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Debrecen, augusztus 20-a hétvégéje. Idén is ebben a szokott 
terminusban nyitotta meg kapuit a szakmai érdeklődők, de 
főleg a térségben lakók közönsége előtt a több mint negyed 
évszázados múltra visszatekintő kiállítás. Az állatbemutató 
pavilonok vonzották leginkább a látogatókat, melyek már 
két éve – a Debreceni Egyetem Agrárcentruma fejlesztése 
nyomán – térkövezett, kulturált úton közelíthetőek meg. Az 
időjárás ez évben nem is okozott gondot, nem ismétlődött meg 
a két évvel ezelőtti égi cunami. Nyár végén egymást érték a 
tenyészállat bemutatók – kéthetente: Farmer Expo, Kaposvári 
Állattenyésztési Napok és OMÉK, talán ez magyarázza, hogy 
2017-ben hét tenyészet 32 állata jelent meg a felvezetőtér 
lelátói előtt. 

A hat kategóriában bemutatkozó kiváló minőségű tenyészállatok 
győzteseként a második laktációjában termelő és Sárospatakról 
érkező 9722 Margitot emelte ki Sebők Tamás show-bíró, a 
legszebb tőgyet is maga alatt viselő Reserve Champion 2932 
Lele, a Nyakas Farm elsős állata lett.
A szervezők szarvasmarha-konferenciáról is gondoskodtak: 
„Gondolkozzunk együtt a jövőről” címmel főleg húsmarha 
tematikájú előadásokat hallgathatott a 100 fő körüli tenyésztő.
A kiállítás négy napja alatt közönségprogramokra is vártuk a 
közönséget, ahol a fajta bemutatásán túl a tejtermelés, a fejés és 
a tenyészállatok kiállításra történő felkészítésének rejtelmeibe 
avattuk be az érdeklődőket.

HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI:
A kiállításon 7 tenyészet 32 tenyészállatot mutatott be hat 
kategóriában. A bírálatot Sebők Tamás területi igazgató, 
nemzetközi show-bíró végezte. 

Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 210 katalógusszámú 33708 2250 4 HANKA
Apja: 27635 WH Inseme Raisuri 
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: a 205 katalógusszámú 33796 3444 1 CITROM
Apja: 27551 Benner Santana-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak 

Első helyezettje: a 201 katalógusszámú 33665 5995 3 KARCSI
Apja: 26603 MS Welcome Uno Tuffy 
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Farmer Expo 
Kiállítás a Cívisváros közepén

Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
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Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 228 katalógusszámú 33796 3100 0 
SZÁRCSA
Apja: 26423 Wa-Del Bryant-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Második helyezettje: a 223 katalógusszámú 33708 2178 9 RIPACS
Apja: 27634 Galactico-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 

Első helyezettje: a 225 katalógusszámú 33443 3065 3 HIBÁTLAN
Apja: 27337 Silverridge V Elude-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Második helyezettje: a 232 katalógusszámú 33443 2559 6 VILMA
Apja: 26913 Stantons Main Event-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Első helyezettje: a 231 katalógusszámú 33708 1638 1 EMI
Apja: 25438 Heavenly Golden Dreams 
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 246 katalógusszámú 33443 1772 1 
PARADISE
Apja: 25092 Regancrest Paradise-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás
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Második helyezettje: a 245 katalógusszámú 33796 1440 5 BELLA
Apja: 25821 Brandt-View Ezra-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Első helyezettje: a 242 katalógusszámú 33665 2932 9 LELE
Apja: 24089 Mountfield SSI DCY Mogul-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: a 252 katalógusszámú 33443 1468 8 
TARZAN
Apja: 24193 Amighetti M-O-Man Magnifico-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje: a 253 katalógusszámú 33665 0858 2 TINI
Apja: 24045 Mountfield SSI DCY Mixer-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Első helyezettje: a 254 katalógusszámú 32748 9722 8 MARGIT
Apja: 23751 Avenham Rory-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak
A 254 katalógusszámú MARGIT egyben a kiállítás nagydíját is 
elnyerte.

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje: a 261 katalógusszámú 33443 0746 2 FENYŐ 
Apja: 23216 Lars-Acres Shot Trigger-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje: a 262 katalógusszámú 30232 9616 6 SÁRI 
Apja: 21643 Willow-Marsh-CC Gabor-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Első helyezettje: a 263 katalógusszámú 33443 0620 5 CSÁKÓ
Apja: 20916 Ensenada Taboo Planet-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a 
szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az 
esztendőben a Holstein Genetika Kft. nyerte el.

KÜLÖNDÍJAK
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott 
különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja Geo-Milk Kft., Sárospatak a 254 katalógusszámú 
33748 9722 8 MARGIT nevű, 23751 Avenham Rory-ET apaságú 
tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Kiss Ferenc HFTE elnök és Sebők Tamás területi 
igazgató, a kiállítás bírója

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Nyakas András, Hajdúnánás. a 242 
katalógusszámú 33665 2932 9 LELE
nevű, 24089 Mountfield SSI DCY Mogul-ET apaságú tehén 
bemutatásáért.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének
A díjat kapja a Nyakas András, Hajdúnánás. a 242 
katalógusszámú 33665 2932 9 LELE
nevű, 24089 Mountfield SSI DCY Mogul-ET apaságú tehén 
bemutatásáért.
A díjat átadta Szabics István területi igazgató
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4. A legeredményesebben szereplő szaporítóanyag-forgalmazó 
vállalkozás az előre meghirdetett pontverseny alapján 43 ponttal 
a Holstein Genetika Kft. lett.
A díjat átadta Ari Melinda tenyésztési mérnök

A 2017. augusztusi tenyészértékbecslés eredményei alapján a 
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget 
ajánl fel az egyesület.
25157 SL Wingate tulajdonosa 
a Génbank-Semex Magyarország Kft.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető
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A tejelőszarvasmarha-tartók régóta küzdenek az ala-

csony tej-felvásárlási árakkal, emiatt is szükséges min-

den lehetőséget felkutatnunk, melyekkel csökkenthet-

jük hatásait. Mivel a tej ára tőlünk függetlenül alakul, 

ezért foglalkozunk a tej-előállítás költségeivel és annak 

csökkentési lehetőségeivel, mivel ezen költségeket tud-

juk befolyásolni.

A teljes önköltség közel fele a takarmány/takarmá-

nyozási költség, amelyben a saját termelésű tömeg-

takarmányok nagy hányadban szerepelnek.

A hazai receptúrák alapját képező kukoricaszilázs hasz-

nálatával a költségek közel negyedére lehet közvetlen 

hatásunk.
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forrás: http://www.tejtermek.hu/hasznos/piaci-es-ar-adatok

LGAN silókukorica      Több tej, kevesebb önköltség

Felvásárlás, és felvásárlási ár Magyarországon

A mai modern nemesítés nem a nagy zöldhozamot

tartja szem előtt. A sok éves tapasztalatunkkal és a te-

jelő szarvasmarhák igényeinek kielégítésére való törek-

vésünkkel, kiváló takarmányozási értékű silókukorica 

hibrideket tudunk előállítani.

A szárazanyag-hozam, az energiatartalom, vala-

mint a szilázs emészthetősége egyaránt hatással 

vannak a tejtermelés gazdaságosságára, a tejter-

melés növelésére, az önköltség

csökkentésére.
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LGAN silókukorica      Több tej, kevesebb önköltség
A Limagrain egy új rendszert vezet be, az ún. LGAN Milk+-t, 

mellyel a silókukorica hibridek értékelése egyszerűbbé vá-

lik. Ezzel meghatározható egy silókukorica hibrid hek-

táronkénti tejtermelő képessége. 

A rendszer a MILK 2006 modellen alapszik (University 

of Wisconsin Shaver és mtsai, 2003, revízió 2006) és 

számol az elfogyasztott takarmány mennyiségével, az 

energiabevitellel és ezeket átszámolja a potenciálisan meg-

termelhető tej mennyiségére.

Az LGAN Milk+ egy egyszerű rendszer, mely a kuko-

rica hibrideket hektáronkénti szárazanyag-hoza-

muk és a szilázs takarmányozási értéke alapján ér-

tékeli. Tehát a minőség és a mennyiség is kifejezésre 

kerül a hektáronként megtermelhető tej meny-

nyiségében és az ebből származó árbevételben.

Az LGAN hibridek előnye 2011-2015 időszak kísérle-

teiből származó adatokkal számolva +2800 kg tej/ha, 

ezen kísérletek legrosszabb hibridjéhez képest.

 

Mindez annak a nemesítési folyamatnak köszönhető, 

melyben a Limagrain a termés mennyiségét és annak mi-

nőségét – különös tekintettel a rostok emészthetőségére 

– kombinálja. 

A sokéves kísérleteink pozitív eredményei, illetve ha-

zai termelők üzemi gyakorlata és mutatóik bizonyít-

ják, hogy ez az LGAN garancia a legjobb választás.

Perczel Péter

LGAN szakértő

Hogyan? 

2017_lgan_PRcikk_2oldMilk_jav2.indd   3 2017.08.09.   23:08:12
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Az idei év újra OMÉK év. Kiállítás-szervezés szempontjából nem 
kis kihívást jelentett ez egy olyan rendezvénynek, melynek ere-
deti időpontja egybeesik eme nagy, országos seregszemlével. 
Az ilyenkor szeptember hónap első napjaira átkerülő KÁN csök-
kenő állatlétszáma kérdésessé tette a show-bírálat színvonalas 
megrendezését, mely csökkenés nemcsak az OMÉK elszívó ha-
tásának, hanem a régóta várt fejlesztések eddigi elmaradásának 
is köszönhető volt. Szerencsére, a kaposvári kiállítást szívügyük-
nek érző, ott állataikkal rendszeresen megjelenő tenyésztők 
példás összefogása asztalhoz ültette a szervezőket. A gazdák 
világosan, pontokba szedve leírták elképzeléseiket, igényeiket, 
beruházási javaslataikat, melyet a szervezők megvalósíthatónak 
ítéltek és ennek szellemében kezdődött a felkészülés, építkezés. 

A legfőbb célkitűzés az volt, hogy a hazai kiállításoktól eltérő-
en, olyan állatstandok épüljenek, ahol a jószágaikat elhozó te-
nyészetek egyénileg bemutatkozhatnak a látogatóknak. Legyen 
hely a korábbi relikviák, díjak, képek, a céget bemutató anyagok 
elhelyezésének az állataik közvetlen közelében. A másik nagy 
változás a díjátadást érintette. Külföldi mintákat követve, köz-
vetlenül a bírálat alatt zajló díjátadót kértek a kiállítók „fotósa-
rok” installációval. 

Többek között teljesen új állatmosó, nyíróhely, állásszerkezet, 
főzési, étkezési lehetőség, új takarmánybázis is az igények között 
szerepelt. A beruházás anyagi részét a Magyar Mezőgazdaság 
Kft. vállalta, kivitelezését a Kaposvári Egyetem végezte, szakmai 
felügyeletét pedig Egyesületünk látta el. A munka során kibőví-
tésre került az eddigi Tejelő Pavilon, új típusú állásszerkezetek 
épültek. Hatvan méter hosszan aszfaltozott padozatú állatmosó 
készült. Nagyobb bemutatóhelyet alakítottak ki a fejési-, nyírási 
közönségprogramokhoz és remekül szolgált a szeparált étkező-
helyiség is, ahol a tenyésztők helyben készített ételekkel kínál-
hatták a kiállításon résztvevő kollégáikat. Köszönet a Bos-Frucht 
Agrárszövetkezetnek és Bakos Gábornak az elkészített finomsá-
gokért!
Köszönetet érdemel még az építkezés irányításáért a Pannon 
Lovasakadémia megbízott igazgatója, Halas Áron is, aki kezde-
tektől támogatta a tenyésztők színvonalasabb kiállítóhely iránti 
igényeit. Ha kellett, remek ötleteivel, ha kellett, késő estig tar-
tó munkával, vagy éppen flexet, kalapácsot ragadva dolgozott a 
rendezvény sikeréért!
Végső soron a változtatások elérték céljukat, az idei KÁN-ra 14 
tenyészetből 42 állat érkezett.
Szerencsére több új kiállítót is köszönthettünk és érkeztek te-
henek az Alföld igen távoli pontjairól is, ahogy az eredmények 
ismertetésénél olvasható, nem is eredménytelenül. 
Az új koncepció végső soron jól működött, bár adódott pár 
„gyermekbetegség”. Azokból tanulva, jövőre reméljük, még 
több kiállítóval várja látogatóit a Kaposvári Állattenyésztési Na-
pok.

KÁN 2017 – Kiállítás új alapokon
Jakab Lajos

területi igazgató, HFTE
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NVEST 

6 bfralati kateg6ria: 5 gyozelem, 
5 masodik, 4 harmadik helyezes! 

Nagydfj es tartalek nagydfj! 
•• •• •• 

KOSZONJUK! 

Tenyessz okosan, elj konnyebben! 
+36 30 272 9385 +36 30 902 0856
Andrassy Balazs Balogh Mihaly
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EGYESÜLETI ÉLET
A XI. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta te-
nyésztési díjai
A 2017. évi XI. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon hol-
stein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 42 egyedet mutatott 
be a megjelent 14 tenyészet. A bírálatot Kőrösi Zsolt tenyésztés-
vezető, nemzetközi show-bíró végezte. 

Holstein-fríz szűz üsző I. kategória 
Harmadik helyezettje: a 204 katalógusszámú (32312 5259 2) 
GERTRUD
Apja: 24810 Toc-Farm Dup. Glauco 
Tenyésztő: Váli Péter József, Mocsa
Tulajdonos: Mocsai Búzakalász Mg. Szövetkezet, Mocsa

Második helyezettje: a 205 katalógusszámú (30091 7107 2) 
RINGLÓ
Apja: 26321 Riter FS Euphoric-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agrária Mg. Zrt., Szentgáloskér

Első helyezettje: a 207 katalógusszámú (30804 3793 1) BORJÁDI 
PINKA MINCIO
Apja: 24690 Bertaiola Mincio-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória 
Harmadik helyezettje: a 225 katalógusszámú (32175 2442 2)  
FÁTYOL
Apja: 18705 BG DANIEL FINLEY-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Cseprekál István, Ráckeresztúr

Második helyezettje: a 226 katalógusszámú (30804 3711 9) 
BORJÁDI ÁRVÁCSKA COLLATERAL
Apja: 27086 Stantons Collateral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Első helyezettje: a 224 katalógusszámú (33167 5109 7) BEGÓ-
NIA
Apja: 24416 De-Su BKM McCutchen-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks



Csúcsminőségű Borjúházak Kanadából

Nem üvegszálas, teljesen fényzáró
A legfejlettebb állítható szellőző rendszer
Változatos felszereltség

Belső méretek:
Hosszúság x Szélesség x Magasság
2,13 x1,1 x 1,36 m

Kérje árajánlatunkat!
Alta Genetics Hungary Kft.
Pilisvörösvár, Szent Imre u. 13 H-2085
Mobil: +36-30 992-3810  |  Telefon: +36-26 713-126
E-mail: zbabai@altagenetics.hu  
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TERÜLETI HÍREK
Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 231 katalógusszámú (34133 0155 7) 
IRMA
Apja: 24810 Toc-Farm Dup. Glauco 
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön Major

Második helyezettje: a 237 katalógusszámú (30860 6217 1) 
GOMBA
Apja: 23599 Va-Early-Dawn Sudan CRI-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt., Magyaralmás

Első helyezettje: a 236 katalógusszámú (30370 4534 9) MARGÓ 
Apja: 24432 Cervi Allemar-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Isztiméri Bakony Mg. Kft., Isztimér

Holstein-fríz első laktációs tehén IV. kategória 
Harmadik helyezettje: a 241 katalógusszámú (33167 4335 9) 
BEGÓNIA
Apja: 25056 Val-Bisson Doorman 
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks

Második helyezettje: a 244 katalógusszámú (33748 3050 1) 
ALSÓ 
Apja: 26423 WA-Del Bryant-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Első helyezettje: a 243 katalógusszámú (30804 3484 8) BORJÁDI 
KAMILLA TEACHER
Apja: 26428 MR Welcome Teacher-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád



MASTERRIND: 
Jedi apaságú csúcsbikák

apaságú bikái apjuk nyomdokain haladnak - 
magas tejhozamot, hosszú hasznos élettartamot, 
kiváló tőgyegészséget, valamint kitűnő 
összküllemet örökítenek.

Jedi és fiai garantálják a minőséget. 
A MASTERRIND legyen Veled…

MASTERRIND  Magyarország Kft.
www.masterrind.hu

masterrind@masterrind.hu

DARTHVADER 
10.508379   RZG 153  TPI 2664 

Jedi  x  Partyrock x  Mogul x Man-O-Man

EMPEROR RDC
10.508382   RZG 154  TPI 2662  aAa 426351  

Jedi  x  Day x  Snowman x  Shottle

SABER
10.508380 RZG 153  TPI 2647  ß-Cn. A2/A2  

A MASTERRIND újonnan színre lépő Jedi                                 Jedi  x  Headway x Supersire x 
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Holstein-fríz második laktációs tehén V. kategória 
Harmadik helyezettje: a 251 katalógusszámú (33748 1444 2) JÁTÉK
Apja: 24966 Aquila Rewind-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Második helyezettje: a 253 katalógusszámú (30804 3200 6) 
BORJÁDI NUTI EMPHASIS  
Apja: 22285 Henkeseen Emphasis-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Első helyezettje: a 252 katalógusszámú (31222 3893 3) ILLAT
Apja: 21727 All.Cedroni Best Quebec-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft., Makó

Holstein-fríz harmadik laktációs tehén VI. kategória 
Harmadik helyezettje: a 261 katalógusszámú (30804 3036 5) 
BORJÁDI SÁRA SPUR
Apja: 23395 De-Su 527 Spur-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Második helyezettje: a 264 katalógusszámú (31197 4880 9)  
DARABOS
Apja: 16530 Vajháti Zaire Aaron
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőkovácsházi 
„Új Alkotmány” Mg. Kft.

Első helyezettje: a 263 katalógusszámú (31222 3460 7) PÖRGE
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft., Makó



Ecolab-Hygiene Kft.
1139�Budapest,�Váci�út�81-83.
Telefon:�+36�1�886-1315

Kiss Attila
06-30-229-6794

A VilágszinTEn piAcVEzETő VállAlAT 
Ipari�higiéniai�megoldások,�

technológiák�Innováció,
új�technológiák�kifejlesztése

és�alkalmazása

Világközpont:
St.�Paul,�Minnesota 
New�York-I�tőzsdén�szereplő�cég

Európai központok: 
K&F�és�tréning�központ:�Düsseldorf �
adminisztratív�központ:�Zürich
Európai�gyárak:
Tizenegy�vegyszergyár
Két�gépgyár�(Németország.,�Dánia)

Tevékenységi területek

w Éttermek
w Hotelek
w Gyors�szervizek
w Élelmiszer�áruházláncok
w Iskolák
w Mosodák
w Kórházak�és�egészségügyi�

intézmények
w Tehenészetek�és�tejgyárak
w Élelmiszer,�ital�és�söripari

előállító�helyek
w Gyógszergyárak�és�kozmetikum

előállító�helyek
w Irodaépületek,�Intézmények
w Bevásárló�centrumok
w Könnyűipar
w Hajó�és�jármű�park
w Állattartó�telepek�

Ecolab A4 hird terv1_Layout 1  2013.01.24.  9:44  Page 1
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A kiállítás Reserve Champion tenyészállata 
A 252 katalógusszámú (31222 3893 3) ILLAT
Apja: 21727 All.Cedroni Best Quebec-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft., Makó

A kiállítás Grand Champion tenyészállata 
A 263 katalógusszámú (31222 3460 7) PÖRGE
Apja: 20896 Comestar Littoral-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft., Makó

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Makói Hagymakertész Kft., Makó, a 263 kataló-
gusszámú (31222 3460 7) PÖRGE, 20896 Comestar Littoral-ET 
apaságú tehén bemutatásáért.

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Makói Hagymakertész Kft., Makó, a 252 kataló-
gusszámú (31222 3893 3) ILLAT, 21727 All.Cedroni Best Quebec-
ET apaságú tehén bemutatásáért.

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja a Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok a 244 ka-
talógusszámú (33748 3050 1) ALSÓ, 26423 WA-Del Bryant-ET 
apaságú tehén bemutatásáért.

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredménye-
sebb tenyészet 27 ponttal a Makói Hagymakertész Kft., Makó 
lett.



•  Ivarzás felismerés soha nem látott pontossággal

•  Könnyen érthető, megelőző egészségvédelem

•  Evési szokások elemzése az optimális takarmányozáshoz

•  Ön választ: Nyakra vagy fülre rakható érzékelő

•  Teljes költségkontroll a rugalmas vásárlási-bérleti opciónak köszönhetően

•  Mindig az önnek megfelelő csomagot használhatja: start, haladó, prémium

•  Az önnek megfelelő eszközzel: okostelefon, tablet, PC vagy �x terminál

•  A lehető legegyszerűbb a telepítés: csak egy doboz és egy kábel

•  Megbízható csatlakoztatási lehetőség saját telepirányítási szoftverhez

Új fejlesztés a világpiac vezető
állatmeg�gyelő- és azonosító cégétől

by All�ex

További információk www.scrdairy.com vagy

SenseTime™
A tehén meg�gyelés
új generációja

V-N-V Fejés-és Hűtéstechnikai Kft
8500 Pápa, Jókai u.76.
Tel: +36 30 6876102 Fax:+36 89 511015
info@fejestechnika.hu
www.fejestechnika.hu
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25th August 2017 

Bundesverband Rind und Schwein e. V. / German Livestock Association – Takeover of 
business activities 

 

Dear Sir or Madam 
 

The members of the associations or federations 

 German Cattle Breeders‘ Federation (Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Rinderzüchter e. V. - ADR) 

 German Beef Cattle Breeders‘ Federation (Bundesverband Deutscher 
Fleischrinderzüchter und –halter e. V. - BDF) 

 German Holstein Association (Deutscher Holstein Verband e. V. - DHV), and 
 Federal Association of German Pig Producers (Zentralverband der Deutschen 

Schweineproduktion e. V. - ZDS) 

decided to merge to the German Livestock Association (Bundesverband Rind und 
Schwein e. V. – BRS). All business activities of ADR, BDF, DHV, and ZDS are transferred to BRS 
and the former associations are dissolved. 

The main task of BRS is to represent the interests of German cattle breeders and pig 
producers at national and international level and to coordinate and harmonise the technical 
work within Germany in the field of breeding, artifical insemination, marketing of livestock 
and livestock products, animal welfare, animal health and animal husbandry. An important 
part of the intensive professional work is the representation in national and international 
committees. 

Chairman of BRS is Josef Hannen, first deputy chairmen are Paul Hegemann und Georg 
Geuecke. General Manager is Dr Bianca Lind. 

Bundesverband Rind und Schwein e. V. │ Adenauerallee 174 │ 53113 Bonn │ Germany 

 
 
 
 
 

Dr Bianca Lind 

GENERAL MANAGER 

Tel: +49 228 91447 0 
Fax: +49 228 91147 11 
E-Mail: info@rind-schwein.de 



www.rind-schwein.de │ info@rind-schwein.de 
DKB Deutsche Kreditbank │ IBAN DE30 1203 0000 1020 4992 48│ BIC BYLADEM1001 
Steuernummer  
USt-Id.-Nr.  
Vereinsregister │ Amtsgericht Bonn │ VR 10242 

The business operation is organised in the following departments. 

 Politics and legislation (Dr Bianca Lind, b.lind@rind-schwein.de, +49 228 91447 22) 
 Public relations (Klemens Schulz, k.schulz@rind-schwein.de, +49 228 91447 42) 
 Welfare and husbandry (Dr Nora Hammer, n.hammer@rind-schwein.de, 

+49 228 91447 41) 
 International affairs and events (Dr Jürgen Mohrenstecher, j.mohrenstecher@rind-

schwein.de, +49 228 91447 53) 
 Breeding and genetics (Dr Egbert Feddersen, e.feddersen@rind-schwein.de, 

+49 228 91447 51) 
 Reproduction (Dr Hubert Cramer, h.cramer@rind-schwein.de, +49 228 91447 23, and 

Dr. Jens Baltissen, j.baltissen@rind-schwein.de, +49 228 91447 28) 
 Performance and quality testing (Dr Jens Baltissen, j.baltissen@rind-schwein.de, 

+49 228 91447 28) 
 Accounting services (Michael Dirnberger, m.dirnberger@rind-schwein.de, 

+49 228 91447 26) 

 

Please change our contact details: 

German Livestock association - Bundesverband Rind und Schwein e. V. 
Adenauerallee 174 
53113 Bonn 
Germany 
Register of Associations, County Court Bonn, VR 10242 

Telephone number +49 228 91 447 0 
Fax Number +49 228 91 447 11 
e-mail info@rind-schwein.de 

 

Should you have any queries, please contact us. 

 

Yours sincerely 

 

Dr Bianca Lind 
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30273 8284 9 Virág
17647 Hidden-View Best×16418 Lutz-Meadows

2015 júniusa. A Bicskei Mg. Zrt. tenyészetében, Hamvas az 
ötödik laktációs tehén 90 Excellent minősítést ért el. Akkor még 
nem tudtuk, hogy „ínséges idők” következnek, hogy ilyen hosszú 
ideig kell majd várnunk a következő „küllemi csodára”. 2017 
júliusáig Hamvas mellett már csak egy excellent tehén, Remete 
élt Magyarországon, Pusztavámon, a Pusztavámi Tejtermelő Kft. 
telepén. És ekkor, 2017 júliusában, két évre az utolsó excellent 
tehenünk után, a komáromi Solum Zrt. istállójában felbukkant, 
az ország új, már a következő generációt képviselő excellent 
egyede.  

Július 27-e egy átlagos bírálati napnak indult. Az elsőborjasok 
bírálata után volt pár, már fiatal korában magas küllemi bírálati 
pontokat szerzett egyed, akit a telep újra szeretett volna 
bíráltatni. Mikor megtaláltuk, tehenünk a pihenőboxában 
kényelmesen kérődzött. Nagysága, szépen illesztett, erezett 
tőgye már fektében tekintélyt parancsoló volt. Kedvünkért, 
feltápászkodott... az előérzet beigazolódni látszott, hogy ez az 
egyed nem csak egy lesz az átlag szép tehén kategóriából. Egy 
bíráló mindig abban reménykedik, hogy talán ma lesz az a nap 
mikor elé toppan „A” tehén, amelyet végigmér és hirtelen nem 
talál rajta hibát…..mikor „A” tehén felkel a boxból és abban a 
pillanatban bele lehet szeretni… a remény éledni kezd.….és ez 
egy ilyen pillanat volt!
Virágot hatalmas, de rendkívül arányos test, kiváló tejelő erő, 
erős, stabil, nagyszerűen használt lábak és egy funkcionálisan 
szinte kifogástalan tőgy jellemezte. A bírálatot nem siettettem. 
Jó volt csodálni azt a tehenet, amelyre már oly régen vártunk, 
az excellent minősítés nem volt kérdés. Test 95, Tejelő erő 92, 
Láb-lábvég 90, Tőgy 87 és a Végpont EX90.

A tehén gyönyörű kombinációja a funkcionalitás, a küllem és a 
termelés összhangjából megvalósuló, profitábilis állatnak. 
Virág egy sikeresnek mondható családból érkezett. Nagymamája 
élete három laktációjában, 35.078 kg, anyja folyamatban lévő 
hatodik laktációjában eddig 75.537 kg tejet termelt. Virágot 
ötödik borjaként ikertestvérével együtt 2013. augusztus 19-
én ellette meg. Ő 26 hónappal később, 2015. október 19-én 
ellett először. 16 hónap, háromszori rakás, 15.754 kg – standard 
11.978 kg – tej megtermelése és a bírálata során kapott VG 84 
pont után, 2017. február 18-án újra megellett. Márciusi első 
befejésekor rögzített 60,5 kg tejét májusra 76,5 kg-ra emelte. 
A beköszönő nyarat, és egy sajnálatos balesetet – szétcsúszás 
– követően teje a júliusi befejésre „leesett” ugyan 63,8 kg-ra, 

Magyarország legújabb Excellent tehene
Solum Mg. Zrt., Komárom

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE

Tőgy VG 87. Kiváló, funkcionális tőgy. A hátulsó tőgyfél 
magasságban, szélességben és egyensúlyban még rejlenek 
tartalékok…..várjuk a harmadik laktációt!

Párhuzamos láb, kiváló mozgáskép. Excellent 90.
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ez azonban nem befolyásolta küllemének alakulását. Virág az 
1248 THGI pontjával a telep 20. legmagasabb tenyészértékkel 
rendelkező tehene. (Érdekes, hogy elsősként G+ 81 pontosra 
bírált – 85 Test, 84 Tejelő erő, 81 Láb és 79 Tőgy – ikertestvére 
is szépen teljesít a telepen. Július közepén indított harmadik  

laktációjánál tart, közel 32.000 kg megtermelt tejjel a háta 
mögött!)
Bízom benne, hogy Virág nevével találkozhatunk még a jövőben, 
hiszen második laktációsként a legfiatalabb korban megkapható 
excellent tehenek egyike lett….előtte még az élet, előtte a nagy 
lehetőség: egy sikeres élet pályája.

 

ColoDan® 
Feed

Kolosztrum pótlásfelsőfokon!

HIÁNYPÓTLÓ

Kiegészítő takarmány
borjak számára 

A ColoDan® Feed szárított
kolosztrum, amely IBR-mentes
állományból származik. 

A termék tartozéka egy mérőpohár, 
amellyel körülbelül 100 g ColoDan® 
Feed mérhető ki. 

Összetétel: 
kolosztrum por 99,5%, laktóz.

Kiszerelés:
1 kg 

HIÁNYPÓTLÓ

A termék tartozéka egy mérőpohár, 
®

HIÁNYPÓTLÓ

A termék tartozéka egy mérőpohár, 
®

Virág, 2017. július 
Excellent 90



Az A.M.T.S. takarmányadag 
összeállító program a Cornell Egye-
temen megalakult Cornell Univers-
ity Ruminant Nutrition Modeling 
Group, a kérődzők takarmányozá-
sának és táplálóanyag ellátásának 
modellezésével foglalkozó szakmai 
csoport hozta létre, és fejleszti napja-
inkig. Egy olyan rendszer kialakításán 
kezdtek dolgozni, amellyel pontosabb 
információkat kapunk a bendőben 
zajló fermentációs folyamatokról és a 
táplálóanyagok valódi hasznosulásáról. 

A programról
A legújabb Cornell-féle nettó 

szénhidrát és fehérjeértékelő rendszer 
(CNCPS) elméleti és gyakorlati kutatási 
eredményein alapszik.

DairylanD laboratories, inc.  
az agrofeed együttműködő 
partnere az USa-ból

217 E. Main St.
Arcadia, WI 54612

608-323-2123
Telephone:

608-323-2184
Fax:
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Sample No.: 001-1703-675360Report Date:

To: Sampled By:
Account No.:

Agrofeed Kft-NIR
Vadas 7
6086, Hungary

7707 (0)

Agrofeed Kft-NIR Spe

Test Mode: N3
Feed Type: Corn Silage

Product: silo kukorica Tejelo
Kosa Levente

Description2:

Dry Basis Average Normal Range

Summary       63.79%

Moisture       36.21%

Dry Matter        3.75
pH

Results %DM        8.15
Crude Protein

7.82
- 9.925.72

%DM        0.26
AD-ICP

0.69
- 1.030.35

%DM        0.76
ND-ICP w/SS

0.96
- 1.970.55

%CP       69.82
Protein Sol.

37.50
- 58.6816.33

%CP       12.02
Ammonia-CP

6.07
- 10.901.23

%DM        0.98
Ammonia-CP

0.54
- 0.940.13

%DM       22.04
ADF

24.66
- 32.2617.06

%DM       35.69
aNDF

41.00
- 51.9230.08

%DM       34.83
aNDFom

40.10
- 50.7629.71

%DM        2.60
Lignin (Sulfuric Acid)

3.67
- 5.112.23

%NDFom        7.46
Lignin

8.01
- 10.725.30

%DM        4.06
Lignin input (uNDF/2.4)

4.42
- 6.302.55

%NDFom       61.50
NDFD 30

53.87
- 64.1743.57

%NDFom       68.73
NDFD 120

71.54
- 80.3462.62

%NDFom       72.04
NDFD240

73.90
- 83.2065.70

%DM       13.41
uNDFom30

18.20
- 23.3013.30

%DM       10.89
uNDFom120

11.45
- 15.787.02

%DM        9.74
uNDFom240

10.50
- 14.906.00

%DM       38.41
Starch

31.84
- 45.2218.46

%Starch       84.84
IVSD7-o

73.81
- 84.6742.52

%DM        4.38
Fat (EE)

3.17
- 4.192.15

%DM        2.99
TFA (fat)

2.22
- 3.261.18

%DM        4.51
Ash

3.80
- 6.181.42

%DM        0.18
Calcium

0.24
- 0.360.12

%DM        0.24
Phosphorus

0.24
- 0.300.18

%DM        0.14
Magnesium

0.20
- 0.280.12

%DM        1.05
Potassium

1.05
- 1.470.63

%DM        0.11
Sulfur

0.11
- 0.130.09

%DM        0.31
Sugar (ESC)

1.72
- 4.670.02

%DM        0.30
Sugar (WSC)

3.76
- 6.512.18

%DM        4.16
Lactic Acid

2.90
- 5.980.01

%DM        3.30
Acetic Acid

1.04
- 2.390.01

%DM        0.61
Propionic Acid

0.17
- 0.490.01

%DM        8.07
Silage Acids

3.95
- 7.870.01

 1:1
Lactic:Acetic ratio

Reference: 161451
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Dairyland Standard

Mivel tudunk 
többet?

Pontosan azokkal az adatok-
kal, amelyek a kérődzők takar-
mányozásában kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be, az alapvető 
paraméterek mellett:

 1.   Fehérje frakciók: 
Nyersfehérje, Oldódó fehérje, 
AD-ICP, ND-ICP, Ammónia

 2.   Rostfrakciók:  
ADF, NDF, Lignin, NDF frakció 
30-120-240 órás emészthető 
és emészthetetlen hányadának 
meghatározása

 3.   Szénhidrátok:  
Keményítő, Keményítő 
emészthetősége 7 órás inkubáció 
után, Cukor, Szerves savak (Tejsav, 
Ecetsav, Propionsav, Vajsav)

 4.   Nyerszsír (Transzzsírsavak aránya)

 5.   Nyershamu, Makroelemek  
(Ca, P, Mg, S, K)

Napjainkban a szarvasmarha takar-
mányozás területén elengedhetetlen, hogy 
pontos paramétereket tudjunk meg a tömeg-
takarmányainkról, hiszen ezek függvényé-
ben tudunk pontos adagokat összeállítani. 

Az AgroFeed Kft. partneri kap-
csolatot létesített az amerikai Dairyland 
Laboratories Inc.-vel, amely az USA 
egyik legnagyobb tapasztalattal rendelke-
ző laboratóriuma a NIR spektroszkópiás 
vizsgálatok területén. 

gyors, költséghAtékony 
MintAvétel

A sikeres takarmányozás érdekében 
létfontosságú a megfelelő mintavétel és a 
rendszeresség. Partnereink részéről pedig 
elvárás, hogy a vizsgálat gyors, költségha-
tékony és a lehető legrészletesebb legyen. 

Fontos szempont, hogy a Dairyland 
Laboratories Inc. pontosan azokat az 
adatokat szolgáltatja, amelyekre az álta-
lunk használt, és a világ egyik legnagyobb 
kutatási hátterével rendelkező takar-
mányadag összeállító programjának, az 
A.M.T.S Cattle Professsional-nek szük-
sége van. Így az adagok modellezéséhez az 
összes, a program által kívánt paraméter 
rendelkezésünkre áll.

Agrofeed kft. H-9022 győr, dunakapu tér 10. · levélcím: 9007 győr, pf.: 1007 
tel.: +36 96 550 620 · fax: +36 96 550 621 · premix agrofeed.hu · www.agrofeed.hu

A CnCPs modell 
legfontosabb ismérvei
•	 A tömegtakarmányok emészthető 

rosttartalmával (dNDF tartalom) 
számol.

•	 Kalkulál a bendőn való áthaladás 
sebességével (passzázs).

•	 Figyelembe veszi a mikrobiális 
emésztés alakulását a bendőben.

•	 Meghatározza a metabolizálható 
energia és fehérje mennyiségét és 
arányát.

•	 Megmutatja a fehérje és szénhidrát 
frakciók (egymáshoz viszonyított) 
eloszlását.

A legfontosabb tényezők,  
amelyeket a program figyelembe vesz

A program által biztosított 
lehetőségek
•	 Takarmányadag összeállítás, recep-

túraelemzés (általános paraméterek, 
speciális táblázatok, fehérjefrakciók 
és aminosavak, rostfrakciók, zsírfrak-
ciók és zsírsavak, szénhidrátfrakciók).

•	 Professzionális riportok készítése, 
egyedi táblázatok összeállítása, 
diagramos elemzések.

•	 Költségkalkulációs elemzések készí-
tése, takarmány optimalizáció.

•	 Környezeti tényezők  
(időjárás, tehén komfort,  
napi mozgásintenzitás)

•	 Takarmányozási csoport ismér-
vei (átlagos testtömeg, termelési 
mutatók: tejmennyiség és minőség, 
laktációs stádium, vemhességi ál-
lapot, napi testtömeggyarapodás).

tudás ami táplál

a.M.t.s. 
Cattle profeSSIonal



Az A.M.T.S. takarmányadag 
összeállító program a Cornell Egye-
temen megalakult Cornell Univers-
ity Ruminant Nutrition Modeling 
Group, a kérődzők takarmányozá-
sának és táplálóanyag ellátásának 
modellezésével foglalkozó szakmai 
csoport hozta létre, és fejleszti napja-
inkig. Egy olyan rendszer kialakításán 
kezdtek dolgozni, amellyel pontosabb 
információkat kapunk a bendőben 
zajló fermentációs folyamatokról és a 
táplálóanyagok valódi hasznosulásáról. 

A programról
A legújabb Cornell-féle nettó 

szénhidrát és fehérjeértékelő rendszer 
(CNCPS) elméleti és gyakorlati kutatási 
eredményein alapszik.

DairylanD laboratories, inc.  
az agrofeed együttműködő 
partnere az USa-ból

217 E. Main St.
Arcadia, WI 54612

608-323-2123
Telephone:

608-323-2184
Fax:

info@dairylandlabs.com
Email:

3/28/2017
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Test Mode: N3
Feed Type: Corn Silage

Product: silo kukorica Tejelo
Kosa Levente

Description2:

Dry Basis Average Normal Range

Summary       63.79%

Moisture       36.21%

Dry Matter        3.75
pH

Results %DM        8.15
Crude Protein

7.82
- 9.925.72

%DM        0.26
AD-ICP

0.69
- 1.030.35

%DM        0.76
ND-ICP w/SS

0.96
- 1.970.55

%CP       69.82
Protein Sol.

37.50
- 58.6816.33

%CP       12.02
Ammonia-CP

6.07
- 10.901.23

%DM        0.98
Ammonia-CP

0.54
- 0.940.13

%DM       22.04
ADF

24.66
- 32.2617.06

%DM       35.69
aNDF

41.00
- 51.9230.08

%DM       34.83
aNDFom

40.10
- 50.7629.71

%DM        2.60
Lignin (Sulfuric Acid)

3.67
- 5.112.23

%NDFom        7.46
Lignin

8.01
- 10.725.30

%DM        4.06
Lignin input (uNDF/2.4)

4.42
- 6.302.55

%NDFom       61.50
NDFD 30

53.87
- 64.1743.57

%NDFom       68.73
NDFD 120

71.54
- 80.3462.62

%NDFom       72.04
NDFD240

73.90
- 83.2065.70

%DM       13.41
uNDFom30

18.20
- 23.3013.30

%DM       10.89
uNDFom120

11.45
- 15.787.02

%DM        9.74
uNDFom240

10.50
- 14.906.00

%DM       38.41
Starch

31.84
- 45.2218.46

%Starch       84.84
IVSD7-o

73.81
- 84.6742.52

%DM        4.38
Fat (EE)

3.17
- 4.192.15

%DM        2.99
TFA (fat)

2.22
- 3.261.18

%DM        4.51
Ash

3.80
- 6.181.42

%DM        0.18
Calcium

0.24
- 0.360.12

%DM        0.24
Phosphorus

0.24
- 0.300.18

%DM        0.14
Magnesium

0.20
- 0.280.12

%DM        1.05
Potassium

1.05
- 1.470.63

%DM        0.11
Sulfur

0.11
- 0.130.09

%DM        0.31
Sugar (ESC)

1.72
- 4.670.02

%DM        0.30
Sugar (WSC)

3.76
- 6.512.18

%DM        4.16
Lactic Acid

2.90
- 5.980.01

%DM        3.30
Acetic Acid

1.04
- 2.390.01

%DM        0.61
Propionic Acid

0.17
- 0.490.01

%DM        8.07
Silage Acids

3.95
- 7.870.01

 1:1
Lactic:Acetic ratio
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Mivel tudunk 
többet?

Pontosan azokkal az adatok-
kal, amelyek a kérődzők takar-
mányozásában kulcsfontosságú 
szerepet töltenek be, az alapvető 
paraméterek mellett:

 1.   Fehérje frakciók: 
Nyersfehérje, Oldódó fehérje, 
AD-ICP, ND-ICP, Ammónia

 2.   Rostfrakciók:  
ADF, NDF, Lignin, NDF frakció 
30-120-240 órás emészthető 
és emészthetetlen hányadának 
meghatározása

 3.   Szénhidrátok:  
Keményítő, Keményítő 
emészthetősége 7 órás inkubáció 
után, Cukor, Szerves savak (Tejsav, 
Ecetsav, Propionsav, Vajsav)

 4.   Nyerszsír (Transzzsírsavak aránya)

 5.   Nyershamu, Makroelemek  
(Ca, P, Mg, S, K)

Napjainkban a szarvasmarha takar-
mányozás területén elengedhetetlen, hogy 
pontos paramétereket tudjunk meg a tömeg-
takarmányainkról, hiszen ezek függvényé-
ben tudunk pontos adagokat összeállítani. 

Az AgroFeed Kft. partneri kap-
csolatot létesített az amerikai Dairyland 
Laboratories Inc.-vel, amely az USA 
egyik legnagyobb tapasztalattal rendelke-
ző laboratóriuma a NIR spektroszkópiás 
vizsgálatok területén. 

gyors, költséghAtékony 
MintAvétel

A sikeres takarmányozás érdekében 
létfontosságú a megfelelő mintavétel és a 
rendszeresség. Partnereink részéről pedig 
elvárás, hogy a vizsgálat gyors, költségha-
tékony és a lehető legrészletesebb legyen. 

Fontos szempont, hogy a Dairyland 
Laboratories Inc. pontosan azokat az 
adatokat szolgáltatja, amelyekre az álta-
lunk használt, és a világ egyik legnagyobb 
kutatási hátterével rendelkező takar-
mányadag összeállító programjának, az 
A.M.T.S Cattle Professsional-nek szük-
sége van. Így az adagok modellezéséhez az 
összes, a program által kívánt paraméter 
rendelkezésünkre áll.

Agrofeed kft. H-9022 győr, dunakapu tér 10. · levélcím: 9007 győr, pf.: 1007 
tel.: +36 96 550 620 · fax: +36 96 550 621 · premix agrofeed.hu · www.agrofeed.hu

A CnCPs modell 
legfontosabb ismérvei
•	 A tömegtakarmányok emészthető 

rosttartalmával (dNDF tartalom) 
számol.

•	 Kalkulál a bendőn való áthaladás 
sebességével (passzázs).

•	 Figyelembe veszi a mikrobiális 
emésztés alakulását a bendőben.

•	 Meghatározza a metabolizálható 
energia és fehérje mennyiségét és 
arányát.

•	 Megmutatja a fehérje és szénhidrát 
frakciók (egymáshoz viszonyított) 
eloszlását.

A legfontosabb tényezők,  
amelyeket a program figyelembe vesz

A program által biztosított 
lehetőségek
•	 Takarmányadag összeállítás, recep-

túraelemzés (általános paraméterek, 
speciális táblázatok, fehérjefrakciók 
és aminosavak, rostfrakciók, zsírfrak-
ciók és zsírsavak, szénhidrátfrakciók).

•	 Professzionális riportok készítése, 
egyedi táblázatok összeállítása, 
diagramos elemzések.

•	 Költségkalkulációs elemzések készí-
tése, takarmány optimalizáció.

•	 Környezeti tényezők  
(időjárás, tehén komfort,  
napi mozgásintenzitás)

•	 Takarmányozási csoport ismér-
vei (átlagos testtömeg, termelési 
mutatók: tejmennyiség és minőség, 
laktációs stádium, vemhességi ál-
lapot, napi testtömeggyarapodás).

tudás ami táplál

a.M.t.s. 
Cattle profeSSIonal
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TERÜLETI HÍREK

Aranytörzskönyves 
avatások
Jakab Lajos

Ritka esemény, hogy egy Aranytörzsköny-
ves tehén lánya is bekerülhet az elitklubba, hát még, hogy a 
mama ott is lehet lánya avatásán! Az Agárdi Farm Kft. elzamajori 
üzemében ilyen ünnepség részesei lehettünk, amikor 3749 
Böbe (18454 Tresor×17545 Zelati) 11 évesen, nyolc laktációt 
maga mögött tudva nyakába vehette a százezreseknek járó sza-
lagot. Szerencsére nyolc elléséből hét üszőnek adott életet. Bí-
zunk benne, hogy közülük minél többen anyjuk és nagyanyjuk 
nyomdokaiba lépve gyarapítják a gazdaság rekorder teheneinek 
számát! 

Az oklevelet Flier Nikolett ügyvezető igazgató, Vastag Lajos te-
lepvezető és munkatársaik vették át. 

Bikanevelő szemlék szokásos eseménye az újabb Aranytörzs-
könyvesek avatása a Milkmen Kft. földespusztai tenyészeté-
ben. Ezúttal sem történhetett ez másként, hiszen az eddigi 44 
rekorder mellé két újonc is jelentkezett. 8020 Narancs (17490 
Ozzie×14802 Ráró) hét ellés után, 11 évesen vehette át a szalag-
ját. Legmagasabb termelését az ötödik laktációjában produkál-
ta, ekkor a 305 napos termelése 15.486 kilogramm volt.
Érdekes és különleges a másik ünnepeltünk, 9199 Batyus (18045 
Boliver×15611 Sailor) produkciója. Mindössze négy, hosszúra si-
keredett laktációra volt szüksége az aranytörzskönyvi iktatáshoz. 
Lendületes és a laktációk végén is kitartó tejtermelő képességét 
jól mutatja, hogy az egy tejelő napra jutó termelése 44,2 kilo-
gramm, életnapra jutó termelése pedig 30,81 kilogramm volt! 
Küllemi tulajdonságai is átlag felettiek, azok közül is kiemelném 
a 86 pontra bírált tőgyét!

Az oklevelet Gamós András ügyvezető és Feil Gábor telepve-
zető vette át.

Új gazdaságot köszönthetünk a százezer liter életteljesítmé-
nyű tehénnel rendelkező tenyészetek sorában. A Prograg-
Agrárcentrum Kft. 8605 Vág (15333 Italie Mass×14749 Mitt) 
nevű tehene sajnos, már nem élhette meg az aranytörzskönyvi 
iktatását, így nélküle emlékeztünk meg nagyszerű teljesítmé-
nyéről, melyet kilenc laktáció alatt ért el.

Az oklevelet Mudris Ferenc műszakvezető, Badó Zoltán műszak-
vezető, Dr. Gyulai Gyula állatorvos és Bodó Ágoston ügyvezető 
igazgató vette át a cég elődjének, a Martonvásári Állami Gaz-
daság híres magyartarka tehenének, Augusztának szobra előtt, 
aki száz évvel ezelőtt élt és termelt itt, a Lászlópusztai telepen.

A Mezőfalvai Zrt. világospusztai telepének életében mindig na-
gyon kiemelt eseménynek számított a nagy életteljesítményű 
teheneik megünneplése. Fontosnak érzik, hogy a telep dolgozói, 
vezetői együtt emlékezzenek meg ezekről az állatokról, tudato-
suljon mindenkiben, hogy az ő munkája is része a sikereknek, ő 
is hozzátesz nap mint nap az eredményekhez. Most sem történt 
ez másként, mikor újabb két tehenük került az Aranytörzskönyv-
be. 1254 Borbála (16418 Mozer×13306 Nobbi) sajnos, már nem 
élte meg az avatás napját. 12 évet és három hónapot volt dolgos 
tagja a telep állományának. Tizenegyszer ellett, tízedik laktációjá-
ban termelte meg a 100 ezer kilogramm tejet. Tizenegy elléséhez 
mindössze 17 szál termékenyítőadagra volt szüksége csupán!
3735 Boukje 260 (18292 Potter×16846 Die-Hard) felmenője 
holland importból származott. Hat laktáció elég volt számára az 
Aranytörzskönyvbe kerüléshez.

Az oklevelet Südi András ágazatvezető és munkatársai vették át.
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Áttörés a spermaszexálás technológiájában

Listavezető bikáink szexált szaporítóanyaga is 
elérhető

Megnövelt relatív vemhesülési ráta*

*Az ABS Real World Data  adatai alapján®

Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

Ez az, amire várt…

21. századi technológia alkalmazásával hozták létre az iparág legelismertebb szakértői a Sexcel™ 
szexálási eljárást, hogy ezáltal több, nagy genetikai értékű vehem legyen az Ön állományában.
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EGYESÜLETI ÉLET
Félmillió tonna tej – 5 tehén

Nem mindennapi ünnepségre voltunk hivatalosak a Herceg-
Farm Kft. tenyészetébe. Nagy gazdaságok állományában is rend-
kívül kevésszer, összesen eddig három alkalommal fordult elő, 
hogy egyszerre öt vagy annál több Aranytörzskönyves egyedet 
köszönthettünk. Vendéglátóink telepén ránk váró öt állat azon-
ban rendkívüli története miatt is nagyon különleges. A 2007. 
augusztus és 2008. januárja között született tehenek kicsi borjú-
korukban, egy vásárlás alkalmával kerültek a tenyészetbe, volt, 
amelyik pár napos volt ekkor. A Vépisz Szövetkezet állományá-
ból velük együtt akkor összesen húsz üszőborjú érkezett. Ha be-
legondolunk, hogy átlagosan körülbelül ezer tehénből egy éri el 
élete során a 100 ezer literes termelést, akkor érthető igazán, 
hogy mit jelent az, hogy a húsz borjúból öt Aranytörzskönyv-
be került! Ugyanakkor a tenyészetből származó kortársai közül 
senki meg sem közelítette ezt a teljesítményt. Hogy mi a ma-
gyarázat erre? Nem hinném, hogy pusztán a véletlen műve. Egy 
biztos, aki megfejti, az a nagy életteljesítmény titkához kerül 
közelebb. Talán itt is az epigenetika játszotta a kulcsszerepet. 
Egy adott környezet generációk óta készítette fel a születendő 
borjút a rá váró körülményekre. Ehhez képest már korán egy 
jobb környezetbe kerülve, a vártnál jobb takarmányozás, tartás 
mellett úgymond könnyebben „ugrották meg” az akadályokat. 
A kiemelkedő termelés mellett átlag feletti küllemi tulajdonsá-
gukról is meg kell emlékeznünk. Egy tehénnek volt 78 pontos a 
végpontszáma, a többiek 81, 81, 82, 83 pontra értékelődtek első 
borjasként. A tőgyek 79, 80, 83, 83, 84 pontot kaptak. Szaporo-
dási képességeikkel sem volt gond, tíz évesen hétszer megellet-
tek, egyikőjük nyolcszor is.
Lássuk tehát az ünnepelteket, akik mindegyike hazai ivadékvizs-
gálati programból származó apával, nagyapával büszkélkedhet!

1714 Mozsár 16040 BG Valois Amel×14799 Hun Pero Rang  
  Bellwood-ET
1732 Zsarnok 16040 BG Valois Amel×15048 BG Siegfried   
  Storm-ET
1739 Zsarnok  15548 Saphir-ET×15663 Ménesbirtok Testőr   
  Leader
1749 Fertő 16530 Vajháti Zaire Aaron×15048 BG 
  Siegfried Storm-ET
1752 Szegfű 15556 BG Teuton Wade×14075 Siggi-ET

Az ötösfogat okleveleit a Herceg család vette át.
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Új, gazdaságos takarmányozási technológia 
az egészséges, finom tejtermékekért

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett, Vállalatok K+ 
F tevékenységének támogatása pályázat keretében megvalósuló projekt célja annak 
megállapítása, hogy az UBM Feed szakemberei által a korábbi években kialakításra ke-
rülő technológiával előállított, bendővédett (bypass) teljes értékű roppantott szójabab 
értékes omega-3 zsírsavai (különös tekintettel az alfa-linolénsavra, C18:3, n-3, ALA), 
hogyan befolyásolják a nagy tejtermelésű tehenek szaporodásbiológiai paramétereit 
(pl. korai embrióelhalás), illetve az előállított állati eredetű élelmiszerek (tej- és tejter-
mékek), zsírsavösszetételét, élvezeti értékét és a fogyasztók egészségét.

A projekt által generált várható előnyök több területen is jelentkeznek. A tejelő te-
henek kedvezőbb szaporodásbiológiai mutatóinak javulása a gazdaságos tejtermelés 
egyik alapja. Takarmányozási oldalról a korábban szaporodásbiológiai mutatók javítá-
sára használt technológiák jelentős többletköltséget generáltak. A kifejlesztésre kerülő 
technológia célja az, hogy intenzíven takarmányozott tejelő tehenek esetében a sza-
porodásbiológiai paraméterekben elérhető javulás nagyságrendileg ne befolyásolja 
a takarmányozás költségét. Ezen kívül új piaci portfólió nyitható meg a természetes 
omega-3 zsírsavakban gazdagabb tejtermékek segítségével. A preklinikai és pilot klini-
kai vizsgálatok alapján a fogyasztók felé jól kommunikálhatóvá válnak a humán egész-
ségügyi előnyök. A tervezett projekt nagy előnye, hogy hazai előállítású, garantáltan 
GM-mentes alapanyagot használ fel, melynek beillesztése a tejelő tehenek takarmá-
nyozásába a meglévő takarmányozási és növénytermesztési technológiák átalakítása 
nélkül megvalósítható. A takarmányozási technológia alapelveit más állatfajok takar-
mányozásában (pl. sertés, baromfi) is meg lehet valósítani.

UBM Feed Kft.
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Hármas avatás Sarudon
Berkó József

Június közepén hármas avatás volt Sarudon, a Multiton Kft. te-
nyészetében. A nagyszerű tenyésztői munka újabb gyümölcsei 
értek be a Heves megyei telepen. A két újabb Aranytörzsköny-
vest egy régi tag kimagasló eredménye előzte meg, vagy talán 
vezette fel. Ő azon kevesek egyike, aki elérte a 130.000 kg-ot. A 
1652-es Juci (13863 Natán Cheesapeake ×13806 Niagara Moun-
tain) hetedik laktációjában került be az Aranytörzskönyvbe és 
egy igen hosszú nyolcadik végén, amely 305 napra korrigálva 
15.000 kg-os volt, lépte át az újabb bűvös határt. A kilencedik 
borját még világra hozta, de a fejőházba már nem ment töb-
bé. Négy lánya révén harminchat utódja van eddig a telepen, 
akik már félmillió liternél is több tejjel járultak hozzá a tenyészet 
eredményéhez. Ritka, hogy egy ilyen kiváló képességű tehén 
(átl. lakt. 13.327 kg) leszármazottain keresztül ilyen komoly nyo-
mot hagyjon maga után egy gazdaságban. 
A következő ünnepelt a 2584-es Szidi (16505 Sildahl BW Dutch 
Boy×17247 Beshore Form Jeter) szintén a hetedik borja után 
lépett be a száztonnások elit klubjába. 16.653 kg-os max. és 
12.700 kg-os átlagtermelésével méltó képviselője volt tenyésze-
tének. Három lánya született, akik átlag alatti teljesítményükkel 
nem tudtak anyjuk nyomába lépni. 

A harmadik kiválóság 3008 Rumba (18694 Darlawn Mtoto 
Hosea×17407 Co-op London Cosmo) nagyszerű állapotban vár-

ta, hogy társait is képviselve közrefogja az ünneplő kis csapat. 
Úgy fest, hogy a Multitonnál a 7-es a bűvös szám, mivel Rumba 
is ebben a laktációban lépte át a 100.000 kg-ot. Az ő termelési 
mutatói is tiszteletet parancsolnak, max. lakt. 16.858 kg,  átlag 
14.590 kg. Öt lánya közül csak egy van termelésben, egy zárt 
laktációval. És, hogy milyen jövő áll előtte…? Feszes hát, kiváló 
láb, nagyszerű tejelő erő, erős tőgyfüggesztés és természetesen 
egy elbírált vemhesség. Hegedűs Csaba telepvezető szerint, aki 
kollegáival együtt vette át az elismerő okleveleket, megvan az 
esély arra, hogy Rumba nyakába egy újabb szalag kerüljön. Gra-
tulálunk a szép eredményekhez.

Az ötödik aranytörzskönyvesét avatta tavasszal a kisújszál-
lási Nagykun 2000 Mg. Zrt. 6798 Nudli (15611 Paradise-R 
Sailor×16162 Summershade Inquirer). Hetedik laktációja hozta 
el az ünnepi pillanatot. Termelési mutatói magasan a tenyé-
szet átlaga fölé helyezik. 13.350 kilogrammos laktációs átlaga 
kiegyensúlyozott termelést mutat, ha ebből a legmagasabb 
14.716 kg volt. Négy lánya született, akik közül az első jutott tel-
jesítményével a legközelebb anyjához.  53.000 kg megtermelt 
teje igaz, csak fele annak, de a telepen így is a legjobbak közé 
tartozik. 

Sebők Gábor tenyésztési igazgató és kollégái vették át 
az ünnepelt oklevelét.  

Aranytörzskönyvesek
Sebők Tamás

Tejút Kft., Kesztölc
Mint új üzem, egyből két kiváló egyeddel köszönt be az 
Aranytörzskönyvbe a tavaly fennállásának 25 éves jubileumát 
ünneplő Komárom-Esztergom megyei tenyészet.

30308 1582 2 Rebeka
16530 Vajháti Zaire Aaron×11219 Vico

A 14 éves Rebeka 9 laktációval a háta mögött érte el azt a 
termelési szintet, amellyel beemelte a kesztölci tenyészetet a 
„halhatatlanok” sorába. Élete folyamán soha nem volt igazán 
kiemelkedő termelése, elsősként 8940 kg-ot adott, élete 
max. laktációját 10.656 kg-mal zárta, legmagasabb napi teje 
48 kg volt. Viszont ezt a termelést minden probléma nélkül 
úgy termelte, hogy tenyésztői szinte észre sem vették, hogy 
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TERÜLETI HÍREK
elszaladt felette az idő. Kettes indexszel, 10 borjúval a háta 
mögött – egyszer ikreket is ellett – igazi „gazdaságos” tehénnek 
mondható (8. és 9. laktációjában is másodszorra vemhesült). 
Utódai tekintetében a szerencse viszont nem állt mellé, mert 
összesen négy üszőjéből csupán egy cseperedett tehénné, 
akit sajnos még első laktációja derekán elvesztett a telep, így 
jelenleg egy unokája, és a neki köszönhető ükunokája jelenti 
számára a szűk családot. Az avatási ünnepség óta Rebeka már 
sikeresen elindította a tízedik laktációját, ismét egy bikaborjúval 
a háta mögött.

Rebeka Laborci Klári telepvezetővel. „Zöld legelőn a dombok 
tövében, napfény játszik a gyönyörű tehénen” – ihletet adó, 
idilli környezet.

30308 1954 5 Cecil
18035 Tejút Brandy Stormatic×12346 Gránit-ET

Cecil erős, robosztus nagyasszonyként, 12 évesen, 8 laktációban 
teljesítette a 100.000 kg-os tejtermelést. Első ellését követően 
9277 kg-ról indult, csúcslaktációját negyedikes korában 12.787 
kg-mal zárta, de a napi max. tejét hatodikosan, 54,6 kg-mal adta. 
8 borját 18 inszeminálás előzte meg, a 2,2-es index is kiválónak 
mondható. Cecil családjának sorsa Rebekánál szerencsésebben 
alakult, bár lányaik száma megegyezett. Négy üszőjének 

mindegyike termelésbe állt, a két legfiatalabb lánya a mai napig 
a telepen termel további három nőivarú unokával a háttérben. 
A négy lány jelenleg összesen 82.619 kg megtermelt tejnél tart.

Nagy Péter ügyvezető igazgató Cecillel. Ünnepség ide, 
ünnepség oda, a dús füvű legelő a legnagyobb ajándék.

Cecil és Rebeka, nagyság és erő, élesség és finomság –  
más típusú „barátnők”, de az eredmény 
megkérdőjelezhetetlen.

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

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

Egyesületi élet



36 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/4

HAZAI SZERZŐINK

Mindig van új a nap alatt!
Flier Nikolett

tulajdonostárs-ügyvezető igazgató, Agárdi-Farm Kft.
Vastag Lajos

állattenyésztési igazgató, Agárdi-Farm Kft.
Dobó István

agrármérnök-projekt igazgató, Agroprojekt Kft. 

Az Agroprojekt tulajdonos-ügyvezetője egy beszélgetésünk so-
rán felvetette az aroma használatának lehetőségét a tejelő te-
henek takarmányozásában. Először bohém ötletnek tartottuk, 
de a gondolat nem hagyott minket nyugodni. Ezzel a dologgal 
még nem foglalkozott senki, próbáljuk meg.
Holsteinjeink hazánkban legtöbbször csak életük néhány rövid 
időszakában juthatnak hozzá friss, zöld, jóízű takarmányhoz. 
Egy évre elkészített tömegtakarmányokat kapnak kiegészítve 
sok más, általában nem ízletes alapanyaggal, adalékkal. Olykor 
láthatóan nem szívesen, nem jó étvággyal esznek. 
Fontos szempont az is, hogy takarmányosaink már az egeket 
ostromolják az adagok szárazanyag tartalmában. Ugye a papír 
sok mindent elbír, de a tehenek sajnos nem. Folyamatos prob-
léma, hogy nem tudják megenni a kiírt adagokat. A gond főleg 
a laktáció elején látványos. A tehenek étvágytalanok, „kócosak”, 
elfogynak, akár ki is eshetnek a termelés-
ből. Az első laktációsoknál ez a probléma 
még fokozottabban jelentkezik.
A problémaleltár összeállítása után fel-
kértünk egy jó nevű illat- és íz vegyészt, 
egy aromaszakértőt, akivel átbeszéltük 
az ötletet, a feladatokat, lehetőségeket. 
Kiemeltük, hogy nem az a cél, hogy a 
sokszor előforduló problémás tömegta-
karmányokat az állatokkal megetessük, 
hanem hogy a kiírt, jó minőségű recept-
urát az állatok a kívánt mennyiségben el-
fogyasszák.
Elzamajor tehenészete ideális terepként 
adódott, ugyanis két legalább százas cso-
port kellett a vakpróbás kísérletekhez.
A nagy múltú Agárdi Farm Kft. Velencétől néhány km-es távol-
ságban, Seregélyes-Elzamajor és annak 10-20 km-es körzetében 
működik.  
A vállalat fő ágazatai a növénytermesztés, állattenyésztés és 
vadgazdálkodás. A növénytermesztés mintegy 5850 hektáron 
folyik, legnagyobb területen napraforgót (1500 ha) termel, to-
vábbá jó minőségű búzát, kukoricát, repcét, árpát, lucernát és 
szójavetőmagot állít elő. A növénytermesztési ágazatot egy tej-
termelő tehenészet egészíti ki, így a jelentős mennyiségű ter-
ményértékesítés mellett a legjobb minőségű tömegtakarmányt 
állítja elő. 
Az állattenyésztési ágazat 1200 fejős tehénnel és szaporulatá-
val, összesen 2220 holstein-fríz szarvasmarhával rendelkezik. Az 
állomány gümőkór-, brucellosis-, leucosis-, IBR- és BVD-mentes. 
Az éves extra minőségű értékesített tejtermelés több mint 
10.000.000 liter.
A magas szintű szakmai munka és a folyamatos fejlesztések el-
engedhetetlenek a legjobb minőségű termékek előállításához. 
Az Agárdi Farm Kft. pihenőboxos és növekvő almos istállókban, 
napi almolással, nyári időszakban ventillátorral és párásító be-

rendezéssel biztosítja a nagytejű állományok számára az opti-
mális hőmérsékletet. Emellett saját takarmánykeverővel, saját 
üszőtelepen nevelt üszőállománnyal gazdálkodik. Terveik között 
szerepel egy 1024 férőhelyes, a legmodernebb berendezéssel 
felszerelt istálló, amellyel a hőstressz okozta károkat lehet kike-
rülni. A takarmányozásban az UBM felsőfokon segíti munkáju-
kat. 2018-ban elkészül egy 36.000 l/nap kapacitású tejfeldolgo-
zó, ahol saját, magas minőségű termékeket kívánnak előállítani.  
Szakértőnkkel együttműködve, fél évig tartó helyszíni munká-
val és a takarmányok alapos laboratóriumi elemzését köve-
tően készült el az eredendően új termék, egy speciális íz- és 
illatanyagot tartalmazó porszerű aroma, mely UPPETITE-007 
márkavédett név alatt már kereskedelmi forgalomba is került.
Álljon itt néhány adat a vakpróbás kísérlet első négy hónapjá-
nak eredményeiről:

ÉTVÁGY:
Az első napokban már látszódott, hogy az „aromásított” takar-
mányt szívesebben, jobb étvággyal fogyasztják az állatok és 
szinte rögtön emelni kellett a csoportok fejadagját. 
A kísérlet előtti és alatti két és fél hónap étvágyváltozását ábrá-
zolja a grafikon. Kék az 1× ellett, a piros a többször ellett fogadó 
csoport.

TEJTERMELÉS:
Az étvágy növekedésével a fejt tej mennyisége szignifikánsan 
emelkedett. A laktációt az 1–90. nap között vizsgáltuk. Külön 
az egyszer ellett, és a többször ellett csoport tejmennyisége 
alapján. Látványos volt az emelkedés főleg az elsőborjas cso-
portban. 
A kontrollhoz képest az elsősök 17%-kal több tejet termeltek, 
míg a többször ellettek csoportjában „csak” 5% volt a növeke-
dés.  Igaz ezek eredetileg is 40 liter felett adtak.
Érdekes megfigyelés volt, hogy a tavaszi és nyár elejei változa-
tos időjárási viszonyok ellenére a termelés stabilnak volt mond-
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ható. Nyilván, ha elfogy a kiírt adag, akkor ez nem véletlen. 

KONDÍCIÓ:
Szemmel láthatólag nagyot javult a tehenek kondíciója, nem 
a testükből fedezték a termelést. Eltűntek a „szőrös”, vékony 
tehénkék. Több szakértő véleménye alapján kiváló a tehenek 
állapota, egyik sem gondolta volna, hogy ezek az egyedek a lak-
táció elején vannak.
KIESÉSEK:
A laktáció első 90 napján belüli kieséseket is vizsgáltuk. A teszt 
előtti 3 hónaphoz viszonyítottunk, a kísérlet alatti 2,5 hónap-
ban lényegesen kevesebb volt 200 tehén viszonylatában. 

SZAPORODÁSBIOLÓGIA:
A szaporodásbiológiai paraméterek közül a laktá-
ció 90 nap alatti termékenyítések száma és a meg-
állapított vemhes szám volt a vizsgálat tárgya. Az 
előző 2 évet vizsgáltunk és a kísérlet előtti és utáni 
2-2 hónapot néztük meg. 
2015. február-május: 410 rakás 35 vemhes 11,7 
vemhességi index
2016. február-május: 384 rakás 47 vemhes 8,17 
vemhességi index
2017. február-május: 457 rakás 81 vemhes 5,6 
vemhességi index
A 2015-2016-os adatok elfogadhatatlanok a 8-11 
körüli vemhességi index valószínűleg egyéb okok 
miatt alakulhatott így. 
A 2017-es év úgy néz ki már vállalható, de egyér-
telmű a javulás több termékenyíthető egyed és a 
vemhességi index tekintetében is. 
Az előző évi vemhes darabszám közel megdup-

lázása nagyszerű eredménynek számít, a telep legfontosabb 
paramétereit javítja és bármelyik gazdaságossági számítást al-
kalmazzuk rá, milliós nagyságrendű az eredmény.

ÖSSZEGZÉS:
Elmondható, hogy látványos javulás volt az étvágyban és emi-
att minden vizsgált paraméter tekintetében is. 
Csodák, csodaszerek nincsenek, de az biztos, hogy a tehén, 
amennyiben a termeléséhez szükséges kiírt adagot megkapja 
és azt meg is eszi, akkor él, egészséges és termel is. Ezt sikerült 
közösen bebizonyítanunk.
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Mi történt május óta?
Miután jól bizonyított az UPPETITE-007 íz- és illataroma, megkezdődött a telepi szintű használata.  
Annyi változtatás történt, hogy a fogadócsoportok az aromát abrakba keverve kapták, a többi csapatban az aromát a melaszba ke-
verve használtuk.
Már az első napokban jelentősen javult a takarmányfelvétel, amit a maradéktakarmány mennyiségi csökkenése jól mutatott.
A következő paramétereket figyeltük meg június-július hónapban:

ÉTVÁGY:
Nagyon jónak mondható telepi szinten a szárazanyagfelvétel, szinte 100%-osan megették a tehenek az adagot.  
Az időjárási viszonyokra, főleg a magas hőmérsékletre sokáig nem reagáltak az állatok. Példa erre, hogy a júliusi hónap fejési átlaga 
volt a 2017 év legjobbja 35,16 kg-mal és 4 olyan nappal, amikor a fejési átlag meghaladta a 37 kg-ot. 

2017.07 havi, napi fejési átlagok
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TEJTERMELÉS:
A melléklet ábrán látható, hogy 2016-hoz képest az idei 2017-es termelés átlagban 
2,7 kilogrammal magasabb és jóval egyenletesebb.
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KONDÍCIÓ:
Továbbra is nagyon jó a fogadócsoportok kondíciója, de ez már állományszinten is elmondható.
KIESÉSEK: 
A grafikonon látszik a csökkenés, nyilván a forróság kicsit ronthatja ezeket a számokat, de éves szinten ez mindenképpen érezhető 
lesz.

kiesések ( elhullás, kényszervágás) 
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72

61

2015 2016 2017

SZAPORODÁSBIOLÓGIA
Az utolsó két ábrán javuló tendencia látható, ez folyamatos és azóta is tovább javul. A grafikonok kísérlet első 3 hónapját hasonlítják 
össze az előző évek ugyanazon időszakával. Kiemelendő a termékenyítési index 30% javulása, ami sok paramétert javít. Ezzel össze-
függésben érdemes megnézni a „Service period” grafikonját, ez -50 napot mutat az előző évekhez képest. 
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ÖSSZEFOGLALÁS:
Határozottan kijelenthető, hogy a speciálisan tejelő szarvasmarhákra kifejlesztett UPPETITE-007 íz- és illataroma használatával el-
érhető az állományszintű takarmányfelvétel javítása. Ha a tehenek nagyobb étvággyal jutnak hozzá a termelésükhöz szükséges 
energiához, fehérjéhez, ásványi anyagokhoz akkor csökkennek az anyagcsere problémák. Az egészséges állomány pedig kevesebb 
kieséssel, magas szinten, olcsóbban termel.
Az aroma, mint takarmányadalék jól keverhető mind szilárd, mind folyadék formában. Az adagolt mennyiség domináns illatot és ízt 
ad a takarmányadagban. A tehenek szívesen fogyasztják, rövidebb idő alatt maradéktalanul elfogy a kiírt mennyiség.
Az UPPETITE-007 ára még 3%-kal sem növeli a felhasználásra kerülő takarmány költségét, így biztosak lehetünk abban, hogy az íz-és 
illataroma takarmánykiegészítő a szarvasmarha tenyésztők receptúráiban helyet kap a jövőben.
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Greenman ProBio 

Takarmány erjesztéshez / silózáshoz: 

A Greenman ProBio jótékony hatású, élő baktérium
kultúrát tartalmazó kiegészítő takarmány hatása:

Összetevők:
Klórmentes tiszta víz, cukornád melasz, tejsavbaktériumok, élesztő,
zeolit és tengeri só.

Szarvasmarha, sertés, juh, kecske számára

Kiegészítő takarmány élőflórával
Takarmányhoz és silózáshoz

- Optimalizálja az emésztőrendszer és ezen keresztül
 az immunrendszer folyamatait.
- Javítja a takarmányhasznosítást.
- Mérsékli a takarmányváltás, választás okozta stresszt, ezáltal
 nyugodt, jó közérzetű stressz-mentes állapotot eredményez.
- Lerövidíti a hasmenéses időszakokat és csökkentheti
 a gyógyszerfelhasználást.
- Csökkenti az elhullások számát.
- Az állati szervezetből történő kiürülést követően
 a jótékony hatású mikroorganizmusok egy része aktív marad,
 enzimeket termelnek, így elősegítik a trágya gyorsabb lebomlását,
 ezáltal csökkentik a szagképződést és a szilárd anyagok mennyiségét.
-  Kiváló minőségű erjesztett takarmány előállítását teszi lehetővé.

át,

1 tonna zöld növényi anyaghoz 50-100 ml készítményt egyenletesen
keverjünk el, majd hagyjuk érni a hagyományos silózási módon.
Kiváló minőségű takarmány előállítását teszi lehetővé, melyben a tejsav
mennyisége hatékony felszívódást és takarmányhasznosulást eredményez.
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Gyári, nem gyári, kerek vagy szögletes, szelepes vagy nem szele-
pes, gumi vagy szilikon és sorolhatnám még sokáig a szemponto-
kat, az érveket és ellenérveket, amikor fejőgumikkal kapcsolat-
ban elkezdődik egy beszélgetés vagy eszmecsere. 
Mielőtt nagyon elmélyednék a prózai cím tárgyalásában, szeret-
nék leszögezni egy tényt. Ön, kedves olvasó, akárhogyan is vá-
lasztott eddig a fenti opciók közül, igaza volt. 
Igaza volt akkor, amikor egy adott technológia mellett letette a 
voksát – gyártókat nem fogok felsorolni a cikkben – és talán ki-
tartott, talán váltott vagy kísérletezett, de valamilyen formában 
mindenképpen elköteleződött. Egy időre.
A fejőházi fejlesztő cégek minden fejőberendezéshez fejlesztet-
tek vagy ajánlanak egy fejőgumit is. Ezt különböző szempontok 
alapján árazzák és természetesen el is magyarázzák, hogy az mi-
ért a legjobb. Majd egy szép napon jön valaki, aki azt mondja, 
„nem, nem, van attól jobb is”, vagy talán az nem is jó. Kinek van 
igaza?
Az igazi kérdés inkább úgy hangzik, hogy az Ön telepén melyik 
jó?
Abban az esetben, ha a tőgybetegségek száma nő, megjelenik a 
hiperkeratózis, nő a szomatikus sejtszám a tejben, a válasz egy-
értelműen az, hogy nem megfelelő. 
Ilyenkor sokan esnek a kísérletezés csapdájába, hagyják magukat 
meggyőzni szavak vagy ígéretek, „referenciák” vagy szóbeszédek 
alapján. Sok helyen, talán Önnél is hatásos a „szomszédnál is be-
vált” tényező, pedig a felelős döntésnek nem ez az alapja. 
A modern és költséghatékony termelés alapja a statisztika és a 
mérhető, számszerűsíthető tények elemzése. Ehhez azonban 
mérni kell, vizsgálni és a legoptimálisabban az állomány geneti-
kai ismérveihez igazítani a fejés módját és paramétereit. 

Hogyan tehetjük ezt meg? Semmiképpen nem úgy, hogy 
elhisszük, a szomszédnál működött, akkor nálunk is fog. Minden 
telep más és más.1

A felelős döntés egyetlen jó útja a méréseken keresztül vezet. 
Mérni, de hogyan és pontosan mit?
Korábban rendszerszintű mérésekre volt lehetőség, viszonylag 
drága és körülményes eszközökkel. 
Ezeket a korlátokat törte át az a rendszer, amit az Anitech alkal-
maz és biztosít partnerei számára a felelősségteljes és hatékony 
döntés elérése érdekében. 

1  Az ország legtöbb fejőházát és telepét láttam már és 
nem találtam két teljesen egyformát még akkor sem, ha a fejő-
ház kivitelezője ugyanaz is volt

A kíméletes és hatékony fejéshez a 
legoptimálisabb beállításokat kell 
alkalmazni az állomány tekinteté-
ben. Ezt viszont csak a következő 
alapparaméterek ismeretében 
tudjuk megvalósítani.
•	 Tőgy alatti vákuum pontos 

ismerete
•	 Vákuumesés a tőgy alatti és 

tejcső közötti szakaszon
•	 A fejőgumi szájánál fellépő 

vákuum. (elkerülendő a 
gyűrűsödést és a tőgyszövetek 
roncsolását)

•	 A pulzáció és a 4 alapfázis 
viszonya, millisecundum szerinti pontos alakulása. 

Sokan az új trendek 
és termékek bűvkö-
rében váltanak akár 
három vagy négy-
szögletű fejőgumik-
ra, vagy akár más, 
önmagukban jó 
megoldásokra, anél-
kül, hogy pontosan 
felmérnék a lehető-
ségeiket. 
Egy új technológia 
bevezetését min-
den esetben alapos 
elemzés és mérés 
kell megelőzze a hi-
bák minimalizálásá-
nak érdekében. Alapvetően ezért nagyon fontos, hogy korszerű 
eljárások segítségével elemezzük és értékeljük az olyan – legtöbb 
esetben profitnövekedést eredményező – változtatások beveze-
tését, mint például egy új fejőgumi típus bevezetése.
A címhez és a bevezetéshez visszakanyarodva, ezért választot-
tam egy Arthur Miller-i fordulatot, mivel a modern és innovatív, 
méréseken és elemzésen alapuló fejlesztések világa valóban az 
„ügynök halála.” A XXI. század profitorientált és professzionista 
piaci versenyében az Anitech szakemberei és szolgáltatásai ezt a 
támaszt és segítséget adják, iránytűként az ügynökök tengerén. 
Lehet, hogy a szomszéd „tehene lila”, de azért jobb, ha kételke-
dünk és inkább mérünk, számolunk és elemzünk. 
Következő lapszámban részletesen beszámolunk a hazai referen-
ciákról, mérési eredményekről. 
A korszakalkotó mérőberendezés részletes bemutatására is szá-
nunk időt.
További információ:
H-1144 Budapest, Remény utca 42/A
Mobil: +36 (30) 511-2846
E-mail:     albertzki.zoltan@alpha-vet.hu                                      
Web:        www.alpha-vet.hu, www.anitech.hu

A fejőgumi ügynök halála, avagy hogyan döntsük el, kinek van igaza
Albertzki Zoltán

Anitech értékesítési menedzser



Mosás beépített szivattyúval.  
Ingyenes szoftverrel és csatlakozókábellel szállítjuk! 
Az ár három szabadon választható kalibrációt tartalmaz.

L a c t o s c a n  S  P FP  t e j a n a l i z á t o r

TejanalizáTor akciónkaT a  n a g y  s i k e r r e 
v a l ó  te k i n te t te l  2017.  d e c e m b e r  31- i g  
m e g h o s s z a b b í t o t t u k !

- 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.
- Könnyen leolvasható mérési eredmények.
- Egy éves teljes körű garancia. 
- 230 V-os hálózatról és 12 V-ról is használható (pl. gépkocsi akkumulátorról).

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
A nyaga: 
Rozsdamentes ac é l  és műanyag t aka ródoboz .

Jellemző Mérési tartomány Pontosság

Zsírtartalom 0.01% ... 25 %

opcionálisan 45% (+25.000 Ft)

±0.01%

Zsírmentes szárazanyagtartalom (SNF) 3% ... 15% ±0.15%

Sűrűség 1015kg/m³ ... 1040 kg/m³ ±0.3kg/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 (opcionális, csak rendelésre) 0 ... 14 ±0.05%

Vezetőképesség (opcionális) 3mS/cm ... 14mS/cm ±0.05%

Összes szárazanyagtartalom (opcionális) 0% ... 25% ±0.17%

MÁR nettó 299 000 Ft-tól

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, 

További információkért keresse kollégáinkat! Az akció más kedvezményekkel össze nem vonható.

a  l a c t o s c a n  S  P FP  a n a l i z á t o r  m a g y a r o r s z á g i  k i z á r ó l a g o s 
f o r g a l m a z ó j a  a z 
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Holstein a havasokban
– tenyésztés a Lajtán túl –

Dr. Flink Ferenc
NÉBIH

A 2016. évben Ausztriában 756.521 tehenet számláltak ebből 
539.848 tartozott a fejt kategóriába. A szarvasmarha tenyésze-
tek száma 60.559 (előző évhez képest 2%-kal csökkent) ebből 
tejelő farm 31.381. A szarvasmarhák összlétszáma az előző 
évhez képest lényegében nem változott, 1.954.391. Az átlagos 
állománynagyság tartási helyenként 32,3 egyed volt. Noha a 
6 hónaposnál idősebb borjak száma emelkedőben van, a két 
évesnél idősebb szarvasmarhák létszáma némileg csökkent 
(–3848). Ez részben abból adódott, hogy az anyatehenek száma 
7670-nel lett kevesebb, s ezt a tejelők növekedése (+5769) csak 
részben kompenzálta. A szarvasmarha adatbázis tanúsága sze-
rint fajta szempontjából túlnyomó többségben van a Fleckvieh 
(1.475.929 egyed) az összesen  75%-a, ez követi a holstein 7% 
és Braunvieh 6,6%-kal. A pinzgaui és a limosin 2% körüli, a 
charolais 1% körüli részarányt képvisel.
A tejtermelés-ellenőrzés 20.586 osztrák farm 427.291 tehené-
re terjedt ki. Az országban fajtajegyzéken levő 13 fajta mind-
egyike reprezentálta magát a teljesítményvizsgálatokban. Az 
ellenőrzésben részt vevő valamennyi tehénre vetítve 7425 kg 
volt a laktációs termelés 4,14% zsír- és 3,40 fehérjetartalom-
mal. Természetesen a legmagasabb fajlagos tejtermelést a hol-
stein-frízeknél találták 8701 kg értékkel, ám ettől alig marad le 
a hegyitarka 7333 kg-mal, köztük második helyen a Braunvieh 
7360 kg-mal.
Csaknem ezer olyan tehén van Ausztriában, amelyeknek a 
tejtermelése elérte életteljesítményében a 100.00 kg-ot. 
(Magyarországon őket hívják Aranytörzskönyveseknek.)
Hegyitarka (Fleckvieh) állomány 15.613 volt 2016-ban, közel 
ugyanannyi, mint előző évben. Ugyanakkor a regisztrált tehe-
neik száma mérsékelten, mintegy 1%-kal emelkedett 303.369-
re. Ennek megfelelően az aktív populáció is nőtt (290.735). A 
mesterséges termékenyítés a fajtában a nőivarúak 95,9%-át 
érinti. Az élőállat aukciókon a fajtából 24.632 egyed kelt el, eb-
ből tenyészbika 469 egyed, 2561 Euro átlagáron, tehén 6.475 
egyed 1663 Euró átlagáron, vemhes üsző 10.825 egyed 1818 
Euro/db, szűzüsző 402 egyed 795 euro/db átlagáron.
Holstein tenyészet kereken 4000 van az országban, számuk az 
előző évhez képest 3%-kal csökkent. A regisztrált holstein tehe-
nek száma 44.664, szinte pontosan ugyanannyi, mint az előző 
évben (44.591).
Érdekességként a tehenek mintegy 6%-a hegyi legelőkön él.
Az aktív holstein populáció mindösszesen 42.214 egyed. A mes-
terséges termékenyítés elterjedtsége a fajtában közel azonos, 
mint a tejelő hegyitarkáéban (94,6%). 2016-ban 1223 holstein 
egyed került exportra. Aukciókon 9 holstein bika kelt el, 1206 
euró átlagáron. Az így forgalmazott 1182 tehén átlagára 1676 
euró, a 236 vemhes üszőé 1400 euro/fő volt. 173 üszőborjú 412 
eurós átlagárakon kelt el.
A termelésellenőrzésbe vont első laktációs holstein tehenek 
(11.694) átlagosan 7955 kg tejet, 4,01% tejzsírt (319 kg) 3,30% 
fehérjét (262 kg) termeltek. 

A második laktációra az értékek növekedtek, a kereken 9000 
második laktációs tehén 9040 kg tejet, 4,08% (369 kg) zsírt, 
3,34% (312 kg) fehérjét termelt.
A holsteineknél regisztrált összes laktáció (35.944) 8809 kg tej-
termelést 4,07% tejzsír (359 kg) 3,29% (290 kg) tejfehérje ter-
melést eredményezett.
A szomszéd országban 5 szarvasmarha mesterséges terméke-
nyítő állomás és 11 sperma raktárközpont állt a művi szaporítás 
rendelkezésére. A 453.745 ellenőrzött (tej-, illetve húshasznú) 
tehén 95%-a részesült mesterséges termékenyítésben. Ebből 
adódóan a természetes fedeztetés aránya az 5%-ot sem éri el.
A mesterséges termékenyítés térhódítása szomszédjainknál 
másként fejlődött, mint hazánkban. Míg 1970-ben itthon már 
gyakorlatilag a tejelő tehenek 100%-át termékenyítették, addig 
Ausztriában ez az arány akkor 40%-volt, félmilliónyi terméke-
nyítéssel. 1980-ra érték el a közel kétharmadot (63,7%) 750 
ezer inszeminálással és 2010-re állt be a mi napig tartó tenden-
cia, a 95 %-os termékenyítettségi részarányokkal.
A tavalyi összesen 1,267 millió mesterséges termékenyítés szám 
mintegy 5%-kal alacsonyabb, mint az előző évben (1.325.058). 
Ezen belül a legtöbb termékenyítést állatorvosok végezték, (kö-
zel 50 százalékát) csaknem ugyanannyit a tulajdonosok (45,5 
%) illetve az inszeminátor technikusok (5,2 %)
667 állatorvosdoktor 675.734 termékenyítést végzett, így átla-
gosan 1.013/év. A 67 inszeminátor technikus 74.819 terméke-
nyítést (1117/fő) a tulajdonosok (helyi inszeminátorok) száma 
9000, ők 574.505 termékenyítést végeztek, azaz 63-at átlago-
san a tárgyév alatt.
Hasonlóképpen a tenyészmarha exporthoz, az ausztriai te-
nyésztők a spermaexportban is sikeresek. A 2015 évi jelentős 
exportbővülés (+ 23.3%) nyomán  az export tavaly is mintegy 
5%-kal tovább emelkedett 731.500 dózis mennyiségre. Így az 
elmúlt évtizedben az export halmozottan 70%-kal nőtt, ezáltal 
az importhoz viszonyított exporttöbblet is (70.000-ről 162.000-
re) emelkedett.
Ausztriában tavaly 627.000 felnőtt szarvasmarhát vágtak le. Az 
élő vágómarha import az előző évhez képest 10%-kal csökkent, 
körülbelül 100 ezer egyedet tett ki.
A tárgyév során 32.000 tenyészállatot forgalmaztak EU 
intratrade és harmadik országok relációjában. A fő kereskedel-
mi partner Törökország, ahova 14.000 tenyészállatot, az összes 
egyed 43%-át exportálták. Ennek a mennyiségnek mintegy fele 
(22%), 7000 egyed került Olaszországba. Új partnerként jelent 
meg Azerbajdzsán, ahova 3000 tenyészállatot exportáltak.
A török felvevőpiacon belül a Fleckvieh fajta exportnövekedése 
a jelentős. A nemzetközi tejpiac hektikus tej ára negatív hatást 
gyakorolt a holstein és Braunvieh kereskedésre.

forrás: JAHRESBERICT 2016
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Az ALCIDE egy ECOLAB F&B prémium márka - 
Kizárólagos magyarországi forgalmazó a Holstein Genetika Kft.
2100 Gödöllo∫, Pattantyús Ábrahám krt. 11. Tel.:+36-28/510-060 
info@holstein-genetika.hu www.holstein-genetika.hu

AZ ARANY
STANDARD
A TO∫GYÁPOLÁSBAN
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Tejelõ tehenek részére kifejlesztett lábvég
tisztító és fertõtlenítõ termék hagyományos
lábfürösztéses vagy egyedi permetezéses 

felhasználásra

Tulajdonságok:
n Tisztít, fertõtlenít és óvja a sérült patát 
n Kiváló antibakteriális és fungicid hatású
n Megtartja a pataszaru rugalmasságát
n Formaldehid-mentes

Összetevõk:

n Kvaterner ammónium 
n Glutaraldehid
n Alumíniumszulfát
n Cinkszulfát
n Rézszulfát

Kiszerelés:

n 21 kg
n 225 kg

inciprop® HOOF D

AKció!
3 kanna megvásárlása esetén

2 kannát ajándékba adunk

+ +

Ecolab-Hygiene Kft.
1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: 06-1-886-1315
Fax: 06-1-886-1320

További információ: Animal-Hygiene Kft.
Kiss Attila: 30/229-6794
Molnár Helén: 30/952-9678
Molnár Bettina: 30/334-2592
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incimaxx DES

Ecolab-Hygiene Kft.
1139 Budapest, Váci út 81-83.
Telefon: 06-1-886-1315
Fax: 06-1-886-1320

További információ: Animal-Hygiene Kft.
Kiss Attila: 30/229-6794
Molnár Helén: 30/952-9678
Molnár Bettina: 30/334-2592

Folyékony, savas, habosodó fertõtlenítõszer
a mezõgazdaság számára  

Az állattartás minden területére ajánlott. Járványok megelõzésére és járvány kitörése esetén.
Alkalmazható habosító és ködképzõ berendezésekben is.

Termékerõsségek:
n kiváló mikrobiológiai hatékonyság
n renkdívül hatékony még alacsony hõmérsékleten (4°C) és 

koncentrációban (0,1 vol.-%-ig) is
n biológiailag jól lebomlik
n klór-, foszfát-, és aldehidmentes

Összetevõk:
n Nagy teljesítményû, szabadalmazott

szinergens kombinációjú alapanyagokból áll

Tulajdonságok:
n Alkalmas spray és habfelhasználásra
n kíméli a berendezéseket, készülékeket
n habosodó
n hivatalos európai szabvány teszt módszereknek megfelelõen 

bevizsgálva

Kiszerelés:
n 20 kg
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A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!

Precíziós tejtermelés a DeLaval 
technológiák felhasználásával

Tóth Tamás
termékmenedzser, DeLaval Kft.

A precíziós tejtermelést úgy definiálhatjuk, mint a technológiák 
felhasználását minden egyes állat termelékenységének optima-
lizálása érdekében. Az egyedszintű megközelítéssel a termelők 
jobb eredményeket tudnak elérni a mennyiség, minőség és a 
fenntarthatóság szempontjából is. 

A termelők dilemmája: mit kezdjen az adatok sokaságával? 
A technológiák fejlődésével a termelők olyan hatalmas mennyisé-
gű adatot tudnak gyűjteni, elemezni és felhasználni az állomány-
ról, amely adatok összegyűjtése korábban lehetetlen volt. Ezen 
adatok megfelelő használatával a termelő javíthatja az állomány 
egészségét, az állatjóllétet, javíthatja az állomány termelékeny-
ségét, a termelés hatékonyságát és még jobb minőségű végter-
méket állíthat elő a lehető legkevesebb káros környezeti hatással. 
Mindezek felett pedig munkaidőt takaríthat meg.
A rendelkezésre álló technológiai megoldások sokasága nehéz 
kérdés elé állítja a termelőket, hol is lépjenek a precíziós gaz-
dálkodás felé vezető útra. Létezik néhány terület, amelyek már 
egyértelműek, pontosak, megbízhatóak és a bevezetés költségei 
elhanyagolhatóak a használatukkal elérhető előnyökkel szemben. 
Lássunk néhány példát a már kiforrott és elérhető megoldásokra.

Induljon a tejmennyiség méréssel és a takarmányozással
A tehenek által leadott tejmennyiség mérése manapság elen-
gedhetetlen. Ha ismerjük az egyes tehenek által termel tej meny-
nyiségét, könnyedén ehhez lehet igazítani a takarmányozási szük-
ségleteket. Kisebb és közepes méretű állományok esetében, ahol 
lehetséges a takarmányozást teljesen egyedileg kezelni, jelentős 
megtakarítások érhetőek el. 
Automatikus etetőrendszer beállításával még jelentősebb idő 
és pénz megtakarítás érhető el. A takarmányozás tehénre sza-
básával növelhető a termelt tej mennyisége és csökkenthetőek 
a takarmányköltségek. Ha az automatikus tejmennyiség-mérést 

összekötjük az automatikus etetéssel, már jó úton haladunk. 

Ivarzás megfigyelés
A gazdaság nyereségessége szorosan függ az állomány laktációs 
intervallumától. A megfelelő időben végzett termékenyítés je-
lentős gazdasági előnyökkel jár a telep számára. A kérdés ebben 
az esetben az, hogy milyen beruházási költséggel jár a rendszer 
kiépítése, milyen a rendszer pontossága és mekkora mértékű 
megtakarítás érhető el vele. Mivel sokféle technológia létezik, 
fontos a megfelelőt választani. A DeLaval aktivitásmérő rendszer 
segítségével meg tudjuk mondani nem csak azt, hogy az aktivitás 
lényegesen emelkedik, hanem azt is, melyik órában kezdődött. A 
kis aktivitási szintű egyedeket is ki lehet szűrni, a csökkent mobili-
tás ugyanis láb vagy tőgyegészségi problémákra utal.

Tőgygyulladás felismerése
A tőgygyulladás negatívan hat az állomány egészségi állapotára 
és a telep nyereségességét is csökkenti. Korai felismerése tehát 
egyértelmű előnyökkel jár az állatjólét, környezeti fenntartható-
ság és a nyereségesség szempontjából. 
A DeLaval DCC hordozható sejtszámláló berendezés megbízható 
eszköz, amelynek segítségével könnyen azonosítani lehet a tőgy-
problémákat és arra alapozva lehet megfelelően kezelni az állato-
kat. A kisméretű, hordozható diagnosztikai berendezés, szükség 
szerint bárhol azonnal használható és memóriája számítógéppel 
is összeköthető. Megbízhatósága és pontossága a laboratóriumi 
berendezésekkel megegyező szinten van.
A DeLaval Herd Navigator sokféle korábban használt berendezés 
által szolgáltatott adatokat egyesít és dolgoz fel egy programban. 
Olyan megoldást nyújt a termelőknek, amellyel nincs szükség 
arra, hogy ők végezzék az adatok feldolgozását és kiértékelését. A 
szoftver a kapott adatok alapján megalapozott ajánlásokat nyújt 
a gazda számára, amit neki csak végre kell hajtania. A berende-

zés méri a tejben a BHB (béta-hidroxybutirát), LDH 
(laktát-dehidrogenáz), a progeszteron és a karbamid 
tartalmat, és ez alapján következtet a reprodukció, 
a tőgyegészség és a takarmányozás esetleges prob-
lémáira.
A VMS fejőrobot nem csak fej, elemzi is a tehene-
ket, mivel rendelkezik a legújabb fejlesztésű szenzo-
rokkal és az adatok értékeléséhez szükséges prog-
ramokkal. A Tőgygyulladás Előrejelző Index szám 
(Mastitis Detection index MDi™) a tej paramétereit 
mérő többféle érzékelő adatainak felhasználásával 
értékeli a tőgyegészség alakulását minden egyes 
tehén esetében, minden egyes fejésnél. Azonosítja 
azon egyedeket, amelyeknél valamilyen beavatkozás 
szükséges. Az MDi™ indexszám a tőgynegyedenkénti 
vezetőképesség és vértartalom, valamint az előző fe-
jésekhez viszonyított tejleadás és tejfolyás változása 
alapján jelzi az esetleges problémákat. A beavatko-
zás már korai stádiumban elvégezhető.



Tudja-e Ön, hogy a szervizköltség megtérül?
Tanulmányok szerint a szervizelésre és 
karbantartásra fordított összeg ötszörösét 
lehet megtakarítani a vészhelyzeti leállások 
költségeinek kiküszöbölésével!

A DeLaval InService™ program alappillérei:
DeLaval megelőző karbantartás

DeLaval sürgősségi szerviz
DeLaval szaktanácsadás

DeLaval InService™ – a nyugalom záloga!
hungary.info@delaval.com
www.delaval.hu

DeLaval InService™ Program

holstein-hirdetes141010_HU.indd   1 10/15/14   10:22 AM
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Az OCC beépített szomatikus sejtszámláló berendezés minden 
egyes fejéskor minden egyes tehén esetében megszámolja a le-
fejt tejben lévő szomatikus sejtek számát. A termelőnek tehát 
pontos, naprakész információt nyújt az állomány tőgyegészségi 
állapotáról, az esetleges megbetegedés már a klinikai tünetek 
megjelenése előtt felderíthető és lehetséges a megfelelő meg-
előző intézkedések végrehajtása. Az állomány tőgyegészségi álla-
pota tehát így kordában tartható.

Tehénre szabott fejés
A DeLaval VMS fejőrobot bármely tehén fejéséhez beállítható. Az 
egyedi tulajdonságok, mint az Intelligens felhelyezés, Intelligens 
levétel és Intelligens pulzáció tehénre szabott beállításokat tesz-
nek lehetővé. A szintén egyedileg beállítható stimuláció elősegí-
ti a lehető legjobb tejleadást és gyors tejfolyást. A levétel pedig 
tőgynegyedenként történik, az egyedi tejmérők adatai alapján.
A fejőrobot négy tejmérője folyamatosan, egyedileg méri az 
egyes tőgynegyedekből kinyert tej mennyiségét és a tejfolyás in-
tenzitását, így valódi tőgynegyed fejést valósít meg. A fejőkely-
hek levétele szintén tőgynegyedenként, ideális időben történik. 
A tőgynegyedenkénti tejfolyási adatok elemzésével kiszűrhetők 
az esetleges egészségügyi problémák, valamint lehetővé válik a 
beállítások finomhangolása is.

Testkondíció pontozás
A BCS testkondíció pontozó kamera a tehenek takarmányozási 
állapotának felmérésére szolgál. Cél a megfelelő egyensúly lét-
rehozása a gazdaságos takarmányozás, a magas termelékeny-
ség és a megfelelő állatjólét között. 3D kamerával videó készül a 
tehenekről felülről, mozgás közben és a rendszer meghatározza 
a tehén testkondíció pontját, valamint figyeli annak 2 és 4 
heti változását, ha szükséges figyelmeztet a telepirányítási 
rendszerben.

A precíziós tejtermelés még mindig nagy feladatokat jelent a 
kutatók és fejlesztők számára. A kihívás a gyártók számára az, 
hogy olyan megoldásokat kínáljanak, amelyek összegyűjtik az 
adatokat, feldolgozzák és elemzik azokat, majd megfelelő idő-
ben, megfelelő ajánlásokat nyújtanak a gazdák számára a szük-
séges teendőkről. 



TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL, AJÁNLATAINKKAL KAPCSOLATBAN KERESSE ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKTANÁCSADÓINKAT:

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
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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?
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Borjú tejpótló tápszerek – hogyan olvassunk címkét?
    Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.

A kolosztrumitatás befejezése (születés után 1-2 nappal) után 
a választás előtti lehető leggyorsabb növekedéshez a borjúnak 
kitűnő minőségű tejpótló tápszert kell kapnia az ajánlott kon-
centrációban. A borjúnevelés célja az egészséges, nagy termelé-
sű tehén előállítása, minél hosszabb hasznos élettartammal. Ezt 
csakis intenzív módon lehet elérni, azaz a borjak napi kb. 6 liter 
jó vagy prémium minőségű tejpótló tápszert kapnak, emelt kon-
centrációban bekeverve, megfelelő elhelyezés és gondozás mel-
lett. A tejitatás a tehén életében a legdrágább takarmányozási 
időszak, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő minő-
ségű tejpótló tápszer kiválasztására. A különböző termékekről 
elsősorban a rajtuk lévő címke alapján tudunk tájékozódni.

A címke és a mögötte lévő tartalom
A címkén fel van tüntetve a nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, 
nyershamu és laktóztartalom, amelyek alapszintű információt 
nyújtanak a felhasznált összetevőkről. Ezek a legfőbb jellemzők, 
amelyek segítenek a termék minőségének megítélésében.
A borjú tejpótló tápszerek nyersfehérje tartalma általában 19-
23% között van. Sokan különösen fontosnak tartják ezt az érté-
ket, de valójában a szám önmagában nem mond elegendő infor-
mációt. A lényegi kérdés az, hogy: milyen a fehérje minősége? 
Milyen a fehérje emészthetősége?  A borjút a természet alapve-
tően arra «tervezte», hogy a tejösszetevőket tudja emészteni. 
Bármely jó minőségű borjú tejpótló tápszer alapja a tejfehérje. 
Az előállítási költségek csökkentésére gyakran alkalmaznak az 
összetevők között növényi eredetű fehérjéket. 
A fentiek elmondhatók a zsírok tekintetében is. A tejpótlók 
nyerszsír tartalma általában 16-19%. A puszta adat itt sem mond 
elegendő információt a zsír minőségéről és emészthetőségéről. 
A zsír minősége az összetétel, részecskeméret és külső burok 
minősége alapján ítélhető meg. A borjak nehezen emésztik a 
hosszú szénláncú zsírsavakban gazdag zsírokat, mint például a 
szójaolaj. A borjak számára kedvező zsírforrás a kókusz- és pál-
maolaj. A zsír emészthetőségének fontos jellemzője a részecske-
méret. Minél kisebb a részecskeméret, annál nagyobb lesz a zsír 
összfelülete, ezáltal jobb az emészthetőség is. A borjú számára 
az a kedvező, ha a zsír részecskék több mint 90%-a kisebb, mint 
2 mikron. Ez a részecskeméret a zsírgolyócskák fehérjekapszu-
lába történő zárásával érhető el. A fehérjekapszula fenntartja a 
zsír stabilitását, míg az elhagyja a borjú oltógyomrát. Ezzel meg-
előzhető a tejpótló bekeverésére vagy itatására szolgáló eszkö-
zök zsírfelrakódás általi szennyezése. Az eszközöket és vödröket 
szennyező szabad zsírok elősegítik a kórokozók elszaporodását, 
amely komoly higiéniai kockázatot jelent.
Fontos tényező a zsír : fehérje aránya. A borjúnak a fehérje, így 
a tejben lévő fehérje emésztéséhez is energiára van szüksége. 
Energia (főleg zsír) hiányában a borjú szervezete az energiaszük-
ségletét a fehérjék elégetéséből fogja fedezni. Ez a folyamat ke-
vésbé hatékony, ezzel csökkenti a termékben lévő fehérjék hasz-
nosulásának hatékonyságát. Ha a fehérje és zsír egyensúlya nem 
optimális, akkor a tejpótlóban lévő fehérjefrakció (hiába néz ki 
nagyon jól a címkén a magas érték) nem hasznosul megfelelően.
A prémium minőségű borjú tejpótló tápszerek gyakorlatilag nem 
tartalmaznak rostot. A tejpótlóban lévő rosttartalom forrása 

valószínűleg szója. A növényi eredetű fehérje emészthetősége 
a borjak számára nagyon alacsony, ezért a növényi összetevők 
alkalmazása a tejpótlóban gátolhatja a borjú növekedését.  A 
fehérje emészthetetlen hányada nagy kockázatot jelent a borjú 
egészsége szempontjából, mivel a borjú bélrendszerében a kór-
okozók szaporodásának táptalaját adja. A borjú tejpótlók recep-
túrájába azért tesznek növényi eredetű fehérjét, hogy ezáltal 
csökkenjen a végtermék ára, mivel  gyakori, hogy a terméket ár 
alapján ítéljük meg.
A fehérjetartalmat minden esetben össze kell vetni a rosttarta-
lommal. Minél magasabb a termék rosttartalma, annál alacso-
nyabb a benne lévő fehérje emészthetősége.
A borjú az energiát elsősorban a tejpótló zsír-, illetve 
laktóztartalmából nyeri. A laktóz kitűnő energiaforrás, ugyanak-
kor nagyon ízletes, ezáltal kiváló táplálóanyag a borjú számára. 
A jó minőségű borjú tejpótló tápszer laktóztartalma általában 
40% felett van. A piacon jelen lévő borjú tejpótló tápszerek kö-
zül csak kevés esetben tüntetik fel a laktóz mennyiségét. Ennek 
a valószínű oka az, hogy a laktóztartalom alacsonyabb a kívána-
tosnál.  Különösen azon termékeknél, amelyek növényi erede-
tű fehérjét tartalmaznak, (rosttartalom!) nagy a valószínűsége, 
hogy a laktóz szintje (túl) alacsony.
 A nyershamu megítélése nem egyszerű. A nyershamu tartalom 
a tejpótló tápszer ásványi anyag tartalmára utal. A nyershamu 
tartalom a premixből és a termék összetevőinek ásványi anyag 
tartalmából származik. Normál esetben a nyershamu 8-10% kö-
zött van. Ha a hamutartalom ennél alacsonyabb vagy magasabb, 
akkor valószínűleg a premix nem megfelelő.  Mivel a többi ösz-
szetevő ásványi anyag tartalmát nem ismerjük pontosan, ezért 
a hamutartalom által nyújtott információ nem teljesen ítélhető 
meg a címke alapján.
Bizonyos esetekben a tejpótlók antibiotikumot is tartalmaz-
hatnak. Az antibiotikumok folyamatos, indok nélküli bevitele a 
tejpótlón keresztül a lehető legrosszabb forgatókönyv egy bor-
jú számára. Az antibiotikumot tartalmazó tejpótlók minősége 
a legrosszabb, tekintet nélkül arra, hogy milyen analitikai ér-
tékeket mutatnak fel. Az antibiotikumokat kizárólag állatorvosi 
felügyelet mellett szabad alkalmazni és csak indokolt esetben, 
mivel nagy egészségügyi kockázatot jelentenek ember és állat 
számára egyaránt. Sokkal egészségesebb (nem gyógyszer) meg-
oldások is léteznek a beteg borjak kezelésére pl. hasmenés ese-
tén.  Nem szabad antibiotikum-tartalmú tejpótlót itatni!
A pro- és prebiotikumok megítélése nagyon eltérő. A megfele-
lő minőségű probiotikum a vékonybélben szaporodik és kiszo-
rítja a kórokozó baktériumokat, amelyek veszélyeztetik a borjú 
egészségét. A prebiotikum a vastagbélben szolgál táplálékként 
a jótékony hatású baktériumok számára, megváltoztatva a vas-
tagbélben a pH-t, ezáltal a kórokozó baktériumok számára ked-
vezőtlenné válik a környezet.
Érdekes a termék citromsav-tartalma. A sovány tejpor alapú 
termékek esetében a pH 6,4-6,5 a megfelelő, amely 0,05-0,1 % 
citromsavval elérhető. A sovány tejpor alapú tejpótló pH-t 6,2 
felett kell tartani, különben túrósodik. A savópor alapú termé-
kek 1% citromsav segítségével maradnak stabilak, ezeknek a pH-
ja 5,4-5,5 körül optimális.
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1HO10396 CABRIOLET Robust x Planet ICC$ +913 
 1HO12426 AKEAM Altaspring x Supersire ICC$ +937 

 1HO11669 MAGNUS Tuffenuff x Mogul ICC$ +866

ICC Index az Ideális Árutermelő Tehénért

Genex
Cooperative, Inc.
A Subsidiary of Cooperative Resources International

KÖZELÍTSEN AZ IDEÁLIS A VALÓSÁGHOZ...

  Kizárólagos magyarországi importőr:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, Fax: +36-1-402-10-11, intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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Az ár a termék minőségének egyik legfontosabb mutatója. Gyak-
ran előfordul, hogy a címkén nincsenek feltüntetve a tejpótló 
összetevői, emiatt még nehezebb a tápszer minőségét megítél-
ni. A címke és az ár összevetése már értékesebb információt 
szolgáltat, hiszen egy prémium minőségű termék nem lehet ol-
csó. A gyártónak meg kell vásárolnia az alapanyagokat (főleg a 
tej eredetű fehérjét) a piaci áron, amit nem tud befolyásolni. A 
kiváló minőségű végtermék ára így magas lesz.

 A címke és a valóság
A címke és az ár vizsgálata után a következő lépés a termék 
vizsgálata, hogyan viselkedik a gyakorlatban. A termék vízzel 
történő bekeverése után könnyen, szemmel láthatóan megál-
lapítható a vízoldékonyság, az oldat stabilitása és szabad zsírok 
aránya. Ezek nagyon fontos információk arról, hogy a címkén 
lévő adatok megfelelnek-e a valóságnak, vagy okunk van kétel-
kedni. El kell készíteni az oldatot a címke utasításai alapján és 
megfigyelni a termék oldódását. Teljes mértékben feloldódik? 
Vannak benne csomók? Mennyi munka kell a bekeveréshez? A 
prémium minőségű tejpótló tápszer csomómentesen, könnyen 
oldódik, kevés erőfeszítéssel. Minél nehezebben oldódik a táp-
szer, annál gyengébb a tejpótló minősége.
Azt is meg kell figyelni, hogy milyen stabilan marad az oldat-
ban a tápszer. Képződik-e összefüggő hab az oldat felszínén? 
Képződnek-e rétegek az oldat felső és/vagy alsó részében? A 
prémium minőségű tápszerek esetén ezek a jelenségek nem 
fordulnak elő.  Az összefüggő habosodás vagy rétegek képző-
dése egyértelműen jelzi a gyenge minőséget. Például a növényi 
eredetű fehérjék természetes formájukban nem vízoldékonyak, 
így az oldat aljára süllyednek. Ha a címke állítása szerint nincs 
rosttartalma a terméknek, ugyanakkor az oldat aljára egy külön 
réteg kiülepszik, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a címke 
nem korrekt.
Az oldat tetején úszó zsírkarikák szabad zsírok jelenlétére utal-
nak. A prémium minőségű tejpótlókban lévő zsír nagyon apró, 
fehérje burokba kapszulázott zsírgolyók formájában található, 
szabad zsírkarikák nem láthatók.  Tehát ha az oldat tetején zsír-
karikák úsznak, vagy az oldatba nyúlva és kezünket kihúzva zsír 
ragad a kezünkre, akkor beigazolódott, hogy a termék zsír ösz-
szetevője gyenge minőségű. Hiába issza meg a borjú rövid időn 
belül a tejpótlót, a belekben a gyenge minőségű zsír nem fog 
megfelelően emésztődni.
A termék minőségével kapcsolatban további információt nyújt 
a konkrét laboratóriumi vizsgálat. Gyakran tapasztaljuk, hogy a 
címke alapján prémium minőségű tejpótló tápszerek alkalma-
zásával – megfelelő egyéb körülmények ellenére is – különbö-
ző problémák lépnek fel a telepeken (hasmenés, elhullás, nem 
megfelelő testtömeg gyarapodás, stb.). A szokásos Wendee-i 
analízis mellett megállapítható a kazein-tartalom, amelyből 
következtethető a sovány tejpor-tartalom. Nagy pontossággal 
meghatározható a termékben lévő zsír eredete és összetétele is. 
Komoly gyártási problémákra enged következtetni, ha a termék 
nyersfehérje- vagy nyerszsír-tartalma sem egyezik a címkével. 
A végeredmény az ilyen esetek többségében eltérést mutat a 
címkéhez képest.

Összefoglalás
Ahogyan az élet minden területén, itt is érvényes a szabály, 
hogy a prémium minőséget nem lehet olcsón előállítani. Az 
alapanyagok világpiaci ára a gyártók felé közel azonos, ugyan-
akkor a megfelelő precíziós gyártósorok, a laboratóriumi háttér 
és szaktudás is a gyártás szerves részét kell, hogy képezze. A 
Sprayfo a kompromisszumok nélküli borjúnevelés elkötelezett 

híveként magas követelményeket támaszt mind az alapanyagok, 
mind pedig a gyártás tekintetében. A Sprayfo tejpótló tápszerek 
hatékonyan támogatják a borjú egészséges növekedését és fej-
lődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo Egészséget tá-
mogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető 
legjobb módon segítik a borjakat. 
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal áll partnerei-
nek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő 
minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs 
tejtaxival, borjú itató automatával, higiénikus kolosztrum kezelő 
rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő 
telepeket. 

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, Fax: +36-
1-402-10-11, 

e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

Drewitt Bt.

Istállók csúszásmentesítése betonmarással 

Rövid határidőre vállaljuk

Állattartó telepek beton padozatának csúszásmentesítését. 

Megtérülése:
Egyetlen kieső állat értéke magasabb lehet, mint a betonmarás 

költsége.

www.drewitt.hu
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Már több mint 200 000 m2 felmart terület!

Előzze meg a szétcsúszásokat 

Új termék érkezett Magyarországra!!!

Itatószelep, mely nagy 
áteresztőképességű 
és el van látva egy 
fagymentesítő 
szerkezettel, mely
megakadályozza a
szelep elfagyásának 
veszélyét.
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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

CS011117
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