályozza a Ca-nak a belekből történő felszívódását. A
többletkalcium megjelenik az extracelluláris térben, majd a vesével választódik ki. Anionokban gazdag takarmányon tartott teheneknél mesterségesen előidézett hypocalcaemia esetén a szervezet
képes drasztikusan csökkenteni a vese által kiválasztott kalcium
mennyiségét, ami így a hypocalcaemia kompenzálására fordítódik. Bizonyított, hogy ezzel szemben alkalózis esetén, a tehenekben gyakrabban alakul ki hypocalcaemia.
Igaz, hogy a fent vázolt takarmányozási rendszerrel indukált
folyamatos Ca-mobilizáció következtében jóval kevesebb Ca
szabadul fel, mint amennyi a tejjel kiürül, ez mégis elegendő a
hypocalcaemia megelőzéséhez. Ezt igazolhatja a tény, hogy pl. az
ellési bénulás kezelési protokollja alapján 8-12g Ca-ot kell adni
intravénásan, ami hatékonyan javítja a tehén állapotát.
Az előkészítés időszakában a DCAD negatív értéke (-10 – -15
mEq/100g takarmány-szárazanyag) segít az ellési bénulás, az
oltógyomor helyzetváltozás, illetve a magzatburok visszamaradás megelőzésében. A laktáció alatt azonban pozitív érték (25-30

mEq/100g takarmány-szárazanyag) a kívánatos, aminek jótékony
hatása van a tejtermelésre, különösen szélsőségesen hideg vagy
hőstresszes időszakokban.
A Ca-n kívül a Mg és P is jelenős szerephez jut a hypocalcaemia
kórfejlődésében. Bizonyított a Mg szerepe, mivel szabályozó hatással bír a parathormon felszabadulásban és az 1,25-dihidroxikolekalciferol szintézisében. Egy vizsgálat megállapította, hogy
az ellés előtt adott takarmányok magas P-koncentrációjának hajlamosító hatása volt a Ca homeosztázis felborulására.
Nemcsak a takarmányadagok helyes összetétele és szükségletet
kielégítő beltartalma a fontos. A takarmányozási gyakorlat nagyban befolyásolja a tehenek takarmányfelvételét. A felhasznált
takarmány-alapanyagoknak kiváló minőségűnek kell lennie. Az
egyes komponenseket tartalmazó teljes takarmánykeverék (TMR)
homogén legyen, és az állat által ne legyen válogatható. A megfelelő takarmánykiosztási- és jászolgondozási gyakorlattal is nagyban segíthetjük a tehenek szárazanyag-felvételét. Alapvető hiba,
ha nincs elegendő takarmány a tehenek előtt, vagy ha egyszerre túl
nagy mennyiséget osztanak ki és az romlásnak indul, ami negatívan befolyásolja a takarmány-felvételt. Cél, hogy az előző kiosztásból 2-3% takarmány maradjon a jászolban a következő kiosztás
előtt. A tehenek által széttúrt takarmányt napjában többször is vis�sza kell tolni az állatok elé, hisz ha a tehén nem éri el a takarmányt,
nem is tudja megenni azt. A takarmány gyakori visszatolásának
takarmány-felvételt stimuláló hatását egyes szerzők csak kisebb
jelentőségűnek találták, mint magát a friss takarmány kiosztását.
A takarmánykiosztás időzítése és napi gyakorisága is jelentőséggel bír. A tehén természetes körülmények között, több részletben,
kb. napi 4-9 órát tölt takarmányfelvétellel. Hosszabb táplálkozási
időt mértek kora reggel és késő délután. A jelenlegi istállózott tartás mellett (?) a takarmányfelvételek ritkábbá váltak és napi összes
időtartamuk kb. 6 óra hosszúságúra tehető. Az ellés körüli kritikus időszakban ajánlatos minél több részletben etetni az állatokat.
A napi kétszeri vagy még többszöri etetés az egyszerihez képest
csökkentette a válogatás mértékét, továbbá kiegyenlítettebbé tette
az egyes etetésekkor felvett takarmánymennyiséget. Ez a gyakorlat enyhíti a rangsorban alárendelt tehenekre nehezedő stresszt és
végső soron pozitívan hat a termelésre.
Tartástechnológiai kockázatok
Gyakran tapasztalható a férőhelyek túlzott kihasználása, a zsúfoltság (stresszor), ami tovább ronthatja az ellés körüli időszakban
a tehenek egészségi állapotát. A tehenek törzsfejlődésük során a
nagy csoportokban történő együttéléshez alkalmazkodtak. A tehenek között bonyolult hierarchián alapuló szociális rangsor alakul
ki, amiben vannak domináns és alárendelt tehenek. Jelentős versengés folyik a forrásokért, így pl. az etetőért folytatott verseny
nagyban csökkenthető az egy tehénre jutó etetőhossz megfelelő
méretezésével. Az etetőhosszra vonatkozó ajánlás 0,6 m-0,76 m/
tehén.
A napi szárazanyag-felvételt közvetlenül is befolyásolja, de ezen
kívül még számtalan szempontból is fontos a megfelelő minőségű
és fizikai állapotú ivóvíz biztosítása. Egy tejtermelő kifejlett tehén
nyáron akár 130-150 liter vizet iszik naponta. Béri adatai jól szemléltetik, hogy a napi ivóvízszükséglet jelentősen változik a környezeti hőmérséklet, illetve a napi tejtermelés függvényében. Iváskor
egy tehén 4-15 liter vizet vesz fel percenként. Ezeket az adatokat
az itatók méretezésénél célszerű figyelembe venni. A legfontosabb
vízfelvétel közvetlenül a fejés után van, így a fejőházi kijáratnál
nyílt vízfelszínű itatókat ajánlott beállítani. Az egy egységet képező, – azaz térelválasztókkal határolt – istállórészben minimum ketwww.holstein.hu
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tő itatót kell elhelyezni, szabad hozzáférést biztosítva a rangsorban
alárendelt tehenek számára is. Egy tehénre minimum 3-6 cm, de
inkább 10 cm lineáris itatóhosszt kell számolni.
Itt kell megemlíteni az egyre nagyobb kihívást jelentő hőstressz
elleni védekezés szükségességét. Ennek ma már hatalmas szakirodalmi háttere van, így itt elegendő csupán csak megemlíteni,
hogy a helyesen megválasztott, méretezett és telepített hőleadást
segítő technológiai berendezéseken túl egyéb módon, mint például
takarmányozástechnikai intézkedésekkel, különböző kiegészítőkkel, mint például a probiotikus hatású, élő, e célra szelektált élesztőgombákat tartalmazó takarmány-kiegészítőkkel is segíthetünk a
teheneknek átvészelni ezt az időszakot.
A megfelelő csoportosítási gyakorlat, a férő- és etetőhely kihasználtság mértéke, a csoportváltás gyakorisága befolyásolhatja,
hogy milyen interakciók történnek a csoporton belül.
A csoportstabilitás fontos. Különösen az előkészítőben, a frissen
ellett és a fogadó csoportban minél kevesebb legyen az állatmozgatás. A gyakori csoportosítás negatív hatása a fekvéssel, pihenéssel töltött idő csökkenése, zavart takarmányfelvétel, csökkent
tejtermelés, ami különösen a rangsorban alacsony helyen álló tehenek esetében érvényesül. Hetente maximum egyszeri alkalomra
célszerű csökkenteni a csoportosítások számát. Lehetőleg legalább
7-10, korábban együtt tartott tehénből álló csoport kerüljön az új
helyre. Mivel a rangsorviták elszenvedői rendszerint az újonnan
érkező állatok közül kerülnek ki, e gyakorlat adhat némi szociális
stabilitást a fiatal, vagy a rangsorban hátul álló állatok számára.
Kevésbé ismert, hogy a megszerzett dominancia nem állandó, a
korábban domináns tehén új csoportba kerülve elveszíti korábbi
helyét a rangsorban és előfordulhat, hogy az új csoportban már
nem válik dominánssá. Az alárendelt tehenek inkább a fiatalabb
állatok közül kerülnek ki. Az állatsűrűség (tehenek száma/hasznos
etetőfelület) jelentős hatással bír az etetőkért folytatott versengés
mértékére és magára a takarmányfelvételre is. Ha az istálló zsúfolt,
és/vagy a rendelkezésre álló hasznos etetőfelület nem elegendő,
akkor először a domináns állatok esznek, csak őket követhetik az
alárendeltek. Ha nem elegendő az egyszerre kiosztott takarmány,
akkor gyakorlatilag egy-ugyanazon helyen, egy istállóban két takarmányozási csoport lesz. Az először táplálkozó tehenek felveszik az előirányozott takarmánymennyiséget, sőt akár még többet
is, míg az alárendeltek nem jutnak hozzá a szükséges mennyiséghez. Ezen csak tovább ront, ha a takarmány előkészítése nem volt
megfelelő és az adag válogathatóvá válik.
Az alárendelt tehenek ún. alcsoportot képeznek a nagy csoporton
belül, mert hozzáférésük a takarmányhoz, ivóvízhez és a pihenőhelyhez korlátozott.
Az ily módon alárendelt teheneknél sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki számos, az elléskörüli időszakban jellemző rendellenesség, betegség, mint például a hyperketonaemia, oltógyomor
helyzetváltozás, magzatburok visszamaradás, metritis, mastitis,
stb. Az ilyen tehenek napi időbeosztása is jóval kedvezőtlenebbül
alakul, mint domináns társaiké.
A tehenek számára nagyon fontos a megfelelő pihenés, a fekvő
testhelyzetben eltöltött idő hossza. Az alárendelt státuszban lévő
teheneknél ez akár napi hat órára is lecsökkenhet, ami hajlamosít a sántaság kialakulására. A megrövidült fekvési idő egyik oka,
hogy sokáig kell várakozniuk a takarmányhoz való hozzáférésre.
Ugyanakkor azt is megfigyelték, hogy az alárendelt tehén kerüli
azokat a fekvőhelyeket, amelyeket korábban domináns állat használt. Ezért nagyon fontos, hogy az ellés körüli időszakban maximum 80%-os férőhely kihasználtságot engedjünk meg. Szintén
gyakori probléma, hogy ha nem figyelnek oda az istálló tervezé48
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sekor, vagy a későbbiekben megváltoztatják a belső elrendezést
és különböző zugok, zsákutcák alakulnak ki az istállón belül. Az
ilyen, csupán egy be- és kijárattal rendelkező zárványok csapdába
ejtik az alárendelt teheneket, akik kerülve a konfliktus lehetőségét,
inkább ott ácsorognak. Az alárendelt teheneket, különösképpen az
első borjas állatokat gyakran láthatjuk az istálló egy-egy félreeső
részében álldogálni, hiszen igyekeznek elkerülni a konfliktust domináns társaikkal.
Vannak olyan technológiai hibák is, amelyek rangsortól függetlenül károsítanak. Ilyen hiba, például, ha a kötetlen istállóban nem
megfelelő a telepített berendezések mérete, kialakítása. Egy átlagos holstein tehénnek szánt pihenőboksz méretezésére javasolt,
hogy 1,27 m-1,32 m széles (50-52 Inch) és ≥ 1,77 m (70 Inch) hos�szú legyen. Fontos ismérve egy jó pihenőboxnak, hogy elegendő
ún. fejtér vagy nyújtózkodási tér (lunge space) áll a tehén rendelkezésére a felálláshoz. A tehén természetes körülmények között,
a fej előrenyújtásával testének súlypontját áthelyezve emelkedik
mellső végtagjaira, majd áll fel. A felállás helyigénye körülbelül
a tehén törzshosszúságánál egy harmadnyival hosszabb, – ez egy
~230 cm hosszú tehén esetében ~300 cm –, így a szükséges fejtér
kb. 71-72 cm. Elégtelen fejtér esetén fontos, hogy legalább oldalirányban legyen lehetősége a tehénnek a nyújtózkodásra. Ebben
az esetben ajánlott, hogy az alsó elválasztó elem a szügytámasz
pozíciójában a padozattól mérve ne legyen magasabban, mint 28
cm. Az alsó elválasztó cső és a szügytámasz teteje között 12-13 cm
távolságot célszerű hagyni, hogy a tehén szabadon használhassa a
lábával ezt a teret. Ugyancsak nehezíti a felállást a rosszul elhelyezett marrúd is. A marrúd ideális helye a pihenőboksz küszöbtől
mérve 173-178 cm.
A rosszul kialakított pihenőbokszokat a tehenek nem használják
szívesen, illetve elkerülik azokat.
Fontos szempont a biztonságos járáshoz a közlekedőfelületek
megfelelő kialakítása és tisztántartása. Ellenkező esetben a sántaság kialakulásának kockázata nő. A nagy tehénforgalommal terhelt
területeken, illetve az etetőhelyeknél a megfelelően megválasztott,
szabályosan összeillesztett gumipadozat telepítése ajánlott. A tehén evolúciója során a szilárd, de rugalmas talajon való járáshoz
alkalmazkodott. A gumipadozat kellően szilárd, csúszásmentes,
ugyanakkor a talajhoz hasonlóan minimális benyomódásra képes, rugalmas felületet ad. A tehenek az ilyen felületen magabiztosabban közlekednek, valamint jelentősen csökken a különböző
csülöksérülések előfordulása is a betonfelülettel összehasonlítva. A tehenek láthatóan a gumi járófelületet részesítik előnyben,
ha módjukban áll választani. Ha gumipadozat nem biztosítható,
akkor a megfelelően bordázott betonfelület lehet az alternatíva,
amelynek a bordázata 6,5-9 cm osztással, párhuzamosan, a trágyalehúzók mozgási irányával, vagy az öblítővíz lefolyásának irányával megegyezően futó 1cm széles és 1cm mély profilú. Jobb
minőségű bordázat készíthető utólag bemarással, mint a képlékeny
betonba benyomással. A betonfelület két bordázat közé eső felszíne sima legyen. A bordázat lehet gyémánt alakú is, amelynél az
alakzat közepén mérve kb. 7-12 cm legyen a szemben lévő oldalak
közötti távolság.
Az egyenetlen, kavicsos-köves felület nem megfelelő, nagyban
hajlamosít a csülökszarun keletkező sérülések nyomán kialakuló
sántaságra. Az állandóan nedves, trágyás felületek hajlamosítanak
a digitalis dermatitis és a sarokvánkos-erózió kialakulására.
A monitoring jelentősége a kockázatok felderítésében
Nagyüzemi haszonállat-tartásban az összetett okú és állományszinten jelentkező megbetegedések és zavarok hatékony kontrollja

sikertörténet világszerte

AXION® ThermoPlus

Hőstressz okozta problémákra

Ha felelősségteljesen gondolkodik, jó gazdája állatainak, és a meleg, párás hónapokban sem szeretné a
termelékenységét csökkenteni, ﬁgyelmébe ajánljuk a kizárólag természetes összetevőket tartalmazó,
többszörösen megtérülő hőstressz elleni termékünket. A termék 2014-ben hat magyarországi telepen
bizonyíto etetési kísérletben (lásd honlapunk), majd a tavalyi re entő meleg időszakban ismételten állta a
próbát számos partnerünknél. Most készen áll arra, hogy Ön is próbára tegye.
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A szarvasmarhák hőstressz problémájának természetes kivédése a testhő csökkentésével
Legyen mindig jól informált, használja a ThermoTool alkalmazást a mobilján!

IMPAVIDUS Trade Zrt.
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN
www.impavidus-trade.com
E-mail: info@impavidus-trade.com, Tel.: +36 / 70 / 360-4170

Hazai szerzőink
és megelőzése érdekében az egyedszintű állatorvosi gondolkodásmódról váltani kell az állományszintű gondolkodás és preventív
szemlélet irányába.
A leginkább az ellés körüli időszakban jelentkező anyagforgalmi
rendellenességek elsősorban szubklinikai formában vannak jelen. Ezeket tünetek hiányában különféle anyagcsere paraméterek,
mint ún. biomarkerek mérésén alapuló, rendszeres és megalapozott protokoll szerint elvégzett metabolikus vizsgálatokkal lehet
diagnosztizálni. A reprezentatív, egyedi minták analízisén alapuló
eredmények interpretációja során figyelembe kell venni a telepi
adatgyűjtés és a helyszíni állományvizsgálat során szerzett tapasztalatokat is.
A monitoring vizsgálat végrehajtásához számos állománydiagnosztikai eszköz és módszer áll rendelkezésre. A teljesség igénye
nélkül az alkalmazható módszerek több csoportba sorolhatók.
1.) A helyszínen alkalmazható állomány- és környezetdiagnosztikai módszerek, mint pl. a kondíciópontozás; a bendőtelítettség
pontozás; mozgáskép pontozás; trágya konzisztencia pontozás;
trágyamosás; a kérődzés-intenzitásának mérése; takarmánykomponens- és TMR vizsgálatok; ultrahang vizsgálatok.
2.) A bilógiai minták helyszíni vizsgálatára alkalmas istállópróbák
és egyszerűsített laboratóriumi vizsgálatok, mint pl. a béta-hydroxi
vajsav mérés a szubklinikai ketózis ellenőrzésére; bendőtartalom
vizsgálat; korai vemhesség (üresség) tesztek.
3.) Részletes laboratóriumi vizsgálatok, mint pl. komplex anyagcsereprofil vizsgálatok; termelésellenőrzéshez kapcsolódó diagnosztikai szolgáltatások.
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4.) Újabb technikai lehetőségek, mint pl.: komplex digitális kockázatelemző eszközök és alkalmazások, mozgásértékelő szenzorokon alapuló ivarzásmegfigyelő- illetve egyéb rendszerek,
intraruminális adatrögzítő- és továbbító eszközök, telepirányítórendszer által gyűjtött összes termelési- és tenyésztési adat, fénykép alapú automatikus kondíciópontozás, stb.
Látható, hogy számos eszköz áll a folyamatos állományvizsgálat, az ún. monitoring szolgálatában, amelyek csak akkor lesznek
hasznosak és hatékonyak, ha megfelelő protokollok alapján alkalmazzuk is őket a gyakorlatban.
KÖVETKEZTETÉSEK
A tejhasznú tehenek termelését, teljesítményét, egészségi állapotát számos tényező befolyásolja, különösképpen az ellés
körüli időszakban. A kockázati tényezők ismerete, folyamatos
nyomonkövetése, az állomány monitoring vizsgálat meghatározó
az állományszintű zavarok korai felismerése és a megelőzési stratégiák kidolgozása érdekében. A tejágazat előtt álló kihívások, a jó
minőségű, biztonságos és gazdaságos élelmiszer-alapanyag előállítás megköveteli az állomány-egészségügyi menedzsment terület
tudományos alapokon nyugvó folyamatos fejlődését és az új ismeretek gyakorlatba történő hatékony átültetését.
A cikk a Magyar Állatorvosok Lapja 2016. júliusi számának másodközlése. (MÁL 138./391-400. p)
A felhasznált irodalom a szerkesztőségben és a szerzőknél rendelkezésre ál

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

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

Csökkenthetőek a tőgygyulladás
miatti veszteségek

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

Pénzt takarít meg

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

Az emberi mulasztás a minimálisra csökkenthető

Gyakori és visszatérő probléma, hogy a tőgybimbó utófürösztést, ezt a nagyon
fontos fejési munkaművelet a fejőmesterek nem, vagy nem megfelelően végzik
el, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosnak. Az ADF rendszer használatával az
utófürösztés garantált az év 365 napján.

A folyamat öt m veletb l áll
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A fejőkészülékek
készen állnak a
következő tehén
fejésére
Bimbófürösztés és
fejőgumi öblítés 20
másodperc alatt.

Hazai szerzőink

A világ vezető szakemberei adtak elő
az UBM Szarvasmarha Szakmai Napján
A 100 %-ban magyar tulajdonban lévő UBM életében meghatározó az emberközpontúság, a kölcsönös előnyökön nyugvó, őszinte, sikeres partnerség. Hisznek azokban a stratégiai
partnereinkben, akikkel tisztelni, becsülni tudják egymást. A
sikeres együttműködésben a szerződés kötelez, az adott szó
megtart. Az UBM-nél nagy figyelmet fordítanak az innovációra, lehetőséget biztosítanak az értékteremtő alkotásra.

Ezeknek a gondolatoknak a szellemében rendezték meg szeptember közepén Szarvasmarha Szakmai Napjukat, melyet a Velencei-tó partján, gyönyörű környezetben tartottak. A késői silózás, mezőgazdasági munkák ellenére sok hazai és a környező
országokból érkező szakember tartotta fontosnak meghallgatni a
világ vezető szarvasmarha szaktanácsadóinak előadásait. Pócza
Szabolcs az UBM kutatás-fejlesztési igazgatója köszöntőjében
kiemelte, a Csoport elsődleges célja új, additív, egészséges és
táplálóanyagban gazdag termékek kifejlesztése.

Lindel Whitelock (Ag Consulting Service) tartott, aki szintén az
Egyesült Államokból érkezett. Lindel több évtizedes szakmai
tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik, amelynek egy kis részét
adhatta át előadásában az érdeklődőknek. Fontosnak tartotta bemutatni a tehenészetek költségszerkezetét, az itt felmerülő racionalizálási lehetőségeket. A nagy létszámú telepek esetében nem
egyszerű a sikeres gazdálkodás, melynek legfontosabb elemének a borjúnevelést tartja, ennek sarkalatos pontjait részletesen
ismertette az előadásában.

Az UBM Csoport célja: partnereinek, leendő vevőinek olyan
innovatív ismereteket adni, amelyekkel közös sikereket tudnak elérni. A szeptemberi Szarvasmarha Szakmai Nap ezt a célt
szolgálta. Olyan fórum, állomás volt, ahol a résztvevők megismerhették a világ legújabb szakmai gondolatait, irányvonalait és
építkezhettek belőle.

A Szakmai Napon három előadásra került sor. Stefano Valdoni
a Balchem globális élelmiszerbiztonsági cég képviseletében az
ellési időszak aminosav-felvételét és a teljesítményoptimalizálást ismertette.
Az amerikai Rick Lindquist, a Nutrition Professionals vezető szaktanácsadója a szarvasmarha telepek takarmányozási és
menedzsment viszonyait, az egymással szorosan összefüggő
területeken végzett munkákat elemezte. A kávészünet után következett a rendezvény talán legérdekesebb előadása, amelyet
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SZARVASMARHA-ÁGAZATI SZEMINÁRIUMOK - IV. SZEMINÁRIUM
Időpont: 2016. november 16-17.
Helyszín: Szolnoki Főiskola (Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.)

PROGRAM
1.nap

Állattenyésztés
és állategészség

Időpont

Témák

Előadó

Szarvasmarha állományok PTBC mentesítési
gyakorlata. Nemzetközi módszerek, tapasztalatok

Dr. Christoph Egli, Svájc

10:00-11:00

A PTBC jelenléte és károkozása egy
magyarországi nagyüzemi állományban

Dr. Matyovszky Balázs
szolgáltató állatorvos

11:00-12:00

Szarvasmarha állományok BVDV mentesítési
gyakorlata. Nemzetközi módszerek, tapasztalatok

Dr. Christoph Egli, Svájc

12:00-13:00

Elléstől a laktációs csúcsig

Dr. Dégen László (ÁT Kft.)

13:00-14:00

Ebéd

14:00-15:00

Szarvasmarha szállítás és tartás állatvédelmi
szempontból

Dr. Péter Katalin (NÉBIH,
Állatvédelmi Osztály)

15:00-16:00

Az istálló tervezés és építés buktatói a gyakorlatban (tartástechnológia és tehénkomfort)

Illés László, állattenyésztési
igazgató (Galgamenti Mezőgazdasági Kft.)

Témák

Előadó

Borjútakarmányozás és epigenetika

Dr. Jan van Eys, Hollandia

10:00-11:00

Borjúnevelés: napi rutin és praktikus megoldások

Detkó Roland és Kiss Evelin
(Claessens-Group, Somogyszob, Nagybaráti puszta)

11:00-12:00

Borjúnevelés a gyakorlatban

Dr. Jud Heinrichs, USA
Pennsylvania Állami Egyetem

12:00-12:45

Üszőnevelés a gyakorlatban

Dr. Jud Heinrichs, USA
Pennsylvania Állami Egyetem

12:45-13:00

Új cirokfajták a növendék üszők ’precíziós’
takarmányozásában.

Dr. Felipe Pino, Chile

13:00-14:00

Ebéd

14:00-15:00

A Penn State szeparátor új frakciói. A fizikailag
hatékony rost új megközelítése

Dr. Jud Heinrichs, USA
Pennsylvania Állami Egyetem

15:00-16:00

A TMR frakciók hazai tapasztalatai

Dr. Orosz Szilvia (ÁT Kft.)

9:00-10:00

Járványügy

Tehénkomfort

2.nap

Állattenyésztés
és állategészség

Időpont
9:00-10:00

Mikotoxin

Telepi gyakorlat

A változtatás jogát fenntartjuk!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezési lap letölthető az ÁT Kft. honlapjáról
(www.atkft.hu/info/rendezveny). A jelentkezési lapot kérjük, a szeminarium@atkft.hu e-mailcímre
szíveskedjenek megküldeni.
További információ: Rácz Henriett, ÁT Kft. (tel.: 20/329-5227, e-mail: szeminarium@atkft.hu)

Hazai szerzőink

DeLaval Harmony™ fejőkészülék DeLaval Clover™ kehelygumival
A kiváló fejőkészülék még jobb lett!
Ha vesszük az elmúlt 20 év legsikeresebb fejőkészülékét és
kombináljuk a létező legjobb kehelygumival, az eredmény csak
egy felülmúlhatatlan fejőkészülék lehet.
Gyorsabb tejleadás, tökéletesebb kifejés, jobb ergonómia, gyöngédebb fejés, jobb tőgy- és tőgybimbó egészség. Mind a tehenek, mind Ön azonnal észre fogja venni a különbséget!
A szabadalmaztatott technológiák és a DeLaval HarmonyTM és
DeLaval CloverTM egyedi tulajdonságai biztosítják az alábbiakat:
-

Kiváló fejési sebesség
Tőgy- és tőgybimbóbarát működés
Optimális tejminőség
Kezelőbarát ergonómia

Maximális fejési teljesítmény

A szabadalmaztatott TopFlow
(felső tejelvezetésű) technológia ultra gyors tejkinyerést tesz
lehetővé. A tej a kollektor alján
gyűlik össze, ahonnan gyorsan
és finoman kerül eltávolításra az
egyedi kialakítású központi csövön keresztül. Így elkerülhető,
hogy a kollektor megteljen tejjel,
ami nagy vákuumingadozásokat
eredményezne. A stabil vákuumszint pedig jobb tőgyegészséget
és kiváló tejminőséget jelent.
A kollektorhoz csatlakozó csonk
nélkül illeszkedik a CloverTM kehelygumi. A peremes kialakítás
miatt nincs szűkület a rövid tejtömlőben, így a tej zavartalanul
folyik a kollektorba, nem alakulhat ki tejdugó. A HarmonyTM könnyen megbirkózik a nagy, akár
15 liter/perc áramlású tejfolyásokkal is.
A DeLaval Clover™ kehelygumi pulzáló részének falvastagsága
nem egyenletes, vastagabb és vékonyabb részekből áll, ami a
konkáv kialakítású oldalakkal kombinálva egyenletes nyomást
fejt ki a tőgybimbóra, hatékonyan masszírozza azt, valamint
csökkenti a tőgybimbók végére ható nyomást is. Kísérletek tanúsága szerint a CloverTM kehelygumival gyorsabb fejés, nagyobb
tejmennyiség és tökéletesebb kifejés érhető el, mint a hagyományos háromszög alakú kehelygumival.
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Kiváló tőgyegészség és tejminőség
A vákuumstabilitást a HarmonyTM egyedi felső tejelvezetésű
(TopFlow) technológiája és a szabad tejáramlást lehetővé tevő
nagy átmérőjű szűkület nélküli rövid tejtömlője garantálja. Ez
elsősorban a tőgybimbó végeknél fontos, hiszen a vákuumingadozás hatására tőgygyulladást eredményező kórokozók juthatnak a tőgybimbó csatornába. A hagyományos, csatlakozó csonkkal ellátott kollektorokkal ellentétben a DeLaval HarmonyTM
kollektor használatával elkerülhetőek a nem kívánatos tejdugók,
tej visszacsapódások és kereszt csapódások.
Az állomány igényeinek leginkább megfelelő kehelygumi kiválasztásához széles választék áll rendelkezésre. A HarmonyTM
fejőkészülék gyors reagálású vákuumlezáró szeleppel ellátott
változatban is kapható, amely azonnal elzárja a vákuumot, ha a fejőkészülék leesik vagy az állat lerúgja. A vákuumelzárás megakadályozza a trágya és egyéb szennyező anyagok beszívását a fejési
rendszerbe, így hozzájárul a kiváló tejminőség fenntartásához.
Ergonómia és gazdaságosság
A DeLaval Harmony™ fejőkészülék könnyű, tökéletesen kiegyensúlyozott, könnyen kezelhető, ellenálló és hosszú élettartamú. A HarmonyTM minimalizálja a fejőmunkás karjaira és
vállaira nehezedő terhet. A kis súlynak köszönhetően a fejőkészülék lecsúszások és leesések száma csekély. Ergonómiai tanulmányok szerint az egy tehénre eső munkarutin idő mintegy
15%-kal kevesebb a HarmonyTM használata esetében.
A készülék 1 kg-mal könnyebb, mint hagyományos társai, így a
fejőmunkás által a fejés folyamán kifejtett emelő munka mintegy 50%-kal kevesebb. A készülék könnyen és gyorsan felhelyezhető a tőgyekre. A könnyű kelyhek és a tartós anyagok használata által a HarmonyTM optimális egyensúlyt biztosít a könnyű
kezelhetőség és a hosszú élettartam tekintetében.
Könnyű kialakítás
Mérési eredmények bizonyítják, hogy a könnyű kialakítású fejőkészülékek használata esetén a hagyományos nehéz készülékekkel összehasonlítva a tehenek kevesebb százalékánál volt
észlelhető:
• észrevehető gyűrű a tőgybimbók tövénél kehelylevétel után
• vörös vagy kék színű tőgybimbók a kehelylevétel után
• kemény tőgybimbók kehelylevétel után.
A DeLaval HarmonyTM fejőkészülék használatával a fejés hatékonyan, gazdaságosan, ergonomikusan és tőgybarát módon
végezhető!

DeLaval 4Hooves
A csülökfürösztők új generációja
költség- és környezetkímélőbb,
mint a hagyományos megoldások

A hagyományos fertőtlenítőszerek – mint
a réz-szulfát is
s – károsítják a környez
zetet.
A DeL
Laval 4Hooves bizonyítottan ugyanolyan
hatékony, mint a hagyományos oldatok,
de összetevőinek köszönhetően nincs káros
hatással a környezetre és nem is kerül többe.
Fenntarthatóvá tesszük az élelmiszertermelést.

Hazai szerzőink

Mannán-oligoszacharidok a sikeres borjúnevelésért
Birgit Keimer, Biochem Zusatzstoffe GmbH, Kutatás és Fejlesztés
A borjúnevelésben
nak csökkenését MOS-termékkel etetett borjakban (Kara et al.
az egészséges nö2015, Heinrichs et al 2009).
vekedés a bendő
Számos tanulmány igazolta a MOS pozitív hatását a bélsár
mielőbbi beindítása
pontszámára (Morrison et al. 2010, Uzmay et al. 2011, Gosh &
a fő cél. A borjak
Mehla 2012, Heinrichs et al. 2003). Kara et al. (2015) ugyan
hasmenése komoly
nem talált jelentős csökkenést a hasmenés előfordulásában borprobléma tejhaszjaknál napi 7g MOS-kiegészítés hatására, de csökkent a hasmenú állományokban,
nések súlyossága, aminek eredményeképp rövidebb kezelésre
kártétele közvetett
volt szükség és csökkentek a kezelési költségek. A tejpótló vagy
(pl. csökkent súlya teljes tej kiegészítése MOS-termékkel (4-7 g/borjú/nap) javítja
gyarapodás, magaa starter táp felvételét és a napi súlygyarapodást, ami korábbi
sabb mortalitás, álválasztást tesz lehetővé és csökkenti a választás körüli időszaklománypótlás költségeinek növekedése) és közvetlen (magasabb
ban a takarmányköltségeket (Morrison et al. 2010, Terre et al.
állatorvosi és gyógyszer költségek) költségekből adódik össze.
2007). A MOS-termékek alkalmazhatóak önállóan vagy például
Hasmenés szempontjából az élet első négy hete a legkockázaprobiotikumokkal kombinációban a szinergista hatás érdekében
tosabb időszak. Ebben az időszakban az immunrendszer és a
(Morrison et al. 2010).
gyomor-béltraktus baktériumflórája még nem elég fejlett, ezért a
Számos MOS-termék van forgalomban, amelyek azonban kükórokozó baktériumoknak (pl. E. coli, Salmonella), vírusoknak
lönbözőek minőség és hatékonyság szempontjából (Vahjen et
és/vagy parazitáknak könnyű dolguk van. A hasmenés sokféle
al, 2015). A hatóanyag-tartalom (MOS, ß-1,3-1,6-glükánok), az
okra vezethető vissza. Lehet vírusos vagy bakteriális eredetű
élesztő eredete és a termék tisztasága határozza meg egy MOSis, viszont az E. coli igen gyakran szerepel kórokként. Ezért újtermék hatékonyságát és tényleges felhasználhatóságát.
szülött borjaknál a hasmenés elleni védekezésben a fő stratégia
Egy másik lényeges tulajdonság a részecskeméret. A rendkívül
a kórokozó-terhelés csökkentése és a nem specifikus védekezőapró részecskék megnövelt felületet jelentenek, ami nagyobb
képesség (immunfunkciók) javítása. Ebben a menedzsment (himegkötő kapacitást eredményez. Vahjen et al. (2015) azt vizsgiénia, kolosztrum) mellett a takarmányozási stratégia is fontos
gálták, hogy a különböző MOS-termékek mennyire hatékonyan
szerepet kap. Az élesztők sejtfalából kinyert prebiotikumokról
képesek csökkenteni az E. coli megtapadását a bélhámsejteken.
kimutatták, hogy javítják a gyomor-bélrendszer egészségét, ezMindegyik MOS-termék csökkentette az E. coli megtapadást a
által javítva az általános állapotot és a teljesítményt.
kontrollhoz képest, de szignifikánsan különböző mértékben volA prebiotikumok emészthetetlen poliszacharidok, amelyek előtak képesek megakadályozni a kórokozó megtapadását (1. ábra).
nyös hatással vannak az állati szervezetre az emésztőszervekben
Következtetésképpen elmondható, hogy a MOS képes megkötni
található jótékony baktériumok aktivitásának és szaporodásának
az E. coli-t és javítani a bélflóra összetételét. Ennek következtétámogatása és a kórokozók eltávolítása révén. A forgalomban
ben csökken a bélsárral ürített E. coli mennyisége és jobb bélsárlévő élesztő sejtfalat tartalmazó termékek (MOS-termékek) fő
pontszámok érhetők el MOS-termékkel etetett borjak esetében.
összetevői a prebiotikus hatású oligoszacharidok, mint például a
Csökkenthető a hasmenések előfordulása illetve a teljesítményre
mannán-oligoszacharidok és a β-1,3-1,6–glükánok.
és jóllétre gyakorolt negatív hatása.
A mannán-oligoszacharidok képesek blokkolni a kórokozók
(E. coli és Salmonella) 1-es típusú fimbriáit, ezáltal megakaAz irodalmi hivatkozásokat szívesen rendelkezésükre bocsátjuk.
dályozva a patogén baktériumok megtapadását
a bél nyálkahártyáján. A megtapadásban gátolt
baktériumok a bélsárral kiürülnek a szervezetből
(Ofek & Beachey 1978). Mivel a mikrobiális invázió első lépése a megtapadás, a fimbriák blokkolása megakadályozhatja vagy fel is számolhatja
a fertőzést. Ezzel egyidőben a kívánatos bélflórát
(bifidobacteriumok, lactobacillusok) is támogatjuk.
A makrofágok aktiválása és a citokintermelés fokozása révén a β-1,3-1,6–glükánok stimulálják a
nem specifikus immunrendszert. Ezáltal erősítik a
szervezet természetes védekezőképességét a baktériumokkal, vírusokkal és parazitákkal szemben.
Széles körben ismert, hogy a mannánoligoszacharidok (MOS) minden állatfajban ked1.ábra: Az élesztő sejtfalból kivont mannán-oligoszacharidok gátolják az E.
veznek a kívánatos bélflóra növekedésének. Egyes
coli megtapadását a bélhámsejteken, de hatékonyságukban különböznek
szerzők leírták a jótékony hatású lactobacillusok
(Fertőzött sejtek átlaga, ±SD) Vahjen et al, 2015 alapján adaptálva.
és bifidobaktériumok számának emelkedését és az
A
legjobb
eredményt a TechnoMos® (Biochem Zusatzstoffe) termékkel kapták.
Enterobacteriaceae családba tartozó fajok számá56
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TechnoMos®
prebiotikum

Saccharomyces cerevisiae alapú továbbfejlesztett
élesztősejtfal kivonat
A mannán-oligoszacharidok (MOS) és az 1,3-1,6 β-glükánok pozitív
hatásait egyesíti, javítja a teljesítményt és az állatjólétet.
Hatásmechanizmusának három alappillére:
• az immunrendszer stimulálása
• a patogén baktériumok gátlása
• a jótékony bélflóra támogatása
Kiemelkedő fizikai tulajdonságai:
• homogén részecskeméret
• kis részecskeméret miatt fajlagosan nagyobb aktív felület
• nagyobb baktériumkötő kapacitás
• megfelelő arányú és rendkívül magas mannóz és 1,3-1,6 β-glükán tartalom
Ajánlott dózis borjak részére: 1-2 kg/tonna takarmány
Gyártja:
Biochem GmbH,
Németország

Magyarországon forgalmazza:
DakovitKft.
Tel.:96/900-470•www.dakovit.hu
www.holstein.hu
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A tejpótló tápszerek minősége II.
A gyártási technológia
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
A feldolgozás módjának szerepe
A tejpótló tápszerek minőségével kapcsolatban ritkábban esik
szó az előállítás módjáról, vagyis a gyártási technológiáról. A
kérdés ugyanolyan fontossággal bír, mint az összetevők aránya
és minősége. Nem elegendő az alapanyagokat egyszerűen ös�szekeverni, hiszen azok nem fognak a tejpótló tápszer itatásra
történő előkészítése során megfelelően oldódni és stabilan az
oldatban maradni.
Az ipar és technológia robbanásszerű fejlődése a tejpótló tápszerek előállítási technológiáját is erősen befolyásolta. Kezdetben a
szárított tejszármazékokat és egyéb összetevőket száraz állapotban keverték össze. Ma a legkorszerűbb technológiának számít
a tej alapú összetevők és zsírok folyékony állapotban történő
összekeverése, majd a zsír összetevő homogenizálása, végül a
homogenizált keverék porlasztva szárítása.

A folyékony, friss állapotban bekevert és magas nyomáson homogenizált zsír szemcsemérete az eredeti méret ezrede lesz,
a zsír stabilan az oldatban marad és a borjú számára kitűnően
emészthetővé válik.
Porlasztva szárítás
A folyékonyan bekevert, homogenizált, majd pasztőrözött folyadék porlasztva szárításának eredménye az egységes méretű,
apró zsírgolyócskák jelenléte a tápszerben, amelyek hasonlóak a
tehéntejben lévő apró zsírrészecskékhez. Az eljárás során a zsírgolyócskák fehérje és laktóz „kapszulákba” kerülnek.
A száraz állapotban bekevert összetevőkből álló tejpótló tápszerek esetén a fehérje és szénhidrát kerül belülre és a zsír kívülre,
a golyócskák mérete kb. 20 mikron:

A zsír homogenizálása
Amennyiben a tejpótló tápszer összetevőinek bekeverése száraz
állapotban történik, a zsír nem oszlik eléggé apró cseppekre. Ebben az esetben az itatásra előkészített oldat tetején zsírkarikák
úsznak. Az oldat nem lesz megfelelően homogén, sőt a kicsapódó zsír az itatóautomata vagy tejkiosztó berendezések szennyeződését, eltömődését, meghibásodását is okozhatja.
A porlasztva szárítás során a zsírgolyókat kívülről veszi körül a
fehérje és szénhidrát burok, a golyócskák mérete kb. 2 mikron,
amely segíti a hatékony felszívódást:

Száraz állapotban bekevert összetevők esetén a zsír eloszlása
az oldatban

Folyékony állapotban bekevert, homogenizált zsír eloszlása az
oldatban
Képek: Trouw Nutrition
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Ez a struktúra gyorsabb emésztést tesz lehetővé. A borjú számára ez a kedvező, mivel az oltógyomorban kezdődik a fehérjebontás és könnyebben férnek a fehérjéhez az enzimek. Maga a
zsír akkor kerül felszínre, amikor az oltógyomorból továbbításra
kerül. Az epevezeték a vékonybél elülső szakaszába szájadzik
be, itt kezdődik meg a zsírok emulgeálása és a zsír körül lévő burok eddigre oldódik le. A nem folyékonyan összekevert tejpótlók
esetében a zsír körbefogja a fehérjét, ami lassítja a fehérjeemésztést, mivel az oltóban nem történik zsíremésztés.
A tejpótló tápszer minőségének ellenőrzése
A tejpótló tápszerek minőségében nagy különbségeket láthatunk, mint például a vízben való oldhatóság, a borjú által felvett mennyiség (mennyit tud és mennyit fog meginni a borjú),
emészthetőség, állandó minőség, stb. A minőség meghatározza a
borjak egészségi állapotát, növekedését és fejlődését.
A termék ellenőrzésének legegyszerűbb módja, hogy készítsük
el az oldatot a leírásnak megfelelően, majd vizsgáljuk meg a következőket:

Tango

BIKÁINK AZ ÉLVONALBAN

TROY
Hazai szerzőink

1HO10824

TANGO

VILÁGKLASSZIS TEHÉNCSALÁDBÓL
(Hill
x Colby)
SZÁRMAZÓ
MINDEN
SZEMPONTBÓL
JAVÍTÓ HATÁSÚ BIKA

TPI® 2530

River-Bridge Co-op

Tango lánya: Harmony Ho Tango Twinkle

TROY-ET *TV

Mogul x Freddie x Mascol

1HO10838

BUMBLEBEE

(Bookem x Bronco)
® 2481
TPI
+790 LNM$
+2587 TPI

Bumblebee

®

1HO10396

Igazi favorit a fertilitásban:

(Robust x Planet)

+3.0 Bika fertilitás

Magas termelési örökítőérték:

TPI® 2475

+1172 Tej, +44 Tejfehérje, +63 Tejzsír
Cabriolet lánya: Aardema Cabriolet 7911

CABRIOLET

Anya: Co-op RB Freddie Tinley-ET, VG-85, VG-MS

Hosszú élettartamú, egészséges utódok:
6.1% Nehézellés,
+7.9 Hasznos
Találkozzunk
a Kaposváriélettartam,
Állattenyésztési
Napokon
a
Tejelő
Pavilonban!
+2.3 Lányok vemhesülése
2016. szeptember 22-25.

Kizárólagos
magyarországi
importőr:
Kizárólagos
magyarországi

importőr:
www.holstein.hu
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1172 Budapest,
6. 6.
Tel.:
+36-1-402-10-10,
Fax:Fax:
+36-1-402-10-11,
intermix@intermix.hu,
www.intermix.hu
1172
Budapest,Rétifarkas
Rétifarkasu.u.
Tel.:
+36-1-402-10-10,
+36-1-402-10-11,
intermix@intermix.hu,
www.intermix.hu
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Kép: Trouw Nutrition

Oldhatóság
• Hogyan oldódik a termék a vízben? Csomósodik-e? Vannak-e a tetején úszó zsírkarikák (= szabad zsírok)? Tartalmaz-e nem meghatározható részecskéket?
Stabilitás
• Mennyi ideig marad a termék az oldatban? Kialakulnak
benne rétegek? Mennyi idő elteltével képződnek a rétegek?
A tejpótló tápszer oldhatatlan összetevői a borjú számára
nehezen emészthető növényi fehérje jelenlétére utalnak. A
jó minőségű tejpótló tápszer a vízben történő elkeverés után
csomóképződés nélkül, jól elegyedik a vízzel. A nem feloldódó
csomók még abban az esetben is emésztési problémákat okoznak, ha szabad szemmel nem láthatók, apró méretűek. A sovány
tejport tartalmazó termékek esetén gyakori a nem megfelelő oldódás 50 °C alatt, ennek megoldásában a gyártási technológia
elsődleges szerepet játszik.
Az oldat stabilitása egyrészről az itatási technológiában alkalmazott berendezések, eszközök tisztaságára, működésére van
hatással, másrészt befolyásolja az emészthetőséget és felszívódást, hiszen a kiváló, kiülepedő részecskék nem a megfelelő időben jutnak el az emésztés és/vagy felszívódás helyére a gyomorbél traktusban. Pl. a szója túl sok időt tölt az oltógyomorban és
ott fermentálódni kezd.
Természetesen nem elhanyagolhatók a laboratóriumi körülmények között végzett elemzések és vizsgálatok, amelyek révén
jóval több információnak jutunk a birtokába, de ez a módszer
bárki által rövid idő alatt és könnyen elvégezhető „gyorstesztként” szolgál.
Lényeges szempont, hogy minél jobb a tejpótló tápszer emészthetősége, annál többet fog belőle fogyasztani a borjú, mivel
később éri el a jóllakottság érzetet. A kiváló minőségű tejpótló
tápszer a megfelelő hőmérsékleten itatva váltja ki a nyelőcsővályú reflexet, melynek segítségével a tápszer közvetlenül az oltógyomorba kerül és nem a bendőbe.
Összességében elmondható, hogy a tejpótló tápszerek minőségét
elsősorban a következő tényezők határozzák meg:
60

alapanyag (emészthetőség, frissesség, analitikai értékek)
íz, aroma
gyártási technológia
emészthetőség
oldhatóság
stabilitás az oldatban
egyéb, a borjú egészségére és növekedésére kedvező hatással lévő összetevők
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A Sprayfo gyártója, a Trouw
Nutrition leányvállalataként
működő Sloten a világon
egyedülálló technológiát fejlesztett ki arra, hogy a folyékony állapotban bekevert tejből származó alapanyagokat
és növényi alapú zsírforrást
homogenizálja, majd porlasztva szárítással létrehozza
a 2 mikron átmérőjű fehérje- és laktózburokkal körbevett zsírszemcséket, amelyek
biztosítják a tejpótló tápszer
oldhatóságát, az elkészített
oldat stabilitását és a kitűnő
emészthetőséget, valamint a
hatékony felszívódást.
A Sloten (Trouw Nutrition) saját keverő üzemmel rendelkezik,
ahol maga végzi az alapanyagok előkészítését. A cég a folyékony alapanyagokat – savó, fölözött tej, állati illetve növényi
zsírok – különböző, az EU által regisztrált beszállítóktól vásárolja. Az új termékeket saját kísérleti telepükön, majd gyakorlati
körülmények között tesztelik. A folyamatosan jó és egyenletes
minőséget a GMP, ISO:9001 minőség biztosítási rendszerek garantálják.

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

0% THM

VET
TECH

NAGYÉRTÉKŰ ÁLLATORVOSI ESZKÖZÖK 12 HÓNAP KAMATMENTES HITELRE
Modern és gazdaságos szaporodásbiológiai menedzsment a tehenészetekben szinte elképzelhetetlen ultrahang nélkül.
Az ultrahang lehetővé teszi a korai vemhességdiagnózist, a magzat életképességének vizsgálatát, az ikervemhesség
megállapítását, a magzati ivar-meghatározást, a petefészek és a méh egyes részeinek és elváltozásainak vizsgálatát. Az
ezekből fakadó előnyök miatt egy ultrahangos vizsgálóba történő befektetés ára hamar megtérül. De ha már a döntés
megszületett, nézzük meg, hogy milyen készüléket érdemes venni.

0% THM

KAMATMENTES RÉSZLET

Fejmonitor

Firefli monokuláris monitor

(LCD/VAG BUG) – mindkét
kéz szabadon használható,

Domináns

szemkímélő, a napfény sem

és

zavarja a jó láthatóságot,

szem

napsütéses

használatához
helyen

végzett

munkához kifejlesztett speciális.

szemüveggel is használható.

Monitor, az OLED technológia által
nyújtott képminőséggel!

ÚJ

LCD-monitor
8,4”-os képernyő, vezeték nélküli, akkumulátorról
működik, akár 5-8 méterről is követhető a vizsgálat.
A „gorilla-pod” segítségével szinte bárhová stabilan rögzíthető. Szemléltetésre, oktatásra, bemutatókra kiválóan alkalmas.

Csuklómonitor
80°-os látószög, bal és jobb kézen egyaránt használható, tükröződésmentes
felület, kivehető és adaptálható szíj,
napvédő fólia a jobb láthatóság érdekében.

Easi-Scan 4 és Easi-Scan Curve
- 128 kristályos vizsgálófej

Phoenix

- másodpercenként 40 képkocka

ÚJDONSÁG!

- 16 digitális csatorna
- valós idejű kép
- széles látómező (R=60 mm, 60°)
- 24 cm-es vizsgálati mélység

Keresse fel
weboldalunkat is!
www.vettech.hu

KAMATMENTES HITETL!

AKCIÓS
20%
12
HÓNAPOS 0%
FELTÉTELEK: ÖNERŐ RÉSZLETFIZETÉS THM
Az akcióban szereplő termékek listáját keresse a www.vettech.hu oldalon.
ELÉRHETŐSÉGEK: aomuszer@alpha-vet.hu, +36-30/472-5703
TELEPHELYEINK: Budapest, M5 Hofherr Albert u. 38-42.; 1144 Budapest, Remény u. 42/a; 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
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Tehenészetek szaporodási teljesítményének összehasonlító értékelése egységesített mutatók alapján
1

Kranjec Ferenc 1* – Fodor István 2 – Földi József 3– Ózsvári László 2
szolgáltató állatorvos, ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat; * E-mail: kranjec@freemail.hu
2
Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék
3
kutató állatorvos, Euvet Bt.

Az utóbbi évtizedekben látványosan megnőtt a holstein-fríz tehenek tejhozama, ami egyéb tényezőkkel együtt – környezeti
körülmények (pl.: hőstresszes napok nagyobb száma), intenzívebb takarmányozás, tartástechnológia, genetikai változások –
rányomta a bélyegét a fajta szaporodásbiológiai teljesítményére
is. A tejelő tehenészetek jövedelmezőségét alapvetően befolyásolja az állomány szaporodásbiológiai teljesítménye, amelynek
méréséhez megfelelő mutatókra van szükség.
A hazai tehenészetekben széleskörűen alkalmazott telepirányítási programok és értékelési rendszerek kimutatásaiban többnyire
nagy hangsúlyt kapnak a „hagyományos” szaporodásbiológiai
paraméterek, pl. a produktivitás, a két ellés közötti idő (CI) és
a termékenyítési index (SPC). A produktivitás kiszámításának
módja nem egységes a hazai szakirodalomban. A CI alkalmazása is csak nagy körültekintéssel javasolt, ugyanis ez a mutató
nem számol az állomány akár 30-40%-át kitevő egyszer ellett
tehenekkel. Az SPC növekedése a hazai vizsgálatok alapján a
szaporasági zavarokból származó veszteségnek kb. 10%-át teszi
ki, ami a nagy létszámú tehenészetekben akár milliós nagyságrendű veszteséget jelenthet, de az SP – akár kismértékű – meghosszabbodása még ennél is nagyobb gazdasági kárral jár. Az
SPC hagyományosan az inszeminátor munkájának megítélését
szolgálta, a tehenek szaporodási teljesítményét (ezáltal jövedelemtermelő képességét) azonban számos tényező befolyásolja,
amelyek jellemzésére megfelelőbb paraméterek is léteznek. A
hagyományos paraméterek értékelésénél ráadásul gyakran olyan
irányszámokat alkalmaznak, amelyek elérése a mai, nagy tejhozamú, de csökkent reprodukciós készségű tehenekkel már nem
reális cél.
Az utóbbi években egyre inkább elterjednek Magyarországon
az USA-ból származó tartás- és fejőházi technológiák, ezekkel
együtt telepirányítási programok és módszerek is. A napi szaporodásbiológiai munka során ezekben a rendszerekben általában
az „importált” paramétereket és határértékeket alkalmazzák. Az
USA tejelő tehenészeteinek szaporodásbiológiai technológiája
azonban néhány vonatkozásban alapvetően különbözik a hazaitól:
• az ellést követően sokkal szélesebb körben alkalmaznak
önkéntes várakozási időt (VWP);
• nagyobb napi tejtermelésnél selejtezik az üres teheneket
[pl. 18 kg, de a legjobb szaporodásbiológiai eredményekkel rendelkező tehenészetekben a napi 27-34 kg-nál kisebb tejhozamú üres teheneket is selejtezik (Dairy Cattle
Reproduction Council, 2014)];
• elterjedt a szarvasmarha növekedési hormon (bST) használata;
• általános az időzített termékenyítési eljárások alkalmazása;
• eltér a gazdasági környezet, amelyben a tehenészetek működnek.
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Rövidítések: bST: szarvasmarha növekedési hormon (bovine
somatotropin), CI: két ellés közötti idő (calving interval),
cPR: korrigált Pregnancy Rate (corrected Pregnancy Rate),
CR: fogamzási ráta (Conception Rate), CR1: első termékenyítésre fogamzottak aránya (first service conception rate),
DIM: tejelő napok száma (days in milk), HDR: ivarzásmegfigyelési ráta (Heat Detection Rate), IBI: két termékenyítés közötti idő (interbreeding interval), O285: 285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (open cows beyond 285
DIM), O60: 60 napnál régebben ellett üres tehenek aránya
(open cows beyond 60 DIM), ORP: optimális szaporodásbiológiai állapotban lévő populáció (optimal reproductive
population), P200: 200 napon belül vemhesült egyedek
aránya (percentage pregnant within 200 DIM), PP: vemhesek aránya (percentage of pregnant cows), PR: vemhességi ráta (Pregnancy Rate), RIC: normál ciklushosszra történő újratermékenyítés (re-insemination at 12-24 days), SP:
szervizperiódus (service period), SP1: első termékenyítésre
fogamzottak szervizperiódusa (service period of the cows
conceiving for first insemination), SP200: szervizperiódus
200 napon belül (service period within 200 DIM), SPC:
termékenyítési index (services per conception), SPCP200:
vemhesülési index 200 napon belül (services per conception
of pregnant cows within 200 DIM), VWP: önkéntes várakozási idő (Voluntary Waiting Period)
Ezek a tényezők mind azt támasztják alá, hogy az USA irányszámait nem célszerű változatlanul átültetni a hazai gyakorlatba.
A szaporodásbiológiai teljesítmény értékelésében Észak-Amerikában általánosan elterjedt a HDR (Heat Detection Rate, ivarzásmegfigyelési ráta), a CR (Conception Rate, fogamzási ráta) és a
PR (Pregnancy Rate, vemhesülési ráta) vizsgálata. Mindhárom
mutató neve „rate” (ráta), vagyis azt fejezik ki, hogy időegység
alatt a populációban az adott esemény milyen gyakorisággal következett be. A három paraméter között egy egyszerű matematikai összefüggés írható fel: HDR×CR = PR. A HDR megmutatja,
hogy a termékenyíthető egyedek közül hányan lettek ténylegesen termékenyítve 21 nap, vagyis egy ivari ciklus ideje alatt. A
CR tulajdonképpen a termékenyítési index reciproka. A PR alapvetően azt mutatja meg, hogy egy ivari ciklus ideje alatt a termékenyíthető egyedek mekkora hányada vemhesült, tehát ötvözi a
szaporodásbiológiai menedzsment hatékonyságát, az állomány
fertilitási jellemzőit és az időtényezőt. A hazai telepirányítási rendszerek sokszor nem alkalmasak a PR számszerűsítésére
vagy nem megfelelően számítják azt, ugyanis nem képesek a 21
napos ciklusnak megfelelő adatgyűjtésre. Mindezekből következően a hazai tehenészetekben a szaporodásbiológiai teljesítményt nagyon sokféleképpen értékelik. Munkánk célja az volt,

Hazai szerzőink
hogy megvizsgáljuk egyes hagyományos paraméterek napjainkban elérhető értékeit, ill. a reprodukciós teljesítmény mérésére
szolgáló újabb mutatókat határozzunk meg. Célunk volt továbbá
a korrigált Pregnancy Rate (cPR) kidolgozása, amely korrekcióval a PR-t a hazai selejtezési viszonyok figyelembevételével
úgy dolgozzuk át, hogy az nem csupán hazai, hanem nemzetközi
összehasonlításokra is alkalmassá váljon.
Adatgyűjtés és a reprodukciós mutatók kiszámítása
Adatgyűjtésünk során nagy létszámú holstein-fríz tehenészetekben mértük fel a termelési és szaporodásbiológiai mutatókat, ill. az alkalmazott szaporodásbiológiai menedzsmentet.
Az adatgyűjtést 2015 februárja és májusa között végeztük hat
megyében, mely során 21 tehenészet 12.723 tehenének adatait
dolgoztuk fel.
Az adatgyűjtés során minden tehenészetben a telepirányítási
programból (RISKA, Systo Kft., Magyarország) nyertük ki az
állományra vonatkozó szaporodásbiológiai adatok egy részét a
„Szaporodásbiológiai értékelés” és „Elemzések – 18-as lista”
nevű kimutatások alapján. Míg a „Szaporodásbiológiai értékelés” segítségével az aktuális reprodukciós adatokról (selejt tehenek aránya, O60, SP, IBI, RIC) kaptunk információt, addig
az „Elemzések – 18-as lista” esetében a 2014-es évet vizsgáltuk
(SPC, SP1, CR1). A telepirányítási programból egyedi adatokat
is kinyertünk [ellenőrzési szám, ellés dátuma, ellés sorszáma,
állapot kód (0 = üres, még nem termékenyített; 1 = termékenyített; 2 = vemhes), utolsó termékenyítés dátuma, utolsó termékenyítés sorszáma, utolsó próbafejés tejhozama (liter), selejtezés
dátuma], amelyekből a további szaporodásbiológiai mutatókat
számítottuk. Az adatgyűjtés során minden egyes tehenészetben
meggyőződtünk a telepirányítási programban lévő adatok naprakész voltáról, ill. az utolsó vemhességvizsgálat időpontjáról.
A mutatóknál a magyar elnevezést és az angol rövidítést alkalmaztuk, kivéve a hazánkban is széles körben ismert angol elnevezésű paramétereket (HDR, CR, PR), amelyeket eredeti alakjukban használtunk.
Az állomány egészére vonatkozó szaporodásbiológiai mutatók
A legtöbb telepirányítási szoftver a következő mutatókat az állomány összes egyedére vonatkozóan automatikusan számítja ki:
• Selejt tehenek aránya: az állományban található selejtezett tehenek arányát mutatja meg.
• Hatvan napnál régebben ellett üres tehenek aránya
(O60): százalékos értéke azt mutatja, hogy az állománynak a legalább 60 napja ellett részében hány olyan állat
található, amelyet nem selejteztek és még nem történt
meg az első termékenyítése, vagy üresnek állapították
meg, és még nem termékenyítették újra.
• Szervizperiódus (SP): megmutatja azt az átlagos időtartamot, amely alatt a vemhes tehenek vemhesültek. Az SP
a már vemhes tehenek utolsó ellésétől a vemhesülésükig
eltelt napok összegének és a vemhes tehenek számának
hányadosa.
• Két termékenyítés közötti idő (IBI): értéke megmutatja
átlagosan a tehenek két egymás utáni termékenyítése között eltelt napok számát az összes termékenyítésre vonatkoztatva.
• Normál ciklushosszra történő újratermékenyítés (RIC):
kifejezi a normál hosszúságú ivari ciklusok időtartamára
történő ismételt termékenyítések arányát az összes ismételt termékenyítéshez viszonyítva.

•
•
•
•
•

Termékenyítési index (SPC): az adott időszakban végzett
összes termékenyítés arányát mutatja a következményes
vemhesülések számához képest.
Első termékenyítésre fogamzottak szervizperiódusa
(SP1): az első termékenyítésre vemhesült egyedek szervizperiódusának átlaga.
Első termékenyítésre fogamzottak aránya (CR1): kifejezi, hogy az adott időszakban történt összes első termékenyítésből mennyi egyed lett vemhes.
Vemhesek aránya (PP): az összes tehén hány százaléka
vemhes.
Produktivitás: a vemhes tehenek és a 90 napon belül ellett tehenek (ún. fias tehenek) százalékos aránya az ös�szes tehénen belül.

ORP mutatók
Optimális szaporodásbiológiai állapotban lévő populációnak
(ORP) azokat a teheneket tekintettük az összes állat között, amelyek már elérték az önkéntes várakozási időt (VWP-t) és még
nem selejtezték őket.
Az ORP-re vonatkozó mutatók (továbbiakban: ORP mutatók) a
Magyarországon használatos telepirányítási programok többségéből nem érhetők el, ezért ezeket a tehenek egyedi adataiból
számítottuk ki Microsoft Excel® (Microsoft Corporation, WA,
USA) segítségével. Az ORP mutatók alkalmazásának előnye
egyrészt abban rejlik, hogy a tényleges szaporodásbiológiai
teljesítményt fejezik ki, másrészt lehetővé teszik a tehenészetek eredményeinek összevetését a későbbiekben, nemzetközi
viszonylatban is. Az USA-ban végzett széleskörű felmérések
során megállapították, hogy – bár átlagosan a 300. nap körül
selejtezik a nem vemhesülő teheneket – a 200. tejelő nap után
kezd el meredeken emelkedni az üresen maradt tehenek selejtezésének esélye, ezért a 200. tejelő napot tekintettük irányadónak
az ORP mutatók kiszámítása során. A következő ORP mutatókat
használtuk:
•

Szervizperiódus 200 napon belül (SP200): megmutatja
az ellést követő 200 napon belül újravemhesült tehenek
szervizperiódusának átlagát:
Ahol: xi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek szervizperiódusa;
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

•

200 napon belül vemhesült tehenek aránya (P200): megmutatja, hogy a vemhes tehenek hány százaléka vemhesült újra 200 napon belül:
Ahol: nvemhes: az állomány vemhes teheneinek száma.

•

Vemhesülési index 200 napon belül (SPCP200): értéke
kifejezi, hogy a 200 napon belül újravemhesült tehenek
vemhesüléséhez átlagosan hány termékenyítésre volt
szükség.
Ahol: Termi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült
tehenek termékenyítéseinek száma;
nvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

•

285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (O285): azoknak az üres teheneknek az aránya az összes tehén között,
amelyek több mint 285 napja ellettek és kevesebb mint
25 kg tejet adnak naponta.
www.holstein.hu
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Pregnancy Rate (PR): megmutatja, hogy időegység alatt
az elméletileg lehetséges ivari ciklusok számához képest
hány tehén vemhesült:
Ahol: nvemhes(VWP≤): az ORP vemhes teheneinek száma;
Nciklusvemhes(VWP≤): az ORP vemhes tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma;
Nciklusüres(VWP≤): az ORP üres tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma.

•

A lehetséges ivari ciklusok számát a vemhes tehenek esetében (Nciklusvemhes(VWP≤)) úgy számítjuk ki, hogy minden
egyes tehén SP-jéből kivonjuk a VWP-t (jelen példában
60 nap), a különbséget pedig elosztjuk az ivari ciklus átlagos hosszával (21 nap), vagyis: (SP-60)/21.
Az így kapott hányadost pedig felfelé, egészre kerekítjük, pl. 1,22 esetén 2-re. Az üres tehenek lehetséges ivari
ciklusainak számát ugyanígy számítjuk, azzal a különbséggel, hogy nem az SP-ből, hanem a DIM-ből indulunk
ki [(DIM-60)/21, és a hányadost szintén felfelé, egészre
kerekítjük].
• Korrigált Pregnancy Rate (cPR): kiszámítása a PR-rel
megegyező módon történik, azzal a megkötéssel, hogy
csak a legfeljebb 200 napja ellett teheneket vesszük számításba:
Ahol: nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek
száma
Nciklusvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült
tehenek lehetséges ivari ciklusainak száma;
Nciklusüres(VWP≤DIM≤200): a 200 napon belül nem vemhesült
tehenek lehetséges ivari ciklusainak száma.

A PR és a cPR kiszámításának módját egy 10 tehenes modellállományban külön bemutatjuk (1. táblázat). A VWP optimális
hossza telepenként különböző lehet, azonban a gyakorlatban
leggyakrabban alkalmazott időtartam 60 nap, ezért az ORP mutatók összehasonlíthatósága érdekében minden felmért tehenészet esetében ezzel az értékkel számoltunk.
A szaporodásbiológiai mutatók közötti összefüggést Spearmanféle rangkorrelációval vizsgáltuk. A termelési és szaporodásbiológiai mutatók elemzését Microsoft Excel® programmal, a statisztikai elemzéseket R szoftverrel végeztük.
Eredmények és megbeszélés
A vizsgált tehenészetek szaporodásbiológiai eredményei
A vizsgált tehenészetek főbb termelési és szaporodásbiológiai
mutatóit a 2. táblázat tartalmazza. Feltűnő különbségek mutatkoznak az egyes telepek eredményei között. A 2. táblázat adatai alapján az is jól látható, hogy még a legjobb eredménnyel
rendelkező tehenészetek sem érik el a máig mérvadónak tartott
referenciaértékeket, mely SP esetében < 125 nap, az CR1-nél >
60%, míg a termékenyítési indexnél 1,5-2,2.
A reprodukciós paraméterek összefüggéseinek vizsgálata
Elsősorban az SP, SPC, CR1, PP, produktivitás, P200, PR és cPR
paraméterek mutattak szoros összefüggést egymással. A cPR, a
PR, az SPC, az SP, a CR1 és a produktivitás többi mutatóval,
ill. a hagyományos mutatókkal (selejt tehenek aránya, O60, SP,
IBI, RIC, SPC, SP1, CR1, PP, produktivitás) mutatott szoros ös�szefüggéseinek számát az 1. ábra mutatja. Összességében a PR
és a cPR esetén találtuk a legtöbb szoros összefüggést a többi
vizsgált reprodukciós paraméterrel.

1. táblázat: Egy 10 tehenes modellállomány a PR és a cPR kiszámításának szemléltetésére
Tehén

Vemhességi állapot

SP

(SP-60)/21

A

Vemhes

80

0,95

Ciklusok
száma
1

B

Vemhes

114

2,57

3

-

C

Vemhes

121

2,90

3

-

D

Vemhes

206

6,95

7

200 napon túl vemhesült újra

E

Vemhes

238

8,48

9

200 napon túl vemhesült újra

Tehén

Vemhességi állapot

DIM

(DIM-60)/21

Ciklus

Megjegyzés

F

Üres

70

0,48

1

-

G

Üres

90

1,43

2

-

H

Üres

130

3,33

4

-

I

Üres

220

7,62

8

200 nap felett üres

J

Megjegyzés
-

Üres
340
13,33
14
200 nap felett üres
ORP vemhes teheneinek
PR-nél számításba vehető
PR (%)
5
52
PR = 5/52*100 = 9,61%
száma
összes ciklus száma
cPR
200 napon belül
cPR-nél számításba vehető
3
14
PR = 3/14*100 = 21,42%
(%)
újravemhesült tehenek száma
összes ciklus száma
Megjegyzés: a táblázatban a VWP-n belüli és a selejtezett egyedeket nem tüntettük fel, tehát a táblázatban csak az ORP-be tartozó
tehenek szerepelnek
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2. táblázat: A vizsgált tehenészetek főbb termelési és szaporodásbiológiai adatai (n=21)
Vizsgált paraméter

Átlag

Min.

Tehénlétszám

605,9

169

1269

309,6

9.851

8.000

12.174

1006

5,0

0,0

16,5

4,5

11,9

2,2

34,0

7,4

160,1

125

205

20,1

29,3

23,0

38,0

4,6

45,7

26,0

61,0

10,6

4,3

3,2

7,2

1,1

76,1

52,0

106,9

13,6

22,3

14

36

5,6

43,0

28,8

60,5

7,4

108,6

95

121

7,2

71,7

56

86

7,3

Laktációs tejtermelés
(kg)
Állományban tartott
selejtezett tehén (%)
60 napnál régebben
ellett üres tehén (%)
Szervizperiódus (nap)
Két termékenyítés közötti idő (nap)
Normál ciklushosszra
történő ismételt termékenyítés (%)
Termékenyítési index
Első termékenyítésre
fogamzottak szervizperiódusa (nap)
Első termékenyítésre
fogamzottak aránya
(%)
Vemhesek aránya %
Szervizperiódus 200
napon belül (nap)
200 napon belül
újravemhesültek
aránya (%)
Vemhesülési index 200
napon belül

Max.

SD*

2,06

1,49

2,41

0,22

Pregnancy Rate (%)

9,6

4,4

16,0

3,0

Korrigált Pregnancy
Rate (%)

17,3

10,3

26,4

4,3

*Standard deviation - szórás

1. ábra. A kiemelt mutatók szoros összefüggéseinek száma
1. ábra.paraméterekkel
A kiemelt mutatók szoros összefüggéseinek száma egyéb paraméterekkel
egyéb
9
8
7
6
5

5
4

4
3
2
1

cPR

PR

SPC

Az összes mutató közül

SP

1
CR1

Produktivitás

A hagyományos mutatók közül

Megjegyzés: szoros összefüggésnek azt tekintettük, ahol a

Megjegyzés: szoros összefüggésnek azt tekintettük, ahol a Spearman-féle rangkorrelációs együttható < -0,5, ill. > 0,5.

A PR
és a cPR használata
magyarországi viszonyok
között
Spearman-féle
rangkorrelációs
együttható
< -0,5, ill. > 0,5.
A PR és a cPR jellemzően jobban korrelált a reprodukciós paraméterekkel a produktivitáshoz
képest. A cPR a legtöbb reprodukciós paraméterrel a PR-hez hasonló mértékben korrelált, az
SP-vel
azonban
összefüggést
mutatott. Utóbbi azért
nem meglepő,
mert a cPR
A PR
és ajóval
cPRgyengébb
használata
magyarországi
viszonyok
között
kiszámításánál nem vesszük figyelembe a 200 napon túl tejelő teheneket, vagyis az SP-re
A PR egyedi
és a adatok
cPR egy
jellemzően
jobban
korrelált
reprodukciós
pavonatkozó
részét nem vesszük
számításba.
A selejtatehenek
arányával sokkal
kisebb
mértékben függaössze
a cPR a PR-hez képest,
vagyis sikerült
a selejtezés
raméterekkel
produktivitáshoz
képest.
A cPRkiküszöbölni
a legtöbb
reproPR-re gyakorolt hatásának egy részét, ami egyik célja volt a cPR létrehozásának. Mivel a cPR
dukciós
a PR-hez
korrelált,
az
erősen
korrelálparaméterrel
a hazánkban használt
mutatókkal,hasonló
de a PR-hezmértékben
képest kevéssé függ
a selejtezési
intenzitástól,
ill. a PR-nél jóval
jellemzően
nagyobb azösszefüggést
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Utóbbi
használható paraméter, és használatával az USA-beli irányszámok is jobban megközelíthetőek
a hazai tehenészetekben. Egy széleskörű USA-beli felmérés szerint átlagosan 24,9% volt a PR
a vizsgált tehenészetekben (Norman és mtsai, 2009), amitől még a vizsgálatunkban szereplő
legjobb PR-rel rendelkező tehenészet is jócskán elmaradt (16,0%). Véleményünk szerint nem
valószínű, hogy ez a különbség teljes mértékben a gyengébb hazai reprodukciós eredményekből
ered, hanem szerepet játszik az is, hogy a PR-t nem adaptálták a magyarországi viszonyokhoz.

azért nem meglepő, mert a cPR kiszámításánál nem vesszük
figyelembe a 200 napon túl tejelő teheneket, vagyis az SP-re
vonatkozó egyedi adatok egy részét nem vesszük számításba.
A selejt tehenek arányával sokkal kisebb mértékben függ össze
a cPR a PR-hez képest, vagyis sikerült kiküszöbölni a selejtezés
PR-re gyakorolt hatásának egy részét, ami egyik célja volt a cPR
létrehozásának. Mivel a cPR erősen korrelál a hazánkban használt mutatókkal, de a PR-hez képest kevéssé függ a selejtezési
intenzitástól, ill. a PR-nél jellemzően nagyobb az értéke, ezért a
cPR Magyarországon jól használható paraméter, és használatával az USA-beli irányszámok is jobban megközelíthetőek a hazai tehenészetekben. Egy széleskörű USA-beli felmérés szerint
átlagosan 24,9% volt a PR a vizsgált tehenészetekben (Norman
és mtsai, 2009), amitől még a vizsgálatunkban szereplő legjobb
PR-rel rendelkező tehenészet is jócskán elmaradt (16,0%). Véleményünk szerint nem valószínű, hogy ez a különbség teljes
mértékben a gyengébb hazai reprodukciós eredményekből ered,
hanem szerepet játszik az is, hogy a PR-t nem adaptálták a magyarországi viszonyokhoz. A felmért tehenészetek cPR-ben elért
eredményei még mindig elmaradnak az USA-beli átlageredményektől, de már jobban megközelítik azokat.
A hat kiemelt szaporodásbiológiai mutató (SP, SPC, CR1, produktivitás, PR, cPR) közül a cPR mellett a PR mutatta jellemzően a legtöbb kifejezetten erős összefüggést a többi reprodukciós
paraméterrel, tehát a PR a hazai tehenészetekben is jól alkalmazható mutató. Ezért a tehenészeteket megvizsgáltuk a PRben kialakult sorrend szerint is. Az 5 legjobb PR-rel rendelkező
tehenészet a P200-ban is a legjobb öt tehenészetnek bizonyult,
vagyis a legjobb PR-rel rendelkező tehenészetek voltak azok,
amelyek az ellést követő 200 napon belül a legtöbb tehenet
újravemhesítették (3. táblázat).
3. táblázat: A legjobb PR-rel rendelkező tehenészetek egyéb
mutatókban elért helyezései
PR (%)
16,0
(1.)
15,8
(2.)
13,1
(3.)
12,3
(4.)
12,2
(5.)

SP
(nap)
131
(2.)
125
(1.)
134
(4.)
131
(3.)
151
(6.)

IBI
(nap)
23 (1.)
28 (8.)
30
(13.)
28 (9.)
28
(10.)

CR1
(%)
25,0
(8.)
36,0
(1.)
27,2
(4.)
27,0
(5.)
26,0
(6.)

P200
(%)
83 (2.)
86 (1.)
82 (3.)
82 (4.)
76 (5.)

SPC
3,8
(9.)
3,2
(1.)
3,2
(2.)
3,3
(3.)
3,5
(7.)

cPR
(%)
26,4
(1.)
21,7
(2.)
21,2
(5.)
19,6
(9.)
21,5
(3.)

Megjegyzés: A mutatók értékei kerekítettek. A tehenészeteket
minden vizsgált szaporodásbiológiai paraméter alapján rangsoroltuk. Az 1. helyezést a PR, a CR1, a P200 és a cPR esetében
a legnagyobb értékkel rendelkező tehenészet, az SP, az IBI és az
SPC tekintetében pedig a legkisebb értékkel rendelkező gazdaság kapta.
A legjobb PR-rel rendelkező tehenészet a termékenyítési indexben csak a 9., CR1-ben a 8. helyezést érte el, viszont a legrövidebb IBI ebben a tehenészetben volt megfigyelhető. Tehát gyakori újratermékenyítésekkel, közepes fogamzási eredmények
mellett, nagyon jó PR-t értek el ebben a tehenészetben [ugyanez
a tehenészet cPR-ben is első, SP-ben 2., 285 napon túl pedig már
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Hazai szerzőink
alig volt üres tehén az állományban a selejt tehenek viszonylag
kicsi aránya ellenére (O285: 3., selejt tehenek aránya: 16.)]. A
3. táblázat adataiból az is látható, hogy a rövid IBI nem garancia a jó PR-re, aminek egyik valószínű oka lehet, hogy a termékenyítések hatékonysága nem megfelelő. A PR szélesebb körű
magyarországi alkalmazását akadályozza, hogy egyes telepirányítási szoftverekben és értékelési rendszerekben ez a paraméter
nem érhető el.
A termékenyítési index értékelése
Az SPC számos paraméterrel erős korrelációt mutatott, legerősebben a CR1-gyel függött össze. Azonban az SPC-vel jó korrelációt mutató paraméterekkel más mutatók (pl. PR) többnyire
még erősebben korreláltak, amelyek az SPC-vel ellentétben alkalmasak a szaporodásbiológiai menedzsment hatékonyságának
átfogóbb jellemzésére, és gazdaságilag is relevánsabbak. Az 5.
legjobb SPC-vel rendelkező tehenészet a legkisebb tejhozamú,
300 tehenes gazdaság volt a vizsgálatunkban. Ez a tehenészet
még a CR1-ben és SPCP200-ban ért el nagyon jó eredményt (3.,
ill. 1. helyezés), a többi mutatót tekintve azonban gyengén teljesített (O60: 17., SP: 20., IBI: 19., RIC: 17., SP1: 21., PP: 10.,
SP200: 15., P200: 18., PR: 15., cPR: 13., O285: 18., produktivitás: 11., selejt tehenek aránya: 17.). Ezt magyarázhatja, hogy ebben a gazdaságban az inszeminátorok munkájának megítélésére
az SPC-t használják, emiatt csak a várhatóan legbiztosabban
fogamzó teheneket termékenyítik, ami miatt például jelentősen
megnő a gazdasági szempontból igen fontos SP (ezáltal a CI is).
Ebben a tehenészetben a gyenge reprodukciós eredményekben
szerepe lehet az ivarzás-megfigyelés rossz hatásfokának is. Az
SPC nem alkalmas a tehenészet reprodukciós menedzsmentjének átfogó értékelésére, hanem – a CR1-hez hasonlóan – elsősorban a fogamzás sikerességének jellemzésére használandó.

játszanak a holstein-fríz fajta reprodukciós jellemzőinek megváltozásán túl a modern tartási és takarmányozási viszonyok, az
USA-ból átvett technológiák és értékelési rendszerek. A megváltozott magyarországi viszonyok között a régóta alkalmazott
referenciaértékek felülvizsgálatára van szükség, amely elősegíti,
hogy a tehenészetek döntéshozói valós célokat tűzzenek ki az
állományuk reprodukciós eredményeit illetően. Vizsgálatunk
kimutatta, hogy a máig mérvadónak tartott referenciaértékeket
még a legjobb tehenészetek sem tudták elérni. A PR alkalmazása hazai körülmények között is hasznosnak bizonyult, viszont
ennek a mutatónak az elemzése során figyelembe kell venni a
selejtezés intenzitását, mely a PR értéket jelentősen módosítja. A
hazai és USA-beli selejtezési viszonyok különbségének kiküszöbölése érdekében dolgoztuk ki a cPR-t, mely hazai körülmények között jól kiegészítheti a PR-t.
Vizsgálatunk rávilágított arra, hogy egy-egy mutató alapján nem
lehet értékelni a szaporodásbiológiai teljesítményt, mivel ez sokszor félrevezető eredményt ad. Bár az állomány reprodukciós
teljesítményének gyors ellenőrzéséhez elegendő csupán néhány
mutató (PR, cPR, SP, CR1) együttes vizsgálata, romló szaporodásbiológiai eredmények esetén a helyzet átfogó elemzésére
van szükség. Eredményeink alapján a produktivitással szemben
előtérbe helyezendő a PR és a cPR használata.
Annak érdekében, hogy a tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményének értékelése egységes megközelítésben, jól meghatározott paraméterek és korszerű referenciaértékek alapján történjen, széleskörű együttműködésre lenne szükség a hazai tejelő
szarvasmarha ágazat szaporodásbiológus szakemberei között. A
tehenészetek szaporodási teljesítményének egységes szemléletben történő értékelése segítené a telepi döntéshozók munkáját,
ezáltal hozzájárulna a jövedelmezőbb magyarországi tejtermeléshez.

Következtetések
A szaporodásbiológiai teljesítmény értékelése a hazai tehenészetekben napjainkban sokféleképpen történik. Ebben nagy szerepet

A közlemény a Magyar Állatorvosok Lapja 2016. szeptemberi
számában megjelent cikk rövidített másodközlése. Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségében is elérhető.
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