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A tejpiac hírei
Viszonylag optimista hangulatban teltek az elmúlt hetek, hiszen 
az európai tejpiacon a nyerstej átvételi árak rendeződni látsza-
nak. Valamennyien jól tudjuk, hogy az állatok biológiai tulajdon-
ságaiból következően a szezonális tejtermelés mutatói ilyenkor 
– a nyári időszakra jellemző hőségnek és a takarmányváltásnak 
köszönhetően – csökkenő tendenciát mutatnak.
A kisebb beszállított mennyiség a tejpiacon az árak emelkedését, 
illetve szinten maradását eredményezték. Óvatos optimizmussal 
kell tekintenünk azonban a jövőbe, mert a termelés ugyan eny-
hén csökken, de a fogyasztói szokásoknak megfelelően ilyenkor 
a boltokban vásárolt folyadéktej, illetve a tejtermékek mennyi-
sége is csökken. A spot piaci árakban bekövetkező változások jól 
mutatják azt a trendet, amely az előző évben örvendetes módon 
elkezdődött, hiszen a mélypontot jelentő 15-ös 16-os évhez ké-
pest magasabb tartományban figyelhetők meg ezek az értékek. 
Az EU Milk Market Observatory — európai tejpiaci megfigyelő 
központ — a havi spot árakat követő grafikonjain jól láthatók 
ezek a számok.

Élénkülő tenyészállat-kereskedelem
Az európai bizottság intézkedéscsomagjai, illetve az ezzel szoro-
san összefüggő környezetvédelmi korlátozások megtették „ál-
dásos” hatásukat. A tejtermelés nem csökkent radikálisan, de 
a korábban prognosztizált robbanásszerű növekedés —szeren-
csére — elmaradt. A szinten tartás egyik bevált eszköze az állo-
mányméret optimalizálása, vagyis a méret változatlanul hagyá-
sa, illetve enyhe értékű csökkentése. További hatásként jelent 
meg a Nyugat-Európában súlyos terheket jelentő nitrit/nitrát 
környezeti terhelés ellen hozott intézkedések élesre fordulása, 
hiszen lejárt a türelmi határidő és például Hollandia esetében ez 
több, mint 170.000 nagyállategység termelésből történő kivoná-
sát jelentette. Gyakorlati megközelítésben ez azt jelenti, hogy az 
élőállatpiac — és szándékosan nem használom a tenyészállat ki-
fejezést — kínálati oldalán hatalmas időszaki kínálat jelent meg. 
Azért azt valamennyien el tudjuk képzelni, hogy az ily módon 
kontraszelektált, eladásra felkínált állomány milyen tulajdon-
ságokkal rendelkezik. Ezen a lehetőségen kapva kaptak Európa 
ismert nagykereskedői és a kelet-európai piac igényeit ezekkel az 
egyedekkel igyekeztek kielégíteni. Talán az sem meglepő, hogy 
a hazai kiváló minőségű tenyészállatok iránti kereslet ennek 
megfelelően az igényes vevők körében töretlen maradt, míg a 
pusztán telepfeltöltést célzó kommersz külföldi vásárlók körében 
erre a szegmensre mozdult a piac. A tenyésztési dokumentumok 
ügyintézésekor pontosan látjuk ezeket a változásokat. A jó ide-
je elhúzódó orosz embargó következtében az ottani hatóságok 
nagyszabású fejlesztési tervekbe kezdtek. Ennek egyik eleme a 
tejtermelő telepek feltöltése, újak megépítése. Az ehhez szüksé-
ges tenyészállatok beszerzését különféle kedvezményekkel ösz-
tönzik. Az egyik ilyen a leegyszerűsített banki hitelezés és az EU-
ból származó tenyészállatok esetében az áfa valamilyen speciális 
módon történő visszatérítése az állam részéről. Ezek igen csábító 
feltételek és így nem csoda, hogy nagyon komoly mennyiségben 
indult orosz célpontja felé magyar tenyészállat, illetve honosított 
import, túlnyomórészt holland tenyészállat hazánkból. A piaci 
fellendülés óriási, volumene vélhetően idővel egyre csökkenni 
fog, de most rövidtávú konjunktúrát tapasztalunk. 
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a török határon 180 ma-
gyartarka egyed szállítását kísérő hamis dokumentu 
mokat fogtak a hatóság emberei. Hivatalból eljárást indítottak 
és nyomozni kezdtek. Az állatok állategészségügyi és tenyésztési 
dokumentációit egyaránt meghamisították. Vágóállatokat kíván-
tak tenyészállatként továbbadni. A szakemberek egyébként gya-
nították már korábban is, hogy a török-magyar divízióban meg-
jelenő árak pontosan ezt a tendenciát igazolták. Háromféle ár 
jelent meg. A kommersz vágómarha és a nagyértékű tenyészállat 
között megjelent egy közepes ár. Ez az, amely a csalás eredmé-
nye. A kicsit is jobb formákat mutató vágómarhát lepapírozzák 
a kereskedők és máris tenyészállatként jelennek meg a vevőnél. 
Bízunk benne, hogy a megszigorított ellenőrzések elejét tudják 
venni az ilyen visszaéléseknek.

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE

Fent: Az Európai tej- és tejtermékek, alapanyagok árainak 
változását mutatja az ábra az előző hónaphoz képest. Lent: Az 
EU-ban a beszállított nyerstej mennyiségének éves alakulása.
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A tenyésztés hírei
Július 5-én tartottuk második - a projekt eredményeit bemutató 
kibővített, nemzetközi szakbizottsági értekezletünket, amelyen 
a hazai genomikus tenyészértékbecslési modell fejlesztéséről és 
az újabb eredményekről adtak számot a holland szakemberek. 
Az előadás anyaga angol/magyar nyelven honlapunkról letölthe-
tő. A részeredmények kiválóak és a modell jól illeszkedik a hazai 
becslési rendszerbe. A magyar tenyészértékbecslés eredményei 
— a genomikus információkkal kiegészítve a megbízhatósági ér-
tékek komoly növekedését hozták. Az előzetes ütemterv szerint 
haladva most már az Interbull teszt következik. Ez a próba szi-
muláltan már lefutott és az előzetes eredményeink azt mutatják, 
hogy a fejlesztés zöld utat kaphat a bevezetésre.
Hatalmas ugrást jelent ez a módszertani fejlesztés, hiszen a fi-
atal tenyészbika jelöltek esetében a korábban csak az ún. pe-
digré index (szülői tenyészértékek átlaga) helyére a genomikus 
információkkal (SNP) kiegészített tenyészérték lép. Ennek 
megbízhatósága közel a duplája az előbbinek. Ezzel már szin-
te a tenyészbikáknál elérhető szintre lép. A nőivarú egye-
dek esetében még forradalmibb a változás, hiszen a fiatal 
üszőborjak esetében magas megbízhatósági értékkel tudjuk 
megbecsülni öröklődő és örökölt képességeiket. Ezzel pe-
dig már korai életszakaszban tudunk megalapozott tenyész-
tési információt nyújtani az eredményes gazdálkodáshoz.  
Genetikai ugrásra készülünk a fejlesztés ezen új eszközeivel, 
amelyek hamarosan hozzáférhetőek lesznek a hazai tenyésztők 
számára is.

OMÉK - EHRC konferencia
Lehetne fanyalogni, hogy ez az OMÉK már megint bukdácsolva 
indul, de felesleges. Ameddig az ilyen rendezvények szervezését 
és kivitelezését merev jogszabályok és közbeszerzési jogászkodás 
köti gúzsba, addig felesleges a bosszankodásra vesztegetni az 
időnket. Mi tesszük a dolgunkat és készülünk a sikeres lebonyolí-

Fent: Az Európai tej- és tejtermékek, alapanyagok árainak változását mutatja az ábra az előző hónaphoz képest. Lent: 
Az EU-ban a beszállított nyerstej mennyiségének éves alakulása.

Előző számunkban hiányosan közöltük: 
A 2016-os laktációs zárás tejtermelési rangsorának győz-
tesei az 50 egyed/tenyészet alatti kategóriában Bakos 
Gábor, Kaposvár, az 50 feletti kategóriában a csaholci 
Herceg-farm Kft., az oklevelet Herceg Zsolt vette át.
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tásra. Kollégáim válogatják a tenyészállatokat, mi pedig a lehető 
legjobb elhelyezésért és a színvonalas szakmai programok meg-
valósításáért küzdünk. Különösen fontos a méltó megjelenés, 
hiszen ne feledjük az élet különös fintoraként az idei OMÉK pont 
a legnagyobb, és legrangosabb nemzetközi holstein esemény 
az Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció (EHRC) bu-
dapesti konferenciájának zárónapján, annak szakmai program-

jának részeként indul. Hiszünk abban, hogy a hazai 
tenyésztők legkiválóbb tenyészállataikkal elkápráztat-
ják Európa holstein tenyésztő szakembereit. 28 EHRC 
tagországból közel 200 résztvevőt várunk. Nagy meg-
tiszteltetés és egyben a hazai tenyésztők munkájának 
elismerése az, hogy erre a rangos eseménynek Buda-
pest adhat otthont szeptemberben. A konferenciával 
és a rendezvénnyel kapcsolatban minden további fon-
tos és hasznos információ megtalálható honlapunkon 
a következő címen:
www.holstein.hu/ehrc2017
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Változások a területi képviseleti rendszerben
Harsányi Sándor kollégánk több mint egy évtizedes 
munkaviszonyát közös megegyezéssel június 12-én 
befejezte Egyesületünknél és az élet más területén — 
a szakma közelében maradva, de mégis egy egészen 
más területen próbál a jövőben szerencsét. Sok sikert 
kívánunk neki, tudva azt, hogy útjaink úgyis összefut-
nak.
A küllemi bírálatokban és a területi igazgatói rend-
szerben pusztán technikai jellegű változásokat vezet-
tünk be. A bírálati/képviseleti területeket újra osztot-
ta a szakmai stáb. A kelet-magyarországi területen 

Berkó József, Kőrösi Zsolt és Sebők Tamás, illetve a Duna déli 
szakaszának mindkét oldalán Jakab Lajos területi igazgató, kül-
lemi bíráló látja el a feladatot. A dunántúli állományok bírálata 
pedig változatlanul Szabics István és Jakab Lajos, illetve néhány 
tenyészet vonatkozásában (Közép-Magyarország) Sebők Tamás 
területi igazgató/küllemi bíráló feladata maradt.

Európa két meghatározó azonnali tejpiaci árát mutatja be a fenti ábra. Az olasz és a holland piacon egyaránt a 2014-es trend-
vonalra helyezhetők ezek az árak, amelyek év az elmúlt 2 év azonos időszakához viszonyítva kimagaslónak minősíthetők.

A nyerstej átvételi árak globális összefüggései. Piros vonal - 
USA; kék pontvonal - EU; zöld vonal: Új Zéland.
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Ásványi takarmány tejelő 
tehenek részére.
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Hozzájárul az ellési bénulás
kockázatának csökkentéséhez.

Kiszerelés: 20x82 g
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Tenyésztési aktualitások
XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok, 

Hódmezővásárhely
Kőrösi Zsolt

fejlesztési főmérnök, HFTE

A korábbi évek hagyományait folytatva került megrendezésre 
Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok május 4-6. között. A 24. alkalommal kapuit nyitó kiállítás 
rendhagyó módon csütörtöktől szombatig várta az érdeklődő 
látogatókat. Ma már, aki csak teheti, igyekszik ezen a rendez-
vényen megjelenni, akár kiállítóként, akár vendégként. Üzletek 
köttetnek, vélemények cserélnek gazdát, tapasztalatokban gaz-
dagszanak a résztvevők és aki tenyészállatával is megjelenik, 
akár díjakban is gazdagodva térhet haza. A két hétköznapot ma-
gába foglaló nyitva tartás elsősorban a szakemberek számára 
igyekezett lehetőséget teremteni mindezekhez.

Bírálat
A bírálatra Svájcból kértünk fel vendégbírót. A választásunk 
Markus Gerber-re esett, aki az EHRC show-bírói munkacsoport-
jának vezetőségi tagja, számos nemzetközi kiállításon igazolta 
tudását, így a döntés alapján Ő érkezett a csütörtöki show bí-
rálatára.
118 egyed vett részt a megmérettetésen, hogy a nap végére 
eldőljön, ki lesz a huszonnegyedik kiállítás és egyben Holstein 
Nemzeti Show győztese. 10 kategóriában értékelte a bíró a be-
mutatott egyedeket. Három korosztályos győztes és tartalék 
győztes nyakába került szalag a bírálat során. 

Számos olyan egyed vonult fel a ringben, akik már korábbi kiál-
lításokon is szerepeltek, vagy valamelyik kiállítási egyed utóda-
ként jelentek meg idén Vásárhelyen.
A tehenek között a legszebb tőgy is kihirdetésre került minden 
osztályban, akik a végső összevetésben is részt vettek a kiállí-
tás legszebb tőgye cím elnyeréséért. Ezt a Hód-Mezőgazda Zrt. 
8445-ös Margó nevű tehene nyerte.

A tenyészetek versenye ismét izgalmas pillanatokat hozott, ahol 
a győztes csapat az Agárdi Farm Kft., Seregélyes hármasa lett.
Ezt követte a nemzeti bajnokság talán legizgalmasabb pillanata, 
ahol a 2017. évi győztes egyed kiválasztására került sor. A fe-
szült pillanatokat követően a komáromi Solum Zrt. Lujza nevű 
tehenének farára csapott a bíró, ami egyben a Grand Champion 
címet is jelentette egyúttal a tehénnek. 
A Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. Éva nevű tehene kapta a 
Reserve Champion címet.
Az Év Tenyésztőjeként idén Nyakas Andrást ünnepelhettük a 
kiállítás díjkiosztójának keretében. A díjat az idei küldöttgyűlé-
sünkön vette át a kitüntetett, mivel a kiállítás ideje alatt családi 
okokból nem tudott megjelenni az ünnepélyes díjátadáson. A 
hajdúnánási tenyésztőnk hosszú évek eredményes munkájával 
érdemelte ki az elismerő címet! Gratulálunk!
A részletes eredménylistát honlapunkon a www.holstein.hu-n is 
megtalálhatják.

Felvezetők ügyességi versenye
A kiállítás ezen programjának népszerűségét jelzi, hogy minden 
évben nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban kerül lebonyo-
lításra a felvezetők ügyességi versenye. Pénteken 20 nevezett 
versenyzővel kezdődött meg kora délután a versengés.
Látványos, izgalmas színfoltja a rendezvény programjának, ahol 
a fellépő párosok az összhangjukról, az egyedek idomítottsá-
gáról adnak tanúbizonyságot. A sokak számára már jól ismert 
akadálypálya mindig hoz meglepetést még a legrutinosabb ver-
senyzőknek is.
A győztes páros Boda István és Boglárka lettek Deszkről 142 pont-
tal, megelőzve a turai Míró Pétert aki Tura PJ Buksi Monterey-jel 
versenyzett és  136 pontot szerzett. A harmadiknak befutó duó 
Szabó Csaba érsekvadkerti színekben induló versenyző lett Céd-
russal 135 pontot gyűjtve. Gratulálok minden résztvevőnek!
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Fejési-nyírási bemutató
Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a kiállítás ezen prog-
rampontját, hiszen mindkét napon komoly felhőszakadás aka-
dályozott meg bennünket ezen tájékoztató jellegű bemutató 
megtartásában. 

Fiatal felvezetők versenye
Az előző évekhez hasonlóan az utolsó kiállítási napon rendezték 
az Ifjú Holstein Tenyésztők XX. Országos Felvezető Versenyét. A 
tenyésztők számára is megnyugtató érzés, amikor azt láthatják, 
hogy a felnövekvő generációban is megvan az a lelkesedés, ami 
az állattenyésztéshez elengedhetetlen. A szombati felvezetői 
versenyre jelentkezők olyan fiatalok, sok esetben még gyerekek, 
akik időt, energiát nem sajnálva gyakorolnak azért, hogy ezt a 
versenyt megnyerjék. A program mégsem egy játék, komoly 
szabályai vannak. A bíró – Sebők Tamás, nemzetközi showbíró – 
választotta ki a három legjobban felkészült versenyzőt.
Ez egy összetett verseny, ahol elsősorban a felvezető munkája 
kerül a középpontba. A bíró többek között azt figyeli, hogy mi-
lyen szinten van betanítva az üsző. Milyen az összhang állat és 

felvezetője között. Fontos, hogy az üsző mozgása, haladása fo-
lyamatos legyen. Ezen kívül egyfajta metakommunikáció zajlik  a 
bíró, valamint a felvezető között, hiszen a felvezetőnek folyama-
tosan figyelnie kell a bíró instrukcióit, amit a lehetető legjobban 
végre is kell hajtani.
Idén a 9 indulóból a legjobb ebben a műfajban Lukács Lili Anna 
volt Mindszentgodisáról, második a lajoskomáromi Szulimán 
Patrícia, a harmadik helyezett pedig a hódmezővásárhelyi Ban-
ga Zsanett lett. A verseny díjazása az előző évekhez hasonlóan 
alakult. Az első helyezett egy üszőborjúval térhetett haza. A to-
vábbi két helyezett jutalma egy-egy bárány volt.
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A HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI 
Holstein-fríz szűz üsző I/a. kategória 
Harmadik helyezettje a 112 katalógusszámú 33708 2080 1 
Szegfű
Apja: 25438 Heavenly Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje a 109 katalógusszámú 
30406 4957 2 Cédrus
Apja: 25112 Rickland Altaceo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt. Érsekvadkert

Első helyezettje a 103 katalógusszámú 33167 5109 7 Begónia
Apja: 24416 DE-SU BKM Mccutchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks

Holstein-fríz szűz üsző I/b. kategória 
Harmadik helyezettje a 117 katalógusszámú 30406 4933 2 Cili
Apja: 25112 Rickland Altaceo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agroméra Zrt. Érsekvadkert

Markus Gerber

Idei nagynevű nemzetközi show-bírónk Svájcból érkezett, BSC szintű agrármérnöki diplomával rendel-
kezik. A Jura régióban lévő hegyek közötti farmján termelő 80 fekete- és vöröstarka holstein-fríz tejét 
a Téte-de-moine sajtkülönlegesség gyártásához használják fel.
Markus aktív résztvevője a svájci tenyésztő közösségnek, többek között a Svájci Szarvasmarhatenyésztő 
Szövetség, a „Swissherdbook”elnöke. 
Emellett az Európai Holstein Konfö-
deráció bírói munkacsoportjának is 
tagja, de a legutóbbi colmari Európa 

Bajnokságon a Welfare-group tagjának is megválasztották.

Eddigi show-bírói karrierje:
Svájci hazai bírálatok: Expo Bulle – Nemzeti vörös holstein 
show; Swiss Expo Lausanne
Nemzetközi bírálatok: DHV Show Oldenburg – Németország; 
NRM és HHH show-k – Hollandia; 
Dairy Grand Prix – Ausztria; 
regionális kiállítások – Franciaország, Olaszország, 
Csehország, Belgium, Luxemburg és Ausztria.



11WWW.HOLSTEIN.HU

EGYESÜLETI ÉLET
Második helyezettje a 119 katalógusszámú 
32439 0423 2 Pipacs
Apja: 24416 De-Su BKM Mccutchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly a Bonafarm csoport 
tagja

Első helyezettje: a 127 katalógusszámú 33443 3124 5 Kenéz
Apja: 25994 EDG Deman-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje a 202 katalógusszámú 34133 0188 1 
Zsombor
Apja: 26153 BG ETYEK MAJOR DANILLO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major

Második helyezettje a 207 katalógusszámú 
32890 7041 6 Vadász
Apja: 26270 Regel Altatoprock
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Első helyezettje: a 203 katalógusszámú 33689 1788 1 Tarka
Apja: 26423 Wa-Del Bryant-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória 
Harmadik helyezettje a 300 katalógusszámú 33748 4526 4 Ráró
Apja: 24303 Seagull-Bay Supersire-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok
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Második helyezettje a 302 katalógusszámú 30804 3558 6  
Borjádi Sára Golden Dreams
Apja: 25438 Heavenly Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.

Első helyezettje a 305 katalógusszámú 33689 1362 5 Éva
Apja: 24332 Sully Hart Meridian-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 403 katalógusszámú 33796 1440 5 
Bella
Apja: 25821 Brandt-View Ezra-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Második helyezettje: a 412 katalógusszámú 30880 8799 8 Flóra
Apja: 24321 Minnigan-Hills Day-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Első helyezettje a 402 katalógusszámú 33708 1156 4 Andrea
Apja: 24321 Minnigan-Hills Day-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje az 506 katalógusszámú 32835 8465 6 
Réka
Apja: 24416 De-Su BKM Mccutchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major
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Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

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:

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány 

• Maximálja a takarmányozási 
értéket 

• A szilázs/szenázs a Lalsillal 
tartósabb, hosszan friss, az 
állatok szívesebben eszik 
(szabadalmi oltalom alatt álló 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)

Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyomá -
nyos) starteradagolókkal is kijuttatható. 
High Concentration = HC

 Low volume applicati
on

High
 Concentration

LALSIL uborkás füves 210x148:Layout 1  2015.03.30.  14:18  Page 1
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Második helyezettje az 503 katalógusszámú 33082 8445 3 Margó
Apja: 25393 Velthuis SGC Atmost-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásár-
hely

Első helyezettje az 510 katalógusszámú 33443 1772 6 Arany
Apja: 24092 Regancrest Paradise-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje a 606 katalógusszámú 32890 5313 8 Roló
Apja: 23729 Aquila Shottle Crival
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Második helyezettje a 604 katalógusszámú 32835 7838 7 Hunor
Apja: 24416 De-Su BKM Mccutchen 1174-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg Zrt., Etyek-Ödön major

Első helyezettje a 610 katalógusszámú 30350 8931 4 Rámás
Apja: 24417 Canyon-Breeze AT Airlift-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje a 716 katalógusszámú 33604 0927 2  
Karola
Apja: 24257 Go-Farm WWS Zoltec-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agárdi Farm Kft., Seregélyes
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Második helyezettje a 712 katalógusszámú 33689 0248 3 Éva
Apja: 23323 Vioris Sleeman
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Első helyezettje a 713 katalógusszámú 30273 8256 0 Lujza
Apja: 23426 Canyon-Breeze FBI Energy-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Solum Zrt., Komárom

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje a 809 katalógusszámú 30417 5068 0 Szilvi
Apja: 22836 Woodmarsh Metalic-ET
Tenyésztő, tulajdonos: Multiton Kft., Miskolc

Második helyezettje a 804 katalógusszámú 31291 6769 6 Sellő
Apja: 22428 Phil-Ru Potter Roland-ET
Tenyésztő: Sereg-Tej Kft., Seregélyes; Tulajdonos: Bovintej Kft., 
Gecse

Első helyezettje a 806 katalógusszámú 30232 9616 6 Sári 
Apja: 21643 Willow-Marsh-CC Gabor-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén IX. és X. kategória
Harmadik helyezettje az 1002 katalógusszámú 30117 5747 3 
Banán
Apja: 19385 Black Rose Harmony
Tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.
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Második helyezettje a 908 katalógusszámú 32549 8905 5 Darázs
Apja: 18822 Gillette Brilea FBI
Tenyésztő és tulajdonos: Agárdi Farm Kft., Seregélyes

Első helyezettje a 907 katalógusszámú 31222 3460 7 Pörge
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft.

A csapatverseny harmadik helyezettje 
a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

második helyezettje a For Milk Kft. Telekgerendás

első helyezettje, egyben az Andrássy István-díj nyertese: az 
Agárdi-Farm Kft., Seregélyes

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a 
kiállítás nagydíját a 713 katalógusszámú Lujza nyerte, tenyész-
tője és tulajdonosa: Solum Zrt., Komárom.
A kiállítás szarvasmarha-tenyésztési nagydíját átadta: Baranyai 
Sándor, a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségének elnöke, 
átvette Komlósi Balázs ágazatvezető.
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Barenbrug vetőmagok hazai forgalmazását.
Készüljön az őszi telepítésre Yellow Jacket lucerna vetőmagjainkkal!

RHIZOBIUM POLIMER BURKOLAT

	Nagyobb terméshozam

	Erőteljesebb fejlődés

	Egyszerűbb felhasználás

LUCERNA
EGYSZERŰEN

www.barenbrug.com
Alta Genetics Hungary Kft.

E-mail: zbabai@altagenetics.hu  |  www.altagenetics.com  |  www.altagenetics.hu

Polimer mátrix védőréteg és egy egyedülálló Rhizobium törzs
A Yellow Jacket-hez a Barenbrug számos Rhizobium törzs különféle körülmények közt 
történő vizsgálata, illetve szelekciója során egy új, egyedülálló törzset különített el.
Az új törzs a kedvezőtlen feltételeket is túléli, így tehát egyre erőteljesebb Rhizobium 
baktériumok lesznek a talajban.
A Barenbrug széleskörű kutatási és szántóföldi kísérleti eredményei szerint a 
Yellow Jacket bevonatú lucerna vetőmag használata mindenképpen előnyös a 
takarmánytermesztésben, de különösen az ideálistól eltérő körülmények között.

Polimer Mátrix Védőréteg

Rhizobium

Tápanyagok

Nyomelemek
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A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének különdíjai

1.  A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapta a Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely az 503 
Margó nevű tehén bemutatásáért. 
A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, küllemi bíráló, 
HFTE, átvette Tóth Zoltán.

2. Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legered-
ményesebben szereplő tenyészet részére.
A díjat kapta a For Milk Kft., Telekgerendás, aki a kiírás alapján 
54,5 pontot szerzett. A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésveze-
tő, átvette Nemesné Gyarmati Tímea.

3. A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft, a 305 Éva nevű 
vemhes üsző bemutatásáért. 
A díjat átadta Jakab Lajos, átvette Paksi Zoltán.

4. A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks, 103 Be-
gónia nevű szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta Jakab Lajos, átvette Lang Miklós.
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5. A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Solum Zrt., Komárom  713 Lujza nevű tehén 
bemutatásáért.
A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE
átvette Komlósi Balázs.

6. A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata 
részére.
A díjat kapta a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 712 Éva nevű 
tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató, küllemi bíráló, 
HFTE, átvette Szili József.

7. A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Makói Hagymakertész Kft., a 907 Pörge nevű 
tehén bemutatásáért.
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A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, küllemi bíráló, 
HFTE, átvette László Róbert.

8. A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta az Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., a 806 Sári 
nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató, átvette Madar 
László.

9. A csapatverseny győztes tenyészete részére a tenyésztő-
szervezet 2017-ben Andrássy István díjat alapított.
A díjat kapta az Agárdi Farm Kft., Seregélyes
A díjat átadta Andrássy Istvánné és Andrássy Balázs, átvette 
Flier Nikolett.

10. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., a 712 Éva nevű 
tehén bemutatásáért. Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, 
HFTE, átvette Szili József ügyvezető igazgató.
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11. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Solum Zrt., Komárom a 713 Lujza nevű tehén 
bemutatásáért. Pénzjutalom: 750.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta Kiss Ferenc elnök és Kőrösi 
Zsolt, HFTE

11. A 2017. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a 
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget 
ajánl fel az egyesület.
25157 SL Wingate tulajdonosa: Génbank-Semex Magyarország Kft.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt, átvette Veres Zoltán.
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Magyarország első „igazi”, mai értelemben vett show-bírálatát 
1994 szeptemberében 23 évvel ezelőtt rendezték az első 
Alföldi Állattenyésztési Napokon. Ekkor még minden, show-
val kapcsolatos teendő újdonság volt kiállítónak, szervezőknek 
egyaránt. Két évre rá az Egyesület szervezésében Olaszországból 
érkező szakemberek tartották az első olyan – nyíró – tanfolyamot, 
amelynek célja a kiállításon bemutatásra kerülő tenyészállatok 
megfelelő minőségben történő prezentálása volt. Azóta sok-
sok év telt el, a „felcseperedett” generáció Európa élvonalába 
emelte a magyar show-kultúrát. Mára az állatok felkészítése, 
felvezetése, a bírálati helyszínek, a ringdresszúra, mind-mind 
a meghívott külföldi európai és tengerentúli bírók legnagyobb 
elismerése mellett zajlik. A mai napig 14 ország, 28 bírója fordult 
meg a magyar ringekben.
2013-ban a hódmezővásárhelyi Nemzeti Show-t – majd a 
gyermek felvezetői versenyt is –, Jaume Serrabassa Vila, 
spanyol vendégbíró bírálta. A kiállítást követően a repülőtérre 
menet elbeszélgettünk a Hódmezővásárhelyen szerzett 
tapasztalatairól, és pozitív kritikának szánta ugyan, de állítása 
szerint mind az állatok, mind a felvezetés tekintetében voltak 
még „bennhagyott” értékek, tartalékok a kiállításban – ezzel a 
meglátásával viszont sikerült bogarat ültetetnie a fülünkbe.
Ezen a gondolatsoron elindulva két éven keresztül, 
három alaklommal rendeztük a gyermekek részére 
a show-felkészítő és felvezető tábort. A tavalyi 
cremonai bírálatunk alakalmával összefutottunk 
Jaume öccsével Quimmel, aki a spanyol felkészítő 
iskolák „nagymestere”. A beszélgetések során, mikor 
a magyar kiállításokra terelődött a szó, felmerült egy 
nemzetközi kooperáció lehetősége a fenti témában, 
amely hamarosan időpont egyeztetéssel zárult. 21 év 
után Egyesületünk ismét meghirdetett egy kiállítás-
felkészítői tanfolyamot, amely most kibővített tartalommal, egy 
kétnapos rendezvény formájában valósult meg.
Quim és Jaume kiválóan felkészülve érkezett Magyarországra és 
a két nap alatt elméleti és gyakorlati síkon is új megvilágításba 
helyezte a kiállításra való felkészülésnek, felvezetésnek és 
magának a kiállításnak a gondolatát is.
A helyszínt és a tenyészállatokat a Lajoskomáromi Tejtermelő 
Kft. biztosította. Ennek magas színvonala elengedhetetlen volt 
ahhoz, hogy a résztvevők a lehető legtöbbet profitáljanak a 
részvételből, ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani a 
tenyészet kollektívájának a program sikeres lebonyolításában 
való részvételéért.
A program részletesen érintette a kiállítási állatok 
takarmányozását a kiválasztástól a ringbe lépésig, a tőgyek 
előkészítését a show-ra, a nyírás lépéseit, a felvezetés alapvető 
szabályszerűségeit és kitért a bemutatás során használható 
apróbb „csínytevésekre” is.
A tanfolyamon azon tenyészetek képviselői vettek részt, akik 
rendszeres résztvevői a magyarországi kiállításoknak, így első 

kézből juthattak olyan valós gyakorlati tanácsokhoz a kiállított 
tenyészállatok felkészítésével, bemutatásával kapcsolatban, 
amelyek a bírálatok alkalmával eredményesebb szereplés 
mellett komolyan növelhetik a kiállításink megítélését, annak 
látványosságát is. A kiváló tenyésztői munkának köszönhetően, 
a genetika által nyújtott új vívmányok felhasználásával a 
magyar holstein populáció felzárkózott Európa élvonalához. 
Erről a számok mellett a kiállításokon bemutatott állatokon 
keresztül „értesül” mind a hazai, mind a nemzetközi közönség. 
Az internetnek, a médiának köszönhetően egy-egy kiállítás, 
annak eredményei pillanatok alatt bejárják a világot, ma már 
nem ritka a show-bírálatok élőben történő közvetítése sem. 
Ezért fontos, hogy állatainkról ezeken a rendezvényeken a 
lehető legkedvezőbb képet festhessük, tovább emelve a fajta 
megítélését ország- és – nem túlzás állítani – világszerte.
A program végeztével minden tenyésztőnk elismerő oklevelet 
kapott a részvételről. Bízunk abban, hogy hosszú évek óta az első 
ilyen témakört feldolgozó, gyakorlati beállítottságú tanfolyam 
eredményit a legközelebbi kiállításokon élesben élvezhetjük 
majd.

A program az elméleti háttér kifejtésével kezdődött.

A Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. tenyészetében kiválóan 
előkészített ring, nyíróhelyek és állatok fogadták a 
résztvevőket.

Hogyan legyen „szebb az élet” a ringben?
Kiállítás felkészítői tanfolyam, 2017.

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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A gyakorlati program bemutató nyírással indult, fókuszálva 
minden olyan testrészre, amelyre fokozott figyelem irányul:

A hátvonalra…
 

…a „has fazonjának” kialakítására …

…a hátulsó és elülső lábakra…

…a mellkasra…
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…a bordákra…

…a fejre…

…a tőgyre…

…és végül a  ringbe lépés előtti utolsó simításokra.

Gyakorlás közben.
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 �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

fejőgumi 
tömlőzet 3.000

mAgAS miNőSÉg

fe jÉS



ISO 9001:2008

éS

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!

ultraMilkSzoro20160229.indd   1 2016. 04. 01.   13:00:07
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A második nap már mindenki nyírógéppel a kezében, 
önállóan próbálhatta megismételni az előző nap látottakat, 
hallottakat.

A gyakorlati program másik nagy témaköre a felvezetés 
technikája volt.

A ringbe lépéstől…

…a vezetésen át…

…a korrekt megállításig minden bemutatásra került.

A kétnapos programot - élesben használva az újonnan tanultakat -  egy „házi verseny” zárta. 
A jó hangulatú tanfolyam 47 résztvevője 28 céget képviselt.
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E KO M I L K  R O n c sva dá s z at

- Mérési idő 60 másodperc.
-  Felhasználóbarát ultrahangos tejanalizátor. Üzembe helyezése, kezelése,  

üzemeltetése, beállítása egyszerű.
- Automatikus tisztítás beépített perisztaltikus szivattyúval.
- Kompakt hordozható kialakítás.
- Nagyon kis mennyiségű tejminta szükséges a vizsgálathoz.
- Kis teljesítményfelvétel.
- Nem szükségesek veszélyes segédanyagok a működtetéshez.
-  A mérési pontosság beállítását a felhasználó is elvégezheti RS232 interfészen keresztül.
- ESC POS nyomtató támogtás.
- Kétmintás önkalibráció.
- Könnyen leolvasható mérési eredmények.
- Egy éves teljes körű garancia. 
- 230 V-os hálózatról és 12 V-ról is használható (pl. gépkocsi akkumulátorról).
-  Opcionális ph-mérő elektród csatlakoztatási lehetőség (24.000 Ft).
- Opcionális vezetőképesség- mérés (18.000 Ft).
-  Opcionális USB interfész (12.000 Ft), 
- USB flash meghajtó interfész real-time óra funkcióval (24.000 Ft).
- Opcionális beépített nyomtató (30.000 Ft). 
- Opcionális külső nyomtató (60.000 Ft).
- Opcionális külső billentyűzet (15.000 Ft) 
Minden feltüntetett ár nettó ár.

ÁruhÁzaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a – nyitva tartás:  H-P: 8-17; szo: 9-14
H-8000 székesfehérvár, Homoksor 7. – nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 debrecen, Monostorpályi út 5. – nyitva tartás: H-P: 8-17

kÖzPOnTi VEVŐSzOLGÁLaT:  
+36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555, 
DÖmÖTÖr SziLVESzTEr - érTékESíTéSi mEnEDzSEr
+36-30/4605-934, 

anitech@alpha-vet.hu

Jellemző Mérési tartomány Pontosság

Zsírtartalom

nyerstej: 2%…5% (díjmentes)

±0.01%

sovány tej: 0,01%...1% (díjmentes)

tejszín 10%...25% (kérésre, +12.600 Ft 
felár ellenében)

opcionálisan 45% (+12.600 Ft felár ellenében) 
Egy műszer egyszerre 3 kalibrációval rendelhető 20%...45%

Zsírmentes szárazanyagtartalom (SNF) 3% ... 40% ±0.15%

Sűrűség 1015 kg/m³ ... 1160 kg/m³ ±0.3 kg/m³

Protein 2% ... 7% ±0.15%

Laktóz 0.01% ... 6% ±0.2%

Idegen víz 0% ... 70% ±3%

Tejminta hőmérséklete 1°C ... 40 °C ±1%

Fagyáspont –0.4°C ... –0.7°C ±0.001%

Sótartalom 0.4% ... 1.5% ±0.05%

pH 0 ... 14 ±0.05%

Vezetőképesség (kérésre, +18.000 Ft felárért) 3 mS/cm ... 14 mS/cm ±0.05%

Összes szárazanyagtartalom 0% ... 25% ±0.17%

Környezeti hőmérséklet: 10 °C …40 °C
A tej hőmérséklete:  1 °C …40 °C
Relatív páratartalom: 30% – 80%
A műszer méretei: 150 X 220 X 225  mm
A műszer tömege: < 3,5 kg
Anyaga: 
Rozsdamentes acé l  és műanyag takaródoboz.

további információkért keresse kollégáinkat! az akció más kedvezményekkel nem vonható össze.

műszaki jellemzők

Lactoscan S PFP 
tejanalizátor

vá Lt s O n M O s t  a  va d O n at ú j ,  a z  E KO M I L K n é L  ö s s z E H a s O n L í t H atat L a n u L 

KO R s z E R ű B B  L ac tO s ca n  s  P F P  a n a L I z átO R R a

Mosás beépített szivattyúval, a műszer „emlékszik” a legutóbbi  mérésre és 
ennek megfelelően hangjelzéssel figyelmeztet, ha elfelejtenénk öblíteni, tisz-
títani. Ingyenes szoftverrel és csatlakozókábellel szállítjuk! Három szabadon 
választható kalibrációt tartalmaz az ár amely lehet tehéntej, juhtej, kecsketej 
bivalytej stb. csekély felár ellenében tejszín kalibrációval (25%, vagy 45% zsír-
tartalomig), illetve vezetőképesség-mérési lehetőséggel is rendelhető.

R é g I  E KO M I L Kj é t  10 0 .0 0 0  F t- é R t  B E s z á M í tj u K !  

H a s z n á Lt  E KO M I L K  B E s z á M í tá s s a L  39 9. 0 0 0  F t  H E Ly E t t 299.000 Ft
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Bearanyozódott 
törzskönyvek
Szabics István

Káld 100.000 
30885 1106 2 Ceruza, illetve kedveltebb telepi nevén Buda 
2003. szeptember 3-án született a berettyóújfalui Búzakalász 
Mezőgazdasági Szövetkezetben, majd a Sárvári Mezőgazdasági 
Rt. néhány társával együtt megvásárolta és 2003. október 17-én 
már be is került a tenyészetbe. Buda jó választásnak bizonyult, 
hiszen 10 laktációjából 7-ben 11.000 kg felett termelt. A fényké-
pezéssel járó hercehurcát nagyon jól viselte. 

A kiváló termeléséért járó oklevelet Rózsa Géza, Bolla László, 
Fraller Zoltán és Németh Lajos vehették át.

Hegyfalu 100.000
32615 2378 3 Anci 2005. szeptember 23-án született Káldon, 
2007. augusztus 24-én került át Hegyfalura. Mindössze hét el-
lésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje a 100.000 kg-os terme-
lést. Anci még mindig nagyon jó erőben van és nem igazán örült 
napi rutinja megszakításának. Ez csak a felkészítést, a kötőfék 
felhelyezését, a beállítást, a fényképezést és a tehén egy hely-
ben tartását nehezítette kissé. 

Végül sikerült, – a fényképen a rekorder mellett Magyar József, 
Tóth Géza és Czitkovics László látható.

Ják 130.000
Igazán ritkaságnak számít, hogy ilyen magas termelést sikerül-
jön elérnie egy egyednek. A Szombathelyi Tangazdaság Zrt-ben, 
Ják Felsőnyírváron, azonban sikerült. 30107 7699 6 Ica is elérte 
a 130.000 kg-os termelést. 2000. július 4-én született, tehát épp 
most tölti 17. életévét. Egy ilyen magas életkor elérése egy te-
henészetben óriási teljesítmény. Főként, ha figyelembe vesszük, 
hogy az országos átlagos laktációs szám évek óta 2,2. 

Az oklevél átadásakor készült képen, Bende Csaba, Horváth 
Róbert, Dobos Tibor, Németh Ernő, Sényi Tibor, Tóth Gyula lát-
hatóak a képen Ica körül. 

100.000 literes és MTEÜ 
táblaavatások

Kőrösi Zsolt

 
Holstein Farm Kft., Gerendás
Mulasztásomat pótolva szeretnék számot adni a tavalyi év nov-
ember 30-án Gerendáson megtörtént táblaavatásról. A geren-
dási Holstein Farm Kft. telepén került ünnepélyesen felavatásra 
a Minősített Tenyészállat Előállító Üzem elismerő tábla. Gratulá-
lunk a tenyészetnek és további eredményes magas szintű szak-
mai munkát kívánunk!

Kurilla Zoltán ügyvezető igazgató és Gömöri Lajos műszakve-
zető a frissen felállított táblával.
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Hódagro Zrt., Hódmezővásárhely
746. sorszámmal avattuk a Hódagro Zrt. 30851 3977 7 ALE-
XANDRA nevű tehenét május 25-én. A 2006. március 22-én 
született egyed 8 laktációban termelte meg a 100.000 kg tejet. 
Apja 18578 Lexvold Haldostar Hale-ET, anyai nagyapja 15961 
Ricecrest Roscoe-ET. 

Az avatáson Héjja Endre állattenyésztési főmérnök, Farkas 
Pál ágazatvezető, Csáki Tünde műszakvezető, Szabó Mihályné 
adminisztrátor és Fulai Zoltán gondozó vették át az oklevelet. 
Gratulálunk!

Lakto Kft., Dabas, 
a „40-es klubban”
Sebők Tamás

Lakto Kft., Dabas

31913 7673 8 ILDI
18045 End-Road PVF Boliver-ET×15421 Lang-Norrbom 
Lombardy-ET  
31913 8378 3   BÖSKE 
18045 End-Road PVF Boliver-ET×16540 Beachlawn Exlusive 
Majic
31913 8779 2  OLGA
18741 Medgyes Dörmögő Marty×14642 Paulo-Bro RTL 
Demand TCG-ET
31913 8579 6  BÉKE
18723 Penn-England Garrison-ET×14642 Paulo-Bro RTL 
Demand TCG-ET
31913 8664 3  VIOLA
19903 Aquila Patron Lucente×18293 Art-Acres Win 395-ET
31913 8098 6  RIGÓ
18112 Mainstream Prospect×16782 Mccloe-Pond Trent

A legutóbbi avatás óta eltelt szűk évben Dabason újabb hat te-
hén érte el a 100000-kg-os életteljesítményt, ezzel a tenyészet 
azon kevesek közé került az országban, ahol 40 fölé emelkedett 
az avatott Aranytörzskönyves egyedek száma.
Az oklevelek átadásáról csupán két ünnepelt „csúszott le”, a 
megjelent négy állat viszont életerősen, kiválóan felkészítve fo-
gadta a tiszteletükre megjelent telepi dolgozók körét.

A négy „grácia”. Békével, Violával, Olgával, Böskével és két 
„postumus” társukkal, Rigóval és Ildivel 42 Aranytörzskönyves 
egyedet avattunk már a telepen.

Ildi 
Ildi, az egyik postumus avatott, a csapat beltartalom bajno-
kaként, 7657 kg zsír+fehérje kg-mal szerepelt a listán. G+ 83 
pontos küllemével, másodikos korában 14.535 kg-os standard 
laktációval, napi 66,5 kg tejtermeléssel, már fiatalon is ígéretes-
nek tűnt. 10. ellése után „szólították el” a telepről. 10 ellésé-
ből 3 üsző született, a legfiatalabb Altarabo apaságú jelenleg az 
egyetlen, akiben Ildi vére tovább csörgedezik majd.

Rigó
Rigó, az ünnepelt csapat legnépesebb családjával büszkélked-
het. Hat laktáció kellett a 100.000 kg-ig, hat ellés, hat üsző, G+ 
82 pontos küllem, kiegyensúlyozott magas laktációs – 12.275 kg 
és 13.988 kg közötti – termelés: minden összejött, ami a sikeres 
élethez, nagy családhoz szükséges. Hat lányából egy exportra 
került, egy Superstyle apaságú még üsző. Másik négy lánya je-
lenleg összesen 144.821 kg megtermelt tejnél tart.

Viola
A csapat termelési „vezére”. Harmadik laktációjának csúcsán, 
napi szinten 83,3 kg-mal tudta növelni laktációját, melyet 19.066 
kg-mal zárt. Ötödik ellése után már az Aranytörzskönyvben kö-
szönthettük. Utolsó laktációjában, közel 2000 kg zsír+fehérjét 
produkált. VG 85 küllemi pontja felhatalmazta a hódmezővásár-
helyi Holstein Nemzeti show-n történő részvételre is.

Béke
11.923 kg-ról ötödikes korára 16.051 kg-ra feltornázott terme-
lésére Békének még másfél laktációt kellett ráhúznia a 100.000 
kg eléréséhez. Egyszeri ikerellésének köszönhetően 7 elléséből 
8 borjú, négy üsző született. Kettő exportra került, egy lánya két 
laktációt bezárva 38.858 kg tej megtermelése után harmadik 
ellésekor bekövetkező komplikáció miatt került ki a telepről. Ki-
váló funkcionalitásának, életerejének köszönhetően Béke az ed-
digi utolsó elléséből született Monterey apaságú lányával még 
jó eséllyel találkozhat a termelésben.

Olga
A nagy hatos egyetlen „magyarja”. Dabason Dörmögő Marty 
neve nem először kerül elő az avatási ünnepségek alkalmával. 
Olga igen erősen kezdett. Első standard laktációját 13.829  kg-
mal zárta, amelyet rendkívül kiegyensúlyozott lépésekkel 16.851 
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kg-ig tornázott fel már a negyedik ellését kö-
vetően. Beltartalma is 7000 zsír+fehérje kg 
fölött jár. A hét laktációja alatt 5 üszőt ellett, 
közülük a mai napig még négy a tenyészet-
ben él.

Böske
 Az elsősként G+ 81 küllemi végponttal ren-
delkező Böske az Aranytörzskönyv lapjain 
ritkán feltűnő tehenek között szerepel. Ke-
vés egyed mondhatja el magáról, hogy 4(!) 
laktáció alatt értre el a bekerüléshez szüksé-
ges tejmennyiséget. Az elhúzódó laktációk 
természetesen a szokottnál több terméke-
nyítést feltételeznek, de az így szerzett plusz 
idő alatt Böske nem tétlenkedett. Első lak-
tációját 19.578 kg-mal zárta. Most, negye-
dikes korában 47.556 kg megtermelt tejnél 
tart, ez 305 napra korrigálva 16.264 kg-ot 
jelent. 
Egyetlen lánya első ikrei ellését sajnos nem 
élte túl, de az ikrek egyike viszont mai napig 
is a telepen, jelenleg második laktációja ele-
jén, közel 20.000 kg-os tejjel a háta mögött termel.

Négy tehén, hat oklevél. Kővágó Ignác ügyvezető igazgató és a telepi kollektíva min-
dig kiemelten kezeli e jeles eseményeket. 
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A Tej Világnap után, de persze hozzá szorosan kapcsolódva a 
most már 20 éves hagyománynak megfelelően Dunakilitin ismét 
tejnapot tartottak. A kellemes családias hangulatú eseményen 
az összes látogató jól érezhette magát, hiszen a telep bejárata 
előtt hatalmas árnyékot adó fák alatt felállított asztalokon sok 
sajtféleség várt elfogyasztásra. Mindenki korlátlan mennyiség-
ben fogyaszthatott hideg tejet és akadt más nyári hűsítő ital is a 
nagy melegben.

Hagyományosan iskolás csoportok is kilátogatnak a rendezvény-
re, ahol csapatokat alkotva vetélkedőn vehetnek részt. A kérdé-
sek témakörei természetesen alkalomhoz illően a tejre, illetve 

az azt előállító tehenekre, telepi sajátosságokra irányulnak. A 
komoly pontverseny végén eredményhirdetés és sok ajándék 
várja a gyerekeket.  

A vetélkedő után természetesen következett a tehén felvezetés, 
ahol az idei évben a hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési 
Napokon szereplő két tehén közül az egyiket mutatták be. Eré-
nyeit Sebők Tamás kollégám méltatta a közönség számára nem-
zetközi show-bíróként, szakértő szemmel. 
Ugyan nem összehasonlíthatóan, de az egyesületi karamellás 
cukornak és Tamás kollégámnak is nagy sikere volt, hiszen a te-
lep kérésére számtalan érdekességgel tarkított rögtönzött fejési 
bemutatót is tartott az érdeklődők számára. A nap végén min-
denkit vendégül látott a telep egy ízletes marhapörköltre vagy 
egy finom gulyáslevesre. 
Azt gondolom, hogy az ilyen, és ehhez hasonló rendezvények 
szükségesek ahhoz, hogy népszerűsíteni tudjuk a tej, és tejter-
mékek fogyasztását. Fontos, hogy eloszlassunk minden tejjel 
kapcsolatos tévhitet, és az emberek megismerkedjenek a tej 
finom ízével és kedvező élettani hatásaival.

XX. Dunakiliti Tejnap
Szabics István

területi igazgató, HFTE



SZEMINÁRIUM
SZARVASMARHA-ÁGAZATI SZEMINÁRIUMOK - 2017.

Helyszín: Szolnoki Főiskola
(Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.)

A központilag szervezett szállás helyszíne: 
Garden Hotel**** Wellness és Konferencia, Szolnok, Tiszaliget

III. Szeminárium - 2017. szeptember 13-14.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Regisztráció határideje: 2017. szeptember 1.

Az ágazat életében részt vevő minden kollégát szeretettel várunk rendezvényünkre!
További információ: Rácz Henriett (+36-20 329-5227, szeminarium@atkft.hu), www.atkft.hu
A rendezvény támogatói: 

 

 

1.nap Takarmányozás Időpont Téma Előadó 

 

Takarmányozás 

10:00-10:40 A CNCP modell lényege 
Dr. Thomas Tylutki  
(AMTS, USA) 

11:00-11:40 
Az AMTS nevű amerikai adagösszeállító 
szoftver használata a gyakorlatban 

Dr. Thomas Tylutki  
(AMTS, USA) 

12:00-12:40 
A bendőbeli lebomlási folyamatok értel-
mezése és számszerűsítése a 
takarmányadagban 

Robin Wolf (Hollandia) 

Takarmányozás 

14:00-14:40 

A tejelő tehén fehérjeszükségletének 
finomra hangolása a CNCP modell 
gyakorlati alkalmazásával 
Hogyan lehet 14% fehérjéből 43 liter tejet 
termelni? 

Dr. Michael Van Amburgh  
(Cornell Egyetem, USA) 

15:00-15:40 
A tömegtakarmányok eltérő 
viselkedése a bendőben. Az uNDF 
koncepció gyakorlati jelentősége 

Dr. Michael Van Amburgh  
(Cornell Egyetem, USA) 

2.nap Állategészség  Időpont Téma Előadó 

 
Állategészség és 
állattenyésztés 

10:00-10:40 
A takarmányozás és a szomatika 
kapcsolata 

Dr. Jan van Eys (Hollandia) 

11:00-11:40 
A tőgygyulladás korai előrejelzése lakto-
ferrin-tartalom alapján 
Magyarországon 

Dr. Monostori Attila és  
Dr. Dégen László (ÁT Kft.) 

12:00-12:40 
Nyomelemek jelentősége a 
szarvasmarha életében 

Dr. Mátis Gábor 
(Állatorvostudományi Egyetem) 
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Komárom a Kisalföld keleti szélén, a Duna jobb partján fekvő vá-
ros. Közúti és vasúti híd köti össze a Szlovákiához tartozó Komá-
rommal. A magyarországi városrész eredetileg Újszőny névvel 
Komárom peremvárosa volt.
A Kr. utáni első században a római birodalom a Dunáig terjesz-
tette ki határát, melyet katonai táborok, őrtornyok rendszere 
védelmezett. A városon kelet-nyugati irányban áthaladó út év-
ezredek óta fontos ütőere a kereskedelemnek, a hadászatnak. 
Erődrendszerét I. Ferenc építtette ki, nyolc erődjéből ma három 
van a magyar oldalon, a Csillag-erőd, az 1848-1849-es szabad-
ságharcban híressé vált Igmándi-erőd, valamint a Monostori 
erőd, amely Közép-Európa legnagyobb újkori erődje. 1850-1871 
között épült a Bécset, a Dunántúlt és a Dunát védő komáromi 
erődrendszer egyik utolsó tagjaként. Korának legfejlettebb tech-
nikájával valósították meg, de mire befejezték, haditechnikailag 
elavult. A két világháború között a Magyar Királyi Honvédség 
laktanyaként és kiképzőközpontként használta. 1945-től 1991-
ig a szovjet csapatok legnagyobb fegyverraktára volt. Ma már 
katonai szerepe megszűnt.

Először voltak tenyészállattal kiállításon, ráadásul az állatlét-
számot tekintve a hazai legnagyobb megmérettetésen mind-
össze egy tehénnel és az rögtön nagydíjas lett. 

Fiatal csapat dolgozik a telepen, soha nem voltunk még tenyész-
állattal kiállításon, de mivel ellés után 88 pontos lett Lujza te-
henünk, ez annyira fellelkesített bennünket, hogy nekivágtunk.  

Miután kedden délután megérkeztek kollégáim Lujzával Vásár-
helyre, szembesültek azzal, hogy általában több tehenet is visz-
nek a tenyésztők egy-egy gazdaságból. Többen csodálkoztak is, 
hogy mi egy tehénnel indulunk a versenyen. Kicsit meg is szep-
pentünk ettől és az állásokra bekötött szebbnél szebb kortársak-
tól, de azzal vigasztaltam a kollégáimat, hogy mi egy tehenet 
hoztunk, de az lesz a nagydíjas és mit ad Isten, csütörtökön a mi 
tehenünk nyakába került a kék szalag…
Nem csak küllemében, hanem idegrendszerében is nagyon 
jó tehénről van szó. Az utazástól a fotózásig, mindent nagyon 
nyugodtan csinált végig. Nagyon sokat számított, hogy rutinos 
felvezetője volt Balogh Mihály személyében, aki nem csak felve-
zette, de fel is készítette Lujzát a show-ra. 
Mi évek óta úgy megyünk el Hódmezővásárhelyre, hogy a dol-
gozói állományból is elviszünk mindenkit, aki szeretne eljönni. 
Az volt a legjobb, ahogy a kollégákkal együtt örültünk, nem 
hagyták ott ők sem a tehenet, ott maradtunk együtt. Nagyon 
nagy öröm volt látni az arcukat, amikor együtt ugrottak fel, 
ahogy a bíró a tehén farára ütött. Nagy öröm volt másnap azok-
nak is, akik a díjat átvették.

Solum Zrt.
Komárom

Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE

www.holstein.hu  252010/1

A község Nyugat-Nógrád térségében, a Nógrádi-medencében, a
Börzsöny hegység lábánál helyezkedik el.
A település régen csak Vadkert volt, megkülönböztetô szerepû
Érsek elôtag a helység egykori birtokosára, az esztergomi érsekre
utal. Az ország egyik legrégibb települése már a tatárjárás elôtt
fennállt. A középkorban az esztergomi érsek birtokában volt és
három részbôl – Felsô-, Közép-, és Alsó-Vadkertbôl – állt.
A XVI. század közepén török hódoltsághoz tartozott. 1710-ben
császári had szállta meg a helységet és január 22-én itt vívták
meg a Vadkert-Romhányi csatát, melyben II. Rákóczi Ferenc vezet-
te a kurucokat. 1733-ban mezôvárosi rangot kap.
Az 1848-49-es szabadságharcban is jelentôs hadmozdulat szín-
tere volt a város, itt állomásozott Görgey hada. 1906-tól Érsek-
vadkert a település neve. A XIX. század végén a település lakossá-
ga (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során jutott föld-
höz. Egyre többen foglakoztak iparosi, kereskedelmi tevékenység-
gel. A világháborúk nagy pusztítást végeztek a községben. A két
világháború között több család elvándorolt innen vagy elhagyta
az országot.
Ma a településen élôk nagy része az iparban dolgozik, legnagyobb
részük az építôiparban. A malomipar, fafeldolgozás már 19. szá-
zadtól jelen van a településen. A XX. század közepe óta a szer-
számgépgyártás is tradicionálisnak mondható. A megye legnagyobb
mezôgazdasági termelôszövetkezete Érsekvadkerten volt, aminek
egy része a mai Agroméra Zrt.

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekin-
tô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelke-
dôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó te-
nyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô vég-
zi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tag-
ként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvas-
marhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára ked-
vezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész-

tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósje-
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesz-
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palo-
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepve-
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szán-
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
ágazat a növénytermesztés.
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évek-
ben jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el. 
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej men-
nyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bi-
kákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javíta-
nunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elô-
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a

Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Telepszemle
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Kiváló termelési hátterüknek köszönhetően eddig is ismert 
név volt a Solum Zrt., de mostanáig leginkább a havi és éves 
laktációs zárások táblázataiban, eredményközlő listákban ol-
vashattunk róluk. Az idei Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok show-bírálata óta viszont már az eredmények mögött 
dolgozó szakembereket is megismerhettük.
Első alkalom volt, hogy a ringben is bemutatkozhattak Lujza 
nevű tehenükkel, akivel a csapat legnagyobb örömére a kiállí-
tás nagydíjasaivá váltak.
A magas szintű termeléshez elengedhetetlen a kiváló küllem 
is, ennek kiugró példái a hazai termelési körülmények közül 
kiválasztott show-nyertes egyedek.
Az öt Aranytörzskönyves tenyészállattal rendelkező, laktációs 
termelés szempontjából 2016-ban a 9. legjobb gazdaság nem 
csak Magyarországon vált ismertté, hanem már a szakmai 
nagyvilágban is, hiszen a Holstein International júniusi számá-
ban a Solum Zrt., valamint Lujza elindult a világhírnév felé. 
Az elért eredményekben nagy szerepe van a négy éve ágazat-
vezetőként dolgozó Komlósi Balázsnak, akinek segítségével 
szeretném közelebbről bemutatni a Részvénytársaság tevé-
kenységét, valamint a szarvasmarha ágazatot. 

Komárom
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Kérem, mutassa be a Solum Zrt-t az olvasóknak!
A cég több mint száz helyi magánszemély tulajdonában van. 
Foglalkozunk növénytermesztéssel – mi vagyunk az ország leg-
nagyobb burgonyatermelői –, állattenyésztéssel, van műszaki 
ágazatunk és egy kis ipari üzemünk, ahol csomagolóeszközöket 
gyártunk. 

A növénytermesztés 1500 hektár területen gazdálkodik. Ezek 
szintén magánszemélyektől bérelt területek. 1200 hektárt tu-
dunk öntözni. 300 hektár terülten termesztünk burgonyát, 
feldolgozzuk olyan szintre, hogy tárolni tudjuk és mosás, cso-
magolás után szállítjuk a nagyobb áruházláncoknak. A maradék 
területeken megterem a telep takarmányigénye, az abrak és a 

tömegtakarmány is. A fennmaradó részeken intenzív kultúrákat, 
csemegekukoricát, zöldborsót és vetőmag kukoricát állítunk elő. 
A földek átlag aranykorona értéke 16. Öntözés nélkül már éhen 
haltunk volna, ezt viszont csak az intenzív kultúrák tudják kigaz-
dálkodni. Idáig az volt a koncepciónk, hogy amelyik területről 
csak tudtunk, két növényt takarítottunk be egy évben. Az őszi 
rozsot betakarítottuk szenázsnak, utána vetettünk silókukoricát, 
ugyanígy a zöldborsó után egyéb mást. Mára beláttuk, hogy a 

területeink ezt nem nagyon bírják, ez a termésátlagokban is 
meglátszott. Most nem telepítünk másodvetést, hanem egy nö-
vényt takarítunk be és utána talajkímélő kultúrát vetünk bele.

A gazdaság a múlt évi laktációs zárása alapján az ország 9. leg-
jobban termelő telepe. A tenyésztési munka során melyek az 
elsődleges szempontok?
Évente kétszer végzünk párosítást. Erre az állományra 4-5 „nor-
mál” bikát használunk és két bika ivarspecifikus szaporítóanya-
gát a növendékekre. Van egy preferált és egy második bika. Ha 
többedik rakásra sem vemhesül a tehén, akkor a második biká-

val párosítjuk, az üszőnél pedig az első két rakásnál próbálko-
zunk szexálttal, harmadszorra már normál spermával, de mindig 
párosítás szerint termékenyítünk. A szaporítóanyagot különbö-
ző forgalmazóktól vesszük, nincs elkötelezettségünk senki felé. 
Mindig az aktuális tenyészcélnak megfelelő bikákat próbáljuk 
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kiválasztani. A párosítást Balog Mihály végzi, viszont a bikákat 
közösen választjuk ki. 
Évente három-négy alkalommal ciklusbikákat fogadunk a tele-
pen. A vemhesülési eredményeik nagyon hasonlóak, mint az 
egyéb spermával termékenyítések esetében.
A tenyésztési cél a tej és a funkcionális küllem, amibe beletarto-
zik, hogy a tehén bírja a háromszori fejést, valamint a fejőház és 
az istálló között megtett utat. Különösen javítandó tulajdonság 
talán nincs. A bírálati tulajdonságok mindegyikében egy kicsivel 
az országos átlag felett vagyunk.

A nagy termelés általában negatív korrelációban van a szapo-
rodásbiológiai mutatókkal. Az Önök esetében viszont nagyon 
jó a két ellés közötti idő, 2016-ban 411 nap volt. 
Jelenleg ez a szám 398. Nagyon jó kollégák és rengeteg mun-
ka a titka. Elértünk egy olyan termelési szintet, ami miatt már 
nem szégyenkezünk. Az egészséges tehén tud sokat termelni, és 
tud, illetve akar is szaporodni. Nem a termelés határozza meg a 
szaporodásbiológiát, hanem az egészségi állapot mind a kettőt.
A kérdés az, hogy jó-e nekünk ez? Nem biztos, hogy jó az ala-
csony két ellés közti idő. Amikor idejöttem dolgozni, kétféle 
szárazon álló csoport volt, a nagyon kövér és a kevésbé kövér. 
Azóta csökkent a két ellés közti idő, emelkedett a termelés, így 
vékonyabbak a tehenek apasztáskor. Nálunk az apasztás kb. 35 
liter környékén van. Sok a tej még apasztáskor is, így a magas 
termelés miatt nem tudja még olyan szintre hozni a kondiját, 
amilyennek lennie kellene szárazonálláskor. Másrészt kérdés, 
hogy érdemes-e 35 literes termelésnél elapasztani a teheneket. 
Lehet, hogy 420 napos két ellés közti idő mellett sem termelne 
veszteséget a tehén.  Apasztunk el tehenet kevesebb tejjel is és 
többel is, mert a vemhességi állapota kívánja, de ez nem biztos, 
hogy jó.
Még nekünk is új a feladat, mert ezt a termelési szintet alig egy 
éve sikerült elérni. Már újra ellenek azok a tehenek, akik magas 
termeléssel zártak laktációt. Nincs, vagy nem veszünk észre na-
gyobb vagy több állategészségügyi problémát. Sőt, a számok azt 
mutatják, hogy jobb a helyzet, mint a pluszkondíciós tehenek 
beelletése esetében. Most erre figyelünk jobban, ezzel kapcso-
latban gyűjtünk adatokat. 

Milyen idős korban veszik tenyésztésbe az üszőket?
12 és fél hónapos korban kerülnek tenyésztésbe. Eleinte mér-
legeltünk, hogy elérik-e a 370-380 kilogrammot, de most már 
nem. Amelyik eléri ezt a kort, bekerül a termékenyítős cso-
portba és ettől kezdve az inszeminátor bírálja el, hogy termé-
kenyíthető-e. Az üszőknél most másfeles indexszel dolgozunk. 

Ez is dilemma, hogy szabad-e ilyen korán tenyésztésbe venni az 
üszőket, de nálunk ez bevált. 

A kiemelkedő tejtermelés érdekében bizonyára nagy gondot 
fordítanak a takarmányozásra is.
A Solum Zrt. több mint 10 éve a Vitaforttal dolgozik együtt, a 
premixet, hasonló kiegészítőket leginkább tőlük szerezzük be.
Óriási szerencsém van, hogy a növénytermesztő kollégákkal 
közösen állítjuk össze a telep takarmányigénye alapján a kö-

vetkező év vetési tervét. Van beleszólásom, hogy mit vessünk, 
mennyit vessünk, van beleszólásom a betakarításba, mikor mit 
kezdjünk kaszálni, mikor mit hozzunk be a telepre és ez óriási le-
hetőség. Pár éve nagyon jó minőségű tömegtakarmányt sikerül 
behoznunk a telepre, ez az elsődleges, de a megfelelő meny-
nyiség is meg szokott lenni. Ma már az összes takarmány, amire 
szükségünk van, másfél évre való készletben bent áll a telepen, 
ha szükséges, nagy biztonsággal tudunk a receptúrán változtat-
ni. Nagyon egyszerű a takarmányozási metódusunk. Silókukori-
ca szilázsra alapozott a takarmányozás ősztől tavaszig, tavasz-
tól őszig rozsszenázs dominál az adagban. Lucernaszenázst is 
készítünk. A lucernaterületek kétharmada öntözhető, így nem 
ritka, hogy évente hatszor tudjuk betakarítani. A területekről 
egy kaszálásban nyáron mindig lucernaszénát készítünk, a nö-
vendékeknek most már második évben a tritikálészenázs az 
egyik legfontosabb takarmánya. Kiegészítőnek sörtörkölyt és 
réti szénát vásárolunk, mert ennek csak kb. a felét tudjuk meg-
termelni. Melasz, glicerin van még az adagban és a saját ma-
gunk által megtermelt abrak, ami általában tritikálé és kukorica. 
Ezekhez vásárolunk fehérjekiegészítőket és a premixet. Itt van 
mellettünk a saját takarmánykeverő üzemünk, ahol a tápokat 
keverjük. Két félét keverünk mindösszesen, egyet a nagytejű te-
héncsoportoknak, egyet a kisebb termelésű tehén és az összes 
növendékcsoportoknak. A termelő teheneket naponta kétszer 
etetjük, a növendékeket, szárazon állókat egyszer.

Milyen beruházásokat tudtak megvalósítani a telepen az el-
múlt évek során?
Amióta az ÁTK-s pályázatokra lehetőség adódott, folyamatosan 
történtek a telepen beruházások a gépbeszerzéstől a régi istál-
lók átalakításáig. Két istálló közötti teret lefedve bővítettük az 
állatférőhelyeket, megtörtént az új trágyatér kialakítása is, de a 
legnagyobb előrelépést a 2014 augusztusában beüzemelt 400 
férőhelyes, pihenőboxos, vízöblítéses istálló és az ehhez kapcso-
lódó hígtrágyarendszer jelentette. Három év elteltével azt lehet 
mondani, hogy nagyon jól sikerült beruházás volt, aminek nagy 
szerepe van a jó termelési eredmények elérésében, ezért egy 
hasonlót szeretnénk megépíteni 2018-ban.
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  a biztos választás 

• Szalma és szénabálák védelme 
• Faapríték kültéri tárolása 
• Gabonavédelem 

•lég- és páraáteresztő 
•időjárás- és viharállóság 
•gyors kiszáradás 
•rugalmasság, szakadásmentesség 
•kül- és beltéri alkalmazásra 
•UV stabil (3 év gyártói garancia) 
•4-5 éves élettartam 
•erősen víztaszító (vízelvezető) 
•könnyű kezelhetőség  

Az AGROTEX® terménytakaró ponyva egységnyi anyag befedésére 
jutó költségei, akár egy nagyságrenddel is kisebbek például egy 
fedett tároló építési költségeinél és természetesen az igénybe vett 
terület mérete is rugalmasan változtatható. 

Telepellátó Kft. H-3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 9 · www.telepellatokft.hu 
www.facebook.com/telepellatokft · telepellatokft@gmail.com · 

Értékesítőink: Gere Zsolt 30/727-56-85 ; Magyari János 30/691-51-50  ;  
Vaspöri József 30/791-68-34 · Iroda: Barsiné Szilágyi Szilvia 30/439-72-10 ; 

Bodnár Ivett ker. asszisztens  30/962-71-52 Ügyvezető: Káli István 30/507-19-41 

Méretek, árak: 

•9,8 m x 12,5 m 55.000.- Ft.  (4-es alapú gúla 98 db bála) 

•9,8 m x 25 m 108.000.- Ft. (4-es alapú gúla 196 db bála) 

•12 m x 25 m 133.000.- Ft.    (5-ös alapú gúla 300 db bála) 

A feltüntetett árak az Áfá-t tartalmazzák!  
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Mekkora a jelenlegi tehénlétszám, kívánják-e növelni az állo-
mányt?
Amikor idejöttem 2013-ban, 530 volt a tehénlétszám, ez mára 
elérte a 730-at. Az elmúlt években, mikorra tudtunk volna vem-
hes üszőt értékesíteni, bedőlt a piac, így megtartottuk őket. A 
múlt évben is az volt a koncepciónk, hogy inkább többet selej-
tezünk – negyven százalékot –, így is tudtuk növelni a létszámot. 

Ez folytatódik idén is. Lenne bőven eladó vemhes üszőnk, de 
még nem ajánlottak érte olyan árat, amennyiért eladnánk őket. 
Férőhely még csak-csak lenne, de sajnos a fejőházi kapacitásunk 
annyira kicsi és elavult, hogy nem tudunk kiszolgálni ennél több 
tehenet, így is 23 órát fejünk naponta. Mivel közel másfél éve 
nem bírálták el az erre beadott ÁTK pályázatunkat, most elkezd-

tük önerőből építeni az új 2×20 állásos parallel Boumatic fejőhá-
zat, aminek november végére kell elkészülnie. Jövő év nyarára 
épül fel a már említett 400 férőhelyes istálló, ezek után szeret-
nénk, ha 2018-19-re a tehénlétszám elérné az ezer egyedet.

Általában nagy probléma az ágazatban a jó munkaerő, de itt ez 
a hallottak alapján megoldottnak látszik.
Fiatal, nagyon jó kollégákkal dolgozunk együtt. Sajnos tudomá-
sul kell venni, hogy a XXI. században a tehenészkedés nem álom-
szakma. A mai kor embere az ágazat elvárásainak nehezen akar 
megfelelni. Ide minden hétvégén, minden ünnepnapon be kell 
jönni hóban és 35 fokban is. Kell jönni nappal és kell jönni éjjel 
is. Nem tiszta munka egyik munkakörben sem, mégis elvárjuk, 
hogy aki csinálja, azt érdekelje is a munkája. A dolgozónak fon-
tos tudnia, hogy mit miért csinál. Komáromban van egy ipari 
park, ami sajnos sok munkaerőt elvon. Nálunk nem cél, hogy 
kevés emberrel dolgozzunk. Szívesen adunk jó béreket, szíve-
sen alkalmazunk több embert, de csak kiváló munkaerőre van 
szükségünk.

Az említetteken kívül van-e más tervük a jövőre vonatkozóan?
A fejőház- és istálló beruházások mellett szeretnénk a dolgozók-
nak egy új szociális helyiséget építeni. Szeretnénk a termelést 
tovább növelni, hosszútávon mindenképpen gazdaságosan ter-
melni és a már kialakult stabil gárdával sokáig együttdolgozni.
Jövőre is szeretnénk, és el is fogunk menni az Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napokra, mert a sportszerűség is ezt 
kívánja.
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Egy olasz „belháború”  
magyarországi hullámai

Dr. Monostori István
ügyvezető igazgató, Bos-Genetic Kft.

Hazai tenyésztőink a Bos-Genetic Kft. révén 1999-től kerültek 
kapcsolatba az olasz holstein-fríz tenyésztés eredményeivel. 
Abban az időben több mint 10 olasz tulajdonú telep üzemelt 
Magyarországon. Ezek egyike kezdeményezte az első spermaim-
portot, melyet szívesen elvállaltunk.

Az olasz holstein populáció iránti érdeklődést több körülmény 
is erősítette.

	A holstein-fríz genetikát Európában elsőként már 
1920-ban használták.

	A második világháború után több ezer holstein tehenet 
és üszőt importáltak a Marshall-program keretében.

	Népes populáció (1,2 millió tehén), magas színvonalú 
termeléssel a magyarországihoz nagyon hasonló tartás 
és takarmányozás mellett.

Az első importokkal olyan nemzetközileg is eredményes bikák 
spermája érkezett Magyarországra, mint Skywalker, Arpagone, 
Mtoto, Tugolo és Zicostar. Mtoto – Prelude leghíresebb fia – több 
mint 7.000 adaggal került be mintegy 90 tenyészet állományá-
ba. Napjainkig több mint 100 bika szaporítóanyagát importáltuk 
Olaszországból. Az 1957-től kezdődően alakuló olasz mestersé-
ges termékenyítő állomások létrehoztak egy közös export-szer-
vezetet Semenzoo Italy néven, mely a holstein-fríz tenyészbikák 

90-95 százalékát jelentette. Bármely mesterséges tenyészbiká-
ját kívánta a Bos-Genetic importálni, csak a Semenzoohoz kel-
lett fordulnia. A kezdeti 6 alapító egyike az Inseme, az elmúlt 
években fúziók és felvásárlások révén a Semenzoo több mint 
85 %-os tulajdonosává vált. Ez oda vezetett, hogy 2015 végén a 
Semenzoo megszűnt, csak a márkanevet tartotta meg magának 
az Inseme. A kiszorult kisebbik szereplő az Intermizoo ezt a for-
dulatot igen sérelmesnek találta.

Ez a helyzet „gyűrűzött át” Magyarországra, a Bos-Genetic kap-
csolatrendszerébe. A torzsalkodó két olasz mesterséges export-
tevékenységét a Semenzoo Italyval szerződött adott országbeli 
forgalmazó partner végezte. Így volt ez 18 évig a Magyarország 
és a Bos-Genetic esetében is. A korábbi években az Intermizoo 
spermaforgalma egy évben sem haladta meg az általunk impor-
tált szaporítóanyag 15-20 százalékát. Ebben az új helyzetben 
azonban szinte minden országban külön forgalmazót keresett az 
Intermizoo és nem kívánt a jóval erősebb Inseme árnyékában 
lenni.

1. táblázat: Az olaszországi spermaforgalom megoszlása a 
spermapiaci szereplők között
Forgalmazó cég Piaci arány%
   INSEME 28
   WWS 15
   ABS 15
   SEMEX 15
   INTERMIZOO 9
   ALTA 8
   CRI 5
   SEXING TECHNOLOGIES 2
   GGI 1
   EGYÉB KISEBBEK 2

Forrás: ANAFI 2017. április

A sértődés és a nagyobb piaci arány elérésének célja azonban 
nem hagyhatja figyelmen kívül a két cég kínálata között fennálló 
jelentős különbséget. Az 1. táblázat az ANAFI (az olasz HFTE) 
hivatalos 2017. áprilisi statisztikája mintegy kétmillió regisztrált 
termékenyítés alapján az olaszországi piaci arányokról. 

24435 Mascalese
Leánya Klári HU319133252 a 16.707 kg-os első laktációjával
Ezüstkanna-díjat nyert a dabasi Lakto Kft.-nek

A 2015 évi hódmezővásárhelyi nagydíjas tehén HU3289025997 
Botos egy Fibrax apaságú tehén a Pálhalmai Agrospeciál Kft.-től.
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A bikák létszámában is jelentős az Inseme fölénye. Centro 
Genetico a neve annak a fiatal bika STV Állomásnak, melyet az 
ANAFI üzemeltet. A 2015-ös évben a beszállított 206 holstein 
bika közül 160 volt az Inseme tulajdona. A maradék 46 bikán az 
Intermizoo, az ABS, a WWS Italy és kis magán mesterségesek 
osztoztak. 2016-ban a felállított 134 bikából 88 volt az Inseme 
által beküldött. Ezenkívül több mint 20 bikát állomásoztat 
az Egyesült Államokban, 7 bika pedig Martonvásáron a Bos-
Genetic telepén áll.
Azon bikák között, melyek leányaikkal minősültek, jelentős az 
Inseme fölénye. Vannak olyan tulajdonságok, melyek legmaga-
sabb tenyészértékű 20 bikája között csak az Inseme bikái szere-
pelnek (tej kg TÉ, protein kg). A küllemi és menedzsment-tulaj-
donságok rangsorában is általában 1 vagy 2 bika jelenik meg a 
Top 20 bika második felében más tulajdonostól.

Természetesen az olasz „csúcstenyésztők” is a nagyobb, erő-
sebb vevőt kívánják maguknak. Az Inseme katalógusában a 
genomikus fiatal bika kínálat 34 egyedéből mindössze 8 bika 
nem olaszországi születésű. Az Intermizoo hasonló kínálatából 
az 51 bikából mindössze 14 az olaszországi, 18 a német és 9 a 
holland születésű egyed.
A Bos-Genetic Kft. 2016 októberében az Inseme legjobb külföl-
di forgalmazója elismerést kapta. Innentől nyilvánvaló volt az 
Intermizoo távozási szándéka. Ez év márciusában találtak ma-
guknak magyarországi képviseletet. 
Mi sajnáljuk, hogy 18 év közös munkájának elválás lett a vége. 
Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy így válaszút elé állítva nem 
dönthettünk másképpen. A magyar tenyésztők szempontjából 
is fontosabb, hogy az olaszországi holstein genetika domináns 
képviselőjét tartsuk meg partnerünknek.

32238 4641 9 ONGA JUCAR FODROS, a holstein-fríz tehén IX. 
kategória második helyezett tenyészállata
19403 Pasquero Jucar-ET×18064 Ijsselvliedt Breakout
Tenyésztő és tulajdonos: Geofríz Kft., Onga 

HU 302383221 Biharnagybajom Fibrax Mimi a fribourgi 
Európa Bajnokságon elért 4. helyezésével a magyar csapat 
legeredményesebb tehene.

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



42 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/3

HAZAI SZERZŐINK

Továbbra is kiemelkedő 
a hazai embriók minősége

Európai és hazai embrió-átültetés számokban
Dr. Flink Ferenc

NÉBIH

A Nemzetközi Embrió-átültetési Társasághoz befutó adatköz-
lések szerint Európában évente átlagosan mintegy 100.000-
120.000 szarvasmarha embrióátültetés történik elsősorban az 
Unió tagállamaiban. 
A 2016-os hazai adatok európai megmérettetésben úgy ala-
kulnak, ahogyan az állatlétszámunk aránylik a kontinens szar-
vasmarha létszámához. Az összesített adatok szerint a tavalyi 
évben 109 kimosott donorból 1310 embriót nyertek, ebből át-
ültethető minőségű volt 917. Az előző évhez képest a mosások 
és a kinyert embriók száma is harmadával emelkedett, ugyanis 
2015-ben 73 mosás történt, 774 kinyert embrióval, amelyekből 
átültethetőnek bizonyult 543.
A munka döntően már pár év óta a húshasznú állományokra 
koncentrálódik. 92 donort mostak ki, ebből 1135 ivari képletet 
nyertek, az átültethető embriók száma 789 volt. A tejhasznú do-
norok száma ennek kevesebb, mint negyede (19), a kinyert 175 
embrióból 128 volt átültethető minőségű. Míg kivétel nélkül 
az összes tejelő donort és a húshasznúak közül 90-et konven-
cionális spermával inszemináltak, addig utóbbiaknál 2 esetben 
szexált sperma volt a fertilizátor.
A különösen a húshasznúaknál alkalma-
zott mosásokra vetített – de összesítés-
ben is – a transzferábilis embriók ará-
nyát tekintve Magyarország csaknem 
minden versenytársát megelőzi.
A hazai 501 szarvasmarha embrió- 
átültetés kevesebb, mint harmada tör-
tént friss állapotban (152), a többi pedig 
fagyasztásból történt felolvasztás után 
(349). 2015-hoz képest a tényleges átül-
tetetések száma mintegy százzal elma-
radt. Ez jórészt annak tudható be, hogy 
a tavalyelőtti 106 importembrió beülte-
téshez képest a behozatal 38 volt. A ten-
gerentúli importból beérkezett embriók 
OPU technikával kinyert IVF embriók 
voltak.
Az elmúlt évben az akkreditált szar-
vasmarha, juh és ló embrióátültető 
munkacsoportok létszámában változás 
történt. Az illetékes állattenyésztési ha-
tóság elfogadta a Kaposvári Egyetem 
campusában beüzemelt szarvasmarha 
embrióátültető állomást. Az elfogadott 
öt embrióátültető állomás – 3 szarvas-
marha, egy juh, egy ló – közül három 
végzett érdemi tevékenységet. A szar-
vasmarha tényszámok továbbra is ki-
zárólagosan a pécsi Embrió Kft. mobil 
szarvasmarha embrióátültető állomás 
adatközlésén alapultak.

Hosszabb szünet után fejlődés mutatkozott a juh embrióátültetés 
terén, ami a karcagi juh embrióátültető állomás előző évi indulá-
sát követően 2016-ban vált érzékelhetőbbé. Kutatási program-
jaik keretében 8 donor anyajuhot mostak ki, ebből 24 átültet-
hető minőségű embriót nyertek. Húsz embrió beültetésére friss 
állapotban került sor. A fél invazív beültetési technika begyakor-
lására és tökéletesítésére is jó alkalmat teremtett, hogy szolgál-
tatásként 96 ausztrál importból beérkezett fehér suffolk embrió 
beültetését is felvállalták. (ez a munka a MKJSZ koordinálásában 
a fehér suffolk fajta elismerési cselekményeit is szolgálja).
Az embrióátültetés a lótenyésztésben is jelen van, szerény mér-
tékben. Öt mosásból kinyert 4 embrió beültetéséből 3 megálla-
pított vehem származott.
A köztenyésztési embrióátültetésre jogosító névjegyzék tavaly 
5 fővel – elsősorban a kaposvári állomás állatorvosaival bővült. 
Ugyanezen Egyetem – mint oktatóhely – a felnőttképzés kere-
tében évtizedek óta hiányterületnek számító embrióátültetési 
képzést (technikai tréning programot) indított, amit ketten már 
elvégeztek, nyilvántartásba vételük is megtörtént.

Hét lombikborjú született a Kaposvári Egyetemen
Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, 2017. április 5-én megszületett az 
első in vitro fertilizációból származó borjú a Kaposvári Egyetem fészerlaki Tan- és 
Kísérleti Üzemének szarvasmarhatelepén. A Kanadából származó, világszínvonalú 
genetikai értéket képviselő egyedet még 6 másik követte, melyek mindannyian áp-
rilisban és május első napjaiban jöttek a világra és jó egészségnek örvendenek, szé-
pen gyarapodnak. A Kaposvári Egyetem Embrió-átültető Központja, az Embrió Kft. 
és a Semex Alliance együttműködésének eredményeként az országban első ízben 
sikerült olyan holstein-fríz lombikborjakat beültetni, amelyekből aztán egészséges 
egyedek születtek. A kilenc transzferből hét volt sikeres.
A genomikus tenyészértékhez szükséges szőrminták már kint vannak Kanadában, 
mindannyian kíváncsian várjuk, hol fognak szere-
pelni a világranglistán. A genomikus tenyészértékek 
világranglistáját minden hó elején közlik, az ered-
ményeket a júniusi-júliusi közzétételkor tudjuk meg.
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Előzze meg a ketózist, termeljen több tejet!
Kürthy-Molnár Zoltán

Timac AGRO Hungária Kft.

A ketonanyagok jelentős felszaporodásával és az ezzel egy-
idejűleg történő glükózkoncentráció csökkenésével járó meg-
betegedést összefoglaló néven ketózisnak nevezzük. Ez az 
anyagforgalmi zavar főleg a laktáció elején alakul ki nagy tej-
termelésű tejelő szarvasmarha és juh állományoknál, de bizo-
nyos esetekben a húshasznú anyateheneknél is megfigyelhe-
tő. A ketózis kiváltó okának tekinthető az ellést követő negatív 
energiamérleg, hatása pedig a tejtermelés csökkenésében és a 
termékenyülési mutatók romlásában mutatkozik meg.

A zsírsavak májban történő átalakulása során ketonanyagok 
jönnek létre, melyek jelentős energiaforrást biztosítanak a 
vázizomrendszer és a vesék működéséhez, illetve a laktáció során 
a tejmirigyek energiaigényes folyamataihoz. Amennyiben több 
ketontest képződik, mint amennyit a szervezet fel tud használni, 
akkor ezek felhalmozódnak, majd a tejjel, vizelettel, illetve a kilé-
legzett levegő útján távoznak a szervezetből. Az energiavesztés 
következtében a tehenek lesoványodnak, termelésük csökken, 
a vérben, vizeletben, tejben megnövekszik a ß-hidroxivajsav 
koncentráció. Ketózis kialakulására hajlamosít, ha apasztáskor 4 
vagy annál nagyobb a kondíciópontszám, illetve ha az ellés után 
nagyon gyorsan tapasztalható a kondíció romlása. Ennek egyik 
oka, hogy az elhízott tehenek az energiahiány csökkentésének 
érdekében jelentősebb mennyiségű zsírsavat tudnak mobilizál-
ni, amiből a májban acetil-Coa-acetacetát, majd enzimatikus 
úton ß-hidroxivajsav képződik. Az ellést követően, a laktáció 
korai szakaszában (0-2 hét) tapasztalható ketózis jellemzője, 
hogy az illózsírsavak bekapcsolódnak a citrátkörbe, de a teljes 
folyamat nem játszódik le, ketontestek keletkeznek, megnő a 
máj zsírtartalma, a vércukor koncentráció pedig erősen lecsök-
ken. Az illózsírsavak egy része ekkor még eljut a tőgymirigyeken 
keresztül a tejbe, emelve annak zsírtartalmát, de ez a pár napig 
tartó jelenség kezelés hiányában a zsírmobilizációs szindróma 

kialakulásához 
fog vezetni. Az 
i l l ó z s í r s a v a k 
trigliceridekké 
alakulnak, de 
nem tudnak 
átalakulni ener-
giát szolgáltató 
foszfolipidekké, 
megkezdődik a 
máj elzsíroso-
dása.

A ketózis gazdasági hátrányai
A szubklinikai ketózis 20-30%-kal, a klinikai ketózis 40-50%-kal 
csökkenti a vemhesülési arányt! Ennek fő oka, hogy a tüszőérés 
rendkívül energiaigényes folyamat, s amennyiben nem áll ren-
delkezésre megfelelő mennyiségű glükóz, a petesejt fejlődése 
zavart fog szenvedni. Amennyiben a ketózis méhgyulladással is 
társul, az a szaporodásbiológiai folyamatok további romlásához 
fog vezetni. A vér magas ß-hidroxivajsav koncentrációja hajla-
mosító tényező a tőgygyulladás kialakulásában is! A negatív 
energiaegyensúly miatt a tőgyszövet fertőzésekkel szembeni 

ellenállóképessége csökken. Több vizsgálattal kimutatták, hogy 
azoknál a teheneknél, ahol ellés előtt 1,4 mmol/liter felett mér-
hető a vér ß-hidroxivajsav koncentrációja, 25-30% a mastitis ki-
alakulásának kockázata.
A ketózis következményeként kialakuló acidózis tovább rontja az 
állatok állapotát. Felborul a bendő egészséges állapota, romlik 
az emésztés hatásfoka, tovább csökken az állatok étvágya, ta-
karmányfelvétele, aminek következtében tovább súlyosbodik az 
energiahiányos állapot!

A szubklinikai és 
klinikai ketózis 
miatt a tehenek 
nem tudják elérni 
a takarmányozási 
színvonalnak és 
genetikai potenci-
áljuknak megfele-
lő tejtermelést! Az 
így elszenvedett 
árbevétel kiesés 
elérheti a 25-30%-
ot is!

A ketózis megelőzése
A ketózis elkerülésére már a szárazonállási időszak utolsó 
harmadában, az úgynevezett előkészítő szakaszban érdemes 
felkészíteni a teheneket és az első ellésükre váró üszőket. A 
máj működésének támogatásával meg tudjuk előzni a későb-
bi zavarok kialakulását. Már ebben az időszakban adagolható 
propilénglikol és glicerin, melyek energiahordozó vegyületek-
ként támogatják a glükoneogenezist. A niacin a zsírmobilizáció 
szabályozásával csökkenteni fogja a máj terhelését. 

A kolin, mint metilcsoportot adó molekula a zsíremésztésben 
fog fontos szerepet játszani. Pótlására azért kell különösen nagy 
gondot fordítani, mert a laktáló tehén a tej kolinkoncentrációját 
az újszülött kolinellátásának biztosítása érdekében igyekszik 
fenntartani, így a tejjel nagy mennyiségű kolin ürül.
A legfontosabb védelmi elem azonban az L-karnitin, mely a 
zsírsavak sejten belüli szállításában és az ATP citoplazmába és 
szérumba juttatásában játszik nélkülözhetetlen szerepet! Arra 
azonban feltétlenül oda kell figyelni, hogy a karnitin csak akkor 
tudja kifejteni ketózismegelőző hatását, ha energiahordozók-
kal együtt (propilénglikol, Na- propionát) együtt adagoljuk. A 
karnitin támogatja a niacin ketózisgátló hatását is.

A jelenlegi kiélezett gazdasági helyzetben nagy figyelmet kell 
fordítani a betegségek, kiesések megelőzésére és a tejtermelés 
maximalizálására. Ennek egyik sarkalatos pontja a laktáció ele-
jén fellépő ketózis megelőzése, mely a tejtermelés 25-30%-os 
csökkenését, a vemhesülési arány 50%-os romlását, tőgygyul-
ladás és acidózis kialakulását eredményezheti. Ellés előtt 2-3 
héttel érdemes elkezdeni a szervezet és elsősorban a máj felké-
szítését az energiahiányos állapot és a fokozott zsírmobilizáció 
által fellépő anyagforgalmi zavarok csökkentésére.
 (X)
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KOMBINÁLT MÁJVÉDŐ KÉSZÍTMÉNY A TIMAC AGRO-TÓL

Laktációs csúcs

ellés

Tejterme

Szárazanyag

10 -12. hét

Triglicerid

Niacin
Szorbitol

Kolin

Monopropilén glikol
Nátrium propionát

Glicerin

Karnitin

Kobalt
Betactil

Foszfolipid

Mikrobiális

emésztés

Zsírraktárak 
mobilizálása

Epe kiválasztás
Zsíremésztés

ENERGIA

Máj

Miért? 
Az ellést követő néhány hétben az intenzíven emelkedő tejtermelés energia-
igényét a lassabban növekvő szárazanyagfelvevő-képesség nem tudja ki-
elégíteni, a tejhasznú tehén számított energiamérlege negatív. A negatív 
energiamérleg szerepet játszik számos produkciós betegség, többek között 
a zsírmáj szindróma és a ketózis kialakulásában. Ezzel összefüggésben ellés 
utáni problémák, termékenyülési zavarok, termeléscsökkenés és immunitási 
problémák lépnek fel.

Támogatja a zsírsav szintézist

Megakadályozza a zsír  
felhalmozódását

Támogatja az epe 
működését

Segíti a vér glükóz szintjének  
fenntartását

Serkenti a bendőfl óra   
működését

L-karnitin tartalma segíti 
az ATP forgalmat

Gluténsavat biztosít

Szabad aminosavakat  
tartalmaz

Támogatja a zsírsav 
szintézist

Megakadályozza a zsír  
felhalmozódását

Támogatja az epe 
működését

Segíti a vér glükóz   
szintjének fenntartását

Serkenti a bendőfl óra   
működését

L-karnitin tartalma segíti 
az ATP forgalmat

Gluténsavat biztosít

Szabad aminosavakat  
tartalmaz
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SEGÍTSÜK A MÁJMŰKÖDÉST!

A Timac AGRO által fejlesztett BETACETUM olyan májvédő készít-
mény, mely nem csak energiát biztosít az állat számára, hanem 
támogatja a máj zsírbontó, méregtelenítő feladatát is.

Az ellést követő néhány hétben az intenzíven emelkedő tejtermelés energiaigényét a lassabban növekvő száraza-
nyagfelvevő-képesség nem tudja kielégíteni, a tejhasznú tehén számított energiamérlege negatív. A negatív energi-
amérleg szerepet játszik számos produkciós betegség, többek között a zsírmáj szindróma és a ketózis kialakulásában. 
Ezzel összefüggésben ellés utáni problémák, termékenyülési zavarok, termeléscsökkenés és immunitási 
problémák lépnek fel: • Tejtermelés csökkenés • Szaporodásbiológiai zavarok • Tőgygyulladás • Egyéb 
anyagforgalmi megbetegedések (acidózis)

Hogyan?

Miért?



Sikertörténet a gecsei telepen
az ANIMAL-HYGIENE ECOLAB
termékeivel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Molnár Helén
ECOLAB ANIMAL-HYGIENE Kft.
területi képviselő

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

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

Teljes körű higiéniai megoldás 
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A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!

Programozott tehénkomfort az istállóban
Boldizsár Péter

termékmenedzser, DeLaval Kft.

A mai modern istállókat már össze sem lehet hasonlítani a 10-20 
évvel ezelőtt építettekkel. Ha valaki belép egy mai, új istállóba, 
a különbség azonnal érzékelhető: nagy légtér, letisztított trágya-
folyosók, jó megvilágítás mindenütt, melynek eredményképpen 
az állatok is tisztábbak, nyugodtabbak.
A mai modern számítástechnikai megoldások nem kerülték el 
az istállótechnológiát sem: automatikusan működtethetők a 
trágyahúzó lapátok, a világítás, a ventiláció, a szellőzőfüggönyök 
valamint a trágyaszivattyúk.

Az egyre többféle berendezés működésének összehangolásá-
ra valamint a kor és a vevők igényeinek figyelembevételével a 
DeLaval kifejlesztette az istállóberendezésekhez a BSC istállóve-
zérlőt. 

DeLaval BSC istállóvezérlés
A BSC egy integrált vezérlőpanel, amely képes egyetlen egység-
ben valamennyi istállói berendezést vezérelni: a függönyöket, 
ventilátorokat, világítást, hűtést, trágyafolyosók és keresztcsa-
tornák tisztítását valamint a trágyaszivattyúkat. Egyszerű hasz-
nálata hatékonyabbá teszi az istálló működtetését, megfelelve a 
környezetvédelmi előírásoknak.

A termék fejlesztésének elsődleges szempontjai a fenntartha-
tóság, a felhasználóbarát jelleg valamint az állatjólét voltak. A 
2012-ben rendezett EuroTier kiállításon kapott első helyezés el-
ismerte a DeLaval ez irányban tett fejlesztési erőfeszítéseit és a 
termék sokoldalúságát, egyediségét.
A BSC istállóvezérlő speciális tulajdonságai megkönnyítik a ke-
zelhetőséget, az egyetlen grafikai kijelző szöveges információk 
helyett ikonokat alkalmaz. Miközben a BSC vezérlő kapcsolatban 
áll és kezeli valamennyi berendezést, az összekapcsolt funkciók 
lehetővé teszik a vezérlést erről az egyetlen interfészről.
A tejtermelő telep időt és pénzt takaríthat meg a központosított 
istállóvezérléssel, miközben javít a tehenek komfortján, megfe-
lelve a fenntartható fejlődés ismérveinek is. 
Ha a telepvezetés számára fontos a tehénkomfort, akkor a füg-
gönyök és ventilátorok vezérléséhez javasolt a meteorológiai ál-
lomás istálló tetejére való felszerelése és csatlakoztatása a BSC 
vezérlőhöz. A BSC istállóvezérlőben ezáltal a különböző érzéke-
lőkön keresztül ellenőrizhető az istálló külső és belső hőmér-
séklete, a páratartalom, a szél sebessége és iránya. Mindezen 
információk lehetővé teszik az istállóklíma automatikus szabá-
lyozását a beállított küszöbértékeknek megfelelően. A BSC segít-

ségével programozható 
az istálló megvilágítása 
is: a világítás automa-
tikusan kapcsolható, a 
megvilágítás fényereje 
pedig szintén automa-
tikusan szabályozható, 
akár területenként elté-
rő módon is. A trágyaki-
húzó lapátokat az auto-
matikus működtetésen 
belül programozni lehet 
téli és nyári üzemmódra 
is, a mért hőmérsékleti 
értékeknek megfelelő-
en. Trágyahúzó rendszerek esetén a BSC érzékeli a trágyakihúzó 
lapátok terhelését, a hidraulika olajszintet és hőmérsékletet. Ha 
a mért értékek valamelyike meghaladja a küszöbértékeket, a 
BSC riasztást ad.ki. A tehénbiztonsági funkció is rendkívül fontos 
lehet a trágyakihúzó rendszereknél, hiszen, amennyiben a kihú-
zólapát akadályba - például egy beteg, fekvő tehénbe - ütközik a 
folyosón, a rendszer leáll és riaszt. 

A modern információs technológia iránti igény ma már min-
denütt jelen van, ezért a BSC vezérlés is megfelel ezen követel-
ménynek. A BSC istállóvezérlő elhelyezhető az istállóban és az 
irodában is, ahova az adatok kommunikációs kábelen keresztül 
jutnak be a különböző alegységektől. A BSC vezérlő beállításai 
és a rendszer működési adatai SD memóriakártyára menthetők. 
A BSC vezérlő összeköthető a telepi számítógépes hálózattal is, 
így az irodából ellenőrizhetővé válnak az istállók. Működő in-
ternet kapcsolat esetén a DeLaval RFC telepi távkapcsolaton ke-
resztül a telepvezetés bármikor elérheti a BSC istállóvezérlést, 
így nyomonkövetheti a berendezések működését és az istálló 
klimatikus értékeit. 
Az ALPRO és DELPRO telepirányítási rendszereknek valamint a 
BSC istállóvezérlésnek köszönhetően ma egyre inkább megvaló-
síthatóvá válik a tejtemelő telep teljes automatizálása és irányít-
hatósága.                                     (X)



Akár 3000 liter tej – naponta
Kevesebb, mint 5 munkaóra tehenenként – évente
Több tej – egészséges tehenektől

hungary.info@delaval.com
www.delaval.hu

A tökéletes megoldás  
DeLaval VMS fejőrobot 
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A kolosztrum pasztőrözése
    Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.

Bevezetés
Az újszülött borjaknak a kolosztrum felvételén keresztül kell 
megszerezniük a passzív immunitást, mivel születésük előtt nem 
jutnak anyai immunglobulinokhoz (IgG). Ebből következik, hogy 
a borjak immun-státusza életük első heteiben közvetlenül a szü-
letés utáni első órákban elfogyasztott kolosztrum minőségének 
és mennyiségének függvénye.
A kolosztrum minőségét elsősorban az immunglobulin tartalma 
határozza meg. Itt megjegyeznénk, hogy az első ellésig elkülöní-
tett csoportban tartott üszők föcsteje magas szinten tartalmaz 
immunglobulint, amely viszont nem feltétlenül a teljes telepre 
jellemző specifikus ellenanyagot jelenti, ezért célszerűbb idő-
sebb tehenek föcstejét itatni a borjakkal. Az IgG szint mellett 
rendkívül fontos a megfelelő menedzsment és higiénia. Sajnos 
a higiénikusan kezelt, tárolt és itatott kolosztrum is tartalmazhat 
baktériumokat és egyéb kórokozókat, amelyek súlyosan veszé-
lyeztethetik a borjú egészségét.

Kép: Trouw Nutrition

Kolosztrum – nyersen vagy pasztőrözve?
2016-ban fejezték be az arra irányuló kísérletet (Armengol R. és 
Fraile L.), hogy milyen hatással van a kolosztrum pasztőrözése 
a borjak egészségére és a mortalitásra a születést követő első 3 
hét során. A vizsgálat 18 hónapig tartott 587 újszülött Holstein 
borjú bevonásával, telepi körülmények között. A borjakat vé-
letlenszerűen osztották két csoportra, nemek szerint vegyesen. 
Minden borjú megfelelő mennyiségű kolosztrumot kapott. 
A „nem-pasztörizált” csoport (143 bika- és 144 üszőborjú) fa-
gyasztott       (- 20 oC), majd itatás előtt 40 oC-ra 
melegített kolosztrumot kapott (6-8 liter a szü-
letést követő 12 órán belül). Ezután a borjak hű-
tött (4 oC), majd 40 oC-ra melegített nyers tejet 
kaptak a gyűjtőtartályból, 12 óránként 1,8 liter 
mennyiségben. A „pasztörizált” csoport (150 
bika- és 150 üszőborjú) szintén kolosztrumot és 
tejet kapott, de mindkettő pasztőrözésre került 
a lehűtés előtt.
A kísérlet során vizsgálták a kolosztrum és tejben 
lévő kórokozók csíraszámát, illetve 24 óránként 
vizsgálták a borjak egészségi állapotát légzőszer-
vi megbetegedések, hasmenés, egyéb betegsé-
gek szempontjából. 

A kutatás eredménye szerint a pasztőrözés hatékonyan csök-
kentette a kolosztrumban és a tejben az összcsíraszámot és a 
coliform baktérium csíraszámot. A pasztőrözött kolosztrummal 
és tejjel itatott borjak esetében a betegségek előfordulási 
aránya 21 napos korig 5,2 %-ra csökkent a nem-pasztőrözött 
kolosztrummal és tejjel itatott borjak 15 %-os morbiditásával 
szemben. Az elhullási százalék a pasztőrözött kolosztrummal és 
tejjel itatott borjak esetén 2,8 % volt, míg a nem-pasztőrözött 
kolosztrummal és tejjel itatott borjak esetén 6,5 % volt. 
A pasztőrözés tehát több szempontból is jelentős pozitív hatást 
mutatott a borjúnevelés során.

A kolosztrum optimális pasztőrözése
Egy 2009-es tanulmánynak (M. V. Laursen és K. H. Sloth) az volt 
a célja, hogy megállapítsák a kolosztrum pasztőrözésének hatá-
sát a kórokozókra és az immunglobulinokra.
Az alábbi grafikon az összcsíraszám alakulását mutatja be a pasz-
tőrözés (60 oC) időtartamának függvényében. A vízfürdőben 8 
adag kolosztrum volt. A 8 közül 6 esetében már 15 perc eltel-
tével komoly összcsíraszám csökkenést tapasztaltak, azonban a 
kórokozók számának biztonságos szintre (100.000 csíra/ml alá) 
történő csökkenése 60 perc elteltével következett be. 120 perc 
után még mindig maradtak kórokozók a kolosztrumban, amely 
azt jelenti, hogy a baktériumok kedvező körülmények között is-
mét elszaporodhatnak. Emiatt javasolt a pasztőrözés után gyor-
san lehűteni, lefagyasztani a kolosztrumot, majd felhasználás 
előtt szintén rövid idő alatt felmelegíteni és megitatni a borjúval 
(Godden et al).
A kolosztrum pasztörizálása az immunglobulinokra is hatással 
van. A normál tej esetében alkalmazott eljárás 15 perc 72 oC-
on vagy 30 perc 65 oC-on. Amennyiben a kolosztrumot ugyanígy 
kezeljük, az immunglobulinok jelentős része denaturálódik, így 
a borjú immunizálására már alkalmatlan. Ezért fontos, hogy a 
kolosztrum pasztőrözése alacsonyabb hőmérsékleten történ-
jen.  A vizsgálatok szerint a 60 oC-on történő pasztőrözés nem 
változtatta lényegesen az immunglobulin szintet. 
A következő kísérlet azt vizsgálta, hogy a 60 oC-on történő pasz-
tőrözés mellett hogyan változik az immunglobulin-tartalom az 
idő függvényében, vagyis mennyi ideig tarthat a kolosztrum hő-
kezelése anélkül, hogy elveszítené a legfontosabb összetevőket: 
az antitesteket. 
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Ebben a vizsgálatban a 8 minta közül 6 esetében az IgG szintje 
50 mg/ml alatt volt, de ez nem befolyásolta a végeredményt, 
amely szerint az immunglobulin-tartalom nem változott jelen-
tős mértékben. 
A statisztikai analízis alapján az immunglobulinok szintje nem 
változott jelentős mértékben, de az időtartam növekedésével 
az immunglobulin-tartalom enyhe csökkenése volt mérhető. 
Ráadásul az aktív IgG-szint  meghatározása sem teljesen egy-
értelmű, mivel a denaturálódott immunglobulinok még mindig 
kölcsönhatásba léphetnek az antigénekkel, ami a végeredményt 
bizonyos szinten befolyásolhatja. További vizsgálatok szüksége-
sek, amelyek során a kolosztrum hatékony immunglobulin-tar-
talmát a borjú vérszérum immunglobulin-tartalmához viszonyít-
ják.

Kép: Trouw Nutrition

A kolosztrum pasztőrözése a gyakorlatban
A szarvasmarha telepek számára hatékony, higiénikus és zárt 
kolosztrum-kezelő megoldást nyújt a dán ColoQuick rendszer, 
amely magában foglalja a kolosztrum-kezelés minden lépését:

- Fejés
- Minőség ellenőrzése
- Kolosztrum töltése a tároló tasakba
- Opcionálisan: pasztőrözés
- Fagyasztóba helyezés és tárolás
- Kiolvasztás és felmelegítés itatási hőmérsékletre
- Itatás a borjúval

Fontos megjegyezni, hogy a pasztőrözés mellett is elengedhe-
tetlen a kolosztrum higiénikus kezelése a teljes folyamat során. 
A pasztőrözés után is életképes kórokozók kedvező körülmények 
között újra el tudnak szaporodni.

Összefoglalás
Nem lehet elégszer hangsúlyozni a borjúnevelés jelentőségét, 
hiszen a borjú jelenti a jövőbeli termelő tehén alapját. Ezen be-
lül is rendkívüli fontosságú a megfelelő immunrendszer kialaku-
lása, hiszen egy súlyos hasmenés akár két hét visszaesést is je-
lenthet a növekedésben. Az erős immunrendszer kialakulásához 
a borjúnak a születése után 1 órán belül a lehető legjobb minő-
ségű kolosztrumhoz kell jutnia, amelyhez professzionális meg-
oldás a minőségében ellenőrzött, fagyasztva tárolt kolosztrum 
raktár.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal 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 
kolosztrum kezelő rendszerrel (ColoQuick), borjúházakkal, ket-
recekkel, 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
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Hazai tejelő telepek teheneinek 
szaporasági mutatói és szapo-
rodásbiológiai menedzsmentje

Fodor István, Ózsvári László 
Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani, 

Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék

Összefoglalás
2015 májusa és novembere között 34 nagy létszámú magyar-
országi Holstein-fríz tehenészet (összesen 25.672 tehén) főbb 
szaporasági mutatóit és szaporodásbiológiai menedzsmentjét 
mértük fel kérdőív segítségével személyes interjú keretében a 
2014-es évre vonatkozóan, országosan reprezentatív módon. A 
felmért állományok átlagos két ellés közötti ideje 435,2 nap volt. 
Az ellést követő első termékenyítésre a tehenek 26,52%-a fo-
gamzott, a termékenyítési index 4,04 volt átlagosan. Az átlagos 
két termékenyítés közötti idő 31,38 nap volt. Nyitólétszámra ve-
títve a tehenek 29,5%-át selejtezték egy év alatt, melynek közel 
egyharmada (31,68%) történt szaporodásbiológiai okból. Még a 
legjobb tehenészetek eredményei is elmaradtak a régi referen-
ciaértékektől. Ivarzó állat keresésére a tehenészetek 88,24%-
ában vizuális ivarzás-megfigyelést, 67,65%-ában aktivitásmérő 
berendezést alkalmaztak, és csak a telepek 20,59%-ában hasz-
náltak krétázásos módszert. A leggyakrabban használt ivarzás-
szinkronizálási protokoll az OvSynch volt. A tehenészetek két-
harmada (67,6%) végzett ultrahangos vemhességvizsgálatot.

Bevezetés
A hazai tehenészetek szaporodásbiológiai teljesítményében 
igen jelentős tartalékok rejlenek, amelynek egy része jobb me-
nedzsmenttel kihasználható lenne. Azonban az optimálisnál jó-
val gyengébb reprodukció a szarvasmarha-tenyésztésünk egyik 
súlyos és régóta megoldatlan problémáját is jelenti. Magyaror-
szágon az állományszintű megbetegedések közül a szaporasági 
zavarok okozzák a legnagyobb veszteséget, ami átlagosan 40-80 
ezer Ft-os tehenenkénti kárt jelent évente, és egy 1000 tehe-
nes gazdaságban évi 40-80 millió Ft-os kieséssel egyenlő. Ez egy 
hazai telep árbevételének akár 9-11%-át 
is kiteszi. A tehenészetek döntéshozói 
speciális berendezések és menedzsment 
intézkedések révén igyekeznek javítani 
a termelés hatékonyságát, ezáltal a te-
lep jövedelmezőségét. Kutatásunk célja 
az volt, hogy felmérjük a magyarorszá-
gi tejelő szarvasmarha telepek lényeges 
reprodukciós mutatóit és az alkalmazott 
szaporodásbiológiai menedzsment főbb 
jellemzőit. Közleményünkben kizárólag a 
tehenek mutatóival és menedzsmentjével 
foglalkoztunk.

Anyag és módszer
2015 májusa és novembere között 34 
nagy létszámú magyarországi Holstein-
fríz tehenészet főbb szaporasági mutatóit 
és szaporodásbiológiai menedzsmentjét 

mértük fel kérdőív segítségével személyes interjú keretében 
a 2014-es évre vonatkozóan. A felmért tehenészetek összesí-
tett nyitó tehénlétszáma 25.672 volt 2014 januárjában, ami a 
termelésellenőrzött („A” módszer szerint) hazai holstein-fríz 
tehénállomány 14,6%-át tette ki. Minden statisztikai régióból 
legalább két tehenészet részt vett a kutatásban, ezért az ered-
mények országosan reprezentatívnak tekinthetők (1. ábra). A 
tehenészetek szaporodásbiológiai menedzsmentjéről a telepi 
gyakorlatot jól ismerő telepvezetőt, az ágazatvezetőt vagy az ál-
latorvost kérdeztük, míg a számszerű adatokat a telepirányítási 
szoftverekből gyűjtöttük ki. A kérdéseink a korcsoportonkénti 
létszámadatokra, a főbb termelési és szaporodásbiológiai mu-
tatókra, az ivarzó állat keresésére és ivarzás-szinkronizálásra, a 
termékenyítésre, a vemhességvizsgálatokra, az elletésre, tartás-
ra és takarmányozásra vonatkoztak. Hét telep esetében (6.337 
tehén) a szaporodásbiológiai menedzsmentet még részleteseb-
ben megvizsgáltuk, különös tekintettel az elletői menedzsment-
re. Az eredményeket Microsoft Excel® (Microsoft Corporation, 
WA, USA) segítségével értékeltük.

Eredmények és megbeszélés
A felmért tehenészetek főbb termelési és szaporodásbiológiai 
mutatói

A vizsgált tehenészetek létszám-, főbb termelési és szaporodás-
biológiai adatait az 1. táblázat mutatja.

1. ábra: A felmért tehenészetek és tehenek száma régiónként
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1. táblázat: A felmért tehenészetek létszám-, főbb termelési és 
szaporodásbiológiai adatai 2014-ben

 
Minta-
szám Átlag Minimum Maximum SD1

Nyitó tehénlétszám 
(2014. 01. 01.) 34 755 291 2.502 470

305 napra korrigált tejhozam2 (kg) 34 10.014 8.330 12.541 965

Átlagos laktációszám 34 2,2 1,8 2,6 0,2

Tehénselejtezési % 3

 (nyitólétszámra vetítve)
32 29,5 11,2 44,7 8,2

Nyitó tehénlétszámra vetített ellés-
szám4 (%) 33 106,4 90,9 133,3 9,3

Átlagos két ellés közötti idő (nap) 32 435,2 392 490 23,7

Vetélés (a megállapított vemhességek 
%-ában)

12 3,25 0,1 12,9 3,75

Szaporodásbiológiai okból selejtezett 
tehenek az összes tehénselejtezés 
%-ában

21 31,68 7,57 69,70 16,48

Termékenyítési index 
(csak tehenek) 32 4,04 2,56 6,15 0,72

Első termékenyítésre fogamzottak ará-
nya 
(%, csak tehenek)

31 26,52 11,26 51,40 9,41

Két termékenyítés közötti idő (nap) 13 31,38 22 56,03 9,83
1SD: szórás (standard deviation); 2elsőborjasok és többször ellet-
tek együtt; 3vágás és kényszervágás összesen; 4tehén- és üszőel-
lések összesen

A felmért tehenészetek állománymérete a 2014. januári orszá-
gos átlagnál (380 tehén/tehenészet) jóval magasabb volt, és ezek 
standard laktációs tejhozama is meghaladta a hazai Holstein-frí-
zek tejtermelését (9240 kg-os 305 napra korrigált tejhozam). A 
vizsgált tehénállományok átlagos laktációszáma és két ellés közöt-
ti ideje megfelelt az országos átlagnak [átlagos laktációszám: 2,2; 
két ellés közötti idő: 439 nap].
A tehénselejtezés intenzitásában a felmért telepek között óriási, 
négyszeres különbséget találtunk (min.: 11,2%, max.: 44,7%), míg a 
nyitó tehénlétszámra vetített ellésszámban több mint 40 százalék-
pontos volt a különbség (min.: 90,9%, max.: 133,3%). A vetélések 
előfordulási arányában megfigyelhető szélsőséges eredményeket 
a telepek közötti valós különbségeken túl az is okozhatja, hogy mit 
tekintenek vetélésnek, ill. az egyes telepeken a vetéléseket eltérő 
precizitással tartják nyilván. A szaporodásbiológiai okból történő 
selejtezések az összes selejtezés 31,68%-át tették ki átlagosan, 
de a megfigyelhető kilencszeres 
különbségekben (min.: 7,57%, 
max.: 69,70%) a valós eltérése-
ken túl itt is szerepet játszhat a 
különböző nyilvántartási gyakor-
lat. A két termékenyítés közötti 
időt nemcsak az ivarzás-megfi-
gyelés hatékonysága, hanem az 
ivarzás-szinkronizáló programok 
és a korai vemhességdiagnoszti-
kai módszerek használata is je-
lentősen befolyásolja.

Az eredményekből az is világosan látszik, hogy a sokszor alkal-
mazott szaporodásbiológiai irányszámok idejétmúltak [két ellés 

közötti idő: 365-395 nap, első 
termékenyítésre fogamzottak 
aránya: 50-60%, termékenyítési 
index: 1,5-2,2], mivel többnyi-
re még a legjobb szaporasági 
mutatókkal rendelkező tehené-
szetek sem tudtak ilyen jó ered-
ményeket elérni. Egy 2001-ben 
végzett hazai felmérés során az 
ország 33 kiemelkedő tejterme-
lésű (átlagos 305 napra korri-
gált laktációs tejhozam: 9416 l) 
tehenészetének szaporodásbi-
ológiai adatait vizsgálták: a két 
ellés közötti idő 432 nap volt, a 
tehenek termékenyítési indexe 
3,22, az első termékenyítésre 
vemhesült tehenek aránya pedig 
30,3% volt átlagosan, amelyek 
kicsivel jobbak az általunk fel-
mért tehenészetek mutatóinál. 
A magyarországi termelésellen-
őrzött tehenészetek átlagos két 
ellés közötti ideje 2011-ben 437 
nap (ez 9 vizsgált ICAR tagország 
közül a legrosszabb eredmény 
volt), 2012-ben pedig 443 nap, a 

termékenyítési index pedig mindkét évben 3 fölötti volt. A te-
henészetekben átlagosan 30-35% (egyes tehenészetekben akár 
50%!) volt a selejtezési arány, ennek negyede történt szaporo-
dásbiológiai okból.

Ivarzó állat keresése, ivarzás-szinkronizálás és termékenyítés
Ellés után a tehenészetek több mint háromnegyede (76,47%) 
alkalmaz ún. önkéntes várakozási időt (voluntary waiting period, 
VWP), ami azt az időtartamot jelöli, amíg a teheneket ellés után 
nem termékenyítik újra (2. ábra). A VWP alkalmazásával a fo-
gamzási arány növelhető azáltal, hogy az ellést követő első ter-
mékenyítésig időt hagyunk a méh involúciójának lezajlásához, 
ill. a ciklikus petefészekműködés visszatéréséhez. Ennek időtar-
tamában jelentős különbségek vannak az egyes tehenészetek 
között (3. ábra). Az egyik vizsgált tehenészetben az egyszer el-
lett tehenek esetében 50 napos, a többször elletteknél 80 napos 
VWP-t alkalmaznak. Kimutatható, hogy számos tehenészetben 
nem tartják be a meghatározott VWP-t, vagyis még ennek lejárta 
előtt termékenyítik a teheneket. A gazdasági szempontból opti-

2. ábra: A szaporodásbiológiai menedzsment 
egyes főbb elemeinek elterjedtsége a felmért tehenészetekben (n = 34)
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mális VWP tehenenként különbözik, tartama függ többek között 
a tehén tejhozamától és tejtermelésének perzisztenciájától is.
Ivarzó állatok keresésére többnyire egynél több módszert al-
kalmaztak a tehenészetek: 12 telep (35,29%) egyféle módszert 
(alapvetően ivarzás-megfigyelést), 17 tehenészet (50,00%) két-
féle módszert (általában ivarzás-megfigyelést és aktivitásmérő 
berendezést), négy tehenészet (11,76%) háromféle módszert, 
egy telep (2,94%) pedig négyféle módszert használt az ivarzók 
felderítésére. A tehenészetekben ivarzókeresésre, ill. ivarzás-
szinkronizálásra használt módszereket a 4. ábra mutatja.
A legelterjedtebb ivarzó állat keresési módszer a vizuális ivarzás-
megfigyelés volt (30 telep, 88,24%), aktivitásmérő berendezé-
seket a tehenészetek kétharmada használt (23 telep, 67,65%). 
Aktivitásmérő berendezés alkalmazásával szignifikánsan nő az 
adott időtartamon belül termékenyített egyedek száma, ezáltal 
a vemhesülési ráta (Pregnancy Rate, PR) is. A farokkrétázás az 
ivarzó állat keresésének gazdaságos és hatékony módszere, en-
nek ellenére Magyarországon egyelőre sokkal kevésbé elterjedt, 
mint pl. az USA-ban.
A tehenészetek többsége (27 telep, 79,4%) használt valamilyen 
– legalább egyféle – ivarzás-szinkronizálási programot, ami az 
esetek közel háromnegyedében OvSynch volt (20 telep a 27-
ből, 74,07%). Abban a hét tehenészetben (20,6%), ahol ivarzás-
szinkronizálást nem alkalmaznak, prosztaglandin készítménnyel 
indukálják az ivarzást. Gábor és mtsai (2004) arra a következ-
tetésre jutottak, hogy az ivarzásindukciós, ill. –szinkronizációs 
programok segítségével a szaporodásbiológiai eredmények 
javíthatók, viszont hatékonyságuk tehenészetenként eltérő, és 
függ a naprakész nyilvántartások meglététől és az ivarzó állat 
keresés hatékonyságától. Tóth és mtsai (2006) hároméves kí-
sérletük során ivarzás-szinkronizációs protokollt és ultrahan-
gos korai vemhességvizsgálatot vezettek be egy magyarországi 
tehenészetben, ezáltal a két ellés közötti időt 20 nappal, a ter-

mékenyítési indexet 0,8-del csökkentették annak ellenére, hogy 
időközben az éves tejhozam 600 kg-mal nőtt. Vizsgálatukban a 
szaporodásbiológiai menedzsment fejlesztésére fordított több-
letköltség kb. tízszeresen megtérült.
Szexált spermát 3 telepen (8,8%) használnak a tehenek termé-
kenyítéséhez, amit mindhárom tehenészetben szigorú egyedi 
elbíráláshoz kötnek – figyelembe veszik az ellésszámot (több-
nyire elsőborjas), az ivarzási tüneteket („jól ivarzó”, nem szink-
ronizált), a tejtermelést (nagyobb tejhozamú), a termékenyíté-
sek számát (első-második termékenyítésre), de akár az évszakot 
(inkább télen) is. Szexált termékenyítőanyag használatával gyor-
sabb genetikai előrehaladás érhető el, és az állományok mérete 
is hatékonyan növelhető. Pénzügyi szempontból nagyobb koc-
kázatot jelent a konvencionális (nem szexált) sperma alkalmazá-
sához képest, mivel érzékenyebb a fertilitási mutatókra, viszont 
nagyobb haszonnal is járhat.

Vemhesség, elletés
A vizsgált tehenészetek kétharmada (67,6%) végez ultrahangos 
vemhességvizsgálatot, míg laboratóriumi (vér- vagy tejmintából 
végzett) vemhesség-diagnosztikát csupán 2 telep (5,9%) alkal-
maz. Az első vemhességvizsgálat legkorábbi időpontja a termé-
kenyítés után 35,06 nap volt átlagosan (min.: 27 nap, max.: 60 
nap, SD: 8,53 nap), amelyet aztán átlagban 1,56 alkalommal el-
lenőriznek újra. Vemhességvizsgálatot átlagosan heti 1,83 alka-
lommal végeznek, azonban nagyon eltérő gyakorlat figyelhető 
meg az egyes tehenészetekben (5. ábra). Két telepen (5,88%) az 
első vizsgálatot követően nem ellenőrzik újra a vehem megma-
radását. A vemhességet egy alkalommal újraellenőrző tehené-
szetekben (16 telep, 47,06%) ezt alapvetően az apasztáskor te-
szik meg, ahol két alkalommal (11 telep, 32,35%), ott általában 
60 naposan és apasztáskor, míg azon az 5 telepen (14,71%), ahol 
háromszor erősítik meg a vemhességdiagnózist, ez többnyire a 
60-63. napon, a 100-120. napon és apasztáskor történik.
Fodor és mtsai (2016) szerint az ultrahangos szaporodásbioló-
giai vizsgálatok a gyorsabb vemhesülésnek köszönhetően közel 
15 ezer Ft többletjövedelmet eredményeztek a rektális tapin-
tásos vizsgálatokhoz képest tehenenként. Egy széleskörű 2012-
es hazai felmérés szerint 398 válaszadó tehenészet közül 287 
(72,11%) palpációs módszerrel végezte a vemhességvizsgála-
tokat, ultrahangot erre a célra csupán 67 tehenészet (16,83%), 
egyéb módszert pedig 44 telep (11,06%) használt. Gábor és 
mtsai (2008) három tehenészetben végzett kutatása szerint a 
30-36. napon végzett korai vemhességvizsgálat és a 60. napon 
végzett ellenőrző vizsgálatok között az egyes tehenészetekben 
14,0% és 18,3% közötti volt a vehemvesztés előfordulási aránya 
(átlagosan 16,3%). Szelényi és mtsai (2012) a termékenyítést 
követő 70-80. napon javasolják az ellenőrző vemhességvizsgála-

tok végzését, ezáltal 
– megfelelő ivarzás-
megfigyeléssel kiegé-
szítve – az embrió-/
magzatvesztést szen-
vedett egyedek haté-
konyan kiszűrhetők.
Vemhességdiagnó-
zist hasonló arány-
ban végeznek insze- 
minátorok és állat-
orvosok (70,6%, ill., 
61,8%), „egyéb” 
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4. ábra: Ivarzó állatok keresésére és ivarzás-szinkronizálásra használt módszerek a felmért tehenészetekben

3. ábra: A felmért tehenészetek megoszlása az önkéntes vára-
kozási idő hossza (nap) szerint (n = 34)
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inszeminálást végző személyt nem jelöltek meg a válaszadók. A 
nem vemhesülő tehenek selejtezésénél leggyakrabban (32 te-
lep, 94,1%) a tehén napi tejtermelését veszik figyelembe a vá-
laszadók (6. ábra).
A felmért tehenészetekben a kiscsoportos elletés fordul elő leg-
gyakrabban (21 telep, 61,76%). Az elletői vizsgálatok során az 
erre vonatkozó kérdésre válaszoló 33 tehenészetből 32 tehené-
szetben (96,97%) végeznek rektális, 11 tehenészetben (33,33%) 
hüvelyi vizsgálatot. A teheneket az elletőből többnyire együttes 
méh- és tőgyvizsgálatot követően engedik ki: tőgyvizsgálatot 29 
telepen (87,88%), méhvizsgálatot 27 telepen (81,82%) végez-
nek, két tehenészetben (6,06%) méh- és tőgyvizsgálatot sem 
végeznek az elletőből történő kiengedés előtt, egy tehenészet 
pedig nem válaszolt erre a kérdésre. A termelő egyedek közé 
kiengedett tehenek állapotát szinte telepről telepre különböző 
időpontokban ellenőrzik (pl.: involúciós vizsgálatok). Az ellés 
utáni méhelváltozások kórjelzésére, gyógykezelésére és meg-
előzésére számos módszer áll rendelkezésre.

Elletői menedzsment
A hét telepen (összesen 6.337 tehén), amelyeknél az elletői 
menedzsmentet részletesebben is vizsgáltuk, négy esetben 
(57,14%) 12 órás műszakban, két esetben (28,57%) 8 órás mű-
szakban, egy tehenészetben (14,29%) pedig 24 órás műszakban 
dolgozik az elletős. Hat tehenészet (85,71%) elletős füzetben 
dokumentálja az ellést, három (42,86%) egyedi munkalapot al-
kalmaz erre a célra, egy tehenészet (14,29%) pedig a tehén egye-
di tábláján rögzíti az ellés adatait. Az elletői vizsgálatokat négy 
telepen (57,14%) involúciós füzetben, három tehenészetben 
(42,86%) egyedi munkalapon, két tehenészetben (28,57%) pedig 
számítógépes telepirányítási programban (is) dokumentálják. A 
magzatburok eltávozását csak öt telep (71,43%) esetében rögzí-
tik. Az elletői tejet a hét tehenészet több mint felében (4 telep, 

57,14%) nyersen adják a borjaknak, 
csak három tehenészetben (42,86%) 
pasztőrözik itatás előtt. A föcstej mi-
nőségét négy telepen (57,14%) ref-
raktométerrel, egy telepen (14,29%) 
pedig laboratóriumban vizsgálják, két 
tehenészetben (28,57%) viszont egy-
általán nem ellenőrzik ezt. A föcstejet 
öt telepen (71,43%) vödörből itatják 
meg az újszülött borjakkal, egy-egy 
tehenészetben (14,29%) kapják meg 

szondán keresztül, ill. cumiból. A borjak védekezőképességét 
meghatározó föcstej-ellátottságot (a föcstej felvételét) négy te-
lepen (57,14%) vizsgálják, három tehenészet (42,86%) viszont 
nem végez vérvizsgálatokat az ellenanyagszint ellenőrzésére.

Egyéb, a szaporodásbiológiával szorosan összefüggő tartási és 
takarmányozási tényezők
A felmért tehenészetek több mint felében (18 telep, 52,94%) 
egyáltalán nincs legeltetés. A szárazonállókat 12 tehenészetben 
(35,29%) legeltetik, egy tehenészetben (2,94%) pedig az apasz-
tás előtt álló csoport is legel.
Mivel az állatok lábvégállapota jelentősen befolyásolja a sza-
porodóképességüket, a lábvégek egészségében nagy szerepet 
játszó körmözések gyakoriságára is rákérdeztünk: a telepek 
túlnyomó többségében (30 telep, 88,24%) félévenként körmö-
zik a teheneket, 18 tehenészetben (52,94%) akkor (is), amikor 
sánta teheneket találnak az állományban, két tehenészetben 
(5,88%) kb. háromhavonta, három állományban (8,82%) pedig 
egyéb gyakorisággal (pl.: ellés után, aztán 120 napos vemhe-
sen). Fourichon és mtsai (2000) számos korábbi kutatás alap-
ján meta-analízissel vizsgálták az egyes betegségek szaporodás-
biológiai mutatókra gyakorolt hatását, eredményeik szerint a 
mozgásszervi megbetegedések átlagosan 12 nappal késleltetik 
a vemhesülést, de az eredmények kutatásonként igen eltérőek.
A telepeken többnyire legalább egyféle módszerrel védekeznek 
a hőstressz ellen (7. ábra). Minden vízpermetező berendezést 
működtető tehenészetben (22 telep, 64,7%) egyúttal ventilátort 
is alkalmaztak a tehenek hűtésére a termelőistállókban. Az állo-
mányok közel felénél (16 telep, 47,1%) egyéb védekezési módo-
kat is bevetnek a hőstressz elleni védekezés céljából, pl. ventilá-
tort használnak a fejőházi elővárakozóban, a termelőistállóban 
van leengedhető oldalsó függöny, ill. módosítják a takarmány 
összetételét. Egy hazai tehenészetben végzett kutatás során a 
hőstressz napi másfél-két literrel csökkentette a tehenenkénti 
tejtermelést. A hőstresszes napok száma az előrejelzések szerint 

növekedni fog a következő évtizedek-
ben Magyarországon, különösen az 
ország keleti és déli területein, emiatt 
a tehenészetekben is nagyobb hang-
súlyt kell majd fektetni a hőstressz el-
leni védekezésre.
A takarmányozás megfelelő menedzs-
mentje alapvető a jó szaporodásbioló-
giai mutatók elérése szempontjából, 
ezért erre vonatkozóan is tettünk fel 
kérdéseket. Dicsérendő az az ered-
mény, hogy minden egyes felmért 
telepen (34 telep, 100,0%) rendszere-
sen vizsgáltatják a tehenek takarmá-
nyának beltartalmi paramétereit. A 

5. ábra. A vemhességvizsgálatok gyakoriságának megoszlása a felmért 
tehenészetekben (n = 33) 

 
 
FODOR és mtsai (2016) szerint az ultrahangos szaporodásbiológiai vizsgálatok a 
gyorsabb vemhesülésnek köszönhetően közel 15 ezer Ft többletjövedelmet 
eredményeztek a rektális tapintásos vizsgálatokhoz képest tehenenként. Egy 
széleskörű 2012-es hazai felmérés szerint 398 válaszadó tehenészet közül 287 (72,11%) 
palpációs módszerrel végezte a vemhességvizsgálatokat, ultrahangot erre a célra 
csupán 67 tehenészet (16,83%), egyéb módszert pedig 44 telep (11,06%) használt (17). 
GÁBOR és mtsai (2008) három tehenészetben végzett kutatása szerint a 30-36. napon 
végzett korai vemhességvizsgálat és a 60. napon végzett ellenőrző vizsgálatok között 
az egyes tehenészetekben 14,0% és 18,3% közötti volt a vehemvesztés előfordulási 
aránya (átlagosan 16,3%). SZELÉNYI és mtsai (2012) a termékenyítést követő 70-80. 
napon javasolják az ellenőrző vemhességvizsgálatok végzését, ezáltal – megfelelő 
ivarzás-megfigyeléssel kiegészítve – az embrió-/magzatvesztést szenvedett egyedek 
hatékonyan kiszűrhetők. 
Vemhességdiagnózist hasonló arányban végeznek inszeminátorok és állatorvosok 
(70,6%, ill., 61,8%), „egyéb” inszeminálást végző személyt nem jelöltek meg a 
válaszadók. A nem vemhesülő tehenek selejtezésénél leggyakrabban (32 telep, 94,1%) 
a tehén napi tejtermelését veszik figyelembe a válaszadók (6. ábra). 
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5. ábra: A vemhességvizsgálatok gyakoriságának megoszlása 
a felmért tehenészetekben (n = 33)

6. ábra. A felmért tehenészetek megoszlása a vemhesség-diagnózist végző személy és 
a nem vemhesülő tehenek selejtezési kritériumai alapján (n = 34)
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rendszeres kondíciópontozás viszont az állományok több mint 
felében (18 telep, 52,94%) hiányzik, ezekben egyedi elbírálás 
alapján a sovány tehenek kezelése jellemző (egy tehenészet 
nem válaszolt). A rendelkezésre álló tápanyagokat elsősorban 
a létfenntartásra és a tejtermelésre fordítja a tehén szerveze-
te (fiatalabb tehenek esetében még a növekedésre is), csak ezt 
követi a „fontossági sorrendben” a szaporodókészség. A nega-
tív energiamérleg (negative energy balance, NEB) tartama és 
mértéke jelentősen befolyásolja a fertilitást, például azáltal, 
hogy az a tüsző (és benne az a petesejt), amitől a mihamarab-
bi újravemhesülést reméljük, hosszú időn keresztül a NEB alatt 
fejlődik, emiatt ezek károsodnak, ami rontja az újrafogamzás 
esélyét. A takarmányozás megfelelő kivitelezése legalább olyan 
fontos, mint a beltartalmi paraméterek megfelelősége: a hoz-
záférés időbeli korlátozása, ill. a túlzsúfoltság növeli a takarmá-
nyért folyó versengést a tehenek között, ami csökkenti a vem-
hesülési rátát.

Arra a kérdésre, hogy mi a célkitűzésük 
a következő 5 évre a tehénlétszámot il-
letően, 15 telep (44,12%) válaszolt úgy, 
hogy növelni szeretné az állománymé-
retet, 16 telep (47,06%) szinten kívánja 
tartani a jelenlegi létszámot, egy telep 
(2,94%) csökkentené a teheneik szá-
mát, míg egy-egy telep (2,94-2,94%) 
nem tudja (a piaci helyzettől teszi füg-
gővé), ill. nem válaszolt.

Következtetések, javaslatok
A felmért tehenészetek szaporodásbiológiai mutatóit vizs-
gálva igen különböző eredményeket találtunk. Még a legjobb 
eredményeket produkáló tehenészetek is csak ritkán érték el a 
mérvadónak tekintett reprodukciós irányszámokat. A többlet-
ráfordítást igénylő eszközök és protokollok (aktivitásmérő, ivar-
zás-szinkronizálás, szaporodásbiológiai ultrahangvizsgálatok, 
stb.) kiterjedt használata alátámasztja, hogy a tehenészetek 
döntéshozói többnyire hajlandóak befektetni a szaporodásbio-
lógiába akkor, ha befektetésük várhatóan megtérül.
Javasoljuk a tehenészetek szaporodásbiológiai menedzsmentjé-
nek átfogó, számos szaporodásbiológiai mutatón alapuló rend-
szeres elemzését, amelytől az erősségek és a gyenge pontok, 
valamint a termelés eredményességét veszélyeztető körülmé-
nyek felderítése, következésképp a források célzott felhasználá-
sa és a befektetések minél jobb megtérülése várható.

A felhasznált irodalom a Szerzőknél rendelkezésre áll.
A cikk a MÁL 2016. novemberében megjelent közlemény má-
sodközlése.

7. ábra: Egyes, hőstressz elleni és takarmányozási intézkedések 
előfordulása a felmért tehenészetekben (n = 34)
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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
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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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