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Az elmúlt időszakban ismét egyre többször hallunk olyan han-
gokat, érveléseket, amelyek azt állítják, hogy a holstein állomá-
nyokban esetleg előforduló problémák leküzdésére az egyetlen 
üdvözítő megoldást a keresztezés jelenti.
Nem új keletű ez az irány, de napjaink modern tenyésztési prog-
ramjaiban nincs helye!
Ezt határozottan állíthatjuk, hiszen ez a hatalmas tejtermelés-
re szelektált világfajta képes valamennyi, korábban kritikusnak 
ítélt tulajdonságában (pl. fertilitás, zsír- és fehérjetermelés) faj-
tán belül megoldást kínálni - hiszen a problémás tulajdonságo-
kat időben felismerve nagyon komoly szelekciós munka zajlott e 
területek javítására. A nagy tejtermeléssel szorosan összefüggő, 
illetve egymásra negatívan ható, alacsony öröklődhetőségű ér-
tékmérők esetében a genomikus szelekció ugrásszerű javulást 
eredményezett az utóbbi egy-, másfél évtizedben. A szelekciós 
bázis pedig nagyságrendekkel nagyobb bármely más, szóba ke-
rülhető fajtánál.
A párosítási partnernek megálmodott fajták tenyészérték szá-
mai ráadásul megtévesztőek, hiszen a különböző fajták kö-
zött nagyon komoly báziskorrekcióra van szükség ahhoz, hogy 
adott tulajdonságok esetében egymásnak megfeleltethető 
számokról beszéljünk. Azt gondolhatnánk, hogy X kg fehér-
je tenyészértékkel rendelkező jersey tenyészbika lányutódai a 
kortársai átlagához képest X kg fehérjével több tejet képesek 
termelni megadott megbízhatósági értéknek megfelelően. Ez 
sajnos nem így van. Az egyes fajták közötti báziskorrekció igen 
jelentős, amelyet e tanulmány során be fogunk mutatni.
Tekintsük át objektíven a tényeket. Jelen tanulmány Dr. Tom 
Lawlor, a Holstein Association USA (Amerikai Holstein Tenyész-
tőszervezet) kutatási, fejlesztési igazgatójának a Holstein Világ-
szövetség 2016-os Konferenciáján elhangzott előadása alapján, 
a hazai adatokat is felhasználva készült.
Az 1. táblázat az amerikai tejtermelő populáció megoszlását 
mutatja fajtánként. Az első oszlop a tejtermelő telepek száza-
lékos arányát mutatja, amelyekben az adott fajtához tartozó 

egyedeket tartják, a második oszlop pedig az adott fajtához 
tartozó egyedek százalékos arányát mutatják a teljes tejtermelő 
állományon belül. Látható, hogy a telepek egy részén több fajtá-
hoz tartozó egyedeket is tartanak, hiszen az első oszlop számai-
nak összege meghaladja a 100-at. A számok világosan mutatják, 
hogy a tejtermelő telepek megközelítően 90%-ban a holstein 
fajta jelen van, ezt követi a jersey, amely a telepek 28%-ában, 
míg a svájci borzderes 10%-ában fordul elő.
Ugyanakkor az egyes fajtához tartozó tehenek százalékos ará-
nyát a holstein vezeti 86%-kal, ezt a jersey követi 7,8%-kal. Kije-
lenthető, hogy a tejtermelő állományokat a holstein fajta domi-
nálja, amelynek azért biztosan van valami alapja… 

Miért is kezdjünk el keresztezni?
A szaporítóanyag-kereskedelem szereplői, a szaktanácsadók és 
az okoskodók gyakran az alábbi indokokkal magyarázzák a ke-
resztezés létjogosultságát:

- javuló termelési mutatók
- jobb masztitisz rezisztancia
- javuló termékenység
- könnyű ellés
- javuló életképesség

A helyzet az, hogy a fenti kritikus tulajdonságok javítását szin-
te valamennyi ország holstein tenyésztési programja zászlajára 
tűzte és minden területen hatalmas fejlődést ért el. A koráb-
bi időszakban a fajtát szinte kizárólag a hatalmas tejtermelés 
képességére, ezen belül természetesen az óriási mennyiségű 
tejzsír és tejfehérje termelésére szelektálták. Az úgynevezett 
másodlagos- vagy menedzsment tulajdonságok viszont napja-
inkra meghatározó szerepet kaptak. Nagy hangsúlyt helyeztünk 
az egészségügyi-, fertilitási- és szaporodásbiológiai mutatókra. 
2002-től például az USA-ban a szomatikus sejtszám tulajdonság-
ra nagyobb hangsúlyt helyeztek, hiszen az a tőgy egyik legfonto-

Keresztezés - miért NE!
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE

1. táblázat: Az USA tejtermelő szektorának összetétele fajták 
szerint. (A publikálás ideje: 2016. február, forrás: USDA)
Fajta A telepek %-os aránya, 

ahol ez a fajta jelen van
A tehénállomány 
%-os aránya

Holstein 89,6 86
Jersey 28,2 7,8
Ayshire 4,0 0,2
Brown Swiss 10,1 0,8
Guernsey 3,3 0,2
Milking Shorthorn 4,7 0,1
Egyéb, a többihez
nem soroltható fajta

22,7 4,9

Összesen - 100
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sabb egészségügyi mutatója, a masztitisz rezisztencia közvetett 
jelzője. 2005-2011 között a szelekciós index több összetevőjét 
és az összetevők arányait is megváltoztatták annak érdekében, 
hogy az egészségügyi és fertilitási mutatók javuljanak. Ilyen volt 
a hasznos élettartam, a lányutódok vemhesülési arányának, az 
elléslefolyás és a borjak túlélőképességének beépítése, 2014-
ben pedig a fertilitási index és a takarmányhasznosítás tulajdon-
ságok is bekerültek a képletbe.

Szelekciós indexek, a nemesítőmunka eszközei

Magyarországon a nemzeti tenyésztési program ún. index sze-
lekció segítségével zajlik. Ebben az indexben a fent részletezett 
okok miatt a termelési tulajdonságok közül a legértékesebb 
fehérje- és zsír paraméterek mellett a funkcionális küllem két 
meghatározó jelentőségű összetevője, a tőgyindex és lábindex 
szerepel. Mindezen túlmenően megtalálható az összetevők kö-
zött a szomatikus sejtszám, a hosszú hasznos élettartam és az 
elléslefolyás tulajdonságcsoport is. 
A fertilitási adatok elemzése jelenleg is folyamatban van, annak 
tenyészértékbecslésben történő felhasználása mérlegelés tár-
gyát képezi.
A szelekciós indexek — mint az amerikai TPI vagy a magyar 
HGI — sikeres alkalmazását mi sem bizonyítja jobban, mint az 

a tény, hogy a szelekciós indexből képzett kategóriákhoz tartozó 
egyedek valódi életteljesítményét összehasonlítva, kiemelkedő 
különbségek találhatók a főbb tulajdonságok vonatkozásában  
a felső negyedbe, illetve az alsó negyedbe tartozó egyedek kö-
zött. Ezeket mutatja be részletesen a 2. táblázat.

Genetikai trendek és a fenotípusos termelési mutatók alakulása
A szelekciós munka sikerét igazolják a következő diagramok, 
amelyek a hazai populáció genetikai értékmérőinek alakulását 
és a fenotípusos termelési adatok változását mutatják be.

Az 1. diagram a hazai, ivadékteljesítmény-vizsgá-
latban (ITV) értékelődött tenyészbikák tej-, tejzsír- 
és tejfehérje kg tenyészértékeinek évjárati trend-
jét mutatja be. Folyamatos és töretlen fejlődés 
látható a tejmennyiség és az értékes tejzsír és a 
tejfehérje termelés tekintetében. A számokat le-
fordítva ez azt jelenti, hogy az 1990-ben született 
és értékelődött holstein tenyészbika-évjárat ösz-
szes egyedének átlaga az adott tulajdonság vonat-
kozásában a jelenleg a tenyészértékbecslés szám-
szerű bázisát jelentő 2010-es születésű tehenek 
tenyészérték átlagához viszonyítva 1152 kg-mal 
kisebb tej, 37 kg-mal kevesebb tejzsír és 48 kg-mal 
kisebb tejfehérje termelési kapacitást örökít, míg 
a legutolsó értékelődött tenyészbika évjárat átla-
ga esetében 1425 kg tejjel, 53 kg tejzsírral és 48 
kg tejfehérje termeléssel többet örökít utódaiban 

egy laktációban. Ez óriási különbség, közel 2600 kg tej, 90 kg tej-
zsír és 96 kg tejfehérje genetikai potenciálnövekedés, genetikai 
ugrás mindössze 5 generációnyi idő, 27 év alatt.
A 2. diagram ugyanezen tenyészbikapopuláció lányutódainak 
kifejlett korra és 305 napos laktációra korrigált termelési poten-
ciálját mutatja meg. Jól látható, hogy az elmúlt 27 év nemesítő 
munkája populációs szinten közel 4500 kg tej, 166 kg tejzsír és 
155 kg tejfehérje termelés növekedést eredményezett a 305 na-
pos standard laktációban, az 1990-ben született és a 2012-ben 
született, hazai ITV-ben értékelődött tenyészbikák utódai vonat-
kozásában.
A 3. és a 4. diagram a tenyészbikák lányutódainak kifejlett korra 
és 305 napos laktációra korrigált tejtermelés zsír- és fehérje% 

beltartalom fenotípusos értékeinek és a hozzájuk tar-
tozó zsír- és fehérje beltartalom tenyészértékek genotí-
pusos trendjeit mutatják meg. 
Az 5. és a 6. diagram az adott tenyészbika-populáció 
zsír és fehérje% beltartalmi mutató tenyészértékeinek 
és a hozzájuk tartozó lányutódok kifejlett korra és 305 
napos laktációra korrigált tejzsír- és tejfehérje termelé-
se közötti összefüggést szemlélteti. 
Mindezek a termelési tulajdonságokra vonatkozó ge-
netikai és fenotípusos trendek jól érzékeltetik azt a ha-
talmas ugrást, amit az elmúlt néhány generáció alatt 
sikerült elérni a tenyésztőknek. Ez az öt generációnyi 
idő is elegendő volt ahhoz, hogy a termelési tulajdon-
ságokban kiváló eredményeket érjen el a holstein fajta.
A 7. diagram az elléslefolyás két vizsgált és publikált 
tenyészérték-tulajdonságát mutatja meg.
A direkt ellési információ arra vonatkozik, hogy az adott 
apaságú tenyészbika utódai milyen könnyen, illetve ne-
hezen születnek meg, míg az indirekt mutató azt jelzi 
számunkra, hogy az adott tenyészbika lányutódja mi-
lyen könnyen ellik.

2. táblázat: Valódi életteljesítmények
A 2015 áprilisi tenyészértékbecslés adataiból, a TPI alapján képzett populáció-
hányadok esetében
A tehenek születési évjárata 2007-2009. Forrás: USDA, HolsteinUSA
TPI alapján  
képzett  
populációhányad

TPI Zsír+fehérje 
termelés egy 
életnapra  
számítva

Élettartam Szomatikus 
sejtszám

Küllemi 
végpont-
szám

Top negyed 1692 3,59 4 év, 
9 hónap, 
21 nap

2,20 79,3

Második negyed 1530 3,11 4 év, 
8 hónap, 
1 nap

2,37 77,8

Harmadik negyed 1421 2,79 4 év, 
6 hónap, 
16 nap

2,51 76,9

Alsó negyed 1284 2,46 4 év, 
4 hónap, 
17 nap

2,72 75,4
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becslésben történő felhasználása mérlegelés tárgyát képezi.

A szelekciós indexek — mint az amerikai TPI vagy a magyar HGI — sikeres alkalmazását mi sem 
bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a szelekciós indexből képzett kategóriákhoz tartozó egye-
dek valódi élet teljesítményét összehasonlítva, kiemelkedő különbségek találhatók a főbb tulaj-
donságok vonatkozásában a felső negyedbe, illetve az alsó negyedbe tartozó egyedek között. 
Ezeket mutatja be részletesen a 2. táblázat.


Genetikai trendek és a fenotípusos termelési mutatók alakulása 

A szelekciós munka sikerét igazolják a következő diagramok, amelyek a hazai populáció genetikai 
értékmérőinek alakulását és a fenotípusos termelési adatok változását mutatják be.


2. táblázat: Valódi életteljesítmények
A 2015 áprilisi tenyészértékbecslés adataiból, a TPI alapján képzett populáció-hányadok esetében 

A tehenek születési évjárata 2007-2009. Forrás: USDA, HolsteinUSA

TPI alapján képzett 
populációhányad TPI

Zsír+fehérje 
termelés egy 

életnapra számítva
Élettartam Szomatikus 

sejtszám
Küllemi 

végpontszám

Top negyed 1692 3,59 4 év, 9 hónap, 
21 nap

2,20 79,3

Második negyed 1530 3,11 4 év, 8 hónap, 
1 nap

2,37 77,8

Harmadik negyed 1421 2,79 4 év, 6 hónap, 
16 nap

2,51 76,9

Alsó negyed 1284 2,46 4 év, 4 hónap, 
17 nap

2,72 75,4

1. diagram: Tenyészbikák évjárati tenyészérték-mutatói tej-, zsír- és fehérje kg tulajdonságokban.
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Az 1. diagram a hazai, ivadékteljesítmény-vizsgálatban (ITV) értékelődött tenyészbikák tej-, tejzsír- 
és tejfehérje kg tenyészértékeinek évjárati trendjét mutatja be. Folyamatos és töretlen fejlődés lát-
ható a tejmennyiség és az értékes tejzsír és a tejfehérje termelés tekintetében. A számokat lefor-
dítva ez azt jelenti, hogy az 1990-ben született és értékelődött tenyészbika-évjárat összes egye-
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A 2. diagram ugyanezen tenyészbikapopuláció lányutódainak kifejlett korra és 305 napos laktáció-
ra korrigált termelési potenciálját mutatja meg. Jól látható, hogy az elmúlt 27 év nemesítő munkája 
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eredményezett a 305 napos standard laktációban, az 1990-ben született és a 2012-ben született, 
hazai ITV-ben értékelődött tenyészbikák utódai vonatkozásában.


2. diagram: Tenyészbikák lányutódainak évjárati mutatói tej-, zsír- és fehérje kg tulajdonságokban. Kifejlett korra és
305 napos laktációra korrigált értékek
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A 3. és a 4. diagram a tenyészbikák lányutódainak kifejlett korra és 305 napos laktációra korrigált 
tejtermelés zsír és fehérje % beltartalom fenotípusos értékeinek és a hozzájuk tartozó zsír és fe-
hérje beltartalom tenyészértékek genotípusos trendjeit mutatják meg. 
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1. diagram: Tenyészbikák évjárati tenyészérték-mutatói tej-, zsír- és fehérje kg tulajdonságokban

2. diagram: Tenyészbikák lányutódainak évjárati mutatói tej-, zsír- és fehérje kg tulajdonságokban
Kifejlett korra és 305 napos laktációra korrigált értékek

3. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói zsír% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik kifejlett korra és 
305 napos laktációra korrigált zsír% beltartalmi mutatói (fenotípus)
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4. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói fehérje% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik
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Az 5. és a 6. diagram az adott tenyészbika-populáció zsír és fehérje % beltartalmi mutató te-
nyészértékeinek és a hozzájuk tartozó lányutódok kifejlett korra és 305 napos laktációra korrigált 
tejzsír- és tejfehérje termelése közötti összefüggést szemlélteti. 

Mindezek a termelési tulajdonságokra vonatkozó genetikai és fenotípusos trendek jól érzékeltetik 
azt a hatalmas ugrást, amit az elmúlt néhány generáció alatt sikerült elérni a tenyésztőknek. Ez az 
öt generációnyi idő is elegendő volt ahhoz, hogy a termelési tulajdonságokban kiváló eredménye-
ket érjen el a Holstein fajta.


5. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói zsír% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik kifejlett korra és 305 napos laktációra korrigált
zsírtermelés mutatói (fenotípus)
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6. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói fehérje% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik kifejlett korra és 305 napos laktációra korrigált
fehérjetermelés mutatói (fenotípus)
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4. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói fehérje% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik kifejlett korra 
és 305 napos laktációra korrigált fehérje% beltartalmi mutatói (fenotípus)

5. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói zsír% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik kifejlett korra és 
305 napos laktációra korrigált zsírtermelés mutatói (fenotípus)

6. diagram: Tenyészbikák évjárati mutatói fehérje% tenyészérték tulajdonságban (genotípus), illetve lányutódaik kifejlett korra 
és 305 napos laktációra korrigált fehérjetermelés mutatói (fenotípus)
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Keresztezés - más fajok esetében
Sokszor a baromfi vagy a sertéságazat hibrid tenyésztési prog-
ramjaival érvelnek a keresztezést pártolók. Ne feledjük, hogy 
például a broiler csirke, mint végtermék előállításhoz 4 szülői 
vonalat tart fenn a globális tenyésztő nagyvállalat. Minden faj-
tatiszta vonal hordoz a végtermék szempontjából fontos tulaj-
donságokat, de a broiler csirke továbbtenyésztésre már nem al-
kalmas, egy egyszeri termék, amelyet a szülői vonalak céltudatos 
nemesítésével és folyamatos fenntartásával tudunk újra és újra 
előállítani. Nincs egyetlen olyan tejhasznú fajta sem, amelyet a 
keresztezésre, annak egyik vonalának fenntartására nemesítet-
tek volna. A holstein fajta — mint világfajta — tenyésztésében, 
nemesítésében arra törekedtek, hogy valamennyi környezeti és 
piaci feltételnek meg tudjon felelni az adott szubpopuláció. Más 
tejtermelő fajták viszont beáldozták azokat a korábban meg-
figyelt előnyös tulajdonságaikat, amelyek érdekessé tették az 
adott fajtát – mint a keresztezés egyik potenciális vonalát –, mi-
közben igyekeztek lépést tartani a meghatározó holstein fajtával. 

Versengő populációk
Nézzünk erre néhány példát. Az amerikai holstein és jersey 
populáció hivatalos tenyészértékbecslésének eredményeit 
elemezve a következő összefüggéseket találtuk. Az ábrákon a 
holstein fajtát kékkel, a jersey fajtát pedig narancssárgával jelöl-
tük. Az első grafikon a szomatikus sejtszám tenyészértékek ala-
kulását mutatja be. 2004-től kezdődően a holstein bikák szoma-
tikus sejtszám tenyészértékei meredeken zuhannak, ami ennél 

A 7. diagram az elléslefolyás két vizsgált és publikált tenyészérték-tulajdonságát mutatja meg.
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tenyészbika lányutódja milyen könnyen ellik.
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Nézzünk erre néhány példát. Az amerikai Hols-
tein és Jersey populáció hivatalos tenyészér-
tékbecslésének eredményeit elemezve a kö-
vetkező összefüggéseket találtuk. Az ábrákon 
a Holstein fajtát kékkel, a Jersey fajtát pedig 
narancssárgával jelöltük. Az első graÞkon a 
szomatikus sejtszám tenyészértékek alakulását 
mutatja be. 2004-től kezdődően a Holstein bi-
kák szomatikus sejtszám tenyészértékei mere-
deken zuhannak, ami ennél a tulajdonságnál a 
kedvező irány, hiszen az utódok tejében meg-
jelenő kevesebb szomatikus sejt a tőgy kedve-
zőbb egészségügyi állapotát jelenti, miközben 
a Jersey tenyészértékek meredek emelkedés-

be kezdtek. A következő két graÞkon pedig a 

fertilitási tulajdonságok  alakulásáról tájékoztatnak. Az első a lányutódok vemhesülési arányát 
szemlŽlteti. A 2000-es Žvekben megÞgyelt, egyre roml— trendet a tudatos szelekci—s munka Žs a 
célzottan végrehajtott tenyésztési programok először sikeresen megállították, majd javulás mutat-
kozott ebben a tulajdonságban is. A következő graÞkon a tehenek vemhesŸlŽsi ar‡ny‡t mutatja. 
Jól látható, hogy a Holstein fajta esetében a trend megfordult és egyre javuló tenyészértékeket 
képviselnek a tenyészbikák, míg a Jersey esetében e tulajdonság trendje sajnálatosan további 
romlást mutat.
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tezés teljesítményértékeivel tudna és akarna számolni.
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a tulajdonságnál a kedvező irány, hiszen az utódok tejében meg-
jelenő kevesebb szomatikus sejt a tőgy kedvezőbb egészségügyi 
állapotát jelenti, miközben a jersey tenyészértékek meredek 
emelkedésbe kezdtek. A következő ké grafikon pedig a fertilitási 
tulajdonságok alakulásáról tájékoztatnak. Az első a lányutódok 
vemhesülési arányát szemlélteti. A 2000-es években megfigyelt 
egyre romló trendet a tudatos szelekciós munka és a célzottan 
végrehajtott tenyésztési programok először sikeresen megállí-
tották, majd javulás mutatkozott ebben a tulajdonságban is. A 
következő grafikon a tehenek vemhesülési arányát mutatja. Jól 
látható, hogy a holstein fajta esetében a trend megfordult és 
egyre javuló tenyészértékeket képviselnek a tenyészbikák, míg 
a jersey esetében e tulajdonság trendje sajnálatosan további 
romlást mutat.
A tejhasznú szarvasmarhatenyésztés, a tejágazat nem a ke-
resztezésre épít. Nincs olyan szelekciós program, modern 
tenyészértékbecslés, genomikai alapokon segített szelekció, 
amely a keresztezés teljesítményértékeivel tudna és akarna szá-
molni.

Keresztezés - tényleg megéri?
Nézzünk egy gyakorlati példát. Sokszor merül fel az a kérdés, 
hogy ha például tejfehérje termelésben vesszük egy fajta csúcs-
tenyészbikáját és azokat különböző fajtához tartozó tehenekkel 
párosítjuk, akkor milyen 
lesz az utódok tejfehérje 
termelő képessége.
A kérdés megválaszolá-
sához nagyon fontos az 
alábbi táblázat ismere-
te. Ebben azokat a bázis-
különbségeket találjuk, 
amelyek az egyes fajták 
között jelennek meg a 
tenyészértékbecslés so-
rán. A viszonyítás alapja 
a holstein fajta. A terme-
lési tulajdonságok ese-
tében font (0,4536kg) a 
mértékegység.
A párosítás során ezeket 
a báziseltéréseket és a 
heterózishatást is figye-
lembe véve az amerikai 
kollégák az alábbi adato-
kat kapták. Ha az aktuá-
lis rangsort vezető csúcs-
bikát - SUPERSIRE-t (a 
név kötelez) holstein faj-
tájú tehenekre párosít-
ják, akkor nem meglepő 
módon az utódok átla-
gosan 71 fonttal termel-
nek majd több fehérjét 
kortársaiknál. A további 
fajták esetében ez az 
érték kiugróan magas, 
hiszen jersey tehenek 
esetében az utódok 133 
fonttal, ayrshire tehenek 
esetében pedig 148 font 

fehérjével termelnek többet.  Ennek oka — rögzítsük még egy-
szer — a fajták közötti báziskorrekció, illetve a heterózishatás. A 
helyzet viszont egészen más akkor, ha a jersey fajtájú csúcsbi-
kát MACHETE-t párosítjuk holstein tehenekre. Ebben az esetben 
csak 20 font tejfehérjével termel többet ebből a párosításból 
származó utód. Ha jersey tehénre párosítjuk, akkor az elvárható 
41 font, míg ayrshire tehenek esetében 43 font a növekmény. 
Örökítőérték vonatkozásában ez a +20 font tejfehérje elenyésző 
nagyságrend.
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Megoldás - határ a csillagos ég
A holstein fajta esetében, ha beállítjuk a fenti fehérje 
örökítőértéket szűrőfeltételként, és mellé további tulajdonsá-
gokat választunk, például az alábbi felsorolás szerint:

- pozitív a takarmányhasznosítási mutató,
- pozitív fertilitási index,
- pozitív a funkcionális küllemi mutató,
- alacsony szomatikus sejtszám,
- kedvező elléslefolyási index,

és ezekből a tulajdonságokból mind javító hatást állítunk be, 
még így is több mint 1200 ilyen tenyészbika közül választha-
tunk az amerikai tenyészértékbecslési rendszerből. Ha ehhez 
még hozzáadjuk a többi holstein tenyésztő ország csúcskínála-
tát, akkor bizony nagyon nagy választékot találhatunk. Ezek a 
populációk, a törzskönyvek kölcsönösen nyitottak egymás felé, 
így a magyar tenyésztők is a hazai kínálat mellett a világ teljes 
kínálatából tervezhetik meg saját tenyésztési programjukat. A 
párosítások tervezése során azt sem szabad szem elől téveszte-
nünk, hogy a fajtán belül történő tenyészbikaválasztás esetében 
megőrizzük állományunk fajtatiszta mivoltát, míg egy kereszte-
zésből származó egyed esetében ezzel az értékkel nem számol-
hatunk. Így a tenyészállatpiacon komoly hátrányt szenved az, aki 
keresztezett egyedeit csak nyomott áron, árutermelő egyedként 
és nem tenyészállatként tudja értékesíteni.

A holstein fajta rene-
szánsza
A holstein fajta rene-
szánszát éljük. Rend-
kívül gyors genetikai 
fejlődésnek vagyunk 
tanúi az egészségügyi, 
a termékenységi, a 
menedzsment és a ter-
melési tulajdonságok 
terén.

Ehhez az elképesztő potenciálhoz kapcsolódik még a modern 
kor vívmánya - a gyakorlatban alkalmazott genomika. Jól tud-
juk, hogy az ún. másodlagos tulajdonságok öröklődhetősége 
meglehetősen alacsony. Ezért is haladt lassabban a nemesí-
tés folyamata ezekben a tulajdonságokban. Napjainkban az 
örökítőanyag egyedi vizsgálata és a populációgenetika statisz-
tikai módszerei lehetővé teszik számukra, hogy egy kis meny-
nyiségű biológiai mintából meghatározhassuk az adott egyed 
genetikai tulajdonságait és ezt a referenciaként választott popu-
lációhoz viszonyítva konkrét tenyészértéket becsüljünk az egyed 
számára nagy megbízhatósággal. Ezt úgy kell elképzelnünk, 
mintha a tenyészértékbecslés adataiba egyre újabb utódokat 
vonnánk be, növelve e tulajdonságok becslésének megbízha-
tóságát. A genomikus szelekció segítségével a holstein fajta ér-
tékmérői ugrásszerűen növekednek, tovább növelve a hatékony 
és eredményes tejtermelésben megfigyelhető előnyét minden 
más tejtermelő fajtával szemben.
Ez a módszer a hazai tenyésztők rendelkezésére áll, hiszen a 
tenyészértékbecslési rendszer legújabb fejlesztése eredmé-
nyeként a hazai genomikus tenyészértékbecslési rendszert az 
INTERBULL megvizsgálta, és a sikeres teszt eredménye alapján 
Magyarország is immár része a nemzetközi genomikus szelekci-
ós munkának.

Várható tejfehérje termelés, ha adott fajtához tartozó tenyészbikát párosítunk 
különböző fajtájú tehenekhez 

Párosítási partner Becsült tejfehérjetermelés

SUPERSIRE
(+71 font fehérje)
Holstein bika

Holstein tehén 71 font fehérjével több az átlagos holstein tehén termelésénél
Jersey tehén 133 font fehérjével több az átlagos jersey tehén termelésénél
Ayrshire tehén 148 font fehérjével több az átlagos ayrshire tehén termelésénél

MACHETE
(+41 font fehérje)
Jersey bika

Jersey tehén 41 font fehérjével több az átlagos jersey tehén termelésénél
Holstein tehén 20 font fehérjével több az átlagos holstein tehén termelésénél
Ayrshire tehén 43 font fehérjével több az átlagos ayrshire tehén termelésénél

A Gödöllői Tangazdaság Zrt. 

Hatvan-Nagygombosi holstein-fríz tejelő tehenészetébe 
 

TELEPVEZETŐ 
munkatársat keres.

Feladatok: szarvasmarha tenyésztési ágazatvezető munkájának segítése; a kb. 700 tehén és szaporulatának tartá-
sához kapcsolódó munkaműveletek felügyelete; telepi munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése; az állatok 
megfigyelése, az egészségi állapot ellenőrzése, az állatorvos segítése; a tartás- és fejéstechnológia előírásainak 
pontos betartása, betartatása; az állattartó helyek és azok környezetének rendben tartatása; az állategészségügyi- 
és járványvédelmi szabályok, a munkavédelmi, az élet-, baleset-, tűz- és vagyonbiztonsági előírások teljes körű 
betartása, betartatása

Elvárások: szakirányú végzettség; szaporodásbiológiai tapasztalat; gépi fejőrendszerek ismerete; határozott vezető 
a telep dolgozói számára; terhelhető, rugalmas, megbízható; rendelkezik felhasználói szintű számítógépes ismere-
tekkel és B kategóriás jogosítvánnyal; inszeminátori tapasztalat előnyt jelent; minimum 3 év szakmai tapasztalat
 
Jelentkezését kérjük erre az e-mail címre küldje: allas@gtrt.hu
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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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A 2014. évi spanyolországi EHRC konferencián és küldöttgyűlé-
sen nyerte el Magyarország a következő rendezvény szervezési 
jogát. Óriási felelősséggel járt ez a megtiszteltetés, hiszen Euró-
pa holstein tenyésztésének vezető tisztviselői regisztrálták rész-
vételi szándékukat. A Konföderáció valamennyi tagszervezete 
az átalakulóban lévő török, illetve az eltűnő görög szervezeten 
kívül fontosnak tartotta eljönni Budapestre. 
Vasárnap a budavári Hilton szálloda egyik tanácstermében el-
nökségi üléssel kezdődött a szakmai munka. Áttekintettük az 
előző ülés óta eltelt időszak eseményeit, a közelgő konferencia 
és a küldöttgyűlés előkészületeit és a szakmai kísérőprogramo-
kat. Az esti nyitófogadáson kellemes hangulatban köszöntötték 
egymást az egyes tenyésztőszervezetek vezetői, a régi ismerő-
sök, szakemberek, kollégák.

A konferencia
A konferencia 4 szekciója, egyenként 3-3 előadással valódi szak-
mai csemegét kínált az érdeklődők számára. Az előkészületek 
során igyekeztünk úgy felkérni az előadókat, hogy mind az el-
mélet, mind a gyakorlat területéről a legkiválóbbak jöjjenek el 
és osszák meg tudásukat a népes hallgatósággal. A konferencia 
érdekes előadásait igyekszünk közkinccsé tenni és a magazinunk 
következő számaiban leközölni.

Élénk érdeklődés kísérte az előadásokat, sok kérdés 
fogalmazódott meg az aktív hallgatóság soraiból. Tudatosan 
törekedtünk arra, hogy a tudomány legfrissebb eredményeit 
a gyakorlat szintjén, felhasználói oldalról közelítsük meg. Meg 
szerettük volna mutatni azt, hogy ezeket az eredményeket 
miként lehet a leghasznosabban felhasználni. 
A genomika területen például ma már mindenki tisztában van 
azzal, hogy milyen lehetőségek rejlenek a genetikai kutatá-
sokban, ezeken keresztül miként tudjuk meghatározni egy-egy 
egyed tulajdonságait. A referencia populáció, az SMTP infor-
máció ma már a tenyésztői köznyelv része lett, viszont arról 
keveset hallottunk eddig, hogy rendszerszinten miként tudjuk 
ezeket az információkat átadni, s a termelők, tenyésztők hogyan 
tudják hasznosítani állományuk tenyésztési programjának vég-

rehajtásában. A német és a holland kollégák érdekes megoldá-
sokat mutattak be arra nézve, hogy miként lehet ezt rendszerbe 
foglalva komoly és értékes szolgáltatásokat felépíteni.
Szeretném itt külön kiemelni a német tenyésztőszervezet kezde-
ményezését, amely egy KUHVISION programcsomag keretében 
lehetővé tette a tenyésztők számára az önkéntes csatlakozást és 
állományuk bevonását ebbe a kutatási-szolgáltatási program-
ba. A csatlakozott gazdaságok valamennyi nőivarú egyedének 

egyedi SNP információját meghatározták. Ehhez a borjú meg-
születése után szövetmintát (fülporc), illetve szőrmintát küld-
tek a laboratóriumba. Ott kinyerték a DNS-t a sejtekből, meg-
vizsgálták az örökítőanyag SNP információit (egyedi eltérések, 
mutációk), majd ebből a német referenciapopulációra támasz-
kodva tenyészértéket becsültek. Ezt az információt a tenyész-
tők örömmel hasznosítják, hiszen tenyésztési döntéseiket így 
minden korábbinál megalapozottabban hozhatják meg. Viszon-
zásképpen azt vállalták a programhoz történő csatlakozásukkal, 
hogy az adott egyed élete során bekövetkező valamennyi érde-
mi eseményt (megbetegedés, kezelések, csülökápolás, küllemi 
bírálat, tejtermelés ellenőrzés) értékes adatát eljuttatják a te-
nyésztőszervezethez. Ennek az az értelme, hogy az így létrejött 
adatbázis alapján a tenyésztőszervezet pontosabban meg tudja 
határozni, hogy az előre becsült tenyészérték és a valóságban 

Budapesten találkoztak Európa Holstein tenyésztői
Nagy sikerrel és rekord magas részvétellel zárult az Európai Holstein  

és Vörös Holstein Konföderáció (EHRC) 31. Konferenciája és 15. Küldöttgyűlése
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE



 

  

  

  

  

  

  

 

PLATINUM

®

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
Prémium elo∫- és utófüröszto∫k
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megtapasztalt, mért fenotípusos termelés, küllem, illetve egész-
ségügyi tulajdonságok (sántaság, tőgygyulladás, termékenység, 
ellés) milyen korrelációban állnak egymással. Ezzel a hatalmas 
és pontos adathalmazzal a tenyészértékbecslési rendszer finom-
hangolása, tökéletesítése történik. A program olyan népszerű 
volt, hogy 150.000 tehén elérésekor a költségkeret kimerülése 
miatt be kellett rekeszteni a további csatlakozás lehetőségét. 
Hozzá kell tennünk azt is, hogy az első körben csatlakozók szá-
mára rendkívül kedvező díjat állapított meg tenyésztőszervezet. 
A második körben már piaci alapon történt a szolgáltatás meg-
hirdetése, és ehhez jelenleg is folyamatosan csatlakoznak a te-
nyésztők. Ebben az üzletben mindkét fél nyer, hiszen a tenyész-
tők értékes információhoz jutnak állományuk egyedeiről, a 
tenyésztőszervezet pedig a keletkező hatalmas adatmennyiség 
segítségével egyre pontosabb becslésekkel tud tenyészértéket 
szolgáltatni.
Nem titok az sem, hogy Magyarországon megérett a helyzet egy 
ilyen program indítására, hiszen decemberben első ízben jelenik 
meg hivatalos genomikai tenyészértékbecslés hazánkban a nor-
mál tenyészértékbecslés kiegészítéseként.
Magyarország tejhasznú szarvasmarha-tenyésztését és ezen 
belül a holstein-fríz fajta szerepét a kezdetektől napjainkig nyi-
tóelőadásom keretében igyekeztem bemutatni, míg a modern, 
innovatív nagyüzem eredményes irányításáról és működéséről 
Bakos Gábor, a Bos Frucht Agrárszövetkezet állattenyésztési 
igazgatója tartott nagy sikerű és élénk érdeklődést kiváltó elő-
adást. Az előadás anyagát a Magazin 18. oldalán olvashatják.

Küldöttgyűlés – tisztújítás
A következő napon a konföderáció küldöttgyűlésén vettek részt 
a delegátusok, ahol munkabeszámolókat tartottak az egyes 
munkacsoportok vezetői. A szervezet ügyvivője pedig az elmúlt 
ciklus elvégzett feladatait ismertette és ajánlásokat fogalmazott 
meg a jövőre nézve.

Az Európai show-bírói panel munkacsoportjának vezetője,  
Dr. Egbert Feddersen (a Német Holstein Szövetség ügyvezető-
je) beszámolójában külön méltatta a Magyarországon 2015-ben 
szervezett rendkívül sikeres előző találkozót. 
Az Európai Holstein Kiállítás szervezéséért felelős munkacsoport 
vezetőjeként beszámoltam a colmar-i show lebonyolításáról és 
a következő esemény – Libramont (Belgium) 2019 – előkészü-
leteiről.
A munkabeszámolók után az új terminus megkezdéséhez tiszt-
újítás következett, mely során az elnökség állandó tagjai mellé 
5 további tagot választott a küldöttgyűlés. A magyar Holstein 
Egyesület eddig szerzett mandátumát a küldöttek egyhangúlag 
megerősítették, így ismét lehetőséget kaptunk, hogy a követke-
ző ciklusban is a hazai és az európai holstein tenyésztők érdekeit 
képviseljük ebben a neves testületben. Nagyon nagy elismerés 
ez a hazai tenyésztők, a magyar tenyésztési kultúra számára, hi-
szen a 28 tagország küldöttei a kontinens meghatározó és fejlett 
tenyésztéssel rendelkező országaiból érkeztek és szavazatukkal 
a megbecsülés jelét mutatták.
Az új elnökség állandó tagja tehát: Olaszország, Hollandia, Né-
metország és Franciaország, míg a választott körbe Spanyolor-
szág, Anglia, Dánia, Magyarország és Lengyelország képviselője 
került be. Magyarország képviselete tehát egy újabb ciklusra 
biztosított az Európai Holstein Konföderáció (EHRC) és a Hol-
stein Világszövetség (WHFF) elnökségében is.

A küldöttgyűlésen jóváhagytuk Litvánia csatlakozási kérelmét 
és egy izgalmas előadást hallhattunk az Interbull igazgatója, 
Toine Roozen részéről, aki magyar felesége révén erős családi 
kapcsolódással is rendelkezik Magyarország felé.
A napirendi pontok megtárgyalását követően egy gyors ebéd 
után elindultunk megtekinteni egy családi gazdaságot (Merész 
Sándor Farm, Csomád), egy európai kitekintésben is kivételesen 
eredményes tejtermelő nagyüzemet (Lakto Kft., Dabas) és egy 
mesterséges termékenyítő állomást (Bos-Genetic Kft., Marton-
vásár).
A szakmai kirándulást meglehetősen feszesre terveztük, de Kő-
vágó Ignác, a Lakto Kft. igazgatójának közbenjárására felvezetés 
segítette a buszaink gyors haladását, mert egyedül így volt esé-
lyünk arra, hogy Merész Sándor gazdaságát Csomádon, a Lakto 
Kft-t Dabason és a Bos-Gentic Kft-t Martonvásáron bemutathas-
suk az érdeklődő résztvevőknek. 
Az egyes állomásainkon mindenki kapott egy fejhallgatót és 
egy vevőkészüléket, amelyen keresztül hallhatta a telep bemu-
tatásának tolmácsolását, miközben szabadon nézelődhetett és 
sétálhatott a telepen ennek az ügyes technikai vívmánynak a 
segítségével.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1000 g 250 g

Tőgygél – ÁllaTgyógyÁszaTi Ápolószer

Javallatok: A MammaMax tőgygél alkalmazása elősegíti, hogy a tőgy/emlő bőre laza és 
puha maradjon.

A készítmény összetétele: DL-kámfor, Metil-szalicilát, Vazelin, Izopropil alkohol, Carbopol 
Utrez, Nátrium-hidroxid, színezőanyag, tisztított víz

Célállat fajok: ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, kutya, macska

Adagolás és alkalmazás módja: Megfelelő mennyiségű termékkel naponta 1-3 alkalommal 
finoman dörzsöljük be az ápolni kívánt bőrfelületet.

Ellenjavallatok: Nyálkahártyákon, illetve sebes bőrfelületen nem alkalmazható.

MAMMAMAX a bőr őre, fittebb lesz a tőgy tőle!



16 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/5

EGYESÜLETI ÉLET
Merész Sándor Farm
Ezen a telepen azt igyekeztünk bemutatni, hogy egy innova-
tív, sikeres családi vállalkozás miként boldogul Magyarorszá-
gon. Merész Sándor fokozatosan, lépésről lépésre fejlesztette 
gazdaságát, amely ma addig jutott, hogy külön biogáz üzemmel 

és saját tejfeldolgozóval rendelkezik. Ezeket a fejlesztéseket 
az élet kényszerítette ki, hiszen például akkor alakította ki 
feldolgozó üzemét, amikor a tej átvételi ára mélypontra zuhant. 
Rájött arra, hogy a feldolgozás során hozzáadott érték jelenik 
meg a nyerstej értékesítésével szemben. Kiváló minőségű 
tejfölt, túrót, vajat és folyadéktejet árul mozgó árusító autóiból. 
Az idő múlásával külön fogyasztói kör alakult ki, amely keresi 
ezeket a termékeket. Úttörő volt abban is, hogy bevezette 
termékei direkt értékesítését és mára már egész flotta áll 
rendelkezésére, amellyel a környező települések fogyasztói 

látják el, kikerülve a kereskedelem nehéz világának buktatóit. 
A biogáz üzem építését szintén a szükség diktálta, hiszen farm-
ja gyönyörű környezetben, a csomádi dombok ölelésében, egy 
gyorsan fejlődő település közepén található. A városka körbe-
vette a gazdaságát és így az állattartás, takarmányozás során 
óhatatlanul keletkező szagterhelést kellett csökkentenie, meg-
szüntetnie. Erre a kézenfekvő megoldást a biogáz üzem kialakí-
tása jelentette, hiszen így a keletkezett trágya, illetve a gyengébb 
minőségű erjesztett takarmányok úgy közömbösíthetők, hogy 
közben az üvegházhatású gázok (ammónia, metán) kibocsátása 

megszűnik, a fermentációs folyamat végén pedig értékes talaj-
javító komposzt keletkezik. A biogáz üzemből kinyert komposzt 
szeparálás után alomanyagként kerül első körben hasznosításra.
Sok kérdés hangzott el a tenyésztés, a takarmányozás, a borjú 
nevelés és természetesen a feldolgozó, valamint a biogáz üzem-
mel kapcsolatban. Kedves házigazdáink jóvoltából ízletes tejter-
mék kóstolóval fejeztük be a telep megtekintését és indultunk 
következő állomásunkra.

Lakto Kft. Dabas
Különleges programpontnak szántuk teleplátogatásaink sorá-
ban a dabasi tenyészetet, hiszen kiváló menedzsmentje, kitű-
nő takarmányozási gyakorlata és tömegtakarmány készítése, 
impozáns tejtermelése méltán tette már eddig is híressé Kő-
vágó Ignác tenyészetét a hazai és külföldi szakemberek számá-

ra, akik gyakran fordulnak meg ezen a „bemutató” telepen. A 
buszokat az enyhén szemerkélő esőben a térség parlamenti 
képviselője, Dabas polgármestere fogadta Kővágó Ignác ol-
dalán. A köszöntők után a nemzeti park területéről származó 
szürkemarha és mangalica szalámi ínyenc-tálak és kitűnő borok 
várták a résztvevőket. A telep bejárására az előző állomásuk-
hoz hasonló módon, szinkrontolmácsolásunkkal segítve került 
sor. Több csoportra szakadva megtekintettük a kétszeres orszá-
gos győztes kukoricaszilázs és lucernaszenázs tömegtakarmány 
bázisát. Házigazdánk részletesen ismertette takarmányozási 
programját, bemutatta az összetevőket és betekintést engedett 
a kiváló minőségű takarmányok készítésének fortélyaiba. A 
takarmánytárolóban megtekintettük az értékes összetevőket. A 
teleplátogatás során számtalan kérdés záporozott házigazdánk 
felé, aki becsülettel állta a sarat. Az idő gyorsan repült és bár 
maradtunk volna tovább is szívesen Dabason, tovább kellett 
indulnunk a következő állomásunkra.
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Bos-Genetic Kft., Martonvásár
Már majdnem besötétedett, amikor a Bos-Genetic Kft. mester-
séges termékenyítő állomására érkeztünk. Kedves fogadtatás 
várt minket meleg pogácsa és egy kis pálinkakóstoló formájá-
ban.

A bikabemutató során Dr. Monostori István a közelmúlt dicsősé-
ges bikáiból és a jövő ígéreteiből nyújtott igen látványos és ér-
dekes bemutatót a lenyugvó nap egyre gyorsabban halványuló 
utolsó fénysugarainál.

Elbúcsúzásunk után egy csodálatos esti dunai hajózás várta a 
résztvevőket. Az Európa nevű hajó fedélzetén hangulatos vacso-
rával, majd egy hangulatfényben tündöklő esti hajókázással ért 
véget a hosszú nap.

OMÉK
A következő nap délelőttjén kulturális kitekintésünk keretében a 
Gödöllői Királyi Kastély és a domonyvölgyi Lázár Lovaspark volt a 
cél, majd az OMÉK Holstein Show-jának megtekintése szerepelt 
a programban. Az EHRC delegátusokat külön transzparens 
köszöntötte a kiállításon, ahol a hazai tenyészállatok legjavát 
igyekeztünk bemutatni számukra. A Show-t Soren Christensen 
dán bíró bírálta. Minden döntését feszült figyelemmel kísérte a 
hazai és a népes külföldi közönség. 
A Legszebb Tőgy díjának átadására felkértük Suzanne Harding 
főtitkár asszonyt, aki az Európai Holstein és Vörös Holstein 
Konföderáció, valamint a Holstein Világszövetség nevében 
gratulált a tenyésztők színvonalasan bemutatott kiváló 
tenyészállataihoz. A Gundel étteremben rendezett jó hangulatú 
és kiváló gasztronómiai élményt nyújtó esti fogadással zárult 
ez a rendkívüli szakmai esemény, amelyre az időközben 
visszaérkezett vélemények alapján minden résztvevő kellemes 
érzésekkel emlékezett vissza. Esélyünk volt arra, hogy ez alatt 
a néhány nap alatt megismerjük a holstein tenyésztés világában 
zajló legaktuálisabb kutatási eredményeket, gyakorlati példákat 
és a tenyésztési stratégiák, programok jövőbe mutató irányvo-
nalait és egyben bemutassuk a hazai tenyésztés eredményeit, a 
magyar tenyésztők fajta iránti elkötelezettségét.
Jó volt részese lenni ennek a rendezvénynek, amelyhez fogható-
ra általában csak hosszú idő után kerül sor újra.
Köszönet illet minden közreműködőt, aki munkájával, gazdasá-
ga, vállalkozása, telepe bemutatásával — Merész Sándor, Kővá-
gó Ignác, Dr. Monostori István — hozzájárult a rendezvény si-
keres lebonyolításához, az Agroeurope Kft-t és személy szerint 
Bányainé Júliát, aki fáradhatatlan munkabírásával és évtizedes 
rutinjával irányította a háttérből a rendezvény technikai szerve-
zését. 
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A Bos-frucht Agrárszövetkezet Somogy megye legnagyobb me-
zőgazdasági vállalkozásaként 2800 holstein-fríz tehén tartásával 
és ennek szaporulatával foglalkozik. Cégünk egy vertikális integ-
ráció részeként működik, ahol a végső állomás a tejfeldolgozó, 
amely szintén a cégcsoport tulajdonában áll. Tehenészeti tele-
peinket 2011-13 között modernizáltuk, amerikai modell alapján 
a tehénkomfort legmagasabb szinten történő megvalósításával. 
A tehenek elhelyezése és a tehenekkel való gondos bánásmód 
adja a hatékony termelés, és a tehenek hosszú hasznos élettar-
tamának legfontosabb alapját. A tartási körülmények mellett 
kiemelt hangsúlyt fektetünk a megelőzésekre, az ezekre épülő 
technológiák, protokollok alkalmazására. A kiemelten fontos 
területeken (borjúnevelés, elletés, tranzíciós időszak, ellést kö-
vető időszak) szigorú technológiai utasításokat és protokollokat 
alkalmazunk elsődlegesen a megelőzések céljából.
Az EHRC konferencia előadásának fő témája a hosszú hasznos 
élettartam a nagyméretű tehenészetekben. Leegyszerűsítve, 
mennyit ér a tehén, mikor mondjuk azt, hogy megérte a tartá-
sa. Mindenkinek vannak elméleti elképzelései, sőt a legtöbbek 
álláspontja: hosszú hasznos élettartam. Én bátorkodtam eme 
„elméleti” dogma több oldalról történő vizsgálatára:

•	 hosszú élettartam
•	 magas laktációszám
•	 hasznos élettartam
•	 szelekció vs selejtezés

A hosszú élettartam önmagában kevés, ha emellé nem párosul 
megfelelő termelési szint. A magas laktációszámmal az előb-
bihez hasonló a helyzet. A tehén hasznosságát nem minden 
esetben a tehén kora határozza meg, hanem elsősorban az elő-
állításának költsége, az üszőnevelés költsége és ezek mellett a 
laktációs termelés.
Teheneinket azért szeretjük (szeretnénk, de nem megy!!) az ál-
lományunkban tartani, mert a beállítás, illetve a felnevelés költ-
ségeit meg kell termelnie. Sajnos az országos statisztikák sem 
igazolják vissza a tehéntartók álláspontját, hiszen az országos 
laktációs átlag 3 alatti, a tejtermelés pedig csak éppen elmarad 
a 10.000 kg-tól. Valójában két megoldás van a hasznos élettar-
tam elérésére:

•	 hatékony és olcsó növendéknevelés
•	 magas laktációs termelés

Hatékony növendékneveléssel (borjúnevelés, üszőnevelés) 
csökkenthető a tehénelőállítás költsége. Intenzív borjúnevelé-
si technológia alkalmazásával és egy hasonlóan intenzív éven 
aluli üszőneveléssel 12 hónapos korra elérhető a 360-380 kg-os 
testtömeg és a 126-129 cm marmagasság. Ezekkel a méretek-
kel az üszők tenyésztésbe állíthatók, és így az első elléskori idő 
22 hónapra is levihető. Ha megnézzük az egy üszőre eső havi 
nevelési költségeket, akkor könnyen kiszámolható, mit jelent ez 
1-2-3-4, vagy akár több hónap csökkentésével. Ezt már csak fel 

kell szorozni az állományunk nagyságával… Ezt a költséget lehet 
megspórolni a tehénelőállításnál.
Magas laktációs termelésnek számos feltétele van, a takarmá-
nyozás, a szaporodásbiológia és a tehénkomfort mellett a leg-
fontosabb a tehenek egészségi állapota. Csak az egészséges te-
hén tud magas szinten termelni! Szaporodásbiológiai mutatók 
közül a legfontosabb a fejt napok számának alacsonyan tartása 
160-180 nap között, ezt megfelelő programokkal el lehet érni és 
fenn is tartható.
Az állategészségügyi helyzet javítására kiváló megoldás a „fris-
sen ellett tehén protokoll”, mivel a tehenek legproblémásabb 
időszaka az ellést követő időszakban van. A tehénre a laktáció 

első 30 napjában minden nap oda kell figyelni. Hozzáteszem, 
200 napos tehén ritkán szenved ellési bénulásban, de ettől eze-
ket a teheneket is rendszeresen monitoringozzuk.
A genetika jelentőségét szándékosan hagytam a végére. Ameny-
nyiben a fentieket megfelelően használjuk, és mindehhez kiváló 
genetikát használunk, lehetőségünk nyílik termelési szint növe-
lésére is. A genomika térnyerésével felgyorsult az új, jobb gene-
tikai képességű apaállatok használata, így az utánpótlás gene-
tikai értéke is sokkal magasabb. Egyszerű és mindenki számára 

Hosszú hasznos élettartamú, egészséges tehenek
- hatékony telepirányítás egy nagyméretű gazdaságban -

Bakos Gábor
állattenyésztési igazgató, Bos-frucht Agrárszövetkezet, Kazsok



19WWW.HOLSTEIN.HU

EGYESÜLETI ÉLET
érthető példával szemléltetném a helyzetet. 
Ha az állományunk átlagos laktációja 11.000 
kg és vannak benne 3-4 laktációs tehenek, 
akik termelése 9000 kg vagy ez alatti, miért 
maradjanak az állományban akkor, ha a nö-
vendékeink genetikai potenciálja 11.000 kg 
feletti. Csak azért, mert magas a laktációs 
száma? Vagy mert hosszú az élettartama? 
Gyúrunk az aranytörzskönyvre? A kispadon 
meg ott ülnek a zsenik, és ilyenkor jön a szá-
momra érthetetlen megoldás: a kispados 
„zseni” üszőket játéklehetőség nélkül adjuk 
el...
A selejtezési filozófiánk cégünknél az elmúlt 
két évben jelentősen megváltozott. Az „ön-
kéntes selejtezés” helyét átvette a tudatos 
tenyésztési szelekció. Az alacsony tejter-
melésű, gyengébb konstrukciójú, idősebb 
állatokat lehetőségünk van az állományból 
kivenni. Nagyüzemi tartásnál, ahol magas 
szintű termelési szint van, nem biztos, hogy 
minden esetben a hosszú élettartam a cél. 
Fiatal állománynak a fentiek mellett egyik 
nagy előnye: fiatal állománnyal könnyebb dolgozni. Érdemes 
megnézni a szomatikus sejtszámok alakulását (1., 2., 3. laktáci-
óban) a termékenyítési index alakulását (1., 2., 3 laktációban), a 
lábvég megbetegedéseket, az anyagforgalmi betegségek előfor-

dulását fiatal és az idősebb tehenek esetében. A legmagasabb 
értékű genetika használatát csak folyamatosan újuló állomány-
ban lehet kiaknázni. Legyen a tehenünk hasznos élettartamú, 
még ha nem is hosszú…

Tollat ragadtam, mert fontosnak éreztem néhány gon-
dolatot megosztani mindenkivel, aki ezeket az oldala-
kat rendszeresen olvassa. Az idei küldöttgyűlésünkön 
rémülten, szomorúan konstatáltam, hogy a 2017. évi 
KÁN során holstein bírálat és show nem biztos, hogy 
lesz. A valódi okok feltárását követően összeült a te-
nyésztők egy része és vázoltuk az elképzeléseinket, 
elvárásainkat a kiállítással kapcsolatban. Kellemes meg-
lepetésként ért, hogy szép számú tenyésztő és kiállított 
egyed részvételét jelezték előre a kollégák. 
A dolgok neheze ezután következett, és itt kap értelmet 
a levelem megírása. Hosszú hetek egyeztetését köve-
tően a szervezőkkel, a helyszín biztosításáért felelős 
szakemberekkel, szeptemberre elkészült az elképze-
léseknek megfelelő kiállítás. Közel 50 egyed megjele-
nésével, egy új helyszínen, megújult stílusban került 
megrendezésre az idei KÁN holstein bírálata és az állatok bemutatása. A résztvevők, a kiállítók mindannyian pozitív vissza-
jelzést adtak a kiállítás színvonaláról és hangulatáról. Nagyon sok pozitív visszajelzést, elismerést kapott a kiállítás, főleg a 
megújult dizájnról, a hangulatos, néhol családias pillanatokról. 
Sok név, szervezet neve került elő a „felelősök” között. A kiállítók mellett, akik a „lényeget” biztosították egy személy sze-
repét szeretném kiemelni, és ezen sorok keretében köszönetemet és elismerésemet kifejezni. Ő Jakab Lajos a Holstein 
Egyesület területi igazgatója. Lajos volt a kapocs, a lendület és az összekötő a kiállítás rendezésében, szervezésében, ko-
ordinálásában. Az ő személye biztosította a garanciákat a kiállítással kapcsolatos elvárásainknak, szervezte, irányította a 
kiállítás alatt a rendezvény zavartalan lebonyolítását, sok esetben a hangulatfelelős szerepét is Ő játszotta. 
Köszönettel tartozom, tartozunk Jakab Lajosnak, aki odaadó és kitartó munkájával segítette a Kaposvári kiállítás színvona-
las lebonyolítását. Örömmel tölt el a tudat, hogy az egyesület és a tenyésztők munkáját ilyen szakemberek segítik!
Az idei év pozitív tapasztalata alapján bátran hívok minden kedves tenyésztő kollégát a 2018-as KÁN-ra!  
Vegyen részt, hozzon állatot, osztozzon az élményben és a jó hangulatban!
          Bakos Gábor
          HFTE küldött

A KÁN margójára

Frissfejős monitoring…

 Első három hét napi ellenőrzése
  Telepi stressz kerülése
  Fontos a laktáció kezdete
    Szárazanyag felvétel és étvágy!!!
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Bevezetés
Nagy várakozások előzték meg a 2017. évi OMÉK-ot. Az előző ki-
állítás sikere és nagy látogatottsága alapján az idei évben is nagy 
érdeklődésre számítottunk mind a szakma, mind a fogyasztók 
részéről. Az esemény tervezése és kivitelezése teljes egészében 
eltért az előző rendezvénytől. Az időközben leszűrt tapasztalatok 
és a tanulságokra való tekintettel további változtatásokat eszkö-
zöltünk. 
A nagyállatok elhelyezésére, az interaktív bemutatók, a nyilvá-
nos tenyészállat-bírálatok megszervezésére és kivitelezésére a 
Kincsem Park területén, a Lovas színház és az „Állat-Lak” fantá-
zianevű nagy sátorban került sor. Ez a koncepció komoly kihívá-
sokat tartogatott és egyben újszerű megoldásokat igényelt.

 Az egyedi állások mellett a bemutató borjak elhelyezésére ka-
rámokat alakítottunk ki. A tervekben véglegesített tehénállások 
kivitelezése, az alkalmazott alomanyagok állat- és látogatóbarát 
elhelyezést, higiénikus, tiszta és szagmentes férőhelyet biztosí-
tottak, valamint nem utolsó sorban megfeleltek az előírt gyors 
építés és bontás kihívásainak. A Lovas színház lelátója és a mű-
emlék lelátó férőhelyei, a nagyszámú érdeklődő színvonalas, is-
meretterjesztő szórakoztatását biztosította. 
Az egyesületek standjai a csarnok középső részében és a 
húsmarha boxokhoz közeli oldalon épültek, így biztosítva a fo-
lyamatos információszolgáltatást az érdeklődők számára. 
Az óvodai, iskolai csoportok részére egy zártabb bemutatótér, 
ún. „gyermekkarám” állt rendelkezésünkre, amely lehetővé tette 
a közelebbi, személyesebb hangvételű, a gyermekek elvárásai-
hoz igazított, ám mégis érdekes szakmai tartalommal bíró bemu-
tatók, közönségprogramok lebonyolítását.
Új elem volt az is, hogy a teljes szarvasmarha ágazat nevében 
– koordinálva a feladatokat –, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesü-
lete szerződött a nyertes kivitelezővel.

A szarvasmarhatenyésztési bemutatók és programok keretében
a tej- és kettős-hasznú fajták közül a:

- holstein-fríz
- kettőshasznú magyartarka
- koncentrált-tejű fajták - jersey,

a húshasznú fajták közül:
- Hereford, Angus, Galloway,
- Limousin és Blonde d’Aquitane
- Charolais
- Murray Grey

Válogatás, előkészítés
Az installációk, állások, férőhelyek, bemutató területek vonatko-
zásában a 2015-ös OMÉK terveit jónéhány pontban módosítot-
tuk a praktikum és az ésszerűség elve mentén. A végső keretszá-
mot a tervek 57 állásban és 52 húsmarha boxban rögzítették. 
Az egyes tejelő- és húshasznú fajták bemutató egyedszámát 
egymás között kötött megállapodások rögzítették és ennek meg-
felelően 6 koncentrált tejű fajtakörhöz tartozó, 18 magyartarka 
kettőshasznú és 33 holstein-fríz egyed, valamint 3 borjú elhe-
lyezésére nyílt lehetőség. A húsmarha boxokat pedig 7 fajta 6 
tenyésztőszervezete töltötte fel.
A szelekciós bázis kellő mértékű kiterjesztése, illetve a poten-
ciális egyedek hatékony megtalálása érdekében megtörtént a 
tenyészállatok részvételi feltételeinek meghatározása, elkészült 
a versenykiírás. Ebben az évben a tehenek bemutatására vállal-
koztunk. Nagyon magas szakmai színvonalat képviselő mezőny 
állt össze. A tenyészállatok kiválasztása, állategészségügyi szű-
rése, felkészítése hosszú, komoly kihívásokat tartogató szakmai 
feladat. Minden tenyésztőszervezet, amely az OMÉK-on bemu-
tatott fajták tenyésztési programjáért felel Magyarországon, a 

OMÉK 2017
Szarvasmarhatenyésztési ágazati bemutató

Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE
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saját fajtaleírásának leginkább megfelelő egyedeket válogatta ki 
és szállította be a kiállításra.  A Magyar Állattenyésztők Szövetsé-
ge regisztrálta a kiállítási területet, valamint beszerezte a kiállí-
tás hivatalos állategészségügyi feltételrendszerét. Ennek megfe-
lelően az egyedek előzetes válogatását kötelezően elvégzendő 
állatorvosi, állategészségügyi, illetve laboratóriumi vizsgálatok 
követték. A kedvező állategészségügyi eredmények birtokában a 
megfelelő egyedek újbóli szemléje és a kiállítási felkészítés mun-
kafolyamata követte. Ez az állatok kézhez szoktatását, gondos 
mosását, nyírását és a felvezetés betanítását jelentette. Az álla-
tok elhelyezésére és a húsmarha boxok felállítására vonatkozó 
tervek többszöri átdolgozása és a helyszínen történő személyes 
egyeztetések eredményeként nyerték el végső formájukat. A 
tervezéssel összefüggő folyamatos szakmai konzultáció eredmé-
nyeként a lehető legjobb, a bemutatók szempontjából legmegfe-
lelőbb terv valósult meg.
Az előzetes igények és lehetőségek összesítése után 50 gazdaság 
100 egyede került a véglegesen kijelölt csapatba. Ezt természe-
tesen több hét megfeszített munkája, több száz egyed szem-
revételezése, előválogatása, kiválogatása előzte meg. Az állat-
egészségügyi vizsgálatokat a hatósági előírásoknak megfelelően, 
meghatározott időben végeztettük el. A kapott laboreredménye-
ket a beszállításkor bemutattuk.
A kiválasztásra került egyedek tenyésztési adatait leválogattuk, 
kiállítottuk a hivatalos tenyésztési dokumentumokat. Az ada-
tokat a fejtáblák készítéséhez és a katalógus összeállításához a 
MÁSZ rendelkezésére bocsátottuk. Az élőállat katalógus ismeret-
terjesztő részéhez a tenyésztőszervezetek munkáját bemutató 
írásokat állítottunk össze. 
A kiválasztott tenyészállatok felkészítése, betanítása, nyírása 
megtörtént. Ebben a munkában igény szerint segítettük a te-
nyésztőket. Volt, aki teljes egészében az egyesület munkatársai-
ra hagyatkozott és volt, aki maga végezte el ezt a munkát.
Az egyedi férőhelyek és az állatbemutatókhoz köthető installáci-
ók tervezési, kivitelezési és építési időszakában szakmai konzultá-
ciós lehetőséget biztosítottunk, amelynek keretében megoldást 
kerestünk minden időközben felmerült problémára, kihívásra.

Beszállítás
A megfelelően felkészített egyedek beszállítása szeptember 
18-19-én történt. Az OMÉK területére kizárólag az előzetes ál-
lategészségügyi feltételeknek megfelelő egyedek léphettek be. 

Erről az állatorvosi szolgálat vizsgálata, a tenyésztési dokumen-
tumok és a kísérő papírok ellenőrzése gondoskodott. A kiállítás 
egész ideje alatt állatorvosi ügyeletet tartottunk fent. A szállító 
járművekről rámpa segítségével tereltük le az állatokat, majd az 
útközben keletkezett szennyeződésektől, trágyától az állatmosó 
helyeken tisztítottuk meg őket. Ezt követően az egyedeket az 
állásokba, illetve a húsmarha boxokba vezettük. Ezeket a férő-
helyeket a beszállítást megelőzően feltöltöttük alomanyaggal, a 
tejelő- és kettőshasznú fajták esetében forgáccsal, a húsmarhák 
esetében szalmával. Kiváló minőségű takarmány, erjesztett tö-
megtakarmány, lucerna széna, réti széna és ivóvíz állt rendel-
kezésükre a regenerálódáshoz. A show-bírálatra készülő fajták 
esetében az utolsó simításokra, a nyírás befejező mozzanataira 
is itt került sor.

Üzemeltetés
Az üzemeltetési feladatok magukba foglalták az állatok gondo-
zásával kapcsolatos napi rutinfeladatokat, valamint a fajtabemu-
tatókhoz, show-bírálathoz és az interaktív oktatóprogramokhoz 
kapcsolódó feladatokat. A szervezők munkájához ezeken túlme-
nően a humán erőforrás, a gondozók, felvezetők és a tenyész-
tőszervezeti munkatársak elhelyezése, a szállások lefoglalása, 
a dolgozók munkarendjének kialakítása és annak felügyelete, 
a gondozók helyszínre és a szállásra történő visszaszállításának 
meg szervezése, az étkeztetések lebonyolítása is hozzá tartozott. 
A bemutatók sikeres végrehajtásának tárgyi és személyi feltét-
eleit szintén a szervezők biztosították. Ez néhány esetben a bírá-
lati ringek kialakítását, más esetben a teljes akadálypálya felépí-
tését jelentette, időmérő kapuval és selybák beállításával.

Napi rutinfeladatok
A tejelő- és kettős hasznosítású fajták esetében az egyik legfon-
tosabb feladat a napi többszöri fejés lebonyolítása és a tej elszál-
lításának megszervezése jelentette. Az 57 tejelő tehén komoly 
mennyiségű tejet termelt, amelynek összegyűjtése és higiénikus 
tárolása a sátor nyújtotta körülmények között nagy kihívásnak 
bizonyult. A fejés kézi fejőkocsival, sajtáros fejéssel történt. Ezek 
mozgatása nehéz volt a terepviszonyok miatt. A készülékek el-
mosása a tejkonyhában történt. A tejet minden este tejszállító 
autó vitte el a tejtároló hűtőtartályokból. A gondozók kiérkezé-
sük után az állatokat kialmozták, megetették és szükség szerint 
az állatmosóban megtisztították. A körlet rendjére is különös 
figyelmet fordítottak. A szennyezett alom és a trágya eltávolítá-
sához kézi szerszámokat és talicskát használtak, mellyel az almot 
a közös gyűjtőhelyre szállították. A napi takarmányadagok kiosz-
tása kézi módon történt, a nagy takarmánybálákat gépi úton vit-
tük be a sátorban. Ezek megbontását követően etetőládákban 
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történt a takarmányozás. Az ivóvízellátás csészés önitatókból, 
illetve vödrökből, tejesládákból történt. 
A húsmarhák esetében a boxokból a szennyezett alom kitrá-
gyázása, a friss alomszalma betárolása, az itatás és az etetés je-
lentette a napi rutinfeladatokat. A boxok körbejárhatóságához 
mulcs terítésére került sor.

Gondozók munkarendje, étkeztetés
A legfontosabb feladatunk az előzetesen meghatározott prog-
ram szerinti szakmai feladatok ütemezett végrehajtása volt.  
A kiállítás teljes ideje alatt a gondozók felügyelték az tenyészál-
latok és a sátor-bemutatótér rendjét, tisztaságát. A szarvasmar-
ha faj esetében 73 gondozó végezte ezt a munkát, amelyből 45 
gondozó a tejelő- és kettőshasznú szarvasmarhákkal dolgozott. 
A teljes létszámban megjelent gondozói csapat elszállásolása, 
szállítása, étkeztetése, a munka- személyi- és tárgyi feltételeinek 
biztosítása, munkarend kidolgozása, végrehajtatása és az ezzel 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása komoly feladatot 
jelentett.

Az előzetesen összeállított programtervnek megfelelően a gon-
dozók felkészítették a tenyészállatokat a bemutatóra, illetve a 
show bírálatokra. A napi üzemeltetés rendjét meghatároztuk, 
amely a trágyaeltávolítás, az állatok tisztán tartása, takarmányo-
zás, fejés és a bemutató/show programokon való részvételből 
állt. A központi beszerzésből származó alom és takarmány, va-
lamint a fejőberendezés és a tejtároló tartályok segítségével, az 
általunk biztosított eszközökkel végezhették munkájukat. 
A gondozókat a szállásról különjáratú, bérelt autóbusszal, az ál-
taluk végzett munkafolyamatok időbeni ütemezéséhez igazodva 
szállítottuk a helyszínre. Hajnalban a fejősökhöz, este pedig a 
húsmarha gondozókhoz igazodva indultak a járatok. A különbusz 
menetrendjét kifüggesztettük, valamennyi dolgozó számára 
elérhetővé tettük. Ez a transzfer naponta többször fordult, iga-
zodva az egyes munkafolyamatokhoz. A korai munkakezdés mi-
att a szállodákban még nem kaptak reggelit a gondozók, ezért 
részükre élelmiszercsomagot állíttattunk össze. A korai kezdés-
sel elértük, hogy a kiállítás nyitó időpontjára, az első vendégek 
érkezésekor már rendezett körlet, tiszta állatok és rendezett te-
rület fogadta a látogatókat. Megszerveztük az éjszakai őrzést és 
a felügyeletet. Gondoskodtunk az éjszakai műszak ellátásáról. 
Az állatok részére biztosítottuk a napi takarmányszükségletnek 

megfelelő tömeg- és szálastakarmányt, ennek kiosztását, va-
lamint a keletkezett trágya elszállítását és szakszerű kezelését. 
Kiképeztük a mobil fejőgépek használatára a fejőmestereket és 
biztosítottuk a fejőgépek és a hűtéstechnika műszaki felügyele-
tét. Megoldottuk a lefejt tej napi elszállítását. Megköveteltük a 
berendezés higiénikus működtetéséhez szükséges tisztaságot.
Valamennyi egyed tenyésztési- és teljesítményadatait egy fejtáb-
lára nyomtattuk, a laminált lapokat felerősítettük, illetve kihe-
lyeztük az állatok fölé.
A napi keletkező trágya szakszerű összegyűjtésén és elhelyezésén 
túl a kiállítás zárását követően valamennyi állásból a gondozók a 
megbeszéléseknek megfelelően kilapátolták az alomanyagot a 
közlekedő folyosókra a könnyebb gépi összegyűjtés érdekében. 
Ez a tevékenység gördülékenyen zajlott.
A kiállítás teljes időtartama alatt a tenyésztőszervezeti standon 
folyamatos felügyeletet biztosítottunk és lehetőséget teremtet-
tünk a szakmai konzultációra, szaktanácsadásra. Sok érdeklődő 
élt ezzel a lehetőséggel.
A gondozók étkeztetése külön sátorban történt, az előzetesen 
leadott igényeknek megfelelően meleg étkeztetést tudtunk biz-
tosítani számukra. Az ételek minőségére és mennyiségére nem 
érkezett panasz. 

Nyilvános tenyészállat-, show-bírálatok, fajtabemutatók
A nyilvános tenyészállat bírálatok, show bírálatok mindig érde-
kes fénypontját jelentették az OMÉK-oknak. Ebben az évben sem 
volt ez másként. A holstein fajta esetében különös jelentősége 
volt annak, hogy a rendezvénnyel egy időben zajló Európai Hol-
stein és vörös Holstein Konföderáció - EHRC - konferencia részt-
vevői, az európai törzskönyvező szervezetek tagjai és vezetői 
megtekintették a fajta show-bírálatát. Az előzetes programterv 
szerinti fajtabemutatókat rendben lebonyolítottuk. Ezek a prog-
rampontok nagyszámú közösséget vonzottak. 
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Interaktív foglalkoztató, bemutató
A sátorban található interaktív üsző-karámban és a húsmarha 
bemutatótéren az óvodás és a kisiskolás csoportok számára tar-
tottunk bemutatókat. Itt közeli kapcsolatba kerülhettek a borjak-
kal, a nagytestű, szelíd tenyészállatokkal, illetve tehén-közelből 
megismerhették a fejés mozzanatait és megcsodálhatták a tej-
leadás folyamatát.
A szerződésben vállalt programokon túl a fokozott érdeklődés-
re való tekintettel az ad hoc felmerülő igényeknek megfelelően, 

egyes bemutató elemeinket az előzetesen vállaltakon felül, na-
ponta többször is bemutattuk. Ilyen események voltak példá-
ul a szervezett iskolai, óvodai csoportok érkezései. A „Fejési és 
nyírási bemutató” nevű közönségprogramunk óriási siker volt, 
amely során a nézők, gyermekek és felnőttek egyaránt érdeklőd-
ve figyelték a fejés, a kiállítási felkészítés, küllemi bírálat elemeit, 
megismerkedhettek a tejtermeléshez kapcsolódó érdekes élet-
tani sajátosságok elemeivel, valamint megnézték állatsimogatás-
sal tűzdelt bemutatónkat, amely tej- és tejtermék kóstoltatással 
zárult.

Díjkiosztó
A holstein-fríz fajta nyilvános tenyészállat-bírálata /show-bírá-
lata/ során 3 osztályban rangsoroltuk a felvezetett egyedeket.  
A bírálatot Soren Christensen dán nemzetközi show-bíró végezte. 
Minden osztályban az első öt egyed került pontozásra. Az I-II-III. 
helyezések központi díjazásban részesültek. Az osztálygyőztesek 
összevetésére egy kategóriában került sor. A tehén kategóriá-
ban a kiállítás nagydíjas (Grand Champion), tartalék nagydíjas 
(Reserve Champion) és a tisztelettel megemlített (Honourable 
Mentioned) tehenét díjaztuk. Az egyes osztályokban kiválasztott 
legszebb tőgyű tehenek összevetésével pedig a kiállítás legszebb 
tőgyű (Best Udder) egyedét is kihirdettük.

A központi díjazás mellett a fenti kategóriákban különdíjakat és 
valamennyi résztvevő tenyészet képviselőjének pedig a színvo-
nalas szakmai bemutatkozást elismerő emlékplakettet adtunk át.
A kettőshasznosítású magyartarka fajta nyilvános tenyész-
állat-bírálata során 3 osztályba rangsoroltuk a felvezetett 
egyedeket. Vemhes üsző, első borjas tehén, és több laktáci-
ós tehén kategóriákban I. II. III. helyezettek központi díjazás-
ban részesültek. A három kategóriagyőztes összevetéséből 
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került ki az OMÉK nagydíjas egyede, mely a nemzeti színű ro-
zettát kapta meg. A tehenek közül kiválasztásra került a leg-
szebb tőgyű tehén is, ő az egyesület különdíját kapta. A köz-
ponti díjak mellett, a tenyészetek ivadékvizsgálatban való 
részvételét, a felvezetett állatokat az egyesület különdíjban 
részesítette. Kettőshasznú magyartarka fajtában 3  bírálati cso-
portban került sor show-bírálatra. A bírálatot Vágó Barnabás, a  
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének küllemi bírálója végezte.
Húshasznú magyartarka fajtában vemhes üsző és anyatehén 
borjával kategóriában kerül sor bírálatra. 
A Jersey fajta show-bírálatát Szőnyi Viktor, a Koncentrált Tejű 
Fajták Tenyésztő Egyesületének elnöke végezte. Első, második és 
harmadik díjat, valamint különdíjat adtak ki.
Limousin és blonde d’Aquitaine fajta esetében nyilvános te-
nyészállat-bírálatra került sor. Nőivar és tenyészbika kategóriák-
ban hirdettek eredményt és egyesületi különdíjakat osztottak ki.
A charolais fajta esetében 3 főből álló bírálóbizottság hirdetett 
eredményt növendék üsző, anyatehén borjával, idős tenyészbika 
és növendékbika kategóriákban. A díjkiosztó ünnepségen továb-
bi egyesületi különdíjak kerültek kiosztásra. 
Magyar hereford, angus, galloway fajták esetében három — bor-
jas tehén, üsző és tenyészbika — kategóriában osztottak díjakat. 
Az Egyesület különdíjban részesítette a tenyészállatokat kiállító 
tenyészeteket. 
Az ünnepélyes díjkiosztó komoly logisztikai és szakmai feladat, 
hiszen több állatfaj és fajta tenyészállatait bírálta szakmai zsűri, 
bírói testület. A forgatókönyv elkészítéséhez a show-bírálatról 
készült jegyzőkönyvet elektronikus formában átadtuk a szerve-
zők részére. Közreműködtünk az OMÉK nagydíj odaítélését meg-
előző szakmai egyeztetésben. 

Felvezetők ügyességi versenye
Ez a program a szakma és a közönség igényeit egyaránt kielégítő 
látványos vetélkedő. A szakmai alapot az jelenti, hogy a felveze-
tőknek birtokában kell lenni azoknak a technikáknak, amelyekkel 

állataikat a lehető legjobb formában tudják bemutatni abban a 
szűk időintervallumban, amikor a bíró a ringben döntését meg-
hozza. Ekkor maximális koncentrálással, a bíró minden utasítá-
sára reagálva kell vezetniük, megállítaniuk vagy éppen helyez-
kedniük állataikkal. Ezeket az elemeket helyezzük egymás után 
egy épített pályán, ahol időre kell az előzőekkel összefüggő fel-

adatokat elvégezniük. A laikus szemlélő talán egy „tehén-agility” 
versenyt lát, de a folyamatos szakmai tájékoztatás során ezeket 
az elemeket részletesen elmagyaráztuk a nézők számára.
A tenyészállatok bírálatának egyik feltétele, hogy az állat a faj-
tájának megfelelő és azon belül is kiemelkedő küllemmel ren-
delkezzen. A másik nagyon fontos tényező, hogy a kiállításra 
kiválasztott egyedet a bírálat során fel lehessen vezetni a bírá-
ló ringbe és mind a bírónak, mind a közönségnek bemutatható 
legyen az állat. A bírálatra szánt egyedek válogatása több héttel, 
esetleg hónapokkal a kiállítás kezdete előtt megtörténik, ez után 
kezdődik az állatok felkészítése a nagy megmérettetésre.
A felkészítés hosszú hetei alatt a gondozó teljesen kiismeri ve-
zetendő állata természetét, viselkedését, estleges rossz és jó 
szokásait. A mindennapi foglalkozások során megtanítja arra, 
hogyan mozogjon, álljon, hogy az a legkedvezőbb legyen számá-
ra és a lehető legjobb képet mutassa a bírálat során. A megfelelő 
küllemű állat sokszor nem elég a verseny megnyeréséhez, az őt 
felvezető személynek is nagy jelentősége van a verseny során. Az 
ő feladata „feltálalni” állatát a bírónak, a legjobb oldalát mutatva 
abban a pár percben, amíg a döntés megszületik.

Az ügyességi verseny célja az, hogy a felvezetők egy külön ver-
seny keretein belül – ahol nem elsődleges bírálati szempont az 
állat külleme – számot adjanak felvezető tudásukról, az állattal 
való együttműködés képességéről, a betanítás eredményességé-
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ről. Mindez úgy történjen, hogy a szakmai közönségen túl, a lai-
kus nézők számára is élvezhető és szórakoztató legyen. A verseny 
során a felvezetőnek öt feladaton keresztül kell bemutatni azon 
elemeket, amelyeket a show-bírálat közben is alkalmaznia kell.  
Az ügyességi versenyen egyszerre csak egy állat van a ringben, 
a többi állatot különböző tárgyak (szalmabálák, bóják) helyette-
sítik.

1. feladat: Szabályos show-felvezetés 
2. feladat: Párhuzamos sorba állítás 
3. feladat: Hátraléptetés 
4. feladat: Szlalom vezetés 
5. feladat: Beállítás fényképhez

A felvezető munkáját a verseny során három bíró értékeli és a 
feladatok végrehajtásának pontosságát, minőségét pontszámok-
ban fejezik ki. A pálya teljesítésére 150 másodperc áll rendelke-
zésre, az időtúllépés, illetve az akadályok leütése, borítása bün-
tetőpontok szerzésével jár. Az adatok rögzítése folyamatosan, a 
versennyel egy időben történik, így rögtön az utolsó versenyző 
szereplése után eredményt is tudtunk hirdetni.
A versenyre regisztrált felvezetők nagy száma miatt a mezőnyt 
két részre osztottuk. A verseny mindkét napján a helyezett ver-
senyzők értékes jutalomban részesültek. A versenyek alatt végig 
nagyszámú közönség kísérte figyelemmel a küzdelem alakulását 
és kapott betekintést a tenyészállatok felvezetésének nehézsé-
geibe és szépségeibe.

Ismeretátadás
A tenyésztőszervezeti standok kialakítása során arra töreked-
tünk, hogy az adott fajtáról, a tejtermelésről, a tejtermékekről, 
a marhahúsról, a marhahúsfogyasztásról érdekes, izgalmas té-
nyeket, ismereteket közöljünk jól értelmezhető, könnyen rögzü-
lő, újszerű formában a szakmai résztvevők és a laikus fogyasztók 
részére.
A szervezők elképzeléseinek, és a korábbi OMÉK-kiállítói tapasz-
talatainknak megfelelően – a szakmai alapokat természetesen 
megőrizve – megpróbáltunk dinamikusan, de a civil nagyközön-
ség számára is könnyen emészthető módon átadni ismeretein-
ket a bemutatott fajtákról, a tej-, tejtermékek és a marhahús 
fogyasztásának fontosságáról.  Kiállítási stratégiánk fontos része, 
hogy az elsősorban városi célközönség a tejtermelő tehenekről, 
a minőségi magyar tejtermékekről pozitív élményekkel távoz-
zon, melyek később majd a boltokban történő vásárlásaikkor 
felvillanva a magyar tejek, tejtermékek és marhahús, valamint 
marhahús készítmények felé tolják érdeklődésüket. Ezt az elvet 
közönségprogramok mellett szórólapokkal, plakátokkal, pavilon-

dekorációkkal is erősíteni kívántuk. Olyan plakátokat helyeztünk 
ki, melyek közérthető és érdekes formában mutatták be az adott 
fajták erényeit, az egyedek megdöbbentő termelési képességét, 
Magyarország és a világ legérdekesebb teheneit.
A tej és tejtermék fogyasztását is erőteljesen támogattuk megje-
lenésünkkel, egyszer inkább gyerekeknek, másszor inkább komo-
lyabb, felnőtteknek, szülőknek szóló formában. Ilyen volt a „Best 
of tej” vagy „A tejtermelő tehenekről” című molinónk.
Mindezek mellett természetesen a tenyésztőszervezetek tevé-
kenységéről, a fajták jelenlegi paramétereiről és helyzetéről is 
tájékoztattuk a közönséget. A média képviselői kiemelt figye-

A TEJTERMELŐ TEHENEKRŐL
A mai nagy tejtermelésű  
teheneknek napi 45-55 kg  
takarmányt (szilázst, szenázst,  
szénát, abrakot) kell elfogyasz- 
tania ahhoz, hogy genetikai  
adottságai szerinti  
tejtermelését teljesíteni tudja.

Naponta 80-150 liter vizet isznak meg.

A tehén az elfogyasztott takarmány  
tökéletes emésztéséhez 100-200 liter 
nyálat termel naponta.

A szarvasmarhák bendőjében  
200 milliárd baktérium segíti  
a takarmány feldolgozását.

Egy átlagtermelésű magyar holstein-fríz  
tehén egy laktációja – 305 nap – alatt  
tavaly 9685 kg tejet termelt. Ez 15-ször több  
a saját (kb. 650 kg) testsúlyánál.

A tehén életének felét fekvéssel és kérődzéssel tölti, s csak bóbiskol, nem is  
alszik igazán.

Egy liter tej megtermeléséhez 400 liter vérnek kell átáramlani a tőgyön.  
Ez egy hazai holstein tehénnél 14.000 liter vér naponta. Igen, 14 m3.

A teheneket körülbelül 10.000 évvel ezelőtt háziasították.

A szarvasmarha az egyetlen gazdasági állatfaj, amelynek nem él vad alakja  
a természetben.

A világ legtöbb tejet termelő országa India, s itt van a világ teheneinek ötöde is.

A borjak a környezet kórokozóival szemben teljesen védtelenül jönnek világra.  
A szükséges védettséget az első, közvetlen születés után elfogyasztott  
föcstejnek köszönhetően szerzik meg.

A marháknak elől-felül nincsenek fogaik.

A holstein tehenek mintázata egyedi, akár az ujjlenyomat: nincs két egyforma

A legtöbb tehén sosem látott bikát; mesterségesen termékenyítik őket egy  
vékony katéterrel, mellyel kb. ¼ milliliter szaporítóanyagot juttatnak  
a nyakcsatornába.
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lemmel kísérték munkánkat. Több televíziós és rádió interjúban 
kérdeztek a tejtermelő ágazat helyzetéről, a kiállított tenyészál-
latokról, a szakmai programokról. Jó lehetőséget teremtettek a 
fajták és az állati termékek népszerűsítésére, az állati eredetű 
élelmiszerek termelési körülményeinek bemutatására.

Mert a fogaid mellett a csontjaid is 
örülnek a tejnek, kefírnek, joghurtnak és sajtnak. 
Ha sokat eszel belőlük, nagyra nősz és nem törnek el a tagjaid 
minden kosármeccs után. Mondd meg ezt anyának és mamának 
is, s később nekik sem lesz csontritkulásuk.

   BEST OF TEJ!
     100%-ban termeszetes

,

Mert finom. 
Nagy melegben egy jó pohár hideg  
tejnél semmi sem esik jobban.  
Talán csak a limonádé... vagy a paradicsomlé. A csípős.

Mert szépek és erősek lesznek a fogaid. Fehérek.  
A tejben lévő természetes kalcium a tejcukorral 
jobban felszívódik, mint pl. a pezsgőtablettákból. 

Mert csökkenti a magas vérnyomást. 
Ez remélhetőleg Téged még nem érint,  
de felnőtt korodra jó, ha megjegyzed.

Mert a joghurtok és kefirek olyan bacikat tartalmaznak, amelyek jót 
tesznek a hasunknak. A beleinkben elszaporodnak és nem engedik a rossz 

bacikat túlszaporodni. Nem csikar és nem megy majd a hasad.

Mert szépíti a bőrödet. 
A tejfürdő vagy tejes-tejszínes pakolás 

bársonyossá és simává teszi az arcodat is. 
Biztos hallottál már Kleopátra tejfürdőjéről. 

Az talán szamártej volt, de ezt most hagyjuk…
Tejszín vagy zsíros tehéntej éppen olyan jó hozzá.

Mert ha érzékeny vagy is a tejcukorra, 
ma már léteznek laktózmentes tejek, 

melyeket minden gond nélkül fogyaszthatsz.

Mert a magyar tejek  
nem vizezett löttyök  

és „fehér italok”, 
hanem tényleg TEJek, 

úgy, ahogy az  
a tehénből kijön. 

Csak a zsírtartalmát  
lövik be az igények  

szerint. De tényleg. 
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LEGELTERJEDTEBB  
TEJHASZNÚ VILÁGFAJTA
A világon megtermelt tej 70%-át adják

A TEJTERMELÉS CSÚCSA
2016-ban egy átlagos magyar tehén 9685 kg 
tejet termelt, a csúcs 20.334 kg volt

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TEJ
Egészséges, fogyasztói tejnek optimális  
beltartalom, alacsony baktériumszám 

PROFESSZIONÁLIS TECHNOLÓGIA
Tartás: klimatizált istállók, optimális pihenőtér

Fejés: környezeti fertőzéseket és túlfejést ki-
záró zárt rendszer, azonnali hűtés, halszálkás, 
körforgó fejőberendezések, fejőrobot

Takarmányozás: a magas termelésnek meg-
felelő, a tehenek igényeit maximálisan kiszol-
gáló, ízletes 

GENOMSZELEKCIÓ
A tenyésztés hatékonyságát növeli;  
intenzívebb szelekciót tesz lehetővé;  
hím- és nőivarban a tenyészérték akár 
embriókorban is meghatározható

ALACSONY KÖRNYEZETTERHELÉS
Speciálisan tejtermelő fajtaként egységnyi  
területen megtermelt tömegtakarmányból  
a lehető legnagyobb mennyiségű terméket  
(tejet) állítja elő

PRECÍZIÓS TECHNIKA
A legmodernebb genetikai, biotechnológiai  
és számítástechnikai eszközök alkalmazása
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Köszönetnyilvánítás
Elsősorban köszönettel tartozunk a kiállításon állataikkal részt-
vevő tenyésztőknek, tenyésztőszervezeti kollégáknak és a MÁSZ 
munkatársainak felelősségteljes, áldozatos munkájukért.
Külön szeretnék kifejezni köszönetünket az agrárkormányzat 
képviselőinek, akik szakmai igényeinket meghallgatták és érdemi 
segítséget nyújtottak. 
Az Agrármarketing Centrum vezetőinek, akik értékes ötleteikkel 
és újszerű megoldásaikkal színt vittek a szervezésbe. 
Az OC BAU Kivitelező Kft., a HUNGEXPO Zrt., valamint a Kincsem 
Park valamennyi munkatársa és vezetője részére az eredményes 
munka feltételeinek biztosításáért és a mindenre kiterjedő fi-
gyelmes, hatékony együttműködésért.

Protokoll feladatok
Az OMÉK teljes ideje alatt folyamatosan a média és a szakmai 
delegációk rendelkezésére álltunk.

Összefoglalás
A 78. OMÉK minden tekintetben sikeres kiállításnak bizonyult, 
amit a nagyszámú érdeklődő és a bemutatott tenyészállatok 
rendkívül magas színvonala is bizonyít. Megfelelő egyensúlyi 
állapotot tudtunk teremteni a szakmai elvárások és a „laikus” 
közönségnek szóló programok között. A kiállításon résztvevő 
tenyésztők, tenyészetek be tudták mutatni kiemelkedő szak-
mai munkájuk eredményeit, hiszen a kijelölt és beszállított te-
nyészállatok a hazai tenyésztés színe-javát képviselték. A kiváló 
tenyészállatokról több hazai és külföldi elismerő vélekedést is 
hallhattunk. Külön ki kell emelnünk szervezetten érkező iskolai 
és óvodai csoportok szervezését. Ez rendkívül gördülékenyen jó 
logisztika mentén és nagyon nagy érdeklődéssel kísérve zajlott. 
Az előzetesen regisztrált iskolák és óvodák nagyon könnyen el-
juthattak állat bemutatók területére.
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A 78. OMÉK holstein-fríz fajta tenyésztési díjai

A 2017. évi 78. OMÉK kiállításon holstein-fríz fajtából az egyéni 
show-bírálaton 32 egyedet mutatott be a megjelent 13 tenyé-
szet. A bírálatot Soren Christensen dán nemzetközi show-bíró 
végezte. 

Holstein-fríz tehén I. kategória 
Harmadik helyezettje: 
a 210 katalógusszámú (33232 5058 7) LOWEEN
Apja: 25296 GK Cream  
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mező-
hegyes

Második helyezettje: 
a 205 katalógusszámú (33708 1156 4) ANDREA
Apja: 24321 Minigan-Hills Day-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Első helyezettje: 
a 204 katalógusszámú (33665 2932 9) LELE
Apja: 24089 Mountfield SSI DCY 
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Holstein-fríz tehén II. kategória 
Harmadik helyezettje: 
a 237 katalógusszámú (33232 3541 4) WILLIE
Apja: 22462 Stanstons Steady-ET 
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mező-
hegyes

Második helyezettje: 
a 234 katalógusszámú (32748 9722 8) MARGIT
Apja: 23751 Avenham Rory-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak
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Első helyezettje: 
a 223 katalógusszámú (31332 1678 6) KRISZTINA
Apja: 24690 Bertaiola Mincio-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Holstein-fríz tehén III. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 243 katalógusszámú (30093 9268 0) APÁCA
Apja: 23234 Bomaz Marion Emerald 648-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Második helyezettje: 
a 250 katalógusszámú (31332 1402 1) STEFI
Apja: 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Első helyezettje: 
a 244 katalógusszámú (30093 9252 7) ROMINA 
Apja: 22257 Bru-Su Boliver Morpheous-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok
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A kiállítás Honourable Mention tenyészállata 
a 204 katalógusszámú (33665 2932 9) LELE
Apja: 24089 Mountfield SSI DCY 
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata 
a 250 katalógusszámú (31332 1402 1) STEFI
Apja: 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

A kiállítás Grand Champion tenyészállata 
a 244 katalógusszámú (30093 9252 7) ROMINA 
Apja: 22257 Bru-Su Boliver Morpheous-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok
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A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott külön-
díjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok a 244 ka-
talógusszámú (30093 9252 7) ROMINA, 22257 Bru-Su Boliver 
Morpheous-ET apaságú tehén bemutatásáért.

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja Dézsi Imre Nagyhegyes, a 250 katalógusszámú 
(31332 1402 1) STEFI 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET apasá-
gú tehén bemutatásáért.

3. A kiállítás Honourable Mention tenyészállata részére
A díjat kapja Nyakas András, Hajdúnánás, a 204 katalógusszá-
mú (33665 2932 9) LELE
24089 Mountfield SSI DCY apaságú tehén bemutatásáért.

4. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja Dézsi Imre Nagyhegyes, a 250 katalógusszámú 
(31332 1402 1) STEFI 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET apasá-
gú tehén bemutatásáért.
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Idén negyedszázados a Tej Terméktanács. Az 1992-ben alapított 
szervezet tevékenysége azóta kibővült, Tej Szakmaközi Szerve-
zet és Terméktanács néven 2013-tól a termékpálya különböző, 
vertikális szinten elhelyezkedő szereplőit (termelők, kereskedők 
és feldolgozók) ülteti egy asztal mellé, hogy katalizálja köztük az 
információáramlást, ezzel növelve a piac átláthatóságát, előse-
gítve az ágazat és termékpálya önszabályozását. Egyeztető fó-
rumként az alapanyag értékesítés kapcsán a hazai piac 72%-át, 
a felvásárolt tej mennyiségének mintegy 95%-át, a kiskereske-
delem 70%-ának mozgását látja. 
A szervezet november 14-én hetedik alkalommal átfogó  
Tejágazati Konferenciát rendezett, melynek egyik fő attrakciója 
a „Tejkamion” bemutatása volt, emellett a tejtermelés jövőjéről 
is képet alkothattak a hallgatók. 

Együttműködés
Nyitóeseményként háromoldalú Együttműködési Megállapo-
dást  írt alá Juhász Anikó, az AKI főigazgatója, dr. Oravecz Már-
ton, a NÉBIH elnöke és Mélykuti Tibor, a TTT elnöke. Az ösz-
szefogás célja egy olyan teljes adatbázis létrehozása, amellyel 
a szakmaközi szervezet eredményesebben tudja teljesíteni az 
uniós és hazai jogszabályokban meghatározott, az ágazat tevé-
kenységének szervezésére, illetve szabályozására vonatkozó fel-
adatait. Ugyanakkor az új rendszer az elemzők, a hatóságok és a 
kormányzati döntéshozók számára is pontos és egzakt alapada-
tokat biztosít munkájuk eredményes elvégzéséhez, döntéseik 
meghozatalához. Az együttműködésben résztvevő szervezetek 
közös célkitűzése a hazai tejpiac védelme és megtisztítása, en-
nek elengedhetetlen feltétele, hogy a jogszabályban előírt kö-
telezettségét valamennyi tejpiaci szereplő (tejfeldolgozó, nyers 
tehéntej kivitellel foglalkozó tejtermelő, nagykereskedelemmel 
foglalkozó tejágazati szereplő, valamint tejkereskedő) betartsa.

Tejtermékek áfacsökkentése…?
Mélykuti Tibor elnök nyitó előadásában kiemelte a szervezet 
háromoldalú érdekegyeztető szerepének jelentőségét. A ter-
melők és feldolgozók mellett a kereskedők a küldöttgyűlésen  

17%-os (60/10), az elnökségben 18%-os (22/4) részesedés-
sel képviselik álláspontjukat a döntések meghozatalában. Az 
együttműködés egyik örvendetes eredménye az is, hogy míg 
2011-ben a hazai polcok kínálatában a magyar UHT tej csak 10-
20%-ot tett ki, 2016-ra ez a mérték 85% fölé emelkedett. A hazai 
tej- és tejtermékfogyasztás sajnos nemigen mozdul el a 160l/fő/
év szintről tejegyenértékben számolva, emellett fontos kihívás-
ként jelentkezik az EU tejtermelésének növekedése. A tisztes-
ségtelen piaci szereplők jelenléte, a diszkriminatív árképzés még 
gondot jelent, de előrelépés történt az imitátumok és növényi 
’tejek’ szabályozásában, hiszen ezen termékek esetében már ti-
los a „tej” megnevezés.
Mind a termelők, mind a feldolgozók szempontjából legfonto-
sabbnak a nyerstej alapárának stabilitását nevezte. 2018-tól 
a GMO-mentes tejtermékek bevezetésével párhuzamosan a 
szálas fehérjetakarmányokra 3 Ft/kg támogatást szeretnének 
elérni. Emellett szorgalmazzák az UHT- és ESL-tejek, a vaj, a fél-
kemény sajtok, a tejföl és túró áfájának csökkentését is, az in-
tézkedés árcsökkentő hatása révén ösztönözné a fogyasztást, s 
egyúttal a termékhamisítás és csalások ellen is hatna.
Célként jelölte meg az ár- és a mennyiségi ciklusosság tompítá-
sát, a nyerstej beltartalmának növelését, a vertikális és horizon-
tális ágazati integráció fejlesztését. Kiemelt szerepet kap az ex-
portpiacok bővítése, a termékfejlesztés, a feldolgozói kapacitás 
emelése és a fogyasztásösztönzés.

A pizza és annak sajtja
A hazai nyerstej árak a tapasztalatok alapján a német árakat 
követik, s az árképzésben a tejzsír jelentősége folyamatosan nő 
– fejtette ki előadásában Juhász Anikó, az Agrárgazdasági Kuta-
tó Intézet főigazgatója. A globális tejpiacon növekvő keresletet 
tapasztalunk, a sajt, vaj, teljes tejpor kereslete lassabb, a tejszí-
né gyorsabb ütemű növekedést mutat. Európában a folyadéktej 
csökkenő, a világban a feldolgozott termékek növekvő keresle-
tet mutatnak, ezt a szegmenst India húzza. A világ tejtermelésé-
nek növekedési üteme évi +2,5%
Nem is gondolnánk, hogy egy olyan szűk termékkör, mint a fa-
gyasztott pizzára szórható sajt is képezheti a globális fogyasztás 
egyik motorját, pedig így van. 
Afrikában pl. az FFMP-nek nevezett termék a piacvezető, ez a 
sovány tejpor és növényi zsír száraz keveréke, ezt alapélelmi-
szerként használják a háztartások. 
A tejelő tehéntartás jövedelmezőségének nemzetközi összeha-
sonlítására létrehoztak egy nemzetközi hálózatot (International 
Farm Comparison Network – IFCN), melynek révén a világban 
110 ország szolgáltat egységesített, s így összevethető adatokat. 
A termelési költségek összevetéséből jól látható, hogy Európa 
nyugati felén a munkaerő ára okoz fejtörést a tulajdonosoknak, 
míg nálunk a takarmányköltség jelentős.
A tejértékesítési árban viszont régiónkhoz képest is lemaradás-
ban vagyunk. Fontos elemzés hangzott el a vertikális költség-, ár- 

A tejkamion nyomában…
– VII. Tejágazati Konferencia –

Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
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és jövedelemmegoszlásról, erről és egyéb izgalmas részletekről 
következő számunkban olvashatnak részletes beszámolót. 
Az előadásban néhány gondolatébresztő, a jövőben kihívásként 
jelentkező és talán kötelezően megoldandó feladat is előkerült. 
Ezek egyike a tej zsírtartalmának növelése. Ez megoldható a 
takarmány-összetevők vagy azok arányának módosítása útján 
vagy innovatív termékek alkalmazása és gyártástechnológiák 
fejlesztése révén. 
A fajtaváltás, mint esetleges zsírtartalmat növelő megoldás itt 
is elhangzott. (Hangsúlyozzuk, hogy a holstein fajtában még bő-
ven vannak tartalékok e probléma kezelésére. S akkor még nem 
is beszéltünk arról, hogy a hazai átvételi nyerstej ár még mindig 
messze áll a tejzsírtartalom premizálásától. Pedig ennek megol-
dása első lépésben még csak nem is az okszerű és célszerű fajtán 
belüli párosítás, hanem pl. a tejzsírtermelésre preferált takar-
mányozás. Vagy hogy a magas tejmennyiség termelése ugyan 
alacsonyabb tejzsír és fehérje%-kal, de magasabb beltartalom 
kg-mal jár. (szerk.))
Itt kell megemlíteni az ammónia kibocsátásról szóló a 
2016/2284-es EU irányelvet. Eszerint a mezőgazdaságot érintő 
NH3-emisszió csökkentési kötelezettség Magyarországon 2005-
höz, mint bázisévhez képest 

➢   2020-2029 között bármely év: -10% 
➢  2030 után bármely év: -32%!! (a legnagyobb az EU-ban) 

csökkentést ír elő.

Úgy tűnik, a szarvasmarha-ágazat ammónia kibocsátásának 
csökkentésére a közeljövőben megoldást kell találnunk.

Bénédicte Masure az Európai Tejszövetség (EDA) főtitkár-he-
lyettese az európai tejágazat jövőjét vázolta. Magyarország még 
nem tagja a 23 tagállamból álló szervezetnek, de tárgyal a tag-
ságról. Európában összességében 700.000 tejtermelő 160 millió 
tonna tejet termel, melyet 12.000 feldolgozó 300.000 munka-
vállalója dolgoz fel, míg 45 ezren a tej és tejtermék exportban 
érintettek. A tejtermelés így jelentős vidéki munkaerőt köt le.  
A közösségi agrárpolitika jövőjét taglalta, statisztikákat mutatott 
be. A világ tejtermékek iránti keresletét a demográfiai emelke-
dés és a középosztály rétegének jelentős növekedése erősíti. 
(Ázsiában pl. 2030-ra várhatóan ötszörösére duzzad ez a réteg a 
2009-es állapotokhoz képest.) A Brexit tárgyalások kimenetele a 
tejipar szempontjából is nagy fontosságú, mert Nagy-Britannia 
részesedése az európai vaj és sajtpiacon meghatározó. 2016-
ban 151 ezer tonna vajat és 466.000 tonna sajtot vásároltak fel. 
Anglia tej egyenértékben számolva csak 80%-ig önellátó, nem 
mindegy, ki pótolja a szükségleteket. Magyarország 8200 tonnás 
éves vajtermelésének 6,5%-a (530 tonna) kerül értékestésre az 
EU piacain, ennek 13%-át UK vásárolja fel. 80.000 tonnás sajt-
gyártásunkból 14.500 tonna Európa részesedése, az összexport 
2,3%-a kerül Angliába.

A következő előadó a szerződéses viszonyok és határidős piacok 
jelentőségéről beszélt a tejágazatban. Gérard Calbrix, a Francia 
Tejfeldolgozók Szövetsége (ATLA) igazgatójaként látogatott Ma-
gyarországra.

KAP 2020-tól + Brexit – ki tudja mi lesz
A Közös Agrárpolitika következő ciklusának várható kilátásairól 
Horváth Anikó Katalin, az FM főosztályvezető-helyettese tájé-
koztatta a résztvevőket. Részletesen bemutatta a 2020-ig tartó 
ciklus magyarországi számait, kifizetéseit. Magyarország pozíci-
ója az uniós támogatások tekintetében fajlagosan az egyik leg-
jobb az EU-ban. Nettó költségvetési pozíciónk, azaz az EU költ-
ségvetéséből kapott, illetve az oda befizetett összegek pozitív 
különbsége a 2014-2020 időszakban 25,67 milliárd EUR.
A KAP jövőjével kapcsolatban sok a bizonytalanság, főleg, hogy a 
jelen állapotok szerint az Egyesült Királyság 2019. március 29-én 
kilép az Unióból. Befizetéseinek hiánya lehet, hogy már a jövő 
évi támogatások folyósítását is kellemetlenül érinti, s egyfajta 
fűnyíró elv érvényesül. Az is lehetséges változat, hogy minden 
marad a régiben. 2019-ben EU parlamenti választások is követ-
keznek, s új bizottság alakul. Sok még a bizonytalan kérdés, sok 
a teória, de egy biztos: a fenntarthetóság a legfontosabb. Az 
előzetes magyar álláspont szerint az agrárpénzeket továbbra is 
az agrártermelők kapnák, szeretnénk fenntartani a termeléshez 
kötött támogatás mértékét, melyet néhány meghatározó ország 
(Németország, Dánia, Hollandia, Egyesült Királyság) ellenez. 
Célunk megőrizni a 2014-2020-as Többéves Pénzügyi Keretben 

Tejágazat fő mutatói Magyarországon 
(előző év bázisán)
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(MFF) az EMGA-n és az EMVA-n keresztülérkező összegeket, 
valamint a KAP költségvetésben képviselt részarányunkat.

Oláh Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója 
a tejágazat külpiaci lehetőségeit vázolta. A Partner Portáljukon 
való regisztráció után ingyenes szolgáltatások igénybe vételére 
van lehetőség, ha adott célországgal, régióval szeretne egy ha-
zai cég üzleti kapcsolatot teremteni. Szolgáltatásuk díjmentesen 
igénybe vehető. 

És felbőg a tejkamion motorja…
Lendületes előadásában Nagy Márton, a Hinora Global Mar-
keting Kft. kreatív és stratégiai igazgatója a Terméktanács ha-
zai tej és tejtermékek fogyasztását ösztönző kampányának 
levezénylését mutatta be. A „Tej. Szívvel – lélekkel” projekt fő 
célcsoportját a gyerekek képezik, a kampány a gyerekek, a fi-
atalok tej- és tejtermékfogyasztásra motiváló nevelésének tá-
mogatására, az egészségtudatos táplálkozás kialakítására, a tej 
és tejtermékek fogyasztásának megszerettetésére helyezi a fő 
hangsúlyt. 
Mindezt a tejszív logo elismertté tételével kívánják elérni, 
mintegy márkák fölött álló „márkafüggetlen márka” gyanánt. 
Elismert fiatal sportolók váltak közvetítő nagykövetekké, mind-
ezt rajzpályázattal, kültéri óriásplakátokkal, TV és netes reklám-
spotokkal támogatták, s a kampány legegyedibb megnyilvánulá-
sa a Tejkamion. 
Ez a látványában ütős, csőrös, 23 méter hosszú kitolható ol-
dalfalú kamion a KÁN-on mutatkozott be először, az OMÉK-on 

már a közönségdíjat is elnyerte. A „Tej útja roadshow” decem-
ber végéig 50 általános iskolát látogat meg rendhagyó ’életviteli 
órákkal’, ahol a gyerekek a virtuális tehénetetés és az imizált fe-
jés után végigmennek a fejfeldolgozás folyamatain, szerencse-
kerékkel ajándékokat pörgethetnek és tejbárban csillapíthatják 
szomjukat. Pozitív élményekkel telve remélhetőleg jó emlékek-
kel távoznak, ami talán a következő hétvégi családi bevásárlás-
nál a tejpult előtt is visszaköszön… 

A Tejkaraván december végéig az áruházláncokkal és rendez-
vényekkel összesen 75 állomáson népszerűsíti a hazai tejet és 
tejtermékfogyasztást. Sok sikert neki… magunkért.
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Újabb aranyosok Jász-
Nagykunban egy újonccal
Berkó József

A Holstein Magazin tavalyi negyedik számá-
ban arról írtam, hogy két tenyészet fej-fej mellett haladva sza-
porítja Aranytörzskönyvesei számát. A verseny az idén nyáron is 
folytatódott az Alcsi Zrt. és a Laktored Kft. között.
Először Mezőhéken avattunk. 1503-as Sikamlós (18942 Darlawn 
Spirit×15548 Saphir) a nyolcadik laktációjában termelte meg a 
bekerülési szinthez szükséges mennyiséget. 

Az avatáson részvevők Földi László telepvezető-helyettes, 
Turai Hajnalka műszakvezető, dr. Győri Dorottya állatorvos, 
Bárány Lászlóné állategészségügyi szaksegéd és Fórizs János 
inszeminátor a megszokottnál is fontosabbnak tartották az 
együtt ünneplést, mivel a Zrt. tulajdonosi változása csapatuk 
életében is változást hozhat.

Két héttel később a Laktored Kft. is bejelentkezett egy kis ün-
neplésre. 3904-es Szűk (15406 Enyingi Topáz London×12311 
Chief-Cris) szintén a nyolcadik ellése után lépett be az elitek csa-
patába. A 10.724 kg-os átlagtermelése a tenyészetre jellemző, a 
14.065 kg-os maximális teljesítménye pedig kiváló képességét 
is megmutatja. Öt lánya közül kettő eladásra került, kettő nem 
érte el anyja termelését, a legfiatalabb pedig első ellését várja. 

Oklevelét Zilahiné Varga Piroska ügyvezető kollegái körében 
vette át.

Egy éve esett át a tűzkeresztségen a jászladányi Jász-Föld Zrt. 
és máris megszületett a második százezrese. 608-as Tulok-
nak (17040 Krolle×16878 Jerom Red) hét laktáció kellett négy 
tejesautó megtöltéséhez. 11.800 kg-os átlagtermelése jelentő-
sen a tenyészet átlaga fölött van, a 14.370 kg-os legjobbja pedig 
egészen kiemelkedő eredmény. Három lánya közül már csak a 
legfiatalabbnak van esélye anyja példáját követni. 

Pető Zoltán főállattenyésző, Vincze István telepvezető és kolle-
gáik örömmel vettek részt újabb kiválóságuk felavatásán. 

A 788-as sorszámú Aranytörzskönyvre egy új tenyészet neve 
került föl. A Törökszentmiklósi Zrt. a 0662-es Fácán (15548 
Saphir×13423 Ked Juror) nevű tehene révén került be az illuszt-
ris társaságba. Első kitűnő tehenük kilencedik laktációjában érte 
el a kimagasló eredményt. 
Sajnos csak két lánya született és egyik sem közelítette meg any-
ja termelését, amely 10.000 kg-os átlag és 11.000 kg-os maxi-
mális mennyiségével inkább kiegyensúlyozott, mint kimagasló 
volt. Fácán legfőbb erőssége a szervezeti szilárdsága, mivel élete 
első részét a gazdaság másik telepén kezdte és már tehénként 
került a jelenlegi helyére, egy teljesen más tartási környezetbe. 
A fenti állítást alátámasztva most is vemhesként állhatott a fény-
képezőgép elé. 
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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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A fontos mérföldkőnek számító oklevél átvételét Tacopulosz 
Péter cégvezető, Gönczi István divízió-igazgató munkatársai-
val együtt ünnepelte. 

100.000 kg életteljesítmé-
nyű tehenek avatása
Kőrösi Zsolt

Mezőkovácsházi Új-Alkotmány Mg. Kft., Mezőkovácsháza

Augusztus 29-én avattuk Mezőkovácsházán 776. és 777. sor-
számmal 31197 3209 7 Lengő-t, aki 7 laktációban; és 31197 
3298 9 Rózsás-t, aki 9 laktációban teljesítette az avatáshoz szük-
séges feltételt.  Rózsás apja a 16783 Welcome GARTER-ET, anyai 
nagyapja 14806 HUN Pero RÓNA Duster-ET.  LENGŐ apja 17248 
Norz-Hill Form WIZARD-ET, anyai nagyapja 14804 HUN Pero 
REJTŐ Bellwood-ET.
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Hódagro Zrt., Hódmezővásárhely

A 30851 4535 6 RIZSI avatására került sor a Hódagro Zrt. 
szikáncsi tehenészetében szeptember 29-én. A 780-as sorszám-
mal avatott 18045 End-Road PVF BOLIVER-ET apaságú és 15976 
Glen-D-Haven Dstar-TIM-ET anyai nagyapaságú tehén 6 laktáció 
alatt érte el a 100.000 kg megtermelt tejmennyiséget.

ZM-Nagisz Mg. Kft., Püspökladány 

782. sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe a ZM-Nagisz 
Mg. Kft. szerepi tehenészetében élő 30878 2751 9 számú HER-
CEG. A tehén 17527 Bosside RONALD-ET apai 15593 Sabbiona 
SKYWALKER anyai nagyapával bíró pedigrével rendelkezik. 8 laktá-
cióra volt szüksége az avatáshoz, amelyre október 3-án került sor.

Gorzsai Mg. Zrt., Földeák

A 32707 0788 4 FAKÓ ünnepélye iktatására került sor a Gorzsai 
Mg. Zrt. földeáki tehenészeti telepén október 4-én. A 8. laktáci-
ós tehén 781-es sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe. Apja 
18236 Askew REECE-ET, anyai nagyapja 16849 Whittail-Valley 
ZEST-ET. 

Kasz-Farm Kft., Derecske

783. aranytörzskönyves tehénként avattuk október 10-én a 
derecskei Kasz-Farm Kft. tehenészetében a 30880 4048 9 szá-
mú MARGÓ-t.  Apja 18292 Keystone POTTER, anyai nagyapja 
17447 Calbrett-I H H CHAMPION-ET.  9. laktációs korára érte el a 
100.000 kg megtermelt tejmennyiséget. 

Gyulai Agrár Zrt., Gyula

A Gyulai Agrár Zrt. dobozi úti tehenészetében került felavatás-
ra 795. sorszámmal a 9. laktációs 30832 6368 7 RENI. A tehén 
apja 18112 Mainstream PROSPECT-ET, anyai nagyapja 16846 
Regancrest RBK DIE-HARD-ET. Az állatot október 27-én avattuk.

MTEÜ táblaavatás
A Makói Hagymakertész Kft tehenészeti telepén avattuk a kö-
vetkező Minősített Tenyészállat Előállító Üzem táblát augusztus 
4-én.

Az elismerő oklevelet László Róbert vette át.

Gratulálok valamennyi Tenyésztőnek és további aranytörzsköny-
ves teheneket kívánok!

100.000 kg életteljesítmé-
nyű tehenek avatása
Kőrösi Zsolt

Mezőkovácsházi Új-Alkotmány Mg. Kft., Mezőkovácsháza

Augusztus 29-én avattuk Mezőkovácsházán 776. és 777. sor-
számmal 31197 3209 7 Lengő-t, aki 7 laktációban; és 31197 
3298 9 Rózsás-t, aki 9 laktációban teljesítette az avatáshoz szük-
séges feltételt.  Rózsás apja a 16783 Welcome GARTER-ET, anyai 
nagyapja 14806 HUN Pero RÓNA Duster-ET.  LENGŐ apja 17248 
Norz-Hill Form WIZARD-ET, anyai nagyapja 14804 HUN Pero 
REJTŐ Bellwood-ET.
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Százezresek

Sebők Tamás

Puszatvámi Tejszövetkezet Zrt., Pusztavám
30117 3987 5 Tánya
14098 Brabant Star Patron-ET×13792 Zielland Zebo

A napsütéses őszi napon Tánya, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. 
telepének hatodik Aranytörzskönyves tehene érkezett az avatá-
si ünnepségre. Nem illetődött meg az őt körülvevő „tömegtől”, 
mindenkit jól ismert már. Kényelmesen állt a dolgozók gyűrűjé-
ben, szinte érezte, hogy az őt körülvevő emberek mindegyiké-
nek köszönettel tartozik azért, amiért ma itt állhat a telep egyik 
legelismertebb teheneként.
Az elmúlt 13 évben Tánya 9 laktációval, 10 borjúval – két alka-
lommal ikreket ellett – és három lányának további 99.000 kg 
tejével járult hozzá a tenyészet sikereihez. A 8217 kg-os első 
laktációját követően harmadikra 2500 kg-mal, majd az ötödikre 
további 2500 kg-mal növelve termelését, hatodikos korára érte 
el élete termelési rekordját, a 12.548 kg-os standard laktációt. 
A mennyiség mellett a 7127 kg-os zsír+fehérje kg szintén elis-
merésre méltó teljesítmény.  Jelenleg a sikeres családfa életben 
tartásának terhe két utolsó –  egy BG Hamlet és egy Izias apasá-
gú – lányának a vállát nyomja.

Mikor egy kiváló tehén összehozza a tenyészet „apraja-nagyját”…

…és bár az ünnepi 100.000-es torta Tányának készült, ő a friss 
füvet választotta és boldogan legelészett, amíg a tiszteletére 
szervezett „fogadás” tartott. 

Hunland Dairy Kft., Bugyi Rádapuszta
2016. kezdetén a Hunland Dairy Kft. felsőványi tenyészetében 
két tehenet ünnepeltünk. Az azóta eltelt szűk két év alatt a te-
nyészet nevéhez köthető újabb négy tehén érte el az Aranytörzs-
könyve kerülés feltételét, a 100 000 kg-os életteljesítményt:
30094 9503 5 Joli
15381 Vajháti Tóbiás Wade×14987 Hun-S-K-V Sikátor Duster-ET
30032 3893 9 Ági
14172 Pajti Mountain×11776 Ignác Ned Boy
30094 9266 3 Helga
18292 Keystone Potter×14565 Enyingi Rézcsengő Zebo
30063 6028 0 Pintyőke
18045 End-Road PVF Boliver-ET×15181 Pretin

Joli – egyedüli tehenünk, aki megélhette az ünnepséget – éle-
te 8 laktációja alatt gyönyörű eredményeket produkált. 40 li-
ter alatti max. napi tej alatt egyetlen laktációban sem termelt. 
Hatodik laktációjára teljesedett ki 55,2 napi tejével és 14.402 
kg-os standard tejtermelésével.  Utolsó, nyolcadik laktációjában 
– egy kicsit megnyújtva ugyan – egy 25.700 kg-os etappal sza-
kította át a képzeletbeli szalagot az Aranytörzskönyvhöz vezető 
úton. A megtermelt tej értékét tovább emeli a 7688 kg-os össz 
zsír+fehérje kg teljesítmény, amely az Aranytörzskönyvön belül 
is kiemeli Jolit a mezőnyből. 19 termékenyítéséből született 8 
borját – ebből 6 üsző – problémamentesen hozta világra. Sajnos 
két lánya nem érte meg a felnőttkort, másik négy lánya pedig 
külföldön öregbíti – remélhetőleg – a magyar genetika hírnevét.

Joli Doina Manghiuc telepvezető és kollégái gyűrűjében.

 

Nyugodt temperamentum, 
robusztus küllem… 
igazi túlélő alkat.
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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
Észak-dunántúli avatások
Szabits István

Október 13-án az Agropodukt Zrt. 
marcalgergelyi tehenészeti telepén a százezres avatás mellett, 
igazi erőpróbára is sor került. Ipoly korát meghazudtolva üsző-
ket megszégyenítő módon viselkedett, csak Molnár Józsefnek 
köszönhetően sikerült a fénykép elkészítésének néhány pillana-
tára kemény kézzel megtartani. 

Az elismerő oklevelet Dr. Takács László állattenyésztési igaz-
gató, Horváth János telepvezető, Molnár József telepvezető 
helyettes és Borosné Kardos Zita törzstenyésztő vehették át. 

Október 27-én az Agroprodukt Zrt. ihászpusztai telepén dup-
la aranytörzskönyves avatásra került sor. Igézőnek mindössze 
5 ellésre, Ecetnek pedig 7 ellésre volt szüksége ehhez a kiváló 
teljesítményhez. 

Az elismerő okleveleket Élő Imre ágazatvezető és lelkes csapa-
ta vehették át.

A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. táplánszentkereszti tehe-
nészetében október közpén került sor újabb aranytörzsköny-
ves egyed avatására. Fátyol 2006. március 6-án született, apja 
B-HIDDENHLLS MAR MARMAX-ET RC TL. Legmagasabb napi tej-
termelését 8. laktációjában érte el 61,1 kg-mal. 

Az elismerő oklevelet Varga Zotán telepvezető és telepi mun-
katársai vehették át. 

Nyugodt temperamentum, 
robusztus küllem… 
igazi túlélő alkat.



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

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
Page 1
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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.
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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
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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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A szomatikus sejtszám (SCC) a tőgy egészségügyi állapotának 
kifejezője. Egészséges tehén tejében a szomatikus sejtszám ke-
vesebb, mint 300.000/ml, általában 100.000-200.000/ml között 
van. A laktáció első két hetét és az utolsó laktációs hónapot 
leszámítva 300.000/ml SCC tekinthető normálisnak. 350.000/
ml SCC már szekréciós zavarokat jelez. 500.000/ml SCC esetén 
már az állomány kb. 50%-a szubklinikai masztitiszben szenved. 
Az elegytej szomatikus sejtszámából kellő biztonsággal lehet kö-
vetkeztetni a betegnek minősíthető állatok számára a telepen. 
Ne feledjük, negatív bakteriológiai lelet esetén is emelkedhet 
a szomatikus sejtszám a gyulladás mértékének megfelelően. 
A szubklinikai masztitisz a tehenek összes fertőződésének 90-
95%-át teszi ki. 
Összességében a tehénpopuláció legalább 40%-a fertőzött a 
masztitisz valamelyik formájával. 
Gyakorlati megfigyelés, de nagy populációk vizsgálatával is iga-
zolt, hogy pozitív összefüggés mutatható ki a tejhozam és az SCC 
között. Minden 1000 kg tejmennyiség-növekedés +4,5% SCC nö-
vekedést jelent. A laktáció első hónapjaiban a legmagasabb a 
SCC, majd fokozatosan csökken. Általában a 6. hónaptól növek-
szik ismét. Elhúzódó laktációk esetén az utolsó hónapban ismét 
növekedésnek indul. 

A megszokott tőgyhigiéniai eljárások mellett hogyan védekez-
hetünk a masztitisz kártétele ellen? 
Az immunrendszert támogató takarmánykiegészítők alkalmazá-
sával. Ilyen takarmánykiegészítő a VITAPOL ANTIMAST pulvis. 
A VITAPOL ANTIMAST pulvis biológiai úton védett kötésben 
lévő mikroelemeket (réz, cink, mangán, szelén) tartalmazó 
huminsavas ásványi takarmány. A mikroelemeket huminsav-
komplex formájában tartalmazza. A huminsavak és a biológiai 
úton védett mikroelemek szinergista hatásúak a tőgy egészsége 
szempontjából. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. 1500 egyedes tejtermelő te-
henészetében 2012. év végén tapasztaltak extrém magas SCC 
emelkedést. Az elegytej szomatikus sejtszáma a telepre jellem-
ző 310-312.000 értékről egyik befejésről a másikra 700.000-re 
nőtt. Pető Zoltán ágazatvezető esetismertetése szerint a gon-
dokat a „megszokott” kórokozók mellett a Prototheca fertőzés 
is súlyosbította, amely több mint 200 állat azonnali selejtezé-
sét jelentette. A tőgyhigiéniai protokollok szigorítása mellett, 
a telepi viszonyok rendezésével egyidejűleg kezdték a VITAPOL 
ANTIMAST pulvis alkalmazását a tehenek napi takarmányadag-
jában. A technológiai fegyelemnek, a higiéniai munkafolyama-
tok átgondolásának, és a VITAPOL ANTIMAST pulvis alkalmazá-
sával elért immunológiai támogatásnak köszönhetően a kritikus 
helyzet jó fél éven belül rendeződött, a SCC a telepen éves át-
lagban azóta 318.000 körüli értéken stabilizálódott, és megál-
lapítást nyert, hogy nincs a telepen Prototheca fertőzött állat. 
A kiváló minőségű huminsavas takarmánykiegészítők azóta 
a telep preventív takarmányozási programjának részét ké-
pezik. A tapasztalatok alapján a fogadó és a nagytejű csopor-
tokban napi 100 g/tehén adagban, míg a kistejű csoportok-
ban napi 50 g/tehén adagban alkalmazzák a VITAPOL pulvis 

takarmánykiegészítőt, a kiváló egészségügyi állapot fenntar-
tásának zálogaként. A problémás csoportok – amennyiben 
vannak – VITAPOL ANTIMAST takarmánykiegészítőt kapnak a 
tőgyegészségügyi problémáik rendeződéséig. Ez egyre kisebb 
létszámú csoportokat érint, ugyanis a VITAPOL pulvis teljes lak-
táció alatti alkalmazásának köszönhetően a tőgybeteg egyedek 
aránya megszokott 8-10%-ról 2-3%-ra csökkent éves szinten. 
Pető Zoltán szavait idézve: „A magas szomatikus sejtszám ellen 
nem a szeparátor a megoldás! A szeparátor tüneti kezelés, azon-
ban a valódi problémát a VITAPOL ANTIMAST pulvis oldja meg.”
 
A VITAPOL ANTIMAST takarmánykiegészítő segítségével hatéko-
nyan megelőzhető a laktáció első hónapjaiban élettanilag is ki-
alakuló szubklinikai masztitisz, ezáltal a „problémás” fogadó és 
nagytejű csoportok is hatékonyan menedzselhetők tőgyegész-
ségügyi szempontból. 
Egy dél-dunántúli magy létszámú tenyészetben 2014. novem-
ber - 2015. március hónapban zajlott a VITAPOL ANTIMAST 
pulvis dokumentált nagyüzemi próbaetetése. A telepen átlag 
800 tehén termel, ebből 652-t fejtek a nagyüzemi etetési próba 
időszak alatt. 2014 decemberében (a nagyüzemi etetési próba 
időszaka alatt) a tenyészet a nagylétszámú tejtermelő tehené-
szetek országos rangsorában a 15. helyen szerepelt. 
A nagyüzemi etetési próba során a nagytejű csoportok 
takarmánykiegészítőjeként alkalmaztuk a VITAPOL ANTIMAST 
pulvist. Mivel a telepen mindig 2 nagytejű csoport van egyide-
jűleg, így a VITAPOL ANTIMAST pulvis SCC-ra gyakorolt hatását 
5 ismétlésben, tehénpáros kísérletben tudtuk vizsgálni. A tehe-
nek fejési átlagát, illetve szomatikus sejtszámát az Állattenyész-
tési Teljesítményvizsgáló Kft. által havi gyakorisággal elvégzett 
próbafejések adatai alapján hasonlítottuk össze. A kezelt nagy-
tejű csoport egyedei 100 g/tehén/nap adagban kaptak a TMR-
be applikálva VITAPOL ANTIMAST pulvist.

Eredmények a kontroll csoportban:
Kontroll

Csoportlétszám Ismétlés száma Fejési átlag kg SCC
124 1. 45 652,2
124 2. 47,2 588,8
130 3. 43,5 527,9
136 4. 49,1 678,1
138 5. 47,5 965,1

Átlag 46,46 682,42
  
Eredmények a kezelt csoportban:

Kezelt

Csoportlétszám Ismétlés száma Fejési átlag kg SCC
117 1. 53,1 524,6
127 2. 46,9 601
132 3. 45,9 372,2
139 4. 49 344,9
139 5. 47,9 465,8

Átlag 48,56 461,7

Tőgyegészségvédelem - természetesen
Petrovics Ágnes, Alpha-Vet Kft.



AZ OMÉK ABSZOLÚT GYŐZTES TERMÉKE: 

VITAPOL® DÍJAK, ELISMERÉSEK:
AZ ALPHA-VET KFT. TERMÉKEI TÖBB DÍJJAL, ELISMERÉSSEL IS 
BIZONYÍTOTTÁK A TUDOMÁNYOS ÉS A SZAKMAI KÖZVÉLEMÉNY 
ELŐTT KÜLÖNLEGES MINŐSÉGÜKET, GAZDASÁGI 
HASZONÁLLATOK TAKARMÁNYADALÉKAKÉNT VALÓ SIKERES 
ALKALMAZHATÓSÁGUKAT.

I. HELY 
VITAPOL® – ÁLLATTENYÉSZTÉSI DÍJ
OMÉK 2015 
I. HELY 
VITAPOL® – A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT
XIX. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK 
2012
I. HELY 
VITAPOL® – ÁLLATTENYÉSZTÉSI DÍJ
OMÉK 2011

A VITAPOL®

 9  Serkenti a méh involúcióját
 9 Pozitív hatást gyakorol az ivarzásra
 9 Elősegíti az embrió megtapadását
 9 Csökkenti a magzatfelszívódás valószínűségét
 9 Növeli az élve születések számát
 9  Kevesebb a vetélés, a  magzatburok-visszatartás és az ellési 
bénulás

 9 Csökken a két ellés közötti idő 
 9 Növekszik a tejhozam 
 9  Csökken a látens és szubklinikai tőgygyulladások előfordulása, 
így a szomatikus sejtszám csökkenése is várható

 9  Jelentősen csökken a bendőben a fehérje emésztés, javul a 
takarmányadag értékesülése

 9 Megköti és kiüríti a szervezetből a mikotoxinokat (aflatoxin) 

Etetésével az alábbi eredmények várhatók:

Ahhoz, hogy a nagy tejtermelésre képes tehén genetikai képességeinek 
megfelelően termeljen, ki kell elégíteni energia-, fehérje-, és rostigé-
nyét. Természetesen nem szabad megfeledkezni az ásványi anyag-, 
mikroelem-, és vitaminellátásáról sem.

A tejelő tehenek általános egészségi állapota kihatással van a tej 
mennyiségére és minőségére is, ezért az immunrendszer állapotának 
magas szinten tartása gazdasági érdek. Termékeink megelőzés jellegű 
alkalmazásával mindez kevesebb antibiotikummal és gyógyszerrel 
érhető el.

TEJELŐ TEHENEK

Forgalmazza: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.  
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Rendelésfelvétel: hétfőtől péntekig 07-17 óráig
Tel.: +36-22/516-419; e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu
www.alphafeed.hu
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Különbségek a kezelt és a kontroll nagytejű csoportok terme-
lési mutatói között az 5 ismétlés alkalmával
 

Különbség 
kezelt/kontroll 
fejési átlag kg

Különbség 
kezelt/kont-

roll fejési 
átlag %

Különbség 
kezelt/kontroll 

SCC

Különbség 
kezelt/kontroll 

SCC %

8,1 18% -127,6 -20%
-0,3 -1% 12,2 2%
2,4 6% -155,7 -29%
-0,1 0% -333,2 -49%
0,4 1% -499,3 -52%

    
Átlag 5% -30%

 
Összefoglalva megállapítható, hogy a VITAPOL ANTIMAST 
pulvis 100 g/tehén/nap adagban a nagytejű csoportok 
takarmánykiegészítőjeként +5% tejhozam-növekedést ered-
ményezett, a szomatikus sejtszám 30%-os csökkentése mellett. 
 

A tapasztalataink alapján a VITAPOL ANTIMAST pulvist 100 g/
nap/tehén adagban a nagytejű csoportok takarmányának kiegé-
szítésére javasoljuk.                                     (X) 



AZ ANITECH A TDM FEJÉSTECHNOLÓGIAI 
RENDSZEREK HIVATALOS FORGALMAZÓJA 

 KIVÁLÓ MINŐSÉG, PIACVEZETŐ 
TECHNOLÓGIÁK, 

A TERMELÉS ÉS A HATÉKONYSÁG 
ÖSSZHANGJÁÉRT.

Hunland Dairy / Felsővány

Információ: 
albertzki.zoltan@alpha-vet.hu
+36 (30) 511-2846 • www.anitech.hu
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Vemhességi veszteség tejelő tehenekben – 
a diagnózis lehetőségei és jelentősége 

a szaporodásbiológiában
Dr. Balogh Orsolya Gabriella* – Dr. Gábor György

*balogh.orsolya@athk.naik.hu
NAIK-ÁTHK

Bevezetés
Szarvasmarhában az embrionális időszak a petesejt megtermé-
kenyülésétől a szervek kialakulásáig (kb. 42 nap), a magzati sza-
kasz pedig a 42. naptól az ellésig tart (1. ábra). A vemhességi 
veszteségeken belül korai embrionális veszteségről a vemhes-
ség anyai felismerése előtt (a ciklus 15-17. napja), míg a késői 
embrionális veszteségről ezt követően, az embrionális fejlődési 
szakasz végéig beszélhetünk (a vemhesség 42. napja). Irodalmi 
adatok szerint tejelő tehenekben és üszőkben a mesterséges 
termékenyítést követően a petesejtek 85-95% megterméke-
nyül. A korai embrionális veszteség korábbi kutatások alapján 
kb. 35-40%, amihez még további 5-10% társul a késői embrio-
nális időszakban tejelő tehenekben. Magzati veszteség további 
2,5-4,2%-ban fordul elő a vemhesség 42. napja után. 

A vemhességi veszteségek megállapítása már az 1980-as évek 
óta foglalkoztatja a kutatókat. Ultrahangos vizsgálatokkal, az 
embrió és a méhbeli környezet morfológiai vizsgálatával az 
embrió túlélésére jellemző jelek detektálhatóak. Az embrió el-
halása a szívverés hiánya, a magzatburkok töredezettsége, a 
magzatvíz csökkent mennyisége, illetve a magzatvízben úszkáló, 
levált képletek alapján megállapítható. A korai ultrahangos és 
a későbbi rektális vizsgálatok eredményeinek összevetésével a 
késői embrionális veszteség mutatható ki. Egy 1986-os vizsgálat 
során 21-60 nap között végzett ultrahangos illetve 60-90 nap 
között végzett rektális vizsgálatok különbsége alapján 23%-os 
vemhességi veszteséget állapítottak meg. 
A vemhességhez köthető, vérben keringő fehérjéket 
(glikoproteinek) az 1980-as években kezdték használni a vem-
hesség és a vemhességi veszteségek laboratóriumi megállapí-
tásának céljából. Mára már több mint 21 ilyen fehérjét (PAG) 
azonosítottak, melyek egy része ELISA tesztekkel is mérhető 
(ilyen a PSPB is, melyet ma már rutinszerűen alkalmaznak 
laboratóriumokban). 
A vemhességvesztést 
követő kb. 2,5 

nappal ezeknek a fehérjéknek felére csökken a koncentrációja 
a vérben, aminek következtében alkalmas lehet a vemhességi 
veszteségek detektálására. Egy 2007-es tanulmányunkban ezzel 
a módszerrel már 14.7 és 21.0% vemhességi veszteséget de-
tektáltunk magyarországi tejelő szarvasmarha állományokban. 
2012 áprilisa óta egy továbbfejlesztett tesztet használunk, mely-
lyel a vemhességi fehérje (PSPB) koncentráció pontosan mér-
hető. 
Sorozatvizsgálataink alapján így lehetővé vált, hogy feltárjuk (1) 
a PSPB és progeszteron szérum koncentrációk és a vemhességi 
veszteség közötti összefüggéseket (2) összehasonlítsuk az ult-
rahangos illetve laboratóriumi vemhességvizsgálatokon alapuló 
vemhességi veszteségek mértékét valamint (3) elemezzük az el-
lések, méhkezelések számának, a termékenyítés előtti hormon-

kezeléseknek, a kondíciónak, a termékenyítéskori 
napi tejtermelésnek, az üres napok számának és a 
környezeti hőmérsékletnek a szérum PSPB koncent-
rációra és a vemhességi veszteség arányára való ha-
tásait.
2002 és 2014 között, 19 közepes- és nagy létszámú, 
átlagosan 8500-11 000 kg/tehén/év tejtermelésű 
magyarországi tejelő tehenészetben végeztünk vizs-
gálatokat holstein-fríz állományokban. A tehenek 
TMR alapú takarmányozásban részesültek, és az ön-
kéntes várakozási időszakot követően (kb. a 60. nap 
után) kerültek termékenyítésre. A legtöbb telepen 
PG és Ovsynch módszereket alkalmaztak, néhány ál-
lományban ProvSynch protokollt is használtak.

Vizsgálatok, eredmények és következtetések
Rektális ultrahangos vizsgálatok
A rektális ultrahang vizsgálatokat 2008 és 2014 között egy 400 
tehenes telepen végeztük (átlagos éves tejtermelés 9200-9500 
kg). A termékenyítést követő 29-42. napon Tringa Linear típusú 
készülékkel összesen 11 457 alkalommal végeztünk vemhesség 
vizsgálatokat. A vemhesség megállapítása az embrió, az embri-
onális szívverés és az azonos oldali petefészken a sárgatest de-
tektálása alapján történt. Amennyiben az embrió látható volt 
az ultrahangos képen, de szívverést nem lehetett kimutatni, és/
vagy a magzatvíz mennyisége kevés volt illetve az embrió szét-
esése volt látható, folyamatban levő vemhesség vesztést diag-
nosztizáltunk. Ezekben az esetekben az ultrahangos vizsgálatot 
két hét múlva megismételtük. A vizsgálatokat két csoportra 
osztottuk: 29-35 és 36-42 nappal a termékenyítést követően 
vizsgált csoportok. Minden esetben a vemhesség 60-70. napja 
között rektális tapintással ellenőriztük a vemhességet. A vem-
hességi veszteséget mindkét korai vemhességvizsgálati mód-
szer esetében az alábbi képlet segítségével számítottuk:

1. ábra: Az embrionális/magzati fejlődés és veszteségek időbeni felosztása



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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A 29-35. nap között vizsgált tehenek között a vemhességi vesz-
teség gyakoribb (P=0,028) volt, mint a 36-42. napra vizsgált te-
henek esetében (1. táblázat). Az ultrahangos vizsgálatokat kö-
vetően a vemhességi veszteségek aránya alacsony volt (7,1%). 
Ezzel szemben viszont, az ultrahangos vizsgálatok során vem-
hesség-vesztésre gyanús tehenek között (n=299) a két hét múl-
va történt ismételt vizsgálaton már nagy részben megtörtént a 
vemhesség vesztés (72,9% vemhességi veszteség).

1. táblázat: A rektális ultrahang vizsgálatok eredményei, va-
lamint a 60-70 napra történt rektális vemhesség vizsgálatok 
alapján diagnosztizált vemhességi veszteségek alakulása.

 29-35. nap 36-42. nap 29-42. nap
Vizsgálatok száma 6006 5451 11457
Vemhes tehenek száma 2763 2756 5519
Vemhességi veszteség 225 167 392
Vemhességi veszteség (%) 8.1a 6.1b 7.1

a-bAz egymás melletti oszlopokban, a nem azonos betűjelű száza-
lékok statisztikailag különböznek (p<0.05).

Az ultrahangos vemhességvizsgálat (25-30 nappal a termékenyí-
tést követően) korai és megbízható információt adhat a vem-
hességről. Az embrió/magzat megléte vagy hiánya, valamint 
az embrionális/magzati életképesség, ill. növekedés is ellen-
őrizhető segítségével. Emellett az üres teheneknél a petefé-
szek-képletek alapján a megfelelő kezelés is elvégezhető.  Adat-
bázisunkban összességében a termékenyítést követő 29-42 
nap között vizsgált vemhes tehenek közül (5519) 392 esetben 
történt vemhesség vesztés (7,1%). A korábban (29-35 nap 
között) vizsgált tehenek esetében gyakoribb volt a vemhességi 
veszteség (8,1% szemben a 36-42 nap között vizsgáltaknál talált 
6,1%-nál; P<0,05). Ezek az eredmények hasonlóak több, szak-
irodalomban található adathoz. Morfológiai rendellenességet 
299 esetben láttunk az ultrahangos kép alapján, melyet követő-
en 72,9%-ban történt vemhesség vesztés. Mivel az ultrahangos 
vizsgálattal direkt vizuális információk nyerhetőek a szaporító 
szervekről, a magzat, ill. a méhűri folyadékról is (mennyisége, 
jellemzői) képet kaphatunk. 

Szérum vemhességi fehérje (PSPB) vizsgálatok
29-35 nappal a termékenyítéseket követően történt vérvétel 
összesen 138 365 esetben. A vemhességi fehérjét a minták cent-
rifugálását követően a szérumból mértük a BioPRYN™ teszt se-
gítségével. 2003 és 2012 között félkvantitatív volt a teszt (vagyis 
egy határértéken alapult a vemhes, üres és vemhességvesztés-
re gyanús eredményeinek értékelése), azonban 2012 áprilisától 
már a pontos koncentráció is meghatározhatóvá vált (20 430 
minta). Ezekben az esetekben a szérum PSPB koncentráció alap-
ján megállapított koncentráció tartományok alapján bíráltuk el 
a vemhességet: ha a PSPB koncentráció 1,1 ng/ml felett volt, 
az állatot egyértelműen vemhesnek tekintettük. A 0,6-1,1 ng/
ml közötti szérumkoncentráció esetében vemhes, de vemhes-
ségvesztésre gyanús volt a diagnózis. Üresnek a 0,6 ng/ml alatti 
PSPB szérumkoncentrációval rendelkező teheneket tekintettük. 
Az 1,1 ng/ml alatti szérum PSPB koncentrációk esetében a min-
tákból progeszteron-meghatározás is történt. Az egyéb szapo-
rodásbiológiai adatokat a telepirányító programokból (RISKA, 
Afifarm), a napi környezeti hőmérsékleti adatokat az OMSZ 
weboldaláról gyűjtöttük. Az összes keletkezett adatot egy saját 
fejlesztésű adatbázisban rendszereztük és értékeltük (Bopella).
Összesen 138365 szérum mintából történt PSPB meghatározás, 
melyből 69023 (49,9%) vemhes volt. A vemhességi veszteség a 

korai, laboratóriumi vemhességvizsgálatot követően 19,3% volt 
(13305 tehén), ami 2,4-szer magasabb (P=0,001), mint a 29-35 
nap között végzett ultrahangos vizsgálatokat követően történt 
vemhességi veszteségek aránya (225 tehén, 8,1%). A vemhessé-
gi veszteség a 0,6-0,8 ng/ml koncentráció-tartományban volt a 
leggyakoribb (2. táblázat).
2012 óta egy továbbfejlesztett, nagyobb érzékenységű ELISA 
teszt áll rendelkezésre a szérum PSPB vizsgálatokhoz, melynek 
segítségével a vemhesség (illetve már a vemhességi veszteség 
gyanúja is) akár 27 nappal a termékenyítést követően megál-
lapítható. Alacsony (0,6-1,1 ng/ml) PSPB szérumkoncentráció 
esetében a vemhességi veszteség 64,9% volt, míg az 1,1 ng/ml 
feletti PSPB koncentráció esetén már csak 15%. A 0,6-1,1 ng/
ml szérum PSPB koncentráció, ill. az ultrahangos vizsgálat során 
vemhességvesztésre gyanúsnak ítélt tehenek között hasonló 
arányú volt a vemhességi veszteség (64,9% és 72,9%). 

2. táblázat: A koncentráció meghatározás alapján történt szé-
rum PSPB vizsgálatok eredményei   (2012-2014)  

PSPB 
(ng/ml)

Tehenek 
száma

Vemhességi 
veszteségek 

száma

Vemhességi vesz-
teség aránya (%)

0.6-0.8 413 323 78.2a

0.81-1.1 612 342 55.9b

1.11-2 4 563 1 214 26.6c

2.01-3 8 260 1 104 13.4d

3.01-4 5 049 462 9.2e

> 4.01 1 533 138 9.0e

Összesen 20 430 3 583 17.5
a-eAz egymás melletti oszlopokban, a nem azonos betűjelű száza-
lékok statisztikailag különböznek (p<0.0001).

A PSPB vizsgálatot követően megállapított, az ultrahangos vizs-
gálatoknál szignifikánsan magasabb vemhességi veszteségnek 
az oka, hogy a magasabb PSPB koncentráció a vemhesség spon-
tán befejeződését követően is csak lassan csökken le (kb. 2-3 na-
ponta feleződik) így a PSPB koncentráció lényegesen pontosab-
ban jelzi a vemhességi veszteséget. A PSPB az anyai keringésben 
az ellést követően is perzisztál még egy ideig, de az ellés utáni 
73. napra már olyan alacsonyra csökken, hogy nem befolyásolja 
a vemhességvizsgálatot. A kb. 60 napos önkéntes várakozási idő 
betartásával a tehenek mindig a 73. napot követően (átlagosan 
90 nap körül) kerülnek vérvételre és laboratóriumi vizsgálatra, 
így az előző vemhességből még esetleg megmaradt PSPB 
koncentráció már nem okozhat fals pozitív diagnózist.

Termelési és szaporodásbiológiai adatok, a szérum PSPB 
koncentráció és a vemhességi veszteségek közötti kapcsolat  
(3. táblázat)
Vizsgálataink során a termelési és környezeti tényezők is hatás-
sal voltak a szérum PSPB koncentrációra és/vagy a vemhességi 
veszteségre is. A környezeti hőmérséklet például hatással volt 
a vemhességi veszteségre, de nem befolyásolta a szérum PSPB 
koncentrációt. Az ellések számának, a tejtermelés és a napi átlag 
hőmérséklet emelkedésével emelkedett, az üres napok számával 
csökkent a vemhességi veszteség előfordulása. Számos tényező 
okozhat embrionális mortalitást (gyenge minőségű petesejtek, 
nem megfelelő méhbeli környezet, fertőző okok). Eredményeink 
alapján a szérum PSPB koncentráció alacsonyabb volt, ha minél 
több méhkezelés történt a termékenyítést megelőzően, többet 
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ellett teheneknél, az üres napok számának emelkedésével és 
magas tejtermelésnél.
Adataink szerint a magas tejtermelés, ill. a magas környezeti hő-
mérséklet is emelte a vemhességi veszteség gyakoriságát, ami 
azért sem meglepő, mivel a szakirodalmi adatok alapján általá-
ban gyakoribb nagy tejtermelésű teheneknél és magas környe-
zeti hőmérséklet, ill. páratartalom esetén. Egy korábbi vizsgálat 
hőstressz esetén alacsonyabb PSPB vérkoncentrációt állapított 
meg, aminek következménye magasabb vemhességi veszteség 
volt. Vizsgálatunkban ugyan nem volt összefüggés a 29-35. nap 
között mért szérum PSPB koncentrációk és a környezeti hőmér-
séklet között, ennek ellenére ez magyarázhatja a nyári időszak-
ban tapasztalható nagyobb arányú vemhességi veszteséget. 
További ok lehet a magas tejtermelés miatti nagyobb takar-
mány-felvétel, melynek következtében emelkedik a májban a 
véráramlás sebessége. Ez nem csak az anyagcsere folyamato-
kat, de egyéb folyamatokat (pl. a szteroid vegyületek gyorsabb 
bontását) is eredményezhet, ami csökkent szérum progeszteron 
koncentrációt okoz, így csökkentve az embrió túlélési esélyeit.

Az involúciós időszakban történt 
méhkezelések számának nem 
volt hatása a vemhességvesztés-
re. Mivel több szakirodalmi adat 
arra utal, hogy az ellés utáni 46 
napon belül gyógyult, vagy nem 
kialakult szubklinikai vagy klinikai 
endometritis esetében kevesebb 
a vemhességi veszteség, de vizs-
gálatainkban nem találtunk ösz-
szefüggést a méhkezelések száma 
és a vemhességi veszteség között, 
ezért konkrét magyarázat hiányá-
ban elképzelhető, hogy a hazai 

állományokban kevésbé súlyosak a méhproblémák, ill. ezeket 
időben gyógyítják.
Összefoglalva az ultrahangos és szérum PSPB mérésen alapuló 
korai vemhességvizsgálati módszerek hasznosak a vemhességi 
veszteségek detektálásában 29-35 nappal a termékenyítést kö-
vetően. A szérum PSPB vizsgálattal a vemhességi veszteségek 
nagyobb hányada diagnosztizálható, mint ultrahangos vizsgálat 
alapján (az ultrahang segítségével viszont gyors diagnózis kap-
ható a méh és a petefészkek állapotáról). Fontos azonban meg-
jegyezni, hogy a szérum PSPB és progeszteron vizsgálatokkal a 
vemhességi veszteség valószínűsége is előre jelezhető. A vem-
hességi veszteség mértéke pedig egy olyan érzékeny indikátora 
a tehenek szaporodásbiológiai állapotának, ami az állatok táp-
anyag (energia) ellátottságára, ill. a takarmány esetleges toxin 
kontaminációjára, valamint hő-terhelésére egyaránt utal. 
A korai vemhességvizsgálat kontrollja a 60. napra (rektális vizs-
gálat) elengedhetetlen a késői embrionális/korai magzatvesztés 
diagnosztizálásához tejelő tehenekben, és ennek szakszerű el-
végzése is kiemelten fontos.

3. táblázat:  A szérum PSPB koncentrációt ill. a vemhességi veszteséget befolyásoló tényezők   
       (p<0.0001) holstein-fríz tehenekben.
Vizsgált tényezők PSPB Vemhességi veszteség
Ellések száma negatív hatás pozitív hatás
Ellés és termékenyítés között eltelt idő negatív hatás negatív hatás
Hormonális kezelés a termékenyítés előtt nincs hatás nincs hatás
Méhkezelés a termékenyítés előtt negatív hatás nincs hatás
Termékenyítéskori tejtermelés negatív hatás pozitív hatás
Termékenyítéskori kondíció nincs hatás nincs hatás
Napi átlaghőmérséklet a termékenyítés napján nincs hatás pozitív hatás
Napi maximum hőmérséklet a termékenyítés napján nincs hatás pozitív hatás
Napi minimum hőmérséklet a termékenyítés napján nincs hatás pozitív hatás
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Sikertörténet a gecsei telepen
az ANIMAL-HYGIENE ECOLAB
termékeivel

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

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

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

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

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

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

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

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

Teljes körű higiéniai megoldás 

Helen_ ujsagcikk_2016_02_04_Layout 1  2016.02.11.  12:39  Page 1



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

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

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

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

Molnár Helén
ECOLAB ANIMAL-HYGIENE Kft.
területi képviselő

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
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Kiss Attila: +36-30-229-6794 (Center Point II)
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 

Helen_ ujsagcikk_2016_02_04_Layout 1  2016.02.11.  12:39  Page 2
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HAZAI SZERZŐINK A nyereségességet alapvetően 
az határozza meg, hogy helyes 
döntéseket hozunk-e.
DelPro™ Farm manager

Minél összetettebb egy döntés, annál tovább tart annak meghozatala az 
emberi agy számára. Egy tejtermelő telepen döntések százai születnek nap mint 
nap, értékes időt vonva el a többi elvégzendő feladattól. A DelPro farm manager 
összegyűjti az információt a fejőházból, az etetőállástól és a fejőkészüléktől; 
elemzi és összeveti azokat az állategészséggel, az ivarzási ciklussal valamint a 
tejminőséggel és javaslatot tesz arra, hogy mit tegyünk az adott helyzetben.
Egyszerűbben szólva, megszünteti a találgatásokat a telep vezetése 
számára.

A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!

Borjúitatás felhőben
Boldizsár Péter

termékmenedzser, DeLaval Kft.

A DeLaval által forgalmazott tejkeverő-melegítő-szoptató auto-
maták a kiscsoportos borjúnevelésben alkalmazhatók hatéko-
nyan, hiszen ez a tartásmód a természetes és a legkedvezőbb a 
borjak számára. 

A csoportos borjútartásban az egyedi tejitatás és abrakolás 
könnyűszerrel megoldható a DeLaval borjúitató automatáival 
illetve borjúabrakoló rendszereivel. 
E berendezések önmagukban is működtethetők, de az 
ALPRO illetve DelPro telepirányítási rendszer részeként is 
üzemeltethetők.

A mai kor követelményeinek megfelelően a takarmányozás 
területén, ezen belül pedig a borjúnevelésben is egyre inkább 
terjed az automatizálás, a számítógépen keresztül történő 
ellenőrzés és vezérlés. 

Az új, modern igényeknek megfelelően az információs 
technológia beépült a DeLaval által forgalmazott új CF500S és 
CF1000S (S=Smart (intelligens)) borjúitató automatákba is. 
Ezek közös tulajdonsága az, hogy az itatóautomaták közvetlenül 
csatlakoztathatók Ethernet kábellel vagy WLAN modullal egy 
hálózathoz, az internethez vagy számítógéphez, ezáltal lehetővé 
válik a CalfCloud és/vagy CalfApp alkalmazás használata. 

A borjakkal és az itatóautomatával kapcsolatos adatok 
automatikusan mentésre kerülnek a „felhőben”, a CalfCloud-
ban.  A felhőből minden adat visszanézhető és újra ellenőrizhető 
bárhonnan. Szükség esetén az adatokat távolról is meg lehet 
változtatni. A borjúitató automata csatlakozása a CalfCloud 
felhőhöz egy Internet böngészőn keresztül történik. 

A CalfApp mobile applikációt használva az állatok könnyen, 
gyorsan ellenőrizhetők bárhonnan okostelefonról, 
számítógépről vagy tabletről. Az alkalmazás közvetlen 
kommunikációt valósít meg otthoni hálózatban a CF500S/
CF1000S borjúitató automatákkal vagy a CalfCloud felhővel. 
Távolról ellenőrizhetővé válnak a borjak fogyasztási és egyéb 
adatai, az esetleges gyógyszeradagolások, különböző riasztások 
és magának az itatóautomatának a működése. Mivel az 
automaták távolról is elérhetővé válnak, ennek köszönhetően 
a szerviz is gyorsan képes ellenőrizni a berendezés működését. 
A borjúnevelésben három fontos célt kell elérni: alacsony 
szinten tartani a borjúkori elhullást, biztosítani a borjak 
megfelelő növekedését, fejlődését valamint gondoskodni a 
borjak jó egészségi állapotáról. 
Mindezek eléréséhez a folyamatos és távolról történő 
ellenőrzést is lehetővé tevő új borjúitató automaták megbízható 
és hatékony segítséget nyújtanak.                         (X)
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Borjú tejpótló tápszerek – mennyi a fehérje valódi ára?
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.

Bevezetés
A borjú nem tud címkét olvasni. Mi, emberek azonban a külön-
böző tejpótló tápszereket elsősorban a címkére írt adatok alap-
ján hasonlítjuk össze. A borjú növekedését a megfelelő ener-
giaellátás mellett a tápszerben lévő fehérje emészthetősége és 
minősége határozza meg. De mennyibe kerül nekünk a tápszer-
ben lévő fehérje? Jelen cikkünkben a tápszerben lévő fehérje 
valódi árának kiszámítását vezetjük le.

   

A fehérje ára emészthetőség alapján
Két különböző minőségű tejpótló tápszer valódi árát az emészt-
hető fehérje tartalom alapján lehet meghatározni. Vegyünk pél-
dául két terméket, amelyeknek azonos a fehérje- és zsírtartal-
ma:

„A” tejpótló tápszer „B” tejpótló tápszer

Nyersfehérje 21 % 21 %
Nyerszsír 17,5 % 17,5 %
Nyersrost 0,8 % 0,0 %
Nyershamu 7 % 9 %
Laktóz 30 % 42 %
Ár 515 Ft/kg 600 Ft/kg

A címkén feltüntetett adatok alapján az „A” tejpótló tápszerben 
lévő fehérje eredete savópor és növényi fehérje (főleg szója), a 
„B” tejpótló tápszerben lévő fehérje pedig sovány tejporból és 
savóporból származik. A rosttartalomból vissza tudjuk számolni 
a termék feltételezhető szójatartalmát, a következők alapján:

A szójadarának átlagosan 50% a fehérje- és 3,5% a rosttartal-
ma, tehát: ha a tejpótló tápszerben csak szója lenne, akkor 3,5% 
rost jelentene 50% szójafehérjét. Egyszerű számítással ki tud-
juk számolni, hogy 1% rost 50/3,5 = 14,3% szójafehérjét jelent, 
0,1% rost pedig ennek a tizedét, azaz: 1,43% szójafehérjét je-
lent. Eredmény: a tejpótló tápszerben 0,1% rosttartalom 1,43% 
szójafehérjét képvisel.

Példánkban az „A” tejpótló tápszer rosttartalma 0,8%, fehérje-
tartalma pedig 21%. Ha beszorozzuk az imént kiszámított 1,43% 
szójafehérjét 8-cal, akkor megkapjuk, hogy az „A” termékben 
11,4% a növényi eredetű fehérje. Ha ezt kivonjuk a tejpótló 21% 
fehérjetartalmából, akkor látható, hogy a termékben 9,6% a tej 
eredetű fehérje.

  
A borjú életének első néhány hetében a szójaeredetű fehérjét 
szinte egyáltalán nem emészti, ugyanakkor a tejeredetű fehérje 
majdnem 100%-ban emészthető számára. A termék árát eloszt-
va a termékben lévő emészthető fehérje hányaddal a tápszer-
ben lévő fehérje valódi árát kapjuk meg, amely „A” termék ese-
tében kb. 54 Ft / 1% emészthető fehérje. 



KÖZÉPPONTBAN A TELJESÍTMÉNY!

  Kizárólagos magyarországi importőr:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: 06-1-402-10-10, Fax: 06-1-402-10-11, intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

1HO11926 TRACER 
(Josuper x Maurice)

TPI 2643    ICC$ 1033

1HO11905  BLOWTORCH 
(Silver x Altaoak)

TPI 2716    ICC$ 1009

1HO12426 AKEAM 
(Altaspring x Supersire)

TPI 2668      ICC$ 937

 1HO11906 BRIMSTONE 
(Montross x Shotglass)

TPI 2647    ICC$ 963
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 Ha ugyanezt a számítást elvégezzük a tejpor alapú „B” termék 
esetében, a végeredmény szembetűnő különbséget mutat: kb. 
29 Ft / 1% emészthető fehérje.

A termékek között az árkülönbség csak 17%, ezzel szemben a 
valóságban az olcsóbb termékben lévő fehérje ára 85%-kal ma-
gasabb. 

Összefoglalás
Fentiekből könnyen megállapítható, hogy a tejpótló tápszer 
kiválasztása során nem szabad csak a termék árát figyelembe 
venni. A borjú testének felépítéséhez csak az emészthető fehér-
jét fogja felhasználni, a többi emésztetlenül távozik, vagy még 
hasmenést is okozhat a fermentálódás miatt. 
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 
támogató csomag’ olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a le-
hető 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.                     (X)

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

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

Calf & Heifer raising…
 Starts with the dry period „dry cow

management”
 Raising replacements costs 15-20% of 

total cost
 Maternaty management, calving

Take home message!!!

First Two Hours: life or
death
First two month: what
kind of cow we’ll have



- Németország egyik legmagasabb
 össztenyészértékkel rendelkező

  bikája gRZG 162
- Nagy tejmennyiség (1840 kg)
 mellett is pozitív beltartalmat
 örökítő tenyészbika

MASTERRIND  Magyarország Kft.
www.masterrind.hu

BARKEEPER 
(Battlecry x Galaxy x Beacon)

- gRZG 158, magas beltartalom, 
  zsír % +0,46 %, feh.% 0,26% 
- Kitűnő típussal és fitnesz
   tulajdonságokkal gRZFit 145
- Robotfejésre is alkalmas tőgyek,
 távol helyeződő hátulsó bimbók,
 pozitív bimbó hosszal

JAMESON
(Jetset x Balisto x Oman Oman)

- Németország legjobb Jetset
  apaságú bikája gRZG 161
- Sok tej (1485 kg), pozitív beltartalom 
- Kiváló tőgyek rendkívüli
  illesztéssel, tőgykompozit 140 
- Könnyű ellés 

CSÚCSBIKÁK 
NÉMETORSZÁGBÓL

SUPERCUP 
(Shep x Balisto x Numero Uno) 
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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

Szabad aminosavakat  
tartalmaz
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    Szarka Norbert 
+36 20 262 3308 
Norbert.Szarka@hu.timacagro.com

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

     Sebestyén Tünde 
    +36 20 262 2298
Tunde.Sebestyen@hu.timacagro.com 

    Hazai Attila
+36 20 262 2569
Attila.Hazai@hu.timacagro.com 

    Berta Hedvig 
+36 20 262 2769
 Hedvig.Berta@hu.timacagro.com

www.timacagro.hu

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?



Istállók csúszásmentesítése betonmarással, 

100%-os elégedettséggel 

  Előzze meg a következőt!!!

 Rövid határidőre vállaljuk 

         Állattartó telepek beton 

      padozatának csúszásmentesítését. 

    Megtérülése 

   Egyetlen kieső állat értéke magasabb lehet, mint a betonmarás 
költsége. 

Már több mint 100 000 m2 felmart terület! 

Drewitt Bt. 

www.drewitt.hu 
Arnold Gábor 

Mobil: +36-30-55-78-824 
E-mail: gabor1002@gmail.com

Dr. Dizseri András 
Mobil: +36-30-93-95-051 
Tel./Fax: +36-25-461-052 

E-mail: dizseri@freemail.hu

Magas minőségű, 
nagy áteresztő képességű 
itatószelep, fagymentesítő 

szerkezettel, melyhez már áram sem 
szükséges! 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(7 órás inkubáció + enzimatikus teszt)

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

(RUFAL) TMR-mintákből

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

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

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

Pócza Szabolcs
mobil: 30/397-1112

szabolcs.pocza@ubm.hu

Galamb Eszter
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Farm: CVAS Copies to: UBM FEED LTD Lab ID: 21072 135
Desc: CS011117 Sampled: 01/09/2017
Submitter: GALAMB, ESZTER Arrived: 01/11/2017
Account: UBM FEED LTD. Completed: 01/11/2017

Reported: 01/11/2017

NIR ANALYSIS RESULTS

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

FIBER %NDFom NDFom 
%DM

% NDF % DM

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

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

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

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

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

CS011117

SAMPLE INFORMATION

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


