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Növény- és állattáplálás felsőfokon     

Jó minőségű takarmány egész évben

Annak érdekében, hogy gazdasági haszonállatainkkal egész év-
ben kiváló minőségű tömegtakarmányt tudjunk etetni, szükséges 
a takarmányok veszteség nélküli tartósítása. A Silaprilispro olyan 
kombinált tartósító készítmény, mely a gyors erjedést követően a 
beltartalmi értékek megóvásával, és a penészképződés megelő-
zésével biztosítja a legjobb minőségű erjesztett tömegtakarmányt.

Kombinált takarmánytartósító készítmény
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– Kombinált baktérium kultúra

– Gyors pH csökkenés

– Alacsony erjedési veszteség

– Kimagasló tejsav: ecetsav arány

– Penészképződés gátlása

– Stabil takarmány a nyitást követően

– Magasabb tejtermelés

KIJUTTATÁS  

Jó minőségű tartósítás csak az oltóanyag homogén 
kijuttatásával lehetséges. Ehhez ajánljuk önnek 
a SILA GMBH adagoló berendezéseit.

Élesztő- és penészgombák elszaporodása
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Jó minőségű takarmány egész évben

Annak érdekében, hogy gazdasági haszonállatainkkal egész év-
ben kiváló minőségű tömegtakarmányt tudjunk etetni, szükséges 
a takarmányok veszteség nélküli tartósítása. A Silaprilispro olyan 
kombinált tartósító készítmény, mely a gyors erjedést követően a 
beltartalmi értékek megóvásával, és a penészképződés megelő-
zésével biztosítja a legjobb minőségű erjesztett tömegtakarmányt.
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– Kombinált baktérium kultúra

– Gyors pH csökkenés

– Alacsony erjedési veszteség

– Kimagasló tejsav: ecetsav arány

– Penészképződés gátlása

– Stabil takarmány a nyitást követően

– Magasabb tejtermelés

KIJUTTATÁS  

Jó minőségű tartósítás csak az oltóanyag homogén 
kijuttatásával lehetséges. Ehhez ajánljuk önnek 
a SILA GMBH adagoló berendezéseit.

Élesztő- és penészgombák elszaporodása
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EGYESÜLETI ÉLET

Beleálltunk a hideg, szürke, ködös mindennapokba. Nem 
tudhatjuk, hogy mit hoz a 2017. esztendő, de a kezdés – 
sportnyelven szólva – erős. A kemény hideg embert és 
állatot egyaránt próbára tett. Az időjárás úgy viselkedett, 
mintha az elmúlt évek elmaradt hideg teleit egyszerre 
most akarta volna bepótolni. Hetekig megmaradó fagy és 
az ország egyik felén csillogó hótakaró, míg a Dunántúlon 
pedig szinte semmi. A vetéseknek ott nem tett túl jót a 
száraz, csontig hatoló hideg.
A tejpiacon az árak a spot-kötések vonatkozásában csök-
kentek ugyan, de nem zuhantak az előző évek gyalázatos 
szintje alá. A belföldi árak – tehetetlenségük következté-
ben – lassú emelkedést mutatnak.
A tenyészállatpiacokon egyre élénkül a mozgás, de a ked-
vező árak tartós elérését több tényező is nehezíti. Az igaz, 
hogy a hazai szektor a tejpiaci válságot nagyobb állomány-
veszteség nélkül vészelte át, sőt a belföldi kereslet egészen 
megélénkült a minőségi tenyészállatok, az esetlegesen fel-
számolásra kárhoztatott telepek teljes állománya iránt, de 
komoly érdeklődés volt megfigyelhető a növendéküszők 
iránt is.
A külföldi relációkban, főként az orosz keresletben komoly 
igények jelentek meg. Ez akár kedvező is lehetne a hazai 
tenyésztők számára, de ne feledjük, hogy az Unió által 
meghirdetett és finanszírozott tejtermelés csökkentés, il-
letve az egyre súlyosbodó környezetvédelmi problémák 
elkerülése miatt Hollandiában az országos állományméret 
csökkenni fog. Ez azt jelenti, hogy a kínálati oldalon növek-
szik a felkínált vemhes üszők száma, ami az árakban nega-
tív hatással csapódik le a tenyésztők oldalán.
A nemzetközi események gyors áttekintésekor nem ke-
rülhetjük meg az amerikai elnökválasztás hatásait. Az új, 
beiktatott elnök egy dolgot világossá tett a világ számára. 
Intézkedései során elsősorban az amerikai érdeket helyezi 
mindennél előrébb. Legyenek azok a korábban megkötött 
szövetségi viszonyokból, akár gazdasági megállapodások-
ból eredő kötelezettségek – készek felbontani, megtagad-
ni azokat. Ez az európai tejtermék, sajt exportot bizonyára 
nem fogja megkönnyíteni és a globális tejpiacon kemény 
lépések, a verseny fokozódása várható. Tekinthetjük úgy is, 
hogy a kanadai/amerikai tejpiacért vívott tusakodásban a 
meccs már el is kezdődött. A kanadaiak egy átlátszó trükkel 
(ultraszűrt tej kategória bevezetése) megpróbálták kiszorí-
tani az USA tejimportot a kanadai polcokról, de ezt a na-
gyobbik testvér bizony erősen megkifogásolta. A sebtében 
meghozott intézkedések közül az illegálisan az országban 
tartózkodó, túlnyomórészt mexikói munkaerő visszato-
loncolására vonatkozó – bizonyára fájó pont az amúgy is 
munkaerőhiánnyal küszködő agrárvállalkozások számára. 

Persze hosszútávon kell tervezni, de ez itt és most kriti-
kussá is válhat. Nagy kérdés, hogy az „elkényelmesedett” 
és bizonyos árszínvonalhoz szokott fogyasztó hajlandó 
lesz-e vajon mélyebben a pénztárcájába nyúlni azért, hogy 
megfizesse a „legális” agrármunkaerő foglalkoztatásából, 
vagy éppen a külföldre (sok esetben adóparadicsomokba 
menekülő) vállalkozások, gyárak hazaterelgetéséből – né-
hányan úgy fogalmaznak hazakényszerítéséből – eredő 
megnövekedett költségeket.
Az idő el fogja dönteni, hogy ezek a lépések sikeresek lesz-
nek-e, vagy a történelem dicstelen szemétdombjára vet-
tetnek. Minket ez a kérdés annyiban érint, hogy a gigászok 
harcában, – EU vs. USA – milyen pozícióba sodródunk. Nem 
a legfőbb export-célországunk az USA, viszont visszafelé 
komoly érdekeltségek, tőkeerős cégek jelennek meg az 
agrártermékek EU-s és így magyar piacán is. Az egyik leg-
izgalmasabb kérdés jelenleg a génmanipulált, génmódo-
sított növények és állatok élelmiszerláncban betöltött sze-
repe. Hazánk álláspontja egyértelmű: teljes tilalom. Nem 
tudom, hogy meddig lesz tartható ez az alaptörvényben is 
rögzített elv. Az már most is látható, hogy például a hosz-
szú ideig, a nyilvánosság kizárásával zajló „Transzatlanti 
kereskedelmi Megállapodás” végül is sikertelen tárgyalá-
sai a mezőgazdaság esetében nem az amúgy is alacsony 
vámokról szóltak, hanem arról, hogy a GMO vezérelte in-
tenzív és ebből eredően rendkívül hatékony tömegterme-
léssel szemben mit európaiak mit tudunk felhozni hazai 
termelőink, tenyésztőink védelmében. Szerencsénkre az 
új amerikai vezetés nem tekinti prioritásnak ezen nagy ívű 
megállapodások aláírásait.

A nemzetközi hatások közül külön szeretnék szólni a te-
nyésztésszervezés kérdéseinek Európai szabályozásáról. Az 
bizonyára sokak előtt ismert, hiszen évek óta jeleztük, hogy 
„csapataink harcban álltak”. A csata eldőlt. Átfogó, az állat-
tenyésztés teljes területét szabályozó rendelet készült el, 
amely rendelet – jogi értelemben – kötelező a tagállamok 
számára. Ez az új rendelet hivatott lecserélni a több, mint 
20 éve bevált és működő állattenyésztési törvényünket. 
A magyar törvénykezésen mindössze annyi múlik, hogy 
milyen jogi környezetet teremtenek és az egyes állatfajok 
esetében milyen apró eltéréseket tudnak kodifikálni az új 
hazai szabályozásban. Ez látszólag apróság, de valójában 
az ördög a részletekben rejlik… 
Ideális esetben egy tenyésztőszervezet a saját földrajzi 
határain belül, a tagjai által megfogalmazott igényeknek 
megfelelően működve, értékes szolgáltatásokat nyújtva, 
egy kompetens szakhatóság erős védelmét a háta mögött 
tudva tud sikerrel megküzdeni a „gyarmatosítás” típusú 

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László

ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
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külföldről érkező piacszerzést célzó támadásokkal. Van 
vesztenivalónk, hiszen a hazai tenyésztésszervezés irigy-
lésre méltó alapjait a koncentrált tejtermelő állományok 
képezik, amelyek sok szempontból kiváló terjeszkedési le-
hetőségeket teremthetnek egyes multinacionális vállalko-
zásoknak. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége tagszer-
vezeteivel közösen azon fáradozunk, hogy a jogalkotás 
korai szakaszában el tudjuk mondani elképzeléseinket és 
érvényesíteni tudjuk a hazai tenyésztők érdekeit a készülő 
jogszabályban.

Az idei év munkaterveiről, a hazai és globális tenyészté-
si-, valamint termelési kilátásokról regionális rendezvé-
nyeinken részletesen szólni kívánunk. Az előző év sikerén 
felbuzdulva ismételten szakmai rendezvényre, tartalmas 
beszélgetésre, érdekes előadásokra hívjuk meg Tisztelt 
Tagjainkat, ahol a helyszínt adó gazdaságok kiváló szak-
emberei és az iroda munkatársai mutatják be elképzelé-
seiket.

Szeretettel várjuk Önöket!

HFTE regionális rendezvények időpontjai és helyszínei 
Tisztelt Tagunk, tisztelettel várjuk Önt az alábbi helyszíneken, melyek közül tetszőlegesen választhat:
Március 21. Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd, Alkotmány tér 1.
Március 22. Mezőfalvai Zrt., Mezőfalva, Nagysismánd
Március 23. Kinizsi 2000 Mg. Zrt., Fábiánsebestyén, Külső dűlő 111.
Március 28. Nyakas-Farm, Hajdúnánás, Fürjhalom tanya 0824/6.
Április 5. Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Káld-szitamajor, 
  Vadkert Major - Hotel, Étterem, Lovarda, Kemping, Sárvár, Vadkert krt. 2.

Szeptember végén hazánk rendezi Budapesten az Európai Holstein és Vörös Holstein Konföde-
ráció konferenciáját, melynek részleteit az alábbi honlapon találja: 

www.holstein.hu/ehrc2017
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Aranytörzskönyvesek
Jakab Lajos

Hetedik Aranytörzskönyves tehenét ünnepelhette nemrégi-
ben az Agárdi Farm Kft. 1476 Böbe (17545 Zelati×14862 
Marty) 2004 május 4-én született, nyolc laktáció alatt ter-
melt 100 ezer liter tejet. Jelenleg már a kilencedik termelési 
ciklusában jár és szerencsére nagyon jó egészségnek ör-
vend. Külön öröm, hogy kiemelkedő képességét elsőszülött 
lánya is örökölte. Őt is már csak néhány száz liter választja el 
az elitklubba kerüléstől!

Az elismerő oklevelet Vastag Lajos állattenyésztési igaz-
gató, Flier Nikolett ügyvezető igazgató, Stupián János ve-
zető inszeminátor és Bene Adrienn részlegvezető vette át.

Böbe társaságában Berta Balázs részlegvezető, Ispán 
Máté állategészségügyi asszisztens, Stupián János vezető 
inszeminátor és Bene Adrienn részlegvezető.

Ismét új tenyészet gazdagítja az Aranytörzskönyvben sze-
replő tehenek táborát. A Kelet-Mecsek Kft. pécsváradi te-
nyészetében 2013 június 10-én született 1808 Cica (17065 
Montand×13140 Mandula) tizedik ellését követően került 
a 100 ezer literes életteljesítményt elért teheneink sorába. 

Az oklevelet Berényi József ágazatvezető, Huri Albert mű-
szakvezető és Müller Nimród műszakvezető vette át. 

A hetedik

Harsányi Sándor

A Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. szarvasmarha te-
lepén felavatásra került a tenyészet hetedik aranytörzs-
könyves tehene. Ezúttal a tízéves, hétszer ellett 5912 Bubi 
(Potter×Amateur) nyakába került az elismerést jelképező 
szalag. 

Az elismerő oklevelet Madar László ágazatvezető vette át 
kollégái társaságában.



IN MEMORIAM DR. KORCHMA CSABA
Február másodikán nagy veszteség érte az állattenyésztő társadalmat, 
váratlanul elhunyt Dr. Korchma Csaba okleveles agrármérnök, a Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal Szarvasmarhatenyésztési és Tenyész-
téshigiéniai Osztálya nyugalmazott csoportvezetője.
Korchma Csaba 1946. november 26-án született Székesfehérváron, 
édesapja Korchma Pál gyógyszerész, édesanyja Bezdek Natália tanító-
nő.
Általános iskoláit Bodajkon és Budapesten végezte, a Vörösmarty Mi-
hály gimnáziumban Budapesten (1965) érettségizett. Felvételt nyert a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem – Mezőgazdaságtudományi Karára, 
ahol agrármérnök diplomát szerzett (1970).
Az államvizsga megszerzése után  a Tiszakécskei „Új Élet” MGTSZ-ben, 
ahol mint első szakmai munkahelyén 1971-1974 között dolgozott ága-
zatvezetőként,  illetve szarvasmarha telepvezető munkatársként.
A szakma iránti lelkesedése és buiatriai tudományág iránti elkötelezett-
sége arra inspirálta, hogy munka mellett 1972-ben Gödöllőn elkezdte 

a szarvasmarha szakmérnöki képzést, 1975-ben megszerezte a szakmérnöki diplomáját. Kedves témája, a hús-
hasznú szarvasmarhák ivadékvizsgálata tudományos igényű feldolgozásával az Alma Mater keretében 1986-ban 
egyetemi doktori címet szerzett.
Az Új Élet” MGTSZ-ből ezután áthelyezéssel 1974 februárjától került az Országos Állattenyésztési felügyelőség 
(OTÁF) Szarvasmarhatenyésztési Osztályára, ahol főelőadóként dolgozott. Feladatkörébe tartozott többek között 
a törzstenyésztési munka ellenőrzése, a bikanevelő tehenek kiválasztása és kijelölése, valamint a tenyészbika je-
löltek minősítésében való közreműködés is. Közben sikerrel zajlik a fajtaváltás, az STV állomásokon a gömbölyded 
zsemletarkákat egyre inkább a nyurga feketetarkák hada váltja fel.
Szakmai pályafutását ettől kezdve töretlenül az OTAF jogutódjainál is folytatta, kiszélesítve azokat a gyakorlati 
tapasztalatait, amelyeket az évtizedek során megszerzett. Habár munkakönyvében egyre bürokratikusabb nevű 
hivatalok sorjáztak, szakember maradt a szó legnemesebb értelmében. Az ÁTMI majd az OMMI szakembereként 
a fajtafenntartó tenyésztő szervezetek megalakulásánál egy filozófiájában is új típusú tenyésztésszervezés megal-
kotásában és konszolidálásában vett részt.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalban az irányító-, illetve a központi főfelügyelői munkakör betöltésével 
ellenőrizte a kettős-és húshasznosítású tenyészbika jelöltek saját-teljesítményvizsgálatait, továbbá feladata volt 
irányítani és ellenőrizni a területi szarvasmarha tenyésztési főfelügyelők munkáját s  mindezek mellett szervezte 
és irányította a szarvasmarha egyed azonosítási és nyilvántartási rendszer (ENAR) területi tennivalóit is.

Munkáját mindenkor a felelősségtudat, magas szakmai és erkölcsi elkötelezettség jellemezte. Döntéseit megfon-
toltan, a szakmai érvek-ellenérvek rendszerbe állításával, gondos mérlegeléssel hozta meg. 
Emellett egy homo ludens, a biológia, zoológia iránti privát érdeklődés egész életében elkísérte, terráriuma bent-
lakóiról, vagy aktuális szökevényeiről rendszeresen közölt számunkra intimitásokat.
Habár felkészültsége erre messzemenően diszponálta volna, soha nem vágyott hivatali karrierre, szuverén egyé-
niség volt, véleményét sem rejtette véka alá. Elismerést és megbecsültséget elsősorban a szakmai közegtől ka-
pott, így közreműködött a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex Szerkesztő Bizottság tagjaként a Szarvas-
marha Teljesítményvizsgálati Kódex (2002) létrehozásában, vagy az OMÉK, még inkább az Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napok kiállításon, a tenyészállatok bírálatát végző bizottság tagjaként a bírálati munkában képvi-
selte a szakmát. Az, hogy ezek a meghívások nyugalomba vonulása után (2010) is folytatódtak, azt jelzi, hogy a 
szakértelmére hagyatkozások nem az íróasztalnak, hanem kivételes személyének szóltak.
Munkásságának megbecsülése jeléül több díjat is kapott az élete során, amelyek egyaránt méltatták a szakértel-
mét, az elköteleződését és a mezőgazdasági szakma iránti lelkesedését.
A Magyar Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége 1999-ben Csukás Zoltán professzor emlékére alapított díjjal ju-
talmazta, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete 2010-ben Magyartarka fajtáért emlékérem kitűntetésben része-
sítette. Az állami elismerés – ami eléggé sokat váratott magára – most október 23-án következett be, amikor a 
földművelésügyi miniszter az Életfa bronz fokozatában részesítette.
Korán hagytál itt bennünket Csaba. Az az állatfaj, amihez gyakornokként elkötelezted magad, pályafutásod során 
érte meg a legszámottevőbb változásokat. Részese voltál a sikereknek és kudarcoknak, tenni a dolgunkat ahogy 
lehet, ahogy hagyják, céltudatosan szuverén módon.
Erre lett volna még szükségünk, a világ szegényebb lett nélküled.
Emlékedet megőrizzük. Nyugodj Békében.

dr. Flink Ferenc
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Aranytörzskönyves   
avatások a Dél-Alföldön

Kőrösi Zsolt

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes

Február 9-én avattuk Mezőhegyesen a Nemzeti Ménes-
birtok és Tangazdaság Zrt. 11-es majori tehenészetében a 
32505 6415 1 számú CSALFA nevű tehenüket, aki 731. sor-
számmal került az Aranytörzskönyvbe. A 2006. augusztus 
15-én született egyed 8 laktációban érte el a 100.000 kg 
megtermelt tejmennyiséget. Apja 17463 Clinita Zack Frede-
rick-ET, anyai nagyapja 15138 Vajháti Junge Future. Ezzel az 
egyeddel 19-re nőtt a Zrt. aranytörzskönyves  teheneinek 
száma. Gratulálunk!

Minősített üzem avatás 

Berkó József

Hamisítatlan téli időjárás adott látványos hátteret Jászapátin 
a 75. táblaavató ünnepségünknek. Január végén a Jászapáti 
2000 Mg. Zrt. tenyészete is megkapta méltán megérdemelt 
plakátját. Gratulálunk!

2013/1 15www.holstein.hu

kelésre került. Mosásra, gyakorlásra bármikor volt lehetőség, de 
a csarnokból kívülre senki nem vihette az állatokat, nehogy kint 
valaki a színfalak mögött „besegítsen”. Nyírásra kétszer négy 
óra állt rendelkezésre. Csütörtök délután és a pénteki bemutató 
reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni 
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott idő-
keret leteltével pedig egyszerűen lekapcsolták az áramot. 
A felkészülés szépen haladt, a két üsző a lányok kezei alatt ro-
hamtempóban szépült és okosodott. A pénteki hátvonal készítés 
végére elégedetten láttuk, hogy Márta az állata legszembetűnőbb 
hibáját, a mar mögötti süppedést pro  módon korrigálta. Az 
érintett területen a hátszőrzet alapos fölfésülésével, hosszabbra 
hagyásával és egyenesbe nyírásával sikerült a feladatot látvá-
nyosan és nagyon szépen megoldania. Kitti pedig az üszője há-
tán szinte nem is létező szőrből alkotott kitűnő hátvonalat. Már 
csak egy feladat volt hátra, az állat minél tökéletesebb bemuta-

tása a káprázatos arénában. Elsőként Mártira várt a feladat, aki 
végül egy olasz  út megelőzve a 14, összesítésben a 15. helyen 
végzett. A szeniorok között induló Kitti összesítésben az előkelő 
7. helyen zárta a versenyt a 15 indulóból. A  atalabb korosztály-
ban a győzelmet a belga Antoine Godfriaux, az idősebbeknél az 
olasz Davide Corsini szerezte meg. Összességében elmondható, 
hogy lányaink remekül helytálltak, a hetedik hely megszerzése 
pedig egyenesen kimagasló teljesítmény egy olyan mezőnyben, 
ahol az indulók nagy része pro  felkészítő csapatok mellett dol-
gozik hazájában. Gondolok itt főleg a spanyol, olasz, francia, 
holland, német felkészítőkre és sok esetben saját farmjukon akár 
nap, mint nap gyakorolhatják a felvezetés és nyírás fortélyait. 
Nagyon büszkék vagyunk Madar Mártára és Mészáros Kittire és 
reméljük, hogy legközelebb is legalább ilyen sikeres szereplés-
nek örvendhetünk!

Egyesületi élet



 IMMUNITÁS ÉS EGÉSZSÉG 

A Diamond V borjúnevelési program támogat-
ja a borjú természetes ellenállóképességét.

Nemzetközi szakmai referenciák:
Brewer et al. 2014. Veterinary 
Microbiology 172:248-255.
Harris et al. 2015. J. Dairy Sci. 98 
(Suppl 2): 240.
Alugongo et al. 2015. J. Dairy Sci. 98 
(Suppl.2): 469-470

PRO-FEED KFT., 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 42. 
Tel: +36 (28) 541 031, Fax: + 36 (28) 541 035, Mobil: +36 (30) 327 4573 www.profeed.hu
Mindent egy kézből! Hazai tapasztalatokért hívjon bennünket!

Borjúnevelési program
TERMÉSZETES SEGÍTSÉG AZ 
EGÉSZSÉGES ÉLETKEZDÉSHEZ

Innovatív termék, 
kifejezetten a tejitatásos 
időszakra kifejlesztve

DV BioactivesTM hatóanyagokat 
tartalmaz, melyek antioxidáns 
hatással rendelkeznek

Támogatja az immunrend-
szert, az egészséget, növeke-
dést és a teljesítményt

4 KUTATÁSSAL IGAZOLT

POZITÍV HATÁS
T

1

 EMÉSZTŐRENDSZER FEJLŐDÉSE

A Diamond V borjú-
nevelési program javítja 
a bendő fejlődését 
(hosszabb bendőpapillák).
 Brewer et al. 2014. Veterinary 
Microbiology 172: 248-255

2

 TAKARMÁNYFELVÉTEL

A Diamond V borjú-
nevelési program növeli 
a starter felvételt.
Harris et al. 2015.J.Dairy 
Sci. 98 (Suppl.2): 240

3

 TESTTÖMEG-GYARAPODÁS

A Diamond V borjúneve-
lési programmal javul 
a testtömeg-gyarapodás.
Brewer et al. 2014. Veterinary 
Microbiology 172: 248-255.

4

A Diamond V borjúnevelési programban alkalmazott termékek hatóanyaga azonos a jól ismert 
és a termelő teheneknél sikerrel alkalmazott Diamond  XP fermentált takarmány-kiegészítőjével! 

Antioxidáns hatású DV Bioactives TM hatóanyagokat tartalmaz
Támogatja az immunrendszert, az egészséget, növekedést 
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41. Osnabrücki Schwarzbunt Tage
„hihetetlen, de élmény”

Balogh Mihály
Bos-Genetic Kft.

Január 28-án 41. alkalommal rendezték meg Osnabrückben, 
Németország legkisebb önálló, de egyben egyik legjelen-
tősebb tenyésztési és termelési eredményeket felmutatni 
tudó tenyészkörzetének éves szinten legnagyobb holstein 
kiállítását. Az OHG elnöksége és a tenyésztők döntése ér-
telmében Hans-Willi Warder ügyvezető igazgató az elmúlt 
év őszén jelezte nekem, felhatalmazást kapott, hogy engem 
kérjen fel a 2017. évi show bírói feladatainak ellátására.

A telefonbeszélgetés közben éppen úton voltam, autót 
vezettem. Tudtam kapaszkodni a kormányba, de őszintén 
szólva már akkor megremegtek a lábaim. A kiállítást ko-
rábbról már nagyon jól ismertem. Mint gyakornok először 
1996 januárjában voltam kint személyesen. Hatalmas él-
mény volt, mint ahogy azóta (majdnem) minden évben jó 
érzés ott lenni és látni, hogy ez a viszonylag kicsi tenyésztői 
közösség, amely tehénlétszámában, mintegy 3 Magyaror-
szágnyi megyét jelent, milyen nagy lelkesedéssel, szakmai 
felkészültséggel és óriási érdeklődés mellett szervezi meg 
több évtizede minden év januárjának utolsó hétvégéjén az 
Osnabrücker Schwarzbunt Tage-t.
A beszélgetést követő 1-2 hétben ezzel a gondolattal kel-
tem és feküdtem. Meg tudom én ezt csinálni? Még ha saját 
nyelvükön hallják is tőlem a döntéseim indoklásait a német 
tenyésztők, elfogadják-e egy „messziről jött magyar” véle-
ményét? Ilyen és még sok más hasonló kétség között inga-
dozva, de igent mondtam a nagyon megtisztelő felkérésre.
Számos holstein show-n vettem már részt itthon és Európa 
más országaiban is az elmúlt több, mint 20 esztendőben. De 
eddig mindig a másik oldalon álltam. Az állatok kiválogatá-
sa, előkészítése, nyírása, a show-n való felvezetés a minden-
napi munkám legszebb részei közé tartozik. Sok tenyésztő 
kollégámmal örülhettünk már közös kiállítási sikereknek 
Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, Kaposváron, vagy ép-
pen az OMÉK-on. Az érzés, hogy milyen a ring közepén állni, 
eddig ismeretlen volt számomra.

Készülvén a nagy feladatra 
Kőrösi Zsolt barátomat kér-
tem meg, hogy a bírálói csa-
pattal közösen egy „gyors-
talpaló” tanfolyam keretei 
között segítsenek megta-
nulnom a szinte lehetet-
lent, azt  amit ők már évek 
óta tanulnak a nemzetközi 
show-bírálat szabályairól! 
Valamennyien rendelkeznek 
már nemzetközi tapaszta-
latokkal, Zsolt barátom rá-
adásul 2000-ben szintén 
itt Osnabrückben debütált 
először bíróként külföldi ki-
állításon.
Mindnyájuktól nagyon sok 
segítséget és használható 
ötletet kaptam, amit nagyon 
köszönök Nekik!
Jó érzés volt továbbá és nagy bíztatást adott, hogy rajtuk kí-
vül más kollégák is elkísértek Magyarországról, személyesen 
is kíváncsiak voltak a bírálatomra. Köszönöm!
A show-n 10 tehénosztályban kellett a végső sorrendet 
megállapítanom. 3 fiatal elsőborjas, 3 második laktációs és 
4 többször ellett, öreg tehénosztály került felvezetésre. A 
legidősebb 10. osztályban 9, 8, és 7-szer ellett tehenek is 
megjelentek a ringben. Csodálatos minőségben megmutat-
va, hogy milyen lehetőségek vannak még ebben a fajtában, 
ha 100.000 l tej megtermelése után is, hibátlan lábakon(!!!), 
szenzációs tőgyekkel lehet a teheneket bemutatni. Legin-
kább a második laktációs tehenek voltak nagy hatással rám. 
Ha lineáris pontokkal kellene leírnunk, azt hiszem a 6. te-
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hén osztályban a kategória 3. és 4. helyezett egyede is közel 
excellent küllemmel rendelkezett. A minőséget jól mutatja, 
hogy ennek a kategóriának a győztesét a 2016. évi colmar-i 
Európa Bajnokságra a németországi csapatba nevezték!   
A tőgyek túltöltésének elkerülése érdekében a fiatalabb 
tehenek győztesei nem kerülnek összevetésre az időseb-
bekkel. Tehát nincs nagydíjas egyede a kiállításnak. Vannak 
viszont junior, intermediate, ill. senior championok ill. azok 
reserve championjai.
A show tehénosztályok után 4 bika utódcsoportjai érke-
zetek a ringbe. Kizárólag első laktációs tehenek. Egy-egy 

A bírálat margójára
A holstein show-k, legyen az regionális kiállítás vagy nemzeti show, a fajta legnagyobb ünnepei. Itt lehetőség adódik 
bemutatni a fajta tenyésztése során elért eredményeket, mintegy utat, példát mutatva a tenyésztés közeljövőjének 
alakulásához. Hosszú-hosszú hetek fáradságos munkájának gyümölcsei a ringbe büszkén, csillogó-villogó szőrrel, 
gyönyörűen előkészítve megérkező állatok. Őket megelőzve, mintegy őket várva áll a ringben egy ember, aki nélkül 
nincsen show: a bíró.
Mikor bíróként megérkezünk a show helyszínére, látjuk, 
érezzük a felfokozott hangulatot. Mindenkinek megvan 
a dolga, lázas készülődés, utolsó pillanatos simítások a 
tőgyeken, a hátvonalakon. Az egész „kívülről” nézve olyan, 
mint egy „hangyaboly”, ahol mindenki tudja mi a dolga… 
s mindenki egy célért dolgozik: a győzelemért. Majd a 
bíró belép a ringbe azzal a tudattal, hogy a tenyésztők, 
felvezetők, felkészítők a kezébe tették a sorsukat, hogy 
tudásának birtokában „ítéletet hozzon” és percről percre 
meghozott döntéseivel egy személyben döntsön a 
„mennyről és pokolról”. Mi, szarvasmarha tenyésztők 
még szerencsések is vagyunk, hiszen – szemben sok 
hasonló bírói gyakorlattal – a rangsorok mellé minden esetben részletes indoklást is kapunk, amelyek alátámasztják a 
döntéseket. Ezeket meghallgatva lehet egyetérteni a sorrendekkel, lehet kritizálni azokat, de ahogy az már csak lenni 
szokott, a bírónak végül mindig igaza lesz. A tenyésztők a bíró véleményére kíváncsiak, szakmai felkészültségében bízva 
áll egyedüli döntéshozóként a ringben. Ezért olyan hosszú az út az első felkérésekig – főleg nemzetközi oldalról – a bírói 
feladatok ellátására. 
Óriási felelősség – mint egy hajós kapitány – elsőként a ringbe lépni, és utolsónak elhagyni azt úgy, hogy visszanézve, a 
díjak átadásánál elmondhassuk, hogy igen, a megfelelő pillanatokban jó döntések születtek. Minden osztály egy új világ, 
minden helyezés egy mérföldkő, minden Champion egy történelem. Egy évig ő az ország, a régió legszebb egyede, 
akit az adott évben az őt kiválasztó bíróhoz is kötnek. Sőt, gyakran nem is a bíróhoz, inkább, ahhoz az országhoz, akit a 
bíró képviselt. Ennek tudatában tovább nő a teher a bíró vállán, hiszen a rangsorai mellett döntéseivel a tenyésztők az 
általa képviselt országot is minősítik.
A leírtak fényében nagyszerű érzés volt végignézni Balogh Mihály barátom első bírói munkáját Németország egyik 
legnagyobb hírű régiójának ringjében. Misi nem tagadhatta volna le a szakmában eltöltött éveit. Ennek köszönhetően 
kapta a felkérést is, hiszen mind a szervezőkkel, mind a tenyésztőkkel való hosszú éves munkakapcsolata alapozta 
meg a bizalmat.  Ahogy a cikk elején olvashattuk, 17 évvel Kőrösi Zsolt nagyszerű szereplése után, a 41. Osnabrücki 
Schwarzbunt Tage-n a német tenyésztők ismét magyar bírói vezetéssel zajló kiállítást izgulhattak végig. Természetesen 
bíróként a ringben állva felértékelődnek a felvezetésben, a felkészítésben és a kiállítási egyedek válogatásában szerzett 
tapasztalatok. Mindezeket kiválóan felhasználva Misi egy jó hangulatban levezényelt, kiváló döntésekkel, érthető, 
világos, szakmailag-stilisztikailag rendkívül jól összeállított indoklásokkal, a szigorú, német precizitáshoz szokott 
tenyésztők elismerése mellett zajló show-t bírált végig. 
A kiállítást követően csak pozitív kritika érkezett a szervezők részéről is. Misi „ringbiztonságát”, döntéseit, indoklásait 
látva úgy érzem, hogy egy jól sikerült startot láthattunk, amely tovább öregbítette országunk nemzetközi szinten 
történő megítélését is. Ezúton szeretnék saját és kollégáim nevében is gratulálni az első – s a kiváló munka és az 
elégedett hangok tükrében biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó – szerepléshez!
          Sebők Tamás
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bikától 6-10 között változtak a tehénlétszámok. Ismerve a 
bikák tenyészértékeit, nagyon jó volt látni azok lányait is 
egymás mellett, teljesen különböző párosításokból, ill. kü-

lönböző telepekről. A 4 osztály első és második helyezett 
egyedei kerültek később összevetésre, ahol egy győztest és 
egy tartalék győztest kellett választanom. A sors úgy hoz-
ta, hogy mindkét tehén ugyanazon bika utódcsoportjából, 
egy Matrix nevű bika lányai közül került ki. A bírálataim 
eredményeit, indoklásaimat a kiállítás hivatalos honlapján,  
a www.schwarzbunt-tage.de oldalon lehet megtekinteni.

Óriási élmény volt!! Ha valaki 1996-ban azt mondja nekem, 
hogy egyszer én itt bírálni fogok, kinevetem.

Záró gondolatként 
talán azt tudnám 
mondani, amit a 
ringben is mondtam 
a bírálat befejezté-
vel, hogy hatalmas 
megtiszteltetésnek 
érzem, hogy itt 
(ott) lehettem. Kö-
szönöm mindenki-
nek, akinek eddigi 
pá lya fu tásomon 
során része volt 
abban, hogy idá-
ig eljuthattam! Egy 
olyan töltést adott, 
és ad talán minden 
hasonló szakmai rendezvény, amelynek elégnek kell lennie 
ahhoz, hogy a mindennapi nehézségeken átsegítsen engem 
és kollégáimat, akik e gyönyörű szakmában ilyen csodálatos 
állatokkal, mint a HOLSTEIN-FRÍZ dolgoznak.
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BVD perzisztens vírushordozás, mint az IBR  
mentesítés egyik gátló tényezője (esetismertetés)

Földi József dr1; Zsebesi Bertalan dr2; Lebhardt Károly dr3; Branduse László3 
1kutató állatorvos, Euvet Bt. 

2magánállatorvos 
3M.A.H. FoodControll Kft. Vet Controll laboratórium

A szarvasmarha fertőző rhinotracheitise (IBR; kórokozója az 
1 típusú bovinherpesvirus, BoHV-1) elleni hivatalos – azaz 
jogszabályi alapon nyugvó – mentesítés 2002 óta folyik ha-
zánkban a 19/2002 (III.8) FVM rendeletben foglaltak szerint. 
Mivel a mentesítési program kezdetén végzett országos fel-
mérő vizsgálatban a szarvasmarha állományok döntő több-
sége (nagy létszámú állományok közel 90%-a, kis létszámú 
állományok mintegy 50%-a [Molnár és Szabó, 2013]) BoHV-
1 vírussal fertőzöttnek bizonyult, a mentesítés egyetlen 
reális, gazdaságilag elfogadható módja a marker vakcinák 
alkalmazása mellett végzett szelekció, pontosabban termé-
szetes állománycserélődés volt. A gyakorlatban ez a 6 hóna-
posnál idősebb állatok rendszeres, félévente egyszerre tör-
ténő állomány-vakcinázását, valamint a sorba növő borjak 
3-4 hónapos korban végzett alapimmunizálását jelentette. 
Olyan állományokban, ahol a fiatal borjak fertőződésének 
magas kockázata állt fenn, ezt a programot ki lehetett egé-
szíteni az 1-2 hetes korban orr nyálkahártyára történő vak-
cinázással (erre a célra kizárólag élő, legyengített kórokozót 
tartalmazó marker vakcinák használhatóak). A marker vak-
cina a BoHV-1 vírus esetében az ún. gE jelű glikoprotein hi-
ányát jelenti, más szóval ez a felületi alkotóelem nincs jelen 
a vakcinavírusban, ebből következően ellenanyag termelést 
sem vált ki. A marker vakcinával oltott, de a természetes 
(virulens) kórokozóval nem fertőződött állatok megfelelő 
teszttel megkülönböztethetőek a fertőződött egyedektől, 
ennek részleteit az 1. táblázat mutatja. Így egyszerűen nyo-
mon követhetővé válik az állományban a fertőződött és a 
nem fertőződött állatok aránya.

A fent leírt vakcinázási program használatával nagyon sok 
állományban gyors, látványos eredményt lehetett elérni: a 
növendék korosztályban a fertőzött állatok aránya 1-2 év 
alatt nullára csökkent (Pálfi és mtsai, 2007). Azt, hogy a 
fertőzöttség hogyan alakult a tenyészállatok között (tehe-
nek, vemhes üszők), már jóval több tényező befolyásolta.  
A BoHV-1 vírussal történt fertőződés gyakorlatilag élethosz-
sziglani vírushordozást eredményez, tehát a fertőzöttek ará-
nya az idősebb tehenek selejtezésével csökken, feltéve, hogy 
a fiatalabbak nem fertőződnek meg. A tejelő teheneket ter-
melési állapotuknak megfelelően gyakran átcsoportosítják, 
ezért nagyon magas az egyedek közötti kontaktusok száma, 
ami nagy fertőződési kockázatot jelent. Minden olyan té-
nyező, ami a tehenek immunállapotát gyengíti, lehetőséget 
nyújt az „alvó” (látens) BoHV-1 fertőzés reaktiválódására 
és így a vírusürítésre. Másik oldalról, az immunszupresszált 
állapot nagyobb fogékonyságot eredményez a nem fertő-
zött állatban, vagyis nagyobb eséllyel fog megfertőződni a 
környezetben jelenlevő kórokozóktól. A fertőzésközvetítés 
szempontjából a legkockázatosabb elemek a telepen: állat-
vásárlás (eltérő fogékonyságú csoportok találkozása); állat-
kiállításról visszahozatal az állományba, összes korcsoport 
egy telepen tartása; a vakcinázási program „fellazulása”; 
zsúfoltság; immunválaszt károsító tényezők (a teljesség 
igénye nélkül: krónikus stressz, anyagforgalmi betegségek, 
takarmányártalmak pl. mycotoxin szennyezettség, BVD 
perzisztens vírushordozás/átmeneti fertőződés).

Közleményünkben egy olyan esetről számolunk be, amikor 
a jó úton haladó IBR mentesítés egy nagyarányú állomány 
áttelepítés miatt felborult. A több mint két éven át egyre 
növekvő IBR fertőzöttségi arány után a helyzetet a BVD el-
leni védekezés radikális átalakításával sikerült újra a mente-
sítés irányába fordítani.
Egy észak-magyarországi, kisebb eltérésekkel kb. 700 tejelő 
tehénből és ezek szaporulatából álló, összesen mintegy 1270 
egyedet számláló tejelő tehenészet írásunk tárgya. Az állo-
mányt 2010 előtt, többszörös állatvásárlással bővítették erre 
a létszámra, azóta viszont nem történt újabb állatbehozatal, 
tehát az eset előfordulásának időszakában az állomány zárt-
nak volt tekinthető. A tehenészet magas, 10.800 kg (2016) 
átlagos laktációs tejhozammal termel, paratuberculosissal 
súlyos mértékben terhelt (a fertőzöttséget vágóhídi elvál-
tozások, illetve M. aviumsubspparatuberculosis több alka-
lommal történt izolálása is megerősítette). BVD perzisztens 
vírushordozók (PI) ugyancsak régóta ismerten jelen voltak 

1. táblázat: Vakcinázott és fertőződött állatok elkülöní-
tése marker vakcina/elkülönítő teszt rendszerben

Nem elkülönítő 
teszt – indirekt 
ELISA; gB ELISA; 
virusneutralizáció 
(VN)

Elkülönítő 
teszt 

gE ELISA

Nem vakcinázott, nem 
fertőződött* Negatív Negatív

Marker vakcinával ol-
tott, nem fertőződött Pozitív Negatív

Fertőződött, akár volt 
vakcinázva korábban, 
akár nem

Pozitív Pozitív

Nem marker vakcinával 
oltott** Pozitív Pozitív

* fertőződött = természetes (virulens) kórokozóval fertőződött
** Az Európai Unióban BoHV-1 ellen kizárólag gE- marker vakcinák engedélyezettek
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az állományban: 2008-ban végzett átfogó vizsgálat során 
néhány ilyen egyedet azonosítottak, ezeket az eredmény is-
meretében azonnal eltávolították az állományból.
2012 novemberéig az üszőnevelés a tehenészeti teleptől kb. 
1 km-re levő külön telepen folyt, ahová kb. 8 hónapos kor-
ban vitték át a növendékeket és az előrehaladottan vemhes 
üszőket hozták vissza. 
IBR mentesítés céljából a bevezetőben leírt vakcinázási 
programot alkalmazták, 2010 előtt több-kevesebb „lazaság-
gal”, ezt követően már több figyelmet fordítottak a pontos 
vakcinázásokra. Az IBR elleni immunizáláson kívül más vak-
cinázás nem történt az állományban.
2012 novemberében a tehenészeti telepen beüzemeltek 
egy új istállót és ezzel egyidejűleg az üszőnevelő telep mű-
ködését beszűntetve, áthozták a tehenészetbe a növendék 
állományt.

A 1. ábrán összefoglaltuk az évenként elvégzett IBR gE vizs-
gálatok eredményét 2010 óta. Az oszlopok a gE pozitív (fer-
tőzött) állatok arányát mutatják korcsoportos bontásban. Az 
évenkénti vizsgálat a tehenek – valamint 2014-2016-ban a 
vemhes üszők – esetében gyakorlatilag teljes állományszin-
tű volt, a növendékekből reprezentatív mintavétel történt.
Az ábráról leolvasható, hogy 2010-től kezdődően – az ál-
latvásárlások beszűntetése és a vakcinázási program szigo-
rúbb alkalmazása után – számottevően csökkent a tehenek 
között a gE pozitívak aránya, 54%-ról 12%-ra. A 2011-ben 
végzett vizsgálat szerint 50 növendék mindegyikét gE nega-
tívnak találták. Tehát az IBR mentesítés jó úton haladt.
A 2012 végén történt áttelepítés – minden korcsoport ösz-
szehozása egy telepre – új fertőzési ciklust indított be és 
2013-ban már a vizsgált tehenek közel 42%-a, valamint a 
növendékek 6%-a vált gE pozitívvá. Ez a helyzet 2014-ben 
tovább romlott: a növendékek 53%-os és a vemhes üszők 
44%-os fertőzöttségi aránya a teljes állományátfertőződés 
képét vetítette előre. Ráadásul 2014 májusban a vemhes 
üszők BVD vírus kimutatásra irányuló PCR vizsgálata két ál-
latban pozitív eredményre vezetett, ami legalábbis a BVD 
vírus állományon belüli terjedését (átmeneti virémia), vagy 
rosszabb esetben új PI állatok születését és állományban 
maradását mutatta. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az 

átcsoportosítás nemcsak a BoHV-1, hanem a BVDV szem-
pontjából is új fertőződési ciklust eredményezett.

Ilyen előzmények után, 2014 novemberében történt szak-
mai megbeszélés eredményeképpen, a prevenciós progra-
mot és a borjúnevelési technológiát illető alábbi változtatá-
sokat léptették életbe:
•	 a következő IBR vakcinázási program pontos betar-

tása: borjak immunizálása orr nyálkahártyára 2 hetes 
korban, majd izomba 3 hónapos korban. A növendék 
üszők még egy oltást kapnak az ún. „előgyűjtő” istál-
lóból a nagy létszámú, növendék és vemhes üsző kor-
osztályt is magában foglaló csoportba kerülés előtt. Ez 
fiatal üszők létszámának függvényében kb. 6-8 hóna-
pos kori vakcinázást jelent. Az ennél idősebb állatok 
rendszeres, félévente egyszerre történő állományvakci-
názásra kerülnek. A telepen eladásig maradó bikaborja-
kat is vakcinázzák. A felhasznált készítmény Bovilis® IBR 
Marker Live (MSD Animal Health).

•	 BVD elleni vakcinázás bevezetése az alábbi program 
szerint: növendék üszők immunizálása kb. 12 hónapos 
kortól, 4 hetes időközzel kétszer (Bovilis® BVD, MSD 
Animal Health). Ezt a programot 2016-ban felváltotta a 
Bovela®(BoehringerIngelheim Vetmedica GmbH) vakci-
na egyszeri alkalmazása a várható termékenyítés előtt 
1-1,5 hónappal. Állományvakcinázás 2015-2016-ban 
nem történt, ennek bevezetése 2017-ben várható.

•	 Borjúhasmenések elleni vakcinázás bevezetése: vem-
hes tehenek oltása ellés előtt 3 héttel E.coli K99, rota- 
és coronavírust tartalmazó vakcinával (RotavecCorona®, 
MSD Animal Health)

•	 Föcstej itatás technológia szigorú betartása: a bor-
jaknak születésük után 4 órán belül legalább a testtö-
megük 10%-ának megfelelő mennyiségű (kb. 4 liter) 
testmeleg föcstejet kell kapniuk. Részletes elletési mun-
kalap használatát vezették be, amelyen pontosan rögzí-
tik az ellés körülményeit, esetleges segítségnyújtást és 
a borjú föcstej felvételének körülményeit. Amelyik borjú 
spontán nem, vagy nem elegendő föcstejet vett fel, azt 
szondán keresztül táplálják.

•	 Föcstej ellátottság ellenőrzése: a borjak 1-2 na-
pos korában mindegyiküknél ellenőrzik a vérszérum-
ban az immunglobulin ellátottságot refraktométe-
res vizsgálat segítségével, a föcstej minőségét pedig 
kolosztrométerrel. Ha a tehénnek tőgygyulladása van, 
vagy alacsony a föcstej sűrűsége, a megszületett borjú 
más tehén fagyasztott föcstejét kapja.

A BVD PI egyedek felderítésére és kiszűrésére 2015 júliustól 
kezdődően a teljes állományra kiterjedő szűrést végeztek: a 
laktáló egyedekből vett egyedi mintákból képezett elegytej 
(poolok) PCR, a nem tejelő, 4 hónaposnál idősebb egyedek 
vérmintáinak és a 4 hónaposnál fiatalabb borjak fülporc 
mintáinak BVD antigén ELISA vizsgálatával. Az állomány-
vizsgálatot követően született borjakat fülporc mintákból 
vizsgálták egy éven át.

IB
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gE
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tív

ak
 a

rá
ny

a 
%

Összes korcsoport 
áttelepítése  a 
tehenészetbe 

BVD elleni védekezési 
program indulása

1. ábra: BoHV-1 vírussal fertőzött (gE pozitív) állatok arányá-
nak alakulása korcsoportos bontásban 2010-2016.
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Összesen 1626 minta vizsgálatának eredményeképpen 16 
BVD PI állatot azonosítottak, (2. táblázat) amelyek eltá-
volításra kerültek az állományból.

2. táblázat: BVDV perzisztens vírushordozók (PI) 
        megoszlása korcsoport szerint
Korcsoport BVDV PI (db)
Itatásos borjú (<2 hónapos) 2
növendék üsző (6-14 hónapos) 7
tehén (>24 hónapos) 7
Összesen 16

A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek összegzésé-
vel elmondható, hogy 2016 közepére az állomány BVD 
perzisztens hordozóktól mentessé, és a 24 hónaposnál 
fiatalabb korosztály IBR gE negatívvá, azaz természetes 
BoHV-1 vírustól mentessé vált.

Felmerül a kérdés, hogy a járványtani helyzet ilyen markáns 
változása vajon megmutatkozik-e a termelési paraméterek-
ben?
Két területet emelnénk ki:
•	 a borjúelhullási arány közel egyharmadára (!) - vagy 

más szavakkal, 6,8% ponttal - csökkent 2016-ban 2015-
höz képest (2. ábra)

•	 a szaporodásbiológiai mutatók is számottevően ja-
vultak (3. táblázat). Ezek közül a következő lényeges 
adatokat emelnénk ki: 8% ponttal, közel másfélszeresé-
re nőtt az első termékenyítésre vemhesült tehenek ará-
nya, 3% ponttal (kb. egy negyedével) csökkent az üres 
tehenek aránya, 6 nappal csökkent a szervízperiódus 
átlagos időtartama, és 0,6-tal javult a termékenyítési 
index.

3. táblázat: Főbb szaporodásbiológiai mutatók 
                    változása 2015-2016

2015 2016
Tehén létszám 702 774
Selejt tehenek aránya % 2,6* 0,5
60 napnál régebben ellett üres tehe-
nek aránya %

11,8 8,5

Első termékenyítésre vemhesült tehe-
nek aránya %

18,5 26,1

Termékenyítési index 4 3,4
Szervizperiódus átlag (nap) 155 149
Produktivitási index** % 70,7 74,9

* BVDV PI egyedeket is beleértve
** megállapított vemhes+ellés után 90 napon belül termé-
kenyített tehén létszám / összes tehén

Következtetések
Molnár és Szabó (2013) valamint Albert (2015) adatai egy-
behangzóan azt mutatják, hogy napjainkban, hazánkban kb. 
15-20%-ra tehető a BoHV-1 vírussal fertőzött (gE pozitív) 
szarvasmarha állományok aránya. Sok ez vagy kevés? Meg-
ítélés kérdése. Ha a 2003-as 90%-os fertőzöttségi arányhoz 
viszonyítjuk, akár még örülhetnénk is. Ha azt nézzük, hogy a 
mentesítés megkezdése óta 13 év telt el és a tehenészetek 
átlagos laktációszáma 2,2-2,3 vagyis a tehenek várható élet-
tartama alig 4,5-5 év, ennyi idő alatt több mint kétszer be-
következett a természetes állomány cserélődés, vagyis ha az 
új fertőződéseket sikerül megakadályozni, már régen men-
tesnek kellene lennie az ország teljes szarvasmarha állomá-
nyának. Nyilvánvalóan időről-időre előfordulnak tehát az 
állományok egy részének életében olyan járványtani epi-
zódok, amikor új fertőződési ciklus indul be. Ne feledjük, 
hogy számos egyéb tényező mellett ennek egyik oka lehet 
a BVD perzisztens vírushordozás is. Olyan állományokban 
tehát, ahol nem halad megfelelően az IBR mentesítés, ér-
demes gondot fordítani a BVD vírushordozók felderítésére 
és eltávolítására is, mert lehet, hogy ez az előrelépés gátja.
Az általunk vizsgált esetben az is bebizonyosodott, hogy a 
szaporodásbiológiai és borjúnevelési paraméterek javu-
lása miatt gazdasági értelemben is kiválóan megtérülő 
befektetés a BVD PI mentesítésre fordított pénz, idő és 
energia.
A laboratóriumi vizsgálatokat 2015-től a M.A.H. Food-
Controll Kft. Vet-Controll állatdiagnosztikai laboratóriuma 
végezte.

Szarvasmarha állategészségügyi diagnosztika
Borjak hasmenéses megbetegedésének diagnosztizálása (Rota, Corona, E. Coli K 99, 
Cryptosporydium)
Borjak légzőszervi megbetegedéseinek (baktérium, vírus) diagnosztizálása
Brucella szűrés – ELISA ellenanyag – akkreditált
BVD fertőzöttség állomány szintű felmérése
BVD fertőzöttség egyedi diagnosztizálása – PI egyedek kiszűrése
BVD fertőzöttség diagnosztizálása borjú fülporc mintákból – PI egyedek kiszűrése
BVD perzisztens egyedek szűrése a telep egyedi igényeihez igazítottan 
IBR szűrés – ELISA ellenanyag- akkreditált
Kéknyelv PCR vizsgálat – Bluetongue
Konzultációs lehetőség laboratóriumvezetőnkkel és szaktanácsadó állatorvosainkkal
Leptospírózis ellenanyagszűrés
Leukózis szűrés – ELISA ellenanyag – akkreditált

Mastitis diagnosztika – egyedi és állomány szintű tőgygyulladás diagnosztika – kór-
okozók kimutatása (St. aureus, Prot. zoopfi, CNS), antibiotikum rezisztencia meg-
határozása
Metabolikus profilvizsgálat
Paratuberculosis diagnosztizálása, egyedi és állomány szintű vizsgálat, szaktanács-
adás a mentesítéshez
Paratuberculosis – ELISA ellenanyag vizsgálat – akkreditált
Paratuberculosis PCR egyedi bélsár és környezeti minták vizsgálata
Prototheca zoopfi szűrés
Schmallenberg vírus kimutatása – ELISA, PCR
Staphylococcus aureus szűrés
Szarvasmarhatartó telepi higiéniai vizsgálatok – mintavétel
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2. ábra: Borjúelhullások alakulása 2015-2016
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Korai vemhességvizsgálatok  
gazdasági jelentősége  

tejhasznú tehenészetekben
Fodor István, Ózsvári László 

Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani, 
Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék

A hazai tejelő szarvasmarha telepeken előforduló állomány-
szintű állategészségügyi problémák közül a szaporasági 
zavarok okozzák a legnagyobb gazdasági veszteséget. Az 
elmúlt évtizedekben a két ellés közötti idő ráadásul folya-
matosan romló tendenciát mutatott: hossza az ezredforduló 
körüli 420 napos értékről a 2010-es évekre 440 napra emel-
kedett. Az elmúlt néhány évben azonban ez az emelkedő 
tendencia megtorpanni látszik.
A szaporodásbiológiai mutatók évtizedeken átívelő rom-
ló tendenciája világszerte megfigyelhető jelenség, ami az 
USA-ban pl. már megfordult, vagyis javulnak a szaporasá-
gi eredmények. A javulást Ott és mtsai a biotechnológia 
vívmányainak terjedő használatában, a nagy tejtermelésű 
tehenek jobb menedzsmentjében és abban látja, hogy a 
genetikai szelekcióban nagyobb hangsúlyt kapnak a sza-
porasággal összefüggő tulajdonságok. Továbbra is kihívást 
jelent azonban a termékenyítést követően üresen maradt, 
ill. embrió/magzatvesztésen átesett tehenek időben történő 
felismerése és mihamarabbi újratermékenyítése.
A termékenyítés után üresen maradt tehenek felismerésé-
nek egyik módszere, hogy megállapítjuk a visszaivarzásu-
kat. Viszont nem minden üresen maradt tehén fog ivarzási 
tüneteket mutatni, és a visszaivarzók közül sokat elmulasz-
tunk az ivarzókeresés sokszor rossz hatásfoka miatt. A nem 
vemhesülő tehenek felismerésének másik módszere a korai 
vemhességvizsgálatok (valójában inkább „ürességi vizsgála-
tok”) végzése, és az üres tehenek újratermékenyítése.
Cikkünkben összefoglaljuk az ultrahangos, ill. a vemhessé-
gi fehérjék kimutatásán alapuló vemhességdiagnosztikai 
módszereket, röviden bemutatjuk ezek alkalmazhatóságát, 
ill. ismertetjük a korai vemhességvizsgálati módszerek hasz-
nálatának fontosabb gazdasági vonatkozásait.

A korai vemhességvizsgálatok hazai elterjedtsége és az 
értékelésükre használt főbb mutatók
A korai vemhességvizsgálati módszerek használatát nagyon 
sok magyarországi tehenészetben még mindig mellőzik. 
Egy 34 gazdaságot (25.672 tehenet, a termelésellenőrzött 
tehénlétszám közel 15%-át) felölelő országos hazai vizsgá-
lat során 2014-ben a tehenészetek 29,4%-ában kizárólag 
rektális tapintást, 64,7%-ában rektális ultrahangot, 2,9%-
ában rektális tapintást és vemhességi fehérje vizsgálatokat, 
szintén 2,9%-ában pedig ultrahangot és vemhességi fehérje 
vizsgálatokat alkalmaztak a vemhességi állapot felderítésé-
re. Ezzel szemben egy 2012-es felmérés során a válaszadó 
tehenészetek 72,1%-a rektális tapintással vizsgálta a vem-
hességet, és csupán 16,8%-uk alkalmazott ultrahangot erre 
a célra. A két felmérés közötti különbség feltételezett oka, 
hogy a 34 tehenészetet felölelő vizsgálatban felülreprezen-

táltak a nagyobb létszámú, ezáltal intenzívebben mene-
dzselt állományok.
A korai vemhességvizsgálati módszerek pontosságának, 
ill. alkalmazhatóságának jellemzésére – más diagnosztikai 
tesztekhez hasonlóan – a szenzitivitás (Se), specificitás (Sp), 
pozitív prediktív érték (PPÉ) és negatív prediktív érték (NPÉ) 
használatosak (1. táblázat).

1. táblázat: A megfigyelt előfordulási gyakoriságok a 
vemhességvizsgálat eredménye, ill. a valódi vemhességi 
állapot szerint

Valódi vemhességi állapot
Vemhességvizsgá-
lat eredménye

Vemhes Üres

Vemhes a 
(valódi vemhes)

b 
(fals pozitív)

Üres c 
(fals negatív)

d 
(valódi üres)

Szenzitivitás= a/(a+c); Specificitás= d/(b+d); Pozitív prediktív érték= a/
(a+b); Negatív prediktív érték= d/(c+d) (Petrie és WatsOn nyomán)

Transzrektális ultrahanggal végzett korai vemhesség-
vizsgálatok
Az ultrahang készülék számos célra használható a tehe-
nészetek szaporodásbiológiai menedzsmentjében: a pe-
tefészek és a méh állapotának vizsgálatán túl alkalmas 
korai vemhességvizsgálatra, az utód életképességének és 
ivarának meghatározására, ill. az ikervemhességek megál-
lapítására is. Mivel ultrahang segítségével a vemhességi ál-
lapot már 26-28 nappal a termékenyítés után nagy pontos-
sággal megállapítható, javítja a szaporodási menedzsment 
hatékonyságát, ezáltal a jövedelmezőséget növeli. A vem-
hességi ultrahangvizsgálatok pontosságát számos szerző 
elemezte, eredményeiket a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A vemhesség korai szakaszában a termékenyítés óta eltelt 
napok számának növekedésével javul az ultrahangos vem-
hességvizsgálatok pontossága. Azoknál a teheneknél, ame-
lyeknek a méhe jóval a medencebejárat előtt helyeződött, 
szignifikánsan több fals negatív diagnózis történt a korai 
vemhességvizsgálat során, ami akár vehemvesztést is ered-
ményezhet PGF2α kezelést követően. A vemhességi ultra-
hangvizsgálat eredményének hibáját a vemhességdiagnózis 
kritériuma is befolyásolja: ha a megfelelő szívműködéssel 
rendelkező ép embrió volt a pozitív diagnózis kritériuma, 
akkor szignifikánsan több fals negatív és kevesebb fals pozi-
tív diagnózis történt, mint az allantoisfolyadék kritériumként 
történő megítélésekor. 
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2. táblázat: Az ultrahangos vemhességvizsgálatok szen-
zitivitása, specificitása, pozitív és negatív prediktív érté-
ke az egyes szerzők szerint

Vizsgálat 
időpontja 
a termé-
kenyítést 
követően

Se Sp PPÉ NPÉ

Karen és mtsai, 
2015 28. nap 92,7 91,5 88,4 94,7
rOmanO és mtsai, 
20061 

24. nap 74,5 90,3 77,8 88,6
28. nap 97,6 95,6 89,1 99,1
30. nap 100,0 97,4 91,9 100,0

rOmanO és mtsai, 
20062 

21. nap 50,0 87,5 80,0 63,6
24. nap 91,6 96,5 95,6 93,3
26. nap 100,0 96,7 94,4 100,0

silva és mtsai, 
2007 27. nap

94,2-
98,9

91,7-
97,3

87,3-
93,8

97,1-
99,5

szenci és mtsai, 
19953

24-26. nap 82,9 66,7 88,7 55,2
27-29. nap 97,4 91,7 97,4 91,7
31-33. nap 97,4 95,8 98,7 92,0

szenci és mtsai, 
19954 

27-32. nap 80,0 100,0 100,0 57,1
34-38. nap 96,6 100,0 100,0 90,0

szenci és mtsai, 
1998a5

26-27. nap 45,3 98,6 96,6 67,5
29-30. nap 76,1 97,9 97,9 83,1
33-34. nap 90,0 100,0 100,0 92,5
39-42. nap 94,5 100,0 100,0 95,3

szenci és mtsai, 
1998a6

26-27. nap 82,8 94,5 92,9 86,4
29-30. nap 90,4 96,0 95,0 92,3
33-34. nap 96,6 98,6 98,3 97,3
39-42. nap 100,0 100,0 100,0 100,0

szelényi és mtsai, 
2012

29-35. nap 100,0 88,9 79,6 100,0
36-42. nap 100,0 90,7 85,9 100,0

Se: szenzitivitás, Sp: specificitás, PPÉ: pozitív prediktív érték, NPÉ: negatív 
prediktív érték
1 tehenek; 2 üszők; 3 5 MHz szektor vizsgálófej; 4 7,5 MHz lineáris vizsgáló-
fej; 5 vemhesség kritériuma a szívveréssel rendelkező embrió; 6 vemhesség 
kritériuma az allantoisfolyadék jelenléte

Az ultrahangvizsgálatok üszőknél három nappal korábban 
érték el a maximális szenzitivitást, ill. negatív prediktív érté-
ket a tehenekhez képest, és esetükben a vemhesség koráb-
ban megállapítható volt.
rOmanO és mtsai azt javasolják, hogy az állatorvosok a saját 
tapasztalatuk, a vizsgált állatok ellésszáma, a felszerelés és 
a felállított diagnózisaik pontossága tükrében határozzák 
meg azt az időpontot, amikor megfelelő pontossággal meg 
tudják különböztetni a vemhes és az üres egyedeket.

Vemhességi fehérjék kimutatásán alapuló vemhességi 
tesztek
A vemhességi fehérjék (pl. bPSPB, bPAG-1) a kérődzők pla-
centájának trophoblastsejteiből származnak, és mivel ezek a 
molekulák a placenta szövetére specifikusak, az anyai kerin-
gésben való megjelenésük a vemhességet jelzi.
A PAG-vizsgálatok a termékenyítést követő 28. naptól hasz-
nálhatók jó pontossággal. A vemhesség 32. napja körül a 

PAG koncentrációja korai csúcsot ér el, melyet egy 5-6 hétig 
tartó csökkent PAG-szint követ, ami aztán a 67-74. naptól 
újra emelkedni kezd, és a vemhesség végéig folyamatosan 
emelkedik. Az átmeneti koncentrációcsökkenés a fals nega-
tív és az ismétlő vizsgálatok arányát növelheti.
A tesztek használhatóságát korlátozza, hogy a PAG-
koncentráció a vemhesség legvégén éri el a csúcsát, egy-
úttal a felezési ideje viszonylag hosszú (4,3-9 nap), így csak 
az előző ellést követő kb. 90. napot követően használható 
vemhességdiagnózisra az anyai keringésben visszamaradó 
vemhességi fehérjék miatt.  Ráadásul a PAG koncentrációjá-
ban egyedi különbségek is mutatkoznak. A vemhességi fe-
hérjék – elsősorban ELISA-val történő – kimutatásán alapuló 
vemhességvizsgálatok pontosságát az egyes szerzők szerint 
a 3. táblázatban foglaltuk össze. 

A PAG-vizsgálat során kapott eredmény helyessége alap-
vetően – a rektális tapintással, ill. az ultrahanggal végzett 
vemhességvizsgálattal szemben – független a vizsgáló sze-
mély „ügyességétől”, azonban jelentősen befolyásolhatja 
a mintavételi és mintaküldési fegyelem (pl. mintacserék), 
ezért erre fokozott figyelmet kell fordítani.
PiechOtta és mtsai PSPB és bPAG-1 ELISA-vérteszttel végzett 
vizsgálatában nem mutatott ki szignifikáns különbséget a 
két módszer diagnosztikai pontosságában. ricci és mtsai 
vizsgálatai során a vérből, ill. a tejből végzett PAG ELISA-
teszt hasonlóan pontosnak bizonyult. Ugyanebben a kuta-
tásban a PAG-teszt segítségével 7-14 nappal később de-
rült fény az embrió-, ill. magzatvesztésekre az ultrahangos 
vemhességvizsgálatokhoz képest a PAG felezési ideje miatt. 
PAG-vizsgálat segítségével az ikervemhesség elkülönítése a 
vemhesség 85. napja előtt nem lehetséges a gyakorlatban, 
de a módszer ígéretesnek tűnik.
Az ideális vemhességi teszt a vemhes és az üres egyedeket 
pontosan megkülönbözteti röviddel a megtermékenyülést 
követően, nem invazív (tehát nem okozhat sem embrionális 
sem magzati mortalitást), olcsó, nem függ a vizsgáló sze-
mélyétől, ill. gyorsan és egyszerűen elvégezhető a vizsgált 
egyed mellett. Vagyis az ideális vemhességi teszt nagyon 
hasonló lenne az emberek számára elérhető hCG-(humán 
choriongonadotropin) tesztekhez. Ilyen teszt azonban szar-
vasmarhák vizsgálatára (jelenleg) nem érhető el. A rektális 
tapintásos, az ultrahangos és a vemhességi fehérjék kimu-
tatásán alapuló vemhességvizsgálati módszereket a 4. táb-
lázatban hasonlítottuk össze.

A korai vemhességvizsgálati módszerek hatása a szapo-
rasági mutatókra és a tejtermelés gazdaságosságára
A nagy tejtermelésű tehénállományok szaporodási eredmé-
nyeinek javulásával az állomány jövedelemtermelő képes-
sége nő. Nő a takarmányozáson felüli tej árbevétel (IOFC, 
income over feed cost), mivel az állomány nagyobb hánya-
da termel a laktációs görbének abban a fázisában, ahol jobb 
a takarmányértékesítés. A jobb szaporodás több borjú szü-
letését is eredményezi, amelyek eladhatóak, ill. felnevelve 
beállítható üszőkké válnak, nagyobb teret engedve az in-
tenzív selejtezésnek. Jobb szaporodásbiológiai állapot mel-
lett kevesebb tehén kerül idő előtt selejtezésre reprodukciós 
okból, és a szaporodásbiológiai költségek is relatíve kiseb-
bek lesznek. A szaporodási eredmények javulása a csökke-
nő határhaszon elvét követi (law of diminishing returns), 
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vagyis a teljesítmény 
egységnyi javításából 
származó haszon az 
egyre jobb reproduk-
ció felé haladva egyre 
kisebb.
Viszonylag kevés 
kutatás foglalkozott 
a korai vemhesség-
vizsgálati módsze-
rek alkalmazásának 
gazdasági következ-
ményeivel. Az egyes 
szerzők, szerző-
csoportok többféle 
módszerrel, különbö-
ző szempontok sze-
rint végezték elemzé-
seiket. Míg egyesek 
az üres napok számá-
nak csökkenéséből 
indultak ki a számítá-
soknál, addig mások 
számítógépes szimu-
lációkat végeztek az 
ál lománydinamika 
vizsgálatára, és ennek 
eredménye alapján 
végeztek gazdasági 
számításokat. Fon-
tos, hogy a konkrét 
számadatok orszá-
gonként, évenként 
és tehenészetenként 
különböznek, de az 
alapelvek azonosak.
A korai diagnózis ré-

vén nagyobb jövedelem érhető el a gyengébb szaporasági 
eredményeket mutató állományokban. Ugyanis ezekben a 
tehenészetekben nagyobb arányban fordulnak elő üres te-
henek a vemhességvizsgálatok alkalmával, amelyek koráb-
ban történő kiszűrése növeli a korai vemhességvizsgálatok 
értékét. Másrészt az üres napok számának növekedésével 
minden egyes újabb üres nap egyre nagyobb veszteséggel 
jár (vagyis nő az üres napok marginális költsége), és for-
dítva, tehát a gyengébb reprodukció egységnyi javításával 
nagyobb jövedelem érhető el, mint az eleve jobb szaporo-
dásbiológiai eredmények javításával (lásd csökkenő határ-
haszon elve).
Az állomány aktuális szaporodási teljesítményén túl a ko-
rai vemhességvizsgálatok jövedelmezőségét számos egyéb 
tényező is befolyásolja, pl. a termékenyítéstől a vemhes-
ségvizsgálatig eltelt idő hossza, a vemhességvizsgálat pon-
tossága, a magzatvesztés előfordulási gyakorisága, és az 
ivarzókeresés hatékonysága is.

A termékenyítéstől vemhességvizsgálatig eltelt idő
Korai vemhességdiagnosztikai módszerek révén a termé-
kenyítést követően hamarabb megállapíthatóvá válik az 
állatok vemhességi állapota, de azok csak akkor javítják a 
jövedelmezőséget, ha az üres teheneket olyan stratégiának 

3. táblázat: A vemhességi fehérjék kimutatásán alapuló vemhességvizsgálat szenzitivitása, 
specificitása, pozitív és negatív prediktív értéke az egyes szerzők szerint
 

Vizsgálati 
módszer

Vizsgált 
minta

Vizsgálat 
időpontja a 
termékenyí-
tést köve-

tően

Se Sp PPÉ NPÉ

GábOr és mtsai, 
20041

bPSPB 
ELISA vér 30-36. nap 95,1 68,6 72,6 94,1

GábOr és mtsai, 
20042

bPSPB 
ELISA vér 30-36. nap 100,0 89,1 88,4 100,0

Karen és mtsai, 
2015

bPAG ELISA
vér 28. nap

90,2 98,3 97,4 93,7
bPAG RIA 100 94,9 93,2 100

laWsOn és mtsai, 
2014 bPAG ELISA tej 33-52. nap 100,0 97,9 98,5 100,0

leblanc, 2013 bPAG ELISA tej ≥ 60. nap 99,2 95,5 99,8 80,8

PiechOtta és mtsai, 
2011

bPSPB 
ELISA vér 26-58. nap

98,0 97,1 99,3 91,9

bPAG ELISA 97,8 91,2 97,8 91,2

ricci és mtsai, 
2015 bPAG ELISA

vér
32. nap

100 87 84 100
tej 98 83 79 99

rOmanO és larsOn, 
2010

bPSPB 
ELISA vér

28. nap 93,9 95,5 94,7 94,7
30. nap 96,0 93,9 92,2 96,8
35. nap 97,2 93,6 92,0 97,8

silva és mtsai, 
2007 bPAG ELISA vér 27. nap 93,5-96,3 91,7-96,8 89,7-92,6 96,9-97,7

sinedinO és mtsai, 
2014 bPAG ELISA vér

27. nap 94,6 89,9 86,6 96,0
28-30. nap 96,1 90,7 89,2 96,7
31-35. nap 98,7 88,1 83,7 99,1
> 35. nap 94,4 85,2 94,2 85,6

Se: szenzitivitás, Sp: specificitás, PPÉ: pozitív prediktív érték, NPÉ: negatív prediktív érték
1 23 tehenészet alapján; 2 egy tehenészet alapján

4. táblázat: A különböző vemhességvizsgálati módsze-
rek összehasonlítása fontosabb gyakorlati szempontok 
alapján

Rektális 
tapintás

Rektális 
ultrahang

Vemhességi 
fehérjék vizs-

gálata

Termékenyítést 
követően mikor-
tól alkalmazható 
jó pontossággal?

35. naptól 26-28.  
naptól 28. naptól

Invazivitás minimális minimális tej: nem
vér: minimális

Befektetési, üze-
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vetjük alá, ami mihamarabbi újratermékenyítéshez és vem-
hesüléshez vezet (5. táblázat). A nem vemhesült tehenek 
korai felismerése révén az újratermékenyítés hamarabb el-
végezhető, ezáltal csökken a két termékenyítés közötti idő 
(IBI, interbreeding interval), a rövidebb IBI miatt időegység 
alatt több termékenyítésre kerül sor, így időegység alatt 
több tehén vemhesül (nő a vemhesülési ráta [pregnancy 
rate]), az üres napok száma csökken, és javul a szaporodási 
teljesítmény. A hazai felmérések alapján egy üres nap által 
okozott átlagos veszteség 700 Ft, de egyes tehenészetekben 
elérte az 1 950 Ft-ot is. Az IBI egy héttel történő csökkentése 
révén (28-56 nap közötti IBI-t vizsgálva) 37-47 USD-vel nőtt 
a tehenenkénti éves jövedelem.
tóth és mtsai hároméves kísérletük során ivarzásszinkroni-
zálást és szaporodásbiológiai ultrahangvizsgálatot (a pete-
fészekképletek vizsgálatára és korai vemhességvizsgálat cél-
jából) vezettek be egy magyarországi tehenészetben, ezáltal 
a két ellés közötti időt 20 nappal, a termékenyítési indexet 
0,8-del csökkentették annak ellenére, hogy időközben az 
éves tejhozam 600 kg-mal nőtt. A kísérlet három éve alatt 6 
338 EUR többletráfordítással 70.257 EUR-val csökkentették 
a hosszabb két ellés közötti időből és a nagyobb termé-
kenyítőanyag-felhasználásból származó veszteségeket, ami 
állományszinten 63.919 EUR hasznot eredményezett. Tehát 
vizsgálatukban a szaporodásbiológiai menedzsment fejlesz-
tésére fordított többletköltség kb. tízszeresen megtérült.
FOdOr és mtsai egy hazai nagy létszámú tehenészetben 
összehasonlították a termékenyítést követő 30-36. napon 
rektális ultrahanggal, ill. 40-46. napon rektális tapintással 
végzett szaporodásbiológiai vizsgálatok eredményességét, 
és elvégezték az ultrahangos szaporodásbiológiai gondozás 
gazdasági elemzését. Az ultrahanggal vizsgált csoport vem-

hesült tehenei esetében hét nappal 
hamarabb történt az első terméke-
nyítés, 29,6 nappal rövidebb lett a 
két termékenyítés közötti idő, és 12 
nappal korábban vemhesültek a te-
henek a rektális tapintással vizsgált 
csoport vemhesült teheneihez ké-
pest. Összességben az ultrahangos 
vizsgálatok tehenenként 14.837 Ft 
nyereséget eredményeztek a rektális 
tapintással történő vizsgálatokhoz 
képest.
A korai vemhességvizsgálatok a 
rektális tapintáshoz képest hama-
rabb adnak pontos diagnózist, ez-
által csökkentik a két termékenyítés 
közötti időt és a veszteséget jelentő 
üres napok számát.

A vemhességvizsgálati módszer 
pontossága gazdasági szempontból
A korábban végzett vemhesség-
vizsgálat csökkentheti a diagnózis 
pontosságát. A vemhességvizsgálati 
módszer pontosságának pénzben 
kifejezhető következményei vannak, 
amire GiOrdanO és mtsai is rámutat-
tak szimulációs vizsgálataik során. 
OvSynch-kel és ivarzókereséssel 

kombinált – a termékenyítést követő 31. napon végzett – 
vemhességi fehérjék mérésén alapuló vemhességdiagnózis 
gazdasági elemzését végezték el a 39. napon végzett rektális 
tapintásos vemhességvizsgálathoz viszonyítva. Gazdasági 
szempontból a vizsgált körülmények között a vemhességi 
teszt szenzitivitása volt a legfontosabb tényező, ugyanis a 
teszt szenzitivitásának egy százalékpontos növekedése 5,3 
USD-vel növelte a fehérjéket mérő vemhességi tesztet hasz-
náló szaporodásbiológiai program nettó jelenértékét (USD/
tehén/év) a rektális tapintásos vemhességvizsgálatot alkal-

5. táblázat: A korai vemhességvizsgálat gazdasági következményeivel  
kapcsolatos kutatások eredményei

Kutatás Összehasonlított 
módszerek

Gazdasági 
vonzat

Megjegyzés

descOteaux 
és FetrOW, 
1998

UH 27-32. napon vs. 
diagnózis a legköze-
lebbi vizsgálatkor

elkerült veszte-
ség: 10,08 USD 
/átlagtehén/év

4 USD/üres nap

FOdOr és 
mtsai, 2016

UH 30-36. napon vs. 
RT 40-46. napon

jövedelem: 
14 837 Ft  
/tehén

1950 Ft/optimálisnál több 
üres nap, UH-s csoportban 
minden szapbio vizsgálat 
UH-val

GiOrdanO és 
mtsai, 2013

VF 31. napon vs. RT 
39. napon

jövedelem: 8,77 
USD /tehén/év

VF Se: 98%, Sp: 98%, Ism: 
3,3%, 6,0% vehemvesztés 
31. és 39. nap között,  
VF ára: 2,4 USD

tóth és 
mtsai, 2006

UH 28-42. napon és 
ivarzásszinkronizálás 
vs. RT és ivarzás-
megfigyelés

jövedelem:  
63 919 EUR  
/állomány/3 év

2,5 EUR/üres nap, UH 
ellés után 40-60 nappal 
petefészekvizsgálatra is

UH: ultrahang, RT: rektális tapintás, VF: vemhességi fehérje teszt, Se: szenzitivitás, Sp: specificitás, Ism: is-
métlő vizsgálat szükséges

1. ábra: Egyes vizsgált tényezők egységnyi1 változásának ha-
tása a szaporodásbiológiai programok jövedelmezőségére

Se: szenzitivitás, Sp: specificitás, Vv: vehemvesztés, Ism: ismétlendő vizsgála-
tok aránya, HDR: ivarzásmegfigyelési ráta (heat detection rate)
1 egy százalékpontnyi, ill. 0,1 USD-nyi növekedés (one percentage point or 
0,1 USD increase); 2 jövedelem alatt jelen esetben a nettó jelenértéket értjük

GiOrdanO és mtsai (15) nyomán, saját szerkesztés



Több kell mint szerencse
Ne bízza a véletlenre a reprodukció sikerét!

Szakemberek, programok és eljárások állnak minden adag sperma előállítása 
mögött, ami segíti a tenyészete szaporodásbiológiai teljesítményét. Ezen 
az alapelven nyugszik ConceptPlus programunk, ami a legbiztosabb bika 
fertilitási értékelés.

Szakember   p   Program   p   Eljárás   p   Termék

Forduljon hozzánk, és építse be a legjobb fertilitású ConceptPlus bikákat 
tenyésztési programjába.

zbabai@altagenetics.hu
www.altagenetics.hu



24 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/1

HAZAI SZERZŐINK
mazó programhoz képest (1. ábra). A vemhességi teszt árá-
nak befolyása elhanyagolható volt (-0,0175 USD).
Ha egy vemhességdiagnosztikai módszernek kisebb a 
specificitása, akkor több, valójában üres tehenet fogunk 
vemhesnek diagnosztizálni, vagyis megnő a fals pozitív di-
agnózisok aránya. A fals pozitív diagnózisok miatt később 
lesz újratermékenyítve az üres tehén, emiatt nő az IBI, és 
az üres napok számának növekedésével is számolnunk kell. 
Vemhességi fehérjevizsgálatok esetében akkor is megnőhet 
az IBI, ha ismételt vizsgálat szükséges, és a tehén valójában 
üres, ill. ekkor a vizsgálati költség is nő.
Ha a diagnosztikai módszernek a szenzitivitása kisebb, 
akkor több, valójában vemhes tehenet fogunk nem vem-
hesnek diagnosztizálni, vagyis a megnő a fals negatív di-
agnózisok aránya. Ebben az esetben, ha a tehenet olyan 
szinkronizációs protokollnak vetik alá, ahol PGF2α kezelés-
ben részesül, iatrogén vehemvesztés következik be.

Vehemvesztés
Korai vemhességvizsgálatok révén vehemvesztések okozó-
ivá, ill. megfigyelőivé is válhatunk. A fals negatív diagnó-
zis – és az ebből eredő iatrogén vehemvesztés – nagyobb 
veszteséget okoz, mint a fals pozitív diagnózis, és az abból 
következő késedelmes újratermékenyítés. de vries szerint a 
vemhesség első hónapjának végén történő vehemvesztés 
akár 649 USD kárt is okozhat egy esetre vonatkoztatva a 
tehén tejtermelési szintjétől, laktációszámától, ill. az elléstől 
újravemhesülésig eltelt napok számától függően (2. ábra).

Fontos, hogy az alkalmazott vemhességvizsgálati módszer 
minél nagyobb szenzitivitással és negatív prediktív értékkel 
rendelkezzen, így nagy bizonyossággal kizárható az állat 
vemhessége, ezáltal az iatrogén vehemvesztések nagy része 
elkerülhető.
A vehemvesztés természetes körülmények között is előfor-
duló jelenség, amit korai vemhességvizsgálatok végzése 
során nagyobb arányban tapasztalunk. A korai vemhesség-
vizsgálatok ugyanis a vemhességnek abban az időszakában 
történnek, amikor még nagy az embrió, ill. magzat pusztulá-
sának esélye, így a vemhességvizsgálat idején akár valóban 
vemhes egyed később üressé válhat. A vemhesség 30. és 60. 

napja között GábOr és mtsai szerint 14,0-18,3%-os, szenci és 
mtsai szerint a 26. és 58 nap között 8,6%-os, szelényi és mtsai 
szerint a 29-42. naptól az ellésig 16,8%-os a késői embri-
onális mortalitás előfordulási gyakorisága. A vehemvesztés 
miatt megnő a fals pozitív diagnózisok aránya (pl. a vem-
hességi fehérje vizsgálatok még néhány napig pozitív ered-
ményt mutatnak), ami csökkenti a vizsgálatok specificitását.
A korai vemhességvizsgálatot követő nagyarányú embrió/
magzatelhalás miatt a vemhesség 60-70. napján megerősí-
tő vemhességvizsgálat javasolt, ezáltal az időközben üressé 
vált egyedek túlnyomó többsége hatékonyan kiszűrhető, a 
veszteséget jelentő üres napok száma pedig csökkenthető.

Az ivarzókeresés hatékonyságának hatása
A hazai tehenészetek közel 80%-ában ivarzókeresési mód-
szereket és ivarzásszinkronizálást egyaránt használnak. Eb-
ben az esetben a korai vemhességvizsgálat nyújtotta elő-
nyöket jelentősen befolyásolja, hogy a termékenyítés után 
üresen maradt tehenek visszaivarzását milyen hatékonyan 
tudják megfigyelni. GiOrdanO és mtsai vizsgálatai kimutatták, 
hogy az ivarzásszinkronizálást és ivarzókeresést is használó 
szaporodásbiológiai programok jövedelme függ a megfi-
gyelt ivarzást követő termékenyítések összes termékenyí-
tésen belüli részarányától, ill. az időzített és a megfigyelt 
ivarzást követő termékenyítések egymáshoz viszonyított 
fogamzási rátájától (conception rate). sinedinO és mtsai 972 
tehén eredményei alapján összehasonlították a 28. napon 
végzett PAG ELISA vizsgálat és a 46. napon végzett rektális 

tapintásos vemhességvizsgálatot követő – OvSynch 
program szerinti – újraszinkronizálás eredményes-
ségét. Emellett ivarzásmegfigyelést is végeztek, 
és az ivarzási tüneteket mutató teheneket termé-
kenyítették. A PAG-os csoportban szignifikánsan 
rövidebb volt az IBI (28,5 vs. 41,5 nap), az elléstől 
újravemhesülésig eltelt idő rövidült (medián: 132 vs. 
140 nap), és kismértékben nagyobb volt a vemhesek 
aránya 72 nappal az első termékenyítés után (52,1% 
vs. 50,0%), bár utóbbi eltérések nem bizonyultak 
szignifikánsnak. Eredményeik alapján arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy ha az ivarzókeresés haté-
konysága jó, és a nem vemhesülő tehenek többsége 
még a vemhességvizsgálat előtt detektáltan vissza-
ivarzik, elvész a korai vemhességvizsgálat előnye. 
A tehenészetekben előforduló egyik leggyakoribb 
probléma azonban az ivarzókeresés rossz hatásfo-
ka, emiatt a korai vemhességvizsgálatok végzése és 
az üres tehenek időzített újratermékenyítése a tehe-
nészetek többségében feltehetően jelentős gazda-
sági előnnyel jár.

Beruházás-gazdaságossági vizsgálatok
A korai vemhességvizsgálatok jelentős költséggel járnak, 
ami a legtöbb esetben a vemhességvizsgálatok árának 
növekedését okozza. de vries és mtsai egy ezer tehenes 
állományban 3 USD/nap átlagos üres naponkénti költség 
mellett elemezték az ultrahang készülék vásárlásának meg-
térülését aszerint, hogy vemhességvizsgálatkor a vizsgált 
tehenek hány százaléka vemhes (3. ábra).
Egy 6 000 USD-ba kerülő készülék vásárlása 70%-os vem-
hes arány esetén kb. egy év alatt térült meg, míg ugyanilyen 
feltételek mellett egy 10.500 USD-ba kerülő készülék meg-

2. ábra: A vemhesség első hónapjának végén történő vehemvesztés 
okozta veszteség a tehén laktációszáma és relatív tejhozama szerint

1 a tehén relatív tejtermelési szintje; az állomány átlaga = 100%
de vries adatai alapján saját szerkesztés
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térüléséhez 50%-os vemhes aránynál alig több, mint fél év is 
elegendő volt. rOsenbaum és WarnicK eredményei alapján fel-
tételezve, hogy az ultrahangos korai vemhességvizsgálatok 
révén hét nappal csökken az elléstől újravemhesülésig eltelt 
idő, de vries és mtsai 3 USD üres naponkénti költség mellett 
kiszámolták az ultrahang készülék megtérülését különböző 
készülék árak és állományméretek esetén (4. ábra). 
Természetesen olcsóbb ultrahang készülék, ill. nagyobb állo-
mány esetén gyorsabban megtérül a beruházás. A vemhes-
ségvizsgálatok időzítése szempontjából kompromisszumot 
kell kötni a korai vemhességvizsgálattal nyert idő (keve-
sebb üres nap) és a korai vizsgálatot követően megfigyelt 
nagyobb arányú vehemvesztés között. A korai diagnózist 
követően a vemhesség 60-70. napja körül megerősítő vizs-
gálat javasolt a vehemvesztésen átesett tehenek mihama-

rabbi kiszűrésére. A korai vemhességvizsgálati módszerek 
a szaporodásbiológiai menedzsmentbe építve – megfelelő 
alkalmazás mellett – számottevően javíthatják a tehenészet 
jövedelmezőségét, viszont az általuk elérhető jövedelmet, 
ill. a befektetés megtérülését az adott tehenészet termelési, 
gazdasági és menedzsment viszonyaira kell kiszámolni.

Köszönetnyilvánítás
A közlemény az Emberi Erőforrások Minisztérium 9877-
3/2015/FEKUT azonosítószámú támogatási szerződésének 
keretében jött létre.
A közlemény a Magyar Állatorvosok Lapja 2017. januári szá-
mában jelent meg. Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a 
szerkesztőségében is elérhető.

4. ábra: Az ultrahang készülék vásárlásának megtérülésé-
hez szükséges idő különböző beruházási költségek és állo-
mányméretek esetén

de vries és mtsai (4) nyomán, saját szerkesztés

3. ábra: Az ultrahang készülék megtérüléséhez szükséges 
idő egy 1000 tehenes állományban a vemhességvizsgálat-
kor vemhes tehenek aránya szerint

de vries és mtsai nyomán, saját szerkesztés

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



30245  ADAGIO-P
28618  ALBANIA
      ALLIGATOR
29431  APPRENTICE*RC
28969  ASTRAL
      AVATAR
227706  CAPITAL GAIN
      CARGO
30247  CLASSIC
28579  CRAYOLA
25056  DOORMAN
28246  DOORSOPEN
27333  HIGH OCTANE
229736  KANE
29390  KERRIGAN
27332  LIVEWIRE
30249  MILLENIUM
      NOMINEE
28245  OCTOBERFEST
29073  ORION
2973429734  PLEDGE
28736  SPIDERMAN
30252  SYLVESTER
30253  UPRIGHT

23214 JUSTICE
23246 JUTLAND
23351 NUMERO UNO

Tej lbs. NM$ gTPI

Tej kg. HGI

IMMUNITY+ TENYÉSZBIKÁK KÍNÁLATUNKBAN

www.semex.hu

KINGBOY x SUPERSIRE x ALCHEMY*RC

KINGBOY x NUMERO UNO x ROBUST

ENDCO APPRENTICE*RC

WESTCOAST KERRIGAN

PULSAR x SHAN x PLANETWESTCOAST PLEDGE

2753
gTPI

2683
gTPI

1355  582  2516

1120   539  2408

1425  611  2555

1636  862  2753

1855  764  2657

1033  687  2600

16501650  522  2445

1027  730  2638

1016   571  2507

1023  790  2654

150   470  2401

866   677  2584

1435  470  2418

16411641   679  2537

1469  778  2665

1545  561  2432

2203  746  2570

1078  703  2550

2038  734  2568

1828  672  2594

11961196   736  2683

1493  696  2588

1524  723  2648

969   676  2566

1005 1244

1593 1320

1161  1464

2665
gTPI



30245  ADAGIO-P
28618  ALBANIA
      ALLIGATOR
29431  APPRENTICE*RC
28969  ASTRAL
      AVATAR
227706  CAPITAL GAIN
      CARGO
30247  CLASSIC
28579  CRAYOLA
25056  DOORMAN
28246  DOORSOPEN
27333  HIGH OCTANE
229736  KANE
29390  KERRIGAN
27332  LIVEWIRE
30249  MILLENIUM
      NOMINEE
28245  OCTOBERFEST
29073  ORION
2973429734  PLEDGE
28736  SPIDERMAN
30252  SYLVESTER
30253  UPRIGHT

23214 JUSTICE
23246 JUTLAND
23351 NUMERO UNO

Tej lbs. NM$ gTPI

Tej kg. HGI

IMMUNITY+ TENYÉSZBIKÁK KÍNÁLATUNKBAN

www.semex.hu

KINGBOY x SUPERSIRE x ALCHEMY*RC

KINGBOY x NUMERO UNO x ROBUST

ENDCO APPRENTICE*RC

WESTCOAST KERRIGAN

PULSAR x SHAN x PLANETWESTCOAST PLEDGE

2753
gTPI

2683
gTPI

1355  582  2516

1120   539  2408

1425  611  2555

1636  862  2753

1855  764  2657

1033  687  2600

16501650  522  2445

1027  730  2638

1016   571  2507

1023  790  2654

150   470  2401

866   677  2584

1435  470  2418

16411641   679  2537

1469  778  2665

1545  561  2432

2203  746  2570

1078  703  2550

2038  734  2568

1828  672  2594

11961196   736  2683

1493  696  2588

1524  723  2648

969   676  2566

1005 1244

1593 1320

1161  1464

2665
gTPI



28 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/1

HAZAI SZERZŐINK

Több tej, javuló tőgyegészség 

Albertzki Zoltán
értékesítési menedzser, Anitech üzletág; Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

A neves, nagy gyártók a legkülönbözőbb szempontok sze-
rint és elképzelések mentén folytatták a fejlesztést. Egyes 
gyártók a fejés gyorsaságára, mások a kíméletes fejésre 
fektették inkább a hangsúlyt. 
A 2000-es évek elején, az AVON™ amerikai székhelyű cég-
óriás, a Wisconsini egyetem kísérletei és kutatásai alapján 
egy forradalmian új fejőgumi formával jelent meg a pia-
con. Ez az Impulse Air technológia, ami a kíméletes fejést 
egyesítette a gyorsabb fejés lehetőségével. 
Mindezek mellett egy olyan hozadéka is van a fejlesztés-
nek, ami tőgyegészségügyi szempontból messzemenően 
hatékonyabb és olcsóbb megoldást jelent a keresztfertő-
zések visszaszorításában, mint más gyártók fejlesztési irá-
nyai, az osztott teres kollektorok terén. 

Gyakorlati kísérletek, mérések és szemléletes 
tesztek, valamint a felhasználó tenyészetek 
visszajelzéséi igazolják, hogy a fenti egyéb té-
nyezők konstans állapota mellett tejhozam nö-
vekedést, javuló szomatikus sejtszám értékeket 
és csökkenő masztitisz kezelési arányokat ér-
hetünk el. A fenti állításokat a Svéd fejlesztésű 
VADIA™ rendszer méréseivel is látványosan alá 
lehet támasztani. A fejés közbeni, úgynevezett 
„dinamikus” mérések során a tejleadás pillana-
tában vizsgálhatjuk a vákuum viszonyokat, a 
pulzációt – gyakorlatilag a fejőrendszer valós 
idejű működését – és gyűjthetünk információ-
kat a fejés közbeni viszonyokról a tőgynegyed 
alatt, a rövid és központi tejcsőben egyaránt. 
Természetesen ezek az értékek nem a csoda 
vagy a varázslat kategóriájába esnek. Egyedek-
re vetítve, optimális körülmények mellett a tej-

hozam növekedés 4-6% körülire várható, természetesen a 
takarmányreceptúrák változtatása nélkül. 
Fontos kiemelnünk azt a tényt is, hogy a gyorsabb tejle-
adás, valamint a vákuum és áramlási tényezők változása 
miatt – a levegő nem a kollektoron, hanem a fejőgumi fej 
részénél „érkezik” a rendszerbe – nem minden esetben és 
nem minden fejőházban tudjuk alkalmazni és kamatoztat-
ni ennek a rendszernek az előnyeit. Leginkább a régebbi 
tervezésű és kivitelezésű telepeken, ahol a tejvezeték kiala-
kítása és átmérője még a korábbi szabványok alapján ke-
rült kiépítésre, nem alkalmazható ez a modern megoldás. 
Az ok gyakorlatilag nagyon egyszerű, bár nagyon kevesen 
ismerik fel és fogadják el ezt az egyszerű okot. Az elmúlt 
20 évben a tejhasznú szarvasmarha állomány genetikai 
mutatói olyan mértékben változtak, hogy gyakorlatilag a 
tejleadás gyorsasága szinte a felére (peakflow) a tejmeny-
nyiség pedig sok esetben a duplájára emelkedett. Ennek 
tudatában egyszerű belátni, hogy azonos mennyiségű jó-
szág, egy fejés során, olyan intenzitással és mennyiségben 
adja le a tejet, amit a régebbi szabványok már nem tudnak 
„lekövetni”.
A fentiek ellenére vagy ezek figyelembe vételével érdemes 
azonban kiemelt figyelmet fordítani az Impulse AIR három-
szögletű fejőgumik technológiájára. Az elmúlt évek szak-
mai kihívásainak minden tekintetben megfelelt, egyre többen 
és hatékonyan alkalmazzák, egyre elégedettebbek a telepek, 
a tulajdonosok és legfőbbképpen a tehenek, akiknek fejés 
közben nem irritálja a tőgyvégeit a visszacsapódó tej, a tőgy 
alatti vákuum csökkenése miatt nem alakul ki szövettorlódás 
és kékes elszíneződés. A háromszögletű fejőgumi kialakítása 
okán a legoptimálisabb a borjak táplálkozási metódusának 
imitálása, valamint a műanyag kelyhek hozadéka, hogy csök-
ken a tőgyre eső teher fejéskor. 
Összességében az Milkrite Impulse AIR a boldog tehenek 
és elégedett tenyésztők korszerű megoldása. Középút 
a kíméletes, hatékony és gyors fejés szempontjai 
tekintetében.                    (X)

21. századi megoldások a Milkrite-tól
A címben szereplő négy szó határozza 
meg a gazdaságosság és fenntarthatóság 
alapjait a tejhasznú szarvasmarha tenyész-
tésben. Ennek ellenére pont ezek a ténye-
zők azok, amiket a legnehezebb elérni. 
Természetesen a gyakorlatban nagyon 
sok olyan összetevő és komponens van 
a telepek életében, ami befolyásolja a 
tőgyegészséget, valamint a tejhozamot, 
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a takarmányozás, tartás és higiénia mel-
lett az egyik legfontosabb sarokpontja a 
termelésnek a fejés. Az elmúlt 100 évben 
ezen a területen is viharos gyorsasággal 
fejlődött a technológia.



 AriAt túrabakancs Skyline 
Mid GtX 

 AriAt  Vadászbakancs CONQUES 
rOUND tOE 8” GtX 400g W/rAND 

Deska R - 30kg-os
A DESKA R folyékony, formaldehid-mentes 
lábvég tisztító-, fertőtlenítő-, és ápolószer  
a patás állatok számára, amely még szennye-
zőanyagok jelenlétében is kifejti hatását.

Prémium marhabőr felsőrész GORE-TEX®  
légáteresztő membrán technológia. 
Velúr  felsőrész ATS több rétegű szendvics talp-
szerkezet terhelés csökkentő lábközép támasz-
szal .  Tec-Tuff rendszerű orr és a sarok extra  
kopásvédelemért  és  kettős sűrűségű Duratre-
ad külső talp burkolat. 

Prémium marhabőr felső rész /waterproof/ 
100% vízálló , GORE-TEX®  vízálló, légáteresztő 
membrán technológia. 
ATS Pro technológiájú belső többrétegű szend-
vicstalp szerkezet  és ütéselnyelő EVA közép-
talp, belső rész 400g Thinsulate™ Ultra Szige-
telés. Duratread™ külső talp a legnagyobb 
igénybevételre tervezve , durva terepre terve-
zett mintázattal.

Nettó ár : 71 260  Ft 
Bruttó ár: 90 500 Ft

Nettó ár: 41 500 Ft
Bruttó ár: 52 705 Ft

Nettó ár: 79 685 Ft
Bruttó ár: 101 200 Ft

AR10018429

AR10017303 

M i n d e n 100  d b  i M p u l s e  é s  i M p u l s e  A i R 
f e j ő g u M i h o z  vá l A s z t h At  e gy A j á n d é kot

ajánlat

ÁruhÁzaink:
h-1144 budapest, Remény u. 42/a | nyitva tartás: h-p: 8-17
h-8000 székesfehérvár, homoksor 7. | nyitva tartás: h-p: 8-17
h-4030 debrecen, Monostorpályi út 5. | nyitva tartás: h-p: 8-17

AVON Milk-Rite 16x28-as 
UltraClean tejtömlő
20m

Nettó ár: 41 500 Ft
Bruttó ár: 52 705 Ft

További információkért keresse kollégáinkat! az akció más kedvezményekkel össze nem vonható.
kÖzPOnTi VEVŐSzOLGÁLaT:  +36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555, anitech@alpha-vet.hu
rEndELéSfELVéTEL: hétköznap 800-1600 óráig



Sikertörténet a gecsei telepen
az ANIMAL-HYGIENE ECOLAB
termékeivel

A Bovintej Kft. gecsei telepe szép példa arra, hogy rövid időn belül is lehet jelentős
eredményeket elérni a termelésben és az általános egészségügyi és higiénés állapot 
fejlődésében megfelelő termék és technológia kiválasztásával.

Bozsó Péter telepvezetőt kértem meg, hogy beszéljen az elmúlt év sikereiről, a kezdetekről és az elért eredményekről. 
Péter 2014. szeptember 15-e óta a gecsei telep vezetője. Az ECOLAB és a gecsei telep közös munkája ugyan Péter 
munkába állását pár évvel megelőzte, de ittléte óta még komolyabb hangsúlyt fektet a velünk való együttműködésre.

- Kedves Péter, kérlek, mutasd be a telepet!
- Telepünkön 450 darab fajtatiszta Holstein-fríz állomány és szaporulata van. Ezen kívül még hízómarha bérhízlalással is
foglalkozunk. Összesen 28 fő dolgozik a telepen. Az ÁTK 4-es beruházásnak köszönhetően 2015 őszén került átadásra 
telepünkön egy 504 férőhelyes istálló, egy 10 ezer m²-es takarmánytároló, két silótér és a teljesen betonozott telepi 
úthálózat. Ezen kívül saját erőből 20 ezer m²-es lebetonozott takarmánytárolót létesítettünk, az összes itatásos borjúnevelő
ketrec alá kavicságyat helyeztünk és a körülötte levő területet teljesen új betonfelülettel láttuk el.

- Melyek az általatok használt és bevált rendszerek?
- A fejőházunk 2x16-os BouMatic parallel rendszer, egyedi azonosítóval és aktivitás-mérővel, melyhez egy válogatókapu
tartozik, valamint egy automata lábfürösztő és Magyarország egyetlen működő Step Metrix típusú sántaság-vizsgálója. 
Ez ugyan nem helyettesítheti az emberi szemet, de a sántaság korai felismeré-
sében nagy segítséget nyújt. Emellett használjuk még az ECOLAB által 
forgalmazott KOVEX-rendszert, amivel rendszeres lábkezelést tudunk 
biztosítani az év bármely időszakában. 
Lábkezelési programunkban a KOVEX-FOAM Base - aktivátort és időközönként
az INCIPROP - HOUF-D-t használjuk felváltva. Napi egy fejésnél használjuk 
a habot. Emellett hetente két alkalommal a teljes állomány az automata 
lábfürösztőn halad keresztül. Ott felváltva KOVEX és rézszulfát használatos 
7,5 %-os oldatban. Semmilyen más anyagot nem alkalmazunk.

- Voltak-e korábban lábvég problémák a telepen?
- Ezen a telepen az egyik fő gond a dermatitis digitalis volt, ezért 
részesítjük előnyben a csak savas kémhatású termékeket. Ennek meg is lett 
az eredménye: egy évvel ezelőtt közel 30 %-os volt a lábproblémás egyedek
aránya, jelenleg már fél éve 5 % alatt van. 

- A fejéssel kapcsolatban mit tapasztaltatok a ECOLAB termékek bevezetésekor?
- Napi háromszor fejünk, a laktáció végi csoportot pedig kétszer. 2014-ben 120 db minőségi vemhes üszőt vásároltunk.
2014 októberétől 27,5 literről 2015 januárra sikerült elérni a 30 literes hozamot, majd a 2015 júniusában átléptük a 33 literes
fejési átlagot. Jelenleg 34,4 literen állunk. Véleményem szerint ez nagyon jó eredmény, főleg ilyen rövid idő alatt.

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest, Váci út 81-83. sz. 8. em.

Kiss Attila: +36-30-229-6794 (Center Point II)
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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- Hogyan alakultak a higiénés mutatók?
- A szomatikus sejtszám 2014. évi átlaga 711000
volt, innen indultunk. Jelenleg a havi befejés 
átlaga 304000 a tőgybetegekkel együtt! 
Az összes mikrobaszám fél éve folyamatosan
10000 alatti. 2015 elején komoly tőgyápolószer-tesztet végeztünk két 
hónapon keresztül. Ennek eredménye a próbák során bebizonyította, 
a dolgozók és a tesztre szánt két hónap értékelése után, hogy a legjobban
működő termékek az ECOLAB habosodó tőgyelőfertőtlenítője 
és az IO-SHIELD utófertőtlenítője voltak.
A telepen lévő termelő istállókban vízöblítéses trágyaeltávolítás 

és pihenőboxos tartástechnológia van. A pihenőboxokban matrac található, amire hetente kétszer homokot szórunk. 
Az utófürösztő kiválasztásánál fontos volt a tőgybimbók mechanikai védelme és erre kiváló megoldást nyújt az IO-SHIELD
tényleges hártyát képző bevonata.
A fejőrendszerünk része egy kehelyöblítő berendezés, fertőtlenítő funkciója nagyon fontos a jelenlegi tőgyegészségügyi 
állapot megőrzésében. Ebben a rendszerben a víz mellé fertőtlenítő szernek az ECOLAB OXONIA-ACTIVE perecetsavas 
termékét választottuk, ami egy gyorsan lebomló, maradéktalanul távozó anyag.

- Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Hol láttok még fejlődési 
lehetőséget?
- Szeretnénk az állományt növelni, előtérbe helyezzük a genetikai fejlődést. 
Sok javulni való van a szaporodásbiológiában és a tőgyegészségügyben. 
Szeretnénk az ország tejelő szarvasmarha telepei között az élvonalba kerülni.
Fontosnak tartom a vezetők közötti folyamatos kommunikációt, a vezetők és a
fizikai dolgozók képzését, mert az elmúlt egy év sikereit ennek a nagyszerű 
csapatnak köszönhettük. A vállalat ügyvezetésével a kapcsolat folyamatos 
és nagyon jó, a tulajdonos és Szili József ügyvezető a lehetőségeikhez mérten
mindent rendelkezésre bocsájt, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el.
Itt köszönném meg az ANIMAL-HYGIENE Kft.-nek a közös munkát és szeretném, ha a továbbiakban is velünk, illetve 
mellettünk lennének ebben a közös harcban.

Személy szerint nagyon örülök a sikereiknek, különösen pedig annak, hogy nagyon rövid idő alatt sikerült
látványos és tartós eredményt elérni. Köszönjük, hogy minket választottak és remélem, hogy a jövőben is 
segíteni tudjuk a munkájukat a minőségi tej előállításáért.

Molnár Helén
ECOLAB ANIMAL-HYGIENE Kft.
területi képviselő

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest, Váci út 81-83. sz. 8. em.

Kiss Attila: +36-30-229-6794 (Center Point II)
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320
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Rozs- és fűszenázsok kiváló startere a Lalsil® COMBO HC
Dr. Kovács Tamás, Kokoferm Kft.

A Kárpát-medencében a változó klimatikus adottságokhoz 
igazodva az utóbbi években a tejelő teheneink takarmá-
nyozásában be kellett vezetnünk az olasz perje és a teljes 
gabona szenázsokat, szilázsokat. Néhány éve robbant be a 
köztudatba a rozsszenázs. 

Rozsszenázs
Mára már nagy területen vetik a szenázsnak való rozsot 
gazdaságaink. Optimális időben vágva kiváló beltartalmi 
paraméterekkel, komoly zöldtömegével jó tavaszi 
szenázsnak elkészíthető tömegtakarmány. A szezon első 
savanyított tömegtakarmánya.
Megfelelő fenológiai fázisban, idejében vágva (zászlóle-
veles állapot, kalász hasban) nagyon jó emészhető rost-
tartalom és magas fehérjetartalom jellemzi, ugyanakkor a 
magas cukortartalom könnyen erjeszthetővé teszi. Ha túl-
halad takarmányozási szempontból ideális állapotán, ak-
kor drasztikusan csökken a fehérje- és cukortartalma, és 
nehezen emészthetővé válik a rosttartalma.
Ideális állapotban vágva fonnyasztani kell, így érhető el a 
silózásra alkalmas szárazanyag-tartomány.
Betakarítása két szempontból kritikus. Egy csapadékos 
tavasz esetleg lehetetlenné teheti a kaszálást, nagy föld-
szennyezést okozhat, vagy éppen magát a fonnyasztást 
teszi lehetetlenné. A másik fő gond, hogy viszonylag rövid 
időablakkal vágható, így könnyen kicsúszhatunk a szűk-
re szabott optimális vágásidőből. 
A megfelelően nagy cukortartalom miatt könnyen sava-
nyítható. Az alacsony szárazanyag, magas cukortartalom 
és az esetleges talajszennyezés (amit maximálisan kerül-
ni kell) miatt minél gyorsabban kell beindítani az erjedé-
sét, és a stabil pH-ig minél gyorsabb pH-csökkenést kell 
starterkultúrával indukálni. Az erjedés után megmaradó 
cukor és magas tejsavtartalom, valamint a talajszeny-
nyezés aerob romlásra és vajsavasodásra hajlamosítja 
a rozsszenázst. Ezért a savanyításon túl a takarmány 
aerob stabilizálását is meg kell oldani.
Erjesztési jellemzőket tekintve az időben vágott rozs-, an-
gol- és olaszperje szenázsok csaknem azonos tulajdonsá-
gúak.

A Lalsil COMBO HC
A fenti céloknak tökéletesen megfelelő jellemzőkkel 
bír a LALSIL® Combo HC. Gyors savanyító Lactobacillus 
plantarum és aerob stabilizáló 
Lacobacillus buchneri 40788 baktéri-
umokat tartalmaz.
A HC-technológiának köszönhetően 
kevés vizet használó koncentrált tech-
nológia (10 ml/tonna szecska) esetén 
is, és természetesen normál kijuttatási 
technológia esetén is használható. A 
HC technológiának köszönhetően a 
starteroldat stabil, a baktériumok nem 
ülepszenek ki az adagolótartály aljára, 

mint egyes termékeknél. És szintén a HC technológiának 
köszönhetően a COMBO oldat 24 órán át megőrzi az ak-
tivitását.
A COMBO gyorsan indítja az erjedést, és hatékonyan csök-
kenti a pH-t a stabil szintre. Így hatékonyan nyomja el a 
fehérjeveszteséget okozó spontán flóra baktériumait. 30-
60 nap közötti zárt állapotú tárolás alatt a Lactobacillus 
buchneri 40788 a tejsav egy részéből monopropilén-
glikolt, propionsavat, propanolt és ecetsavat termel. Ezek 
a gombagátló és gombaölő vegyületek visszaszorítják és 
blokkolják az élesztőket és penészeket, és stabilizálják a 
szenázst. Magas cukortartalmú alapanyagról lévén szó sok 
tejsav képződik, aminek egy részét az L. buchneri a bendő 
szempontjából is kedvezőbb, acidózisra kevésbé hajlamo-
sító erjedési termékekké alakít át a másodlagos fermentá-
ciós folyamat során. A COMBO aerob stabilizáló hatása ha-
zai nagyüzemi kísérletek szerint is annyira hatékony, hogy 
a levegőnek történő kitettség után akár 180 órás aerob 
stabilitást, tehát akár 7 napig romlásmentes rozsszenázst 
erjeszt (stabil pH, energiacsökkenés- és melegedés men-
tes)!

Angol- és olaszperje
Mivel az angol- és olaszperje a nagy nedvességtartalom 
miatt szintén szükségessé teszi a fonnyasztást, karakte-
risztikája a magas cukortartalom és a nagy fehérjetartalom 
miatt teljesen hasonló a rozshoz, ezért a nagy erjeszthető 
cukortartalmú perjék erjesztésére és aerob stabilizálására 
szintén a LALSIL® Combo HC a tökéletes savanyító és ae-
rob stabilizáló biológiai megoldás.

Ezzel kapcsolatban egy 2015 tavaszán elvégzett belga kí-
sérlet eredményeit közöljük az alábbiakban. A helyszín a 
Genti Egyetem Bottelare Kutató Állomása. Az alapanyag 
35% sz.a.-ra fonnyasztott, 17% erjeszthető cukortartalmú 
(sz.a.-ra vonatkoztatott) angolperje volt.
Kezeletlen (tiszta víz oltóanyag nélkül) és Lalsil COMBO-
val kezelt mikrosilós tételeket állítottak be 155,8 kg sz.a./
m3 átlagos tömörítettséggel. 90 napos időintervallumban 
vizsgálták a mintákat.
Az eredményeket az 1. ábra, az 1. és 2. táblázat mutatják 
be.

1. ábra: Erjedési veszteségek az első 90 nap alatt



• A méltán nagyhírű GALAXY kitűnő fertilitást
és kiemelkedő egészségi tulajdonságokat
örökít, több mint 5.000 lánya igazolja értékeit

• GALAXY fia, AFTERSHOCK (TPI +2449) a magas 
tejhozamot (+1597) és magas beltartalmat
(+58 fehérje, +60 zsír) ötvözi a kiváló tőgyekkel

Galaxy genomikus fia: Morningview AFTERSHOCK

Galaxy lányai

  Kizárólagos magyarországi importőr:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, Fax: +36-1-402-10-11, intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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1. táblázat: Erjedési paraméterek

Erjedési jellemzők Negatív 
kontroll

LALSIL 
Combo HC

Szárazanyag nyitáskor 33.6% 35.9% 
pH 4,73 4,07 
Tejsav (g/kg sz.a.) 41,42 88,22 
Ecetsav (g/kg sz.a.) 5,25 25,18 
1,2-propándiol (g/kg sz.a.) 0,00 2,67 
Ammónia nitrogén/össz. 
nitrogén 7,88 5,83 

Etanol (g/kg sz.a.) 46,02 17,32 
Élesztők (lg TKE/g friss 
szecska) 2,60 2,60 

Penészek (lg TKE/g friss 
szecska) 2,05 1,98 

A negatív kontroll erjedési veszteségei a besilózást követő 
42. napig alacsony szinten maradnak, azonban ezt köve-
tően a veszteségek ugrásszerűen nőnek a kísérlet végéig 
(1. ábra). 
A LALSIL® Combo HC-s kezelés kezdeti vesztesége a 
L.buchneri 40788 CO2 termelő aktivitásának eredménye 
a besilózás utáni néhány hétben. Összességében a teljes 
silózási és tárolási folyamat során a Combo különleges 
gombaellenes aktivitásának köszönhetően képes az aerob 
romlást okozó mikroorganizmusokat és a tevékenységük-
höz kapcsolódó szárazanyag-veszteséget korlátozni. 

A vajsav a kimutathatósági szint alatt volt, tehát a talajbak-
tériumok nem jutottak szerephez.
A LALSIL® Combo HC kezelés erjedési vonatkozású ered-
ményei: 
• Alacsonyabb sz.a. veszteség 
• Magasabb tejsav és ecetsav szint 
• Alacsonyabb pH
• 2,67% szárazanyagra vonatkoztatott monopropilén-

glikol (1,2-propándiol) szint
• Alacsonyabb ammóniaszint, aminek a kisebb mértékű 

fehérjebontás az oka
• Jelentősen alacsonyabb alkoholszint (élesztők gátlá-

sa és visszaszorítása)

2. táblázat: Takarmányozási értékek
Takarmányozási jellemzők Ne-

gatív 
kont-
roll 

LALSIL 
Combo 
HC 

Nettó laktációs energia 
(MJ/kg sz.a.) 6,04 6,33 

Emészthető szerves anyag (%) 86,32 87,60 
Nyersfehérje  (g/kg sz.a.) 249,20 226,65 
Nyershamu (g/kg sz.a.) 101,84 91,12 
NDF (g/kg sz.a.) 440,86 398,70 
ADF (g/kg sz.a.) 234,49 214,63 
Oldható cukortartalom  
(g/kg sz.a.) 28,41 19,40 

alapanyagfüggő tartósítása

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

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

• Lalsil® CL HC - savanyító starter
• Lalsil® COMBO HC - hasban lévő kalásszal vágott rozsnál

savanyít és aerob stabilizál
• Lalsil® DRY HC - kalászhányás után, megkésve vágott rozsnál

rostot bont, savanyít, aerob stabilizál

LALSIL® COMBO-val és DRY-al a szilázs/szenázs tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben eszik.

Optimális tartósítás, értékesebb tömegtakarmány.

Minimált sz.a. veszteség, maximált takarmányozási érték.

Bármilyen adagoló berendezéssel kijuttatható!
High Concentration = HC.

 Low volume applicati
on

High
 Concentration

ROZSSZENÁZS

A LALSIL® DRY HC és LALSIL® COMBO HC Lactobacillus buchneri NCIMB 40788
tejsavbaktériumokat tartalmaz.

LALSIL uborkás füves 210x148 2016 02:Layout 1  2016.03.03.  14:59  Page 1
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tejsavbaktériumokat tartalmaz.
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A Combo-val kezelt szenázs jóval nagyobb laktációs ener-
giát őrzött meg a teljes folyamat alatt.

A LALSIL® Combo HC kezelés eredményei: 
• Magasabb emészthető szervesanyag tartalom 
• Alacsonyabb NDF és ADF
• Az alacsonyabb vízoldható szénhidrát szint ellenére 

a NEL magasabb a kezelt takarmányban. A starter te-
vékenységének eredményeképpen az aerob romlást 
okozó mikrobák tevékenysége korlátozott, amit a 2. 
táblázat analitikai eredményei igazolnak.   

Egyéb, a Comboval jól tartósítható alapanyagok
Magas erjeszthető cukortartalom és alacsony szárazanyag-
tartalom jellemzi a hőstresszelt, érésében blokkolt kukori-
cát is. Itt általában fokozott gondot jelent a kiemelten nagy 
élesztőszám. Az ilyen hősokkos, felszáradt kukorica kiváló 
savanyító és aerob stabilizáló startere a LALSIL® Combo 
HC. A cirok és 75% szárazanyagig a nedves roppantott sze-
mes termény biológiai tartósítására is a COMBO a befek-
tetés-megtérülés szempontjából leggazdaságosabb meg-
oldás. A 65-75%-os szárazanyagtartalmat pedig korábban 
eléri a kukorica, tehát korábban lehet elkezdeni a betakarí-
tást, jobban lehet időzíteni a munkákat. Franciaországban 
a nedves roppantott szemes kukorica több mint 50%-át a 
COMBO-val tartósítják.

Gazdaságossági kalkuláció a Combo-val
A nyereség a befektetéshez képest (ROI=Return on 
Investment) mind a fűnél, rozsnál, mind a nedves roppan-
tott szemes kukoricánál nagy a COMBO használata ese-

tén. Ha csak az erjedési szárazanyag-veszteséget vesszük 
figyelembe, akkor 2-2,5:1 (2-2,5×-ös megtérülés). Ha a 
10%-os fehérjeveszteség csökkentő hatással is számo-
lunk, és figyelembe vesszük azt is, hogy a kitároláskor az 
aerob romlás megakadályozásával további legalább 2-3% 
energiaveszteséget spórolunk meg, akkor 3-4×-es megté-
rüléssel is számolhatunk. Azonban a jó, romlásmentes ta-
karmánynak sokkal több hozadéka van ennél! Az élesztők 
gátlásával nem melegszik a takarmány, nem melegszik a 
TMR, nem romlik az emészthetőség, nem hőkárosodnak a 
takarmány-összetevők. A penészek gátlásával penész- és 
mikotoxin-terheléstől kíméljük meg az állatainkat, aminek 
az étvágyra, bevitelre, egészségi állapotra és szaporodásra 
is hatása van. Nincs szükség pluszmunkára, hogy a pené-
szes takarmányt eltávolítsuk. Sőt a szárazanyag-veszteség 
csökkentésével, a nagyobb mennyiségű takarmány meg-
őrzésével az ennek következtében felszabaduló termőte-
rületen más haszonnövényeket tudunk termeszteni. Ha 
mindezeket a körülményeket figyelembe vesszük, akkor 
a 10-szeres megtérülést is meghaladja a jóminőségű, 6-7 
napig is aerob stabil tömegtakarmány COMBO-s kezelése.

Az alacsony szárazanyag-tartalmú (28-32%), magas 
cukortartalmú, könnyen erjeszthető, de aerob stabili-
tási szempontból kritikus alapanyagok (rozs, angol- és 
olaszperje, hőstresszelt kukorica, cirok), és a 65-75 % 
sz.a. tartalmú, aerob romlásra hajlamos nedves rop-
pantott szemes kukorica gyors savanyítására és haté-
kony aerob stabilizálására a COMBO ideális biológiai 
megoldás.
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Több tényező járul hozzá a hőstressz kialakulásához, úgy mint: 

HATÉKONYABB TERMELÉS –
KÖZELEG A FORRÓSÁG!

A LEVEGŐ MINT TÉNYEZŐ
• hőmérséklet  • páratartalom  • légmozgás 

MI OKOZZA  A HŐSTRESSZT? 

KÖVETKEZMÉNYEK

A HŐSTRESSZ KEZELÉSE

Szakirodalom:  1. Kadzere, C.T., Murphy, M.R., Silanikove, N. and Maltz, E., 2002. Heat stress in lactating dairy cows: a review. Livestock production science, 77(1), pp.59-91. 2. Do Amaral, B.C., Connor, E.E., Tao, S., Hayen, J., Bubolz, J. and Dahl, G.E., 2010. 
Heat stress abatement during the dry period infl uences prolactin signaling in lymphocytes. Domestic animal endocrinology, 38(1), pp.38-45. 3. Goff, J.P. and Horst, R.L., 1997. Physiological changes at parturition and their relationship to metabolic disorders 1, 
2. Journal of dairy science, 80(7), pp.1260-1268. 4. Shearer, J.K. (2005) ‘Rumen Acidosis, Heat Stress and Laminitis’ Proceedings of the 4th Annual Arizona Dairy Production Conference 2005. Available at: http://cals.arizona.edu/extension/dairy/conference/
proceedings/2005/shearer.

Elanco, The Vital 90 Days és az átlós sáv védjegyek, melyeket az Eli Lilly and Company, annak társ- vagy leányválla-lata engedélyeztetett vagy azok tulajdonában vannak. 
© 2016 Elanco Animal Health. HUDRYIRS00033                                                                   Vet-Produkt Kft., 2040 Budaörs, Károly király út 28, HUNGARY, offi ce@vetprodukt.hu, www.vetprodukt.hu

CSÖKKENT IMMUNITÁS

A tehenek érzékenyebbé válnak
a tőgygyulladásra és más ellés körül kialakuló 

betegségekre3 

A hőstressz csökkentheti a tehenek 
természetes első vonalbeli védekező 

sejtjeinek működését és számát2

NNÖVEKVŐ ESÉLLYEL 
KIALAKULHAT

bedőacidózis, laminitis, alacsony 
termékenyülés4 

Az embriók nagyon érzékenyek az anya  
megnövekedett testhőmérsékletére 

a vemhesség első napjaiban2

CSÖKKENT TEJTERMELÉS 

A hőstressznek kitett tehenek szárazanyag 
felvétele és a tejmirigyekben rendelkezésre álló 

glükóz mennyisége csökken

Amennyiben a menedzsment részéről 
nem történnek lépések, a hőstressz 
csökkentheti a tehenek tejtermelését

MENEDZSMENT TÉNYEZŐK
• telepítési sűrűség   • megfelelő víz hozzáférés

• takarmányozási stratégia
• megfelelő árnyék és szellőztetés

• fogadóban eltöltött idő

A TEHENEKHEZ KÖTHETŐ TÉNYEZŐK1

• laktáció stádiuma   • termelt mennyiség
• az elfogyasztott takarmány mennyiség,

minőség

68-as THI, amely már 22 ºC-on kialakulhat, egy 30 literes teljesítményű 
tehén esetén, 2 literes termeléscsökkenést okozhat2.

A HŐMÉRSÉKLET-PÁRATARTALOM INDEX (THI): egy hasznos eszköz a hőstressz valós veszélyének 
meghatározására, számolva a környezeti hőmérséklet és páratartalom együttes hatásával.

TUDTA-E 

?

°C

INTÉZKEDÉSEK:

Takarmányozási stratégia 
környezeti módosítások és 

a rizikófaktorok 
meghatározása segíthetnek 

abban, hogy a teheneket 
megvédjük a túlzott 

hőtermeléstől és kihasználjuk 
a termelési potenciált

MEGFIGYELÉS:

A légzésszám és 
a vízfogyasztás azok 
a gyakorlati mérhető 

értékek, amelyek 
segíthetnek
a hőstressz 

megállapításában

A VESZÉLYEZTETETT 
TEHENEK AZONOSÍTÁSA:

Beleértve a magas
tejtermelésű teheneket 

és azokat, amelyek 
kórelőzményében 

metabolikus acidózis 
szerepel és közel vannak 

az elléshez

Ha többet szeretne megtudni a hőstressz kezelésével 
kapcsolatban a tejelő tehenészetében, beszéljen 

állatorvosával, vagy vegye fel a kapcsolatot 
az Elanco képviselőjével.

Akár 18 ºC 

hőmérsékleten is 

szükségessé válhat 

a beavatkozás1

A NAGY 

TERMELÉSŰ

TEHENEK 

ÉRZÉKENYEBBEK

A HŐSTRESSZRE, 

MINT AZ 

ALACSONYABB 

TEJTERMELÉSŰ 

TEHENEK1.
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A tej szomatikus sejtszám mérésének  
újabb lehetősége tehenészeteinkben

Dr. Lénárt Lea, Dr. Horváth András és Dr. Szenci Ottó 
Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika, Állatorvostudományi Egyetem  

és az MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport, Üllő-Dóra major

Dudás János 
Agro-Legato Kft. Budapest

A tőgygyulladás az egyik legköltségesebb megbetegedés, 
mivel például az Egyesült Államokban éves viszonylatban 
mintegy 2 milliárd dollárra tehető az általa okozott veszte-
ség. A veszteséget két csoportra oszthatjuk: a szubklinikai 
tőgygyulladás okozta csökkent tejtermelés az összes vesz-
teségnek mintegy 70%-át képezi. A további veszteség a 
kezelési költségből, a kényszervágásból, a selejtezésből és 
a klinikai tőgygyulladás miatti termelés kiesésből áll, amely 
éves viszonylatban átlagosan mintegy 40 dollár/állatra (kb. 
11.000 Ft) tehető. Ezen veszteség 80%-a a kezelés alatti ki-

esett, valamint a 
csökkent tejter-
melésből szár-
mazik.
A tőgygyulladá-
sok kialakulásá-
nak számos oka 
lehet. A tehén 
bizonyos tulaj-

donságai fontos szerepet játszanak. Ma már tisztázott, hogy 
a szomatikus sejtszám aránya örökölhető, ezért lehetővé te-
szi a tőgygyulladás iránt érzékenyebb állatok selejtezését. 
A tőgybimbó anatómiai felépítése, sérülése is elősegítheti 
a tőgygyulladások kialakulását. A klinikai tőgygyulladás ki-
alakulásában a tejcsöpögés is szerepet játszhat. Közvetlen 
az ellés után csökken a szervezet ellenálló képessége, ezért 
a laktáció kezdeti stádiumában klinikai, míg a későbbiekben 
inkább idült tőgygyulladás jellemző. Az ellések számának 
emelkedése is maga után vonja a tőgygyulladások iránti 
nagyobb fogékonyságot. A nehézellés, az ellési bénulás, a 
magzatburok visszamaradás és a ketózis szintén a tőgygyul-
ladások rizikófaktoraként szerepel.
A gyakorlatban számos kórokozó okozhat tőgygyul-
ladást. Ezeket két nagy csoportba sorolhatjuk: istálló-
járványt okozó (Staphylococcus aureus, Streptococcus 
agalactiae), valamint a környezetben előforduló kórokozók-
ra (egyéb Streptococcusok, coliformok: E. coli, Klebsiella, 
Enterobacterium, Pseudomonas, Nocardia, gombák). A fő 
pathogén kórokozók mellett megkülönböztetünk kevésbé 
pathogéneket (Corynebacterium bovis, koaguláz-negatív 
Staphylococcusokat), amelyek kis fokú gyulladásos elválto-
zást okoznak. Minthogy a legtöbb kórokozó a környezetben 
előforduló baktérium, ezért járványos megbetegedések el-
len alkalmazott módszerektől nem sok eredmény várható. 
Kivételt képez a Streptococcus agalactiae okozta fertőző-

dés, amelyet tejelő és szárazon álló tehenek antibiotikum 
kezelésével meg tudunk szüntetni. 
A környezeti faktorok fontos szerepet játszanak a több té-
nyező által okozott tőgygyulladás kialakításában. A fejési 
technológia, a fejőgép minősége és karbantartási gyako-
risága, a szárazra állítás módszere, a takarmányozás, mint 
menedzsment befolyásolják a tőgygyulladások kialakulását.
A tőgygyulladások diagnosztizálásához számos módszer 
áll rendelkezésre. Ezek segítségével értékelhetjük az aktu-
ális tőgyegészségügyi állapotot. A kapott eredményeket a 
módszer specifikussága, érzékenysége és pozitív előrejelző 
értéke alapján értékelhetjük. A kapott eredmények értéke-
lésénél számításba kell venni, hogy egyik módszer sem száz 
százalékos. Fontos figyelembe venni, hogy a tőgygyulladá-
sok jelentős százaléka szubklinikai jellegű, ezért a különbö-
ző diagnosztikai módszerek fontos szerepet játszanak an-
nak felismerésében. 
A tej bakteriológiai vizsgálata a szarvasmarha tőgygyulla-
dás diagnosztizálásának standard, évek óta használatos 
módszere. Hátránya, hogy munkaigényes és relatíve drá-
ga. Ugyanakkor egyes kórokozók által okozott szubklinikai 
tőgygyulladás (Staphylococcus aureus) csak akkor diag-
nosztizálható megbízhatóan, ha többször történik a min-
tavétel. Környezetben előforduló kórokozók által okozott 
klinikai tőgygyulladás esetén gyakori a negatív bakterioló-
giai lelet. A kevésbé patogén kórokozók kimutatásának a 
szenzitivitása is alacsony. A tanktej bakteriológiai vizsgálata 
állományszinten az aktuális tőgyegészségügyi állapotnak 
hasznos jelzője lehet.
A szomatikus sejtszám (SCC) meghatározása nemzetközileg 
elismert módszer a tejminőség ellenőrzésére és a tőgygyul-
ladások diagnosztizálására. A tej SCC-jének meghatározá-
sára több módszer is létezik, amelyek mindegyike különbö-
ző tulajdonságokkal bír, viszont egyik sem képes az összes 
szomatikus sejt megszámlálására. Ezt elméleti és gyakor-
lati szempontok egyaránt lehetetlenné teszik, főleg, ha az 
automatizációt és a sebességet tartjuk szem előtt. Hogy ezt 
a problémát kiküszöböljék, megegyezés alapján a direkt 
mikroszkópos vizsgálat eredményét fogadják el, mint refe-
rencia-módszert. 
A mikroszkópos szomatikus sejtszámlálásnál a sejteket 
metilénkékkel vagy egy fluoreszcens festékkel festik meg, 
majd azokat a vizsgáló egyenként számolja meg. A mód-
szer számos hátránnyal bír, amelyek a gyakorlati használha-
tóságát korlátozzák. A vizsgálat aránylag hosszú időt vesz 
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igénybe, és megfelelően kiképzett személyzetet igényel, 
hogy kellően pontos és szelektív legyen. Szintén hátrányt 
jelent, hogy a minta-előkészítés során képződhetnek mű-
termékek és a sejtek is összecsapódhatnak, amely, főleg kis 
mennyiségű mintánál bizonytalan sejtszámot eredményez. 
Ez különösen gyakran fordul elő alacsony SCC-jű tejnél 
(<300.000/ml). A módszer ismételhetősége és pontossága 
egyaránt nagyban függ a vizsgáló képzettségétől és egyéni 
képességeitől, kevésbé a használt felszerelés vagy protokoll 
függvénye. 
A tejvizsgáló laboratóriumokban a SCC-t automata fluoresz-
cens áramlási citometrián alapuló készülékkel (FossoMatic) 
határozzák meg, amelyek ugyan pontosak, gyorsak és meg-
bízhatóak, de hátrányuk, hogy a mintákat el kell jutatni a 
laboratóriumokba.
Léteznek a szomatikus sejtszám meghatározására a gazda-
ságban elvégezhető, indirekt módszerek is, mint például a 
California mastitis teszt (CMT). Ennek segítségével ellenőriz-
hetjük, hogy a magas szomatikus sejtszámú állatoknál való-
ban magas érték található-e, ill. hogy melyik tőgynegyedet 
érinti az elváltozás. Azon állatok is jól értékelhetők, ame-
lyeknél közepes fokú klinikai tünetek mellett a tej még nem 
mutat elváltozást. A módszer hátránya, hogy kevésbé pon-
tos és ismételhetősége is kérdéses. 
Szintén lehetséges a tej elektromos vezetőképességének 
mérése. Tőgygyulladás estén a tej vezetőképessége növek-
szik az emelkedett nátrium és klorid koncentráció miatt. A 
tőgygyulladás kialakulását elsőként a megváltozott vezető-
képesség jelzi. Fejés előtt, illetve után célszerű használni. Ma 
már fejőgépbe épített mérési lehetőség is rendelkezésre áll. 
A tej vezetőképességének folyamatos mérése a többi vizs-
gáló eljárást nem helyettesítheti, csak kiegészíti. 

A hordozható LactoScan SCC szintén alkalmazható telepi 
körülmények között. A műszer technológiája direkt fluo-
reszcens, kis nagyítású mikroszkópos SCC meghatározáson 
alapul. A módszer érzékeny Sofia Green festéket, LED opti-
kát és CCD (colored cell detector – megfestett sejtet érzé-
kelő kamera) technológiát használ, hogy a sejtszám-meg-
határozás gyorsabb, megbízhatóbb és pontosabb legyen. 
Az eszköz mechanikai, elektronikai, optikai és kémiai kom-
ponensei tartósan nagy stabilitásúak, így használata során 
egységes eredmény várható.

Összehasonlí-
tásra került a di-
rekt mikroszkó-
pos vizsgálattal 
és a LactoScan 
SCC-vel kapott 
eredmények. A 
mikroszkópos 
vizsgálatkor a 
mintát tartal-
mazó keneteket 
metilénkékkel 

és propidium-jodid fluoreszcens festékkel festették meg, 
majd 10-10 keneten, kenetenként 50 látótérben meghatá-
rozták az SCC-t. Ezután kiszámították a teljes mintára vo-
natkozó SCC-t. A LactoScan SCC maximum 70 képet készít, 
amelyeket a beépített szoftver elemez, és végül megadja az 
SCC-t. Az egész folyamat automatikus. 

Az 1. ábrán látható, hogy a mikroszkópos SCC meghatáro-
zás és a LactoScan SCC azonos pontosságot és ismételhe-
tőséget mutat. A két módszer által mért eredmények egy-
mással jól korrelálnak (2. ábra). Meg kell jegyeznünk, hogy 
alacsony SCC-nél (50.000/ml) a mikroszkópos vizsgálatot 
50-nél több látótéren kell elvégezni, hogy megfeleljen a 
nemzetközi sztenderdnek, viszont a LactoScan SCC-vel egy 
mérés is elegendő. Ezen kívül a LactoScan SCC-vel történő 
SCC-meghatározás eredményei a direkt mikroszkóposhoz 
képest kisebb varianciát is mutatnak. A mérések ismételhe-
tősége szintén jónak tekinthető. 
A LactoScan SCC és a fluoreszcens áramlási citometria 
(FossoMatic) is összehasonlításra került. A két módszer 
eredményei nagy hasonlóságot mutatnak 
viszont néhány különbség kiemelendő. A LactoScan SCC 
előnye a FossoMatic mérőhöz képest, hogy adatot biztosít 
a szomatikus sejtek méretéről is, nemcsak a számukról. A 
méréshez kevesebb mintát igényel, és a sejtszámot széles 
tartományban képes mérni. A felhasználó szempontjából 
lényeges, hogy az eszköz kalibrációt nem igényel, ezen kí-
vül az áramlási citométerekhez képest méretre kisebb és 
könnyebb is. A méréshez viszont szükség van külső min-
ta-előkészítésre (festés, chip), illetve az egy óra alatt el-
végezhető mérések száma is elmarad bizonyos áramlási 
citométerekétől. 
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A LactoScan SCC pontos eredményt ad a vizsgálatot vég-
zőnek három egyszerű lépésben:
 
1. Keverje össze a tejmintát
2. Pipettázza a mintát a Lactochip kazettába (max. 4 min-

ta)
3. Olvassa le az eredményt (számítógépre is az adat átvi-

hető)
A tőgygyulladás rendkívül nagy gazdasági jelentőséggel 
bíró megbetegedés a tejelő tehenészetekben. Diagnoszti-
zálására számos módszert dolgoztak ki, ezek legnagyobb 
része a szomatikus sejtszám meghatározásán alapul. Ezen 
vizsgálatok egy része csak laboratóriumokban, mások a 
gazdaságban is elvégezhetők. 

A LactoScan SCC hordozható, egyszerű, gyors és olcsó 
megoldást jelent az SCC mérésére akár telepi körülmények 
között is. Az eszköz nem igényel szakképzett munkaerőt 
vagy speciális feltételeket, az általa mért eredmények pedig 
a régebbi, elterjedt módszerekkel (mikroszkópos vizsgálat, 
FossoMatic) azonos pontosságot és akár jobb ismételhető-
séget is mutathatnak. 
Nem elhanyagolható szempont, hogy a mintaköltség rend-
kívül alacsony tehát kedvező árának következtében gyors 
elterjedése várható, amely mind tőgyhigiéniai, mind pedig 
állategészségügyi szempontból előnyös és egyben kívánatos.
(A szerzők külön köszönetet mondanak a LactoScan SCC 
műszer forgalmazójának, az Agro-Legato Kft-nek a szakmai 
támogatásért.)                                                                    (X)
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A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!

Egészséges 
csülök nélkül  
nincs termelékeny 
tehén
Ha egy tehén lesántul, akkor kevesebbet 
mozog, eszik, iszik. Ebből következően 
tejtermelése is visszaesik. Ha ehhez 
hozzávesszük a kezelési költséget, a két 
ellés között eltelt megnövekedett időt és 
a számtalan egyéb közvetlen és közvetett 
költséget, egyértelművé válik, hogy a sántaság 
jelentősen csökkenti vagy akár el is tünteti a 
profi tot.
A DeLaval EasyStride, a csülökápolási 
rutin részeként, lehetővé teszi a fertőző 
organizmusok hatékony kontrollálását, ezzel 
gondoskodva a csülkök egészségéről, az 
állatok komfortérzetéről és a tejtermelés 
jövedelmezőségéről.

                                 www.delaval.hu
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Csülökápolás DeLaval EasyStride-dal
Boldizsár Péter 

termékmenedzser, DeLaval Kft.

A sántaság az egyik legnagyobb költségtényező a tejter-
melésben, néhány szerző az utóbbi évek legjelentősebb 
problémájának tartja. Eredete több tényezőre vezethető 
vissza, többek között a genetikára, takarmányozásra, te-
lepi menedzsmentre, körmözési rutinra, tartási körülmé-
nyekre, általános telepi higiéniára, a fertőző mikroorga-
nizmusok jelenlétére, szaporodásbiológiai életszakaszra 
stb.. A betegség megjelenését tekintve lehet klinikai vagy 
szubklinikai, felderítésében az állatok testtartásának vizs-
gálata, azaz a mozgáspontozás segít.
A sántaságot okozó betegségek egyebek mellett cso-
portosíthatók aszerint is, hogy azok a puha szövetállo-
mányt (Dermatitis Digitalis, Interdigitalis flegmone) vagy 
a kemény csülökszarut (talpfekély, dupla talp, sarokvánkos 
erózió, fehérvonal elváltozás) támadják meg illetve okoz-
nak ott megbetegedést.
A sántasággal kapcsolatban közvetlen és közvetett költsé-
gek merülnek fel. A közvetlen költségek a gyógyszerek, fe-
lületi kezelések, kötszerek, munkaerő, növekedő selejtezés, 
várakozási idő miatt kieső tej, csökkenő testtömeg formá-
jában jelennek meg. A közvetett költségek közé tartozik a 
csökkenő tejtermelés, fogékonyság új betegségekre (tőgy-
gyulladás) valamint a szaporodásbiológiai mutatók rom-
lása. Amerikai szerzők 200-400 $ átlagos eseti költséggel 
számolnak, az EU-ban ez megközelítőleg 250 EUR.

Többtényezős betegség
A sántaságot több tényező együttesen okozza, így nagyon 
fontos kialakulásának megértése, hogy a megelőzés is ha-
tékony legyen. Néhány tényezőt, ha elkerülni nem is lehet, 
hatásukat viszont enyhíthetjük. Ilyenek például az ellések, 
a magas energiatartalmú takarmány valamint a kemény já-
rófelületek.

Lehetőség szerint figyeljünk az alábbiakra:
A takarmánykeverék kialakításánál:
•	 legyen meg a kívánt minimális rosttartalom
•	 az ellés előtti és utáni takarmányozásban ne legyenek 

éles váltások, különös tekintettel a kisebb abrakadag 
nagyobbra váltására

•	 a tehenek ne legyenek elhízottak az elléskor, fontos 
a rendszeres testkondíció pontozás

A tehenek pihenési idejét maximalizálni kell a megfelelő 
tartási körülmények kialakításával:
•	 a közlekedők és bokszok megfelelő méretezésével
•	 megfelelő almozással a pihenőfelületen
•	 az üszők hozzászoktatásával a bokszokhoz

Megfelelő közlekedő felületek kialakításával és rendszeres 
tisztításával a csülkök kevésbé vannak kitéve a kemény, 
trágyás felületek károsító hatásának. Ezzel kapcsolatban 
javasolt:
•	 a közlekedő folyosók rendszeres takarítása 

(trágyalehúzó rendszerekkel)
•	 megfelelő állapotban tartani a közlekedő felületeket
•	 a közlekedő felületek csúszásmentesítése és 

rugalmas felület kialakítása (gumiburkolattal)
•	 a szárazon álló teheneket legelőn vagy szalmázott 

kifutón tartani

A probléma felismerése
A sántaság elleni stratégia egyik fontos eleme a betegség 
korai felismerése. Tanulmányok szerint a telepi dolgozók 
által felismert csülökbetegségek száma átlagosan 70%-kal 
kevesebb, ahhoz képest, mintha egy csülkökkel foglalkozó 
szakember végezné a vizsgálatokat. Fontos tehát, hogy a 
telepi alkalmazottak között legyen egy szakképzett dolgo-
zó vagy az állományt rendszeresen vizsgálja külső szakem-
ber. 
Árulkodó jelek lehetnek, ha a tehén:
•	 az egyik lábát preferálja
•	 vonakodva indul el
•	 lassan, bicegve jár
•	 látható fájdalma van
•	 a fejésre váró sorban hátul áll

A bicegő, sántikáló tehén könnyen azonosítható, ám ilyen-
kor a probléma már súlyos. A korai azonosítás jelentő-
sen csökkenti a költségeket. Az állapotfelmérés hatékony 
módszere a mozgáspontozás. Ez az ötpontos rendszer a 
hát hajlását értékeli állás és mozgás közben.

A csülökproblémák lokalizálása
A sántaság leggyakrabban a tehenek hátsó lábain jelent-
kezik. Ennek oka legfőképpen a súly illetve a teherhordás 
biomechanikája. A tehén hátsó lába ugyanis egy labdasze-
rű forgóval csatlakozik a medencéhez, mely meglehetősen 
merev, a mellső lábak ínszalagjai ezzel szemben jobban 
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mozog, eszik, iszik. Ebből következően 
tejtermelése is visszaesik. Ha ehhez 
hozzávesszük a kezelési költséget, a két 
ellés között eltelt megnövekedett időt és 
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TELEPELLÁTÓ 
   a  b i z t o s  v á l a s z t á s  

Minden, ami az állattenyésztéshez szükséges! 

www . t e l e p e l l a t o k f t . h u  

 MINŐSÉG & GARANCIA 

Teljes körű telepellátás: tejházi tisztító és fertőtlenítő szerek, tőgyhigiéniai termékek, 
állattenyésztési segédanyagok, takarmány kiegészítők 

  Higiéniai papíráruk és papír termékek · Munkaruházat, védőruházat · Munkavédelmi 
felszerelések  · Gépek, berendezések 

 
T e l e p e l l á t ó  K f t .  H-3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 9 · Elérhetőségeink: www.telepellatokft.hu  

www.facebook.com/telepellatokft ·  
E-mail: telepellatokft@gmail.com · Iroda-információ: 30/507-19-41 

viselik a terhet. Ez kemény betonfelületen a hátsó, külső 
csülkök terhelését okozza, ezért a problémák leginkább a 
tehén hátsó és külső csülkein fordulnak elő.

Lábvég-fürösztés
A megfelelő higiéniai körülmények megteremtése mellett 
az egyik legfontosabb eszköz a megelőzésre a rendsze-
res lábvég-fürösztés. A fürdetés a nem fertőző betegsé-
gek esetleges komplikációit is segít megelőzni. Rendkívül 
fontos a lábvég fürösztő vegyszerek pontos adagolása és 
az előírtak szerinti rendszeres csere. Ellenkező esetben a 
szennyezett fürösztő oldat elveszítheti fertőtlenítő hatását, 
sőt további fertőzések közvetítője lehet.

DeLaval EasyStride
A DeLaval EasyStride egy prémium biocid termék, mely a 
fertőzések visszaszorítása céljából került kifejlesztésre a 
környezetvédelmi szempontokat messzemenőkig figye-
lembe véve. Nem tartalmaz nehézfémeket, formaldehidet 
és QAC összetevőket sem – ezzel megfelel a legmoder-
nebb tejipari követelményeknek is.

A DeLaval EasyStride 2%-os oldata hatékonyan pusztítja 
el a kórokozókat, egészen 10%-os trágyaterhelési szintig. 
Ilyenkor az oldat kék színe jól láthatóan zöldre vált. A ter-
mék állatokra és emberekre nézve egyaránt biztonságos. 
 (X)
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Egészséget támogató csomag –
Újítás a Sprayfo borjú tejpótló tápszerekben

Katonáné Stiller Krisztina
Inter-Mix Kft

A borjak életük első heteiben különös módon érzékenyek 
a bélfertőzésekre, ebben az időszakban nagy a mortalitás. 
Az üszőborjak elhullási százaléka 2 napos kor és választás 
között jelenleg is 8% és 12% között van! A borjak elhul-
lásának jóval több, mint feléért a hasmenés (bélgyulladás 
vagy egyéb) okolható, míg a fennmaradó esetek nagy ré-
szében légzőszervi megbetegedés a felelős. Teljesen egy-
értelmű, hogy az ilyen magas megbetegedési és elhullási 
arány nagyfokú figyelmet igényel. Rendkívül fontos a bor-
júnevelés menedzsmentje, a kritikus első hetekben az im-
munrendszert kell elsősorban erősíteni. Jelen cikkünkben a 
kolosztrumitatás és a Sprayfo, illetve a Sprayfo egészséget 
támogató hatásáról lesz szó, amelyek pozitívan befolyásol-
ják a borjak immunrendszerét, ezzel megalapozva a későb-
bi teljesítményt. 

Kolosztrum: a folyékony arany
A borjak rendkívül fogékonyak a bélfertőzésekre, mivel szü-
letésük idején az immunrendszerük nincs teljesen kifejlődve, 
ehhez a folyamathoz időre van szükség. Az újszülött borjak 
egészségét és vitalitását befolyásoló valószínűleg egyetlen 
és legfontosabb tényező a kolosztrum. A kolosztrumból 
származó immunglobulinok által megszerzett passzív im-
munitás megóvja a borjakat a kórokozóktól életük első he-
teiben, amíg kialakul náluk az aktív immunitás. 

A Sprayfo Egészséget támogató csomag
A Sprayfo hosszú idejű tapasztalattal rendelkezik a bor-
júnevelés terén, elsősorban a borjú számára lehető 
legkedvezőbb tejpótló tápszeritatási technológiák kifej-
lesztésével, így segítve a jövő tejelő teheneinek felnevelé-

sét. A termékpaletta folyamatos fejlesztésével párhuzamo-
san a Trouw Nutrition korszerűsítette a Sprayfo LifeStart 
termékeket az egészséget támogató hatás érdekében. A 
Sprayfo Egészséget támogató csomag segít megelőzni a 
gyomor-bélrendszerben előforduló rendellenességeket, 
ezáltal maximalizálva a borjú növekedését és egészségét. 
A megelőző stratégiák egyik oldalról a borjú tejpótló táp-
szer táplálóanyag tartalmát, ezen belül a vitamin- és ásvá-
nyi anyag tartalmat növelik.  Az ásványi anyagok és vitami-
nok önmagukban nem kompenzálják a gyenge kolosztrum 
ellátottságot, viszont a kiegészítők elősegítik a borjú szer-
vezetének erősítését és az aktív immunitás gyorsabb kiala-
kulását. 
A lehető legjobb ellenálló képesség úgy alakítható ki, hogy 
a kolosztrumitatás után következő tejpótló tápszer emelt 
szintű vasat, vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint 
probiotikumokat és prebiotikumokat tartalmaz. Az ezen 
felül alkalmazott vitamin-, ásványi anyag- vagy nyomelem 
kiegészítést a borjú életének 2. napjától 5 egymást köve-
tő napon keresztül érdemes adni. Előnyös, ha a kiegészítő 
különböző antioxidánsokat tartalmaz, mint például szerves 
szelén, természetes E-vitamin és C-vitamin. 
A légzőszervi megbetegedés vagy bélgyulladás akár több 
hónappal is kitolhatja az első ellés idejét, ezzel komoly 
gazdasági károkat okozva a telepeken. 

Rövid szénláncú zsírsavak
A Sprayfo Egészséget támogató csomagjában az egyik 
újítás a rövid szénláncú zsírsavak és szerves savak sóinak 
alkalmazása. A rövid szénláncú zsírsavak erősítik a bélfalat 
és elősegítik a megfelelő egészségi státusz fenntartását. 

A rövid szénláncú zsírsavak elősegítik a 
bélfal sérüléseinek gyorsabb gyógyulá-
sát és növelik a bélfelületet, ezzel haté-
konyabb lesz a táplálóanyagok felszívó-
dása. Ezen kívül a lassan felszabaduló 
rövid szénláncú zsírsavak a véráramon 
keresztül eljutnak a bendőhöz is, ahol 
támogatják a bendőpapillák fejlődését, 
ezáltal a választás idejére javul a szilárd 
takarmány felvétel és megelőzhető a vá-
lasztáskori visszaesés. 

Emészthetőség
A vékonybélben az emésztési idő 4-6 
százalékát tölti a takarmány. Ezalatt kell, 
hogy a fehérjeemésztés befejeződjék, 
illetve a zsíremésztés végbemenjen. 
Alapvető követelmény, hogy a lehető 
legalacsonyabb mennyiségű emésztet-
len fehérje, illetve zsír kerüljön a vastag-
bélbe. Kép: Trouw Nutrition



Sprayfo - Fókuszban az egészség!
A borjak generációk során egészségesen nőjenek fel!  
Receptúráink finomításával - változatlan beltartalom és 
összetevők mellett - ezt a célkitűzést kívánjuk szolgálni! Alapvető 
a kiváló emészthetőség. Az immunrendszer támogatására az E-
vitaminon kívül szerves kötésű szelént is alkalmazunk, valamint 
szerves savakkal stabilizáljuk a pH-t. A rövid szénláncú zsírsavak 
a probiotikumok és prebiotikumok mellett védik a bélfalat.
Sprayfo -  a jó teljesítmény alapja!

Sprayfo: Fókuszban az egészség és 
a hatékony borjúnevelés!

Magyarországi forgalmazó: 

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, Fax: +36-1-402-10-11 e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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A Holstein Magazin 2016/3. számában megjelent cik-
künkben részletesen kitértünk a tejpótló tápszerek egyes 
összetevőire. A tejpótló minőségének kulcsa az emészthe-
tőségben rejlik. Nem elegendő a nyersfehérje tartalomra 
figyelni, az is fontos, hogy az miből származik.

Nézzük meg ezt számokkal is:
Vegyünk egy 22% (A) és egy 27% (B) nyersfehérje tarta-
lommal rendelkező tejpótló tápszert.
A 22% nyersfehérje könnyedén összerakható a receptúrá-
ban sovány tejpor (36% nyersfehérje tartalom) és hidrolizált 
búzafehérje (80% nyersfehérje tartalom) segítségével. Eb-
ben az esetben a végtermékben lévő fehérje emészthető-
sége a borjú számára igen magas, átlagosan 97%.

Ekkor a nyersfehérje vékonybélben emészthető hányada 
22%×97%=21,34%, a vastagbélbe a maradék 0,66% kerül, 
amely minimális mennyiséget jelent.

A 27% nyersfehérje a receptúrában igen magas sovány tej-
por és hidrolizált búzafehérje tartalmat feltételez, amely-
nek az árban is jelentkeznie kell. Amennyiben az ár ennek 
ellenére nem kiemelkedően magas és a nyersrost tarta-
lom is növekszik, akkor a termék valószínűleg szójafehér-
jét tartalmaz, amelynek emészthetősége mindössze 60% 
körül van. Ebben az esetben a végtermékben lévő fehérje 
emészthetősége a borjú számára csökken, átlagosan 85%.

Ekkor a nyersfehérje vékonybélben emészthető hányada 
27%×85%=22,95%, a vastagbélbe a maradék 4,05% kerül, 
amely 5-6-szoros mennyiséget jelent az előzőhöz képest, 
ezáltal a bélgyulladás kockázata is jóval nagyobb lesz!

Tejpótló 
„A”

Tejpótló 
„B”

Nyersfehérje % 22% 27%
Sovány tejpor + +
Hidrolizált búzafehérje + +
Szója - +
Emészthetőség 97% 85%
Fehérje emészthető hányad 21,34% 22,95%
Fehérje nem emészthető hányad 0,66% 4,05%

Fentiekből könnyedén megállapítható, hogy nem elegendő a puszta szá-
mokat figyelembe venni, hanem különösen fontos a mögötte lévő tarta-
lom is.

Összefoglalás
A tejelő fajtákhoz tartozó borjak rendkívül érzékenyek a 
bélfertőzésekre. Életük első néhány hetében a gyomor-bél 
rendszer gyors fejlődésen megy keresztül, amely folyamat 
közvetlenül a borjú születése után megkezdődik. Éppen 
ezért a borjú életének megfelelő indításához létfontos-
ságú az állat ellátása kitűnő minőségű kolosztrummal. A 
kolosztrumitatás befejezése után a Sprayfo tejpótló táp-
szerek hatékonyan támogatják a borjú egészséges növe-
kedését és fejlődését egészen a választásig. A megújult 
Sprayfo Egészséget támogató csomag olyan kiegészítőket 
tartalmaz, amelyek a lehető legjobb módon segítik a bor-
jakat. Mindezt összegezve: a tejelő telepek jövőjét a borjak 
jelentik!  
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal áll part-
nereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak 
kiemelkedő minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a leg-
újabb generációs tejtaxival, borjúitató automatával, higié-
nikus kolosztrumkezelő rendszerrel, borjúházakkal, ketre-
cekkel, stb. is ellátjuk a tejelő telepeket.             (X)

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

Kép: Trouw Nutrition





CVAS laboratóriumi szolgáltatások az UBM-nél
Vajon ismerjük a tömegtakarmányainkat? Metabolizálható???
2014-ben kezdtük meg együttműködésünket az Egyesült Államokbeli CVAS (Cumberland Valley Analytical Services) laboratóriummal, 
melynek eredményeként cégcsoportunk kapta meg a lehetőséget a kizárólagos európai képviseletre. Fő profilunk a tejtermelő ágazat 
takarmány alapanyagainak analitikája.
 Mi a cél?

	Partnereinknek gyors, olcsón megvalósítható, pontos meghatározásokra van szükségük, amely ma nem képzelhető el NIR-
spektroszkópia (Near Infrared Reflectance) nélkül.

	Takarmányainkat nagy mintaszámban szükséges monitorozni, tekintettel az erjesztett takarmányok szezonális változásaira, 
és a mintavételi szórásokra. Mindez a hagyományos, nedves kémiai módszereket alkalmazó laboratóriumok számára 
nehezen kezelhető (idő és költségtényező).

	A folyamatosan változó takarmányalapanyag-bázis (melléktermékek, keverékek) megköveteli, hogy a takarmányiparhoz 
hatékonyan alkalmazkodó analitikai eszközök álljanak rendelkezésre. Mindehhez olyan együttműködő partnert kellett 
találnunk, aki a magyarországihoz hasonló klimatikus viszonyok és agrotechnikai módszerek szerinti takarmánybázishoz 
készíti NIR-egyenletrendszerét. Így esett a választás egy, az USA-ban elsők közt az ipart szolgáló, de folyamatos kutatási 
háttérrel rendelkező laboratóriumra.

Miért más, miért több?
Több, mint 30 paraméter közlése az intenzíven termelő kérődzők biológiai modellje alapján!

	A fehérjefrakciók ismerete:
o Nyersfehérje, 
o Oldódó fehérje, 
o NPN/Ammónia,
o RDP meghatározása,
o ADF Protein vagy ADICP: ADF frakcióhoz kötött fehérje.  

Az állat számára nem hasznosítható;
o NDF Protein vagy NDICP: a neutrális detergens maradék 

nyersfehérje-tartalma. A bendőt kikerülő, de az állat 
számára elérhető fehérjefrakció.

	Rostfrakciók ismerete:
o NDF, ADF, Lignin;
o NDF frakció emészthető (12, 30, 120, 240 órás 

inkubációt követően) és emészthetetlen részének 
meghatározása (30, 120, 240 órás inkubáció residuma) 
in vitro tesztekkel. 

	Egyéb szénhidrátok pontos ismerete:
o Szerves savak
o Cukrok
o Keményítő
o Keményítő emészthetősége  

(7 órás inkubáció + enzimatikus teszt)

	Zsírok (Lipidek):
o Nyerszsír 
o A nyerszsír összes zsírsav tartalma 
o A bendő telítetlen zsírsav-terhelése  

(RUFAL) TMR-mintákből

	Ásványi anyagok:
o Nyershamu
o Makroelemek (Ca, P, Mg, K, S, Na)
o DCAD-kalkuláció TMR mintákból

	Fermentáció hatékonyságának ellenőrzése  
(Illózsírsavak analízise)
o Teljes illózsírsav-tartalom
o Tejsav
o Ecetsav
o Vajsav
o Alkohol

UBM Feed Kft.
2851 Környe, Tópart u. 1.

Pócza Szabolcs
mobil: 30/397-1112

szabolcs.pocza@ubmfeed.hu

Galamb Eszter
mobil: 30/520-4069

eszter.galamb@ubmfeed.hu
Kovács Dóra

mobil: 30/194-5328
dora.kovacs@ubmfeed.hu
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NIR ANALYSIS RESULTS

Moisture 7.1
Dry Matter 93.0
PROTEINS % SP % CP % DM
Crude Protein 7.4
Adjusted Protein 7.4
Soluble Protein 48.7 3.6
Ammonia (CPE) 15.5 7.6 0.56
ADF Protein (ADICP) 13.5 1.00
NDF Protein (NDICP) 20.6 1.53
NDR Protein (NDRCP)
Rumen Degr. Protein
Rumen Deg. CP (Strep.G)

FIBER %NDFom NDFom 
%DM

% NDF % DM

ADF 57.7 26.4
aNDF 45.8
NDR (NDF w/o sulfite)
peNDF
Crude Fiber
Lignin 5.76 2.64
NDF Digestibility (12 hr)
NDF Digestibility (24 hr)
NDF Digestibility (30 hr)
NDF Digestibility (48 hr)
NDF Digestibility (120 hr) 79.8 36.5
NDF Digestibility (240 hr) 85.3 39.1
uNDF (30 hr) 28.5 13.1
uNDF (120 hr) 20.2 9.3
uNDF (240 hr) 14.7 6.7

CARBOHYDRATES % Starch % NFC % DM
Silage Acids 14.8 6.3
Ethanol Soluble CHO (Sugar) 3.0 1.3
Water Soluble CHO (Sugar)
Starch 62.2 26.4
Soluble Fiber 12.4 5.24
Starch Dig. (7 hr, 4 mm) 74.6
Fatty Acids, Total 1.91
Fatty Acids (%Fat) 73.2
Crude Fat 2.61

Values in bold were analyzed by wet chemistry methods.
Definitions and explanation of report terms

ENERGY & INDEX CALCULATIONS
pH 3.83
TDN (%DM) 71.9
Net Energy Lactation (mcal/lb) 0.74
Net Energy Maintenance (mcal/lb) 0.75
Net Energy Gain (mcal/lb) 0.48
NDF Dig. Rate (Kd, %HR, Van Amburgh, Lignin*2.4) 5.24
NDF Dig. Rate (Kd, %HR, uNDF) 6.12
Starch Dig. Rate (Kd, %HR, Mertens) 20.8
Relative Feed Value (RFV)
Relative Feed Quality (RFQ)
Milk per Ton (lbs/ton)
Dig. Organic Matter Index (lbs/ton)
Non Fiber Carbohydrates (%DM) 42.3
Non Structural Carbohydrates (%DM) 27.7
DCAD (meq/100gdm)
CNCPS / CPM Lignin Factor 2.8
Summative Index % (Mass Balance)
Additional sample information, source and lab 
pictures

MINERALS
Ash (%DM) 3.37
Calcium (%DM) 0.19
Phosphorus (%DM) 0.23
Magnesium (%DM) 0.18
Potassium (%DM) 1.27
Sulfur (%DM) 0.12
Sodium (%DM)
Chloride (%DM)
Iron (PPM)
Manganese (PPM)
Zinc (PPM)
Copper (PPM)
Nitrate Ion (%DM)
Selenium (PPM)
Molybdenum (PPM)
QUALITATIVE
Total VFA (%DM) 6.27
Lactic Acid (%DM) 5.91
Lactic as % of Total VFA 94
Acetic Acid (%DM) 0.36
Butyric Acid (%DM)
1, 2 Propanediol (%DM)
_____________________________________________________
Soil Contamination Probability
Nitrate Probability
NIR Statistical Confidence

CS011117

SAMPLE INFORMATION

Lab ID: 21072 135 Version: 1.0
Crop Year: 2016 Series:
Feed Type: QC CORN SILAGE Cutting#:
Package: BASIC NIR


