Holstein
Magazin

ISO 9001

Tanúsított cég

XVIII. évfolyam 1. szám
XXV.
XXV. ÉVFOLYAM
ÉVFOLYAM
2010/1.
6.
5. SZÁM
SZÁM 2017/6
2017/6

hatagro.hu

PEDILINE
egyedülálló
csülökápoló szer

g y o r s é s h aT é k o n y c s ü l ö k á p o l á s
További információérT keresse kereskedő kollégáinkaT:
Fábián Imre

kereskedelmi igazgató

+36 20 9621 563

litz Tamás

területi vezető

+36 20 8007 882

dankó mónika

területi vezető

+36 20 5701 146

csahó anita

k-magyarország

+36 20 3991 196

baldauf-lőrincz evelin

ny-magyarország

+36 20 5943 132

varga adrienn

é-ny magyarország

+36 20 3477 040

Tóth szabolcs

d-ny magyarország

+36 20 2960 158

szigeti gergő

közép-magyarország

+36 20 2987 400

nagy ádám

d-k magyarország

+36 20 5438 868

suta csaba

é-k magyarország

+36 20 5412 295

Egyesületi élet

Holstein
Magazin
Holstein_2010_1.qxd

2/18/10

5:10 PM

XVIII. évf. 1. szám, 2010

A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA

Page 1

Tartalom:

HH
o losltsetieni n
MM
ag
aa
gzaizni n

ISO 9001

ISO 9001

Tanúsított cég

Tanúsított cég

XXV. ÉVF. 6. SZÁM, 2017

EGYESÜLETI
ÉLET TENYÉSZTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA
A HOLSTEIN-FRÍZ
AEGYESÜLETI
felelôs kiadó ÉLET
jegyzete (Bognár László)
Aranytörzskönyvi
avatások 2009.
A szaporítóanyag-forgalmazás
2017. évi trendjei (Bognár László)

4
6

4

Amirôl
olvashattak
Európaitavaly
Show-bírói
Harmonizáció, 2017 (Sebők Tamás)

8

10

Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Idei második
excellentünk
0892 Ági, Erdőház Zrt. (Jakab Lajos)

18

14

hírek a tenyészértékbecslésben
ÚjTerületi
tulajdonságok

20

16

„Ölég nyizigének láccik ez a bika”
HAZAI SZERZŐINK
TELEPSZEMLE
Tőgyegészségügy: tények és aktualitások (Dr. Markus Gabriella)

22

A takarmányválogatás
hatása
a tehenek
Agroméra
Zrt., Érsekvadkert
(Krajczár
Zsuzsanna)
egyes anyagforgalmi mutatóira (Jurkovich V., Könyves L., Bakony M.)
HAZAI
SZERZÔINKdiagnosztizálásnak
A paratuberculosis
lehetőségei (Bognár Barbara, Jurkovich Viktor)
Halvaszületésekbôl eredô gazdasági veszteség
Szemléletmódváltás
szükségessége
		
csökkentésének
lehetôségei
III. (Szenci Ottó)
a borjak légzőszervi betegség-komplexének
Tejpiaci és szabályozási információk (Fórián Zoltán)
megelőzése területén (Dr. Makrai László)
A különbözô tejtermelésû holstein-fríz tehenek
A tejelő tehéntartás költség- és jövedelemhelyzetének		
ivóvíz fogyasztása (Bedô Sándor)
vizsgálata és néhány tejtermék vertikális elemzése
Az (Mándi-Nagy
oltógyomor
helyzetváltozás
újabb megoldási
Dániel,
Szili Viktor)
lehetôsége (Szelényi Zoltán, Horváth András, Sassi Gergely, Bajcsy Árpád Csaba, Szenci Ottó)
Csülökápoló tanfolyam, 2017. október 2-6,
Gazdaképző, Szolnok-Alcsisziget (Györkös István)

25

28

36
28

40
44

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETE

ISO 9001

52
56

64

XV
20

NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN HOLSTEIN FRIESIAN BREEDERS

2010/1

46

Borjú tejpótló tápszerek (Katonáné Stiller Krisztina)
60
– a fehérje hasznosulása, avagy a borjúnak maradtak még kérdései
A DeLaval VMS™ fejési körfolyamata (Tóth Tamás)

Kiadó és szerkesztôség:
Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete
1134 Budapest, Lôportár u. 16.
Tel.: (+36-1) 412-5050, 412-5051; Fax: (+36-1) 412-5052
Internet: www.holstein.hu
E-mail: iroda@holstein.hu
Felelôs kiadó:
Bognár László, ügyvezetô igazgató, HFTE
Fôszerkesztô:
Dr. Györkös István
Szerkesztô: (szakmai lektor, reklám)
Sztakó István

40

32

BREED INVEST KFT.
Tenyéssz okosan, élj könnyebben! (Andrássy Balázs, Balogh Mihály)

XVIII. évfolyam 1. szám
XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1.
XXV.
XXV. ÉVFOLYAM
ÉVFOLYAM
2010/1.
6.
5. SZÁM
SZÁM 2017/6
2017/6

30

Tanúsított cég

A lapban megjelent cikkek tartalmáért a szerzôk vállalnak
személyes felelôsséget. A szerkesztôség fenntartja a jogot,
hogy a cikkeket szerkesztve közölje, s azok tartalmával nem
feltétlenül ért egyet. A hirdetések tartalmáért a megrendelô felel.
Nyomdai előkészítés:
elôkészítés: Jósa
Jazz Tamás
Repro Stúdió Kft.
Nyomda: Belvárosi
NyomdaKft.
Zrt.
Lombos Nyomda
ISSN 1587-8120
Készült 1100 példányban
www.holstein.hu 3

EGYESÜLETI ÉLET

A szaporítóanyag-forgalmazás 2017. évi trendjei

A szaporítóanyag-forgalmazás
2017. évi trendjei

Bognár László, ügyvezető igazgató
Holstein-fríz tenyésztők Egyesülete

Az év végéhez közeledvén elemzést végeztem az önbevalláson alapuló a hazai szaporítóanyagBognár László
forgalmazási adatokkal.
ügyvezető igazgató, HFTE

Az éves forgalmazott szaporítóanyag mennyisége 650 és 700 ezer adag között változik. A mesterváratlan ez a tendencia,
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A Génbank-Semex
Magyarország Kft. forgalmi adatai azt mumondható, hogy összességében az év első 9 hónapjában az import mennyiségének előretörése egyértelműen a hazai értékelt
szaporítóanyag mennyiség rovására történt, míg az ivadékteljesítmény-vizsgálat alatt álló tenyészbikák szaporítóanyag-forgalma változatlan.

tatják, hogy ma ez a vállalkozás egymagában a hazai szaporítóanyag-piac negyedét fedi le 118 636 adagos forgalmával.
A magyarországi mesterséges termékenyítő állomás mögött
a SEMEX Alliance globális méretű kanadai tulajdonos áll, így
érthető, hogy például ivadékteljesítmény-vizsgálati program-

1. táblázat: Spermaforgalmazás bevallások alapján 2017.
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kesítése közel hatszorosa a hazai értékelt bikák utáni forgalomnak. Az ivadékteljesítmény-vizsgálatból 2 indítással vette ki a részét, tevékenysége meghatározó szegmense az import forgalmazása, ha azonban ez utóbbit részletesen kibontjuk (lásd az importsperma-forgalmazás részletes
számai táblázat), akkor láthatjuk, hogy önálló importjuk a rajtuk keresztülmenő import forgalom
alig 2,24%-a. Az előbbiek ÞgyelembevŽtelŽvel rŽszesedŽsŸk a hazai piacon 11%.
Az OMT Zrt. szaporítóanyag értékesítése
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eredményei, csúcskategóriát képviselő
tenyészbikák(jelöltek) jelennek meg a
hazai piacon, amelyek iránt — az ITV széleskörű használatát támogató hazai pénzügyi környezetnek is köszönhetően egyre
növekszik. Ez a támogatás mindhárom
MTÁ által kihasznált lehetőség, hiszen
ennek segítségével tudunk ilyen értékes
tenyészbikákat a piaci ár töredékért eljuttatni tenyésztőinkhez.
Ennél a vállalkozásnál a hazai értékelésű
és az import szaporítóanyag értékesítés
aránya fele-duplája. Ivadékteljesítményvizsgálati programban 22 bika indult.
A következő mesterséges termékenyítő állomás a Bos-Genetic Kft.
Összpiaci részesedése 14%. A hazai értékelésű bikák szaporítóanyagánál másfélszer
több importot értékesít. Az ITV programban eddig 6 bikát indított. Kínálata Európa legkiválóbb tenyésztési programjaihoz,
a német, a francia és az olasz tenyésztéshez köthető. Szoros együttműködése az
osnabrücki tenyésztőszervezettel biztosítja a hozzáférést az európai genomikai
szelekció legjavához.
Spermatároló és értékesítő központok
A spermaforgalmazás piaci megoszlásának számait tartalmazó 1. táblázat adatai szerint a legnagyobb részesedéssel
az Inter-Mix Kft. rendelkezik. Ez a szám
azonban csalóka, hiszen ehhez az STK-hoz
tartozik az Agroprojekt Kft., a Masterrind
Magyarország Kft., a Fair-Cow Kft. és a
Breed Invest Kft. Ezektől a halmozott számoktól megtisztítva látható, hogy önálló
tevékenységük eredményeként a második helyre szorultak — összpiaci részesedésük 17%, saját teljesítményük közel
10% — hiszen a dobogó legfelső foka a
Holstein Genetika Kft.-t illeti, 78.517 adagos forgalmukkal, amellyel a piac 16%-át
fedik le. A harmadik helyen az Interbos
Kft. található, 42.066 adaggal, amely a
piac 9%-os szeletét jelenti. Őket követi az
Alta Genetics Magyarország Kft. 7%-os
részesedéssel, majd a Gene-Max Kft. 2%os részesedéssel. A felsorolásból hiányzó
Sersia Farm Kft. és a Génpont Kft. adatait
az OMT Zrt., mint mesterséges termékenyítő állomás jelenti.
A 10% alatti kategóriában a piac egyedi
igényekkel előálló szegmenseit kielégítő,
specializált külföldi tenyésztési programokat képviselő vállakozások jelennek
meg. Van, ahol a képviselt cég tenyésztési filozófiája, egyedi tenyészcélja és van,
ahol a forgalmazó hiteles személyisége,
szakmai tudása, üzleti rugalmassága jeWWW.HOLSTEIN.HU
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Import sperma megoszlása bevallások alapján 2017.
Időszak

Bos-G. Génbank OMT Zrt. Sersia Holstein G. Agroprojekt Gene-M. Interbos Inter-mix Alta G. Masterrind Fair-COW Génpont Breed Inv.

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

4 305

5 490

17

1 990

8 970

892

841

3 969

5 892

4 359

65

395

6 954

0

4 948

5 717

145

2 060

7 804

865

1 600

4 304

6 308

2 937
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55

0

0

6 422

5 773

0

1 050

9 221

919

1 494

4 578
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3 695

0
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0

4 953

8 930

5

1 387

8 035

2 165

1 031

4 946

6 300

3 557

40
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0

0

3 895

6 774

25

3 378

9 465

2 247

1 450

4 515

5 592

3 878

20
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7 652

836

2 954

7 636
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663

1 094

4 704
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3 135

225
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0

1 956

1 692

8 758

15
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1 845

1 050
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85

7 793
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2 628

6 743
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71
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1 308

1 085
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0

2 719

3 400

11 736
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1 056

1 306

5 395

4 732

3 455

570

600

3 001

4 529

Összesen:

35 197

67 557

937

15 364

78 517

11 960

3 522

26 100

13 647

10 951 42 066 48 627 31 760

1 350
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lenti a hívószót. Az előbbire példa a holland CRV hosszú hasznos
tenyészbikáinak forrása az Egyesült Államok, a Génbank-Semex
élettartamra történő szelekciós munkáját képviselő Agroprojekt
Magyarország pedig alapvetően kanadai genetikát képviselő teKft. és a francia tenyésztési filozófiát közvetítő Sersia Farm Kft.,
nyészbikákat forgalmaz, bár emellett komoly mértékű az euróa Masterrind Magyarország Kft. vagy a Breed Invest Kft., amely
pai genetikai alapokra épített szelekciós programokból érkező
német, illetve a német és az olasz tenyész-szelekciós munka
tenyészbikák aránya.
tenyészbikáit teszi hozzáférhetővé a hazai tenyésztők számára.
A fenti összefüggések egyértelműen kiolvashatók az import sperA vállalkozások szinte mindegyikénél a személy és a képviselt
ma forgalmi adatait tartalmazó grafikonokból. Az első az STK-k, a
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ság okozta hőstresszes időszakban használták. E megközelítések
egy része teljesen alaptalan volt, hiszen jogszabály írta elő, hogy
milyen fertilitási/fizikai/állategészségügyi paraméterekkel kell
rendelkezzen a tenyészbikajelöltek szaporítóanyaga és ezt szigorú hatósági kontroll kísérte. A gondok egy részét bizonyára a
fent leírt mostoha bánásmód okozta, mintegy önbeteljesítő jóslatként működve.
Az elmúlt időszakban, a tenyészértékbecslés módszereinek fejlődésével egyre több előzetes információ állt rendelkezésünkre
már a fiatal bikák esetében is. A szülők tenyészértékeinek átlaga,
az ún. pedigré index is komoly segítséget jelentett, de ma még
többet tudunk nyújtani. A genomikai tenyészértékbecslés az állattenyésztésbe történő 2007-es berobbanása óta gyűjtjük az
egyedek genomikai információit és ma már ott tart a világ, hogy
egy-egy ilyen molekuláris genetikai vizsgálat és az abból származó tenyészérték mindenki számára hozzáférhető. Épp most
– decemberben – vezetjük be és publikáljuk első ízben a hazai
bázison számított genomikai tenyészértéket a magyar populáció egyedeire. Ez igaz a fiatal tenyészbikákra is, hiszen ezeknél
már a kiválasztás során biológiai mintát vesznek. Az ebből kivont
DNS egypontos bázismutációinak meghatározásával (SNP) és az
örökítőanyag SNP mintázatának a populáció már hagyományos
ivadékteljesítmény-vizsgálaton alapuló tenyészértékkel rendelkező bikák egyedi SNP mintázatával (v.ö. referenciapopuláció)
történő statisztikai összehasonlítása után az ismeretlen teljesítményű egyed tenyészértéke nagy megbízhatósággal becsülhető.
Egyszerűbben szólva néhány szőrtüszővel rendelkező szőrszál
kihúzásával és az ebből származó DNS vizsgálatával a fiatal tenyészbikajelölt tenyészértéke nagy pontossággal meghatároz-

ható. Ez volt az az elv és gyakorlat, amely forradalmasította a
szarvasmarhatenyésztést és a szelekciós munkát. Ezek a fiatal
tenyészbikák minden korábbinál nagyobb számban jelentek meg
és egyre nagyobb genetikai előrelépést jelentettek. Egyre újabb
és újabb bikák, a korábbiaknál magasabb indexek jelennek meg
szinte minden héten, miközben a vérvonalak egyre szűkülnek,
a beltenyésztettség egyre nő. Ma már van olyan tenyésztési
program, amely heti gyakorisággal futtat tenyészértékbecslést,
miközben az Interbull továbbra is az évi 3 hivatalos becsléssel
számol és közöl nemzetközi (MACE) tenyészértéket. Nagy hatású
eszközt kaptunk a kezünkbe, de megfontoltan és nagy odafigyeléssel kell használnunk.
Mit jelent ez a hazai tenyésztőnek a gyakorlatban?
A genomikai tenyészértékkel rendelkező tenyészbikák — tenyészbikajelöltek — ivadékteljesítmény-vizsgálatban (ITV) történő indítása mégsem okafogyott úri huncutság, hiszen csak a
legpontosabb, vagyis az ITV-ből becsült tenyészérték — amelynek prioritását szakmai körökben senki sem vitatja, de a gazdaságossági szempontok és az időigénye (4,5-5 év) nem teszik
lehetővé a korábbi nagyságrendű használatát — és a genomikai
tulajdonságokból előrejelzett tenyészérték folyamatos összevetése, a referenciapopuláció állandó frissítése elengedhetetlen
a pontos becsléshez. Tehát kijelenthetjük, hogy ma már valamennyi fiatal tenyészbika rendelkezik genomikai tenyészértékkel
és ebből következően felhasználásuk, párosítási terv-szerűen
történik. Megszűnőben a randomitás. Azonban ez sem jelent
nagy gondot, hiszen a modern informatikai megoldások minden
korábbinál szofisztikáltabb módon teszik lehetővé az utódok ki-

Békés boldog
karácsonyi ünnepeket,
az új esztendőben
sok szerencsét, jó egészséget,
személyes és munkahelyi
sikereket kíván Önnek
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete!
WWW.HOLSTEIN.HU
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Mesterséges termékenyítő állomások (MTÁ) és Spermatároló központok
(STK) szaporítóanyag-forgalom részesedése

Génbank Kft.: 25%
118 636

Bos-Genetic Kft.: 14%
65 598

OMT Zrt.: 11%
51 039

Alta Genetics Kft.: 7%
31 760

Interbos Kft.: 9%
42 066

Holstein Genetika Kft.: 16%
78 517

Inter-Mix Kft.: 17%
79 106

GeneMax Kft.: 2%
10 951

OMT Zrt.: 11%
Génbank Kft.: 25%
Bos-Genetic Kft.: 14%
Interbos Kft.: 9%

Inter-Mix Kft.: 17%
GeneMax Kft.: 2%Holstein
Genetika Kft.: 16%Alta
Genetics Kft.: 7%

választását és azok teljesítményadatainak felhasználását. Ezért
nyitottunk pár évvel ezelőtt abba az irányba, hogy már az ún.
várakozási időszak alatt is legyenek hozzáférhetők ezek a fiatal
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bikák a köztenyésztés számára. A 120 napos ciklusfelhasználást követően 30 nappal már mindenki számára
elérhetővé válnak a genomikai tenyészértékkel rendelkező bikák a korábbi időszak 3 éves várakozási korlátjával. Ezt a jövőben az egész ITV rendszer stratégiai
átgondolását és átszabását követően valószínűsíthetően további lépések követik. Ennek többek között az a
felismerés az oka, hogy a genomikai — vagyis piacképes — tenyészértékkel rendelkező fiatal bika ITV indítási időszakban történő szaporítóanyag értékesítése és
a hagyományos tenyészértékbecslés lezárultát követő értékesítése között akár 4-4,5 év telhet el. Ez a mai
felgyorsult szelekció indexpont-hajhász korszakában
akkora időbeli és genetikai távolság, amely lehetetlenné teszi az életképes piaci modell kidolgozását. Az értékelt csúcsbika nem, vagy csak alig értékesíthető az
ITV befejeződésével, hiszen időközben már genomikai
tenyészértékével széles körben felhasználásra került és
egy-egy kiváló bika esetében a vérvonal akár már nemkívánatos mértékben is felszaporodhatott a populációban. Így a hagyományos értékelés után már körülményessé válhat a kereskedelmi forgalmazás.
A másik oldalon viszont a fentiekben már leírt, a referenciapopuláció megőrzése és állandó frissítésére
vonatkozó igény áll, amely csakis és kizárólag az ivadékteljesítmény-vizsgálattal valósítható meg. Ezeket a
látszólagos ellentmondásokat kell egy jól átgondolt új
szabályzattal feloldanunk.

Mindebből jól látható, hogy a jövő komoly kihívásokat
tartogat a nemesítéssel, szelekcióval, populációgenetikával foglalkozó szakemberek számára, de abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy csak jó és még jobb megoldások közül kell tudnunk választani és a tenyésztő minden esetben
nyertese a döntéseinknek.

A Szárnyatlan Angyal
Sötét hajnalban leereszkedik a Pipa ucca egyik emeletéről. Ilyenkor kezd ébredezni a csarnok környéke és a
Duna-parti vásártelep. Villanyosok vágtatnak hangos
csengőszóval, lent az alsó rakodóparton társzekerek dübörögnek és az előbb még csendes éjszakában ennek a zajnak különféle hangjai, ütemei, futamai olyanok, mint egy
láthatatlan óriás villanyzongorán a nyitány. Mire a Duna
rezes fényű vizében tükröződni kezd a reggel, már csattogva, dübörögve, fülsiketítően zúg a pesti élet.
Szóval a Pipa ucca felől ereszkedik le. Két öklét hetykén
a zsebébe mélyesztve, a házfalak alatt a piac ama tájára
oson, ahol a karácsonyfákat árulják. Karjait keresztbe lengeti, mintha önmagát akarná hátbavágni, ahogy a
konfliskocsisoktól látta, akik felállva a bakon, ekképpen
birkóznak a hideggel. Sétál a fenyőfák előtt, hósapka van
a fején, ködmönkéje alatt, keresztbekötve a mellén, borszínű kendő, melynek rojtjai alul kilátszanak. Magassága
legfeljebb százhúsz centiméter. Életkora nyolc esztendő.
Egy karcsú és magas karácsonyfára sikerült alkut kötnöm. Ő figyelő arccal végighallgatta az alkut és mikor kifizettem a fa árát, abban a pillanatban, mint a ragadozó,
lecsapott a karácsonyfára. Megfogta a fát és azt kérdezte:
– Hová megyünk?
– Mit akarsz? – kérdem a kis toprongyostól.
Két barna szem mosolyog fel rám lelkesen a hósapka alól:
– Hazaviszem a fát.
– Elbírod?
– Hogyne!
És húzni kezdi a fát, mint az igába kötött kis barom. Már a
Fehérvári úton haladunk, mikor rákiáltok:
– Hogy hívnak?
– Miska! – kiáltja vissza anélkül, hogy hátranézne.
– Hát a másik neved?
– Lestyi Miska.
– Apád van?
– Meghótt.
– Háborúban?
– Ühüm.
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– Anyád van?
– A van, de beteg.
– Mi baja van?
– Szívbaj.
– Fekszik?
– Ühüm.
Most sokáig nem kérdezek tőle semmit. Nagy sokára haragosan rákiáltok:
– Miből éltek?
Egy ideig nem felel, aztán hátrafordítja a fejét. A hósapka
alól megint mosolyogva villan meg a két barna szem:
– Tennap is hetvenkét koronát kerestem!
Persze, háborús papírpénzt kell ezalatt érteni. Megyünk
tovább. Nézem ezt a kis embert, amint húzza előttem a fát.
A karácsonyfa tisztára sepri előttem az aszfaltot, mintha
nem is földi tájon járnék. Ez a kis nyolcesztendős ember
egyszerre nőni kezd, rongyos hósapkája túlnő a paloták
kupoláján, álombeli királyként vonul előttem és úgy húzza maga után a karácsonyfát, mint óriás zöld úszályt.
A kapu előtt megkérdeztem:
– Mit fizetek?
Nem felel mindjárt. Gondolkodik. Nézegeti a fát, hogy milyen nagy, megfordul, belenéz az uccába, mintha azt számítaná, milyen messziről jött. Aztán azt mondja:
– Hat korona.
Összehúzott szemöldökkel, gyanakodva néz rám a hósapka alól, hogy nem sokallom-e? Mikor megkapja a pénzt,
elkezd szaladni, mintha puskából lőtték volna ki. Vissza
a piacra. Mert sietni kell annak, akinek máma családfenntartói gondjai vannak.
Gyerekek, kik aranyfényű karácsonyfáitok alatt ültök,
gondoljatok egy pillanatra erre a nyolcesztendős kis pajtásotokra. Mert tudjátok meg, nem a Jézuska vitte nektek
a karácsonyfát, hanem ez a Lestyi Miska.
Darabját hat koronáért. De lehetett alkudni vele, kisebb
útra négyért is elvitte.
					
Zilahy Lajos

WWW.HOLSTEIN.HU

9

EGYESÜLETI ÉLET

Európai Show-bírói harmonizáció, 2017
Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE

Ősszel ismételten „hadrendbe” álltak Európa show-bírói. Idén
Németország adott otthont a kétévente megrendezésre kerülő harmonizációs munkának. Az összesen 20 országból érkező
50 bíró a harmonizáció mellett természetesen ebben az évben
is megküzdött mind az európai showbírói panelba kerülésért,
mind az ott történő bennmaradásért.
A kétnapos program egy, a késő estébe húzódó „elméleti” szekcióval indult, ahol az egyre élesedő, a kiállítások jövőjét is erősen
befolyásoló és a bírálatokat körüllengő állatjóléti kérdéskör
került a fókuszba. Az utóbbi időben igen kényes kérdéseket
feszegető és sok „súrlódást okozó” problémakör megoldásait vázolta fel a téma egyik legelismertebb német szakértője. A
tárgykörben „boncolgatásra” került a szervezők, a tenyésztők,
a felkészítők és a bírók felelőssége is. Bepillantást nyertünk
továbbá azon komoly erőfeszítések hátterébe, amelyek azért
zajlanak, hogy egy olyan európai szabályrendszer kerülhessen
felállításra, amely kielégíti mind az állatvédők, mind a tenyésztők igényeit, így a kiállítások a továbbiakban is az állattenyésztés
egyik legszebb ünnepei lehetnek.

Az istállók, a fejőház és a tejház. Mintha egy városközpont
egyik parkjában lettünk volna.

A reggeltől késő délutánig tartó bírálat kiváló körülmények között zajlott, nagyszerűen felkészített állatokkal folyt a munka. A
felvezetésért – és a felkészítésért is – a környékbeli farmerek
gyermekeiből és fiatal felvezetőkből verbuvált csapat volt a felelős.
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A harmonizációnak az elmúlt évekhez hasonlóan most is – a
panel frissítése mellett – fontos célja volt a bírói szemlélet csiszolása a ringben. A bírói munkacsoport által választott három,
Dánia, Anglia és Magyarország által alkotott ún. Master Judge
trió, a bírálatot a „hétköznapi tehén” kategória felé próbálta
irányítani, vagyis azt a tehenet preferálni a versenyben, amely
nem csak a ringben, hanem a farmokon, a mindennapi életben
is megállná a helyét. Hosszú évek óta komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a „kétirányú tenyésztés” – showtehén és termelő tehén – helyett Európában az osztálygyőztes, showgyőztes
állat a tenyésztők valódi álomtehenét reprezentálja…, azt a tehenet, amelyre kiváló küllemének köszönhetően hosszú távon

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk

Alta Genetics Hungary Kft.

E-mail: iroda@altagenetics.hu | www.altagenetics.hu
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Ebben a nemzetközi bírói tömegben esetenként nem könnyű
„igazságot szolgáltatni”
számíthat a mindennapi életben…, azt a tehenet, amely problémamentes, kiváló minőségű és nagy tejmennyiségű termeléssel
biztos pontja lehet tenyészetének.

A program eredményeképpen kilenc új bírót köszönthetünk a
panelben, Anglia, Franciaország, Dánia, Svédország, Hollandia és Írország tudott új bírókat delegálni. Magyarország bírói
megőrizték helyüket a listán, így a következő kétéves ciklusban
hazánk továbbra is képviselteti magát az EHRC Show-bírói Paneljában.

A hosszú nap végén az 50 bíró és a felkészítő csapat a két győztes tehénnel
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AZ ARANY
STANDARD
A TO∫GYÁPOLÁSBAN
Prémium elo∫- és utófüröszto∫k
®

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
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Idei második excellentünk
0892 Ági, Erdőház Zrt.
Jakab Lajos
területi igazgató, HFTE

Örömmel számolhatok be arról, hogy a közelmúltban újabb
excellent küllemű tehénnel gazdagodott a legszebb teheneink
köre! Az Erdőhát Zrt. Vámosoroszi tenyészetében élő, negyedik
laktációs 0892 Ági (22928 Contact×20372 Jackson) régóta

ismerős volt előttünk. A 2012. október 27-én született tehenet
Harsányi Sándor kollégánk első laktációsként 85 pontra bírálta,
86 pontos tőggyel. Második ellése után újra látókörbe került,
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ugyanis a Colmarban rendezett Európa-bajnokságra válogatva
bekerült a bő keretbe és új bírálati pontjai felülmúlták a
korábbiakat is. Sajnos, mint ismert, állategészségügyi kockázatok
miatt az EB-n tehenekkel nem vehettünk részt, de az ekkor
megtalált tehenek közül többen is remekül szerepeltek később a
hazai kiállításokon, szereztek magas küllemi pontszámokat újra
bírálatuk során.
Harmadik laktációját elérve Ági pontszámai tovább javultak,
testpontban elérte a 90-et, tőgypontban 89-re értékelődött és
immár a végpontszáma is csak egy pontra volt a legelőkelőbb
osztályba kerüléstől. Ősszel jó híreket kaptunk a tehénnel
kapcsolatban. Negyedszer is megellett, nagyon jó egészségnek
örvend és tőgye szépsége talán még az eddig látottnál
is megkapóbb. Magától értetődő volt tehát, hogy nagy
várakozással kezdtünk a negyedik bírálatához. Mint kiderült,
testpontban, tejelő erőben, de legfőképp tőgypontban újra
erősíteni tudott. Tőgye az előző 89 pontról 92 pontra javult. Ez
legfőképp a kitűnő tőgyállomány mellett a negyedik laktációhoz
képest kimagasló tőgymélységének köszönhető. Ezt a remek
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tőgymélységet annak ellenére is tartani tudta, hogy három
laktáció átlagában 12.188 kilogrammos standard laktációs
termelést ért el, legmagasabb 305 napos teje 13.337 kilogramm
volt! A negyedik laktációs korában, ellés után 150 nappal készült
képein három órával a fejés után látható, de így is szembetűnő
mirigyezettsége, erezettsége.

Bírálatok
száma
1.
2.
3.
4.

Test
85
88
90
91

Tejelő
erő
84
87
87
89

Láb
84
85
88
88

Tőgy
86
87
89
92

Végpont
85
87
89
90

Ezúton is gratulálunk az Erdőhát Zrt. vezetőségének, dolgozóinak
a számos nagyszerű tenyészállatuk mellett is kiemelkedő, első
90 pontos tehenükhöz, 0892 Ágihoz!

Ági szerencsére négy ellése során három üszővel gazdagította a
tenyészetet, reméljük, közülük minél többen anyjuk nyomdokait
fogják követni a termelés és küllem terén is!
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Avatások négy megyében
Berkó József

Újabb párossal szaporította kimagasló termelésű teheneit a besenyszögi Palotási Zrt. 3883-as Fáni (16421 Ricecrest
Boone×13140 Mandula Holiday) és 3915-ös Fű (17545 Urineta
Zelati×14748 Moroville Mascot Brock) majd tizenkét évvel ez-

véhez méltóan. Fecske tavalyi kollegájával, Ilonával ellentétben
nem tűrhette a hirtelen támadt sokadalmat, így egyedül szerepel a képen.

előtt egy hónap különbséggel látták meg a napvilágot. Számtalanszor találkozhattak életük során, de a legfontosabb ez a 2017.
október végi ünnepélyes pillanat volt. Életük sok hasonlóságot
mutat: mindketten a nyolcadik laktációjukat teljesítik, hasonló termelési szintet produkálva. Jelentős eltérést csak utódaik
ivari eloszlása mutat. Fáni magasabb termeléséhez – melyben
12.000 kg volt az átlag és 14.089 kg a maximális – négy üszőborjú is társult, amelyek közül három már számottevő tejmennyiségével hozzá is járult tenyészete eredményéhez. Ugyanakkor Fű
csak bikautódokat hozott világra, így csak saját produktumával
– amelyben 11.200 kg volt az átlag és 13.160 kg a legmagasabb
– csatlakozott társa kiváló eredményéhez.

Ezen az esős, de mégis szép napon S. Papp Ernő termelési főmérnök, Dobra Lajos telepvezető és kollegái vették át a nagyszerű páros okleveleit.
Déja vu Gelejen
Hatodik százezresének avatásával szinte lemásolta az ötödiket
a Dél-borsodi Agrár Kft. Az élet úgy hozta, hogy ismét a gazdaság egy másik fontos eseményével, a lehalászással egy napon
került sor az ünnepségre. A párhuzam tovább folytatódik: 2813as Fecske (16615 Pagen-Ernwood Dane×14381 GBI Tesk Codiak)
nyolcadik ellése után lépett be a 100 tonnások táborába. Átlagos laktációs termelése 11.200 kg, mely bőven a telepi fölött
van, a maximális 14.581 kg pedig egészen kiváló. Hat lányutódja
született, melyek közül az első három eladásra került, a legfiatalabbak pedig még nem közelítették meg anyjuk termelését.
A déja vu a fényképezés pillanataiban szállt el, az ünnepelt ne16 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/6

Az oklevelét Kiss Ferenc ügyvezető igazgató vette át.
Második Aranytörzskönyvesével vitathatatlanul egy magasabb
szintű tenyésztői munka útjára lépett a Hajdúdorogi Bocskai
Szarvasmarhatenyésztő Kft. Jó volt hallani a vezetőktől, hogy
minden örökölt nehézség ellenére komoly elszántsággal erednek a szépszámú és kiváló eredményeket felmutató szomszéd
tenyészetek nyomába. Ez a novemberi délelőtt megmutatta,
hogy ugyan ez az út hosszú és nehéz, de lesznek rajta szép pillanatok, amikor az ember megáll és büszkén tekint vissza az addig megtett útra. Egy ilyen pillanat főszereplője volt 5897 Kacér
(15456 Rubin×12429 Javallom Cleitus), aki a nyolcadik laktációjában kapta meg a százezreseknek járó bordó szalagot. Termelése kicsit bemelegítősen indult, de már a harmadik laktációjában
elérte maximumát, a 11.300 kg-ot. Innentől viszont kiegyensúlyozott teljesítménye, 10.070 kg-os átlagot eredményezett.
Megtermelt tejének mennyiségénél csak annak beltartalma látványosabb. A 4,13%-os zsír és 3,5% fehérje tiszteletet parancsoló teljesítmény. Hét bikautódja mellé a hetedik ellésére sikerült
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Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

Ez az, amire várt…
Áttörés a spermaszexálás technológiájában
Megnövelt relatív vemhesülési ráta*
Listavezető bikáink szexált szaporítóanyaga is
elérhető
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.

Tel.: +36 79 564 094
*Az ABS Real World Data®adatai alapján

www.abshungary.hu

TERÜLETI HÍREK
egy üsző, amelynek első laktációja anyja szerényebb kezdését
másolta le. De minden megbocsátható, ha a folytatásban is szülője példáját követi.

A telep szűk kollektívája – élükön Tóth Sándor termelési- és
Zsadányi János gazdasági ügyvezetővel – büszkén vette át Kacér oklevelét.
Az idén már másodszor zajlott különleges avatás Sarudon. Tavasszal a Multiton Kft. egyik kiválósága második oklevelét is
megkapta, mellyel igazoltan belépett a 130 ezresek táborába.
Ősszel pedig egy anya-lánya ünneplésre voltunk hivatalosak. A
nyolcszázat már meghaladó számú Aranytörzskönyves állat esetében nagyon ritka, hogy a szülő után a lánya is ilyen kimagasló
teljesítményt érjen el. Az pedig egészen rendkívülinek számít,
hogy az anya is rész tud venni lánya beiktatásán. Külön érdekesség, hogy ez mégis megtörtént a nyáron a Dunántúlon, de előtte
több száz avatáson nem tudunk ilyenről. A sarudi 0027-es Rita
(19771 Jackpot×17407 Co-op London Cosmo) is „büszke” anyja
társaságában
kapta meg oklevelét
a tizedik
születésnapján.
Hét
LALSIL uborkás
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ellésre volt szüksége, hogy átlépje a bűvös határt. Ebből is látható, hogy a termelése is „olyan Multitonos”: 14.160 kg-os átlag

és 16.228 kg-os maximális laktációja még itt sem mindennapos.
Teljesítményét meghazudtoló állapota jól látszik a fényképen.
Tejelő jellege és ereje kiváló, tőgye és lába is nagyon jó állapotban van. 135 napja ellett és már újra vemhes.

Hegedűs Csaba telepvezető és kollégái joggal büszkék újabb
kiemelkedő eredményükre.

Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

Maximálja a takarmányozási
értéket

•

A szilázs/szenázs a Lalsillal
tartósabb, hosszan friss, az
állatok szívesebben eszik
(szabadalmi oltalom alatt álló
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)
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Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyományos) starteradagolókkal is kijuttatható.
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Optimális tartósítás, értékesebb
tömegtakarmány

H

•

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

l u m e a p p li c a

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10.
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TERÜLETI HÍREK
Újabb magas pontszámú
tehenek!
Jakab Lajos
Az októberi hónap sok szép tehénnel kényeztetett, az előbbi excellent mellett kiemelnék még egy olyan
második laktációs egyedet, mely legfőképpen csodálatos tőgyével magaslik ki a mezőnyből. A Mezőfalvai Zrt. állományában
járva Balogh Mihály szeme akadt meg egy kétszer ellett állaton,

Új életteljesítmény rekord!
A Milkmen Kft. földespusztai telepén a bikanevelő tehén szemlék alkalmával minden esetben új Aranytörzskönyveseket is avatunk. A legutóbbi, őszi szemlén sem történt ez másként, ugyanis
három tehén is átlépte a százezer literes álomhatárt. Mielőtt az

új hölgyeket bemutatnám, szólnék egy igen régi és különleges
tagjáról is az elittörzskönyvnek. 4534 Begónia (Mountain×Dollár)
tizenkettedik laktációjának végére feliratkozott a magyarországi
életteljesítmény lista élére! A 2000. szeptember 19-én született
Begónia élete során 160.839 kilogramm tejet, 4168,7 kg tejzsírt

mely, mint később kiderült, már első laktációsként is jó küllemi
pontokkal rendelkezett. Südi András ágazatvezetővel és Mulady
László műszakvezetővel együtt hívták fel a figyelmemet, hogy
igen jó formában van a tehén egy új bírálathoz.
0731 Janna (25820 Mizzou×19955 Alibi) elsősként testpontra
83, tejelő erőre 82, lábra 83, tőgyre 84 pontra értékelődött.
A tehenet másodikosként látva valóban minden tulajdonságában fejlődött, a legtöbbet egyértelműen a tőgye tekintetében.
Új, 91-es tőgypontszáma mellett, 84-es test, 86-os tejelő erő és
86-os lábpontot érdemelt. Rendkívül szép tőgye szilárdan illesztett, magasra terjedő mirigyállománnyal, kitűnő tőgyalappal és
egyensúllyal rendelkezett. Szép külleme mellett 305 napos első
laktációs termelése is jónak mondható, 11.112 kilogramm tejet
produkált.
Gratulálunk a Mezőfalvai Zrt. Kollektívájának!
Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
Breed Invest Kft-t képviselő Balogh Mihálynak, hogy segítséget
nyújtott a tenyésztőknek mindkét tehén bírálatát megelőzően.
Munkájának eredményeképpen lenyírt tőggyel, megnyírt testtel
tudtam bírálni mindkét állatot, ami úgy gondolom, méltó dolog
egy ilyen eseményhez.

és 4750,3 kg fehérjét termelt! Még a legutóbbi laktációjában
is képes volt 57 kilogramm napi tej termelésére is! Az eddigi
rekordot már tíz éve a pélpusztai Banán tartotta 156.000 kilogrammal.
A három frissen avatott tehénre visszatérve, velük immár 800
egyedre bővült az 1995-ben újra alapított Aranytörzskönyvünk,
a Milkmen Kft. tenyészetében pedig 49-re nőtt azoknak a teheneknek a száma, akik bejegyzésre kerültek.
WWW.HOLSTEIN.HU 19

TERÜLETI HÍREK
Egyesületi élet

9526 Lina (17656 Lancelot×15878 Jocko Besne) hetedik laktációja végére lépte át a 100 ezer kilogrammos termelés határát.
November közepén nyolcadszor is megellett, összes elléséhez
csupán 12 termékenyítésre volt szükség! Legnagyobb napi teje
71,1 kg volt, legmagasabb 305 napos termelését a hetedik laktációjában
érteMosásra,
el 16.503gyakorlásra
kilogrammal.
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Csütörtök délután és a pénteki bemutató

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 korosztályban 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 dolgozik 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,
legközelebb
is legalább
ilyen11sikeres
8566 Annahogy
(19238
Buckeye×17476
Finley)
évévelszereplésa legidőnek
örvendhetünk!
sebb tehén hármójuk közül. Nyolc laktációra volt szüksége az

Aranytörzskönyvbe kerüléshez.
Az ünnepség után 47 bikanevelő jelölt tehén került bemutatásra, melyből 41 erősítette meg címét vagy nyert újként státuszt.

reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott időkeret leteltével pedig egyszerűen lekapcsolták az áramot.
A felkészülés szépen haladt, a két üsző a lányok kezei alatt rohamtempóban 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 látványosan és nagyon szépen megoldania. Kitti pedig az üszője hátán szinte nem is létező szőrből alkotott kitűnő hátvonalat. Már
csak egy feladat volt hátra, az állat minél tökéletesebb bemuta-
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TERÜLETI HÍREK
Aranyosak
Északkelet-Magyarországon
Sebők Tamás
Nyakas András, Hajdúnánás
Eszti 30891 3771 3
17072 Guided-Path Tomahawk×14467 Justus-ET
Eszti, a Nyakas farm hetedik Aranytörzskönyves tehene hét laktációján keresztül, rendületlen „menetelést” követően érte el
a 100.000 kg-os életteljesítményt. 9832 kg-os első laktációját
követően minden standard termelési ciklusát 12.000 kg körüli
tejtermeléssel zárta, mindezt 7046 kg összes zsír és fehérje kgmal. Szaporodásbiológiájának – 4,5 index – köszönhetően kissé
elhúzódott laktációiban magasan tartotta a laktációs görbéit,
melynek eredményeképpen termelése a szárazraállítás előtti
időszakokban többször is 15.000 kg fölé ugrott, a hatodik laktációjában a 18.000 kg-ot is meghaladta. Sajnos hetedik laktációja
után már nem sikerült újra vemhesíteni, így az ebben a laktációban megtermelt közel 15.000 kg tejtermeléssel elért 100.000
kg tej tovább már nem fog növekedni. Az első és harmadik elléséből született – Decker és Titos apaságú – lányai három-három
borjú és további közel 90.000 kg tej megtermelése után elhagyták a telepet, de az utolsó elléséből született Creol Toy apaságú
üszőjének köszönhetően az értékes családfa tovább növekedhet
a jövőben.

Nyakas András, idősebbik fia, András és a telep menedzsmentje Esztivel, a tenyészet hetedik Aranytörzskönyves tehenével.
Ivanics Imre, Csobaj
Brisanz DE13028 0873 0
18069 Laudan×Borbe (DE 0661840625)
A borsod megyei Ivanics farm Brisanznak köszönhetően hetedszer szerepel az Aranytörzskönyv lapjain. Az ünnepelt körülbelül
10 évvel ezelőtt egy véletlennek köszönhetően került a tenyészetbe. Állománynövelés keretein belül Ivanics Imre egy előzetesen kiválasztásra került vemhes üsző csapatért érkezett egy
telephelyre, ahol a szállításra váró állatok szomszédságában
megpillantotta a fehér üszőt, akibe első látásra „beleszeretett”
és egy gyors különalkunak köszönhetően Brisanz is felkerült a
Csobajra tartó kocsira. Akkor még nem gondolta volna senki,
hogy a hófehér állat így meghálálja majd a gondoskodást... Abból a szállítmányból ma már csak ő él egyedül. Brisanz, nyolc
borjúval a háta mögött, hetedikes korára 13.217 kg-ra feltorná-

zott standard laktációs termeléssel, kiváló küllemmel várta az
avatást. Élete során ellett 5 üszőjéből három még a telepen él,
Altaglenco apaságú lánya egy hónapja ellett harmadszor, így
nagy lendülettel kezdhetett bele az előző két laktációjában megtermelt 25.458 kg tej mennyiségének a növeléséhez. Utolsó két
elléséből született Altasatelleite és Shot apaságú üszői pedig készen állnak a kitaposott út követésére, ebben anyjuk segítségére is számíthatnak, hiszen a körülbelül két hónapja nyolcadszor
ellett mama közel 54 kg napi tejjel, teljesen egészségesen, kiváló
kondícióval, jó esélyekkel indul a következő, 130.000 kg-nál kijáró oklevélért.

A tél előtti egyik utolsó szép napsütötte napon Brisanz-cal Ivanics
Imre, az oklevéllel Balogh Maja, mögötte Farkas Richárd

A hófehér szépség: kiváló tejelő erő, feszes hát, jó far, csánk
feletti, nagy kapacitású funkcionális tőgy – minden adott a
folytatáshoz
A Gödöllői Tangazdaság Zrt.
Hatvan-Nagygombosi holstein-fríz tejelő tehenészetébe

TELEPVEZETŐ
munkatársat keres.

Elvárások: szakirányú végzettség; szaporodásbiológiai tapasztalat; gépi fejőrendszerek ismerete; határozott vezető a telep dolgozói számára; terhelhető, rugalmas, megbízható; rendelkezik
felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel 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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100.000 kg életteljesítményű tehenek avatása

Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom

Kőrösi Zsolt
Kinizsi 2000 Mg. Zrt., Fábiánsebestyén

November 15-én avattuk Fábiánsebestyénben a Kinizsi 2000
Mg. Zrt. következő aranytörzskönyves egyedét. A 30321 3179
9 Pirók a 16846 Regancrest RBK Die-Hart-ET×14910Hun Gelej
Strázsa Patron-ET konstrukcióból származik, 9. laktációjával
öregbíti tenyészete hírét.
Agrár-Ker Kft., Csanádpalota
805. sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe az Agrár-Ker Kft.
csanádpalotai tehenészetében élő 31863 2052 8 számú CSONTOS. A tehén 14799 HUN Pero REJTŐ Bellwood-ET apjával és
11529 HÁRS Simon anyai nagyapával bíró pedigrével rendelkezik. 9 laktációra volt szüksége az avatáshoz, amelyre november
24-én került sor posztumusz.

30232 5932 3 PUCI, 30232 5796 1 ELIT és 30232 5561 7 VIRÁG
avatására került sor a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. tehenészetében november 20-án. A 802-es sorszámmal avatott PUCI
18292 Keystone POTTER apaságú és 16418 Lutz-Meadows MB
MOZER-ET anyai nagyapaságú tehén 8 laktáció alatt érte el a
100.000 kg megtermelt tejmennyiséget. A szintet a 803-as iktatási számú ELIT 7 laktációban teljesítette, akinek apja szintén
18292 Keystone POTTER, anyai nagyapja pedig 16505 Sildahl
BW Dutch Boy-ET. A 804. tehén VIRÁG 6 laktációban termelt
100.000 kg-ot. Apja 18185 Jimtown Nita NELSON-ET, anyai
nagyapja 14011 Dream-On HEROD-ET.
Bos-Blek Farm Kft., Berettyóújfalu
A 32001 0530 4 GIZI avatására került sor a Bos-Blek Farm Kft.
berettyóújfaluii tehenészeti telepén november 27-én. A 9. laktációs tehén 806-os sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe.
Apja a 16879 Be-Ware Juror GENO-ET, anyai nagyapja a 15565
Fustead VITAL SIGN-ET.

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.
1000 g
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250 g

Ellenjavallatok: Nyálkahártyákon, illetve sebes bőrfelületen nem alkalmazható.

MAMMAMAX a bőr őre, fittebb lesz a tőgy tőle!

TERÜLETI HÍREK
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Nemzeti Show, Horvátország
Szeptember 9-én zajlott a horvát tenyésztőszervezet, a SUHUH
által koordinált nemzeti kiállítás. Meghívott bíróként az én feladatom volt a 3 üsző- és a 3 tehénosztály sorba rendezése.
A végső győzelmet a képen látható fiatal tehén nyerte, aki a fiatalosságával és látványos tőgyével érdemelte ki a Champion
címet.

A kiállítás legszebb tőgyű tehene az EH holstein Kylle Moholm
tulajdonában lévő Merrick apaságú Maja lett.

A fiatal felvezetők versenyét 4 korosztályban bonyolították
le. 6-11, 12-14, 15-17 és 18-24 éves felvezetők mérték össze
tudásukat, mint fentebb is említettem, rendkívül magas szintű
ismeretekről adva tanúbizonyságot. Svédország mindig résztvevője az Európában zajló fiatal felvezetők számára tartott versenyeknek, táboroknak. Sok fiatal érzi fontosnak ezt és szereti,
tudja csinálni.
A verseny az üszők nyírásából, azok bemutatásából és egy kvíz
megoldásából állt, aminek részgyőztesei is voltak, ill. az összetett eredménye alapján legjobb fiatal felvezető került kihirdetésre.
Nemzeti Show, Svédország
Október 14-15-én Skara-ban rendezte a svéd tenyésztőszervezet a 3 fajtára kiterjedő nemzeti kiállítását. A svéd vörös, a jersey
és a holstein-fríz fajták egyedei közül kerültek kiválasztásra a fajták nagydíjas egyedei.
A holstein egyedek bírálatára kaptam meghívást szombaton,
míg vasárnap a fiatal felvezetők versenyének bírálata volt a feladatom.
Elmondhatom, hogy mindkét esetben igen nehéz dolgom volt
a kiváló egyedek és a rendkívül felkészült és magas színvonalon
bemutatkozó fiatal felvezetők esetében egyaránt.
A kiállítás nagydíjas egyede a Bonte Ko Holstein Adseke Sösdala
által tenyésztett és tulajdonolt Crasdale GoldChip Rebecca lett,
aki egyben az Intermediate Champion cím tulajdonosa is volt a
korosztályos győztesek választásakor.
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A Cargill borjú- és
üszőnevelési programja
A Cargill borjú- és üszőnevelési programja több, mint egy takarmányozási és tartástechnológiai javaslat. A program
használatával teljes mértékű kontrollt tudunk biztosítani a növendékállomány felett annak érdekében, hogy maximalizáljuk a tejelő teheneink életteljesítményének jövedelmezőségét. Lehetőséget nyújt arra, hogy egyértelműen meghatározzuk
a fejlesztendő területeket és pontosabb előrejelzést nyújtsunk a teljes növendéknevelési időszakban. Programunk telepre
adaptálható, és a töretlen fejlődés lehetőségét adja a fiatal állatok számára.
A borjú megszületésétől az állat elléséig megfogalmaztuk az ajánlásainkat. Az részeredmények folyamatos nyomon követesével időben információt kapunk az újratervezés lehetőségéhez. A kockázatok csökkentése pedig lehetőséget biztosít
a költségek megtakarítására.
A CArgill borjú- és üszőprogrAm számokbAn

Biológiai fejlődés
fázisonként

Fázisonkénti növekedés a kifejlett
kori testtömeg (KTT) %-ában

- A jelenlegi tejárak mellett átlagosan 51 000 Ft többletárbevételt jelent tehenenként, a teljes élettartam alatt, a hazai
2,1–2,2 laktációval számolva. Ennek az árbevétel-többletnek közel 70%-a már az első laktáció végéig realizálódik.
Elkészítettünk egy Excel alapú kalkulációs
A növekedés és fejlődés fázisonként
eszközt is, amellyel minden telepen ki lehet számolni az adott körülmények között
elérhető többletjövedelmet.
Induláskori testtömeg a KTT %-ában
- Magyarországon az első ellés ideje átlagoNövekedés a KTT %-ában
san több mint 26 hónap. Akár 2 hónappal
korábban sor kerülhet az első ellésre.
- Az első ellés idejének csökkentésével több
növendék üsző áll majd a rendelkezésére,
amik akár értékesíthetőek is lesznek.
- Az állategészségügyi helyzet javulása árbevétel növekedést és költségcsökkenést
hoz. A Cargill saját kutatásai alapján a
borjú minden egyes betegséggel töltött
1. fázis:
2. fázis:
3. fázis:
4. fázis:
5. fázis:
6. fázis:
7. fázis:
Kolosztrum Választás előtt Választás után
Nevelő
Pubertás
Vemhesség
Előkészítő
napja 125 literrel csökkenti az első laktáA passzív
Az aktív immuniGyors
Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott
ciós tejtermelést.
immunitás
tás kiépítése.
növekedés.
növekedés.
növekedés.
növekedés.
növekedés.
kiépítése.
Kiegyensúlyozott
A
bendőműköA tőgymirigyek
A tőgymirigyek
Magzati fejlődés. Magzati fejlődés.
- Az állat megfelelő fejlettségével és a prenövekedés.
dés fejlődése.
fejlődése.
fejlődése.
A tőgy fejlődése.
A bendőműköReprodukciós
cíziós takarmányozással csökkenthető az
dés fejlődése.
szervek
fejlődése.
elléskori problémák száma.
miért beszélünk 24 hónApról?
- Mert a teljes borjú- és üszőnevelési periódus menedzselése fontos az eredmények eléréséhez.
- Szándékunkban áll javítani az első ellés átlagos idején, és
ezáltal növelni a jövedelmezőséget.
- Segítséget tudunk nyújtani a periódus fontos mérföldköveinek nyomon követesében.
Az elérendő célok érdekében a növekedési periódust 7 fázisra osztottuk, hogy minél precízebben közelítsünk a biológiai fejlődés szintjeihez.
A program nagyon fontos eleme a megfelelő ellenőrzési
pontok beiktatása. A meghatározott növekedési célok, a
környezet, az egészségügyi státusz és a takarmányozás folyamatos ellenőrzése a feltétele annak, hogy nagy biztonsággal többletjövedelmet tudjunk előállítani.

A progrAm elemei
Rendelkezünk mindazon ismeretekkel, eszközökkel és szoftverekkel, amik segítségével képesek vagyunk részleteiben
felmérni és értékelni az alkalmazott telepi technológiát.
A fizikai eszközökkel ellenőrizni tudjuk a környezeti-, elhelyezési és takarmányozástechnológiai sajátosságokat, felmérve
a javítandó területeket. Amennyiben nem állnak a rendelkezésünkre adatok az állomány paramétereiről, a GPS programunk képes modellezni a teljes periódust, megmutatva az esetleges fejlesztendő szakaszokat. Az eredmények és a
változások elemzését biztosítani tudjuk az egész üszőnevelési időszakban, takarmányainkkal pedig megoldást tudunk
nyújtani valamennyi fázisra.
A GPS 2.0 egy Excel alapú növekedés-szimulációs rendszer, amely megbecsüli a növendék fejlődését születéstől ellésig.
Felhasználja a bevitt táplálóanyag, a takarmányozási technológia, valamint a környezet adatait, és ezekből szárazanyag-felvételt, valamint táplálóanyag-igényt becsül. A rendszer
összehasonlítja a kitűzött első
ellés időpontjához szükséges ideális növekedési görbét a bevitt
adatokból becsült súlygyarapodással.
Minden fázisban rendelkezésre
állnak azok a takarmányok, amik
a célok eléréséhez szükségesek.
Takarmányaink táplálóanyag-tartalma a Cargill legújabb ismereteit nyújtják a felhasználóknak.
A Dairy MAX rendszerrel képesek
vagyunk telepre adaptált egyedi
takarmányok elkészítésére is.
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Tőgyegészségügy:
tények és aktualitások
Dr. Markus Gabriella
magán-állatorvos, mikrobiológus, Markus Tejlabor Kft.
Aki valaha tejtermelő tehenészettel foglalkozott, pontosan
tudja, hogy az a probléma, amely a legtöbb anyagi veszteséget okozza, a tőgygyulladás. Több tényező előidézte, úgynevezett multifaktoriális betegségről van szó, amelynek okai között
szerepel az állat genetikája, a környezet, takarmány, a telepen
előforduló és az immunrendszert potenciálisan gyengítő vírusos
– baktériumos betegségek, lábvég-rendellenességek, a fejőgép,
a tartási és fejési higiénia, a fejési technológia, míg az a befejező
ágens, amely a betegséget végül is okozza, általában baktérium,
esetleg gomba, színtelen alga, igen ritkán vírus.
A betegség által okozott kár legfőbb összetevője a tőgygyulladás következtében lecsökkenő tejtermelés eredményeképpen
kiesett tej, a megváltozott tejösszetétel (csökken a kazein, nő a
gyulladásos fehérjék aránya, csökken a kalcium, több lesz a Naés Cl-ion, megnő a tej szomatikus sejtszáma, azaz sok fehérvérsejt lesz benne) miatt a tej feldolgozhatósága is romlik. Ráadásul
a betegség kizárólag összefüggésében vizsgálható, hiszen ahogy
az immunrendszert gyengítő tényezők hajlamosítanak tőgygyulladásra, maga a tőgygyulladás is hat az immunrendszerre, így
jelenlétében az állatok könnyebben betegszenek meg más kórokok miatt.
A tőgygyulladás megelőzéséről, az ellene való védekezésről tankönyvek jelentek meg; e rövid cikk keretei közt itt csak egy-két
momentum kiemelésére tudok vállalkozni. Ezek közül az egyik
a tőgygyulladást előidéző kórokozók azonosítása és gyógyszerérzékenységük, mert ez határozza meg, hogy az adott tehénállományban milyen állományprogramra van szükség, illetve a
telep kórokozóflórája milyen gyógyszereket igényel a következő
– mondjuk – negyedéves időszakban, amikor remélhetőleg egy
újabb bakteriológiai felmérés készül majd, új antibiogrammal.
Van esély a mentesítésre
2017. október végéig a Markus Tejlabor Kft. laboratóriumába
beérkezett tejminták közül 37,8% steril, 15,8% vegyes (sajnos a
mintavételi technikával még mindig sok a baj) volt, a kórokozók
közül legnagyobb arányban a koaguláz-negatív staphylococcusok
(CNS) fordultak elő, 27,5%-ban, ezt a Streptococcus uberis és az
E. coli követte (5,8, illetve 2,9%). A korábban a „terepet” uraló,
fertőző karakterű Staphylococcus aureus a partnereimtől mindössze 1,2%-os arányban jelentkezett, a korábban szintén gyakoribb színtelen alga, a Prototheca zopfii pedig mindössze 5,6%-os
arányban. Ez azt mutatja, hogy szisztematikus állományprogramok segítségével szépen meg lehet szabadulni azoktól a kórokozóktól, amelyek állományszintű problémák okozásával a
legnagyobb károkat képesek előidézni a tehénállományokban.
2016-ban pl. háromszor, 2014-ben hatszor ennyi Prototheca
zopfii volt, gyakorlatilag ugyanebben a partnerkörben.
Tehát: érdemes mentesíteni!
Ami a leggyakoribb (legfontosabb) kórokozók antibiotikum-érzékenységét illeti: a koaguláz-negatív staphylococcusok 100%ban rezisztensek voltak colistinre, 5%-ban penicillinre, és 4,7%28 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/6

ban gentamycinre. A többi, Magyarországon is használatos
intramammális és injekciós antibiotikum hatóanyagaira ezeknél
még jobb érzékenység volt. Amikor a telepen döntés születik az
elsőnek, másodiknak (harmadiknak) választandó antibiotikumos intramammális, illetve elsőnek, másodiknak választandó
injekciós készítményről, célszerű a felelős antibiotikum-használatot is figyelembe venni.
A Streptococcus uberis, bovis és dysgalactiae még mindig 100%ban érzékeny penicillinre, illetve 100%-ban rezisztens colistinre
és gentamycinre. Ez az érzékenység évtizedek óta nemigen változik.
A Staphylococcus aureus esetében 96%-os rezisztencia volt
colistinnel, 17,3%-os, azaz a CNS-nél jóval magasabb rezisztencia
penicillinnel, és ugyanekkora amoxycillin/klavulánsavval szemben. Ezeket a hatóanyagokat a S. aureus-fertőzött telepeken
érdemes hanyagolni; a kórokozó viszont 100%-ban érzékeny
cloxacillinre.
Megér egy próbát az antibiotikum ’kiváltása’
A coliform baktériumok esetében genetikai tulajdonság a 100%
penicillin- és cloxacillin-rezisztencia, illetve 100%-os rezisztencia van lincomycinre is. Ez tehát nem változó; az elletői heveny
tőgygyulladásos eseteknél ezért ennek a két hatóanyagnak a
mellőzése igen indokolt. Nagyarányú a rezisztencia amoxycillin/
klavulánsavra, ampicillinre, változó az első-második generációs cefalosporinokra. Jó, közel 100%-os érzékenység van a
fluoroquinolon antibiotikumokra, illetve kedvezőbb az érzékenység a harmadik-negyedik generációs cefalosporinokra; ezek
azok az antibiotikum-kategóriák, amelyeket a felelős antibiotikum-használat jegyében minimális mennyiségben kellene alkalmaznunk, és számos országban a használatuk élelmiszertermelő
állatok számára már tilos is.
Coli- (Klebsiella)-tőgygyulladás gyanúja esetén ezért célszerű az
antibiotikumot nem tartalmazó drench (két napig napi 2×50 l
sima víz) a folyadékpótlás miatt, ez antibiotikum-alkalmazás
nélkül is hozzásegíti az állatot a gyógyuláshoz; közismert, a
coliform-fertőzések esetében az öngyógyulás aránya igen magas. Ezért, ha a szervezetet más módon – így folyadékpótlással
– támogatjuk, a többit az állat immunrendszere megoldja.
Ahol még javíthatunk
A továbbiakban három, gyakran elkövetett hibára hívom fel a
figyelmet. Az egyik a tejre 0 napos várakozási idejű antibiotikum injekciók alkalmazása tőgygyulladás kezelésére; ezeknél a
cefalosporin hatóanyagú készítményeknél tejre azért 0 nap a várakozási idő, mert a hatóanyag nem lépi át a vér/tej gátat, azaz
NEM választódik ki a tejjel.
Amikor általános kezeléssel helyi hatást szeretnénk elérni, olyan
szert válasszunk, amely az adott helyen választódik ki, vagy legalábbis a célsejteket eléri és ott hatni fog.
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Felelős antibiotikum-használat
A másik: a klinikai tőgygyulladásos beteg állatoknál nem követik
a gyógykezelés során a gyógyulást, hanem rutinszerűen elvégeznek egy kúrakezelést, kivárják a várakozási időt, és akkor ellenőrzik a tőgyet, majd döntenek a további kezelésről.
Azaz: pl. két (három) napig kezelnek, három (öt) napig nem,
majd újra kezelnek vagy ugyanazzal, vagy más szerrel. Ez a módszer egyetlenegy dologra alkalmas; rezisztens kórokozók kiszelektálására. Ha az első kúrát követően a tőgy nem gyógyult, de
javult, szünet nélkül kell folytatni a gyógykezelést. Ha nem is
javult, azonnali gyógyszerváltás a célszerű. Ha a várakozási időt
kihagyják, és utána kezdenek újra kezelni, két dolog történhet;
jelen van még a kórokozó, amikor értelmetlen az, hogy napokig nincs gyógykezelés, mert így módja van újra elszaporodni
a tőgyben. A másik lehetőség: a kórokozó elpusztult, de a
tőgy még nem regenerálódott teljes mértékben; akkor meg
miért kell antibiotikummal kezelni utána? Végköveteztetés: a
klinikai tőgygyulladásos állatok kezelésének eredményességét
NAPONTA ellenőrizni kell, és a döntést a napi alakulás, és NEM
a várakozási idő letelte után meghozni.
Biztos érdemes kockáztatni?
A harmadik: hőkezelt beteg, fertőzött tej itatása az üszőborjakkal „spórolási” céllal. A nemzetközi irodalom 80 °C-os, 30-40
perc HŐTARTÁSOS telepi kezelést javasol, legutóbb egy magyar
kutatás (5 S. aureus-törzs vizsgálata alapján) 60°C-os, 30 perces,
illetve 72°C-os, 15 másodperces hőkezelést is megfelelőnek tartott. Ezzel két probléma van. Az egyik az, hogy a S. aureusnak
– az utóbbi évek tapasztalatai alapján – immár hőrezisztens
törzsei is vannak. Laboratóriumunkban 1 ml tej 95°C-os, 1 órás

hőkezelését követően is több ízben találtunk Staphylococcus
aureust. A másik, ennél hétköznapibb: ahol mód van a telepi
programok módosítására, ott meg is teszik, legyen az beteg tej
hőkezelése, vagy fejőház rendszermosogatása. Ha a fejő valami miatt siet, „meggyorsítja” a programot. Az utóbbi évtizedek
hőkezelt borjútej-vizsgálatai során nem egyszer derült ki hasonló; nem éri meg a kockázatot, hogy akár minimális mennyiségű
Staphylococcus aureussal fertőzzön meg bárki is üszőborjakat,
ahelyett, hogy minden eszközzel óvná a jövő tehéngenerációját.

A fenti képen egy elvi alapon 80°C-on 30 percig hőkezelt borjútej S. aureus-száma látható.
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A takarmányválogatás hatása a tehenek
egyes anyagforgalmi mutatóira
Jurkovich V., Könyves L., Bakony M.
Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
A cikk a Magyar Buiatrikus Társaság 27. Nemzetközi
Konferenciáján (2017. november 15-18., Keszthely) elhangzott
előadás alapján készült.
Bevezetés
A tejelő tehenekben az ellés körüli időszakban előforduló számos anyagforgalmi probléma közül az energiaegyensúly zavarai
a legjelentősebbek a hazai tehenészetekben (Brydl et al., 2015),
amelyek közül a szubklinikai ketózis 25-57%-os prevalenciával
fordul elő (Könyves et al., 2016). Az esetek nagy részében tápanyag (energia) hiányra visszavezethető (Oetzel, 2007) ketózis
előfordulási gyakorisága európai szinten is jelentős (Suthar et
al., 2013).
Az alacsonyabb vizelet pH és nettó sav-bázis ürítés (NSBÜ) értékkel jellemezhető savterhelés szintén gyakori a hazai tehenészetekben (Brydl et al., 2015). A vizelet kémhatása és a bendőfolyadék pH-ja szignifikáns összefüggésben van (Enemark et
al., 2004), és a vizelet kémhatásának változásából következtethetünk a bendőfolyadék pH-jának savas irányba történő elmozdulására. Szubklinikai bendőacidózis leggyakrabban akkor fordul elő, amikor az állatok kevés rostot és nagyobb mennyiségű,
könnyen bomló szénhidrátokban gazdag takarmányt fogyasztanak (Plaizer et al., 2009).
A tejelő tehenek takarmányozásának alapja a teljes takarmánykeverék (total mixed ration, TMR), amely minden szükséges tápanyagot tartalmaz. Magyarországon a leggyakrabban használt
alapanyagok a silókukorica szilázs, a lucerna szenázs, újabban
rozs vagy olaszperje szenázs, a lucerna vagy réti széna és a különböző tejelő abrak keverékek, premixek. A tehenek képesek
a növények közül válogatni legelés közben, és ez a válogató viselkedés TMR fogyasztása esetén is fennáll. Számos közleményben leírták, hogy a TMR-ből a tehenek általában a kisebb szemcseméret (abrak) javára válogatnak, a rostot pedig meghagyják
(Miller-Cushon & DeVries, 2017), ami kiegyensúlyozatlan tápanyagfelvételhez és a jászolban vagy etetőasztalon maradt TMR
tápértékének csökkenéséhez vezet (DeVries et al., 2005).
A TMR fizikai vizsgálatának egyik eszköze a rázóláda (vagy
PennState TMR szeparátor), amely különböző lyukméretű szitáival a takarmánykeveréket méret szerinti frakciókra választja
szét (Heinrichs, 2013). A láda felső szitáján maradnak a hos�szabb szálú (>19 mm) rostot tartalmazó tömegtakarmányok
(jellemzően a széna), a középső szitán a kisebb méretű (8-19
mm) rostfrakció marad, az alsó szitára kerül a 4-8 mm méretű,
könnyebben emészthető rostokat is tartalmazó frakció, az alsó
tálcára pedig leülepszik a kis szemcséjű (< 4 mm) rész, jellemzően az abraktakarmány. A TMR szeparátor használatával megbecsülhetjük a teljes keverék abrak-tömegtakarmány arányát, az
egyes rostfrakciók méretét, a TMR NDF tartalmának ismeretében becsülhetjük a peNDF tartalmat, és különböző időpontokban vizsgálva becsülhetjük a takarmányválogatást (Maulfair és
Heinrichs, 2010).
Vizsgálatunk célja az volt, hogy összefüggést keressünk a takarmány válogatás és egyes anyagcserezavarok előfordulása között
tejtermelő tehenészetekben.
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Anyag és módszer
1. Telepek, állatok, mintavétel
Telepszemlét és ezzel egyidőben anyagforgalmi vizsgálatot végeztünk tizenkilenc hazai tejtermelő tehenészetben. Az anyagforgalmi vizsgálathoz vér és vizeletmintákat vettünk klinikailag
egészséges tehenekből a frissen (legfeljebb 1 hete) ellett, a fogadó (2-4 hete ellett állatok) és a nagytejű (60-100 napja ellett
állatok) csoportokból, összesen 407 állatból. A mintavételekre a
reggeli etetés után 3-5 órával került sor. A vérmintákat a tőgyvénából vettük heparinos vérvételi csövekbe, a vizeletmintákat
katéterrel vettük a húgyhólyagból. A mintákat azonnal 4 °C-ra
hűtöttük. A minták vizsgálatára a tanszékünk laboratóriumában
került sor. Több anyagforgalmi mutatót határoztunk meg,
itt azonban csak a téma szempontjából legérdekesebb bétahidroxi-butirát (BHB) és nettó sav-bázis ürítés (NSBÜ) értékek
változásait mutatjuk be. A BHB meghatározása gyári reagens
(β-Hydroxybutyrate, DCC430100, Diagon Kft., Budapest) alkalmazásával, A-25 biokémiai automatával (Biosystems S.A., Barcelona, Spanyolország) történt. A vizelet minták NSBÜ értékét
Kutas (1965) módszere szerint határoztuk meg. A BHB határértéke a fenti mintavételi és meghatározási protokoll szerint 0,8
mmol/l (efölött beszélünk szubklinikai ketózisról), a NSBÜ határértéke 100 mmol/l (ez alatt beszélünk savterhelésről) volt.

1. kép: PennState TMR szeparátor
2. TMR vizsgálat módszere szeparátorral
A reggeli, frissen kiosztott teljes takarmánykeverékből (5 és 6
óra között) és a telepszemle végén (12-13 órakor) a jászolban
vagy etetőasztalom levő TMR-ből 1-1,5 kg mennyiségben mintát vettünk. A mintákat 3 szitás rázóládával (1. kép) frakcionáltuk, és kiszámoltuk az egyes szitákon maradó anyagmennyiség
tömegarányát. A szakirodalomban a következő anyagmennyiség
arányok ajánlottak (Heinrichs, 2013): felső szita 2-8%, középső
szita 30-50%, alsó szita 10-20%, alsó tálca 30-40%. Amennyiben
a két időpontban vett TMR mintában az anyagmennyiségekben
az átlagos eltérés legalább 5%, takarmányválogatásról beszélünk (Heinrichs, 2013).
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3. statisztikai elemzés
Az adatok elemzését az R staisztikai programcsomag használatával végeztük. Az anyagforgalmi betegségek előfordulási gyakoriságát logisztikus regresszióval teszteltük, az élettani mutatók
értékelését lineáris kevert modellben értékeltük.
Eredmények
Takarmányválogatást 11 telepen tapasztaltunk. Ezeken a telepeken a TMR szeparátor alsó tálcáján a reggeli és a déli mintavétel különbsége nagyobb, mint ahol takarmányválogatás nem
fordult elő (16% vs 2%, p<0,01), vagyis az állatok az abrakot
kiválogatták (1. ábra). Emellett a hosszú szálú rostot az állatok
meghagyták, a fölső szitán a reggeli és a déli mérés közötti különbség átlagosan 18% (ha nincs szelektálás, akkor átlagosan
3%, p<0,01).

1. ábra. Az egyes TMR frakciók aránya a rázóládai egyes szintjein
Azokon a telepeken, ahol az állatok a TMR-t ki tudták válogatni, a ketózis előfordulási esélye átlagosan 4-szeres (1. táblázat;
p<0,0001). Takarmányválogatás esetén a BHB átlagos koncentrációja mindhárom termelési csoportban magasabb volt, különösen a frissen ellett állatok között (0,63 ± 0,25 mmol/l, vs 1,16
± 0,8 mmol/l a takarmányt nem szelektáló, ill. szelektáló állatok
esetén). A savterhelés előfordulási esélye 4,5-szörösére nő válogatás esetén (1. táblázat; p<0,0001). A NSBÜ értékek az elletőben átlagosan 89, a fogadó csoportban 40 egységgel alacsonyabbak takarmányválogatás esetén. A befejési adatok alapján
az állatok tejtermelése 8 literrel kevesebb azokon a telepeken,
ahol takarmányválogatás előfordult.
1. táblázat: A szubklinikai ketózis és a savterhelés előfordulása
takarmányválogatás esetén a vizsgált csoportokban
Csoport

Ellető

Fogadó

Nagytejű

Takarmányválogatás

van nincs van nincs van nincs

Szubklinikai ketózis
(BHB>0,8 mmol/l)
előfordulása (%)

68

29

35

15

24

5

Savterhelés
(NSBÜ<100 mmol/l)
előfordulása (%)

44

11

36

10

30

11

Megbeszélés
A TMR receptúra összeállítása során a takarmány összetevőket a tejelő tehenek szükségleteinek megfelelően, a bendőemésztés és a mikrobiális populáció szempontjából optimális
arányban alkalmazzák. Ha a tehenek általánosságban a hos�szabb takarmányrészeket kevésbé, míg a kisebb részeit szívesebben fogyasztják, és képesek ezek kiválogatására a TMR-ből,
az elfogyasztott takarmány összetétele az optimálishoz képest
megváltozik (Leonardi and Armentano, 2003). A felvett NDF
mennyisége csökken, amelynek következtében csökken a rágási
tevékenység is, valamint a megnő a gyorsan lebomló szénhidrátok mennyisége (Miller-Cushon and DeVries 2017).
A kérődzés során keletkezett nyál pufferhatásának csökkenése, valamint a gyorsan lebomló szénhidrátok fokozott mértékű fogyasztásának következtében csökken a pufferkapacitás
a bendőben (DeVries et al., 2008), a bendő pH csökken, mely
szubklinikai bendőacidózis kialakulásához vezethet (MillerCushon and DeVries, 2017). A szubklinikai bendőacidózis általában akkor következik be, ha a bendő pH értéke 5,6 alá csökken
legalább 176 percig (Gozho et al., 2005).
Abban az esetben, ha szubklinikai bendőacidózis fordul elő,
módosulhat a takarmányválogatási viselkedés. Mesterségesen
csökkentett bendő pH mellett (a napi átlag pH 5,77; az átlagos minimális bendő pH pedig 5,28) a tehenek számára hos�szú, valamint rövid részecskehosszú diétát kínáltak. A bendő
pH csökkenésének bekövetkezésekor megnövekedett a hosszú
takarmányrészű takarmány fogyasztása, így a fizikailag effektív
rost (peNDF) felvétele, valamint csökkent a keményítőtartalmú
részek fogyasztása, főként az első napon. A pH normalizálódása
után a tehenek fokozatosan visszatértek a mesterségesen előidézett acidózis előtt fogyasztott arányokhoz. Ezen eredmények
alapján a tehenek képesek módosítani a takarmányfelvételi
preferenciájukat a bendőkörnyezet aktuális állapotának függvényében, és így 72 órán belül eredményesen felépülhetnek a
szubklinikai bendőacidózisból, ha az erre alkalmas takarmány a
rendelkezésükre áll (Maulfair et al.,2013).
A takarmány összetevők válogatott fogyasztása következtében
kialakuló, azok kiegyensúlyozatlan arányú felvétele és az ennek
fent említett hatásai a bendőkörnyezetre hatással vannak a
tehenek tejtermelésére is (Miller-Cushon and DeVries, 2017).
A tejtermelés hatékonyságát a takarmányválogatással összefüggésben vizsgáló kísérlet során a finom részek (<1,18 mm PSPS)
szelektív fogyasztásának 1%-os növekedése esetén a tejtermelés hatékonysága (azaz a szárazanyagra vonatkoztatott tejtermelés) 3%-kal csökkent. A rövid részek könnyen fermentálható szénhidrát tartalma miatti bendő pH csökkenés ronthatja a
tápanyagfelhasználás hatékonyságát (Sova et al., 2013). A TMR
válogatásának következményeként a nap során az jászolban
maradó TMR tápértéke megváltozik az eredetileg kiosztott takarmányhoz viszonyítva (DeVries et al.,2005). Ennek következtében a rangsorban alacsonyabban álló (elsőborjas állatok, sánták, egyéb egészségügyi problémával küzdők), a takarmányhoz
a nap folyamán csak később hozzájutó tehenek nem a termelésükhöz és növekedési igényeikhez optimalizáltan beállított
TMR-t, hanem annak kiválogatott maradványait fogyasztják.
Ez a maradék magasabb NDF, és alacsonyabb energiatartalmú,
amely csökkenti a szárazanyagfelvételt, így következményesen alacsonyabb tejtermeléshez vezethet (Miller-Cushon and
DeVries 2017), akár ketózis is kialakulhat (Bjerre-Harpøth et al.,
2012). A tápanyagok kiegyensúlyozatlan felvétele a tejtermelés
mennyisége mellett a szarvasmarhák által termelt tej összetételére is befolyással lehet. A tejzsírszázalék csökkenését figyelték
meg 0,15 százalékponttal a hosszú részek 10%-kal megnövekeWWW.HOLSTEIN.HU 31
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Homogén takarmányadag, a tehenek nem tudták kiválogatni.
Reggeli minta: 1. szita: 6 %, 2. szita: 45,5 %, 3. szita: 12,5 %,
tálca: 36 %.

Déli minta: 1. szita: 6,6 %, 2. szita: 44,9 %, 3. szita: 12,6 %, tálca:
35,9 %.

dett visszautasítása esetén, valamint a tejzsír 0,1%-kal növekedett a hosszú részek fogyasztásának 10%-os emelkedése esetén.
A tej fehérjetartalma szintén csökkent 0,05%-kal a hosszú részek
visszautasításának 10%-os növekedésével (Miller-Cushon and
DeVries, 2017).
Ha a takarmányellátottság nem egyenletes, akkor az állatok
megpróbálják megkeresni a számukra legmegfelelőbbet, így a
helycsere, az agresszió gyakoribb lesz az etetőnél (Huzzey et al.,
2013), ami végső soron relatív zsúfoltsághoz, az evési viselkedés
megváltozásához, csökkent takarmányfelvételhez (Proudfoot et
al., 2009) és emelkedett NEFA koncentrációhoz vezet (Huzzey et
al., 2012).

Következtetések
A fenti eredmények alapján a TMR minőségének jelentős hatása van az állatok egészségi állapotára és termelésére. A TMR
összeállítás minősége, a TMR homogenitása ezért kulcskérdés a
tehenek takarmányozásában.

32 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/6

Köszönetnyilvánítás
A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósult meg (a támogatási
szerződés száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00024). Jurkovich Viktort
az MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíj támogatta (BO/29/16/4).
A felhasznált szakirodalom a szerzőknél rendelkezésre áll.
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A paratuberculosis diagnosztizálásnak lehetőségei
Bognár Barbara*, Jurkovich Viktor
ÁTE Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
*bognar.barbara@univet.hu
A paratuberculosisról röviden
A betegséget okozó baktériumot, a Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosist (MAP) Heinrich Albert Johne fedezte
fel 1895-ben – innen a betegség másik elnevezése – Johne betegség. Akkoriban nem tulajdonítottak nagy jelentőséget a betegségnek, azonban az intenzív tejelő állományok kialakulásával
napjainkra a szarvasmarha ágazat egyik legnagyobb gazdasági
kárt okozó fertőző betegségévé nőtte ki magát. A betegséget
évek óta próbálják összefüggésbe hozni a humán Crohn betegséggel. A kapcsolatot eddig sem megerősíteni, sem cáfolni nem
sikerült, feltehetően a páciens genetikai érzékenysége és a MAP
együttes hatása kiválthatja a betegséget.
Hogyan történik a fertőződés?
Az állatok 6 hónapos korig a legérzékenyebbek a fertőzésre. A
baktérium felvétele leggyakrabban szájon át történik fertőzött
állat bélsarával, illetve föcstejjel. Csoportos elletés során a legnagyobb veszélyt a csoportba bekerülő, baktériumot nagymértékben ürítő állat jelenti. Méhen belüli fertőződés is lehetséges,
azonban ennek esélye klinikai tüneteket mutató állatok esetében 40% körüli, szubklinikai esetben mindösszesen 9%.
Kórfejlődés
A baktérium a béltraktrus nyirokrendszerén keresztül bekerül a
vékonybél makrofágjaiba, ahol egy granulomatosus gyulladást
vált ki. A szervezet először egy sejt mediált immunválaszt produkál, melyet több év elteltével követ a humorális immunválasz.
Ennek megfelelően a lappangási idő átlagosan 3-4 év, azonban
nem ritka a 7-8 éves lappangás sem. Az állatok már a lappangási
idő alatt is üríthetik szakaszosan, akár fertőző mennyiségben a
baktériumot bélsárral, tejjel, illetve föcstejjel.
A hosszú lappangási időnek köszönhetően klinikai tüneteket
mutató állatokat ritkán látunk nagyüzemi körülmények között,
mivel ezek az állatok a betegség kiteljesedése előtt selejtezésre kerülnek egyéb okok, mint szaporodásbiológiai problémák,
tőgygyulladás, illetve csökkent tejtermelés miatt.

A jellemző tünetek, mint a vízszerű, bűzös hasmenés, lesoványodás, testszerte vizenyők megjelenése csak a betegség végén jelentkeznek. A klinikai tünetek leghamarabb 24 hónapos
kor felett jelentkezhetnek, azonban a fertőzött állatok csupán
10-15%-a mutat élete során tüneteket.
A paratuberculosis klinikai tünetekben való megjelenése az állományban már a csak a jéghegy csúcsát jelenti, a valódi probléma ennél sokkal súlyosabb (1. ábra).
Diagnosztikai szempontból az állatokat 3 kategóriába érdemes
besorolni:
Fertőzött: a baktériumot még nem ürítő, azonban már hordozza.
Fertőző: a baktériumot már hordozza, ürítheti is, de klinikai tüneteket még nem mutat.
Klinikai: a baktériumot nagymértékben üríti és már klinikai
tüneteket is mutat.
Megfelelő diagnosztikai tesztek hiányában a szubklinikai stádiumban lévő állatok kiszűrése, így a baktérium terjedésének
megelőzése az állományban meglehetősen nehéz.
Klinikai tüneteket mutató állatok boncolása során a kórbonctani
kép igen jellegzetes. A csípőbél, esetenként a vastagbél megvastagodott, agy-szerű ráncokat vet (ld: kép), a bélfodri nyirokcsomók megnagyobbodtak.

1. ábra: A paraTBC jelenléte az állományban

Egészséges és elváltozást mutató csípőbél
Egyértelmű boncolási képet főként klinikai tünetek közepette
elhullott állatoknál látunk, szubklinikai esetben ritkán vannak
szemmel látható elváltozások, itt a szövettani vizsgálat lehet célravezetőbb.
Hogyan tudjuk kimutatni magát a baktériumot?
A Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis egy, a környezeti hatásoknak rendkívül ellenálló, sav és alkoholálló, ZiehlNielsen festéssel pozitív baktérium.
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Baktériumok kimutatására a legtöbb esetben a tenyésztés adhatná a legbiztosabb megoldást, azonban a MAP esetében ez
sajnos nem ennyire egyszerű. A baktérium nagyon lassan nő,
így a tenyésztés hónapokig tart, illetve különleges körülményeket igényel. A bélsárból történő tenyésztés érzékenysége 70%
klinikai tüneteket mutató állatoknál és mindösszesen 23-29%
szubklinikai fertőzés esetében.
A szubklinikai esetben az alacsony szenzitivitás oka a szakaszos
ürítésből adódik. Megbízhatóbb eredményt kaphatunk, ha a
csípőbélből biopsziával nyert mintából próbálunk tenyészteni,
azonban a módszer kivitelezése telepi körülmények között rutinszerűen nehezen megvalósítható.
A legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás a baktérium kimutatására a bélsárból történő PCR vizsgálat. A vizsgálat során a
MAP-ot egy specifikus szekvenciája alapján tudjuk azonosítani. Költséghatékonyság szempontjából lehetőség van a tesztek
kritériumainak megfelelően, a mintákat általában ötösével
poolozni. A PCR specificitása 60-97%-os. Fals negatív eredményt
a szakaszos ürítés során kaphatunk, fals pozitív eredményt pedig az esetlegesen a béltraktuson éppen keresztülhaladó, ugyanakkor betegséget nem okozó MAP adhat,
azonban a fals pozitivitás valószínűsége viszonylag minimális.
Mitől függ az ellenanyag válasz megjelenése?
A betegség korai szakaszában, ami a fertőződéstől akár
több évig is tarthat, a szervezet egy sejt mediált immunválasszal reagál a kórokozóra. Ebben a szakaszban IFN
gamma vizsgálattal lehetne diagnosztizálni a betegséget, azonban ezen tesztek jelenleg a piac számára alig
elérhetőek, illetve specificitásuk és szenzitivitásuk is
igen változó.
A jelenleg rendelkezésre álló ELISA tesztek a
legszéleskörűbben használt módszerek az állományszintű fertőzöttség meghatározására. ELISA vizsgálat
főként 24 hónapos kor felett, a humorális immunválasz megjelenésével adhatnak pozitív eredményt.
Az ELISA tesztek átlagos érzékenysége és specificitása 30% körül
mozog, így egy állományszintű vizsgálat során ezt az értéket kell
figyelembe venni a valódi előfordulási gyakoriság kiszámításánál. Az eredmények értékelésénél szintén figyelembe kell venni
a pozitívan reagáló állatok életkorát, hiszen a tesztek érzékenysége növekszik a betegség előrehaladásával, vagyis jó közelítéssel az állatok életkorával. A teszt érzékenysége 50-87% klinikai
tüneteket mutató állatoknál, 24-94% klinikai tüneteket nem mutató, de ürítő (fertőző) állatoknál, illetve mindösszesen 7-22% a
baktériumot még csak hordozóknál. A specificitás 40-100% körül mozog, a fals pozitív reakciót befolyásolja a környezet egyéb
mycobaktériumukkal való terheltsége, illetve a tuberculinpróba
időpontja.
Mi lehet a megoldás?
A diagnosztikai tesztek pontatlansága miatt az egyetlen megoldást az ismételt tesztelés, illetve a különböző diagnosztikai
tesztek kombinálása jelentheti. Dán mentesítési programokban kettő ELISA pozitív eredmény után javasolják a selejtezést, illetve, ha az állat tejtermelése egy meghatározott érték
alá csökken (pl. 10 kg napi tejtermelés). Bélsár PCR vizsgálattal
meggyőződhetünk róla, hogy az állat valóban üríti-e a baktériumot, azonban nem feledkezhetünk el a szakaszos ürítés lehetőségéről.
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Ha ilyen nehéz a diagnózis, mégis miért nem elég csupán a
klinikai tüneteket mutató állatokat selejtezni?
A klinikai tüneteket mutató állatok csak a jéghegy csúcsát képezik. Minden szubklinikailag fertőzött és ürítő állat folyamatos
környezeti terhelést és fertőzési forrást jelent az újszülött borjak számára, nem beszélve arról, hogy a szubklinikailag fertőzött
állatoknál már tejtermelés csökkenést és az immunszupresszió
miatt egyéb betegségekre való fogékonyságot is tapasztalhatunk, ezáltal jelentős gazdasági károkat okoznak a telepeknek.
Amennyiben nem teszünk semmit, a fertőzés mértéke 10-15
éves távlatban elérheti a 70-80%-ot is, egy jelenlegi 25%-os
előfordulást (prevalenciát) mutató állománynál. Ilyen mértékű
fertőzöttségnél a telep működése már gazdaságtalanná válik
(2. ábra). A hagyományos teszteljünk-selejtezzünk módszerek
mindösszesen a betegség szinten tartását eredményezik.
2. ábra: A kezelés és selejtezés eredménye a Johne-betegség
leküzdésében

Következtetések
A diagnosztikai tesztek pontatlanságából adódóan az állományok folyamatos tesztelése javasolható előre elkészített, az állományra szabott protokollok segítségével, illetve az ELISA és PCR
tesztek kombinálásával. A baktériumterheltség csökkentésének
másik kulcsfontosságú eleme a megfelelő menedzsmentintézkedések bevezetése és betartatása, hiszen ezek nélkül legfeljebb a fertőzöttség szinten tartását érhetjük el. A MAP fertőzött
állatok kiszűrése a gazdasági veszteségeken túl a lehetséges közegészségügyi kockázatok miatt is fontos kérdés.
A felhasznált irodalom a Szerzőknél rendelkezésre áll. A cikk a
Magyar Buiatrikus Társaság XXVII. Nemzetközi Kongresszusán
tartott előadás alapján készült.
Köszönetnyilvánítás
A kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósult meg (a támogatási
szerződés száma: EFOP-3.6.1- 16-2016-00024).
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Szemléletmódváltás szükségessége
a borjak légzőszervi betegségkomplexének megelőzése területén
Dr. Makrai László
egyetemi docens, ÁTE Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
Autovakcina Kft., Budapest
A borjak légzőszervi tünetegyüttese az egyik legnagyobb állategészségügyi probléma a borjúnevelésben, amely leggyakrabban az 1-6 (12) hónapos korú állatokban jelentkezik. Egy
hazai felmérő vizsgálat szerint a vizsgált állományok mindegyikében előfordult a betegség a vizsgálatot megelőző 3 évben,
és az állományok 75%-ában tömeges formát is öltött (Búza L.,
Ózsvári L., 2015). Az elhullások számának növekedése, a megemelkedett gyógyszerfelhasználás többletköltsége, a vágóhídi kobzások növekedése, a takarmányhasznosulás romlása, a
testtömeggyarapodás-csökkenése és a későbbi életteljesítmény
romlása jelentős gazdasági veszteséggel jár (Búza L., Ózsvári L.,
2015).
Ennek a betegségnek a széleskörű előfordulása mindannak ellenére történik, hogy az állományok jelentős részében mind a kereskedelmi forgalomban kapható vakcinákat használják megelőzésre, mind az egységnyi élelmiszerelőállítás során felhasznált
antibiotikumok mennyisége jelentősen meghaladja a környező
országokban alkalmazott mértéket. Tehát mind a vakcinás megelőzés, mind a gyógykezelés során jelentős összeget fordítanak
a tulajdonosok erre a betegségre, ennek eredményessége azonban messze elmarad az elvárhatótól.
Kóroktan
A betegségkomplex kóroktanában baktériumok és vírusok is
szerepet játszhatnak, és ezek egymás hatását erősítve súlyosabb megbetegedést képesek előidézni. A betegség kialakulásában, illetve az elhullások hátterében elsősorban különböző
baktériumfajok játszanak szerepet: pl. a Pasteurella multocida
(1. kép), a Mannheimia haemolytica (2. kép), a Bibersteinia
trehalosi, a Trueperella pyogenes (3. kép), a Mycoplasma bovis
és a Histophilus somni (4. kép), de Chlamydiák és vírusok (BRSV,
BHV-1, BVDV, PI-3 stb.) is részt vehetnek a betegség kialakulásában, mint hajlamosító vagy társfertőző ágensek (Fodor és mtsai.
2017., Magyar és mtsai., 2017, Sellyei és mtsai., 2015).
A betegség kialakulásában a hajlamosító tényezőknek is jelentős szerep jut. Azt, hogy ezen baktériumok közül melyik, milyen
mértékben vesz részt a betegség kialakításában, minden esetben vizsgálat tárgyát kell képezze a megfelelő, állományra szabott kezelés, védekezés és jövőbeli megelőzés érdekében.

1. kép: Pasteurella multocida tenyészet véresagaron
2. kép: Mannheimia haemolytica tenyészet véresagaron
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A kóroktanban szerepet játszó bakteriális kórokozók fajon belül
is nagyfokú változatosságot mutatnak (Pasteurella multocida
(min. 4 buroktípus, és 4 szerotípus), Mannheimia haemolytica
(min. 7 szerotípus), Bibersteinia trehalosi (min. 3 szerotípus),
Histophilus somni (min. 3 szerotípus). Ezek a kórokozótípusok
egy állományon belül szabadon kombinálódhatnak. A velük
szemben kialakuló vakcinás védettség szerotípus-specifikus,
de egy sor más virulencia-faktor indukálta immunválasz is szerepet játszik a védettség kialakulásában. Jelentős különbségek
vannak az egyes állományokban elhullott állatokból izolált
bakteriális kórokozók között, egy baktériumfajon belül is nagy
a változatosság. A legvirulensebb törzsek, amelyek a leginkább
képesek megbetegíteni az állatokat, mindig a kórtani esetekből
(pl. elhullott borjak tüdeje) izolált kórokozók. A jelenlegi prevenciós gyakorlat nem veszi figyelembe ezeket a tényeket és
nem használja ki elegendő mértékben az állomány prevenciós
igényeire szabott állományspecifikus oltóanyagok nyújtotta
lehetőségeket.
Egy hazai kutatócsoport felmérő vizsgálata alkalmával 50, egyértelműen, szabad szemmel vizsgálva is tüdőgyulladás kórtani
képét mutató elhullott borjak tüdejéből végzett kórbonctani,
kórszövettani, immunhisztokémiai, bakteriológiai és virológiai
vizsgálatokat (Szeredi és mtsai., 2010). A vizsgálatok során azonban csak 40 mintából tudtak kórokozót kimutatni. A maradék
10 állat valószínűleg antibiotikumos kezelésben részesült az elhullás előtt, ezért nem sikerült a kórokozók izolálása, és emiatt
ezek az esetek a bakteriális eredetű tüdőgyulladások közé sorolhatók. A maradék 40 minta 90%-ából Pasteurella multocida
illetve Mannheimia haemolytica baktériumokat izoláltak.
Trueperella pyogenes 40%-ban, Mycoplasma bovis 30%-ban,
Histophilus somni a minták 5%-ában fordult elő. A vírusok közül az RS vírust a tüdők 10%-ból, a BHV-1, BVD és a PI-3 vírus
pedig csak 2,5-2,5%-ból volt kimutatható, annak ellenére, hogy
a legérzékenyebb genetikai módszereket alkalmazták a vizsgálataik során. Az eredmények alapján egyértelműen látható, hogy
a bakteriális kórokozók sokkal jelentősebb szerepet játszanak az
állatok légzőszervi megbetegedésében és elhullásában, mint a
különböző légzőszervi vírusok. Gyakran az elhullott borjak tüde-

3. kép: Trueperella pyogenes tenyészet véresagaron
4. kép: Histophilus somni tenyészet csokoládéagaron
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jéből egyszerre több kórokozó is kitenyészthető. 17 tüdő esetében az előbb említett vizsgálatban 1 kórokozót, 15 tüdőből
2 kórokozót, 6 tüdőből 3 kórokozót, 2 tüdő esetében pedig 4
kórokozót mutattak ki.
Abban az esetben, ha több bakteriális kórokozó áll a betegség
hátterében, olyan antibiotikumot kell választani a gyógykezelés során, amelyikre mindegyik kórokozó érzékeny, ehhez pedig elengedhetetlen a kitenyésztett kórokozók antibiotikumérzékenységének a vizsgálata, és a későbbiekben a célzott
antibiotikumkezelés alkalmazása. Ez az antibiotikum-felhasználás csökkenését, a gyógyszerrezisztens baktériumtörzsek kialakulásának csökkenését és jelentős anyagi megtakarítást is jelent
a tulajdonos számára.
Járványtani vonatkozások
Egy állományon belül a betegség klinikai formában való megjelenése az állatok akár 80%-át is érintheti, az elhullás mértéke pedig
általában 1-10% között mozog és általában a 70 kg körüli testtömegű állatoknál következik be, de rendszeresen találkozunk lényegesen nagyobb testtömegű állatok elhullásával is.
A betegség kóroktanában szerepet játszó kórokozók fakultatív patogén (feltételesen kórokozó) baktériumok, ami azt jelenti, hogy
az állatok egy részének légzőszervi nyálkahártyáján megtalálhatóak, viszont hajlamosító tényezők szükségesek ahhoz, hogy jelentős mértékű megbetegedéseket, elhullásokat okozzanak.
A hajlamosító tényezőket két fő csoportba sorolhatjuk, egyrészt
a borjú részéről megvalósuló, másrészt a környezeti hajlamosító
tényezőkre.
A borjak részéről alapvető hajlamosító tényezők lehetnek a
föcstejellátás hiányosságai. A borjúnak élete első 12 órájában

legalább 4 liter föcstejet meg kell innia a megfelelő mértékű
kolosztrális immunitás kialakulása érdekében. Emiatt fontos
a megfelelően gondos munkaerő alkalmazása az elletőben,
akik segítenek a borjúnak a megfelelő mennyiségű föcstej
elfogyasztásában. Az életkor szempontjából az 1-6 hónapos kor
közötti időszakban leginkább fogékonyak a borjak a betegségre,
de egészen egy éves korig találkozunk a kórképpel. Hajlamosító
tényező lehet még a fajta, a borjak immunstátusza, bizonyos genetikai adottságok, valamint a társfertőzések is.
Emellett különböző környezeti tényezők is elősegíthetik a
betegség kialakulását. A különböző állományokból származó
borjak keveredését érdemes elkerülni. Kifejezetten hátrányos a
különböző helyekről összevásárolt állományok együtt tartása,
hiszen minden állományból az ott jelenlévő kórokozókat hozzák
magukkal a borjak, ezekkel szemben a befogadó állományban
lévő borjak védtelenek, így ezek a kórokozók képesek bennük
megbetegedést okozni. A bejövő állatok pedig védtelenek az
adott állományban jelen lévő kórokozókkal szemben.
Ezeket a kórokozókat az állatok akár ivóvízzel, akár belélegzés
útján átadják egymásnak, nagyobb állományméret esetén pedig az állatok közötti többszöri passzálódás miatt a legnagyobb
megbetegítőképességű baktériumtörzsek kerülnek túlsúlyba. A
túlzsúfoltság megkönnyíti a kórokozók terjedését az állatok között. A különböző korcsoportok keveredését is tanácsos elkerülni. A rossz higiéniai viszonyok, itatók, etetők fertőtlenítésének
elmaradása szintén hozzájárulhat a hajlamosító környezeti tényezőkhöz, mert bár a Pasteruellák, Mannheimiák és Bibersteiniák
ellenállóképesessége alapvetően kicsi, de itatóvízben legalább
órákig képesek megőrizni fertőzőképességüket. Huzatos, hideg, nedves környezet és a nem megfelelő almozás szintén haj-
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lamosító tényező lehet. Különböző stresszfaktorok, mint pl. a
választás, sebészeti beavatkozások (pl. herélés, szarvtalanítás),
szállítás során a be- és kirakodás, a durva bánásmód, a szállítás hossza, az időjárás, az ivóvíz és takarmányellátás, a bika- és
az üszőborjak keverése szintén elősegítheti a betegségkomplex
megjelenését. A takarmányozási problémák, mint a nem megfelelő hőmérsékletű tejpótló itatása, mikroelem-hiány (Cu, Zn,
Se, E-vitamin), takarmányváltás, mikotoxinok, legeltetés hiánya
szintén fontos szerepet játszhatnak a betegség kialakításában
(Búza L., Ózsvári L., 2015).
A hajlamosító tényezők mellett az állományban jelen lévő, vagy
oda újonnan bekerülő kórokozók megbetegítő képessége (virulenciája) jelentős különbségeket mutathat az egy baktériumfajba tartozó izolátumok között is. A legnagyobb virulenciával
mindig az elhullást okozó, az elhullott állatok tüdejéből
kitenyészthető baktérium-izolátumok rendelkeznek, amelyek
alkalmasak az állomány igényeire szabott un. állományspecifikus
v. telepspecifikus vakcina előállítására.
Klinikai tünetek
A betegségre jellemző a magas lázzal (40-41,5 °C), étvágytalansággal, bágyadtsággal járó állapot. Az állatok környezetük iránt
nem érdeklődnek, légzőszervi tüneteket mutatnak, pl. savósgennyes orrfolyás (5. kép), köhögés, könnyezés (6. kép), légzési
zörejek, nehezített légzés (7. kép), nyitott szájon át való légvétel. Ehhez kapcsolódóan a testtömeggyarapodás csökken, és
nem megfelelően gyógykezelt, vagy nem időben felismert megbetegedés esetén az állat elhullásával is végződhet a betegség.

szubklinikai esetek) és vannak egészséges állatok is, amelyek
még nem fertőződtek meg (1. ábra). A klinikai tüneteket mutató állatok egy állományon belül számarányát tekintve csak
a jéghegy csúcsát jelenti a szubklinikai esetekhez viszonyítva
(2. ábra). A szubklinikai esetekből származó veszteség azonban jóval meghaladja az elhullott állatokból adódó gazdasági
károkat. A jéghegy csúcsán találhatók azok az állatok, amelyek
elhullanak a betegség következtében, ezek viszont magukban
hordozzák a legvirulensebb kórokozókat, amelyek nagyon értékesek az állomány szempontjából. Ezek az elhullott állatok alkalmasak lehetnek a legvirulensebb baktériumtörzsek izolálására,
állományspecifikus védekezési eljárás kidolgozására, illetve a
kórokozók antibiotikum érzékenységének meghatározása révén
a célzott antibiotikum terápia alkalmazására a gazdasági veszteségek minimalizálása érdekében.
1. ábra: Egy állományon belül a klinikai tüneteket mutató, a
szubklinikai kórtani esetek és az egészségesnek tekinthető állatok együttes jelenléte

2. ábra: A klinikai tüneteket mutató és a szubklinikai esetek egymáshoz viszonyított aránya és az ezek okozta veszteségek ös�-

szevetése

5. kép Nyálkás-gennyes orrfolyás
6. kép Kötőhártyagyulladás – könnyezés
7. kép Nehezített légzés - a borjú fejét előre hajtja és szájon át
lélegzik

Kórbonctani elváltozások
Kórbonctani értelemben ezek a kórokozók gennyes v. fibrines
elhalásos tüdőgyulladást okoznak vagy önállóan, vagy pedig
kombinációban. Az esetek egy részében más típusú tüdőgyulladással is találkozhatunk. Hízómarhák vágóhídi vizsgálata
során bizonyos állományokban akár 60%-ot is elérte a kórtani
elváltozást (tüdőgyulladást) mutató állatok száma (8-11. kép).

Ha egy állományban klinikai tüneteket mutató állatokat találunk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy vannak olyan,
már megfertőződött, de enyhe fokú kórfolyamatokat mutató
állatok, amelyek fizikális vizsgálatokkal nem láthatóak (ezek a

Gyógykezelés
A gyógykezelés elvégzéséhez, a megfelelő antibakteriális szer
kiválasztásához minden esetben állatorvos segítségét kell kérni.
Alapvető járványtani elv a klinikai tünetet mutató állatok elkü-
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8. kép: Tályogképződéssel járó gennyes tüdőgyulladás

10. kép: Gennyes, tályogképződéssel járó tüdőgyulladás

9. kép: Fibrines mellhártyagyulladás

11. kép: Vérzéses, elhalásos tüdőgyulladás

lönítése és gyógykezelése annak érdekében, hogy a kórokozót
ürítő állatok ne fertőzzék meg a társaikat. Célzott antibiotikum
terápiához szükség van a kórokozó izolálására és antibiotikum
érzékenységének meghatározására. Több kórokozó esetén ezek
eltérő érzékenységi profilt mutatnak, ezért olyan antibiotikumot válasszunk, amelyek valamennyi kórokozót elpusztítják
vagy szaporodásukat gátolják. Az antibiotikumokat időben elkezdve, megfelelő dózisban és ideig kell alkalmazni.

tünk a betegség megelőzése érdekében. Amennyiben másik
állományból kerülnek be állatok a mi állományunkba, feltétlenül szükséges a behozandó állatokat egy külön telepen vagy
istállóban karanténozni, megfigyelni, a megfelelő diagnosztikai
vizsgálatokat elvégeztetni és csak akkor beengedni az állományba, ha az ott előforduló kórokozók ellen már immunizálták őket.
A hajlamosító tényezők csökkentésében jelentős szerepe van
még a légzőszervi vírusok elleni vakcinázásnak is.
A tejhasznú vagy itatásos borjak esetében az egyedi ketrecben
(Steinmann ketrec) való tartás járványtani szempontból sokkal
kedvezőbb a csoportos tartásnál, mert így a borjak nem tudnak
közvetlenül érintkezni a társaival, ami a kórokozók terjedését
akadályozza. Az élőállat mozgatásokat célszerű minimalizálni az
állományon belül és az állományok között is, hiszen ez jelentős
stresszfaktort jelent az állatok számára.
Lehetőség van a specifikus védekezésre az állományban előforduló bakteriális és virális kórokozókkal szemben. A specifikus
védekezésre kétféle lehetőség áll rendelkezésre: a nem homológ baktériumtörzsekből készített, kereskedelmi forgalomban kapható törzskönyvezett vakcinák, vagy pedig homológ
baktériumtörzsekből készült ún. állományspecifikus vakcinák vagy más néven telepspecifikus- vagy autovakcinák. Az
1. táblázat mutatja a kereskedelmi forgalomban kapható készítmények és a homológ (az adott állományban előforduló
inaktivált bakteriális kórokozókat tartalmazó) kórokozókból

Megelőzés
A specifikus megelőzés minden betegség esetén állategészségügyi szempontból magasabb rendű és mindenképpen gazdaságosabb, mint a gyógykezelés.
Mivel a betegség kialakításában fakultatív kórokozók vesznek
részt, fontos a hajlamosító tényezők minimalizálása. Ennek érdekében figyelmet kell fordítani a szakszerű föcstejitatásra, az
ellést követő köldökfertőtlenítésre. Fontos a szállítások minimalizálása. Amennyiben erre mégis sor kerül, akkor törekedjünk
a megfelelő pihenőidő beiktatására, itatás, etetés lehetőségének a megteremtésére. Vegyük figyelembe az időjárási viszonyokat a szállítás megtervezésekor, valamint fontos az állatokkal való kíméletes bánásmód a szállítás során. A zsúfolt tartás
elkerülésével, jó minőségű takarmány etetésével, a különböző
korcsoportok elkülönített tartásával, megfelelő szellőztetéssel,
valamint a higiéniai viszonyok rendben tartásával sokat tehe-
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1. táblázat: A kereskedelmi forgalomban kapható (törzskönyvezett) és az állatállomány igényeire szabott telepspecifikus (auto)vakcina fontosabb tulajdonságai

Annak ellenére, hogy a megbetegedések nagy részéért bakteriális kórokozók
(Pasteurella
multocida,
Mannheimia
haemolytica,
Trueperella
pyogenes,
Mycoplasma bovis, Histophilus somni) felelősek, Magyarországon a borjak légzőszervi
betegségeinek megelőzésére kereskedelmi
forgalomban kapható vakcinák nagy része
vírusok okozta megbetegedések megelőzésére szolgál. Néhány vakcinát találunk
Mannheimia haemolytica egy szerotípusa
ellen, illetve egy vakcinát Histophilus somni
egy bizonyos törzse ellen.
Ellentmondás tapasztalható a Magyarországon gyakorlatban lévő vakcinázási programban szereplő és a kórbonctani-diagnosztikai
vizsgálatok alapján ténylegesen az elhullásokat okozó kórokozók között. A kereskedelmi forgalomban
kapható vakcinák között kevés a bakteriális kórokozó antigénjeit
tartalmazó készítmény, miközben a betegség kialakulásáért legnagyobb részben a bakteriális kórokozók felelnek.
Ezzel szemben a telepspecifikus vakcinák vonatkozásában minden egyes állomány esetén kitenyésztésre és meghatározásra
kerülnek az elhullásokból származó kórokozók, és ezekből készül
az állomány igényeire szabott vakcina.

készített telepspecifikus vakcinák legfontosabb tulajdonságait.
A kereskedelmi forgalomban kapható vakcinák használatának
nem feltétele az előzetes bakteriológiai diagnosztikai vizsgálat
(kórokozó izolálása, szerotipizálása, antibiotikum-érzékenységének meghatározása) a vakcina kiválasztása előtt. A homológ
bakteriális kórokozókat tartalmazó telepspecifikus oltóanyag
esetében viszont a vakcina készítést mindig diagnosztikai vizsgálat előzi meg, hiszen a vakcinakészítés és a specifikus védekezési módszer kidolgozásának feltétele az állományban jelen
lévő bakteriális kórokozók fel3. ábra: Egységnyi állati termék előállítása
térképezése, tulajdonságainak
során felhasznált antibiotikum mennyisége (ESVAC 2013).
vizsgálata.
A telepspecifikus vakcinák
minden esetben homológ
(az állományban megbetegedéseket okozó) baktériumok antigénjeiből készülnek,
ezzel szemben a kereskedelmi forgalomban kapható
oltóanyagok nem az adott állományban jelen lévő homológ kórokozókból készülnek,
legjobb esetben is csak azok
valamelyikéhez
valamilyen
szempontból (pl. buroktípus,
szerotípus) hasonlóak. Míg
a kereskedelmi forgalomban
kapható vakcinák összetétele állandó, az állományspecifikus oltóanyagok használatának
Jelenleg Magyarországon többszöröse az egységnyi állati termék
nagy előnye, hogy gyártási tételről gyártási tételre rugalmasan
előállításához felhasznált antibiotikum mennyisége az Európai
változtatható az oltóanyag összetétele az állomány prevenciós
Unió legtöbb országához viszonyítva (3. ábra), ami jelentősen
igényeinek megfelelően. Újabb tulajdonságokkal (buroktípus,
növeli a multirezisztens baktériumtörzsek kialakulásának veszészerotípus stb.) rendelkező baktériumtörzsek megjelenése (pl.
lyét. Az élelmiszerlánc révén ezek a rezisztens kórokozók pedig
új állatok befogadásához társulóan) esetén az oltóanyag ös�az emberekbe és kedvtelésből tartott állataikba (kutya, macska)
szetételét mindig az aktuális mikrobiológiai helyzethez tudjuk
is bekerülnek és jelentős egészségügyi kockázatot okozhatnak
igazítani, felhasználva ebben a „jéghegy csúcsáról”– tehát a
(ld. kórházi fertőzések).
megbetegedett vagy elhullott állatból – izolált legvirulensebb
Egyes források szerint ma Magyarországon évente kb. 5000
kórokozókat és ezekkel szemben immunizáljuk az adott állokórházi fertőzést regisztrálnak, és ezek közül az esetek közül
mányt. Míg a törzskönyvezett vakcinák esetében előzetes ha1500 beteg meg is hal a fertőzés következményeként.
tékonysági vizsgálat történik, addig a telepspecifikus oltóanyag
Az antibiotikum felhasználás csökkentésében jelentős szereesetén a felhasználást követően az adott célállományban törtépet játszhat a baktériumok okozta fertőző betegségek megelőnik meg a hatékonyság vizsgálata a tulajdonos és a telepet ellátó
zése területén a már említett, az állomány igényeire szabott
állatorvos által, akiknek alapvető gazdasági érdeke az állatálloállományspecifikus oltóanyagok szélesebb körű használata.
mány lehető legjobb egészségi állapota.
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Hatékony toxinkötés, kiegyensúlyozott szaporodásbiológia
A mikotoxinok, mint a penészgombák másodlagos anyagcseretermékei, nagy gazdasági károkat okoznak a tejtermelő
gazdaságokban. Negatív hatásuk azonnal jelentkezik a szaporodásbiológiai paraméterek romlásában, a tejtermelés
csökkenésében, a szomatikus sejtszám megemelkedésében. Az ismert kórképek mellett azonban számítani kell arra,
hogy a hosszan tartó toxinterhelés károsítja az állatok immunrendszerét, gyulladásokat okoz az emésztőrendszerben,
drasztikusan lecsökkenti a hasznos élettartamot.

(Machmoud et. al., 2013)
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− A magasabb ösztrogénszint miatt szabálytalan az ivari
ciklus, az ivarzási jelek folyamatosak.
− Az alacsonyabb progeszteronszint következménye
a sárgatest működés gátlása és a petefészekciszták
kialakulása.
− A szérumenzimek (ALT; AST) emelkedett aktivitása
a mikotoxinok által okozott májkárosodásra utal.
− A szabálytalan ivari ciklus és a petefészek
ciszták növelik a két ellés közötti időt!

A szervezetbe kerülő toxinok az immunrendszert is
károsítják, jelentősen csökkentik az IgG, IgM és IgA
termelődést. Ennek következtében a szervezet érzékenyebbé válik a különböző patogénekkel szemben.
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ZEN–toxin hatása a szaporodásbiológiára

A Litharumen HATÁSMECHANIZMUSA ► Élesztő-sejtfal alapú enzimkomplex (mannan-oligoszaccharid, α-glükén, ß-mannán)
biztosítja a DON, T-2, ZEN mikotoxinok enzimatikus detoxifikálását. ► Módosított bentonit (Bentonit 1m558), és aktív szén biztosítja
a poláros funkciós csoporttal rendelkező aflatoxin pH-tól független megkötését az emésztőrendszer teljes hosszában. ► Speciális,
növényi illóolajokat tartalmazó kivonat gyulladáscsökkentő és májvédő hatása csökkenti a mikotoxinok káros hatásait.

A LITHARUMEN HATÁSA A GYAKORLATBAN
A Litharumen szaporodásbiológiai hatása

(Timac AGRO, 2015)

több 1. termékenyítésre vemhes tehén.
 30%-al
jobb produktivitás.
 33%-al
30 nappal rövidebb a két ellés közötti idő.
 15–25.000 Ft-al alacsonyabb takarmányozási
 költség.
tejtermelés, nagyobb
 Magasabb
életteljesítmény.
 Alacsonyabb gyógyszerköltség és selejtezés.
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HAZAI SZERZŐINK

A tejelő tehéntartás költség- és jövedelemhelyzetének
vizsgálata és néhány tejtermék vertikális elemzése
Mándi-Nagy Dániel, Szili Viktor
Agrárgazdasági Kutató Intézet
A tejelő tehéntartás költség-jövedelem viszonyainak ismertetéséhez az Agrárgazdasági Kutató Intézet tesztüzemi rendszerét használtuk fel. Ez az Európai Unió által jogszabályokkal
megalapozott reprezentatív üzemgazdasági információs rendszer, amely a mezőgazdasági vállalkozások számviteli adatairól,
naturáliáiról és egyéb ökonómiai szempontból releváns információiról gyűjt adatokat az egyes tagországok szintjén. Több
országhoz hasonlóan Magyarországon sem csupán üzemi szinten kerülnek az adatok feldolgozásra, hanem ágazati szinten is.
A magyarországi tesztüzemi rendszerhez 2016-ban 2145 gazdaság tartozott, amelyből az ágazati adatbázis valamivel több,
mint 1800-at tartalmaz. A hazai minta mintegy 110 ezer mezőgazdasági vállalkozást reprezentál, melyek az összes regisztrált gazdaság által használt földterület 93 százalékát művelték,
illetve az összes standard termelési érték (STÉ) 95 százalékát
állították elő. A vizsgálatokhoz használt adatok a hazai termékelőállítás szempontjából kiemelkedő, ún. meghatározó árutermelő gazdaságokra vonatkoznak, melyek egyéni és társas gazdaságokat egyaránt magukban foglalnak. A gazdaságok azon
ágazatát tekintettük meghatározó árutermelőnek, amelyek
feltételei (például eszközállomány, humán erőforrás) potenciálisan lehetővé teszik életképes, versenyképes működésüket, valamint a kibocsátás döntő hányadát adják. Az elemzés
során ezen üzemkört is leszűkítettük azokra a gazdaságokra,
amelyek 2015-ben és 2016-ban egyaránt szolgáltattak adatot.
A tejelő tehéntartás költség-jövedelem helyzetének vizsgálata
után kitérünk néhány fontosabb tejtermék vertikális jövedelemelemzésére is, ezen túl pedig összehasonlítjuk a nyerstej
és egyes feldolgozott termékek árainak nemzetközi alakulását
már a 2017-es év figyelembevételével.
A tejtermelés költség-jövedelem helyzetének áttekintése
előtt érdemes néhány, az ágazat egészét érintő tényt kiemelni. Jelentős az ágazat szerepe a magyar agráriumban,
hiszen a mezőgazdaság 2016. évi teljes bruttó kibocsátásához a szarvasmarha és a nyerstej 8,9 százalékkal járult hozzá. A hazai szarvasmarha-állomány folyamatosan növekszik,
2016-ban több mint 852 ezer állatot jegyzett a Központi Statisztikai Hivatal, amelyből közel 383 ezer tehén. Legutoljára
1999-ben mértek legalább ekkora létszámot. A tejelő tehéntartás részesedése meghatározó, mivel a hazai szarvasmarha-állomány több mint kétharmada tejhasznosítású. A tejpiac hosszú krízisen van túl, amely 2014-ben kezdődött az
orosz embargó és a tejkvóta kivezetésének következtében
beállt túlkínálat miatt.
Az AKI Piaci Árinformációs Rendszere alapján itthon 2016
júliusában érte el a mélypontot a nyerstej termelői ára (65,9
Ft/kilogramm), ezt követően 2017 szeptemberéig 50 százalékkal 98,96 forint/kilogrammra emelkedett. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az árak növekvő trendje tartós
lehet a következő tíz évben, de a gyakorta fellépő keresleti-kínálati egyenlőtlenségek miatt számítani lehet a magas
árvolatilitásra is. A tejtermelő üzemek számára ugyancsak
bizakodásra ad okot, hogy az előrejelzés alapján 2026-ig
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átlagosan évi 1,8 százalékkal nő a fogyasztás világszerte. Azonban a megfelelő költséggazdálkodás elengedhetetlen eleme a
jövedelmező termelésnek és kulcsfontosságú lehet az ennyire
hektikus piaci viszonyok közepette.
A bemutatott adatokkal kapcsolatban néhány módszertani kérdésre célszerűnek tartjuk felhívni a figyelmet. Az ágazati költségelszámolásnál a vásárolt anyagok, eszközök, igénybe vett
szolgáltatások beszerzési áron, míg a saját előállítású termények, termékek, szolgáltatások közvetlen önköltségen kerülnek
elszámolásra. Így a termelési költségek szintjén alapvetően
differenciálja a gazdákat az, hogy milyen arányban biztosítják
a takarmányokat saját előállítás, illetve vásárlás útján. Fontos
még kiemelni, hogy a tehénre vetített mutatóknál éves átlaglétszámot kell érteni, valamint hogy a még el nem választott
borjakhoz kapcsolódó kiadásokat is tartalmazzák az ágazaton
elszámolt költségek.
A KSH megfigyelései alapján az állattartáshoz kapcsolódó mezőgazdasági ráfordítások árindexei változatosan alakultak.
A vásárolt takarmányok ára 2013-ban 1 százalékkal maradt el az
előző évitől, viszont a gabonák termelői árában már 8 százalékos
csökkenés következett be. Tehát ebben az évben a tehenészetek takarmányköltségeinek arányát alapvetően meghatározhatta, hogy az abrak vásárolt vagy a gazdaságban megtermelt-e.
Ugyancsak kedvezően alakultak az energiaárak is, hiszen 6 százalékos csökkenés volt tapasztalható. Emelkedett viszont az
állatgyógyászati készítmények átlagára 2, a gépek és épületek
fenntartási és javítási munkáinak árai 2, illetve 4 százalékkal.
A legjelentősebb inputár-növekedés a munkaerőhöz köthető.
A mezőgazdasági szektorban alkalmazásban állók havi bruttó
átlagkeresete 8 százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

1. táblázat: A tejelő tehéntartás költség- és jövedelemhelyzete

Megnevezés

Mértékegység

Meghatározó árutermelő
gazdaságok átlagac)
2015

2016

Termelési költség

HUF/egyed

749.550

804.131

Átlaghozam

liter/tehén

8113

8088

Önköltség

HUF/liter

86,71

93,89

Értékesítési ár

HUF/liter

82,98

75,00

Fajlagos jövedelema)

HUF/liter

–3,72

–18,89

Ágazati eredményb)

HUF/egyed

198.759

92.286

26,52

11,48

100 Ft termelési költségre
jutó ágazati eredmény
a)

HUF

Nem tartalmaz támogatást. b) A támogatásokat is tartalmazza. c) Egységes minta.

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs
Osztályán készült számítások

HAZAI SZERZŐINK
A tejelő tehéntartás költségalakulása
A közölt adatok helyénvaló értékelésének érdekében felhívnánk
a figyelmet az állattartás költségeire jellemző néhány különleges
tényezőre. Szem előtt kell tartanunk, hogy a tartástechnológia
sajátosságaiból, az alapvető állategészségügyi követelményekből és a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen takarmányszükségletből eredő kiadások prioritást élveznek, az ezekből adódó
költségek körében nincs a termelőnek mozgástere, a növénytermesztő ágazatokhoz képest tehát korlátozottabbak a lehetőségek. Másik fontos tényező, hogy az időjárás – a szabadföldi növénytermesztéssel ellentétben – bár nem hat olyan jelentősen
a termelés volumenére, az állattartás költségeit igencsak befolyásolja a takarmánynövények önköltségén keresztül. Tovább
színesíti a képet, hogy komolyabb készletfelhalmozás esetén az
előző évek klimatikus viszonyai is meghatározóak lehetnek.
Az egy tehénre fordított termelési költség 2016-ban már meghaladta a 800 ezer forintot, ami azt jelenti, hogy 7 százalékkal
nőttek a kiadások egy év alatt (1. táblázat). A költségszerkezet
áttekintése révén képet kapunk arról, mely ráfordítási formák
lehetnek a legnagyobb hatással a teljes termelési költség változására (1. ábra). A tejelő tehéntartás költségstruktúrájában
az elmúlt években nem történtek markáns változások, 2016ban is a takarmányköltségek részaránya volt a legnagyobb (46
százalék), a munkaerőre fordított kiadások 14, a tenyészállatok
értékcsökkenése pedig 7 százalékkal járult hozzá a gazdálkodó
terheihez.
Megvizsgálva az egyes költségelemek alakulását elmondhatjuk, hogy a jelentősebbek közül valamennyi emelkedett. A takarmányköltségek, az egyéb változó költségek és a munkaerő
költségei egyaránt nőttek. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy
a takarmányárindex és a gabonaárak csökkenésének ellenére a
takarmányköltségek 8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami a fajlagos tejhozamok érdekében történő nagyobb mennyiségű pótabrak használatára enged következtetni.
Az sem kizárt, hogy pont az inputárcsökkenés indukálta a magasabb volumenű takarmányozást, vagy a 2016 közepétől növekvő
tejárak voltak ilyen hatással a termelők gazdasági döntéseire.
A munkaerőköltségek emelkedésének mértéke sokkal erélyesebb volt, mint a mezőgazdasági szektorban dolgozók béremelkedése.
1. ábra: A tejelő tehéntartás költségszerkezete, 2016

Forrás: Tesztüzemi ágazati adatok alapján az AKI Tesztüzemi és Ágazati
Információs Osztályán készült számítások
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Az ilyen jellegű pótlólagos ráfordításoknak nem feltétlenül negatív a hatása, ha azok megtérülnek a tejhozamban. A tesztüzemi minta átlaghozama tulajdonképpen stagnált, a csökkenés
mértéke az 1 százalékot sem érte el, a tehenenkénti tejtermelés
a 8100 literes szint közelében volt a 2016-os esztendőben. A
pótlólagos ráfordítások tehát nem térültek meg, ami jelzi mind
a munkaerő-hatékonyság, mind pedig a takarmányozás hatékonyságának romlását.
Összességében elmondható, hogy a változatlan hozamok miatt
a fajlagos költség változása szinte teljes mértékben a költségek
változásának függvénye volt 2016-ban: míg 2015-ben 87 és rá
egy évre közel 94 forintba került egy liter tej előállítása, folytatva a régóta növekvő trendet.
A tejelő tehéntartás jövedelemhelyzete
Egy ágazat jövedelemhelyzetének alakulásánál nem elégséges
csak a költségek és hozamok egymáshoz viszonyított változását
vizsgálnunk, az előállított főtermék értékesítési árával is számolnunk kell. A magyar tesztüzemi mintában található üzemeknél
is folyamatosan csökken a nyerstej átlagos éves termelői ára.
A főtermékből származó literenkénti árbevétel 2016-ban már
csak 75 forint, amely 8 forint/liter esést jelentett egy év alatt, de
még nagyobb a differencia a 2014-es évhez viszonyítva, amihez
képest 29 százalékos árcsökkenés történt.
Vagyis 2016-ban az önköltség növekvő trendje az ár csökkenő
trendjével találkozott, aminek eredményeképpen a fajlagos jövedelem 15 forint/literes zuhanását tapasztalhattuk. A termelés
már 2015-ben veszteségessé vált, viszont 2016-ban már literenként átlagosan több mint 19 forint deficitet szenvedtek el a gazdák. Az állami támogatásokat is tartalmazó ágazati eredmény
szerint már nyereségesnek tekinthetjük a tejelő tehéntartást,
hiszen még az utolsó vizsgált évben is tehenenkénti 92 ezer forint profitot könyvelhettek el. Azt azonban hangsúlyoznunk kell,
hogy az adatok csak a tesztüzemi minta átlagát tükrözik, és valószínűleg egyes üzemek számára ezek az árak még támogatással
sem nyújtottak fedezetet a költségekre.
A tejvertikumon belüli jövedelemmegoszlás
A 2,8 százalékos tej és trappista sajt vertikumok szereplőinek
egészére – a végtermékre vonatkozó – egységes adatnyilvántartás, illetve adatbázis nem létezik. Ennek hiányában az élelmiszerláncon belüli költség-, jövedelemmegoszlás bemutatására
a meglévő különböző adatforrások (alapanyag-termelésre és
feldolgozásra vonatkozó reprezentatív költségadatok, valamint
a termékpálya fázisainak árinformációi) összehangolásával és a
hiányzó adatok becslésével elkészített vertikális modelleket alkalmaztuk.
Az alapanyag-termelés költségarányát a felhasznált anyagok
mennyiségén, valamint azok árán túl nagymértékben meghatározzák a környezeti tényezők, ezen belül is az időjárás. Ez
közvetlenül érinti a növényeknél az átlaghozamokat és közvetetten – a takarmányokon keresztül – az állati termék-előállítás
önköltségét. A feldolgozási és forgalmazási fázisban az energiára
és a munkaerőre fordított kiadások változásai befolyásolják leginkább az évek közötti esetleges arányelmozdulásokat. A vertikumok szakaszainak nettó fogyasztói árhoz való hozzájárulását,
illetve részesedésének mértékét a költségekhez hasonlóan bizonyos állandóság jellemzi. Az arányokban azonban meghatározóbb különbségek tapasztalhatók, mivel az outputárak évek
közötti mozgása általában nagyobb, mint a költségeké. Ez alapvetően összefügg az adott piaci helyzettel, de szerepet játszik
benne a termékpályák szereplőinek eltérő érdekérvényesítő
képessége is.
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Serkenti a méh involúcióját
Pozitív hatást gyakorol az ivarzásra
Elősegíti az embrió megtapadását
Csökkenti a magzatfelszívódás valószínűségét
Növeli az élve születések számát
Kevesebb a vetélés, a magzatburok-visszatartás és az ellési
bénulás
Csökken a két ellés közötti idő
Növekszik a tejhozam
Csökken a látens és szubklinikai tőgygyulladások előfordulása,
így a szomatikus sejtszám csökkenése is várható
Jelentősen csökken a bendőben a fehérje emésztés, javul a
takarmányadag értékesülése
Megköti és kiüríti a szervezetből a mikotoxinokat (aflatoxin)
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2. ábra: A 2,8 százalékos zsírtartalmú tej és a trappista sajt vertikumainak jövedelemmegoszlása

Forrás: Az AKI Tesztüzemi és Ágazati Információs Osztályán készült számítások
A 2014 és 2016 közötti időszakban a tejvertikum legfontosabb
termékénél, a 2,8-as zsírszázalékú tejnél a költségekből (47-49
százalék) és árakból (41-51 százalék) is a feldolgozóipar részesedett a legnagyobb mértékben. A trappista sajtnál, az egységnyi
termék előállításához szükséges magas nyerstejszükséglettel
összefüggésben a költségek meghatározó hányada a mezőgazdasági fázisban (71 százalék) merül fel, és a végtermék árában
is ez a vertikumrész képezi a legnagyobb (63-73 százalék) hányadot.
A jövedelmek alakulását a költségek és árak együttes alakulása határozza meg. Ezek eltérő mértékű, illetve ellentétes irányú
változása markáns átrendeződést okozhat az évek és a vertikum
szakaszai között. A két terméknél 2014-ig viszonylagos stabilitás
tapasztalható, a mezőgazdaság, vagyis a tehenészetek jövedelemhelyzete a legkedvezőbb, a forgalmazás is nyereséget produkált, sőt a tej esetében a feldolgozás is (2. ábra). A tejpiaci
túlkínálat miatt az alapanyag-termelés veszteséges 2015-től kezdődően, a jövedelemhelyzet 2016-ban pedig csak tovább romlott. Részben az olcsó alapanyagáraknak köszönhető, hogy 2016ra az addig legkedvezőtlenebb helyzetben lévő középső szakasz
részesedett a legnagyobb arányban a termékpálya jövedelméből mindkét termék esetében. Meg kell jegyezni, hogy a két
terméknél különbözően alakult a forgalmazás fajlagos eredménye is az elmúlt két
évben, mivel erre a
fázisra nem jellemző
módon a 2,8 százalékos tej forgalmazása
veszteséges
volt. A teljes vertikum jövedelmének
mértéke olyannyira
csökkenő tendenciát mutat, hogy a tej
teljes termékpályája
2015-óta deficites,
amihez a trappista
sajté is csatlakozott
a rákövetkező évben.
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A nyerstej és a feldolgozott termékek árának alakulása nemzetközi viszonylatban
A 2017-es esztendőben eddig tapasztalt árváltozások már a jövedelemhelyzetben bekövetkező irányváltást jelzik előre. Azonban a vertikum jövőjének szempontjából meghatározó a főbb
versenytársak áraival történő összehasonlítás, mivel nem elégedhetünk meg csupán az árak növekvő tendenciájával.
A nyerstej termelői ára 2017 szeptemberében Magyarországon
96,03 forint/kilogramm, Szlovákiában 98,6 forint/kilogramm,
Csehországban 101,69 forint/kilogramm volt. A magyarországi
ár a szlovákiaitól 2,57 forinttal, a csehországitól 5,66 forinttal
maradt el. Meg kell említenünk, hogy a termelői árak eltéréséhez Magyarországon a nyerstej alacsonyabb beltartalma is hozzájárult. A nyerstej zsírtartalma Magyarországon a vizsgált hónapban 3,67 százalék, Szlovákiában 3,7 százalék, Csehországban
3,86 százalék volt. A nyerstej fehérjetartalma Magyarországon
3,29 százalék, Szlovákiában 3,37 százalék, Csehországban 3,46
százalék volt. Szlovákiában a nyerstej zsír- és fehérjetartalmának
összege 2 százalékkal, Csehországban 5 százalékkal, a nyerstej
ára Szlovákiában 3 százalékkal, Csehországban 6 százalékkal volt
magasabb a hazainál. A nyerstej és a beltartalmi mutatók közel
azonos eltérése arra utalhat, hogy a hazai ár azonos beltartalmi
értékekre átszámolva lényegében megegyezik a másik két országéval. (3. ábra).

HAZAI SZERZŐINK
Magyarországon 2017 első kilenc hónapjában a dobozos tej importjának
87 százalékát a félzsíros, 13 százalékát a teljes zsírtartalmú tej tette ki a
KSH adatai szerint. A félzsíros dobozos tej behozatalának 58 százaléka
Szlovákiából, 34 százaléka Csehországból, a teljes zsírtartalmú dobozos
tej behozatalának 40 százaléka Szlovákiából, 35 százaléka Csehországból,
16 százaléka Ausztriából érkezett. A
dobozos tej fázisárainak összehasonlítására Szlovákiát és Csehországot
választottuk ki. Az Eurostat adatai
alapján 2016-ban Csehország 636
ezer tonnás folyadéktej-termeléséből 152 ezer tonna, Szlovákia 251
ezer tonnából 77 ezer tonna, Magyarország viszont 513 ezer
tonnából csak 37 ezer tonna dobozos tejet exportált. Szlovákiában az export termelésen belüli aránya 31 százalék, Csehországban 24 százalék, míg Magyarországon csak 7 százalék volt. A tej
egy főre jutó fogyasztása 2016-ban Magyarországon 53,4 liter,
Csehországban 58,6 liter, Szlovákiában 45,1 liter volt. Szlovákiában így a magasabb exporthoz az alacsonyabb termelés ellenére hozzájárult az is, hogy ott a Magyarországinál 8,3 literrel, illetve 16 százalékkal alacsonyabb a tej egy főre jutó fogyasztása.
Csehországban 2016-ban 0,1 literrel 58,6 literre, Szlovákiában
1,6 literrel 45,1 literre csökkent az egy főre eső tejmennyiség.
A 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej feldolgozói értékesítési ára 2017 szeptemberében Magyarországon 142,92 forint/
liter, Szlovákiában 132,63 forint/liter, Csehországban 124,23 forint/liter volt (4. ábra). A hazai ár a szlovákiait 10,29 forinttal, a
csehországit 18,69 forinttal haladta meg. Csehországban a friss
félzsíros tej ára 2017 szeptemberében 11,82 forinttal magasabb
volt a tartós tejnél, azonban a csehországi friss tej ára még így
is 6,87 forinttal elmaradt a hazai tartós tejétől. Magyarországon a friss és a tartós 2,8 százalék zsírtartalmú tej feldolgozói
értékesítési ára a csehországinál kisebb mértékben, 7,44 forint/
literrel tért el egymástól. Csehországban a feldolgozói ár jobban
elmarad a hazaitól, azonban Magyarország importjában vélhetően az alacsonyabb szállítási költségek és az alacsony hozzáadott értékű termék miatt Szlovákia a meghatározó. Magyarországon a félzsíros dobozos tej határparitásos behozatali ára
Szlovákiából 134,6 forint/liter, Csehországból 128,53 forint/liter
volt a vizsgált hónapban. Magyarország importára Szlovákiából
1,5 százalékkal, illetve 2 forinttal, Csehországból 3,5 százalékkal,
illetve 4,3 forinttal magasabb volt
az adott ország belpiaci áránál. A
magasabb árhoz hozzájárulhatott,
hogy a határparitásos ár az ország határáig a szállítási költséget
is tartalmazza. Az Eurostat adatai
alapján 2016-ban Csehország 43
ezer tonna, Szlovákia 57 ezer tonna, Magyarország 59 ezer tonna
dobozos tejet importált. A félzsíros
tej importára 2016-ban Magyarországon 33,19 euró, Szlovákiában
36,49 euró, Csehországban 38,11
euró volt 100 kilogramm tejre vetítve. Az importár Magyarországon
volt az Európai Unióban a legalacsonyabb.

Magyarországon áfával együtt egy liter 1,5 százalék zsírtartalmú
pasztőrözött (friss) tejért 2017 szeptemberében 204 forintot,
Szlovákiában 218,97 forintot, Csehországban 233,09 forintot,
a csehországi tartósért 192,31 forint/litert fizettek (5. ábra).
Magyarországon a fogyasztói ár a szlovákiaitól 14,96 forinttal, a
csehországitól 29,09 forinttal maradt el, míg a csehországi tartósat 11,69 forinttal haladta meg. Csehországban a félzsíros tartós
dobozos tej fogyasztói ára a frissénél a feldolgozói áraknál megfigyelt 11,82 forintnál erőteljesebben, 48,78 forint/literrel maradt el. Az árak közötti nagy különbséghez az is hozzájárult, hogy
Magyarországon a friss tej áfája 2017 januárjától csak 5 százalék
volt, szemben a szlovákiai 10 és a csehországi 15 százalékkal.
Szlovákiában a tej áfája 2016 januárjában a korábbi 20 százalékról 10 százalékra csökkent. Magyarországon a friss félzsíros
tej áfája 2017. január 1-jén a korábbi 18 százalékról 5 százalékra
csökkent, azonban a tartósé továbbra is 18 százalék maradt.
A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács javaslatot nyújtott
be az UHT, az ESL, a túró, a tejföl, a vaj és a félkemény sajtok áfájának 5 százalékos csökkentésére is. A félzsíros dobozos tej áfája Magyarországon 10 forint/liter, Szlovákiában 20 forint/liter,
Csehországban 30 forint/liter volt. A tej fogyasztói ára áfa nélkül
Magyarországon 194,29 forint/liter, Szlovákiában 199,06 forint/
liter, Csehországban 202,69 forint/liter volt. A csehországi tartós
tejé azonban az előbbiektől lényegesen elmaradt, 167,23 forint/
liter volt. A hazai ár a szlovákiaitól 5 forinttal, a csehországitól 9
forinttal maradt el, míg a csehországi tartósat 27 forinttal haladta meg.
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Csülökápoló tanfolyam
2017. október 2-6,
Gazdaképző, Szolnok-Alcsisziget
Györkös István
egyetemi magántanár, SZIE
Megtartottuk hagyományos őszi csülökápoló tanfolyamunkat
az Alcsiszigeti Gazdaképző Kft. központjában. A gazdaképző iskola vezetője, dr. Füleki Miklós állatorvos mint korábban, most
is a legkisebb részletre kiterjedően sokat segített bennünket a
tantermi és gyakorlati foglalkozások szervezésében, lebonyolításában. A gyakorlatokat most is Petrik Ferenc mintegy 80
holstein-fríz tehenet tartó újszászi gazdaságában végezhettük.
Dr. Füleki Miklós állatorvosnak és Petrik Ferenc állattenyésztő
gazdának ezúton is köszönjük szíves, segítő hozzájárulását a
tanfolyam sikeres lebonyolításához. A tanfolyam résztvevőinek
többsége holstein-fríz tenyészeteinkből jött, de voltak kisebb
számban olyanok is, akik részben vagy főállásban húsmarha tenyészetekben is dolgoznak, melyekben az állatok csülökápolása
ugyanolyan fontos, mint a holstein fajtát tartó gazdaságainkban.
A húsmarha állományokban természetesen kevesebb csülökbetegséggel találkozunk, de a legeltetéses viszonyok és az eltérő
fajta alkalmat kínált a mindannyiunk számára hasznos technológiai összehasonlításokra és az egyes fajták ellenálló képességének összevetésére. Ebben a vonatkozásban kitérhettünk
a tenyészbikák csülökápolásának sajátosságaira és a munka
technikai részleteire is. A csülökápolással kapcsolatos gyakorlati
igények – különösen hiteles forrásokból – mindig hasznos segítséget jelentenek számunkra.
A résztvevők között hárman felsőfokú, egy középfokú, négyen
pedig szakmunkás végzettségűek voltak. Tanfolyamunkon a következők vettek részt:
Bencze László		
			
Bósza Dávid		
Gulyás Sándor Gábor
Juhász Barnabás		
Litvai Gábor		
Ócsai Árpád		
Ócsai Hunor		
Terék Attila		

Kröpfel és Társai Mezőgazdasági 		
Szolgáltató Kft., Rigács
Hunland Production Kft., Bugyi
vállalkozó, Budapest
Kossuth 2006 Zrt., Jászárokszállás
Magral–Meat Kft., Csabrendek
magángazda, Nyírbogdány
magángazda, Nyírbogdány
Alattyáni Tejtermelő Kft., Alattyán

A tanulók többsége már végzett csülökápolást, tehát már voltak bizonyos gyakorlati ismereteik is, míg a többiek még nem
dolgoztak ilyen területen, de szarvasmarhatartásban tevékenykednek egyébként munkahelyükön. Tanfolyamaink munkarendjében szokásos, hogy tanulóink ismertetik gazdasági feladataik
között a helyi igényeiket a csülökápolás szükségességére vonatkozóan, így a munkaprogramunk kezdetén e munkaterület
jelentőségéről a résztvevők mintegy szakmai körképet, kitekintést is kapnak, melynek legfontosabb részleteit azonmód meg is
beszélhetjük, hiszen talán a legilletékesebb gazdasági igényekről
tudunk így gondolatokat cserélni. Ez a bevezető program mindenkit érdekelni szokott, most is így volt ez. Ily módon a későbbi elméleti és gyakorlati foglalkozások alatt mindig kitérhetünk
egyes résztvevők helyi igényeire, várható teendőire is. Ezeken a
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tapasztalatcseréken mindenki aktívan részt is vesz, hiszen egymástól is lehet tapasztalatokat szerezni, miközben mindenki elmondja saját tapasztalatait, észrevételeit.
Itt jegyezzük meg, hogy alapvetően a holland eredetű csülökápolás módszerével dolgozunk, melyet holstein fajtára dolgoztak ki korábban, és már hagyományosan mi is jó tapasztalatokat szereztünk vele gazdaságainkban. A módszer alapossága
és következetessége folytán egyéb fajták csülökápolására is alkalmazható, azonban mindig ismerni kell hozzá az adott fajta
lábvég jellegzetességeit, lábállását, ellenálló képességét, vagy
éppen a csülök anatómiájának ivari jellegzetességeit pl. üszőknél, teheneknél és bikáknál is. Tehát ilyen esetekben csak a
munkasorrend alkalmazható az adott jellegzetes lábvégre, és a
méretek is ehhez igazítandók. Ugyanakkor azt is figyelembe kell
vennünk, hogy a módszert korábban még kisebb méretű holstein-fríz teheneken dolgozták ki, de az időközben eltelt évtizedekben a fajta testméretei láthatóan megnőttek. Így pl. a 7,5 cm
körömhosszúságot már gyakran a tényleges testméretekhez is
igazítanunk kell. Hasonló módon korábban kevesebb figyelmet
kapott a funkcionális csülökápolásban pl. a fűkörmök szabályozása. Méreteit meghatároztuk ugyan korábban is, de a munkasorrendbe nem épült szervesen bele azok ellenőrző gondozása.
Ezért gyakorlati munkánkat ezzel kezdjük, de mindig figyelembe
vesszük azt is, hogy éppen fogóval, vagy csiszológéppel dolgozunk-e.
A módszer elméleti és gyakorlati bevezetéséhez – mindig tapasztaljuk – meglehetősen kevés a rendelkezésünkre álló rövid
hét, ezért azt egész napos tantermi és gyakorlati időszakokat
kell jól kihasználnunk. Tanulóink otthoni gazdaságukban növekvő számban az állománykörmözések között időszakokban megjelenő sántasági esetek kezelésével foglalkoznak, de ezek, mint
más esetekben is, mindig a funkcionális csülökápolásra épülnek.
Azaz a nagyobb körmű teheneket, üszőket nem szívesen látjuk
így állományainkban és ezeket mindenekelőtt szabályozni kell.
Mindig ehhez a szabályozáshoz kapcsolódik a gyógyító jellegű
csülökápolás még akkor is, ha időnként a sérült köröm kezelését
előbbre vesszük a munka sorrendjében, hiszen az adott lábvégre jutó testsúlyt végül el kell osztanunk a szomszédos körmökön,
vagy éppen ehhez képest tehermentesítenünk kell a sérültebb
körmöt. Ezeknek a feladatoknak az áttekintéséhez bizonyos
idő kell elméletben és aztán a gyakorlatban is. Sőt, a megfelelő
szempontok áttekintése után a feladatot el is kell tudni végezni.
Ezért van az, hogy a kellő rutin kialakulása hosszú gyakorlást
igényel, melyben sok egyedi eset mérlegelése, sőt utókezelése is helyet kell, hogy kapjon a biztonságosabb eredmény eléréséhez. A tanulmányozott módszer mindehhez használható
szempontokat és gyakorlati útmutatót szolgáltat, de képletesen
szólva ezen az úton aztán majd járni is kell a szakembereinknek
odahaza. Sőt nem egy esetben az itt tanultakat elsajátítva azokat otthon még át is lehet adniuk gyakorlottabb munkatársaiknak bizonyos mértékig. Az ilyen tanulási folyamatba beletartozik
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pl. a lábállások – körmöket túlterhelő – hatása is. Ezeket gyakran
a módszer elsajátítása után szokták tanulóink figyelembe venni,
holott előzetesen, a csülökápolás megkezdése előtt hasznosabb
tekintetbe venni a lábszerkezeti rendellenességeket. Az említettek figyelembe vételével igyekeztünk hasznos tapasztalatcserével és gyakorlással kitölteni a rendelkezésünkre álló meglehetősen szűkre szabott időt és ennek megfelelően tanulóink aktívan
részt is vettek a tanfolyam szakmai programjában. Mindehhez a
tanulók nem túl magas létszáma is kedvezően hozzájárult, mert
így több megbeszélésre és személyes gyakorlásra is jutott idő.
Az elméleti anyag előzetes tantermi elsajátítása nélkülözhetetlen, de a gyakorlati jellegű tanulás viszi előre az igazi szakmai
munkát, ami persze az előzetes ismeretekre épül.
A tanulás gyakorlásra épül
A tanfolyamunk résztvevői a gyakorló gazdaságban kezdetben
egy, aztán már két kalodával is dolgozhattak folyamatosan,
természetesen ellenőrzés mellett. Így munkájuk folyamatos
lehetett, miközben a szükséges esetekben megbeszélhettük a
részleteket is. A munka közben észlelt csülökbetegségeket aztán elméleti órák alatt lehetett alaposabban megismerniük tanulóinknak. Így is volt alkalmuk mesterséges tehermentesítő
eszközök felerősítését tanulmányozni talpfekélyes teheneken.
A módszer elsajátítása mellett a kéziszerszámok használatát is
gyakorolniuk lehetett. Az alapvető szerszámok használatához a
késekkel és fogóval végzett műveletek tartoztak, melyet aztán
a csiszológéppel végzett munka is kiegészített. Időt szántunk a
különböző típusú kések élezésének alapfogásaira és ezek rövid
gyakorlására is. Csiszolókorongok közül 4 változatot is kipróbálhattak, ezért később kiválaszthatják a nekik megfelelőbbet.

A finomszemcsés korongokat általában kiállítási állatok vagy
tenyészbikák kényesebb csülökápolására használjuk inkább. A
durva vidiaszemcsés korongok hatékonyabb munkát segítenek,
de ez a két változat elkopás, eltömődés után nem élezhető. A
vidialapkás korongokkal hatékony munka végezhető, de már
gyakorlottabb szakembernek. Ezek később speciális élezést
igényelnek. A változó számú késsel szerelhető korongok cserélhető kései élezhetők, és kellően hatékony eszközei a nagyobb
körmök szabályozásának is. A korongokon kívül a többféle csiszológép kipróbálása alkalmat nyújtott azok mérlegelésére is. A
jó minőségű (márkás) gépek közül a könnyebb, formatervezett
változatok megfelelőbbek. A gépek tartókonzolja elhelyezhető a
kaloda fölött úgy, hogy az az állat fölött átfordítható és mindkét
oldalon, sőt elöl-hátul is elérhető legyen munka közben, így az
elektromos vezeték már nem okoz balesetveszélyt. A hátulsó
végtagok gépi csiszolásakor mindig alkalmazunk kötél- vagy csőbiztosítást. Tenyészbikák csülökápolásánál úgy kell eljárnunk,
hogy a hátulsó lábakat csánknál függőleges irányba emeljük és
csak ezután rögzítjük ki azokat biztonságosan. Ugyanis többféle
kalodatípust használnak gazdaságainkban még tejelő állományokban is, nemcsak húsmarhák esetében, ahol a teheneken
kívül még tenyészbikák csülökápolását is hatékonyan el kell végezni.
Csülökbetegségek kezelése
A fertőző jellegű csülökbetegségek közül az ’Ujjak közötti bőrgyulladás’ előzetes tüneteit lehetett kezelniük a tanulóinknak
a lábvégek sarkain, majd a lábfürösztés, lábfertőtlenítés módszereit, fertőtlenítőszereit és használatukat is megismerhették.
A Digitalis Dermatitisz kóroktanával, tüneteivel és kezelésével

WWW.HOLSTEIN.HU 53

HAZAI SZERZŐINK
kapcsolatban is szerezhettek tapasztalatokat. A DD kezelésében
különösen a kombinált kezelések lehetnek hatékonyak (spray,
gél és lábfürösztés). A DD gyulladásos foltjainak kezelésekor
nemcsak azok nagyságát, méreteit kell figyelembe vennünk, hanem azok elhelyeződéseit is. Itt különösen a szaru alá húzódott
DD fertőzés lehet veszélyes mind a fűkörmökön, mind pedig a
körmök pártaszél közeli régióiban. Tapasztalom gyakran, hogy
ezt még sokszor elnézik telepeink szakemberei is. Ilyenkor a folt
külsőleg látva nem növekszik, de a sántaság erősödik. Ezért az
ilyen esetekben a folt alsó széle már a szarutok alá hatolhatott,
amiről a sérült szarut el kell távolítani. A folt szárazra törlése
után az antibiotikumos spray és az intra Hoof-fit géles ecsetelés egyidejű, majd ismétléses alkalmazása eredményt hozhat.
Száraz helyen az így kezelt lábvéget 2-3 napra kötni is lehet, de
a kötést ezután el kell távolítani és ilyenkor a kezelés megismételhető. Az Ujjak közötti Flegmonés gyulladások észlelése még a
tapasztalataink szerint is elmarad a kívánatostól és a gyors észlelést sem követi mindig az időben elvégezhető antibiotikumos
injekciós kúra. Erre szakembereink figyelmét is felhívtuk.
Nagytermelésű holstein-fríz állományaink legáltalánosabb betegségcsoportja azonban egyre inkább a Laminitisz tüneteivel
jellemezhető. Telepi szakemberek is gyakran utalnak rá, hogy az
igényesen és hatékonyan termelő holstein teheneket meglehetősen nehéz pontosan kiszolgálni elléstől a következő ellésükig
állandóan jó minőségű keverék takarmánnyal, benne megfelelő
mikro- és makroelemekkel. Itt is hangsúlyozzuk, hogy amikor arról beszélünk, hogy időszakonként „rendbe tesszük” teheneink
lábvégeit, akkor ezt elsősorban a szárazra állításkor célszerűbb
elvégeznünk alapos figyelemmel és ellésig ki is kell kezelnünk teheneink esetleges csülökbetegségeit, mert az ellés utáni héten
már inkább egy ellenőrzést jobb elvégeznünk, mint egy alapos
körmözést.
Mindkét beavatkozás az állománykörmözések közbeni időszakra
vonatkozik, hiszen ilyenkor is megy tovább a technológiai program. Mindezzel sikerülhet elérnünk azt a célt, hogy teheneink
egészséges lábvégekkel kezdjék következő laktációjukat fogadó
csoportjukban. A kondíció ellenőrzése egyre inkább jó gyakorlati kiegészítése a takarmányozás hatékonyságának. Ebből a
szempontból azok a jó tehenek, melyek ellésük után viszonylag rövidebb idő alatt, rugalmasabban nyerik vissza termelési
kondíciójukat. Természetesen a gyenge és a túlzott kondíció is
káros. A Laminitiszes tünetek, közöttük a talpfekélyes esetek,
általában az ellést követő 2-3 hónap alatt súlyosbodnak, vagy
alakulnak ki. Az ellés utáni alapos körmözés ebből a szempontból bizonyos mértékig hátrányos. Különösen fontos mindez a
naponta 3 alkalommal fejt állományokban, ahol minden jellem-
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ző tünetnek, ami a körmökön észlelhető, jelentősége van. Így a
fehérvonal menti elválásokra, bevérzésekre, duplatalpra figyelünk, ezek gyakoriságát, súlyosságát ellenőrizzük időnként és a
csülökápolás alkalmával az ilyen körmöket tehermentesítjük a
lehetőségeink szerint.
A Laminitisz szövődménye a Jellegzetes Talpfekély is, melynek
állományszintű aránya, ellenőrzött és igen kedvező esetben
nem haladja meg az 1-2%-ot. Ez azonban intenzíven termelő,
3× fejt állományban mindig több, sőt jóval magasabb is lehet.
Ellenőrzése ezért mindenképpen indokolt. Hatékonyabb a szárazra állított teheneken észlelt talpfekélyek (blokkos, papucsos)
kezelése, mint ellésüket követően, tudniillik a szárazonállás alatt
a mintegy 5-6 hetes gyógyulásuk biztosabb, mint ellésük után.
Ellésük utáni időszakban is fel kell tennünk a papucsokat, ha a
fekélyes köröm tehermentesítéséhez szükséges. Nem elég csak
a fekély körülvágásával elvégezni a tehermentesítést ilyen esetekben, mert a mielőbbi gyógyulást kell elérnünk a sérült köröm
pihentetésével.
A Laminitisz kártételének csökkentéséhez tartozik a technológiánk padozathatásainak mérséklése is. A körmök szaruanyagának növekedését – az intenzív takarmányozás mellett – a tehenek rendszeres mozgása, állása a beton padozatokon is fokozza.
Az előző hatást nemigen csökkenthetjük, de a másodikat már
lehetséges mérsékelnünk. Szakembereinknek arra is felhívtuk a
figyelmét, hogy ebből a szempontból az üszők, tehenek és tenyészbikák kifutós tartása, a száraz földes karámok használata
javít állataink lábvégeinek egészségén is.
A szakszerű és tartós gyógyító jellegű csülökápolásra általában
két állománykörmözés közben szoktunk felkészülni a sánták kezelésével. Ez azt is jelenti, hogy legalább két alkalommal teljesen
átnéztük, vagy nézettük állományunkat, ami alapján valós képet
kapunk a sántaságot okozó lábvégbetegségek arányairól. Az állományszintű sántaság már 10% felett ugyanis jobb munkaszervezést és több figyelmet igényel. Az alatt elégségesek szoktak
lenni az egyedi kezelések is. Ha azonban a teljes állományunk
csülökápolását saját hatáskörben akarjuk elvégezni, akkor az állománykörmözést is le kell bonyolítanunk úgy, hogy lehetőleg
minden állatunk évente kétszer átessen ezen az ellenőrzésen.
Ilyen esetben már jobban áttekinthetjük állományunk lábvég
állapotát és ahhoz is tudunk viszonyítani, hogy melyik csülökbetegséget tartjuk már kézben és melyiket nem vagyunk még
képesek egészen ellenőrizni. Ilyen esetekben naponta legalább
30-40 tehén csülökápolását célszerű elvégeznünk, különben nagyon elhúzódik a program. Egyébként kialakítható saját, helyi
program is minderre, ha az elegendő a teljes állományunk áttekintéséhez és funkcionális csülökápolásához. Általában ilyen
megoldásoknál is javasolható az, hogy a szárazonállás kezdetére, apasztás után rendszeresen végezzünk szakszerű csülökápolást a szükséges utókezelésekkel, az ellés utáni héten pedig egy
ellenőrző, igazító csülökápoláson essenek át teheneink. Továbbá olyan helyi célkitűzésünk is lehet, hogy a fogadó csoportokban nem nézzük el a sántaságot, hanem „soron kívül” kikezeljük
az ilyen teheneinket. Ez a megelőző intézkedéssor folytatható
pl. a vemhes üszők időszakos átnézésével is, hogy egészséges
lábvégekkel menjenek át termelésbe. Egy sánta állat se legyen
köztük! Ehhez hasonló intézkedésekkel megszakíthatjuk a sántaság kialakulását technológiánkban, és az ilyen részintézkedések akár mihamarabb össze is érhetnek egy teljes prevenciós
programmá.
Tanfolyamunkon, mint korábban is, kitértünk az EU Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatási űrlapjának kitöltésére
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is, melyet mostanra ugyan szüneteltetnek, reméljük azonban,
hogy a támogatás majd újraindul. Ezen az évente kétszeri körömápolás és rendszeres lábfürösztés egyedi nyilvántartásra került a teljes állományra vonatkozóan, indokolva azon egyedeket
is, melyek nem estek át az állománykörmözésen. A kezelésekért
felelős személy nevével és aláírásával igazolta a körömápolás és
lábfürösztés időpontjait is. Ezen támogatási rendszer állatjóléti,
állatvédelmi szempontokat követ, melyek már uniós szabályok,
így nálunk is érvényesek.
A tanfolyam résztvevőinek tanulással és gyakorlással töltött
időszaka hatékonynak tűnt szakmai jellegű tapasztalatcserének
is, hiszen mindannyian hasonló jellegű feladatokkal találkoznak
otthoni állományukban. Szükségük lehet munkájukhoz a helyi
kalodák kisebb igazítására és a saját szerszámkészletük felújítására is. Fel kell készülniük szerszámaik napi karbantartására,
élezésére és a hatékonyabb munkavégzésükhöz esetenként
csiszológép és korongok használatára is. Az eszközök és gépek
azonban nem önállóak, hanem a szakszerű munka segítői. Ezek
a jó minőségű csülökápoláshoz való szerszámok, melyekkel avatatlan kézben kárt is lehet okozni. Szakembereink azért dolgoztak olyan eredményesen, hogy egyre jobb minőségű munkát
végezhessenek állományaink sántaságának megelőzésében.
Rövid beszámolónkat a tanfolyamunk résztvevőinek néhány
észrevételével zárjuk.
Bencze László: Otthoni munkám során körzetemben
inszeminálásokat is végzek, a tejelő tehenek egészségmegőrzésében is dolgozom. Munkámat jól kiegészítik a tanfolyamon
tanultak, melyeket még húsmarha állományokban is lehet használni. A módszer gyakorlását otthon is érdemes folytatnom.
Bósza Dávid: Több szakterületet is megismertem termelő tehenészeti telepünkön, ahol a most elsajátított csülökápolási módszer jól alkalmazható pl. a sántaság kezelésének gyógyításában,
vagy éppen annak megelőzésében is. A kézi- vagy gépi eszközökkel végzett munkánk megfelelő kezdetnek bizonyult, amit az
otthoni állományunkban is hatékonnyá lehet tenni.
Gulyás Sándor: Korábbi tanulmányaimból következően már bizonyos mértékig tájékozódhattam a csülökápolás kérdéseiről,
de annak gyakorlatában még nem vettem részt. Gyakorlás alatt
fontos volt számomra, hogy egy-egy munkafázis alatt éppen mit
és miért teszünk. Új volt számomra az is, hogy csiszolókorongokkal is dolgozhattam. Bízom benne, hogy a tanultakat továbbfejlesztve hasznosíthatom majd.

Juhász Barnabás: Otthoni szakmai munkámat kiegészítik a tanfolyamon hallottak, tapasztaltak. Jószágtartással is foglalkozom
és a telepünkön majd a csülökápolás munkáiban is részt tudok
venni újabb ismereteim felhasználásával. Megfelelőnek tartom
a tanfolyam szervezését és azt is, hogy a résztvevők hozzáállása
segítette az itteni munkánkat, tapasztalatszerzésünket.
Litvai Gábor: Húsmarha telepek irányításában dolgozom, ahol
nekem kell megszerveznem és elvégeznem az állatok alkalmi
csülökápolását. Ebbe a munkába tenyészbikák ápolása is beletartozik. A telepi csülökápolás feladatainak kidolgozásába más
munkatársaimat is bevonom majd, ismertetve velük a munka
részleteit is. Mindehhez fontosnak látom, hogy magam is szakszerűen el tudjam a végezni csülökápolást. Otthoni feladataim
elvégzéséhez használható technológiai javaslatokat, ötleteket
kaphattam a tanfolyamon.
Ócsai Árpád: Saját telepünkön meg kell majd szerveznünk és
el is végeznünk teheneink alkalmi csülökápolását. Ebben hatékony segítséget jelenthet Hunor fiam is, aki most részt vett
velem együtt a tanfolyamon. A csülökápolás elméleti és gyakorlati kérdéseivel sokat foglalkoztunk, melyből otthon minél több
ismeretet hasznosítani szeretnék állományunk egészségének
fenntartásában, hiszen a termelés jövedelmezőségét a tanultak
is befolyásolják.
Ócsai Hunor: Érdekes volt számomra a tehenek csülökápolásáról szóló ismeretanyag, mellyel hasznos gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettem a tanfolyam alatt. A telepi munka a tehenek kezelésével sem volt idegen számomra, ezért a körmözések
közben tanultakat is érdekesnek találtam, amit majd otthon is
ki lehet próbálnunk. Szívesen vettem részt ezen a számomra
hasznos tanfolyamon, melyen édesapámmal ugyanúgy együtt
dolgozhattam, mint az otthoni állományunkban.
Terék Attila: Azon a telepen, ahol dolgozom, már többször részt
vettem tehenek csülökápolásában gyakorlott szakember mellett. Ezért a tanfolyam részletei sokszor már ismerősek voltak
számomra. Dolgoztam a most használt szerszámokkal is korábban. A különböző csülökbetegségekről szóló ismeretek vagy a
tanult módszer részletei persze számomra is újak voltak. A módszeres gyakorlás is jól segítette a felkészülésemet a további szakmai munkára majd a hazai állomány csülökápolásában.
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BREED INVEST KFT.
Tenyéssz okosan, élj könnyebben!
Andrássy Balázs
Balogh Mihály
Cégünk, a Breed Invest Kft. 2017 áprilisában alakult. Csak a forma új, a mögötte lévő céljaink, ambíciónk és elképzeléseink a
holstein-fríz tenyésztésről a régiek.
A holsteines világ is globalizálódik. Nagy múltú mesterséges termékenyítő vállalkozások szűnnek meg, olvadnak egybe és jönnek létre újak. A befektetőket csak az üzlet motiválja, a tényleges
tenyésztés másodlagossá kezd válni. A genomika térhódításával ez a folyamat csak felgyorsulni látszik. A számok, indexek
különböző bázisok meglehetősen gyorsan változó világában
már a kifejezetten genetikával foglalkozó szakemberek is csak
nehezen ismerik ki magukat. A genetika ma már komoly tudomány! A tudomány fejlődésével pedig sorra születnek az új
indexek és tenyészértékek a gazdaságosságról, a takarmányhasznosításáról, a sajtelőállításról, a robotfejésre való alkalmasságról és még hosszasan sorolhatnánk. Ezek mindegyike
azt a célt szolgálja, hogy mindennapi tenyésztési döntéseinket
megkönnyítsék, munkánkat segítsék. Mi viszont azt tapasztaljuk, hogy a rengeteg plusz információ miatt a tenyészbikákat
felvonultató katalógusok egyre nehezebben értelmezhetőek, és
inkább megnehezítik, mint könnyítik a tájékozódást.
Egyre több időt töltünk a katalógusok lapozgatásával és egyre
kevesebbet a tehenek mellett! Ezen szeretnénk mi változtatni. Partnereink – akik bizalmukkal már megtiszteltek bennünket – tudják, hogy telepi látogatásaink alkalmával igyekszünk
minél több időt a tehenek közt is eltölteni. Ahhoz, hogy képet
kapjunk egy állományról, hogy korrekt ajánlatot tudjunk az asztalra letenni, bizony nem elég a számítógép elé leülni, de még
az etetőúton tett séta is csak felületes képet ad a tehenekről.
Csizmát húzunk, időről-időre átnézzük a tenyésztésbevétel előtt
álló üszőket, illetve a frissen ellett teheneket, akik adott időszakban éppen párosítás és termékenyítés előtt állnak. Így átfogó
képet kapunk az állományok sajátosságairól, megismerjük, hogy
egy-egy bika különböző párosításokból, különböző telepeken
milyen nyomot hagyott maga után. A hazai vagy nemzetközi bázison mért tenyészérték és a lányok alapján látottak formálják
aztán véleményünket egy kerek egésszé az adott bikáról.

Nagyon sok jó tehenünk van itt Magyarországon! Csak nem ismerjük, és nem találjuk meg őket. Mire kiteljesednének, érett
tehenekké válnának, sajnos – legtöbbször utód nélkül – kikerülnek a termelésből. A mindennapok feladatai, a műszakvezetés,
a takarmány betakarítás és egyéb teendők mellett a telepen
dolgozó kollégáinknak nincs is rá igazán idejük.
Vállalkozásunk indulásakor többek között azt is célul tűztük ki,
hogy minél több ilyen tenyészértékben vagy küllemben kiemelkedő tehenet felkutatunk, s a tenyésztőkkel megismertetünk.
Ahhoz, hogy ezek az állatok nőivarú utódaikkal minél nagyobb
nyomot tudjanak hagyni maguk után, egyedi célpárosítással
vagy akár az embriómosás lehetőségével is segíteni kívánjuk a
telepeket. Nagy örömünkre szolgál, hogy csak az elmúlt fél évben a Breed Invest Kft. két partnerüzemében is sikerült excellent
küllemű tehén megtalálásában segítkeznünk. A tenyésztőkről és
teheneikről a magazin hasábjain is olvashatunk, nekik ezúton is
gratulálunk!

Akik régebb óta ismernek bennünket, kapcsolatban vannak
velünk, követik munkánkat, tudják, hogy a hazai kiállításoknak
elkötelezett hívei és aktív részesei vagyunk. Meggyőződésünk,
hogy a kiállításokon való részvétel, az ott átélt sikerek elősegítik
a telepeken folyó munka fejlődését, jó hírét viszik a hazai tenyésztők munkájának határainkon túlra is! Ezért a jövőben is az
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A BREED
NVEST

állatok válogatásával és teljes felkészítési folyamatuk irányításával kívánjuk elősegíteni a telepek részvételét a hazai showbírálatokon!

Munkánkhoz számos támogatást kapunk két nemzetközi partnerünktől. Az olaszországi székhelyű Intermizoo S.p.A. bikaparkja dominál kínálatunkban. A cég szakemberei a genomvizsgálat
adta lehetőségeket az elmúlt években rendkívül kedvező módon tudták kamatoztatni, alkalmazkodva a megváltozott piacai
helyzethez. Tenyésztési céljaik között szerepel a hosszú hasznos

HAZAI SZERZŐINK
élettartamú, gazdaságosan termelő tenyészállatok előállítása.
Programjuk sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az IES
(Indice Economico Salute) olasz gazdaságossági index rangsorában – az utódokkal minősült és a genomikai tenyészértékekkel
bíró bikák esetében egyaránt – az első és második helyen található bika szerepel kínálatukban!
A világ egyik legnagyobb bikapopulációját felvonultató németországi German Genetics International szintén világszínvonalat
képviselő tenyészbika kínálatával segíti itthon tevékenységünket. A két nemzetközi partnerünkön keresztül lehetőségünk van
hím- és nőivarban genomikus tenyészértékek megállapítására
olasz, német és amerikai bázison egyaránt.
Bízunk benne, hogy filozófiánk, a genetikáról és a tehenekről
való gondolkodásmódunk minél több tenyésztőtársunkhoz eljut. Legyen az szorosabb, bizalmi alapon működő, állománypárosítással is egybekötött szinte napi kapcsolat, vagy egy kötetlenebb, alkalmi látogatásokból álló együttműködés. Mi egy
baráti beszélgetésre a tenyésztésről mindig nyitottak vagyunk!
Keressetek bennünket a facebook-on vagy az elérhetőségeink
egyikén!
Minden kedves Olvasónak Békés, Örömteli Karácsonyi Ünnepeket és Breed Invest-es Boldog Új Esztendőt Kívánunk!

A BREED
6 bfralati kateg6ria: 5 gyozelem,
5 masodik, 4 harmadik helyezes!
NVEST
Nagydfj es tartalek nagydfj!
••
••
••

KOSZONJUK!

Tenyessz
okosan,
elj konnyebben!
6 bfralati
kateg6ria:
5 gyozelem,
+36 30 902
0856
+36 30 272 9385
5 masodik, 4 harmadik
helyezes!
nagydfj!
Balogh
Mihaly
Andrassy BalazsNagydfj es tartalek
••
••
••
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inciprop® HOOF D
Tejelõ tehenek részére kifejlesztett lábvég
tisztító és fertõtlenítõ termék hagyományos
lábfürösztéses vagy egyedi permetezéses
felhasználásra
Tulajdonságok:
n
n
n
n

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

Összetevõk:

Kiszerelés:

n
n
n
n
n

n 21 kg
n 225 kg

Kvaterner ammónium
Glutaraldehid
Alumíniumszulfát
Cinkszulfát
Rézszulfát

AKció!
3 kanna megvásárlása esetén
2 kannát ajándékba adunk

+

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

+

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

incimaxx DES
Folyékony, savas, habosodó fertõtlenítõszer
a mezõgazdaság számára
Az állattartás minden területére ajánlott. Járványok megelõzésére és járvány kitörése esetén.
Alkalmazható habosító és ködképzõ berendezésekben is.

Termékerõsségek:
n kiváló mikrobiológiai hatékonyság
n renkdívül hatékony még alacsony hõmérsékleten (4°C) és
koncentrációban (0,1 vol.-%-ig) is
n biológiailag jól lebomlik
n klór-, foszfát-, és aldehidmentes

Összetevõk:
n Nagy teljesítményû, szabadalmazott
szinergens kombinációjú alapanyagokból áll

Tulajdonságok:
n
n
n
n

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

Kiszerelés:
n 20 kg

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

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

– a fehérje hasznosulása, avagy a borjúnak maradtak még kérdései –
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
Az intenzív borjúnevelés híveiként nem győzzük hangsúlyozni,
hogy a borjú életének első 60 napja meghatározza az egész életre szóló teljesítményt. De hogyan érjük ezt el? Az utóbbi időben
egyre gyakrabban találjuk magunkat szembe azzal a nézettel,
amely szerint a borjú tejpótló tápszer fehérjetartalmát meg kellene növelni akár 27-28 %-ra. Vajon mi lehet ennek az ajánlásnak a tudományos háttere? Miért növeljük ilyen magas szintre
a fehérjét, miközben a zsírtartalom változása ezt nem követi?
Szüksége van a borjúnak ennyi fehérjére? Jelen cikkünkben
ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

???

Mennyi a borjú fehérje- és energia szükséglete?
A borjú fehérje- és energiaigényét számos kutatás támasztja
alá. A táplálóanyag-szükségletet rengeteg tényező befolyásolja:
a borjú növekedési görbéje, genetikai háttere, életkora, környezet (különösen a hőmérséklet), bendő fejlődési üteme, stb. A
borjú születése után az első 3-5 hétben nem rendelkezik növényi eredetű fehérjét bontó enzimekkel, így számára legjobban
a tejfehérje hasznosítható. Ekkor a fehérjeszükségletet nyersfehérjével tudjuk jellemezni, feltételezve a magasfokú emésztési együtthatót. A kérődzés beindulásával ez természetesen
kiegészül a felnőttkorra jellemző értékekkel (bendőben lebomló
fehérje, bypass fehérje, az alkalmazott fehérje-értékelési rendszertől függően). A létfenntartó szükséglet mellett a testtömeggyarapodás szükségletét is figyelembe kell venni.
A létfenntartó nyersfehérje-szükséglet 30-50 kg élőtömegre 23-33 g között mozog, a létfenntartó energiaszükséglet
metabolizálható energiában (borjú esetében még nincs szó
mikrobiális tevékenységről a bendőben) megadva 1,28-1,88
Mcal között van.
A növekedés nyersfehérje szükséglete 100 g testtömeg-gyarapodásra vetítve kb. 25 g, az energiaszükséglet pedig kb. 0,28
Mcal (az összefüggés igen bonyolult, nem lineáris!). Ismert tény,
hogy a létfenntartáshoz több energia, a növekedéshez pedig
több fehérje szükséges, ugyanakkor nagyon fontos figyelembe
venni a megfelelő fehérje-energia egyensúlyt is, hiszen ha nem
áll elegendő energia rendelkezésre a fehérjék lebontásához és
felszívódásához, akkor a borjú szervezete elkezdi a fehérjék elégetéséből fedezni a hiányzó energiát, ez a folyamat pedig nem
olyan hatékony, mintha zsírból vagy cukrokból származik az
energia.
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Vegyünk például egy 50 kg-os borjút, napi 900 g átlagos testtömeg-gyarapodással:
Nyersfehérje szükséglet: létfenntartó szükséglet (33 g) + testtömeg-gyarapodás szükséglete (9×25 g) = 258 g összesen.
ME szükséglet: létfenntartó (1,88) + (9×0,28) = 4,4 Mcal.
Nézzük meg táblázatos formában a kétféle nevelési ajánlást,
mindkettő 900 g-os testtömeg-gyarapodást ígér:
Hajtatott nevelés

Intenzív nevelés

Tejpótló fehérje
tartalma

27%

22,5%

Tejpótló
zsírtartalma

17%

18%

Bekeverés koncentrációja

160 g / liter víz
(1 kg tejpótló+
5,5 liter víz)

160 g / liter víz
(1 kg tejpótló+
5,5 liter víz)

Oldat szárazanyag
tartalma

16%

16%

Napi mennyiség

8 liter*

7 liter

Napi
szárazanyag-bevitel

1280 g

1120 g

Napi bevitt fehérje

345 g

252 g

Napi bevitt zsír

218 g

202 g

Fehérje/zsír arány

1,58

1,25

*Hajtatott nevelés ajánlása szerinti érték, a koncentrációt egyformára állítottam be, de ha csak 7 litert itatunk, akkor is 302 g fehérjét viszünk be az első
esetben csak a tejpótlóval (amihez egyre növekvő mértékben hozzájön az abrak
fehérjetartalma is)!

A tejpótló tápszerek energiatartalmát a különböző értékelési
rendszerek miatt általában nem deklarálják a gyártók, az egyes
összetevők emészthetősége ismeretlen, így számított értéket
sem tudunk figyelembe venni. Ezért a fehérje/zsír arányt tudjuk itt összehasonlítani (a fehérje energiatartalma kb. a fele a
zsír energiatartalmának). A táblázatból kitűnik, hogy a hajtatott
nevelési ajánlások jelentős fehérjetöbbletet visznek be a borjú
szervezetébe, amellyel ugyanazt a testtömeg-gyarapodást érik
el, mint az intenzív, a szükségletet kielégítő takarmányozás. Viszont ha a testtömeg-gyarapodás ugyanaz, akkor ez azt jelenti,
hogy az előbbi tejpótló fehérjetartalma kb. 70%-ban emészthető, míg a második tejpótló fehérjetartalma kb. 95%-ban emészthető! A vékonybélben fel nem szívódott többletfehérje nem
hasznosul a borjú számára, hanem a vastagbélbe kerül, ahol
különböző problémákat okoz, táptalajt biztosít a kórokozók számára. A táblázat alsó két sorában látható a bevitt zsír mennyisége és a fehérje/zsír arány, itt is jelentős különbséget találunk a
kétféle technológia között. Az NRC ajánlása szerint a 22% körüli
fehérjetartalom és 17-18% körüli zsírtartalom a legkedvezőbb
a borjak számára. Kiemelt fontosságú a bevitt fehérje eredete
is, legjobbak a tejszármazékok, azok közül is a sovány tejporban
lévő fehérje hasznosítható a borjú számára a legjobban.

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ
ÉVET KÍVÁNUNK!

Szeretettel várjuk
standunkon

(„A” pavilon, 211/B stand)

az AgrárgépShow-n!

MASTERRIND Magyarország Kft.
www.masterrind.hu
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Valóban jobb a több?
A magas fehérjetartalmú (>24% nyersfehérje) borjú tejpótló
tápszerek arra a koncepcióra épülnek, hogy magasabb lesz az
átlagos napi testtömeg-gyarapodás és korábban választható a
borjú. Számos kísérlet és tanulmány irányult arra, hogy alátámasszák ezeket az állításokat. A végeredmény egy igen fontos
következtetés lett, amely szerint a magas genetikai háttérrel
rendelkező állományok esetében már nem elegendő a napi ös�szes fehérjeszükséglet (g/nap) megállapítása.
Gyakran elfelejtjük azt a kulcsfontosságú tényezőt, hogy a kiemelkedő súlygyarapodáshoz nem csak a fehérje és az energia
mennyisége elengedhetetlen, hanem ezek aránya és egyensúlya is legalább ilyen fontossággal bír. A 20-22% fehérjetartalmú
és 17-18% zsírtartalmú borjú tejpótló tápszerek kedvező és kiegyensúlyozott táplálóanyag- és energia-ellátást biztosítanak a
borjak számára (Bartlett 2001).
Ritkán hangoztatott téma, hogy az agresszív borjúnevelési
programok, amelyeknél a táplálóanyag-ellátás meghaladja a
felszívódási kapacitást, takarmányozásból eredő vagy ozmotikus hasmenést okozhatnak. Ez a típusú hasmenés a belekben
visszatartott vízre vezethető vissza és bár nem valódi hasmenés,
mégis kiszáradást okozhat vagy növelheti az egyéb patológiás
eredetű hasmenések iránti fogékonyságot. Másik kérdés, hogy a
felesleg mennyire terheli meg a veséket vagy a lábvégeket (ízületek, laminitis enyhe formái), ezekről nem sok szó esik.
Vogstad és munkatársai (2015) összehasonlították a 28% és 20%
nyersfehérje tartalmú tejpótló tápszerek itatását, ahol a fehérje
emészthetősége azonos volt. A kísérlet eredménye az lett, hogy
az átlagos napi testtömeg-gyarapodás a magasabb fehérjetartalmú tejpótló esetében magasabb lett (0.96 vs. 0.86 kg/nap), de
a 28%-os fehérjetartalmú tejpótló itatása több mint 500 g-mal
csökkentette az indítótáp felvételét, növelte az abnormális hasmenéses esetek számát, ugyanakkor nem volt jelentős eltérés
a 35. napon a testtömegben. Ez tökéletes példája annak, hogy
figyelembe kell venni a megfelelő fehérje/energia egyensúlyt,
sőt, az jelentős mértékben befolyásolja a borjú egészségét és
életteljesítményét.
Összefoglalás
A LifeStart program alapja, hogy az első 60 napban elért magas testtömeg-gyarapodás kihat a későbbi életteljesítményre.
Megfelelőnek tartjuk az átlag napi 1000 g körüli tejpótló szárazanyag-felvételt és az 1000 g körüli átlagos napi testtömeg-gyarapodást. Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket ne akarjuk a
csillagos égig emelni, hiszen az már az egészség rovására mehet.
A növekedés során kiemelt jelentőségű a létfontosságú szervek
és tőgyparenchyma fejlődése, de mindig vegyük figyelembe
az egészséges növekedést, amivel növelhető az élettartam.
Ne felejtsük el, hogy a borjúnevelés valódi célja nem a rekord
súlygyarapodás elérése, hanem a hosszú életű, magas szinten
termelő tehén. A költséghatékonyság értékelése során a tehén
életteljesítményét kell figyelembe venni, mivel a borjúnevelésbe fektetett költség awww.masterrind.hu
laktációk számára oszlik el.
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 fejlődését egészen a választásig. A megújult Sprayfo Egészséget támogató csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető
legjobb módon segítik a borjakat.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő

minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs
tejtaxival, borjúitató automatával, higiénikus kolosztrumkezelő
rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő
telepeket.

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

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

Szeretettel várjuk
Kellemes Ünnepeket Kívánunk
standunkon
és szeretettel
várjuk standunkon

(„A”
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(„A”
pavilon,
211/B
stand)
az AgrárgépShow-n!

az AgrárgépShow-n!

A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

MASTERRIND Magyarország Kft. 1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10,
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Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.
intermix.hu

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Csúcsgenetika
Borjú tejpótló tápszerek
ZIS TEHÉNCSALÁDBÓL
MINDEN SZEMPONTBÓL
SÚ BIKA
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Mobil tejkiosztó kocsik,
itató automaták, borjúketrecek

Takarmány-kiegészítők,
silótartósítók

Kolosztrumkezelő rendszerek

AN COLOSTRUM

ótló újszülött borjak

Amennyiben az újszülött
kérődző számára nem áll
rendelkezésre kolosztrum,
akkor
kitűnően
alkalmazható a Farm-OSan Colostrum. A termék
a kolosztrum pótlására
szolgál az újszülött borjak,

gidák számára. A Farm-O-San

MS
a szárított kolosztrum por. A

rium paratuberculosis fajoktól,
től mentes.

A FARM-O-SAN
TERMÉKEK
Rakodógépek
Az ellés körül és borjúnevelés során felmerülő
problémákra nyújtanak megoldást a Trouw Nutrition
prémium minőségű Farm-O-San termékei.
A Trouw keverő-kiosztó
Takarmány
Nutrition 1931-ben történt alapítása óta áll a
kocsik
takarmányipar élvonalában. A Farm-O-San márkanév
alatt forgalmazott kiváló minőségű takarmánykiegészítők az állattartók, takarmánygyártók és az
ágazatban tevékenykedő vállalkozások megbízható
eszközeiként szolgálnak.

Takarmány-kiegészítők

Szeretettel várjuk
standunkon
termékek hatékony és könnyen

A Farm-O-San
alkalmazható kiegészítők a gazdasági állatok
egészségének támogatásában és megőrzésében.

(„A” pavilon, 211/B stand)

az AgrárgépShow-n!

A Farm-O-San terméksort ISO & GMP
minőségbiztosítási
rendszereknek
megfelelően
gyártják,
garantálva
az
élelmiszerbiztonságot
a
teljes
élelmiszerláncon keresztül. Az összes Farm-O-San
termék antibiotikum- és gyógyszer-mentes.

Farm-O-San
1172 Budapest, Rétifarkas
u. 6.
Rediar
Tel.: +36 1 402 1010 • Fax: +36 1 402 1011
intermix@intermix.hu • www. Farm-O-San
intermix.hu
Pulmosure LD

HAZAI SZERZŐINK

A DeLaval VMS™ fejési körfolyamata
Tóth Tamás
termékmenedzser, DeLaval Kft.

Egy tehenészeti telep állományának tejhozama sok tényezőtől
függ, melyek magukban foglalják a hatékony takarmányozási
rutinokat, a megbízható tenyésztési programot és az állomány
egészségi állapotát is. Egy biztos, amikor a tehén belép a fejőrobotba, biztosnak kell lenni abban, hogy a lehető legtöbb tejet
fogja leadni, az összes elérhető adatot összegyűjti a rendszer, a
tehén nyugodt lesz az állásban és azt megfelelő tőgyvédelemmel fogja elhagyni. A DeLaval VMS mindezeket biztosítja, sőt
többet is nyújt.
A DeLaval VMS™ fejési körfolyamata egy teljes körű program,
mely magában foglalja az előkészítés, fejés és utófertőtlenítés
lépéseit és biztosítja a gyors és hatékony fejési folyamatot. A
program összetevői közül sok a DeLaval VMS egyedülálló tulajdonsága, melyek hozzájárulnak a kiváló fejéshez, a megfelelő
állomány-egészséghez és a telep nyereségességének biztosításához.
1 – Tőgybimbó előkészítés és stimuláció
A megfelelő tőgybimbó előkészítés és stimuláció gyors tejleadást eredményez és csökkenti a tőgybimbó végének terhelését. Ezek kulcsfontosságúak a megfelelő áteresztőképesség biztosításához, valamint a kiváló egészségi állapot fenntartásához.
A különálló tőgybimbó tisztító és előkészítő kehely előkészíti a
tőgybimbókat a fejésre, így a fejőkelyhek tiszta, száraz, megfe64 HOLSTEIN MAGAZIN 2017/6

lelően stimulált tőgybimbókra kerülnek felhelyezésre. A szen�nyezett víz és az előfejt tej nem érintkezik a tejtartályba kerülő
tejjel, így a megfelelő tejhigiénia biztonsággal fenntartható.
Fejés előtti tőgybimbó fertőtlenítést szeretne végezni? A
DeLaval VMS egyike azon kevés robotoknak, amelyeknél megoldható a tőgybimbók fejés előtti fertőtlenítése a beépített
szórófejjel, majd a tőgybimbók mosása tiszta vízzel a különálló
tisztítókehely segítségével.

Hozza ki a legtöbbet
fejőházából!
Van, aki megelégszik azzal, hogy van egy fejőháza.
Vannak azonban, akik többet akarnak. Nekik ajánljuk a DeLaval PLUS+
megoldásainkat, melyekkel biztosítjuk a nyereséges tejtermelés három
alappillérét: az optimális teljesítményt, a hatékony telepirányítást és a fejlett
fejési technológiát.
DeLaval Plus+ megoldásokkal a termelés következő szintjére léphet!

www.delaval.hu

HAZAI SZERZŐINK
2 – Rugalmas kehelyfelhelyezés
Nincs két egyforma tehén, így nincs két egyforma tőgy sem. A
DeLaval VMS széles határok között működő robotkarja lehetővé teszi, hogy az állomány túlnyomó része adaptálható legyen
a robotos fejési rendszerhez. A kar képes a különböző tőgy és
tőgybimbó alakulású egyedekre is felhelyezni a kelyheket, legyen szó akár nagyméretű tőgyekről vagy 45 fokos szögben álló
tőgybimbókról.
A DeLaval VMS segítségével ráadásul a speciális kezelést igénylő
tehenek is fejhetőek, mivel a rendszer igény esetén bármikor
könnyen átváltható kézi fejésre, és a tőgy könnyen elérhető a
kezelő számára.
A termelékeny tehenek fontosak a nyereségesség szempontjából, így megtartásuk elsőrendű szempont a robotos rendszer
bevezetésekor is. A DeLaval VMS lehetővé teszi a legváltozatosabb tőgyalakulással rendelkező egyedek fejését is, így csökkenthető az átállás miatti selejtezés
3 – Intelligens pulzáció
A DeLaval VMS fejőrobot lehetővé teszi, hogy ne a kezelő döntse
el, hogy milyen pulzációs jellemzőkkel történjen a tehenek fejése, hanem a tehén tejleadási jellemzőinek megfelelően választja
ki a legmegfelelőbb pulzációs ütemarányt. A VMS folyamatosan
méri az adott egyed tejleadási jellemzőit különböző pulzációs
ütemarányok használata mellett és azt használja, amely a leggyorsabb tejleadást eredményezi. Ennek köszönhetően a fejés
gyorsabban és stressz nélkül folyik, valamint lehetővé válik több
fejés végrehajtása naponta a fejőrobotban és rövidebbek lesznek a várakozási idők is a tehenek számára fejés előtt.
Egész Európában végzett telepi kísérletek eredménye azt mutatja, hogy tízből nyolc tehénnél az optimális tejfolyási értéket
nem az általánosan használt pulzációs beállítás eredményezte.
Az intelligens pulzáció használata nélkül a tehenek 80%-nál előfordulhat, hogy túlságosan lassan történik fejésük, így az elhúzódik, amivel értékes szabad robot kapacitást vesztünk.
4 – Automatikus fejési engedély
A VMS folyamatosan figyelemmel kíséri az állomány és az egyedek igényeit. A fejési engedély számítása például nem csak a
két fejés között eltelt időn alapul, hanem az adott egyed tejhozamán is. Amennyiben a két fejés között számított termelt tej
mennyisége eléri a beállított küszöbértéket még a két fejés között beállított idő letelte előtt, a tehén fejési engedélyt kap. Így
a laktáció folyamán minden egyes tehén számára biztosítható a
napi fejések optimális száma a termelékenységének megfelelően. A tehenek táplálkozási és fejési jellemzői változnak a laktáció folyamán, az automatikus fejési engedély számítása pedig a
napi fejések számát ehhez igazítja.
5 – Valódi tőgynegyed fejés
A tőgy (és így a tehén) egészségének szempontjából fontos egy
adott tőgynegyed fejésének befejezése, amikor az már kiürült. A
DeLaval VMS rendszer valódi tőgynegyed fejést végző négy tejmérője ezt lehetővé teszi. A VMS folyamatosan ellenőrzi mind
a négy tőgynegyed tejleadását és leemeli az adott tőgybimbóról a fejőkelyhet, amikor annak tejfolyása a beállított szint alá
csökken.
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Az ICAR által tanúsított tejmérők és a tőgynegyedenkénti
fejőkehely levétel elengedhetetlenek a túlfejés elkerülésének,
valamint a kiváló tőgyegészség fenntartásának érdekében.
6 – Folyamatos egészség ellenőrzés
Az egyedi tejmérők fontos szerepet játszanak a tehenek egészségi állapotának felmérésében is. A tej paramétereinek folyamatos mérése és ellenőrzése segítségével minden egyes tehén
egészségi állapota nyomon követhető. Amennyiben egy tehénnél potenciális megbetegedés jeleit jelzi a rendszer, az egyed
azonnal elkülöníthető és már korai stádiumban meg lehet kezdeni a kezelését.
A DeLaval MDi™ tőgygyulladás előrejelző index számítása a
DeLaval VMS rendszer egyedi tulajdonsága, amely a tőgygyulladás kockázatát már korai stádiumban jelzi. A rendszer a tej különböző paramétereit vizsgálja, azok alapján számítást végez, és
amennyiben szükséges, riasztást is ad a kezelő számára.
7 – Fejés utáni tőgyhigiénia
A fejés utáni tőgybimbó fertőtlenítés elengedhetetlen a kiváló
tőgyegészség biztosításának szempontjából. A VMS kar végébe
épített szórófej minden egyes fejés után elvégzi a permetezéses
tőgyfertőtlenítést. A rendszer finomhangolását is el lehet végezni, hiszen a fertőtlenítés folyamata a széleskörű programozhatóság révén tehenenként beállítható.

A DeLaval kínálatában a VMS rendszerben használható tőgyfertőtlenítő szerek széles választéka megtalálható. A legújabb
fejlesztésű Tri-Fender™ például egyedülállóan vastag és jól
látható védőréteget képez a tőgybimbón, amely nemcsak véd a
kórokozók ellen, de hidratálja és puhítja is annak bőrét.

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!

Magas minőségű,
nagy áteresztő képességű
itatószelep, fagymentesítő
szerkezettel, melyhez már áram sem
szükséges!

Dr. Dizseri András

Drewitt Bt.

Mobil: +36-30-93-95-051
Tel./Fax: +36-25-461-052
E-mail: dizseri@freemail.hu

www.drewitt.hu

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

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

Galamb Eszter
mobil: 30/520-4069
eszter.galamb@ubm.hu
Hóborné Szántó Judit
laboratórium vezető
mobil: 30/194-5328
judit.szanto@ubm.hu

Pócza Szabolcs
mobil: 30/397-1112
szabolcs.pocza@ubm.hu

CVAS laboratóriumi szolgáltatások az UBM-nél
Vajon ismerjük a tömegtakarmányainkat? Metabolizálható???
2014-ben kezdtük meg együttműködésünket az Egyesült Államokbeli CVAS (Cumberland Valley Analytical Services) laboratóriummal,
melynek eredményeként cégcsoportunk kapta meg a lehetőséget a kizárólagos európai képviseletre. Fő profilunk a tejtermelő ágazat
takarmány alapanyagainak analitikája.
Mi a cél?
 Partnereinknek gyors, olcsón megvalósítható, pontos meghatározásokra van szükségük, amely ma nem képzelhető el NIRspektroszkópia (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.

Farm:

CVAS

Desc:

CS011117







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

Lab ID:

21072 135

Sampled:

01/09/2017

Arrived:

01/11/2017

Account:

Completed: 01/11/2017

UBM FEED LTD.

Reported:

SAMPLE INFORMATION

Lab ID:
Crop Year:
Feed Type:
Package:

01/11/2017

MINERALS

CS011117

21072 135
2016
QC CORN SILAGE
BASIC NIR

Version:
Series:
Cutting#:

1.0

NIR ANALYSIS RESULTS

Moisture
Dry Matter
PROTEINS
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Crude Protein
Adjusted Protein
Soluble Protein
Ammonia (CPE)
ADF Protein (ADICP)
NDF Protein (NDICP)
NDR Protein (NDRCP)
Rumen Degr. Protein
Rumen Deg. CP (Strep.G)
FIBER

7.1
93.0
% SP

Silage Acids
Ethanol Soluble CHO (Sugar)
Water Soluble CHO (Sugar)
Starch
Soluble Fiber
Starch Dig. (7 hr, 4 mm)
Fatty Acids, Total
Fatty Acids (%Fat)
Crude Fat

% DM
7.4
7.4

15.5

%NDFom NDFom
%DM

ADF
aNDF
NDR (NDF w/o sulfite)
peNDF
Crude Fiber
Lignin
NDF Digestibility (12 hr)
NDF Digestibility (24 hr)
NDF Digestibility (30 hr)
NDF Digestibility (48 hr)
NDF Digestibility (120 hr)
NDF Digestibility (240 hr)
uNDF (30 hr)
uNDF (120 hr)
uNDF (240 hr)
CARBOHYDRATES

% CP

48.7

3.6

7.6

0.56

13.5
20.6

1.00
1.53

% NDF

% DM

57.7

26.4
45.8

5.76

2.64

79.8
85.3
28.5
20.2
14.7

36.5
39.1
13.1
9.3
6.7

Ash (%DM)
Calcium (%DM)
Phosphorus (%DM)
Magnesium (%DM)
Potassium (%DM)
Sulfur (%DM)
Sodium (%DM)
Chloride (%DM)
Iron (PPM)
Manganese (PPM)
Zinc (PPM)
Copper (PPM)
Nitrate Ion (%DM)
Selenium (PPM)
Molybdenum (PPM)

3.37
0.19
0.23
0.18
1.27
0.12

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
ENERGY & INDEX CALCULATIONS

% Starch

% NFC

% DM

14.8
3.0

6.3
1.3

62.2
12.4

26.4
5.24

74.6

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

1.91
73.2
2.61

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

3.83
71.9
0.74
0.75
0.48
5.24
6.12
20.8

42.3
27.7
2.8

