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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 
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zésével biztosítja a legjobb minőségű erjesztett tömegtakarmányt.
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Az Egyesület XXI. küldöttgyűlésén az alapítás 28. évében Kiss  
Ferenc köszöntötte a résztvevőket. A tenyésztőszervezet társadal-
mi szervezet, a szakmai munka köti össze a tagokat. Az Egyesület 
politikai tevékenységet nem végez, a szakpolitikai érdekképvise-
letet a Magyar Állattenyésztők Szövetségén keresztül valósítjuk 
meg. A tejpiac mozgásai továbbra is nehezen kiszámíthatóak, de 
most rendeződni látszik a nyerstej ára. A kereslet/kínálat egyen-
súlyában kialakuló zavarok hektikus elmozdulásokat és tartósan 
kedvezőtlen piaci helyzetet teremthetnek. A kedvezőbb árak 
hatására megugró termelés kínálati piacot eredményezhet, ami 
azonnal árzuhanáshoz vezet. A nemesítői munka, a nemzeti te-
nyésztési program végrehajtása idő-, munka- és pénzigényes te-
vékenység. 
A hazai tenyésztők elért eredményeikkel bizonyítják, hogy az 
Európai Unió élmezőnyébe tartoznak. Gazdasági eredményein-
ket javíthatja a hosszú hasznos élettartam növelése. Ma a teljes 
magyar termelésellenőrzött holstein állomány mindösszesen 2,2 
laktációt zár átlagosan a telepeken, ez rendkívül alacsony érték. 
Tenyészértékbecslési fejlesztéseink, a genomikus becslés beve-
zetése kiváló eszközt adhat a szakemberek kezébe, hogy állomá-
nyuk meghatározó tulajdonságait javítani tudják. Sok esetben 
azonban az állatok megfigyelésével is eredményeket érhetünk el. 
Fontos az állat-komfort kérdése. 
A zsúfolt istálló, a szűkös élet- és pihenőtér, a nem megfelelő-
en kialakított etetőasztal mind-mind olyan stresszt okoz állomá-
nyunknak, amelyre válaszul az alacsony tejtermelési és szaporo-
dási mutatók jelennek meg. 
Az így leromló ellenállóképesség miatt különböző megbetegedé-
sek alakulnak ki. A régi népi bölcselet úgy mondta ezt: „Ha túl 
sűrű az állományod, akkor az állat csinál majd magának helyet – 
vagyis elhullik!” Ezt jó lenne elkerülnünk! 
A tejtermelés során az eredményes gazdálkodás egyik legfon-
tosabb eleme a takarmányozás kérdése, a 
költségek döntő hányadát ez teszi ki. A saját 
termőterületen megtermelt kiváló minősé-
gű, jól emészthető, megfelelő minőségű és 
mennyiségű rostot tartalmazó, vagyis a meg-
felelő bendő-motorikát kiváltó tömegtakar-
mány kell, hogy legyen a magas színvonalú 
termelés alapja. A termőföld tulajdonlásá-
nak kérdése napjainkra talán lezárult. 
A nyugodt, kiszámítható gazdasági környezet 
az egyik legfontosabb feltétel a sikeres vál-
lalkozásokhoz.
A szakképzett munkaerő, a megfelelő mun-
kaszervezés a minőségi tejtermelés alapja. 
Ebben komoly gondok jelentkeznek ága-
zatunkban. Nagyon nehéz megfelelő kva-
litású munkaerőt találni. Az ipari üzemek 
magasabb bérei, vonzóbb munkarendje és 
körülménye bizony elcsábítja a munkaválla-

lók nagy részét. A jó dolgozóknak versenyképes fizetést és élhető 
körülményeket kell nyújtanunk, különben akár már rövidtávon is 
saját vállalkozásunk sínyli meg a nagy fluktuációt és a tudás/ta-
pasztalat hiányát, hiszen óriási értéket bízunk rájuk állományunk 
menedzselésével, a gépek, eszközök működtetésével. 
Ezért is fontos a megbecsülésük! 
Az Egyesületünk egyik fontos feladata a tenyészállat-bemutatók, 
szakmai bírálatok szervezése. Idén lesz bőven részünk az ilyenek-
ben, gondoljunk csak az Alföldi Állattenyésztési Napok, a Farmer 
Expo, a Kaposvári Állattenyésztési Napok és az OMÉK kihívásaira.  
A szervezés és lebonyolítás nem öncélú tevékenység, hiszen a 
kiállításokon bemutatott kiváló minőségű hazai tenyészállatok 
meggyőzik a potenciális vásárlókat, a tenyésztőket pedig jobb 
tárgyalási helyzetbe hozzák. 
Nem véletlen az, hogy több, mint egy évtizede hívjuk meg Euró-
pa egyik legkiválóbb állatfotósát a nemzeti holstein show-ra. A 
legszebb teheneinkről, üszőinkről készült képei kiadványokban, 
árverési katalógusokban jelennek meg, bejárják a világot – jó hí-
rünket keltve.
Egyesületünk munkáját nemzetközi sikerek fémjelzik. Több mun-
kabizottságban és a vezető testületekben is határozott a magyar 
jelenlét. A magyar tenyésztők iránti megbecsülés egyik jele az is, 
hogy Európa holstein tenyésztőszervezetei és tenyésztői szep-
temberben hazánkban tartják konferenciájukat és küldöttgyűlé-
süket. Szeretettel várjuk érdeklődő tenyésztő kollégáinkat ezen a 
rangos eseményen. 
A támogatások rendszerében az újításokra rendkívül szűk moz-
gástér áll rendelkezésére, az EU meglehetősen szigorú ebben a 
kérdésben. Ügyes jogszabályalkotással mégis érkezett a segítség. 
Az egész éves munkához sok sikert és eredményes gazdálkodást 
kívánt.

Elnöki gondolatok
Kiss Ferenc
elnök, HFTE
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Regionális rendezvények 2017. 
Március-áprilisban öt helyszínen vártuk az Egyesület tagjait a küldöttgyűlést előkészítő megbeszéléseinkre. Idén is a tavalyi elkép-
zelésünket folytattuk, azaz „gyakorlatközelivé” tettük az eseményeket, minden rendezvény egy-egy telepen vagy rendezvényházban 
és telepen zajlott.  

Március 21.  Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd

Március 22.  Mezőfalvai Zrt., Mezőfalva, Nagysismánd

Március 23. Kinizsi 2000 Mg. Zrt., Fábiánsebestyén
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Március 28. Nyakas-Farm, Hajdúnánás

Április 5. Sárvári Mg. Zrt., Káld

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
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Save the date!! 
 
 
German Holstein Show 2017 
At 14th and 15th June 2017 the German Holstein 
Show will take place in Oldenburg. This biennial 
show is a highlight for all interested Holstein 
breeders. 
 

The program of the event will start on Wednesday, 14th 
June opened by the young breeder’s competitions. The 
young breeder’s already carry out their clipping contest the 
day before and will complete their competition with the 
showmanship. About 50 young breeders from all German 
regions are expected to determine their overall Champion 
in two age classes. Erica Rijneveld (Netherlands) and Luc 
Sassel (France) will be the judges of this competition. 

As highlight of the first day the ring opens at 19:30h for the first class sale “DHV-Genetik 2017”. 
About 30 heifers and calves out of deep German and international cow families, as well as hot 
genetic with high genomic values and excellent type animals will be offered. 
Thursday 15th will start at 09:00h with judging of the young cow classes and election of the Junior 
Champion. Holsteins and Red Holsteins are judged in parallel in two rings. The Holsteins will be 
judged by Cord Hormann, Warmsen, the Red Holsteins by Stefan Widmer, Mühlehof/ Switzerland. 

Progeny groups are presented at 10:30h. Visitors can make their own picture of the quality of 
eight Holstein and Red Holstein sires (see table below) by having a look to their daughters in the 
ring or in the barn.  

The show will be continued at 12:00h with the judgement of the mature cow classes. In total 200 
cows out of all German breeding areas will be presented in the show rings. At 15:45h, the 
exciting highlight of the election of the Grand Champion cow will take place. 

Further details are published on the DHV website (www.holstein-dhv.de) and on Facebook. 
 
 
Program 
 

Wednesday, June 14th, 2017 
14:00h – 18:00h Young Breeders Championship 
19:30h – 21:00h DHV-Genetik Sale 
Afterwards Breeders Reception 
 

Thursday, June 15th, 2017 
09:00h – 10:30h Judging of young cow classes, 

Election of Junior Champion 
10:30h – 12:00h Progeny groups 
12:00h – 16:00h Judging of mature cow classes, 

Election of Grand Champion 
 
 
 
For further information please visit our website or contact us directly: 

DHV - Deutscher Holstein Verband, Adenauerallee 174, 53113 Bonn, Germany 
Tel. +49 - 228 9144750, Fax +49 - 228 9144755 

E-mail: info@holstein-dhv.de        www.holstein-dhv.de 

Progeny Groups: 
 
Name Sire Dam Sire 
Bangard 10476492 Bookem Xacobeo 
RZG Big Point Bookem M-O-M 
Force G-Force Planet 
Godewind RDC Gold Chip Sanchez 
Julandy Andy Moonlight 
Mad Max Destry Talent 
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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
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Küldöttgyűlés 2017.
Sztakó István

fejlesztési főmérnök, HFTE

Az Egyesület XXI. Küldöttgyűlésére április 25-én idén is az 
Aquaworld Resort Budapestbe várta küldötteit és a meghívott 
vendégeket. Kiss Ferenc elnöki gondolatait előző cikkünkben 
olvashatta a Kedves Olvasó, a meghívott előadó, Szentirmay 
Zoltán (FM Agrárközgazdasági Főosztály főosztályvezetője) a 
tejágazatot érintő kormányzati intézkedéseket vázolta. 
Az állattenyésztésen belül a szarvasmarhatenyésztés az 
összkibocsátás bő negyedét teszi ki (tej: 16,8%, hústípusú 
marha 10%.) a válság után 2009-től az ágazati támogatásnak 
köszönhetően a szarvasmarha szektor erőre kapott, s azóta is 
folyamatosan bővül. A tejelő állomány nagyjából szinten van, 
a jelentős állománynövekedés a húsmarha ágazatban jelentke-
zett. A tejfelvásárlás itthon 2016-ban 1%-kal nőtt, s a jelenle-
gi nemzetközi kereslet stabilizálja a piacot. A termelői ár már-
ciusban 91,6 Ft/kg volt, a kiviteli ár is 56,2%-kal haladta meg 
az előző év szintjét. Régiónkban Magyarország stabil-növekvő 
termelést tud felmutatni, Románia kivételével valamennyi 
szomszédos országban csökkent a megtermelt tej mennyisége. 
2016-ban a tejágazat 11,4 mrd Ft-os nemzeti többlettámogatást 
kapott a krízis feloldására. A 2016-ra vonatkozó termeléshez 
kötött támogatások közül a tejhasznú tehénre eső 21,355 mrd 
Ft maradékát 2017 június végéig utalja a Kincstár. Az átmeneti 
nemzeti támogatás fajlagos tejkg-ra eső összege 6,34 Ft volt. A 
tavaly novemberben megjelent termeléscsökkentési támoga-
tásban 131 pályázó vett részt, ők összesen 13,7 millió kg-mal ke-
vesebb tejet termeltek ezáltal, melynek kg-kénti támogatása 14 
eurócent volt. A 2017. évi tejágazati támogatásoknál sok becsült 
összeg van természetesen. A termeléshez kötött támogatásnál 
előleget fizetnek, 17 mrd Ft körüli keretösszeg valószínűsíthető. 
Átmeneti nemzeti támogatásként 11 mrd Ft-ot októberben ki 
fognak fizetni. Új jogcím a kivételes alkalmazkodási 
tejtámogatás. Erre most kell bejelentkezni, 5,9 mrd 
Ft a keretösszeg, augusztusban fizetik. Az állatbe-
tegségek megelőzése 3 milliárd Ft-ra tehető előze-
tesen, az EMVA tej állatjóllét 6,5 mrd Ft-ra tehető. 
Ez összességében az egyéb tételeket is beleszámít-
va 50 mrd Ft körül várható. A termeléshez kötött 
támogatásoknál tejhasznú tehén után 106.000 
Ft kifizetés várható, az előlegfizetés kezdete  
október 15. Az átmeneti nemzeti támogatás az ár-
folyamtól függően idén is 6 Ft/kg körül valószínű. 
Szintén új jogcím a kivételes alkalmazkodási támo-
gatás, nemzeti támogatással kiegészítve ez hatmil-
liárd Ft. Tágan értelmezhető jogcímek jelentek itt 
meg, de a termelés szinten tartását sikerült be-
emelni a programba. Ez állomány alapon kerül kifi-
zetésre, a támogatás alapja a legalább 23 hónapos 
és legalább egyszer ellett tej- vagy kettőshasznú 
nőivarú, 2016. április 30-án bennálló szarvasmarha 
állomány. A létszám 2017. április 30-án ennél nem 
lehetett az előző évinél magasabb. Ennek összege 

kb. 30.000 Ft/egyed, várható kifizetése 2017 augusztusa. A TCS 
vagy termelői szervezet tagja +30%-kal magasabb egységnyi tá-
mogatásra jogosult. A kivételes alkalmazkodási támogatást má-
jus 31. és június 12. között kell az ügyfélkapun benyújtani. 
Hitelfinanszírozással kapcsolatban felhívta a figyelmet a 2017. 
június 30-ig a tejágazat résztvevői számára felvehető ASZK Fo-
lyószámlahitelre, melyhez az FM 100%-os kamat-, költség- és 
kezességi díjtámogatást nyújt. Állategységenként 500.000 Ft, 
legfeljebb 50 millió Ft – a 2016-os tejhasznú létszám után – ve-
hető fel. 
László Róbert, a Makói Hagymakertész Kft. ágazatvezetője meg-
köszöni a több száz milliárdos támogatást, nagy a felelősség 
a minisztériumon, de a tejtermelőkön is, hiszen ők az elmúlt 
évek kedvezőtlen hatásainak ellenére sem hagytak fel a tevé-
kenységgel. A támogatások sajnos inkább a veszteségeket csök-
kentették. A nyerstej árak tekintetében sereghajtók vagyunk az 
EU-országok között. Az ágazat szereplői is sokat tettek a felszí-
nen maradásukért. Nagyon fontos a Fazekas Sándor által kezde-
ményezett párbeszéd, mellyel egy asztalhoz ültette a termelőt, 
feldolgozót és kereskedőt tavaly ősszel. Törékeny a piac. Április-
ban ismét megjelent két nagy áruházláncban a cseh és szlovák 
1,5%-os UHT tej 149 Ft-os bolti polci áron. A Terméktanácsnak 
köszönhetően ez az akció négy napra zsugorodott, de nagy a 
többlettej hazánkban történő levezetésének veszélye.
Szentirmay Zoltán előadása után sem volt még a helyszínen a 
döntéshozók 50%-a (a meghívottak mellett 46 küldött volt je-
len), de a kezdéstől számított fél óra elteltével a XXI. küldöttgyű-
lés határozatképes. 
Bognár László röviden összefoglalta a regionális rendezvények 
tapasztalatait, melyeken stratégiákat, gyakorlati megoldásokat 
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kerestünk a napi problémák kezelésére. Bemutatta az EHRC őszi 
budapesti konferenciájának honlapját, a program utolsó elő-
adójaként Bakos Gábor mutatja majd be a hazai gyakorlatot. 
Kőrösi Zsolt a hazai állomány elmúlt évi adatait mutatta be. 
172.000 holstein-fríz tehénnel gazdálkodunk 493 tenyészetben. 
A tenyészetek és egyedek száma stabilizálódott, egyre maga-
sabb holstein vérhányad jellemzi az állományt. Beszámolt az 
elmúlt év eseményeiről: a válság miatt 2016 különleges év volt, 
a kiállítások színvonalának megőrzése és a tagok támogatása 
okán az elnökség egy 10.000.000 Ft-os keretet különített el a 
kiállítások szervezésére, hiszen a költségek alatti tejátvételi ár 
mellett folyt a termelés a tavalyi évben. Minden előző évi ki-
állításon átvállaltuk a válogatás, származási igazolás, a be- és 
hazaszállítás, a férőhely, a takarmány és a gondozó költségeit. 
2016-tól a Nemzeti Holstein Show-n kiemelt pénzjutalommal 
díjazzuk az osztálygyőztes és az összevetések győztes egyedeit. 
2017-ben is támogatjuk a kiállításokon való megjelenést. 
A hat bíráló 40.183 egyedet bírált, 36.894 volt az első laktáció-
sok száma, ami örvendetes, hiszen ezek az állatok adják a TÉB 
alapját. 3289 idősebb tehén bírálatát végeztük, igyekszünk a le-
hető legtöbb tehenet lebírálni az országban. Test és Tejelő erős-
ség főbírálati tulajdonságokban az idősebb tehenek vezetnek, a 
Láb- lábvég és Tőgypont esetében viszont a fiatal tehenek erő-
sebbek. Összességében a fő értékmérő tulajdonságok értékei az 
első laktációsok körében a tudatos tenyésztői munka eredmé-
nyeként folyamatosan emelkednek. 
A négy szemegyeztető bírálat tavaly is megvalósult, a kiállítások 
mellett a Palotási Mg. Zrt. tenyészetében pontosították látás-
módjukat a bírálók. A legutóbbi hajdúböszörményi szemegyez-
tető bírálaton a statisztikai elemzéseket áttekintve 4 lineáris 
tulajdonság esetében módosultak a középértékek, ez a fajta ha-
zai fejlődését mutatja. Ezek a farmagasság, a tőgyfüggesztés, a 
tőgymélység és a hátulsó bimbóhelyeződés (ld: következő írás).
2016-ban 9685 kg-ra nőtt a st. laktációs termelés országos át-
lagban, ezzel párhuzamosan a beltartalom is emelkedett. 2,2 
átlaglaktáció és 432 nap két ellés közti idő jellemzi az állományt. 
Bemutatja a megyék laktációs rangsorát, a legeredményesebb-
nek Komárom-Esztergom bizonyult. 
172.241 ellés alapján 7,23% a holtellés, ezen talán lehet majd 
javítani. A született borjak ivararányának változásában jól lát-
ható az ivarspecifikus szaporítóanyag használatának megjele-
nése. 322 új tenyészbika kapott KPLSZ-t, – 272 genomikus, 69 
természetes-, 36 mesterséges fedeztetésre, közülük 2 volt hazai 
tenyésztésű. Három TÉB-futtatás volt tavaly is, 3121 származá-
si igazolást adtunk ki hím- és nőivarnak egyaránt. A 656.000-et 

meghaladó adagszám megoszlásában 73% az import szaporí-
tóanyag forgalom, 18% a hazai és 9% ITV. A bikanevelő tehén-
szemlék jelentősége csökken, tavaly hat gazdaság 459 tehenét 
jelöltük ki. 45 bika indult ITV-ben, ennek megoszlása: Génbank-
Semex Mo. Kft. 28, Bos-Genetic Kft. 13, OMT Zrt. 4 egyed, me-

lyek valamennyien magas genomikus tenyészértékű tenyészál-
latok. Bemutatta a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft. és a Körös 
2000 Kft. magas genomikus tenyészértékű üszőit, melyek az eu-
rópai összevetésekben első vagy előkelő helyeken szerepeltek. 
Részletesen beszámol nemzetközi szerepvállalásunkról, részvét-
eleinkről, díjainkról, az aranytörzskönyvesekről. 
Török Zoltán a 2016. évi gazdálkodását vázolta a hallgatóságnak. 
A 2016. évi Mérleg 527.110 eFt-os mérlegfőösszeggel 40.860 
eFt alaptevékenységből származó eredményt tartalmaz. Az elő-
ző évekhez hasonlóan bevételeink jelentős részét a tenyésztés-
szervezési támogatások tették ki, több mint 422.000 eFt támo-
gatást tudtunk lehívni az elmúlt évben. A támogatások kifizetése 
nem zajlott akadálymentesen, de a tartalékoknak köszönhetően 
ez nem okozott fennakadást a működésben. A mérlegkészítési 
határidőig az összes igényelt támogatás megérkezett az egye-
sület bankszámlájára. Összességében megállapítható, hogy az 
említett kiegészítésekkel az elfogadott költségvetési tervnek 
megfelelően gazdálkodtunk, tartalékainkat növelni tudtuk, biz-
tos alapot képezve a következő évi működéshez. 
A 2017. évi költségvetés a munkatervvel szoros összhangban 
készült, figyelembe véve az elvégzendő feladatokat és célkitűzé-
seket. Megvannak az idei év sajátosságai, kihívásai is, melyekre 
forrást kell biztosítanunk: az egyik jelentős szakmai elismerés 
számunkra, hiszen az Európai Holstein Konföderáció konferenci-
áját és küldöttgyűlését Budapesten szervezzük szeptember 17-
20. között, ezt közvetlenül követi a 78. OMÉK szeptember 19-24. 
között. 620.000 eFt összbevétel és 597.000 eFt összes költség/
ráfordítás mellett 23.000 eFt eredmény szerepel a 2017. évi 
költségvetési tervben. 
Dr. Tatár Gyula felügyelőbizottsági elnök előadásában kifejtette, 
hogy a bizottság az üléseit az éves munkatervnek és az alap-
szabálynak megfelelően, az elnökségi ülésekkel szinkronban 
tartotta, s megvitatta az aktuális kérdéseket. A testület az ülése-
ken kívül is ellenőrizte az Egyesület gazdálkodását, a költségek 
és bevételek szinkronját. Kiegyensúlyozott helyzet jellemezte a 
gazdálkodást, csak az állami támogatások beérkezésének üteme 
nem volt megfelelő. Ez a mérleg elkészültéig rendeződött, rend-
kívüli esemény nem történt, a tagság részéről megkeresés nem 
volt. Az Egyesületnek kiváló a likviditási helyzete, a működés 
pénzügyi háttere biztosított.
A független könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerűsített 
éves beszámoló „a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 2016. 
december 31-i fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyze-
téről hiteles, megbízható és valós képet adott.” Felvetette a tisz-
tességes kereskedelmi haszon kérdését, a jelenlegi fogyasztói 
tejár mellett 150 Ft körüli felvásárlási árnál kellene tartanunk.
Idén a PTK korábbi változásai miatt alapszabály-módosításra is 
sor került. Az Egyesület működése a törvényesség szempont-
jából megfelelő, módosításra a jogszabály-változásoknak való 
megfelelés miatt van szükség. Dr. Berczi Norbert, az Egyesület 
jogi képviselője terjesztette elő a tervezetet, mely szerint a tisz-
teletbeli tag tanácskozási joggal részt vehet a küldöttgyűlésen, 
de szavazati joggal nem rendelkezik és tisztségre nem választ-
ható. A pártoló tag indítványtételi és tanácskozási joggal vehet 
részt a küldöttgyűlésen, azonban szavazati joggal nem rendelke-
zik és tisztségre nem választható. 
Fontosabb változás a tagság megszűnésének kérdésköre. A 
megszűnő tagságú félnél garanciális elemeknek kell érvénye-
sülniük, kizárásra csak alapos indokkal, a védekezés lehetősé-
gét megadva van mód. Így tehát mielőtt a küldöttgyűlés kizáró 
határozatot hoz, legyen joga a kizárandó tagnak a védekezését 
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előterjeszteni, további garanciális elem, hogy a kizárást kimon-
dó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. A 
határozatot a szóbeli kihirdetés mellett 8 napos, írásban is iga-
zolható határidővel írásban is közölni kell a taggal. A jogorvoslat 
formájaként az ún. ’megerősítés’ eljárását javasolta. 
Ez abban áll, hogy az első döntésről egyszerű többséggel dönt a 
küldöttgyűlés, erről az alapszabály is így rendelkezik. A megerő-
sítő döntésnek minősítettnek, tehát 2/3-osnak kell lennie. Lé-
nyegi eljárási szabálya ennek az, hogy 15 napon belül kérheti a 
kizárt tag az ügye újratárgyalását a küldöttgyűléstől. Ezen a tár-
gyaláson ismét hozzászólhat, s erre a megismételt küldöttgyű-
lésre 60 napon belül kell sort keríteni. A kizárás akkor tekinthető 
véglegesnek, ha a felülvizsgálat tárgyában megszületett a 2/3-os 
többség, egyébként elvetettnek kell tekinteni az erre vonatkozó 
eredeti indítványt is. 
A Bos-Frucht Agrárszövetkezet tenyésztési igazgatója, Bakos Gá-
bor néhány kérdést vetett fel. Elöljáróban gratulált az Egyesület 
munkatársainak a tavalyi évi munkájukhoz, a nemzetközi szerve-
zetekben elért pozíciókhoz, a tenyésztőtársak eredményeihez. 
Kaposvári lokálpatriótaként kevésnek tartja a tavaly bemutatott 
állományt (29 egyed) Debrecenhez képest (62 egyed). Konszen-
zusra szeretne jutni a kiállítás szervezésében résztvevő szerve-
zetekkel, cégekkel. Egy, az érdekeltek – résztvevő tenyészetek, 
szervezők – közötti megbeszélés, fórum életre hívását kérte. (Ez 
a megbeszélés május 24-én megtörtént. Szerk.) Megköszön-
te, hogy az Egyesület a tavalyi nehéz anyagi helyzetben kiállt a 
tenyésztők mellett, s személyes véleménye, hogy a tenyésztő 
egyesületnek nem feladata ennek támogatása, de feladata le-
het a tenyésztők szakmai megsegítése. Nem támogatja jelentős 
pénzösszegek díjként való átadását (nagydíj: 750.000 Ft helyett 
pl. 1.000.000 Ft), mert a World Dairy Expo nagydíjasa sem kap 
többet 200 USD-nál. Nem a nyereményről kell szólni egy kiállí-
tásnak, mert az érték abból adódik, hogy onnantól nagyértékű 
tenyészállatként jelenik meg a győztes, utódai jól értékesíthető-
ek. Ezért lenne jelentősége egy kibővített embrióprogramnak, 
van-e lehetőség arra, hogy a genomvizsgálathoz szervezett kö-
rülmények között az érdeklődő tenyészetek hozzájuthassanak? 
A szakbizottság műhelymunkája iránt is érdeklődött, milyen ter-
vek vannak, melyek a döntések. Fiatalítani kell a szakmát, ehhez 
viszont szükséges a döntések ismerete. Az egyesületi honlap 
fejlesztése iránt érdeklődik, mert a fiatalabb generáció bevoná-
sának egy jól kezelhető honlap a feltétele. Véleménye szerint 
amilyen jók vagyunk, legyünk annyira trendik is. Az Egyesület 
facebook oldala jól működik. A bemutatott grafikonok kapcsán 
egy gyakorlatias megjegyzést fűzött a tejtermelés és a két ellés 
közti idő összefüggéséhez. A két ellés közti idő nem attól magas, 
hogy sok tejet ad a tehén, hanem attól ad több tejet, hogy ala-
csonyabb a két ellés közti idő. 
Bognár László a kérdésekre adott viszontválaszában kifejtet-
te: nyitott facebook oldalunk van, a kollégák azonnal töltik fel 
a híreket, eseményeket. A honlapnak mi is érezzük a hiányos-
ságait, de nincs fizikai termékünk, az információ a termékünk. 
Mobiloptimalizált a honlapunk, telefonon is kereshető, ezt fo-
lyamatosan frissítjük. A szakbizottság üléseinek száma valóban 
csökkenő tendenciát mutat, korábbi időszakokban akár másfél 
havonta is összeült a grémium, – pl. limithúzások voltak –, mára 
az eszközrendszerünk sokkal szűkebb. Kisebb lett a mozgáste-
rünk az elmúlt időszakban. A Szakbizottság fontos szerepet tölt 
be olyan ügyekben, melyekben szükséges, hogy a tenyésztőket 
képviselő válasz szülessen. Ez a döntés kerül azután az Elnökség 
és a Küldöttgyűlés elé. A kiállítások terén mi minden esetben 

a tenyésztőket szolgáljuk. A kiállításokból nemhogy hasznunk 
vagy eredményünk származik, de igen komoly költségvetési ösz-
szegek szerepelnek ezeken a sorokon. Ha akár csak egy tenyész-
tő megjelenik állattal, mi ott vagyunk teljes stábbal, s minden 
munkafázist elvégzünk. Közreműködünk a bemutatott tenyész-
állatok megtalálásában, felkészítésében, származási igazolásai-
kat térítésmentesen állítjuk ki, vállaltuk a szállítás, a férőhely, 
a takarmányozás, a gondozó költségeit. Magas szintű díjazást 
biztosítunk, az állatokat lefotózzuk, ezekből kiadványt készítünk. 
Sajnos mindezek mellett a tenyésztő gazdasági haszna elmarad. 
Az utolsó három évben a rendeletben szerepel az SNP és a ge-
nomvizsgálat támogatása. Ez mindenki előtt nyitott lehetőség. 
Kérdés, hogy a közösség pénzét csak a kiállításokon megjelenő 
tenyészetek támogatására kell-e költeni, vagy segíteni kell őket 
is és másokat is, ezt majd a jelentkezések száma idővel eldönti.
A hivatalos rész zárásaként a küldöttgyűlés a 2016. évi munka-
beszámolót és a 2017. évi  munkatervet, az Alapszabály módo-
sításait, a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolót, a könyvvizs-
gálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2017. 
évi költségvetési tervet nyílt szavazással egyhangúlag, tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és döntött a megszűnt 
tagsági viszonyokról.
A szünet után már kellemes programponttal folytatjuk rendez-
vényünket, a tenyésztési és termelési eredmények átadására 
került sor. 
Az év tenyészbikája címet 23245 HAH Justino-ET nyerte el (tu-
lajdonosa a Génbank-Semex Magyarország Kft., Mezőhegyes).

A díjat Juhász Zoltán kereskedelmi igazgató vette át. 

Ezüstkanna-díjjal értékeltük a legmagasabb standard első- 
(31913 3252 1 Klári, 16.707 kg tej, Lakto Kft., Dabas) 
és többlaktációs (33211 1660 5 Rózsa, 20.334 kg, Komáromi 
Mg. Zrt., Komárom) tehenek tulajdonosát.

Szeghy Sándor a Lakto Kft. képviseletében….
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...míg dr. Muravölgyi László a Komáromi Zrt. képviseletében 
vette át az Ezüstkannát.

Egyéb elfoglaltsága miatt az Év tenyésztője kitüntetést az Alföldi 
Állattenyésztési Napok helyett ezen a rendezvényen adtuk át. Ez 
évben Nyakas Andrást illette az elismerés. 
Munkájával a Mestertenyésztő minősítést érdemelte ki: 

Guti Gábor (Nyakas András), 

Rudolf István (Borjádi Zrt.), 

Széll Csaba (Körös 2000 Mg. Kft.). 

Mindhárman a 40 év alatti generációt képviselik, örömünkre 
szolgál, hogy a szakma iránti szeretet, elkötelezettség tudás és 
tudásvágy a fiatalabbakban is megjelenik.

Elismerő plakettet vehetett át a Chjaviza Kft., (Tiszaalpár),  

Dénes Erika (NÉBIH) és Zilahiné Varga Piroska a Laktored Kft. 
csapatával. 

A termelési oklevelek esetében az Elnökség elfogadta egy min-
denkori minimumszint bevezetését, ez a 220-225 keresztezett 
állomány elmúlt évi 305 napra korrigált standard laktációs 
termelésének országos átlaga+10% tej kg-ot jelent. Így idén a 
10.653 kg felett termelő 56 tenyészet laktációs teljesítményét 
ismertük el, s a jövőben is ezen elvek alapján adjuk át az elis-
meréseket.
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Zilahiné Varga Piroska a Laktored Kft. ügyvezetője.

Az Év Tenyésztője: Nyakas András
A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató gazdaságok 
tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy alkalommal, egy sze-
mély részére AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet adja át az Egyesület elnöke. A díjat 
rendhagyó módon személyes elfoglaltsága miatt nem a hódmezővásárhe-
lyi Nemzeti Holstein show, hanem a küldöttgyűlés alkalmából kapta meg a 
2016-os Év Tenyésztője.
Nyakas András 1953. szeptember 24-én született Hajdúnánáson. Mezőgaz-
dasági technikus minősítést szerzett a nagy múltú Pallagon.  
Több mint 20 éve foglalkozik tejtermeléssel. A Nyakas család mára a környék 
meghatározó szarvasmarha telepével rendelkezik. A folyamatosan növekvő, 
ma már közel kétezres létszám laktációs termelési átlaga is évről-évre dina-
mikus fejlődést mutat. Az elmúlt évben ez 11.130 kg volt.
Nyakas András munkavégzését, a rend és a precizitás jellemzi, melyet az 
alkalmazottaktól is elvár. Tenyészete rendszeres helyszínéül szolgál szakmai 
rendezvényeknek és teret enged külföldi látogató csoportok fogadásának is. 
Tulajdonosként messzemenőkig támogatja a kiállításokon való megjelenést. 
Tenyészállataival rendszeresen részt vesz a hazai kiállításokon, Hódmezővá-
sárhelyen, Farmer-Expo-n, illetve az OMÉK-on. A tavalyi évben az Európa 
Bajnokságra készülő csapatba is volt kijelölt tehene.
Számos kiállítási eredmény mellett 2016-ban a Nemzeti Show-n üszője a 
Junior Reserve Champion címet nyerte el, a Farmer Expo-n több helyezés 
mellett a kiállítás nagydíjas és legszebbtőgyű tehene is az ő tenyészetéből 
származott. Részt vesz az ivadékvizsgálati programban, minden tehenének van küllemi bírálata, tenyészete Minősített Tenyészállat 
előállító Üzem védjeggyel rendelkezik. A telepen ez idáig hat aranytörzskönyves tehén került felavatásra. A gazdaság napi 55 ezer 
kilogramm tejet termel.
Mindig fontos volt számára a növénytermesztés és állattartás együttes művelése, melyek ideális feltételeit az évek során megte-
remtette. A saját tulajdonú földek mellett folyamatosan bérelt területeket. Jelenleg kb. ezerkétszáz hektáron gazdálkodik. 
A farm a család minden tagjának ad munkát. Nyakas András felesége Éva, valamint a gyerekek is Édesapjuk mellett dolgozva, foko-
zatosan tanulják a vállalkozás működtetését.
Nyakas András munkásságát 1999-ben a Földművelésügyi Minisztérium „Aranykoszorús Gazda” kitüntetéssel, 2009-ben a Hajdú-
Bihar megyei Önkormányzat Arany Sándor-díjjal ismerte el. 2012-ben Hajdúnánás Város Képviselő Testülete Csiha Győző díjjal 
jutalmazta a város gazdasági fejlődéséért végzett munkáját. Kiváló érdemei mellett színes egyéniségével is nagyban hozzájárul a 
fajta népszerűsítéséhez.



A képzés célja:  A kérődző-egészségügyhöz (szarvasmarha, juh és kecske) szükséges speciális 
ismeretek, valamint annak magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen 
elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása.

Szakfelelős: Dr. Bajcsy Árpád Csaba, egyetemi tanár, Dipl. ECBHM 
 (csbajcsy@gmail.com)

A képzés kezdete: 2017. szeptember 11. 

Képzési idő: 4 félév, félévenként 10 oktatási nap. 
 Teljes óraszám: 360 (328 elmélet, 32 gyakorlat)

Képzés helye: Állatorvostudományi Egyetem (Budapest, István u. 2.) illetve 
 ÁTE Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika (Üllő, Dóra major) 

Felvételi követelmények: • állatorvos - doktori diploma
 •  legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat, ideértve egy szakirányú 

oktatási intézményben, vagy diagnosztikai intézetben eltöltött időt is

Szakdolgozat:   Hallgató által választott témából diplomadolgozat készítése jóváhagyott 
témavezető irányítása mellett, amely szakdolgozat a képzés ideje alatt 
publikált, témába vágó, impakt faktoros cikkel kiváltható.

Záróvizsga: A 4. félévet követő komplex záróvizsga.

Oklevélben szereplő  
végzettség megnevezése:  Kérődző-egészségügyi szakállatorvos

Önköltség összesen: 250 000 Ft / félév  

Jelentkezés és további információ: 
ÁTE Továbbképzési Csoport

admin.tkk@univet.hu • + (36) 1 478 4229 • http://www.univet.hu/hu/hallgato/tovabbkepzes

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 28.

Dr. Jerzsele Ákos, Ph.D.
egyetemi docens, szakmai igazgató

A változtatás jogát fenntartjuk!

FELHÍVÁS
a KÉRŐDZŐ-EGÉSZSÉGÜGYI szakállatorvos 
szakirányú továbbképzési szakra 
(önköltséges, levelező tagozat) 

2017-2019
ÁLLATORVOSTUDOMÁNYI

EGYETEM – BUDAPEST
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Idén is távolabbra nyúltak a szervezők az állatok legelőre hajtá-
sának, Szent György napjának dátumától az Alföldi Állattenyész-
tési Napok időpontjának kiválasztásában. Ennek oka a kései 
Húsvét és május elseje is volt, de szerencsénkre, akik a nyitott 
bemutatótérhez vagyunk kötve programjainkkal, a szokásos és 

oly sokra becsült májusi eső csak minimális mértékben módosí-
totta a terveket. A május 4-6. között két hétköznapra eső szak-
mai nap bevezetése az ipari és tenyészállat-kiállítók tetszését 
is elnyerte, így a szokott programelemek egy nappal korábbra 
csúsztak, s a holstein show-bírálat is rendhagyóan csütörtökre 

esett. A svájci Markus Gerber bírálatát talán még sosem látott 
egyöntetű elismerés övezte, a 118 megjelent tenyészállatot 
konzekvens elveket követve korrekt módon állította sorrendbe. 
A fiatalok négy kategóriában kerültek a bíró szemei elé, aki az 

összevetésben Junior Championként a Lajoskomáromi Tejter-
melő Kft. 33689 1362 5 Éva nevű vemhes üszőjét találta legin-
kább ígéretesnek. 

33689 1362 5 Éva
24332 Sully Hart Meridian-ET×23323 Vioris Sleeman
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata a komáromi 
Solum Zrt., 30273 8256 0 Lujza nevű tehene volt, őt annyira ki-
válónak látta a bíró, hogy később a Grand Champion címet is 
neki ajánlotta.

30273 8256 0 Lujza
23426 Canyon-Breeze FBI Energy-ET×20983 Laclar Mtoto 
Anando
Tenyésztő és tulajdonos: Solum Zrt., Komárom

Hasonló volt a felállás a Reserve Champion választás esetében 
is, mert ezt a rangot idén az Intermediate Reserve Champion, 
33689 0248 3 Éva nyerte el, szintén a Lajoskomáromi Tejtermelő 
Kft. tenyészetéből. 

Előzetes a XVII. Nemzeti Holstein Show eredményeiből
Sztakó István

fejlesztési főmérnök, HFTE
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33689 0248 3 Éva
23323 VIORIS SLEEMAN×22811 STANTONS ACHIEVER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Az idősebb kategória két legszebbje közül a győztes már rutinos 
versenyző, őt az utóbbi években gyakran megtekinthettük a külön-
böző kiállításokon. A Makói Hagymakertész Kft. büszkesége 31222 
3460 7 Pörge, a Senior Champion. A Senior Reserve Champion 
idén a Biharnagybajomból érkezett, 30232 9616 6 Sári. 

31222 3460 7 Pörge
20896 Comestar Littoral-ET×14804 HUN PERO REJTŐ 
BELLWOOD-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

30232 9616 6 Sári
21643 Willow-Marsh-Cc Gabor-ET×21395 Crockett Chicago
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

A kiállítás legszebb tőgyű tehene rendhagyó módon nem egy 
osztály- vagy kategóriagyőztes egyed, hanem az 5. kategória 
második helyezettje, 33082 8445 3 Margó lett, ő a szervezők 
vajháti telepéről érkezett. 

33082 8445 3 Margó
25393 Velthuis SGC Atmost-ET×19244 VAJHÁTI DE GAULLE 
RED-MARKER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásár-
hely

A csapatverseny győztes tenyészete részére a tenyésztő-
szervezet 2017-ben Andrássy István-díjat alapított. A díjat a 
seregélyesi Agárdi Farm Kft. érdemelte meg egyöntetű állata-
ival, a díjat Andrássy Balázs az édesanyjával közösen adta át.
Az eseményről következő számunkban olvashatnak részletes 
beszámolót.
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A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete a NÉBIH hivatalos 2016. évi standard laktációs 
zárása alapján közli az 1-3. laktáció TOP 50 egyedét.
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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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Március 1-3. között tartottuk soron következő - a 2017-es év 
első - szemegyeztető bírálatát a Hajdúböszörményi Béke Mg. 
Kft. dorogi úti tehenészetében. Dániel László ágazatvezető és 
Zabos Imre telepvezető segítségével lehetőségünk nyílt, hogy 
jelentős számú tehénen tudjuk a bírálati munkánkat elvégezni. 
Harmonizálva a WHFF és az EHRC küllemi bírálati munkacso-
portjának ajánlásaival a hazai bírálati rendszer is hasonló elvek 
alapján működik. Ennek megfelelően a bírálók rendszeresen 
összejönnek az addig elvégzett munka értékelésére és az előfor-
duló hibák javítására, az eltérések kezelésére.

 

Így történt ez Hajdúböszörményben is, ahol az egy év bírálati 
adatait feldolgozó statisztikai kimutatásra támaszkodva igyekez-
tünk feltérképezni azokat a javítandó pontokat, amelyekben a 
megengedettnél nagyobb eltérés mutatkozott. A biológiai tu-
lajdonságokat jellemző normál eloszlási görbék újraskálázása is 
megtörtént azoknál a tulajdonságoknál, ahol a populáció átlaga 
a szelekciós munkának köszönhetően elmozdult az 5 pontos kö-
zépértéktől. Ezen tulajdonságokat egyértelműen megmutatják 

a kiadott pontszámokat elemző görbék, mint például a farma-
gasság esetében tapasztalható, hogy a pontszámok átlaga a 
6,26-os értéknél található. Ezért a korábbi 145 cm-t jelentő ötös 
pontszámot áthelyeztük a 148 cm-t jelentő hatos pontszám he-
lyére, mivel a leggyakrabban előforduló és a populáció átlagát 
adó értéknek kell az 5-ösnek lennie.
Hasonló korrekcióra került sor a tőgymélység, a függesztés és a 
hátulsó bimbók helyeződése tulajdonságok esetében is, hiszen 
ezeknél is hasonló eltolódás tapasztalható.

Szemegyeztető bírálat 
a Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft-nél

Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
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Ugyanakkor vannak olyan tulajdonságok, amelyeknek a rende-
zése a skála túlzottan szűk használata miatt vált aktuálissá. Itt 
vagy a definíció szorul átgondolásra vagy a tulajdonság megíté-
lésében van javítandó probléma. Ilyen tulajdonság az élesség, 
amelynél a pontszámok jelentős hányada az 5-ös és főleg a 6-os 
pontszámnál csoportosulnak, messze elmaradva a normál el-
oszlású Gauss-görbe képétől.

A kétnapos gyakorlást követően a nevezett tulajdonságok rutin-
szerű bírálata kellő biztonsággal kialakult. A 6 fő bíráló januártól 
ezen elvek figyelembevételével végzi majd a munkáját a min-
dennapi gyakorlatban is. 
A szemegyeztető bírálattal összekapcsolva  került sor a 3138-
as Festő nevű tehén Aranytörzskönyves avatására is. Gratulá-
lunk a Tenyésztőknek ezúton is még egyszer!

Ezúton köszönöm Dániel Lászlónak, Zabos Imrének és kollé-
gáiknak, hogy biztosították számunkra a munka végzéséhez 
szükséges kiváló feltételeket és jó hangulatban eredményes 
munkát tudtunk végezni.

AXION® ThermoPlus
Hőstressz okozta problémákra

sikertörténet világszerte

TH
I

  Magyarországon végzett kísérletekkel igazolva

A szarvasmarhák hőstressz problémájának természetes kivédése a testhő csökkentésével

1,6 liter  

naponta
tejtöbblet

Miért az AXION® ThermoPlus a leghatékonyabb megoldás 

szarvasmarhái hőstressz kezelésére?

Tekintse meg a hőstressz negatív hatásait szemléltető videót 

és magyarországi kísérleti eredményeinket honlapunkon!

   Gyógynövény hatóanyagának köszönhetően:

    tágítja a perifériás ereket, növeli az étvágyat, 

    csökkenti a testhőt,

    csökkenti a szívritmust és a vérnyomást.

info@impavidus-trade.com
+36 70 360 4170

facebook.com/impavidustradeIMPAVIDUS Trade Zrt.
 3000 Hatvan, Balassi B. út 1.

www.impavidus-trade.com
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Bearanyozódott 
törzskönyvek
Harsányi Sándor

Újabb tenyészettel bővült az aranytörzskönyves tehénnel 
rendelkező gazdaságok sora! Ezúttal Tiszavasváriban, a Dancs-
Farmon került felavatásra a több mint 100.000 kg tejet termelt 
Sárkány (Ilius×Enyingi Sumo Zebo) nevű tehén. Sárkány jelenleg 
15 éves és eddig tízszer ellett. Gratulálunk a Dancs családnak és 
a telep dolgozóinak! 

Az oklevelet Dancsné Orosz Katalin és családja vette át Busák 
Tamás telepvezetővel és munkatársaikkal.

A hatodik aranytörzskönyves tehén került felavatásra a Hajdú-
böszörményi Béke Mezőgazdasági Kft-nél. Ezúttal a tizenkét 
éves 3138 Festő (Covista TY×Dieter) nyakába került a bordó sza-
lag. 

Az aranytörzskönyvet Dániel László ágazatvezető és Zabos 
Imre telepvezető vette át az egyesület küllemi bírálóitól, akik 
éppen szemegyeztető bírálatot tartottak a telepen (cikket ld. a 
22. oldalon).

Első aranytörzskönyves tehenüket ünnepelhették a balmaz-
újvárosi Tejgazdaság Kft. vezetői és dolgozói is. 1540 Dal 
(Meadowlord×Darány Conant) tizenöt éves korára, tizennégy 
elléssel a háta mögött termelte meg 100.000 kg tejet. Dal csa-
ládfájának anyai ágát egy kicsit tüzetesebben átnézve meglepő 
reprodukciós teljesítményekre bukkan az ember. 1540 Dalnak 
a 14 elléshez csupán 18 termékenyítésre volt szüksége. Anyja 
9-szer ellett és 15-ször termékenyítették. Nagyanyjának a 10 
elléshez csak 12 termékenyítésre volt szüksége. A dédnagyma-
ma is rendkívül fogékony volt, ugyanis 8 ellés, 8 termékenyítés 

szerepel az „életrajzában”, de az üknagymama is 9 elléssel és 9 
termékenyítéssel dicsekedhetett! 

Dal aranytörzskönyvét Tar József ügyvezető igazgató és Kor-
dás István telepvezető vették át kollégáik társaságában.

Észak-dunántúli
avatások
Sebők Tamás

Pusztavámi Tejszövetkezet, Pusztavám
300.000 után már duplázott a tenyészet
30117 3204 5 Hahó
16042 BG Valkűr Manfred-ET×15120 Vajháti Sündörgő Mason-ET 

Hahó tökéletes példája a hogyan lehet hosszú kitartó munkával 
„kiugró eredmények nélkül kimagasló teljesítményt elérni” 
típusú tehénnek. 8000 kg standard laktációról indulva negyedi-
kes korára érte el a 11.000 kg-ot, majd igazán ezen nem is emelt 
sokkal többet a hetedik laktációjáig, amikoris ismét fiatalkori 
énjét mutatva visszatért a kevesebb, de idősebb korban kisebb 
kockázattal járó 8000 kg körüli szintre. Beltartalma viszont em-
lítésre méltó a megtermelt 7132 zsír+fehérje kg-mal. Családala-
pítás szempontjából nem állt mellé a szerencse, 10 elléséből 
csupán két lánya született, amelyekből a tenyészet már csak az 
utolsó elléséből született Itary-ET apaságú lányával kalkulálhat.

30117 3211 5 Finom
16049 BG Voks Winchester-ET×15180 Ilius
Finom is - társához hasonlóan - a „lassan járj tovább érsz” elven 
élte életét. Élete csúcsát a hetedik ellését követően megtermelt 
10.538 kg standard laktációjában adta. Hahónál négy nappal 
fiatalabb, közel 15 éves tehén első hét borját 10 rakásból 
ellette meg. Sajnos ikerellését követően további 18 rakást kért 
inszeminátoraitól a következő három laktációja elkezdéséhez. 
12 borjából – kétszer ellett ikreket – 5 üsző született, amelyből 
három – első, második és harmadik lánya – összesen 162.500 
kg tejet gyűjtött tenyésztőjüknek, Vajháti Tóbiás Wade, Vajhá-
ti  Zaire Aaron és Hornet közreműködésével. Hornet lánya már 
ötödikes, még mindig termel, és hamarosan eléri az 51.000 kg-
os szintet.
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Istvánfalvy Miklós elnök, Zelovics Gábor termelésvezető 
és kollégái a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. két új 
Aranytörzskönyves tehenével, Hahóval és Finommal.

Négy nap különbséggel születtek, 2002-ben… 2017-ben együtt 
kapták meg a 100.000-es szalagot.

Mocsai Búzakalász Szövetkezet, Mocsa

32312 2134 5 Herta
16543 Gelej Zsilett Outside×16277 Broad Cove Goldengate-ET
Herta, a Mocsai Búzakalász Szövetkezet második Aranytörzs-
könyves tehenének avatásával egy időben, április elején „ér-
kezett” a telepre a Holstein Egyesület „Minősített Tenyészállat 
Előállító Üzem” elismerése.

Váli József ügyvezető igazgató, Váli Péter termelési igazgató, 
Váli Viktor termelési igazgató helyettes, Vágó Éva állatorvos 
és Lánc Miklós telepvezető a fejőház falán elhelyezett „Minősí-
tett Tenyészállat Előállító Üzem” elismeréssel.

Herta, a közel 11 éves ünnepelt második laktációjában - két 
és fél ezer kg-mal megfejelve elsős termelését – „lépett a pe-
dálra”, 11.274 kg termeléssel, és le sem lépett róla az ötödik 

laktációjáig, ahol is 305 napra már 15.064 kg-mal zárt. Ebben a 
laktációban termelte napi legjobbját is, 67,5 kg tejet. Élete során 
ellett nyolc borját hármas indexszel produkálta. Első két lánya 
három-három laktációt élt meg a telepen 64.070 kg termeléssel 
a hátuk mögött búcsúztak. Eddigi utolsó, harmadik lánya első 
laktációja utáni nehéz ellését követően hagyta magára Hertát. 
Herta most termékenyítés alatt áll, nem elképzelhetetlen továb-
bi lányok érkezése sem, de jelenleg a telep a család fenntartá-
sa tekintetében az unokákra támaszkodik. Első lányának első 
elléséből született E. T. apaságú lánya második laktációjában, 
28.253 kg életteljesítménynél tart, míg utolsó lányától született 
Altadegree apaságú unokája előtt még nyitva áll az élet.

Herta, Mocsa második Aranytörzskönyves tehene a telepi kol-
lektívával.

Komáromi Mg.Zrt., Csém

32523 4363 9 Rózsa
15419 Hun Pero Torpedo Megabuck-ET×14381 Tesk Kodiak 
TCG-ET
A közel 12 éves Rózsa 9091 kg-ról indulva harmadikos korára 
érte el a 12.000-kg os szintet. Ettől fogva egy laktáció kivéte-
lével termelése 11.000 és 12.000 kg körül mozgott (a nyolca-
dikban „csak” 9924 kg-ig jutott). Napi max. teje soha nem volt 
kiugró, 49,1 kg-nál  nem adott többet, de sokkal kevesebbet 
sem, kiegyensúlyozott szép laktációkat hozott, kiváló, 
beltartalommal, 7686 zsír+fehére kg-mal. Életét remek szapo-
rodásbiológiai mutatók jellemezték, 20 termékenyítésből 10 
borja született (másodikosként, negyedikesként és nyolcadikos-
ként elsőre vemhesült), amelyekből csak kettő lett üsző. Első 
lánya harmadikosként, 31.976 kg megtermelt tej után hagyta el 
a telepet. Második, hetedik elléséből született End-road Bacon 
apaságú lánya jelenleg második laktációjában termel a telepen. 

 
A tenyészet legfrissebb Aranytörzskönyves tehene – Rózsa - a 
Komáromi Mg. Zrt. telepén, Csémen, Mészáros Ferenc terme-
lési igazgatóval, Venczák Balázs telepvezetővel és kollégáival.
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Elsősként 14.131 kg-os standard laktációt zárt, jelenleg 65 kg-os 
napi fejései eredményei a telep elit egyedei közé sorolják, így 
nem esélytelen, hogy a tőle származó Mogul unoka valódi kuri-
ózumnak számíthat majd a tenyészetben.

Finom szervezet, kiváló mirigyes, nagyszerűen fejhető tőgy, 
erős mellkas, átlagos méret. Egy 100 000-es tehén ismérvei.

Agro-Taks Kft., Taksony

Pest megye legújabb „Minősített Tenyészállat Előállító Üzem” 
táblája, Taksonyban, az Agro-Taks Kft. tenyészetének bejáratá-
nál hirdeti az érkezőknek a telepen folyó tenyésztői munka mi-
nőségét. 

Az oklevéllel Halász János ügyvezető igazgató, kollégái Márton 
Zoltán telepvezető, Ruf Mihály és Ladó Mihály műszakvezetők.
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Magyar állatorvosi és állattenyésztési  
hőstressz-előrejelzési rendszer

Mackei Máté1, Brydl Endre2, Solymosi Norbert3

1. ÁTE, 5. évfolyamos hallgató
2. ÁTE, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék

3. ÁTE, Biometeorológiai Kutatócsoport, H-1078 Budapest, István u. 2.

A haszonállattartásban az állatok környezete számos stresszoron 
keresztül befolyásolja (kedvezőtlenül) az állatok egészségét, jó-
létét, termelését, végső soron pedig az állattartás gazdaságos-
ságát. Az állatok termikus környezete (hideg- és hőstressz egy-
aránt) jelentősen befolyásolja a termelést. Az utóbbi években a 
hőstresszel kapcsolatos kutatások újabb és újabb megközelíté-
seket, illetve eredményeket hoztak. A kérdéskör azért is került 
jobban az érdeklődés homlokterébe, mert a globális éghajlat-
változás eredményeként az emberi és állati egészségre egyaránt 
jelentős hatást gyakorló következmény (a vektor-közvetítette 
kórokozók földrajzi elterjedtségének megváltozása mellett) a 
hőhullámok gyakoribbá válása.
Mindezek alapján a nyár közeledtével az állattenyésztési ágazat-
ban egyik igen fontos feladatunk felkészülni a várható hőstressz 
időpontjának és -tartamának előrejelzésére, ennek ismereté-
ben a káros hatásainak kivédésére, enyhítésére. Várhatóan az 
idei nyár sem jelent kisebb veszélyt e tekintetben, mint az el-
múlt évek. Ezt az érzetünket erősítheti, hogy a globális klímavál-
tozás egyik, már megfigyelhető következménye a hőhullámok 
gyakoriságának, illetve az ún. hőstresszes napok számának nö-
vekedése. Ez utóbbit hazai (Solymosi és mtsai. 2010) és angliai 
szarvasmarha-állományokra vonatkozó kutatások is bemutat-
ták. Ennek a tendenciának az ismerete fontos a gyakorlatban 
dolgozó szakembereknek, de nem elegendő, hiszen ezek a ta-
nulmányok évenkénti aktuális változásokat mutatnak be. A gya-
korlatban azonban olyan meteo-taktikai ismeretek szükségesek, 
amelyek nem csupán a mára, hanem sokkal inkább a holnapra, 
a holnaputánra, vagy még későbbi helyzetre vonatkoznak abból 
a célból, hogy a termikus környezet káros hatásainak következ-
tében megjelenő termeléscsökkenést, egészségkárosodást mér-
sékelni lehessen. Ebből a célból több országban pl. az Amerikai 
Egyesült Államokban és Ausztráliában is működik hőstressz-elő-
rejelzési rendszer.
Magyarországra vonatkozóan eddig nem állt rendelkezés-
re hasonló információs forrás. Ezt a hiányt felismerve az 
Állatorvostudományi Egyetem Biometeorológiai Kutatócsoport-
ja létrehozott egy internetes felületet, ahol a Kárpát-medence te-
rületére, hat napra előre, naponta frissített hőstressz-előrejelzé-
si térképeket érhet el a felhasználó. A külső környezeti hőstressz 
mértékének leírására a fejlesztők a világszerte elterjedt hőmér-
séklet-páratartalom indexet (Temperature-Humidity Index, 
THI) használják. A THI számításához szükséges időjárási paramé-
tereket az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Éghajlati Adatköz-
pontjának (National Oceanic and Atmospheric Administration, 
NOAA) Global Forecast Systeméből (GFS) kérdezi le a kockázati 
előrejelző térképeket generáló rendszer. Ezek a forrásadatok 
bárki számára ingyenesen, szabadon elérhetők. A kiszámított 
THI-értékek alapján hőstressz-kategóriákat (Livestock Weather 
Safety Index, LWSI) hoz létre a rendszer és ezeknek megfelelően 
rajzolja meg, színezi ki a térképeket (részletekért lásd Mackei és 
mtsai. 2017). Az LWSI-osztályok meghatározásához különböző 
THI-tartományokat használnak a szakirodalomban. 

A magyar rendszerben szarvasmarhára vonatkozóan két osz-
tályozási megközelítést használnak. Az egyik szerint az adott 
nap vagy hőstressz-mentes vagy hőstresszes (Reiczigel és 
mtsai. 2009). A másik osztályozásban megkülönböztetünk hő-
stressz-mentes, enyhe, közepes, súlyos, extrém és halálos 
hőstresszű környezetet. Ez utóbbi kategóriák határértékeiként 
korábban széles körben alkalmazták az Armstrong által javasolt 
értékeket. Azonban újabban felvetették, hogy az 1980-as évek 
végi, 1990-es évek eleji termelésnek, genetikának megfelelő 
határértékeknek az időközben bekövetkezett változásokhoz 
kellene igazodniuk. Ezért a magyar rendszer a Zibelman és 
Collier (2011) által javasolt határértéket használja. Az ennek 
megfelelően meghatározott LWSI-osztályokat mutatja be az 1. 
ábra. Ennek a bemutatott formája lehetővé teszi, hogy számítás 
nélkül a száraz hőmérséklet és a relatív páratartalom ismereté-
ben osztályozni tudjuk az állatok környezetét. 
A hőstressz-előrejelzési térképek a www.epidb.hu/hu/hostressz/
szarvasmarha internetes címen érhetők el. Mindegyik térképen 
látható a dátum, amire az előrejelzés vonatkozik, illetve a szí-
nezés értelmezését segítő jelmagyarázat. A Zibelman és Collier 
(2011) határértékekkel készült, példaként létrehozott térkép lát-
ható a 2. ábrán, ami a 2015. augusztus 6-án generált időjárási 
előrejelzési adatok alapján lett megrajzolva a 2015. augusztus 
11-re vonatkozó hőstressz-előrejelzésként. A térképek értelme-
zésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy mivel félszer-fél 
fokos földrajzi felbontásúak a forrás adatok, ezért az egyes fol-
tok határai csak közelítőek és nem tekintendők élesnek.

1. ábra: A térképek létrehozásánál alkalmazott, a hőstressz 
mértékét leíró LWSI-kategóriák a száraz hőmérséklet és a relatív 
páratartalom függvényében.
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2. ábra: Hőstressz-előrejelzési térkép 2015. augusztus 11-
ére. Az előrejelzés 2015. augusztus 6-án generált időjárási 
paraméterek alapján készült.

A rendszerben elérhető térképek a Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International licenc (https://
creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) szerint szabadon 
felhasználhatók, terjeszthetők. Csupán annyi korlátozást jelent 
a licenc, hogy a térképek nem eladhatók.
A fejlesztők tervei szerint a rendszer további lehetőségekkel 
bővülhet, amit nagymértékben meghatároznak majd a felhasz-

nálók visszajelzései. Az Állatorvostudományi Egyetem kutató-
csoportjának munkatársai remélik, hogy a bemutatott rendszer 
segítséget nyújt a kockázatok időben történő észlelésében. 
Az természetesen a helyi lehetőségektől, a telepeken dolgozó 
munkatársaktól függ, hogy milyen preventív beavatkozásokat 
(pl. takarmányozási, állategészségügyi, technológiai) hajthat-
nak, hajtanak végre a hőstressz okozta károk csökkentése cél-
jából.
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A tavaszi csülökápoló tanfolyam 
tapasztalataiból

Györkös István
egyetemi magántanár, SZIE

Az Alcsiszigeti Gazdaképző Kft. adott otthont és továbbképzé-
si lehetőséget hagyományosan megtartott tanfolyamunknak, 
melynek szervezési és szakmai konzultációs feladatait - szinte 
minden részletre kiterjedően - Dr. Füleki Miklós állatorvos, az 
iskola ügyvezetője látta el a résztvevők igényeinek megfelelő 
módon. A gyakorlási lehetőségekre Petrik Ferenc újszászi gazda-
ságában nyílt alkalmunk ezúttal is, ahol többnyire egy holland tí-
pusú kalodával dolgoztunk, rövidebb ideig azonban két kalodát 
is beállíthattunk, ami bővítette a gyakorlási lehetőségeinket. A 
gyakorlatok szervezésében Késmárki László vett részt hatékony 
munkájával. Segítségüket ezúton is köszönjük a tanfolyam részt-
vevőinek nevében.

A tanfolyamon a következők vettek részt:
Bottka Tamás – Kisalföldi Mg. Zrt., Nagyszentjános
Böcskör Dániel – Extra Tej Kft., Beled
Buza Zsolt – Szakál Péter magánvállalkozó gazdasága, 
Hajdúdorog
Harcsa Balázs – Komáromi Mg. Zrt., Csémpuszta
Krennert Attila – tanuló, Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödönmajor
Laczi Krisztián – Annamajori Kft., Baracska
Répási Mátyás Csaba – magánvállalkozó, Kecel
Sütő Ferenc Zsolt – DC-Bau Kft., Debrecen
Tiboldi Lajos – Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödönmajor
Torák Kornél – magánvállalkozó, Karancsberény
Zékány Lajos – DC-Bau Kft., Debrecen

A csoportban 3 fő felsőfokú végzettségű tanulónk volt, a töb-
biek szakmunkás – illetve középfokú végzettséggel rendelkez-
tek. A résztvevők többsége tehenészeti telepen egészségügyi 
és elletős feladatokat lát el, a felsőfokú végzettségűek is részt 
vesznek állategészségügyi teendők irányításában. A résztve-
vők munkahelyeinek többségében jelentős létszámú holstein-
fríz tehénállományt tartanak, melyek állományszintű csülök-

ápolása többnyire már megoldott, de az állománykörmözések 
közötti csülökápolás feladatai, az időközben esedékessé váló 
lábvégkezelések még megoldatlanok, vagy több felkészülést 
igényelnek a korábbiaknál. Ily módon az alapfeladatunk a sán-
taság megelőzésével és kezelésével összefüggő munkák megbe-
szélése és gyakorlati elvégzése volt. 
Alapvető problémát jelentett minden résztvevő számára olyan 
módszer szükségessége, amihez munkavégzés vagy ellenőrzés 
során jól lehet igazodni. Ezért módszerünk megismerésével – 
megbeszélésével, majd gyakorlásával – kezdődött a tanfolyam 
érdemi része. A csoport többsége így meg is állapította, hogy a 
módszerünk alapelvei hasonlóak vagy megegyeznek az otthoni 
állománykörmözésnél tapasztaltakkal. Itt jegyezném meg, hogy 
a majd időközben gyakorlattal is bíró szakemberek pl. ellenőr-
zéskor nemcsak a módszer már ismert elemeit ismerik megfe-
lelően, hanem azt is hamar észreveszik, ha az ellenőrző esetleg 
néhol bizonyos gyakorlatlanságot árul el. A tanulók a módszert 
otthon még nem gyakorolták, de többségükben körmöztek már 
az otthoni állományukban, így az egyik fő feladatuk volt a ha-
gyományos körmözési módszert funkcionális csülökápolássá 
fejleszteni. Ehhez bizonyos eljárásrendet kellett megismerniük 
és persze gyakorolniuk is annak a célnak az eléréséhez, hogy a 
körmök szabályozása során azokat a megfelelő formára alakít-
sák. Ezek után az a mindig nehezebben megragadó fázis szokott 
következni, hogy a szomszéd körmökre eső súlyt egyenlően si-
kerüljön azokon elosztani, méghozzá stabil járófelületek kialakí-
tásával. Aztán persze erre is jutott később kellő figyelmük.
A feladatokat többségében körmözőfogóval és késekkel végez-
ték még a keményebb körmökön is, mert így lehetett jobban 
megtanulni a részleteket jelentő teendőket. Ugyanis többen 
már dolgoztak otthon csiszológéppel is, de a módszer alaposabb 
megismeréséhez célszerű volt a kézi munkához kissé visszatérni. 
Ezek után később rövid időszakra módot találtunk a csiszológép 
összehasonlító alkalmazására is. Ennél a technikánál nem is a 
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gép kezelése az érdekesebb, hanem az egymástól különböző csi-
szolókorongok alkalmazhatósága, no meg persze azok ára sem 
közömbös néha.
A szerszámok, főként a kések karbantartásaként az élezést is 
módjában volt mindenkinek gyakorolnia a csülökápolási gyakor-
latok közötti szünetekben. Valamiképpen ettől kissé elszoktunk 
feladataink végzése közben, és sok gazdaságban mindig mások-
kal végeztetik el ezt a kézenfekvő feladatot, várván a menetrend 
szerint érkező alkalmi vándorköszörűst és az általa nyújtott fél-
éves garanciát. Ha aztán – mondjuk másnapra – kissé kicsorbul 
munka közben a körmözőkésünk, akkor már csak a több hó-
napos várakozás a köszörűsre és a garancia marad. Hát ezen a 
helyzeten próbálunk segíteni magunk is. Mint ahogy egyre több 
gazdaságban már meg is oldották a hasonló mindennapi élezé-
si problémát. Remélhetőleg minél többen majd otthon is foly-
tatják a gyakorlást és bele is jöhetnek az élezés rendszeresen 
szükséges munkájába, mert azt is megtapasztalhatták, hogy jó 
eszközökkel hatékonyabban voltak képesek dolgozni és az ered-
mény is jobb volt.

További feladatot jelentett a legfontosabb csülökbetegségek át-
tekintése és lényeges tüneteinek felismerése, majd persze ezek 
gyakorlati hasznosítása is. Munkakezdéshez, indulásként meg-
lehetősen rövidnek bizonyult az egy hét, ami rendelkezésünk-
re állt, jóllehet naponta késő délutánig, estébe nyúlóan folyt 
a felkészülés és az azt követő tapasztalatcsere. A megfelelően 
begyakorolt módszer további gyakorlására már az otthoni állo-
mányban lesz lehetőségük a tanfolyam résztvevőinek. Ehhez to-
vábbi segítségül még az írásos tananyag is rendelkezésükre áll, 
amibe majd érdemes még alkalmanként belenézniük néhány-
szor.
Az egyes csülökbetegségek pontos felismerése és hatékony ke-
zelése mindig a funkcionális körmözés elsajátítása után ad érde-
kesebb feladatot és persze munkát is. A feladat érdekességét az 

is befolyásolta, hogy – miután állományainkban még jócskán ta-
lálkozunk lábszerkezeti hibás tehenekkel – így a hibás lábállások 
okozta lábvég rendellenességek áttekintése után – ezek közül 
egyeseket gyakorlás közben is megbeszélhettünk. Ennek megfe-
lelően – bármilyen szakszerű is a csülökápolás – pl. a kardosabb 
lábállások okozta sarokpusztulás ellen nemigen tehetünk sokat. 
Ilyen esetekben számít különösen az, hogy felettébb védjük a 
sarkakat, melyeken valójában még a sarokvánkos megvan, de 
a szaruréteg már hiányzik. Ennek a hiányosságnak az is a követ-
kezménye, hogy a sérülő és túlerőltetett csüdízületek miatt a 
tehenek járása romlik, állás- és mozgásidejük csökken. A rendel-
lenesség naponta nehezen észlelhető károkat okoz, tartósabban 
azonban már ez jobban észlelhető.
A kardos lábszerkezet ellentétes hibája a nyitott csánk, vagy ka-
róállás. Vannak tenyésztők, akik szerint ez talán mégis jobb láb-
hiba, mint az előbb leírt változat, de tapasztalataink kissé mást 
mutatnak erről. A nyitott csánkkal lábhibás tehenek mozgása 
természetesen sokkal rugalmatlanabb, mint a kardos állásúaké, 
ami azonban itt is tartósan túlterheli a végtag ízületeit. Mindez 

majd a tehén gyengébb 
mozgásképét eredménye-
zi. De a lábszerkezet ilyen 
hibája más problémát is 
okoz számunkra, akik a 
csülökápolást végeznénk 
a szükséges követelmé-
nyeknek megfelelően. 
Nevezetesen az ilyen hi-
bás – rendszerint a hátul-
só végtagokon észlelhető 
– lábszerkezet következ-
tében a csülök, vagy kö-
röm hegyi része jobban 
terhelődik a szokásosnál. 
A megváltozott terhelés 
miatt a köröm alakja is 
megváltozik (1. kép).

A köröm hegyfala rövidebb, sarka pedig magasabb lesz a termé-
szetes méretekhez viszonyítva, de ez a helyzet csak fokozatosan 
és idővel alakul ki, többnyire az elmaradt ápolás következtében. 
Csülökápolással azonban csak enyhíteni és késleltetni tudjuk a 
folyamatot. Az említett eltérést a 2. képen is jól követhetjük. A 
túlterhelés a hátulsó, kül-
ső köröm hegyi részét érte 
kezdetben. A tehén az érzé-
keny körmét tehermentesí-
teni próbálta, gyakorta an-
nak oldalfalait, majd végül a 
sarkát terhelte mindinkább. 
Így az oldalfalak a talpsza-
ru alá fordultak és a sarok 
is megnövekedett, hiszen 
mindinkább arra terhelt rá 
a tehén. A falak és a sarok 
deformációi tehát már az 
állat kényszerű tehermen-
tesítésének következmé-
nyei. A kezdeti lábszerkezeti 
hiba a talpszaru alatti irha 
sérülését, bevérzését okoz-
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ta korábban, csakhogy nem 
a sarok felső harmadában, 
mint a szokásos és jellemző 
talpfekély esetében, hanem 
a körömhegy alatt. Ezt hív-
juk hegyi fekélynek, amit 
ugyanúgy célszerű észlel-
nünk és mesterséges módon 
tehermentesítenünk, mint 
a talpfekélyes eseteket. Ez 
a csülökbetegség ritkábban 
észlelhető, mint pl. a jelleg-
zetes talpfekély.
A körömhegy alatti fekély 
következménye lehet a 
másik „körömhegyes” csü-

lökbetegségnek, a körömhegy alatti élő szövetek elhalásának, a 
körömhegy nekrózisának. Ennek további kezelése már nemcsak 
csülökápoló szakember, hanem állatorvos feladata is. A 3. képen 
nyíllal jelöltük a nekrózis helyét. A képen körrel is jelölt terüle-
ten a sarok bevérzése is látható, de az mégsem olyan mértékű, 
hogy a jellemző talpfekély kialakult volna. A fő probléma a külső 
köröm hegyének térségében van. A körömhegy nekrózisa nem-
csak a hegyi fekély szövődményeként, hanem más lábszerkezeti 
hiba és pl. a laminitiszes köröm deformációja miatt is kialakulhat 
tapasztalataink szerint. Így pl. nemcsak a körmök túlterhelése, 
hanem éppen terheletlensége okozhat hasonló körömhegyes 
rendellenességeket. A csülökápolás megfelelő módszerével az 
említett esetek teljesen nem előzhetők meg, de bizonyos mér-
tékig kezelhetők. 
A funkcionális csülökápolás nemcsak a szokványos csülökbeteg-
ségek megelőzésében, hanem azok utókezeléseiben is hatékony 
eszközünk lehet. Tanfolyami munkánk során a résztvevők tehát 
találkozhattak alapfeladatokkal és további érdekes csülökbe-
tegségekkel is. A tanfolyamunk résztvevői – jóllehet különböző 
gazdaságokból érkeztek és némileg eltérő volt a felkészülésük 
is – erre a rövid képzési időre mégis meglehetősen összetar-
tó, szakterületünk iránt érdeklődő csoportnak bizonyultak. 
Beszámolónkat ezért rövid észrevételeikkel, véleményükkel is 
érdemes az alábbiakban kiegészíteni.
Bottka Tamás: Gazdaságunkban a tehenek sántasági kezelései-
vel is foglalkoznom kell, ezért a csülökbetegségek okairól és ke-
zeléséről szóló anyagrész érdekesebb volt számomra, de a gya-
korlati munka is hasznosnak bizonyult, amiben a tanfolyamon 
részt vehettem.
Böcskör Dániel: Már korábban is végeztem csülökápolási 
munkákat, ezért a funkcionális körmözés és a csülökbetegségek 
kezelési lehetőségei jó módszernek bizonyultak számomra. 
A munka nem volt idegen és meglehetősen sok új ismeretet 
kaptunk, mellyel majd foglalkoznom kell még az otthoni mun-
kám alatt.
Buza Zsolt: A tanult módszer jól kezelhető volt részemről, mert 
minden gyakorlásnál előrehaladtam benne. Maga a munkarésze 
persze már ismerős volt, de azt kicsit még jobban és módsze-
resebben kellett megcsinálnunk, mint azt korábban tettük. A 
tanfolyam során kitértünk a körmözés szervezési munkáira is, 
így többek között arra is, hogy az állományunk csülökápolását 
lehetőleg a szárazonállókkal jobb lenne kezdenünk és ezt így 
mindig folytatni is lehetne, mert ez a legkedvezőbb időszak a 
csülökápolásra.

Harcsa Balázs: A funkcionális csülökápolás, amit megtanultam, 
jó és világos munkamódszernek tűnik számomra. Hasznos volt a 
csülökbetegségek kezelésének módja is, amit tanultunk, de saj-
nos kevés volt a gyakorlásra a tanfolyam ideje, ezért azt otthon 
majd természetesen folytatni kell. Egyébként az állategészség-
ügyi kezelésekben már vannak hasznos ismereteim és ezekhez 
kapcsolhatók a csülökápolási ismeretek is.
Krennert Attila: Még technikusi vizsga és továbbtanulás előtt 
állok, de Etyeken, Ödönmajorban nyaranta dolgozni szoktam, 
ezért nem idegen tőlem a tehenészetben végzett munka és re-
mélem ez ezután is így lesz. Az ismeretanyag érdekes volt és 
nem okozott nehézségeket az elsajátítása, de a begyakorláshoz 
még hosszabb idő kell majd.
Laczi Krisztián: Örültem annak, hogy a csülökápolással kap-
csolatos szakmai munka jól körvonalazódott számomra, hiszen 
a kapcsolódó elméleti anyagot is jobban megismertem, ami a 
korábbi tanulmányaimba is illeszkedett. A gyakorlati feladatok 
önmagukban nem voltak számomra idegenek, a tanult módszer 
azonban bizonyos gyakorlati fogások alaposabb elsajátítását 
szükségessé teszi természetesen. Mindez majd az otthoni szak-
mai munkámban, ellenőrzési feladataimban valószínűleg hasz-
nálható is lesz.
Répási Mátyás: Egyetemi tanulmányaim végeztével abba jól 
illeszkedik még a csülökápoló tanfolyam is. Állattenyésztő va-
gyok. A tanult módszer jól követhető és megismerhető volt, a 
különböző csülökbetegségek tünetei és kezelése érdekes fel-
adatokat adott nekem is. Mindezt remélem majd később hasz-
nosítani is tudom.
Sütő Ferenc Zsolt: Korábban még hasonló munkát nem végez-
tem. Most, hogy megismerkedhettem a csülökápolás alapjaival, 
nem idegenkedem tovább ettől a munkától, sőt érdekesnek, 
elvégezhetőnek találom. Az egyes csülökbetegségek alapos 
megismerésére azért még időt kell találnom, de valószínűleg az 
otthoni munkám lehetőséget nyújt majd erre.
Tiboldi Lajos: A fő munkám és szakterületem az elletéshez köt, 
de végeztem korábban csülökápolási feladatokat is. A két egész-
ségügyi feladatkör valójában kapcsolódik is egymáshoz. Sokat 
dolgozunk otthon Ödönmajorban a munkatársaimmal a tehené-
szetben az állatok körül, ami az elért eredményeinken is látszik, 
ezért az állománykörmözések közötti csülökkezelések ezt a mi-
nőségi munkánkat egészítik ki. A tanfolyamon tanultak szakmai 
továbbképzésnek is alkalmasak voltak számomra.
Torák Kornél: Otthon saját gazdaságunkban dolgozom, ahol te-
hénállományunk csülökápolását valószínűleg én szervezem és 
végzem majd a tanfolyamon szerzett ismereteket folytatva. Lo-
vainkat korábban is én körmöztem, ezért a szerszámok, eszközök 
többsége ismerős volt számomra, így a funkcionális körmözés, 
csülökápolás elvégzése is jól követhető volt nemcsak elméleti 
anyagában, hanem főként a gyakorlásban is. A tanfolyam alatt 
szabadon lehetett kérdezni és a kérdéseimre azonnal megfelelő 
válaszokat is kaptam. Így számomra nem is annyira tanfolyam, 
mint szakmai tapasztalatcsere volt az eltelt időszak.
Zékány Lajos: Véleményem szerint a tanult módszer nagyon 
jó arra, hogy végigvezessen az egyik munkafázisból a másik-
ba. Valójában így tudom világosan, hogy hol kezdem és hol 
fejezem be a körmözést. Világos szempontokat kaptam a 
körmök funkcionális kialakítására, hogy azok milyen módon is 
működhetnek megfelelően. Jónak találtam, hogy részletesen 
beszéltünk a tanfolyam alatt többször is a lábfürösztésekről, a 
megfelelő lábfürösztő kialakításáról és a különböző fertőtlenítő 
anyagok használatáról is.
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•	 Semmi nem kell hozzá, nincs szükség termosztátra, 
melegítésre sem, elég a tej és egy teszt.

•	 Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tejházban, 
terepen vagy a kocsi kabinjában is

•	 Béta-laktám és tetraciklin hatóanyagokat is megbízhatóan 
detektál tejben EU MRL szerint

•	 Kizárólag a SNAPduo ST Plus gyorsteszt képes Cefalexin 
kimutatására EU MRL határérték alatt!

•	 A teszt eredménye 6 perc alatt rendelkezésre áll

•	 Olyan egyszerű, mint egy terhességi teszt

•	 Magyarország legnagyobb 
tejüzemei és tejtermelői vizsgálnak a teszttel, nap mint nap

•	 A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval 

Milyen haszonállatok tejéhez ajánljuk?
- tehéntejhez, 
- kecsketejhez, 
- juhtejhez, 
- kancatejhez, 
- bivalytejhez, 
- tevetejhez.

Milyen típusú tejhez ajánljuk?
- nyerstejhez, 
- elegytejhez, 
- UHT tejhez, 
- pasztőrözött tejhez, 
- tejporból készült tejhez, 
- olvasztott tejhez, 
- sovány tejhez.

Ilyen egyszerű a teszt használata:

- szívja fel a tejet a teszthez csomagolt pipettával a 
vonaljelzésig 

és töltse bele mintatartó csőbe.

- Néhány másodperces rázással oldja fel, majd öntse a 
SNAP tesztbe.

- Kattanásig nyomja le a tesztet, amikor az aktiváló kör 
elszíneződik.

- 6 perc múlva olvassa le az eredményt

Az adatok elektronikus kiértékeléshez leolvasó 
készülék is rendelhető.

IDEXX SNAP gátlóanyag tejteszt az Alpha-Vet Kft-től
Vadonatúj modell: SNAPduo ST Plus
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Az indexekben használatos rövidítésekről
Crissy Meyer, Babai Zoltán

A DWP$ (Dairy Wellness Profit $) és a WT$ (Wellness Trait $) 
index
Talán felmerült már Önben a gondolat, hogy a tenyésztői mun-
kában érdemes lenne a DWP$ és WT$ mutatókat is számításba 
vennie. Szeretnénk Önt segíteni abban, hogy a gazdaságának leg-
inkább megfelelő döntést hozza, ezért megválaszolunk néhány 
kérdést ezekkel a mutatókkal kapcsolatban, hogy érthetőbb le-
gyen, pontosan mit is jelentenek.

Mi a DWP$?
A DWP$ a tejelő tehenek egészségi állapotára fókuszáló szelekciós 
index. Felépítése: 34% termelési tulajdonságok, 56% egészség tu-
lajdonságok, 10% küllem. Ez eltér mind a TPI-től (melynek esetén 
a fenti arány 46-28-26), mind az NM$ mutatótól (43-42-16). Az 
egészség tényező összetétele is más, az index 30%-ban a WT$-t és 
26%-ban a CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding) által becsült 
PL, DPR, SCS, DSB, DCE, CCR, HCR értéket (Hasznos Élettartam, 
Lány Vemhesülés, Szomatikus Sejtszám, Lány Holtellés, Lány Ne-
hézellés, Tehén Fertilitás, Üsző Fertitlitás), veszi figyelembe.
 
Mi a WT$?
A WT$ egy egészség mutató, mely a ketózis, az oltógyomor-hely-
zetváltozás, a magzatburok visszamaradás, a méhgyulladás, a 
tőgygyulladás és a sántaság, mint egészséggel kapcsolatos érték-
mérő tulajdonságok hatását összesíti. Olyan 0-100-0 index, mely 
csak az egészséget veszi figyelembe, a Zoetis cég által számított 
fenti egészség tulajdonságok alapján.

A hat egészség tulajdonságra külön-külön is van becslés?
Igen van, együttes várható hatásukat pedig a WT$ mutató össze-
síti.

Az egészség tulajdonságok hogyan viszonyulnak a hasznos élet-
tartamhoz?
A hasznos élettartam (PL) magában foglalja a produktív időszak 
hosszát - a többi tehénhez viszonyítva -, valamint azokat az okokat 
is, melyek miatt az állat kiesik az állományból.
A WT$ egészség tulajdonságok olyan konkrét okokat összesítenek, 
melyek miatt a tehén kieshet, de a selejtezések helyett a betegsé-
gek előfordulását mérik. A betegségek ugyanis több tehenet érin-
tenek, mint ahány ténylegesen kiesik.
A WT$ tehát mást mér, mint a hasznos élettartam, ugyanakkor 
erős összefüggés van a WT$ és a PL között, a korreláció 0,41. Az 
összefüggés még erősebb, ha a PL-t, a DPR-t (lány vemhesülés) 
és SCS-t (szomatikus sejtszám) együtt vizsgáljuk, ami azt igazol-
ja, hogy az összes egészséggel kapcsolatos tulajdonság összefügg 
egymással.

Mire használható ez az információ?
Fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók a tenyésztői munka alap-
jául szolgáló, személyre szabott szelekciós indexszel rendelkez-
zenek. Az Alta álláspontja szerint a személyre szabott szelekciós 
index kidolgozásának leglényegesebb mozzanata a termeléssel, az 
egészséggel és a külső megjelenéssel kapcsolatos tulajdonságok 
egymáshoz viszonyított súlyának meghatározása, mégpedig a gaz-
daság aktuális helyzete, illetve jövőbeli céljai alapján. Ha ennek a 
három kosárnak a súlyozása rögzítésre kerül, akkor az egyes kosa-

rakon belüli tényezők, illetve azok súlyozásának megváltoztatása 
már sokkal kevésbé befolyásolja az egészet.
A DWP$ index (34-56-10) lényegesen nagyobb súlyt helyez az 
egészségre, mint a TPI (46-28-26), vagy a NM$ (43-41-16), ez vi-
szont a termelési tulajdonságok és a küllem súlyának csökkené-
sével jár. Ha egy gazdaság saját szelekciós indexe például 70-30-0 
arányban súlyozza a fenti tényezőket, akkor a DWP$ indexre váltás 
esetén az arányt jelentősen módosítani kell, ami nem feltétlenül 
rossz, de mindenképp nagyon drasztikus változás. Másfelől, ha az 
eredeti arány például 50-50-0, akkor a váltás, az egészség tulaj-
donságok felé történő átalakítás kevésbé megrázó. A termelés-
egészség-küllem tulajdonságok arányának meghatározása olyan 
stratégiai döntés, melyhez a gazdálkodónak tartania kell magát 
a kitűzött tenyészcél elérése érdekében. Egy újonnan bevezetett 
mutató alkalmazását csak az teheti indokolttá, ha a külső/belső 
körülmények, esetleg a teljesítendő célok megváltoznak.

Hol lehet további információhoz jutni a fenti tulajdonságokkal 
kapcsolatban?
Kanadában egy ideje már számítanak tőgygyulladásra vonatkozó 
értékelést, mely a gazdálkodók számára is hozzáférhető. A má-
sik öt értékmérővel kapcsolatban is végeznek adatgyűjtést, ezek 
értékelése később várható. Hollandiában rutinszerűen végzik az 
adatgyűjtést és az értékelést. Az Egyesült Államokban (a CDCB-
nél) még folyamatban van az értékelés kidolgozása.

Milyen összefüggés van a DWP$ és más indexek között?
A korreláció a TPI és a DWP$ között 0,89; az NM és DWP$ között 
0,92; az Alta Bull Search, vagy AltaGPS módszerével számított 34-
56-10 súlyozású indexszel pedig 0,94.

Az egészség tulajdonságok örökölhetők, vagy inkább a technoló-
gia által meghatározottak?
Számos olyan tulajdonság van, melyet döntő mértékben a kör-
nyezet befolyásol, de van örökölt része is, ilyenek az egészség tu-
lajdonságok is. Ezek örökölhetősége csupán 6-8 %, de ezért még 
nem kell kizárni a szelekciós indexből. A lányivadék termékenysé-
ge, a hasznos élettartam és más tulajdonságok szintén gyengén 
örökölhetők, mégis sok tenyészetben érnek el szelekcióval jelen-
tős genetikai előrehaladást és kézzelfogható eredményeket velük 
kapcsolatban.

Mennyire megbízhatók az egészség tulajdonságok?
Az egészség tulajdonságok megbízhatósága kb. 0,50, más tulaj-
donságokhoz képest viszonylag alacsony. Ez azt jelenti, hogy minél 
több adat kerül a rendszerbe, annál több állat rangsorban elfoglalt 
helye változhat meg. Összehasonlításképpen, más egészséggel 
kapcsolatos tulajdonságok (PL, DPR, SCS) megbízhatósága 0,70 
körül van fiatal A1-es bikák esetében, mert ezekre vonatkozóan 
sokkal több adat áll rendelkezésre.
A megbízhatóság az értékelés pontosságát fejezi ki, illetve annak 
valószínűségét, hogy az értékelés bizonyos idő elteltével módosul 
és nem azt, hogy a tulajdonságok milyen valószínűséggel mennek 
tovább egyik generációról a másikra.
A témával kapcsolatos bővebb információt honlapunkon talál. Ha 
kérdése van, vagy szeretné ezeket az értékmérő tulajdonságokat 
beépíteni a szelekciós indexébe, keresse az Alta képviselőjét.    (X)

AltaPOLISH
A Világ legjobb DWP$ értékével 
rendelkező bikája.

Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
zbabai@altagenetics.hu

PEAK AltaPOLISH-ET 
011HO11734   |   Silver x Supersire x Massey

A DWP$ ÉRTÉKRŐL BŐVEBBEN HONLAPUNKON.

DWP$ 1185 Hasznos Élett. +7.0
TPI 2651 Lány Vemhesülés +1.1
NM$ 821 Küllem Ö.É. +1.44
Tej 1021 Togy Komp +1.17 
Fehérje +56 lbs / +0.09% Láb Komp +1.74
Zsír +92 lbs / +0.20% Forrás: 04/2017 CDCB & HA-USA Genetic Evaluations
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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
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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
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Kiemelkedő szakmaiság, innovatív szemlélet
a Velencei-tónál

Március 30-a, csütörtök, Gárdony – ragyogó napsütés, zöl-
dellő természet, a tavasz megérkezett. Talán ez is szere-
pet játszik abban, hogy az UBM Cégcsoport hagyományos 
Szarvasmarha Szakmai Napját közel 150 partner és ér-
deklődő agrárszakember látogassa meg. A másik motivá-
ló ok a rendezvény magas színvonalú szakmai programja, 
amelyet Pócza Szabolcs az UBM Feed Kft. K+F igazgatója 

ismertetett a gyors regisztráció után megérkező vendé-
gekkel. Saját maga kezdte a sort, előadásában a tejzsír 
depresszió lehetséges okait boncolgatta, egyrészt a takar-
mányozás (lipidek, fermentálható szénhidrátok, szemcse-
méret, takarmány kiegészítők) másrészt a menedzsment 
(pihenési, kérődzési szokások, állománysűrűség, takar-
mány hozzáférés, kiosztás gyakorisága) vonatkozásában.
Ralph Ward, az Egyesült Államok legnagyobb, piacveze-
tő, 2016-ban több mint háromszázezer mintát feldolgozó, 
tömegtakarmányt vizsgáló laboratóriumának, a CVAS el-
nökeként két előadással is készült. Az elsőben, az ebben 
a hónapban teljesen új, 11 000 nm-es kiszolgáló épület-
tel bővülő CVAS szolgáltatásait mutatta be, ill. kiemelten 
foglalkozott az NDF témakörével, hangsúlyozva annak 
jelentőségét. Második előadásában a tömegtakarmány 
laboratóriumi vizsgálati eredményeinek 
okszerű felhasználását elemezte, kiemelve 
a keményítő frakciókat (valós keményítő 
emészthetőség), a kukorica szilázs minősé-
gi értékelését, ill. a CSPS értékeket.
Az elméleti előadásokat Bakos Gábor, 
a Bos-Frucht Agrárszövetkezet állatte-
nyésztési igazgatója egy igazán gyakorla-
tias szemléletet bemutató prezentációval 
színesítette. A cég rövid bemutatása után 
felhívta a figyelmet azokra a nagyon fontos 
közgazdasági, technológiai, takarmányozá-
si, ill. emberi tényezőkre, amelyek nagyban 
meghatározzák egy telep hatékonyságát, 

gazdaságosságát. A 2016-os év állattenyésztője nem tudta 
eléggé hangsúlyozni, hogy kevés a minden igényt kielégítő 
eszköztár a termeléshez, a legfontosabb az emberi ténye-
ző!
Az ízletes ebéd után Baranyay Henrik, az UBM K+F ter-
mékmenedzsere a takarmányadagok mikroelem kiegészí-
téséről tartott előadást, amelyben helyet kapott az UBM 
Intellibond termékelőnyeinek rövid bemutatása is, ame-
lyek közül kiemelhető a magas szintű biológiai hasznosu-
lás, a réz megtartó képesség és a költséghatékony hasz-
nálat.
A rendezvény fényét emelte, sikerét támogatta a rendez-
vény Főszponzora, a Génbank-Semex Magyarország Kft. 
két színvonalas előadása is. Veres Zoltán, a cég ügyve-
zető igazgatója a 22 éves kutatóprogrammal a háta mö-
gött piacra kerülő Immunity+ programot ismertette. Az 
Immunity+ Bikák genetikai úton növelik a betegségekkel 
szembeni ellenálló-képességet, egészségesebb állatok ré-
vén gazdaságosabb termelést eredményeznek. Brent van 
Vooren a Semex szapodorásbiológiai termékmenedzsere 
telepi, gyakorlati tapasztalataival gazdagította a jelenlévő 
szakembereket.
Az előadások végén következett a már sokak által várt 
meglepetés wellness hétvége kisorsolása a Hotel Nautis 
jóvoltából. A sorsolás nem kis derültségre adott okot, mi-
vel az UBM egyik szlovákiai partnere saját magát húzta ki. 
Este, fehér asztal mellett sok kérdés felvetődött az előadá-
sokkal kapcsolatban, amelyet jó hangulatban beszéltek át 
a szakemberek.
A Szarvasmarha Szakmai Nap elérte a célját: új, kiemelke-
dő szakmaiságú gondolatokat, innovatív értékeket adott 
át a megjelenteknek, segítve munkájukat, ill. a közös, si-
keres munkát.  
Az UBM konferenciák következő állomása a mórahalmi 
Baromfi Szakmai Nap, amely május 3-án kerül megrende-
zésre. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, 
hasonlóan színvonalas programokkal!



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

Tegye próbára 

szilikon fejőgumijainkat, és a 
gumicserével nem lesz gondja!

Agro-Legato Kft.
1131 Budapest, Topolya utca 4–8.

Telefon: +36 (1) 788 87 72 | Fax: +36 (1) 783 1196
info.hu@agrolegato.com

www.agrolegato.com

20%-kal hosszabb élettartam,
kedvező árakon!
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A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!

DeLaval T300 – az okos tejhűtő mosóautomata
Tóth Tamás 

termékmenedzser, DeLaval Kft.

A folyamatosan kiváló 
tejminőséghez elenged-
hetetlen a hatékony hű-
tésvezérlés és a tartály 
megfelelő elmosása a 
tejszállítást követően. A 
DeLaval T300 hűtés/mo-
sás vezérlő automatával 
ezek teljes mértékben 
automatizálhatók és mini-
mális erőforrás felhaszná-
lás mellett lehet biztosíta-
ni a maximális hűtési és 
mosási teljesítményt.

Széleskörűen programozható a telep igényei szerint
A DeLaval T300 vezérlő automatával a tejnek jó helye van a tar-
tályban. A megfelelően programozott egység automatikusan le-
hűti a tejet a megfelelő hőmérsékletre, majd a tejszállítás után 
elvégzi a tartály mosását. A hűtési és a mosási paraméterek a 
telep, a felhasználók és a tejfelvásárló igényeinek megfelelően 
állíthatók be. Legyen szó akár hagyományos vagy robotos fejés-
ről, fekvő vagy álló tejtartályról, a DeLaval T300 egység bármi-
lyen fejőberendezés esetén használható és akár meglévő tartá-
lyokhoz is telepíthető.

Takarékos vezérlő egység
A DeLaval T300 költségtakarékosan működik. A víz feltöltési és 
mosási rendszer Direct-To-Drain rendszerű, azaz az öblítővíz 
egyből a csatornába kerül, nincs keringtetve. Az egység átlago-
san 30%-kal kevesebb vizet használ, mint a hagyományos cirku-
lációs elven működő egységek. További megtakarítást eredmé-
nyez, hogy megfelelő telepirányítási rendszerrel összekapcsolva 
a vezérlő pontosan tudja a tartályba kerülő tej mennyiségét és 
a hűtési teljesítményt annak megfelelően vezérli. Ezáltal nincs 

feleslegesen felhasznált 
energia. 

Integrált rendszer
A DeLaval T300 vezér-
lő egység teljes körűen 
együttműködik a DeLaval 
DelPro™ Farm Manager 
rendszerrel DeLaval VMS 
fejőrobot használata ese-
tén. Ebben az esetben a 
hűtés és a mosás folya-
mata a központi számí-
tógépről ellenőrizhető, 
és a diagnosztikai ada-
tok is megjeleníthetőek. 
Amennyiben nincs integ-
rált rendszer a telepen, a 

DeLaval T300 működtetése a felhasználóbarát, grafikus felhasz-
nálói felülettel ellátott beépített érintőképernyős vezérlőről le-
hetséges. A beépített bluetooth kapcsolaton keresztül a prog-
ramfrissítések és az adatok letöltése könnyen végrehajtható. 

Biztonságos hűtés és mosás
A DeLaval T300 beépített megfigyelő szolgáltatással rendelkezik. 
Folyamatosan gyűjti és tárolja a tej hűtése során a hőmérsékleti 
és tejmennyiség adatokat, a mosás során pedig a mosóvíz hő-
mérsékletének adatait. Az adatok 90 napra visszamenőleg visz-
szakereshetőek. Az opcionális GSM modul használatával a gazda 
a riasztásokról értesítést kérhet mobiltelefonjára. 

Biztonságos tej elszállítás
Igény esetén a DeLaval T300 jelzi a tejszállító teherautó vezető-
jének, hogy a tej hűtése problémamentes volt és a tej a hűtő-
tartályból lefejthető. 

Előnyök összefoglalása
• A hűtési és a mosási folyamat 

teljes körű vezérlése és 
ellenőrzése 

• Hatékony mosási programok
• Teljesen automatizált és 

széleskörűen programozható 
• Opcionális GSM távriasztó 

rendszer
• Rozsdamentes acél burkolat
• Robosztus, ellenálló kivitel
• Felhasználóbarát vezérlő 

felület
• Zöld/piros visszajelző lámpák
• 20 literes beépített puffer 

tartály a kiváló mosási 
teljesítményhez

• Már meglévő tartályokhoz is 
telepíthető



Nézze a fejőházi műveleteket 
TV képernyőn!
DeLaval IDD interaktív fejőházi 
adatkijelző

DelPro telepirányítási rendszerben az IDD a fejőházak hasznos 
kiegészítése lehet!

• Érintőképernyő körforgós, halszálkás és parallel fejőházakban

•  Egyedi tehénadatok és fejési műveletek valós idejű kijelzése egyetlen 
képernyőn

•  A fejőház valamennyi fejőállásának munkafolyamata könnyen áttekinthető 
b Fejőállás száma, tehénszám, csoportszám 
b Tejhozam és az adott fejéskor elvárható tejhozam 
b  Figyelmeztetések és riasztások: kis tejhozam, vér, konduktivitás, 

kehelylerúgás stb.

•  Kamera csatlakozási lehetőség

•  Az érintőképernyőn a tehenek adatai kikereshetők, műveletek végezhetők
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A bendőműködés hatása az immunrendszerre
Az Iowa Állami Egyetem kutatói idén 
februárban izgalmas kísérleti ered-
ményt publikáltak. Arra keresték a 
választ, hogy stresszhelyzetben a te-
hén immunrendszere mennyi plusz 
energiát fordít a szervezet egyensúlyi 
állapotának visszaállítására. A szám 
megdöbbentő. Eredményeik alapján, 
akut stresszhelyzetben a tejelő tehén 
immunrendszere 24 óra alatt közel 2 kg 
glükózt használ el! Ez kb. 42 liter tej ter-
meléséhez elegendő mennyiség! (4,8% 
-os laktóz tartalomnál). 

Az immunrendszer felépítése, műkö-
dése
A tejelő tehén immunrendszere ve-
leszületett és szerzett (adaptív) véde-
kező rendszerből áll. E kettő szorosan 
egymásra épül. Összehangolt műkö-
désük biztosítja a hatékony ellenálló képességet. A veleszüle-
tett rendszernek döntő szerepe van az adaptív immunválasz 
elindításában és annak „eldöntésében”, hogy az adaptív oldal 
melyik betolakodóra (vírus, baktérium, toxin stb.) milyen me-
chanizmussal válaszoljon. A veleszületett immunrendszerhez 
tartozik a szervezet külső fizikai és kémiai védelmi vonala: bőr- 
és szőrképletek; a légutakat, emésztőtraktust, húgyutakat bo-
rító hámréteg; testváladékok, stb.. A belső védőfunkciók akkor 
lépnek működésbe, ha a kórokozónak sikerül bejutni a szerve-
zetbe. Ha ez megtörténik, akkor a veleszületett immunrendszer 
második védelmi vonala aktiválódik. Gyulladásos folyamat in-
dul el. Sejtes elemek (falósejtek, dentrikus sejtek) áramlanak 
a helyszínre, hogy felvegyék a harcot a kórokozókkal szemben.  
Ezek a molekulák a károsító tényezőktől függetlenül eleve jelen 
vannak a véráramban… őrjáratoznak… „veszélyt” észlelve azon-
nal aktiválódnak. Alap üzemmódban többféle energiaforrást 
is képesek hasznosítani, aktivált állapotban azonban kizárólag 
glükózt használnak. Ha nem áll rendelkezésre elegendő glükóz 
a rendszerben, akkor a szervezet megkezdi az átcsoportosítást. 
Sorban elkezdi „lekapcsolni” a glükóz-igényes folyamatokat: sza-
porodás, növekedés, termelés stb. Nagyon fontos az időfaktor. 
Az immunválasz akkor gazdaságos, ha gyors és célirányos. Ha 
a válasz lassú, elhúzódó, akkor a kórokozónak van ideje a vér-
árammal szétterjedni és szisztémás gyulladásokat okozni a szer-
vezetben. A hatékony immunrendszer baj esetén hirtelen, loká-
lisan reagál, de egyébként nem tartja folyamatos készenlétben 
(gyulladásban) a szervezetet.

Hogyan tudjuk erősíteni az immunrendszert?
Az immunrendszer támogatásában kiemelt szerepe van a 
bendőnek. Az immunrendszer működéshez szükséges táp-
lálóanyagok nagy része innen szívódik fel. E mellett a bendő 
mikroflórának fontos szerepe van a patogének elszaporodásá-
nak megakadályozásában. A hasznos mikróbák nem engednek 
teret a kórokozók számára, elhasználják előlük a táplálóanyagot. 
Minden olyan külső hatás, ami zavart okoz a bendőműködés-
ben, gyengíti az immunrendszert.

Sajnos a tejelő teheneket folyamatosan olyan stesszhatások 
érik, amelyek negatívan hatnak a bendőre: ellés, takarmány-
váltás, csoportváltás, betegség, tartástechnológia, hőstressz. 
A kiváltó okok különbözőek, de a végeredmény ugyanaz. A te-
hén kevesebbet eszik, a takarmányfelvétele csökken. A bendő 
mikróbapopuláció egyensúlya kibillen, ezzel együtt megnő a 
bendőacidózis kialakulásának kockázata. A koncentrált takar-
mányadagok tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Az acidózissal 
együtt járó pH csökkenés nem kívánt folyamatok sorát indítja 
el. Ezek közül az egyik legaggasztóbb, a bendő folyadék LPS – 
endotoxin szintjének a megemelkedése.

Az LPS hatása az egészségi mutatókra és a tejtermelésre
Az LPS (Lipopolyszacharid) a Gram(-) baktériumok sejtfalában 
termelődő endotoxin. A Gram(-) baktériumok a bendő mikroflóra 
hasznos tagjai, fő feladatuk a rostbontás. Jelenlétük és működé-
sük nélkülözhetetlen az egészséges bendőfermentációhoz. Saj-
nos amennyire hasznosak, annyira érzékenyek is. Ha a bendő 
pH csökken (pl. acidózis), akkor az elsők között kezdenek pusz-
tulni. Haláluk után szétesnek és a sejtfalukban termelt LPS toxin 
kiszabadul a bendőfolyadékba. A kiáramló endotoxin, ha nem 
megfelelő a bendőhám integritása, könnyen átlép a véráramba 
és gyulladási folyamatokat indít el az állat szervezetében. Az LPS 
igazi mumus. A véráramban keringve folyamatos készenlétben 
tartja az immunrendszert. Ez rengeteg glükózba kerül szerve-
zetnek, nekünk pedig tejbe!
Az LPS-nek, amellett, hogy energiát von el a termeléstől, más 
káros hatásai is vannak. Közvetve hozzájárul a laminitis kiala-
kulásához az által, hogy aktivizálja a kötőszövetben található 
proteáz enzimeket, ami a csülökszövet szilárdságának megbom-
lásához vezet. A legújabb kutatások szerint bendő LPS koncent-
rációja a tejzsír-termeléssel is negatív korrelációban van. Az LPS 
gátolja a tőgy de novo zsírsav-szintézisét felügyelő enzim mű-
ködését. Emellett fokozza a hasnyálmirigy inzulin termelését. 
A megnövekedett inzulinszint és a sejtek fokozott inzulin érzé-
kenysége együttesen gátolják a test-szerte tárolt zsírok mobili-
zációját és azoknak a tőgyben folyó de novo tejzsírképződésben 
történő felhasználását. 
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A bendőműködés hatása a tehén immunrendszerére
Hová tűnik el a glükóz a rendszerből 

Szőke Orsolya – Pro-Feed Kft.

Az Iowa Állami Egyetem kutatói 2016 decemberében izgal-
mas kísérleti eredményt publikáltak. (J. Dairy Sci. 100:2360–
2374). Arra keresték a választ, hogy stresszhelyzetben a te-
hén immunrendszere mennyi plusz energiát fordít a szervezet 
egyensúlyi állapotának visszaállítására. A szám megdöbben-
tő. Eredményeik alapján, akut streszhelyzetben a tejelő tehén 
immunrendszere 24 óra alatt közel 2 kg glükózt használ el! Ez 
kb. 42 liter tej termeléséhez elegendő mennyiség!! (4,8% -os 
laktóz tartalomnál). 

AZ IMMUNRENDSZER FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE
A tejelő tehén immunrendszere veleszületett és szerzett (adap-
tív) védekező rendszerből áll. E kettő szorosan egymásra épül. 
Összehangolt működésük biztosítja a hatékony ellenállóképes-
séget. A veleszületett rendszernek döntő szerepe van az adaptív 
immunválasz elindításában és annak „eldöntésében”, hogy az 
adaptív oldal melyik betolakodóra (vírus, baktérium, 
toxin stb..) milyen mechanizmussal válaszol-
jon. A veleszületett immunrendszerhez 
tartozik a szervezet külső fi zikai és kémiai 
védelmi vonala: bőr- és szőrképletek; 
a légutakat, emésztőtraktust, húgy-
utakat borító hámréteg; testváladé-
kok, stb. A belső védőfunkciók akkor 
lépnek működésbe, ha a kórokozónak 
sikerül bejutni a szervezetbe. Ha ez megtörténik, akkor 
a veleszületett immunrendszer második védelmi vonala 
aktiválódik. Gyulladásos folyamat indul el. Sejtes elemek 
(falósejtek, dentrikus sejtek) áramlanak a helyszínre, hogy 
felvegyék a harcot a kórokozókkal szemben.  Ezek a moleku-
lák a károsító tényezőktől függetlenül eleve jelen vannak 
a véráramban… őrjáratoznak… „veszélyt” észlelve azonnal 
aktiválódnak. Alap üzemmódban többféle energiaforrást is 
képesek hasznosítani, aktivált állapotban azon-
ban kizárólag glükózt használnak. Ha nem áll 
rendelkezésre elegendő glükóz a rendszerben, akkor a szerve-
zet megkezdi az átcsoportosítást.  Sorban el kezdi „lekapcsolni” 
a glükóz-igényes folyamatokat: szaporodás, növekedés, termelés 
stb. Nagyon fontos az időfaktor. Az immunválasz akkor gazdasá-
gos, ha gyors és célirányos. Ha a válasz lassú, elhúzódó, akkor 
a kórokozónak van ideje a vérárammal szétterjedni és szisztémás 
gyulladásokat okozni a szervezetben. A hatékony immunrendszer 
baj esetén hirtelen, lokálisan reagál, de egyébként nem tartja fo-
lyamatos készenlétben (gyulladásban) a szervezetet.

HOGYAN TUDJUK ERŐSÍTENI AZ IMMUNRENDSZERT?
Az immunrendszer támogatásában kiemelt szerepe van 
a bendőnek. Az immunrendszer működéshez szükséges táplá-
lóanyagok nagy része innen szívódik fel. E mellett a bendő mik-
rofl órának fontos szerepe van a patogének elszaporodásának 
megakadályozásában. A hasznos mikróbák nem engednek te-

ret a kórokozók számára, elhasználják előlük a táplálóanyagot. 
Minden olyan külső hatás, ami zavart okoz a bendőműködésben, 
gyengíti az immunrendszert.

Sajnos a tejelő teheneket folyamatosan olyan stesszhatások 
érik, amelyek negatívan hatnak a bendőre: ellés, takarmány-
váltás, csoportváltás, betegség, tartástechnológia, hőstressz. 
A kiváltó okok különbözőek, de a végeredmény ugyanaz. A te-
hén kevesebbet eszik, a takarmányfelvétele csökken. A ben-
dő mikrobapopuláció egyensúlya kibillen, ezzel együtt megnő 
a bendőacidózis kialakulásának kockázata. A koncentrált takar-
mányadagok tovább súlyosbíthatják a helyzetet. Az acidózissal 
együtt járó pH csökkenés nem kívánt folyamatok sorát indítja 
el. Ezek közül az egyik legaggasztóbb, a bendő folyadék LPS – 
endotoxin szintjének a megemelkedése.

PRO-FEED KFT., 2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 42.    www.profeed.hu

AZ LPS HATÁSA AZ EGÉSZSÉGI MUTATÓKRA 
ÉS A TEJTERMELÉSRE
Az LPS (Lipopolyszacharid) a Gram (-) baktériumok sejtfalában 
termelődő endotoxin. A Gram (-) baktériumok a bendő mikrofl ó-
ra hasznos tagjai, fő feladatuk a rostbontás. Jelenlétük és mű-
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pH csökken (pl. acidózis), akkor az elsők között kezdenek pusz-
tulni. Haláluk után szétesnek és a sejtfalukban termelt LPS toxin 
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megfelelő a bendőhám integritása, könnyen átlép véráramba és 
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Tudjuk, mi számít.

Az első 70 napja  – 
Nagyobb szárazanyag-felvétel a 

laktáció elején, amikor a leginkább 
szüksége van rá!

KORAI LAKTÁCIÓ

KÖ
ZÉPSŐ

 KÉSŐI LAKTÁCIÓ  HATÉKONYSÁG

SZ
ÁR

AZONÁLLÁS

 SZÁRAZANYAG FELVÉTEL

ELLÉS

A magasabb SZA-felvétel biztosítja az előkészítés és a laktáció 
korai időszakában szükséges energiatöbbletet. 
 
Nemzetközi kutatások1 igazolják a Diamond V Original XP™LS etetésének hatását: 
• NAGYOBB SZA-FELVÉTEL: + 0.62 kg /állat/nap 
• TÖBB TEJ: + 1.37 kg/állat/nap 
 
Egyedül a természetes eredetű Diamond V Original termékek rendelkeznek a laktáció első 70-napjában a 
SZA-felvételre vonatkozó funkcionális állítással.2 

 

További információkért forduljon a Diamond V termékek hazai forgalmazójához, vagy látogasson el a  
diamondv.com/dairy365 weboldalra.
1 Független, nemzetközi szakirodalmakban publikált tanul-mányok eredményeit összefoglaló metaanalízis alapján: Poppy et al., 2012 
2 SZA- felvételre vonatkozó, az USA Gyógyszer és Élelmiszerellenőrző Hivatala által 2013-ban hivatalosan jóváhagyott állítás: „ A termék a  laktáció első 70 napjában etetve támogatja a szárazanyag-felvételt”

,
További információkért látogasson el a www.profeed.hu weboldalra.
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A bendő szerepe az LPS endotoxin káros hatásainak csökken-
tésében
Az egészséges bendőműködés fenntartásával csökkenthető a 
bendő LPS koncentrációja és megelőzhető az endotoxin immun-
rendszerre és tejzsír-termelésre gyakorolt káros hatása. Szintén 
fontos, hogy ha van LPS a bendőfolyadékban, akkor az legalább 
ne juthasson be a véráramba. A bendőhám ephitel sejtjeinek 
feladata, hogy megakadályozzák az endotoxin átjutását. Sajnos 
a külső stresszhatások az ő működésüket is zavarhatják. „Jó” 
példa erre a hőstressz. Ismert, hogy a bendőben zajló fermen-
tációs folyamatok nagy hőtermeléssel járnak, belülről „fűtik” az 
állatot. 
Nagy melegben plusz terhet jelent a magas környezeti hőmér-
séklet elviselése. A tehén minden elkövet, hogy hűtse magát, 
szervezetében fiziológiai változások mennek végbe. A vérkerin-
gés iránya megváltozik, a vér intenzívebben áramlik a bőrfelszín 
irányába. A bélhámsejtek kevesebb tápanyaghoz, oxigénhez jut-
nak. A bélhám integritása csökken, a védelem lazul. Az ephitel 
sejtek közötti szoros kapcsolódási pontok (thight junction) meg-
nyílnak, ezzel könnyebbé válik az átjárás a kórokozók és az LPS 
toxin számára. 
 
Mit tehetünk az egészséges bendőműködésért?
Gyakorlati körülmények között a bendő mikroflóra számára 
szükséges állandó, optimális környezetet nehéz fenntartani.  
A hasznos mikróbák működésének célzott támogatásával, azon-
ban csökkenthetjük a külső stresszből eredő káros hatásokat.  
A Diamond V XP fermentált takarmánykiegészítő növeli a hasz-
nos mikrobák számát a bendőben, illetve stabilizálja a bendő 
pH-t. Stresszhelyzetben is segít fenntartani a kívánt bendőmik-
roba egyensúlyt, erősíti az immunrendszert és gátolja az LPS-
szint emelkedését. 
Gondolataimat azzal zárom, hogy a legjobb takarmánykiegészítők 
használata sem helyettesíti a megfelelő szemlélet hiányát! Ér-
tem ez alatt, hogy a tehén kérődző állat, nem monogasztrikus! 
Ennek megfelelően igyekezzünk őt takarmányozni. Az abraknak 
megvan a helye a takarmányadagban, de alapvetően minősé-
gi tömegtakarmányokra alapozott tejtermelésben gondolkoz-
zunk! Ha abrakkal kell pótolnunk a gyenge tömegtakarmány-
beltartalmat, az nagyobb kockázatot jelent a bendőegészségre, 
emellett nagyobb költséggel is jár.                 (X)

Az LPS-nek, amellett, hogy energiát von el a termeléstől, más ká-
ros hatásai is vannak. Közvetve hozzájárul a Laminitis kialakulá-
sához az által, hogy aktivizálja a kötőszövetben található proteáz 
enzimeket, ami a csülökszövet szilárdságának megbomlásához 
vezet. A legújabb kutatások szerint bendő LPS koncentrációja 
a tejzsír-termeléssel is negatív korrelációban van. Az LPS 
gátolja a tőgy de novo zsírsav-szintézisét felügyelő enzim mű-
ködését. E mellett fokozza a hasnyálmirigy inzulin termelését. 
A megnövekedett inzulin szint és a sejtek fokozott inzulin érzé-
kenysége együttesen gátolják a testben tárolt zsírok mobilizá-
cióját és azoknak a tőgyben folyó de novo tejzsírképződésben 
történő felhasználását. 

A BENDŐ SZEREPE AZ LPS ENDOTOXIN KÁROS HATÁSAINAK 
CSÖKKENTÉSÉBEN
Az egészséges bendőműködés fenntartásával csökkenthe-
tő a bendő LPS koncentrációja és megelőzhető az endotoxin 
immunrendszerre és tejzsír-termelésre gyakorolt káros ha-
tása.  Szintén fontos, hogy ha van LPS a bendőfolyadékban, 
akkor az legalább ne juthasson be a véráramba. A bendőhám 
ephitel sejtjeinek feladata, hogy megakadályozzák az endotoxin 
átjutását. Sajnos a külső stresszhatások az ő működésüket is 
zavarhatják. „Jó” példa erre a hőstressz. Ismert, hogy a bendő-
ben zajló fermentációs folyamatok nagy hőtermeléssel járnak, 
belülről „fűtik” az állatot. Nagy melegben plusz terhet jelent 
a magas környezeti hőmérséklet elviselése.  A tehén minden 
elkövet, hogy hűtse magát, szervezetében fi ziológiai változások 
mennek végbe. A vérkeringés megváltozik, a vér intenzíveb-
ben áramlik a bőrfelszín irányába.  A bélhám sejtek kevesebb 
tápanyaghoz, oxigénhez jutnak. A bélhám integritása csökken, 
a védelem lazul. Az ephitel sejtek közötti szoros kapcsolódási 
pontok (thight junction) megnyílnak, ezzel könnyebbé válik az át-
járás a kórokozók és az LPS toxin számára. 
 
MIT TEHETÜNK AZ EGÉSZSÉGES BENDŐMŰKÖDÉSÉRT?
Gyakorlati körülmények között a bendő mikrofl óra számára 
szükséges állandó, optimális környezetet nehéz fenntartani. 
A hasznos mikróbák működésének célzott támogatásával, azon-
ban csökkenthetjük a külső stresszből eredő káros hatásokat. 
A Diamond V XP fermentált takarmánykiegészítő növeli a hasz-
nos mikrobák számát a bendőben, illetve stabilizálja a bendő 
pH-t. Stresszhelyzetben is segít fenntartani a kívánt bendőmik-
roba egyensúlyt, erősíti az immunrendszert és gátolja az LPS-
szint emelkedését. 

Gondolataimat azzal zárom, hogy a legjobb takarmánykiegészí-
tők használata sem helyettesíti a megfelelő szemlélet hiányát! 
Értem ez alatt, hogy a tehén kérődző állat, nem monogasztrikus! 
Ennek megfelelően igyekezzünk őt takarmányozni. Az abraknak 
megvan a helye a takarmányadagban, de alapvetően minőségi 
tömegtakarmányokra alapozott tejtermelésben gondolkozzunk! 
Ha abrakkal kell pótolnunk a gyenge tömegtakarmány-beltartal-
mat, az nagyobb kockázatot jelent a bendőegészségre, emellett 
nagyobb költséggel is jár. 

További információért és hazai üzemi tapasztalatokért 
keresse a Diamond V termékek hivatalos Magyarországi for-
galmazóját: 
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ban csökkenthetjük a külső stresszből eredő káros hatásokat. 
A Diamond V XP fermentált takarmánykiegészítő növeli a hasz-
nos mikrobák számát a bendőben, illetve stabilizálja a bendő 
pH-t. Stresszhelyzetben is segít fenntartani a kívánt bendőmik-
roba egyensúlyt, erősíti az immunrendszert és gátolja az LPS-
szint emelkedését. 

Gondolataimat azzal zárom, hogy a legjobb takarmánykiegészí-
tők használata sem helyettesíti a megfelelő szemlélet hiányát! 
Értem ez alatt, hogy a tehén kérődző állat, nem monogasztrikus! 
Ennek megfelelően igyekezzünk őt takarmányozni. Az abraknak 
megvan a helye a takarmányadagban, de alapvetően minőségi 
tömegtakarmányokra alapozott tejtermelésben gondolkozzunk! 
Ha abrakkal kell pótolnunk a gyenge tömegtakarmány-beltartal-
mat, az nagyobb kockázatot jelent a bendőegészségre, emellett 
nagyobb költséggel is jár. 

További információért és hazai üzemi tapasztalatokért 
keresse a Diamond V termékek hivatalos Magyarországi for-
galmazóját: 
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Az LPS-nek, amellett, hogy energiát von el a termeléstől, más ká-
ros hatásai is vannak. Közvetve hozzájárul a Laminitis kialakulá-
sához az által, hogy aktivizálja a kötőszövetben található proteáz 
enzimeket, ami a csülökszövet szilárdságának megbomlásához 
vezet. A legújabb kutatások szerint bendő LPS koncentrációja 
a tejzsír-termeléssel is negatív korrelációban van. Az LPS 
gátolja a tőgy de novo zsírsav-szintézisét felügyelő enzim mű-
ködését. E mellett fokozza a hasnyálmirigy inzulin termelését. 
A megnövekedett inzulin szint és a sejtek fokozott inzulin érzé-
kenysége együttesen gátolják a testben tárolt zsírok mobilizá-
cióját és azoknak a tőgyben folyó de novo tejzsírképződésben 
történő felhasználását. 

A BENDŐ SZEREPE AZ LPS ENDOTOXIN KÁROS HATÁSAINAK 
CSÖKKENTÉSÉBEN
Az egészséges bendőműködés fenntartásával csökkenthe-
tő a bendő LPS koncentrációja és megelőzhető az endotoxin 
immunrendszerre és tejzsír-termelésre gyakorolt káros ha-
tása.  Szintén fontos, hogy ha van LPS a bendőfolyadékban, 
akkor az legalább ne juthasson be a véráramba. A bendőhám 
ephitel sejtjeinek feladata, hogy megakadályozzák az endotoxin 
átjutását. Sajnos a külső stresszhatások az ő működésüket is 
zavarhatják. „Jó” példa erre a hőstressz. Ismert, hogy a bendő-
ben zajló fermentációs folyamatok nagy hőtermeléssel járnak, 
belülről „fűtik” az állatot. Nagy melegben plusz terhet jelent 
a magas környezeti hőmérséklet elviselése.  A tehén minden 
elkövet, hogy hűtse magát, szervezetében fi ziológiai változások 
mennek végbe. A vérkeringés megváltozik, a vér intenzíveb-
ben áramlik a bőrfelszín irányába.  A bélhám sejtek kevesebb 
tápanyaghoz, oxigénhez jutnak. A bélhám integritása csökken, 
a védelem lazul. Az ephitel sejtek közötti szoros kapcsolódási 
pontok (thight junction) megnyílnak, ezzel könnyebbé válik az át-
járás a kórokozók és az LPS toxin számára. 
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A víz szükségszerű kezelése a mezőgazdaságban
A víz az egyik legfontosabb tápanyag haszonállataink számára. 
A biztonságos ivóvíz nélkülözhetetlen az állatok egészségének 
megőrzéséhez és a hatékony tenyésztéséhez. Segíti az emész-
tési folyamatokat, a tápanyagok szállítását, a testhőmérséklet 
szabályozását, valamint a bomlástermékek eltávolítását.
A víz potenciális betegségek forrása is lehet, hiszen különböző 
mikroorganizmusok (coliformok, Salmonella, protozoonok) te-
lephelyeként hozzájárul a mikrobiális terheléshez. A patogének 
szaporodását a kemény víz fokozhatja, mivel a vízvezetékben 
lerakódó vízkő lehetővé teszi különféle mikroorganizmusok el-
szaporodását. 
Az ivóvíz egyik legfontosabb kémiai tulajdonsága annak pH 
értéke, ami a talajvíz esetében 7,4 és 8,8 között változik. A 
víz túlzott lúgossága fiziológiai és emésztési gondokat okoz-
hat. Ehhez járul még, hogy a pH szint befolyásol bizonyos 
vízkezelési eljárásokat, mint amilyen a víz klórozása, ami 
hatástalan a magas pH értékek mellett. A klórozás hatéko-
nyabbá válik, ha a víz pH-ja 6,8 alatti, mivel ekkor a klór job-
ban oldódik és nagyobb mennyiségű hipoklórsav keletkezik. 
Az ivóvíz a kémiai és biológiai minősége alapján ellenőrizhető. A 
leggyakrabban előforduló problémák a következőek:
Kemény víz: a kalcium lerakódásnak köszönhetően csökken az 
ivóvízrendszer funkciója. 
Nem megfelelő pH érték: ha a pH < 5, savas gyomrot okoz pl. 
a baromfiban, ami hasmenéshez vezet. 8,5-nál magasabb pH-

jú víz csökkenti a vakcinák, 
gyógyszerek hatékonyságát.
Kloridok: csökkentik a vízfel-
vételt, növelik a víz pH-ját.
Vas: csökkentheti a vakci-
nák, illetve a gyógyszerek 
hatékonyságát. Megnöveli 
a mangán lerakódást, kel-
lemetlen illatú, megszínezi 
a vizet.
Mangán: metabolikus prob-

lémákat, egészségromlást okozhat.
Ammónia: kedvezőtlen hatása lehet a rossz emésztés.
Nitrát: rossz emésztést, csökkent növekedést eredményezhet.
Nitrit: kombinált hatása van a nitráttal, megnöveli az elhullás 
veszélyét.

Annak érdekében, hogy a felhasználási feltételekhez igazodó, ki-
váló minőségű vízzel tudjunk dolgozni, a víz kezelésére van szük-
ség a mezőgazdaságban, valamint a mezőgazdasági termékeket 
feldolgozó vállalatoknál egyaránt. A modern vízkezelési eljárá-
soknak köszönhetően lehetőség nyílt kútvizeink hasznosítására 
a mezőgazdasági, termelési folyamatok során.
A főbb vízkezelési eljárások:
- vízlágyítás
- vastalanítás
- mangánmentesítés
- ammóniamentesítés
- nitrátmentesítés
- vízszűrés
- fordított ozmózis (RO) elven alapuló vízkezelés, sótalanítás
- csírátlanítás.
Ezen technológiákat külön-külön vagy akár együtt is lehet alkal-
mazni a rendelkezésünkre álló víz, 
főként a kútvíz kezeléséhez.

Agrovíz Kezelési Kft.
www.agroviz.hu
2074 Perbál, József Attila utca 11.
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Nyári kihívások a termelésben: mindenki felkészült?
Dr. T. Turner PhD, Josera Agrar GmbH

Kissé szónokiasan hangzik az állítás, amely szerint nincs olyan 
tevékenység, ahol minden eshetőségre előre fel lehetne készül-
ni. A legtöbb, amit tehetünk, hogy felkészülünk a legrosszabbra 
és reméljük a legjobbakat. A munkafolyamatokat irányító veze-
tőknek mindig szem előtt kell tartaniuk az előző év termelési 
eredményeit és az azokat befolyásoló fő tényezőket, valamint 
tisztában kell lenniük a működési feltételek és körülmények 
részleteivel. Kizárólag a szigorúan kritikus értékelés segíthet 
abban, hogy meghatározzuk azokat a területeket, amelyek javí-
tásra vagy fejlesztésre szorulnak. Tekintsünk át néhány alapvető 
kihívást és megelőző lépést, amelyeket megtehetünk annak ér-
dekében, hogy a termelésben csak minimális zavarok lépjenek 
fel. 

Nyári hőség 
A tehén állandó testhőmérsékletű állat, amely azt jelenti, hogy 
bizonyos hőmérsékleti és páratartalmi tartományon belül képes 
a legjobban termelni. Az optimális tartományon kívül megnö-
vekszik a metabolikus stresszterhelés és ennek a tejtermelés 
látja a kárát, akár 45%-os visszaesés is lehetséges, amely nega-
tív hatással van a szaporodásbiológiai mutatókra és az ellésekre 
is. A hőstresszt a levegő hőmérsékletének és páratartalmának 
együttes hatása okozza, amely a hőmérséklet-páratartalom in-
dex (THI, 1. ábra) segítségével jellemezhető. Kutatásokkal alátá-
masztott tény, hogy ha a THI-érték meghaladja a 68-at, akkor a 
tejtermelés visszaesik. Ugyanakkor a szubakut hőstressz-válasz 
már alacsonyabb érték esetén is beindul. A frissen ellett vagy 
nagytejű tehenek még ennél is jobban kitettek a hőstressz koc-
kázatának, mivel ezek az állatok már egyébként is az anyagcsere 
határaik szélén állnak. Logikus, hogy a telepi menedzsment álta-
lában a magas kockázatnak kitett állatokat teszi egy csoportba, 
így könnyebb a célzott beavatkozás a takarmányon keresztül, 
ezáltal pl. a fogadó csoport és nagytejű csoport számára meg-
könnyíthető a hőstressz elleni védekezés. 

Tartsuk hűvösen!
A tejet termelő tehenek több hőt termelnek, mint a nem ter-
melő egyedek, egyszerűen azon okból, hogy a tejtermelés is 
egy anyagcsere-folyamat és minden metabolikus folyamat hő-
termeléssel jár. Az anyagcsere-folyamatoknak is megvannak a 
határai és elsődleges az önfenntartás, így a tehén bizonyos kor-
látokon belül képes kompenzálni, de azokon túl legyünk nagyon 
óvatosak! A metabolikus stresszkapacitás túllépése egy lefe-
lé mutató spirálba vezet, csökkentve az aktuális tejhozamot a 
hőstressz időtartama alatt, majd az azt követő alacsonyabb szin-
tű termelésnek is nagy a kockázata a hőstressz után. Elsődleges 
cél ilyenkor a tehenek kiemelt támogatása a metabolikus stresz-
szel szembeni harcban. A tehenek az istállóban észrevehetően 
inkább állnak, mint fekszenek? Figyeljünk oda, mivel ez az első 
jele annak, hogy az állatok próbálják növelni a szabad testfelü-
letet, amelyen keresztül megszabadulhatnak a felesleges hőtől. 
Az istállóban való hosszadalmas ácsorgás növelheti a talpfekély 
és bevérzések veszélyét, további lábvég problémákat okozva. A 
sánta tehén kevesebbet mozog, a takarmányfelvétel egyenetlen 
lesz, így a tehén még érzékenyebbé válik az anyagcserezavarok-
ra és sejtszintű stresszre. Professzionális megoldás a tehén me-
tabolikus zavarokkal szembeni ellenálló-képességének növelése 
nyomelem-, vitamin- és polifenol antioxidáns kiegészítéssel.
Másik lépés az istálló megfelelő hűtése. A legtöbb korszerű istál-
ló és terelőút keresztszellőzőkkel, ventilátor- és párásító-rend-
szerekkel felszerelt, a hűtést a párologtatás növelésével segítve. 
A tehén bőre és a szőrzet felülete közé szoruló levegő szigete-
lésként hat, ezért a maximális hűtés érdekében ezt a szigetelő 
hatást mérsékelni kell. Hőstressz esetén a megfelelő hűtés ak-
kor jön létre, ha a ventilátorok minimum 2,2 m/s sebességű lég-
áramlatot hoznak létre és a levegőcsere ajánlott mértéke 0,47 
m3/s [1]. Érdemes ellenőrizni ezeket az értékeket, hogy megfele-
lőek-e? Mit lehet még tenni a maximális hűtésért? 
A közvetlenül a fejőház után vagy a takarmánykiosztó soron el-
helyezett zuhanyrendszerek előnye, hogy közvetlen érintkezés 
útján hűtik a bőrt és minimálisra csökkentik a szőr alatti levegő-
réteg vastagságát, ezzel annak szigetelő hatását minden egyes 
tehén esetében. A maximális hűtőhatás az 1-5 perces óránkén-
ti zuhanyzó-ciklus segítségével érhető el, ventilátoros hűtéssel 
kombinálva [2]. Fontos megjegyezni, hogy a magas páratarta-
lom korlátozza a párologtatás hűtőhatását, ezért nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a takarmányozásra. 

Ügyeljünk a takarmányozásra!
A hőstressz negatív hatással van az étvágyra, a takarmányfelvétel 
10-35%-kal is csökkenhet, még a legjobb körülmények között is 
[3]. A szilázsok újramelegedése tovább csökkenti a takarmány-
felvételt, a figyelmet ezáltal a megfelelő silómenedzsmentre és 
tartósítók alkalmazására fordítva. Az alacsonyabb szintű takar-
mányfelvétel csökkenti a bevitt és elérhető táplálóanyagok meny-
nyiségét, ezzel az energiát is. Az energia így limitáló faktor lesz 
és közvetlenül befolyásolja a tejtermelést. Amennyiben ehhez 
hozzájárul a hőstressz időszakának elhúzódása, akkor a tehén 
szervezete elkezdi mobilizálni a tartalékait, hogy kompenzálja 
az alacsonyabb takarmányfelvételt. Ennek eredménye a komoly 
mértékű kondícióvesztés, tovább növelve a sejtszintű metaboli-
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kus stresszhatást.  Ennek kivédésére a takarmánygyártók folya-
matosan keresik a módját annak, hogy a teljes takarmánykeverék 
(TMR) táplálóanyag koncentrációjának növelésével fenntartható 
legyen az energia bevitele. 
A takarmány energia-koncentrációjának növelésére kézenfekvő 
megoldás a zsírtartalom emelése, de figyelembe kell venni, hogy 
a zsír lebontása több hő termelésével jár, mint a glükóz lebon-
tása, így a takarmány magasabb zsírtartalma tovább növelheti a 
hőstressz hatását [3]. A takarmányadag cukortartalmának növe-
lése – ügyelve az acidózis elkerülésére – jóval hatékonyabb meg-
oldás energiapótlás tekintetében a csökkent takarmányfelvétel 
kompenzálására. A hatékony bendőműködés biztosítása egyrész-
ről a bendőflóra optimális mikro-környezetének biztosítását je-
lenti, amely különböző pufferek, például élő élesztő vagy ásványi 
pufferek segítségével támogatható. A nyári hőség elleni harcban 
gyakran megfeledkezünk az egyszerű, szinte semmibe nem kerü-
lő gyakorlati megoldásokról. Például az éjszakai lehűlés enyhíti 
a nappali hőség által a tehénre rótt terhelést, ezért jobb lenne 
akkor etetni a tehenet, amikor számára a legkönnyebb elviselni a 
metabolikus hőtermelést. Napi egyszeri takarmánykiosztás ese-
tén az kitolható az esti órákra, amikor a tehenek a legaktívabbak 
és könnyebben viselik a metabolikus hőtermelést is. 

Az izzadásról
Az izzadás egy természetes módja a párologtatáson ke-
resztül történő hőleadásnak, bár a tehenek nagyon kevés 
izzagtságmiriggyel rendelkeznek. Ugyanakkor ez egy moleku-
láris szinten aktív rendszer, amely növeli a kationveszteséget. 
A megnövekedett kation-hiány pótlása a takarmányon keresz-
tül segít az ozmotikus egyensúly fenntartásában, csökkentve a 
metabolikus stresszterhelést. Hogyan lehet ezt kivitelezni?  A 
tehenek fejés után közvetlenül szívesen vesznek fel folyadékot, 
mivel ekkor megnő a pillanatnyi szükséglet az energia és ásványi 
anyagok iránt. Érdemes a fejőház kijáratához helyezni az itatót 
és az ivóvízben energiaforrást és elektrolitot is alkalmazni. 
A nyári takarmányadagban meg lehet emelni a kálium, nátrium 
és magnézium szintjét, ezzel fenntartható az optimális kation/
anion arány. A kation/anion egyensúly felborulása olyan folya-
matot indít be, amely tovább csökkenti a takarmányfelvételt, 
fokozva a hőstressz negatív hatását a termelésre. A biztonsá-
gos termelés érdekében a nyári takarmányadag kation/anion 
egyensúlya lehetőleg legyen 35-40 mEq/100g szárazanyag [4].

Mozgás
Nyáron mi emberek nehezebben vesszük rá magunkat a moz-
gásra. Ez ugyanígy van az állatainkkal is: a hőstressz csökkenti ak-
tivitásukat. Ennek egyik eredménye, hogy az ivarzás eddig meg-
figyelhető apró jelei már nem észlelhetők.  Még a pedométerek 
(lábon elhelyezett ivarzásjelzők) sem nyújtanak megfelelő meg-
oldást ezen a ponton [5]. A tüszőrepedés csökkent intenzitása 
és rövidebb időtartama miatt a vemhesülési arány jelentős mér-
tékben csökkenhet. A hőstressz negatív hatása a szaporodásbi-
ológiai mutatókra késlelteti az újravemhesülést, ami gyakran 
csak a termoneutrális körülmények helyreállása után következik 
be [5]. Az állatok metabolikus stresszterheléssel szembeni tű-
rőképességének támogatásával javítható a vemhesülési arány a 
nyár folyamán. A szervezet erősítése antioxidáns hatású nyom-
elemek, vitaminok, gyógyhatású növényi eredetű polifenolok 
(ún. flavonoidok) alkalmazásával érhető el, amelyek segítenek 
a takarmányfelvétel növelésében, ezzel biztosítva a legjobb ha-
tékonyságot [5]. 

Hőstressz? Nekünk van rá
megoldásunk. Jöjjön el a XXIV. Alföldi 
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Még egy lépés
A hőstressz hatásának enyhítésére, mint bármely egyéb beteg-
ség esetén, a legjobb módszer a megelőzés. Kevésbé ismert 
tény, hogy a hőstressz más betegségekhez hasonlóan kiváltja 
a szervezet gyulladással járó válaszreakcióját, ezzel erősen hát-
ráltatva a termelést. A tehenek hőstresszel szembeni küzdel-
mét megmutatja az előző nyáron tapasztalt csúcs a szomatikus 
sejtszámban. A gyulladásos folyamatokkal szembeni harcban a 
takarmányozás mai álláspontja szerint antioxidáns hatású vita-
minokat (E-vitamin, A-vitamin, β-karotin, C-vitamin) és megfe-
lelő kelát-formában lévő, vagy a bendőben lassan felszabaduló 
nyomelemeket (Se, Zn, Cu) alkalmazunk a felszívódás maxima-
lizálása érdekében. Ugyanakkor ügyelni kell a bevitt vitaminok 
és nyomelemek szintjeire, hiszen a felszívódásnak megvannak 
a korlátai és a túladagolással nő a mérgezés kockázata is. A leg-
újabb kutatások szerint bizonyos gyógyhatású növényi alkotók, 
nevezetesen a flavonoidok egyre inkább teret nyernek a gyul-
ladásos folyamatok enyhítését célzó takarmány-kiegészítőkben 
[6]. A flavonoidok immunerősítő tulajdonságai a gyulladásos fo-
lyamatok teljes folyamatára kihatnak, ezáltal segítve a tehenet 
abban, hogy könnyebben viselje a metabolikus terheléseket.

Összefoglalás
A nyári időjárás egyre forróbb és hosszabb, ezzel együtt kiszá-
míthatatlanabb lesz. A tejelő telepek számára a nyár az egyik 
legtöbb munkával járó időszak, hiszen ekkor kell betakarítani és 
tartósítani a következő évre való tömegtakarmányokat. Ez rész-
ben elvonja a figyelmet a tehenekről, így azok jobban ki lesz-
nek téve az anyagcserezavarok kockázatának és a gyulladásos 

folyamatokkal járó sejtszintű stressznek.  Ebben az időszakban 
kiemelt fontosságú a lehetőleg zavartalan termelést célzó leg-
jobb stratégia kidolgozása. A megelőző takarmányozás legfőbb 
üzenete, hogy a takarmányadagban az egyes hatóanyagok és 
beltartalmi értékek szintjeit már a várható probléma megjele-
nése előtt megfelelően be kell állítani. A hatékonyan működő, 
progresszív telepek vezetői számára a legfontosabb kérdés: 
„Mit lehet még jobban tenni?”
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A szaporodásbiológia nem játék!
Deák Konrád, Illés Róbert

Miért figyelnek fel egyre több telepen a szaporodásbiológia fo-
lyamatos ingadozására? Miért pont a raktárkisöprés és az új siló 
nyitása körüli időszak során erősödik fel ez a leginkább? Miért 
beszélnek egyre több konferencián és fórumon a mikotoxinok 
negatív hatásairól? A kérdések sora folytatódhatna a végtelen-
ségig, de térjünk is rá a lényegre, mindezek okára!
Bevezetésként annyit, hogy 2017-re már biztosan tudjuk, hogy 
a több 100 (egyesek szerint több 1000) ismert mikotoxin kö-
zül esély sincs arra, hogy az adott takarmány ne tartalmazzon 
jónéhányat, többségben az ajánlott határérték feletti meny-
nyiségben. Évente több száz mintát vizsgálunk be a 45 főbb 
mikotoxinra, amelyekből az látszik, hogy átlagosan legalább 10-
12 különbözőt tartalmaz egy TMR vagy késztáp, de nem ritka az 
sem, hogy ennél lényegesen többet. Jogosan merül fel a kérdés, 
hogy mi van a többivel?! Ebből 3-4 rendszerint a határértéket 
jelentősen meghaladó mennyiségben van jelen nem is beszélve 
egy erős „koktélhatásról”.
Térjünk is rá a főbb mikotoxinokra, fókuszálva azok szaporodás-
biológiai hatásaira!
Az Aflatoxin kártétele nem vet fel kérdést senkiben, minden-
ki hallott már róla. Túlzott bevitel esetén megjelenik a tejben, 
továbbá állatban és emberben egyaránt rákot okozhat. DE! 
Szaporodásbiológiai gondokat csak olyan nagy mennyiségben 
eredményez (500-1000 ppb), amely érték közelében az elmúlt 
évek során egyetlen mintában sem mértünk. A legtöbb TMR 
vagy késztáp vizsgálata során vagy ki sem mutatta a műszer a 
mennyiségét vagy maximálisan 20 ppb értéket kaptunk, amely 
egy többszörös szennyezettség esetén gond lehet, önmagában 
azonban nem. 
A Zearalenon már más kérdés. Ő és metabolitjai rendszerint köl-
csönhatásba lépnek az ösztrogén receptorokkal, amely rendkí-
vül negatívan hat a méh és sárgatest biológiai folyamataira, nem 
is beszélve progeszteroncsökkentő hatásáról. Abortálás, csök-
kent ivarzás és gyengébb spermaminőség csak néhány jelenség, 
amelyet bizonyítottan hozzá kötnek a kutatók. Viszont ebben az 
esetben is itt van a DE szó! A javasolt határértéket (250 ppb) 
meghaladó mintát nagyon ritkán találunk, jellemzően az 50 
ppb-t sem érik el átlagosan. Így legtöbb esetben a Zearalenont 
is kizárhatjuk, mint mindezen problémák okozóját. 
Akkor mi a tényleges PROBLÉMA?! 
Mára már biztosan tudjuk, hogy Trichotecén A és B család (DON, 
T2, HT2, D3G, 15-ADON stb…) tagjai, valamint a Fumonizin áll-
nak a szaporodásbiológiai problémák mögött. 
A biológiai háttere, hogy az agyalapi mirigy által kiválasztott 
növekedési hormon felelős a termelési folyamatokért (szaporo-
dásbiológia, tejtermelés, növekedés stb.) állatfajtól függetlenül. 
A máj receptoraihoz kötődve beindítja az IGF1 (Inzulinszerű nö-
vekedési faktor) működését, amely lényegében közvetíti az in-
tézkedéseit. Itt jön képbe a DON (de kiemelhettük volna bárme-
lyik Trichotecént), amely képes ezen receptorokba bekötődni és 
ezzel gátolni a növekedési hormon működését. Így csökken az 
IGF1 termelés, ami viszont az LH és FSH hormonok termelését 
szabályozza. Amennyiben egy nagyobb adag DON-os góc kerül a 
tehén elé a takarmányban, akkor látványosan tovább romlanak 
a mutatók, ha kisebb, akkor kevésbé. A lényeg, hogy folyamato-

san, napról-napra, hónapról-hónapra ingadoznak az egyes érté-
kek. A Trichotecén további negatív hatásai közül fontos kiemel-
ni, hogy akár 40%-kal képes legyalulni a bélbolyhokat, elnyomni 
az immunválaszt, gátolni a makrofágok működését. Egyik felso-
rolt tényező sem hat előnyösen az élettani folyamatokra. 
A szervezet számára a normál működés helyreállítása óriási kihí-

vást jelent, de akkor még inkább, ha a Fumonizin és társai nem 
hagyják, hogy ez megtörténjen. Márpedig ezek a mikotoxinok 
nincsenek tekintettel semmire és senkire! A máj további károsí-
tása mellett sem az immunrendszert, sem a szív- és érrendszert 
nem hagyják, hogy bármilyen megújító folyamatot elindítson, 
ami hosszútávon nagyon komoly károkat okoz a tehenészetek-
nek. Tapasztalataink szerint a DON-nal karöltve - teleptől füg-
getlenül - a 2 ellés közötti időt átlagosan 10-40 nappal hosz-
szabbítják meg, nem is beszélve a termékenyítési index és a 
vemhesült egyedek számának jelentős leromlásáról. Ellés körüli 
problémák megjelenése sem véletlen ilyenkor, ideértve a bor-
jak világrajövetelekor megjelenő megmagyarázhatatlan rendel-
lenességeket. 
Mindenképp említésre szorul még a Tenuazonic Acid, amelyről 
köztudott, hogy a DON-hoz nagyon hasonló hatásmechanizmus 
alapján kihat az embrió fejlődésére és a nemi szervek működé-
sére. A Sterigmatocystin hatásai pedig a Fumonizinhez közelíte-
nek, mindkettő gyakori a szarvasmarhák takarmányában, rend-
szerint a javasolt határérték felett. 
Valójában, bármelyik mikotoxint nézzük a több 100 vagy akár 
1000 közül, egyenként lehetne egy oldalt írni arról, hogyan és 
miként rombolják tovább a szaporodásbiológiát, de a cikk terje-
delme miatt a legfontosabbakra, a közismertebbekre koncent-
ráltunk. 
Elengedhetetlen megjegyezni, hogy számos telepi tapasz-
talatunk támasztja alá, hogy a mikotoxinok megkötésével 
ezek a problémák lecsökkennek, sok esetben el is tűnnek. A 
mikotoxinok fizikai adottságai miatt valamennyi megkötésé-
re jelenleg csak egy ismert anyag képes bizonyítottan, és ez 
nem más, mint az AMADEITE®. Rétegei közé kényelmesen be-
fér és megkötődik még a jelenleg ismert legnagyobb toxin, a 
Fumonizin is, pH-tól és bármilyen egyéb negatív hatástól füg-
getlenül.



®MMi.S az egyetlen AMADEITE  tartalmú toxinkötő

facebook.com/impavidustrade
info@impavidus-trade.com

+36/70/360-4170

www.impavidus-trade.com
IMPAVIDUS Trade Zrt.

Szeretettel várjuk az Alföldi Állattenyésztési Napokon május 4-6. között

a III. csarnok 302-es standján!
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A kolosztrum kezelése
Katonáné Stiller Krisztina

Inter-Mix Kft

Akár tejelő, akár húshasznú szarvasmarha telepről legyen szó, 
a siker kulcsa az optimális borjúnevelés. A progresszív gazdál-
kodók nem engedhetik meg maguknak, hogy ne használják ki 
minél magasabb százalékban állományuk genetikai potenciálját. 
Mindannyian tisztában vagyunk az újszülött borjak esetében a 
kolosztrum jelentőségével. A legújabb kutatási eredmények 
szerint a borjúval születése után 1 órán belül 4 liter (nagytes-
tű fajták) kiváló minőségű kolosztrumot kell megitatni. Ezzel a 
módszerrel gyakorlatilag „átöblítésre” kerül a borjú teljes bél-
rendszere. A borjú immunrendszere erősebb lesz, aminek ered-
ménye a későbbiek során a jelentős mértékben magasabb tej-
hozam.

A kolosztrum itatás és kezelés 5 fő szabálya
1. Időzítés: 4 liter születést követő 1 órán belül
2. Mennyiség: 6 liter az 1. nap folyamán
3. Kolosztrum minőségének ellenőrzése
4. Megfelelő higiénia
5. Pasztőrözés

Születés után közvetlenül a borjú immunrendszere védtelen a 
környezetben jelen lévő kórokozókkal szemben. A kolosztrumból 
felvett IgG (immunglobulin G) óvja a borjút a fertőzésektől és 
betegségektől, amíg a borjú saját aktív immunitása ki nem ala-
kul. Az újszülött borjú számára a vérszérumból mért IgG optimá-
lis szintje 10-12 mg/ml. 
Ennek a szintnek az eléréséhez a borjúval meg kell itatni 4 liter 
kiváló minőségű kolosztrumot (minimum 50 gramm IgG/liter 
immunglobulin-tartalom), amellyel 200 gramm IgG-t viszünk be 
a borjú szervezetébe (Dr. Hoflack). 
A megfelelő mennyiség és minőség mellett ugyanilyen fontos-
ságú, hogy a borjú születés után a lehető legrövidebb időn belül 
megkapja a kolosztrumot. Régebben úgy gondolták, hogy ele-
gendő, ha a borjú az első napon megkapja a föcstejet, de az erre 
irányuló kísérletek kimutatták, hogy az idő múlásával csökken 
az immunglobulinok felszívódásának mértéke (bélfal záródása). 
Ha a borjú nem szívesen iszik, akkor nyelőcsőszonda alkalmazá-
sával kell bevinni a szükséges mennyiséget. Mivel a bendő pH 
nem savas, nagyon nagy a kórokozók elszaporodásának kocká-
zata. Amennyiben szondára van szükség, ügyelni kell arra, hogy 
a kolosztrum közvetlenül az oltógyomorba kerüljön. 

A kolosztrum kezelése és raktározása
A kolosztrummal kapcsolatos elsődleges probléma, hogy nem 
minden tehén ad megfelelő minőségű föcstejet. A másik gond 
az, hogy a borjaknak csak kis hányada kapja meg a megfelelő 
mennyiségű és minőségű kolosztrumot.
Hatékony megoldást nyújt a zárt kolosztrumkezelő rendszer, 
amelynek segítségével létrehozható egy magas ellenanyag-tar-
talmú kolosztrum-raktár, amely az összes borjú számára egysé-
gesen magas szintű indulást biztosít. A föcstej kezelése egysze-
rű, higiénikus és biztonságos. 
A kolosztrumkezelő rendszer első lépése a higiénikus fejés, majd 
a kolosztrum lehűtése vagy pasztőrözése. A fejés után ellenőriz-
ni kell a kolosztrum minőségét (pl. refraktométerrel). A minőség 
ellenőrzése után egyszer használatos tasakba kell tölteni a föcs-
tejet, majd kezdődhet a fagyasztás vagy a pasztőrözés.
A kolosztrumban a baktériumok szaporodásának gátlására a 
legjobb módszer a fagyasztás. A kolosztrum a fagyasztóban akár 
1 évig is tárolható. Felhasználás előtt, a borjú körüli teendők 
(légzés ellenőrzés, szárazra csutakolás, köldökcsonk fertőtlení-
tés, stb.) elvégzésének ideje alatt a kolosztrumot meleg vizes 
fürdőben ki kell olvasztani, majd a borjúval megitatni.

A kolosztrum pasztőrözése
A gyakorlati megfigyelések szerint a pasztőrözött kolosztrumból 
több immunglobulin szívódik fel, mint a kezeletlenből. A pasz-
tőrözés számos baktériumfaj ellen hatékony (Salmonella, E. 
coli, Mycobacterium avium, Mycobacterium californicum, 
Mycobacterium bovis és Listeria monocytogenes). 
A pasztőrözés megakadályozza a borjak fertőződését a legérzé-
kenyebb időszakban és javíthatja az immunglobulinok felszívó-
dását. A kolosztrum fertőződésének oka lehet a szennyezett 
tőgy vagy fejőberendezés, illetve tároló edény. A kolosztrum 
pasztőrözése némileg eltér a nyerstejnél alkalmazott eljárás-
tól. Az eltérő sűrűség, fehérje-, illetve zsírtartalom óvatosabb 
pasztőrözést igényel. Az immunglobulin tartalom kímélésére is 
figyelemmel kell lenni. Ráadásul a kolosztrum minősége tehe-
nenként jelentősen eltérhet. A Pennstate Egyetem (Journal of 
Dairy Science publikáció) vizsgálatai szerint a kolosztrum pasz-
tőrözése 60°C-on 30 percig melegítve a legoptimálisabb. Jelen-
tősen csökken a baktériumszám, úgy hogy közben a kolosztrum 
IgG tartalma és viszkozitása nem változik.



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 Minnesota Egyetemen folytatott kísérletek szerint az erősen 
szennyezett kolosztrum 60 percen át 60°C-on történő kezelése 
megbízhatóan csökkenti a baktériumszámot. Az IgG veszteség 
valamivel nagyobb lesz. A tanulmányok nem várt eredménye 
az, hogy a pasztőrözött kolosztrum jobban felszívódott, mint 
a kezeletlen. A Minnesotai vizsgálatok szerint a pasztőrözött 
kolosztrumot evő borjak 24 órás IgG szintje 22,6 mg/ml, szem-
ben a kezeletlen kolosztrumot fogyasztók 19,6 mg/ml-es szint-
jével. A magasabb 24 órás IgG szint nagyon fontos a borjak 
további élete során. A jobb felszívódás oka jelenleg nem is-
mert, de az biztos, hogy a pasztőrözés hatékony módja a ma-
gasabb IgG szint elérésének (Hoard’s Dairyman Calf & Heifer 
E- Sources).

Összefoglalás
Cikkünk fő üzenete, hogy rendkívül fontos a borjú életében az 
első táplálék, amellyel találkozik, s amelynek révén megszerzi 
a passzív immunitást. A kolosztrumitatás lényege a mennyiség, 
minőség és időben történő bevitel. Nem feledkezhetünk meg 
azonban az ezt követő táplálékról sem, hiszen az első tejpótló 
tápszer minősége és mennyisége is döntő jelentőségű a későbbi 
fejlődés szempontjából. 
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldáscsomaggal áll partnere-
inek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemel-
kedő minőségű tejpótló tápszerekkel (Sprayfo), hanem a leg-
újabb generációs tejtaxival, borjú itató automatával, higiénikus 
kolosztrumkezelő rendszerrel (ColoQuick), borjúházakkal, ketre-
cekkel, stb. is ellátjuk a tejtermelő telepeket.              (X)

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

Kolosztrum kezelő rendszer
A Sprayfo és ColoQuick 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





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@ubm.hu

Galamb Eszter
mobil: 30/520-4069

eszter.galamb@ubm.hu
Hóborné Szántó Judit 
laboratórium vezető
mobil: 30/194-5328

judit.szanto@ubm.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
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