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EGYESÜLETI ÉLET

Stabilitás és kihívások

– a Holstein Egyesület küldöttgyűlése –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

Újabb év telt el. Már XXII. alkalommal várta a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete tagságának küldötteit, az elismerésre méltó személyeket, tenyészetek képviselőit és vendégeit éves küldöttgyűlésükre, a Gödöllő melletti Domonyvölgybe. A törvényi
előírásokat is követjük, de egyúttal a tenyésztőszervezet tagsága
számára átlátható működést is biztosítjuk azzal, hogy minden év
tavaszán összehívjuk a legmagasabb szintű testületet, melynek
feladata az aktuális tenyésztési és szervezeti kérdések megvitatása, azokban a döntések meghozatala.

Az éves küldöttgyűlést pár héttel korábban területi taggyűlések
előzték meg, ezeken a rendezvényeken az Egyesület minden
tagja jogosult volt a részvételre. A tagok ekkor értesülhettek az
elvégzett feladatokról, a fajta és a tenyésztés előtt álló kihívásokról, a fejlődés és fejlesztések lehetőségeiről, a terveinkről.
2017. decemberétől jelentős újdonság, hogy immár hivatalos
genomikai tenyészértékekkel is megjelenünk az Interbull nemzetközi tenyészértékbecslési rendszerében, 2018-tól várhatóan
genomikai értékeléshez szükséges mintákat és adatokat is gyűjtünk, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy tagjaink top-egyedeiket
naprakész adatokkal helyezhessék el Európa holstein genetikai
térképén.
Az előkészítő taggyűlések után április 25-ére kaptak meghívót a
megyék küldöttei, akiknek jogukban áll az előzetesen részükre
kiküldött szakmai anyagok és költségvetési elszámolások, tervek
megvitatása, módosítása és a végső változat elfogadása.
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Kiss Ferenc, az Egyesület elnöke köszöntő szavaiba ágyazva szólt
arról az Európai Unió által 2016-ban elfogadott „Állattenyésztési rendeletet”-ről, mely idén november elsején lép életbe. Ez
a rendelet valamennyi tagország számára kötelező feladatokat
ír elő, és próbál egyforma lehetőségeket is biztosítani számukra. Sajnálatos módon felülírja eddigi nemzeti – olykor szakmailag jóval szigorúbb – szabályozásunkat is. Ennek az új európai
rendeletnek az a célja, hogy a tenyészállatokkal és a szaporítóanyagokkal történő kereskedelem semmilyen akadályba ne
ütközzön, mindenki egyforma szabályok szerint végezze a tenyésztésszervezésben a munkáját, az egyes fogalmak alatt azonos dolgokat értsen, vitás esetekben pedig fogadja el az Európai
Bizottság beavatkozását.
2017-et a „megkapaszkodás évének” nevezte, melyben rendeződtek a tejárak, sokak számára ismét nyereséget hozott a tejtermelés. Az idei év piaci kilátásai bizonytalanok, hiszen jelentősen bővült a kínálat, mellyel a kereslet növekedése valószínűleg
nem tud lépést tartani. Ez a közgazdaságban egyértelműen relatív túltermelést jelent, amely következésképp csökkenő árakat eredményez. A tejpiac ennél jóval bonyolultabb működésű,
több benne a bizonytalanság. Kizárólag a saját állományunk,
telepünk, vállalkozásunk helyes irányításával tudunk alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Itt sem vagyunk egyszerű
helyzetben, hiszen az európai folyamatok hazánkban is szinte
késedelem nélkül megjelennek. Valamennyien szembesültünk a
minőségi munkaerő hiányával, az egyre emelkedő bérszínvonallal, a be- és kivándorlás kérdésével.
Saját példáján mutatta be: meg kell becsülni, amink van és azzal kell gazdálkodni. Milliós, milliárdos értéket bízunk azokra az
emberekre, akikkel dolgozunk, meg kell becsülni őket, mind a
két fél számára elfogadható helyzetet kell teremtenünk. Sokkal
kedvezőbb vállalkozásunk számára, ha nincs fluktuáció a munkaerőben, mert egyszerűen nincs idő és kapacitás arra, hogy az
új embereket megtanítsuk a minőségi munkavégzése. A piaci
helyzet jelenleg ígéretes, de nagyon sokat kell tenni megbízható
vevőink megtartásához. Ugyan erősödik a belföldi piac, de ma
komoly gazdasági eredményt az export-orientáltságtól várhatunk.
A tenyészállat piacot alaposan felkavarta a Nyugat-Európából
dömpingáron érkező üszők tömege. A környezetterhelési rendelet – a „trágyakvóta” – hatálybalépését követően a holland
gazdák kénytelenek voltak jelentősen csökkenteni haszonállataik számát. A felesleges szaporulat az európai kereskedőknél talált gazdára, akik ezeket továbbértékesítve telítették piacainkat.
Nem meglepő, hogy rekord számú egyedet honosítottunk a hazai törzskönyvünkben. Ennek következtében a belföldi tenyészállat-árak csökkenő, stagnáló tendenciát mutattak.
Egyesületünk egyik alapvető értéke, hogy távol tartja magát az
aktuálpolitikai kérdésektől és kizárólag annak szakma-politikai
vetületével foglalkozik. Értéket, erőt, súlyt képvisel ez az elv.

EGYESÜLETI ÉLET
Kiváló kapcsolatokat ápolunk szakmai érdekképviseletünkkel, a
Magyar Állattenyésztők Szövetségével. Megbízunk vezetőikben
és felhatalmazzuk őket arra, hogy közös érdekünkben eljárjanak
a szakminisztériumban, a kamarában, és bármely más kormányzati intézményben. Természetesen nem „biankó lapot” írunk
alá, hanem együttműködésünk során pontosan meghatározott
keretek mentén közösen alakítjuk ki a tárgyalási mandátumot.
Így működik a demokrácia a szakmai szervezetekben is. Az ös�szefogás itt is erőt jelent. A következő nehéz időszak kihívásaira
csak együtt vagyunk képesek eredményesen válaszolni.
Az általános környezetünk bemutatása után Bognár László ügyvezető igazgató a regionális üléseken, teleplátogatásokon készült promóciós film bemutatásával érzékeltette az ottani hangulatot. Az itt felmerült kérdéseket, véleményeket igyekeztünk
beépíteni terveinkbe, ilyen volt pl. a három regionális kiállításra
az állatszállítás költségeinek átvállalása a tenyésztőktől, mely
ötletet az elnökség is támogatott.

Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető beszámolójában a 2017. év szakmai elemekben bővelkedő programjait és az elvégzett munka
sarokszámait ismertette. Júniustól 5 fő a küllemi bírálók száma,
ezzel a területfelosztás is változott. 35.012 bírálat került be a
rendszerbe, közülük 32.595 volt első laktációs bírálat, összességében 18.000 feletti a fizetős bírálatok száma. A leíró küllemi
bírálati tulajdonságok közül a farmagasság, a tőgyfüggesztés a
tőgymélység és a hátulsó bimbó helyeződés esetében a populáció méretváltozásai miatt a skálán állítanunk kellett, hogy a populációátlag az 5 pont legyen. Az országos átlagos laktációszám
a 220-225 fajtakódú holstein-fríz esetében az eddigi 2,2-ről
2,1-re mérséklődött, a két ellés közti idő 432 nap. ITV-ben tavaly 30 bika indult. A 2017. decemberi tenyészértékek publikálásakor már hivatalosan is közöltünk genomikai adatokat, 7269
származási igazolást adtunk ki, a honosítottak száma 2473. 92
Aranytörzskönyvet állítottunk ki, a Solum Zrt-nél és az Erdőhát
Zrt. telepén excellent teheneket avattunk. A három regionális
kiállítás mellett ősszel a 78. OMÉK tette változatossá a kiállítási
rendet, azt közvetlenül előzte meg az Európai Holstein és Vörös
Holstein Konföderáció általunk rendezett 4 napos konferenciája,
mely 28 ország részvételével zajlott. Számos országban végezték
hazai bírálók a show-bírói feladatokat.
Dr. Berczi Norbert ügyvéd a már említett európai Állattenyésztési Rendelet igényeinek megfelelően terjesztette a küldöttgyűlés
elé az Alapszabály módosításának tervezetét. A rendelethez a
tagállamoknak és azok tenyésztőszervezeteinek is alkalmazkodnia kell, rendeleti szabályozás lép életbe novembertől, azaz
végrehajtási kötelezettségünk keletkezik. Az egységes belső piac
kiterjesztéséről, a fajtatiszta tenyészállatok és szaporítóanyaguk

akadálymentes kereskedelméről van szó. Adott országban egyegy fajtán belül több tenyésztőszervezet is létesülhet, illetve egy
tagállam tenyésztőszervezete a tenyésztési programját másik
tagország állományára is kiterjesztheti. Új dokumentumokat kell
alkotnunk a vitarendezések szabályozására, az esélyegyenlőség
biztosítására. Az esetleges vitarendezés elsődlegesen az Elnökség feladata és jogköre lesz. Az Alapszabályban törvényekre való
hivatkozási pontokat, a Rendeletnek megfelelően egyeztetésről,
megfeleltetésről szóló részeket kell módosítanunk.
Az említett Állattenyésztési Rendelet a Tenyésztési Programunkban is változásokat követel, melynek részleteit Bognár
László mutatta be. A sok apró részlet kiegészítése, beillesztése, a foltozgatások helyett új, egységes programot alkottunk.

A tenyésztőszervezet fogalmazza meg a tenyészcélt, ennek
megvalósítása érdekében tenyésztési programot hajt végre a
tagok aktív részvételével. Törzskönyvezési munkát végez, teljesítményvizsgálatot végez vagy végeztet. Néhány érdekesség a
16 fejezetből álló programból: a klónok szerepe, törzskönyvbe
fogadásának szabályozása; a géneditálás szabályozása; a fő- és
melléktörzskönyvek, a vérhányad kezelése. Embriók elismerése,
szabályozása. Az új szabályozás szerint a törzskönyves egyednek
ugyanazon fajta törzskönyvébe bejegyzett szülőktől és nagyszülőktől kell származnia. Tenyészbikák kizárólag főtörzskönyvben
szerepelhetnek. A származási igazolások átalakítása a leendő
szabályoknak megfelelően egész Európában zajlik, a jövőben
származási igazolás csak fajtatiszta egyednek adható. A nem fajtatiszta egyedek egy adattartalomban hasonló adatközlő lapot
kapnak, mellyel az exportpiacokon a melléktörzskönyves egyedek is gazdára találnak.

Meg kell becsülni, amink van és
azzal kell gazdálkodni. Milliós,
milliárdos értéket bízunk azokra
az emberekre, akikkel dolgozunk,
meg kell becsülni őket, mind a
két fél számára elfogadható helyzetet kell teremtenünk.
Az Ivadékteljesítmény-vizsgálatot is teljes egészében beemeltük a Tenyésztési programba. Ennek fenntartása a nőivarú állatok genomikai tenyészértékének meghatározásához referencia
adatbázisként elengedhetetlen. Fontos, hogy legyen kellő számú
utód az értékeléshez. A teljesítmények vizsgálata minden részleWWW.HOLSTEIN.HU
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tében megfelel a nemzetközi ICAR ajánlásoknak. A küllemi bírálatban nincs változás, az eddig is az EHRC ajánlások szerint zajlott. A tenyészértékbecslésben és a tenyészbikák értékelésénél
integráltuk a genomikai értékelést, lépést tartunk a nemzetközi
kutatásokkal, trendekkel. Embrióprogramokat is promontálunk.
Az elfogadott végleges Tenyésztési Program részleteit a
www.holstein.hu honlapon tanulmányozhatják.
Török Zoltán a 2017. évi gazdálkodását vázolta a hallgatóságnak.
A 2017. évi Mérleg 570.170 eFt mérleg főösszeget, 34.160 eFt
alaptevékenységből származó eredményt tartalmaz. Rendhagyó
évet zártunk, mert az OMÉK megrendezésének feladatain kívül
az EHRC Közgyűlésének és Konferenciájának is Budapest adott
otthont. A tavaly elfogadott költségvetési tervben mindkét eseményre jelentős forrásokat különítettünk el, így ezek megrendezésének pénzügyi alapja biztosított volt. A tervekhez képest
változás az OMÉK megrendezésében vállalt feladatkörünket
érintette, hiszen a korábbi évek gyakorlatától eltérően végül az
összes szarvasmarha fajtára vonatkozóan mi kötöttünk vállalkozási szerződést a fővállalkozóval. A tenyésztésszervezési támogatások igénylése és kiutalása folyamatosan és akadálymentesen
zajlott, a rendelkezésre álló források elégségesnek bizonyultak.
Rendkívüli, váratlan gazdasági esemény tavaly nem volt, ös�szességében elmondható, hogy eredményesen, az elfogadott
költségvetési tervnek megfelelően gazdálkodtunk, biztos alapot
képezve a következő év feladatainak ellátásához.
625.000 eFt összbevétel és 582.000 eFt összes költség/ráfordítás mellett 43.000 eFt eredmény szerepel a 2018-as költségvetési tervben.
Dr. Tatár Gyula felügyelőbizottsági elnök előadásában kifejtette,
hogy a bizottság az üléseit az éves munkatervnek és az alapszabálynak megfelelően tartotta, s megvitatta az aktuális kérdéseket. A testület az üléseken kívül is ellenőrizte az Egyesület
gazdálkodását, a költségek és bevételek szinkronját. Kiegyensúlyozott helyzet jellemezte a gazdálkodást, rendkívüli esemény
nem történt, a tagság részéről megkeresés nem volt. Az Egyesületnek kiváló a likviditási helyzete, a működés pénzügyi háttere
biztosított.

László Róbert a Makói Hagymakertész Kft. küldötte hozzászólásában megköszönte a kiállításokra való tenyészállat-beszállítás
költségeinek átvállalását, de mellette a küllemi bírálatok jövőjével kapcsolatos aggályait is kifejtette. Előre kell tekintenünk,
közös felelősségünk, hogy fiatal kollégák is megjelenjenek munkavállalóként, indítsunk akár gyakornokprogramot, neveljünk ki
új bíráló generációt.
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A hivatalos rész zárásaként a küldöttgyűlés a 2017. évi munkabeszámolót és a 2018. évi munkatervet, az Alapszabály és a Tenyésztési Program módosításait, a 2017. évi egyszerűsített éves
beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2018. évi költségvetési tervet nyílt szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
és döntött a megszűnt tagsági viszonyokról is.
A komoly és felelősségteljes döntések mellett ez a nap a telepi
gyakorlati- és a tenyésztési munka elismeréséről is szól. Hiszen
hol is lenne nagyobb érdem átvenni egy szakmai elismerést,
mint azon kollégák között, aki napi szinten ugyanazt a tevékenységet űzik, mint mi magunk, ugyanolyan vagy hasonló nehézségek és szépségek töltik ki a mindennapjaikat, mint nekünk.
Különösen fontosak ezek az elismerések egy olyan év után, amikor a tejtermelés, a holstein fajta eredményei ilyen látványos
emelkedést mutatnak. Az egy holstein-fríz tehénre jutó éves
termelés átlaga 2017-ben elérte a 9919 kg-ot a keresztezett
állomány esetében, a fajtatiszták 10.000 kg felett adtak tejet.
Megtanultuk kiszolgálni ezt a csodálatos fajtát.
Mint mindig, most is díjaztuk az élen járó egyedek termelését
és az őket ellátó szakemberek tudását, munkáját és fajtaszeretetét. A legmagasabb tejtermelésű első laktációs tehén tulajdonosának járó Ezüstkanna-díjat idén a dabasi Lakto Kft. érdemelte
meg 3700 Pipacs nevű tehenével, aki 19.140 kg tejjel járult hozzá a telep eredményességéhez a standardizált laktációs adatok
szerint.
A többlaktációs tehenek között a legtöbb tejet a csaholci HercegFarm Kft. 0312 Púpos nevű harmadikos egyede adta, 305 napra
átszámítva 20.652 kg-ot termelt.
Ez mindkét tehén esetében 60 kg feletti tejtermelést jelentett
minden áldott nap. Tehenenként.
Ilyenkor avatjuk „Az év tenyészbikáját is”, aki a díj 2001. évi alapítása óta az elmúlt év legeredményesebbjei közül kerül ki. A
Génbank-Semex Magyarország Kft. 25157 SL Wingate nevű tenyészállatának győzelme nem volt meglepetés, hiszen mindhárom tenyészértékbecslés rangsorát vezette 2017-ben.
Fontosnak tartjuk a szakma meghatározó személyiségeinek, tevékenységük, elhivatottságuk elismerését.
A szakma mestereivé, Mestertenyésztővé „avattuk”
Illés Lászlót, a turai Galgamenti Mg. Kft. állattenyésztési igazgatóját;
Komlósi Balázst, a komáromi Solum Zrt. ágazatvezetőjét
és dr. Püski Jánost, a Békési Egyetértés Kft. és a telekgerendási
For-Milk Kft. törzstenyésztőjét.
Egyesületi Emlékplakettel díjaztuk Merész Sándor csomádi
és Tóth Tamás sümegi tenyésztő tavalyi tevékenységét, aktivitását és példa értékű munkáját.
46, termelési eredményeket elismerő oklevelet vehettek át
büszkén a tenyészetek képviselői, ebben új kategóriákat is nyitottunk. Mivel az 50 egyed alatti, efeletti és az 1000 elszámolt
laktációval rendelkező tenyészetek merőben más gazdálkodást
képviselnek, megosztottan jutalmazzuk őket.
2017 a termelés, a takarmány-háttér és a felvásárlási árak tekintetében is bizakodásra okot adó esztendő volt… A tenyésztéstechnikai kérdések, jelentős változások, a várható nyerstejárral
kapcsolatos kétségek ellenére is érdemes bízni önmagunkban,
mert úgyis csak előre van kiút.

A robotfejés szakértője

SAC RDS
FUTURELINE MAX

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
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Küldöttgyűlés Domonyvölgyben
A jövőre 30 éve alapított Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete április 25-ére hívta küldötteit és vendégeit éves küldöttgyűlésére.
A fontos és jövőnket meghatározó döntések mellett a szakma
legkiválóbb személyiségeit és a legeredményesebb tenyészeteket is ekkor jutalmazzuk.

Komlósi Balázst, a komáromi Solum Zrt. ágazatvezetőjét;

Az első laktációs tehenek versenyében legmagasabb tejtermelést a dabasi Lakto Kft. tehene nyújtott, Ezüstkannáját Szeghy
Sándor vette át.

és dr. Püski Jánost, a Békési Egyetértés Kft. és a telekgerendási
For-Milk Kft. törzstenyésztőjét.

A többlaktációsok között a Herceg-Farm Kft. harmadikos tehene volt a legjobb, így ez az Ezüstkanna-díj Csaholcon ékesíti dr.
Herczegh Károly asztalát.
Egyesületi Emlékplakettel díjaztuk Merész Sándor csomádi

Mestertenyésztőket is avattunk: Illés Lászlót, a turai Galgamenti
Mg. Kft. állattenyésztési igazgatóját;
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és Tóth Tamás sümegi tenyésztő tevékenységét, aktivitását és
példa értékű munkáját.

EGYESÜLETI ÉLET
Idén a termelési okleveleket is három kategóriában osztottuk ki.
A legfeljebb 50 elszámolt egyed kategória első helyezettje, Ivanics Imréné nevében az oklevelet Ivanics Dániel később vette át.

a kategória harmadik helyezettje pedig a komáromi Solum
Zrt., Komlósi Balázs képviselte az átvételkor.
A kategória második helyezettje Bakos Gábor,

A legalább 1000 elszámolt egyeddel rendelkező tenyészetek
versenyében a Komáromi Mg. Zrt. érte el a legmagasabb termelési szintet, Mészáros Ferenc ágazatvezető volt a büszke átvevő,
harmadik helyezettje a Kaposvári Egyetem tenyészete, oklevelét Zubor Tibor vette át.

Az 50 és 1000 egyed közötti kategória győztese a Lakto Kft. Dabasról, az oklevél átvevője Kővágó Ignác ügyvezető igazgató.

Második a Herceg-Farm Kft. Csaholcról, Herceg Zsolt volt az átvevő,

a kategória harmadik helyét a Nemesszalóki Mg. Zrt. érdemelte ki, a céget Baki Zoltán képviselte.
WWW.HOLSTEIN.HU
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Regionális rendezvények 2018.
Március 20.

Imregi Rendezvényház, Cegléd

Március 21.

Hotel Kapitány, Sümeg

Március 22.

Aranytál étterem, Komárom

Március 27.

Pannon Lovasakadémia, Kaposvár
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Március 28.

Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft., Hajdúböszörmény

Március 29.

Kinizsi 2000 Mg. Zrt, Fábiánsebestyén
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Embrió-átültetés a genom szolgálatában
Zubor Tibor
dr. Vigh Zsófia
Kaposvári Egyetem, Embrió-átültető Központ

Területi rendezvényeink minden helyszínén természetesen a
házigazdákat is felkértük, mutassák be tevékenységüket. A déldunántúli régióban a Kaposvári Egyetem adta színterét a programnak, az idelátogató tagjaink nemrégiben kialakított Embrió-átültető Központot is megtekinthették. Zubor Tibor neve az
elmúlt évtizedekben szorosan összefonódott az embrió-átültetéssel, de a cég neve és annak tevékenysége némileg eltérő volt.
Alább az ő előadásának írásos változatát olvashatják (Szerk.).
Az embrió-átültetés mintegy 70 éves múlttal rendelkezik, az
első szarvasmarha embrió átültetésről 1949-ben számoltak be,
az első ET (Embrió-Transzfer) borjú pedig 1951-ben született.
Az ET alkalmazása a nagyüzemi szarvasmarhatenyésztésben a
’70-es évek elején kezdődött, amikor az európai kettőshasznú
fajták népszerűvé váltak Észak-Amerikában, Ausztráliában és ÚjZélandon.
Hazánkban az embrió-átültetés mintegy 40 éves múltra tekint vissza. Elsőként 5 ET team alakult: Üllőn, Dunavarsányban, Mosonmagyaróváron, Herceghalomban (ÁTKI) és az
Állatorvostudományi Egyetemen. Jómagam 1990-ig Martonvásáron dolgoztam főállattenyésztőként, ahol részt vettem a
Solti L., Seregi J., Koppány Á., K. Schellander és F. Führer vezette ET programban, majd 1989-ben megalakult az Embrió Kft.,
amely megalapozta a nagyüzemi embrió-átültetést hazánkban.
A fent említett kutatócsoportok tevékenysége a rendszerváltás
után lecsökkent, így 1995 óta csak az Embrió Kft. végzett ezen
a területen érdemi munkát. Az elmúlt 30 évben 5000 mosásból
34.000 szarvasmarha embriót termeltem, s ebből 24.000-et be
is ültettem.
A technikai fejlődés naprakész követésének, a szigorú technológiai fegyelemnek és a saját fogásoknak köszönhetően a kinyert
embriószám/mosás arány mutatóban több évben is sikerült
Európa élmezőnyében teljesíteni. Az utóbbi évek munkájának
mutatószámai az 1. táblázatban láthatók. A táblázatból jól
érzékelhető a tejár-csökkenés okozta hullámvölgy.
Mosások
száma

Kinyert
képletek
száma

Átültethető
embriók száma

Átültethető
embrió/
mosás

2013

104

1 507

901

8,7

2014

76

1 010

675

8,9

73

774

543
(SEX 103 – 19%)

7,4

109

1310

917

8,4

2015
2016

forrás: Európai Embrió-átültető Társaság (AETE) adatbázisa

Az elmúlt évtizedekben főleg a MOET (Multiple ovulation and
embryo transfer) programok sikeres megvalósításán dolgoztam. Ez a nagyüzemi szarvasmarhatartásban is alkalmazható
nukleusztenyésztési módszer, mely során a legértékesebb – lehetőleg a populáció legjobb 1%-ába tartozó egyedeket – csúcsbikákkal párosítva embriódonorként hasznosítjuk, így növelve
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azok értékes génjeinek gyakoriságát a populációban. 10-14 hónapos korban, még a tenyésztésbevétel előtt 2 embrióprogramban vesznek részt, így akár 25 hónapra lerövidíthető a generációs intervallum, ezáltal növelhető a szelekciós haladás.
A teljesség igénye nélkül néhány egyed, amelyek fémjelzik
ezeket a programokat: Génbank-Semex Magor Salle, Embrió
Farm Rivális Juror, Génbank-Semex Magor Inox, Doormanüszők a Kőrös 2000 Kft. szeghalmi telepén, Superman-üszők a
Milkmen Kft-nél Pakson. Az sem véletlen, hogy itt született a
Denver apaságú Vilma is, aki 2016 novemberében vezette az
európai genom toplistát, s 2800 fölé emelkedett a GTPI pontszáma, ami magyar tenyésztésű állatnál eddig még nem fordult elő.
Tőle egyébként 6 alkalommal sikerült embriót mosni, a megszületett ivadékai szintén kiugró tenyészértéket képviselnek.

Közel 20 éve veszek részt a Semex Alliance európai nukleusz
programjában. Az általuk behozott mintegy 200 db embriót
72%-os vemhességi eredménnyel ültettem be, ezzel megszerezve a bizalmat 9 db OPU (Ovum Pick Up) technikával előállított
IVF (In Vitro Fertilizáció) embrió importjára. Ezek beültetése

hatagro.hu

KENO COX
TM
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KENOTMCOX-szal

végzett megelőző program nyújthat igazán
átütő megoldást. A fertőtlenítési program célja a
borjú ketrecek alapos tisztítása és fertőtlenítése,
ezáltal a Cryptosporidium által okozott fertőzés
megállítása. Használatát javasoljuk az egyedi
ketrecek tisztítására, borjú nevelőben, illetve
elletőben.

A Cryptosporidium fertőzés elleni védekezés eszköze
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a Kaposvári Egyetem Tan- és kísérleti Üzemének szarvasmarhatelepén 7 db vemhességet eredményezett. A közel 80%-os
eredmény további 130 db, világviszonylatban is csúcsgenetikát
képviselő IVF embrió beszállítását eredményezte, melyekkel
62%-os vemhességi arányt értem el.
2016-ban az Embrió Kft, a Kaposvári Egyetem és a SEMEX
Alliance közös, genomikai tenyészértékre alapozott programot
indított. Ennek érdekében az egyetem létrehozott egy új embrió-átültető állomást, mely több területen is tevékenykedik. Céljaink a nukleusz programok nyújtotta lehetőségek kiaknázása,
az OPU és IVF technikák magyarországi gyakorlati bevezetése, a
kutatás és szolgáltatás mellett az embrió-átültetés iránt érdeklődő szakemberek képzése.
Az egyetem Embrió-átültető Központjában tehát a hagyományos eljárások mellett egy OPU-technikára alapuló in vitro labor is megvalósul. Az elmúlt években már számos alkalommal
mostunk 10-12 hónapos, a genomlistákon előkelő helyet foglaló
csúcsüszőket. Az OPU eljárással azonban már ennél korábban,
akár 4,5-6 hónapos üszőktől is nyerhetők petesejtek, melyeket egy speciális, ultrahangos fejre rögzíthető aspirációs tűvel
szívnak le. Megfelelő érlelés és a termékenyítés után a petesejteket laboratóriumi körülmények között CO22 inkubátorban tenyésztik. 6-7 napos korban – a szedercsíra-hólyagcsíra állapotban – az embriók biopsziázhatóak, frissen beültethetőek vagy
fagyaszthatóak.
Laboratóriumunk várhatóan még az idén alkalmassá válik arra,
hogy ezekből az embriókból mikromanipulátorral pár sejtnyi
mintát vegyünk, melyet követően DNS sokszorosítással meghatározható a születendő egyed genomikai tenyészértéke.
Így akár még az embrió beültetése előtt információt kaphatunk
a genetikai képességeiről. Ilyen program van előkészület alatt a
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületével.

Országos adatok forrása: Nébih

Ezen kívül több más érdekes program is zajlik az Embrió-átültető
Központban: folyamatban van az egyetem magyartarka törzstenyészetében egy nukleuszállomány létrehozása is, ahol a donorokat elsősorban nőivarra szexált spermával termékenyítjük.
Továbbá elnyertünk egy Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP 2.3.4-15-2016-00005) pályázatot, melynek egyik altémája a klímaváltozás káros hatását mérséklő
biotechnológiai eljárások fejlesztése. Ennek keretein belül vizsgáljuk a hőstressz hatását a termékenyülésre. Reményeink szerint a gyakorlat számára útmutatásokat és alternatívát kínálunk
a helyes technikák, időpontok – termékenyítések vagy IVF-ET-k
– között.
Az ábrán az érintett 6 telep IVF-ET embriók ültetésének eredményei, az AI eredményei (2017) és az országos termékenyítési
eredmények (2016) láthatóak.
A donorprogramok nagy segítségünkre vannak, az első eredményeket már egy hét múlva láthatjuk a kinyert embriók minőségéből.

25 db kiváló minőségű embrió.
Életképes embrió a biopszia után.

Az embrió biopszia minták szállításra készen.
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Célunk elérhető áron jó minőségű IVF embriók biztosítása a termelőüzemek számára a hőstresszes időszakokban. Fontos, hogy
ezeket az embriókat telepi szakemberek ültessék be.
A kutatás mellett kiemelt feladatunk a gyakorlati tudás továbbadása. Nagy érdeklődés mutatkozik az embrió-átültető tanfolyamok iránt, már több olyan itthoni és külföldi szakember vett
részt a képzésünkön, akik azóta sikeresen gyakorolják a szakmát.
S végül, de nem utolsó sorban említést érdemel az egyéb állatfajban végzett munkánk is: 2017-ben az egyetem bőszénfai
Vadgazdálkodási Tájközpontjában magyar hidegvérű ló génmegőrzési program indult, melynek eredményeképpen idén
áprilisban már megszületett az első értékes származású embrióátültetésből származó csikó.

Erős immunrendszer, gazdaságos tejtermelés
www.timacagro.hu ÉNY-M: 20 262 3308 DNY-M: 20 521 0561 K-M: 20 262 2769 ÉK-M: 20 262 2298 DK-M: 20 262 2569
A tehenek szaporodásbiológiai teljesítménye jelentősen meghatározza a gazdaság profitabilitását! A magzatburok-visszamaradás, méhgyulladás, tőgygyulladás, valamint az anyagcsereforgalmi betegségek nemcsak önmagukban okoznak gazdasági
veszteséget, de közvetlenül befolyásolják a szaporodásbiológiai folyamatokat is. A megfelelően működő immunrendszer csökkenti a betegségek előfordulását, segíti a reprodukciós mutatók javulását, és hozzájárul a hatékony, profitábilis tejtermeléshez.

A méhinvolúció hatása a két ellés közötti időre
Magzatburok visszamaradás
Egészséges méhinvolúció
Méhgyulladás

440
420
400
380

Farm 1

Farm 2

Farm 3

− 21–30 nappal hosszabb a két ellés közötti idő.
− Több a 2 vemhesség közötti üres napok száma.
− Magasabb termékenyítési és vemhesülési index,
alacsonyabb vemhesülési százalék.

Nem vemhes tehenek (%)

A tőgygyulladás hatása a termékenyülésre
100

Szomatikussejtszám-változás Lithamax2 hatására
Szoamatikus sejtszám (SCC/l)

Betegségek hatása a szaporodásbiológiára

400
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299
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200
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136

100
0

Farm 1

Farm 2

Farm 3

Farm 4

24–38%-kal alacsonyabb szomatikus sejtszám.
+285 kg tej/tehén/laktáció.
15%-kal több első termékenyítésre vemhes tehén.
51%-kal alacsonyabb gyógyszerköltség.
65%-kal kevesebb selejtezés.

A Lithamax2 hatása hőstressz idején

Nincs tőgygyulladás

Állományszintű vizsgálat – 2016, Olaszország
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− Magasabb takarmányozási költség.
− 8–15%-kal alacsonyabb tejtermelés.
− Az éves selejtezések 65 – 70%-a reprodukciós és
tőgyegészségügyi problémákra vezethető vissza.

A Lithamax2 hatása a gyakorlatban
Az állományszintű vizsgálatokat Franciaországban végezték
el 2008-ban. 4 tenyészetben, 760 holstein-fríz tehén bevonásával. A csoportok kialakítása az ellések sorrendje alapján
random módszerrel történt.
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Magasabb szárazanyag-felvétel.
6%-kal magasabb tejtermelés.
Alacsonyabb termékenyítési index.
Kevesebb selejtezés.

In Memoriam Batiz Géza
2018. március 2-án gyógyíthatatlan betegségben, türelemmel viselt szenvedés után 82. életévében elhunyt Dr. Batiz Géza.
Batiz Géza 1936. július 20-án született Budapesten értelmiségi családba.
Édesapja, Dr. Batiz Dénes orvos, édesanyja Zoltáni Mária pedagógus volt. A
szülők három fiúnak és egy lánynak adtak nem csak életet, de kitűnő nevelést
és képzettséget. Nehéz időkben és kedvezőtlen körülményekbe született a
négy gyermek, akik közül Géza volt a legidősebb. Az általános iskolát 1950ben végezte el Pesten, s ebben az évben vették fel középiskolába, a Pápai
Állattenyésztő Technikumba. Kitűnően tanult és rengeteget segített osztálytársainak, akik gyengébb „falusi” tudással érkeztek Pápára.
Egyike volt annak a három pápai diáknak, akik az Országos Tanulmányi versenyen a négy első helyezésből hármat Pápára vittek. Ilyen addig nem volt és
később sem következett be. 1953-tól az Agráregyetemen Budán, majd Gödöllőn tanult, vörösdiplomát vitt haza, – tanulmányai során mindössze egy
négyest kapott, az egyetem állami ösztöndíjra tartotta érdemesnek.
Gyakornoki éveit Igricin töltötte, majd szülői kívánságnak eleget téve Budapesten dolgozott a Mezőgazdasági Minisztérium tanintézetei ügyeivel foglalkozó osztályán. A permanens átszervezések hívei nem tudták eldönteni, hol
is lenne a helye ennek az osztálynak, s valami láthatatlan sugallat az Oktatási
Minisztériumnak adta át a fontos ügyet, ahol a szakember tovább foglalkozhatott akkori szívügyével, a középszintű szakképzés kérdésével.
S jött életének talán legszebb időszaka, amely a magyar szarvasmarha-tenyésztés szakosításával, a tejelő- és húsmarha tenyésztés alapjainak lerakásával esett egybe. Az OÁF és OTÁF szarvasmarha-tenyésztési osztály munkatársaként aktívan részt
vett a kormányhatározat idején és az utána következő időszakban a részletes szakmai programok kidolgozásában, az első
nemzetközi beszerzések lebonyolításában. Többek között fontosnak tartotta az importált állomány és bikák genetikai struktúrájának feltérképezését annak érdekében, hogy célszerűen legyen fenntartható az ország holstein-fríz állománya, genetikai
fejlesztése. Az ágazat egyik legfontosabb feladata a bikák többlépcsős tenyészértékelése volt. Maradandót alkotott azzal,
hogy kidolgozta a szaporítóanyag célszerű, egyenlő esélyt biztosító elosztásának rendjét. Elemzéseire – melyeket szóban és
írásban is végzett – sokan emlékeznek ma is a szakma veteránjai, s azokat élményt jelentően tudta előadni az édesapjától
öröklött logikai rendszerezésben. Érdekes megjegyezni, hogy doktori disszertációját magyartarka fajtával kapcsolatos témakörből írta és védte meg sikeresen. Ezzel is bizonyította szakmai tudásának széles mivoltát. Nem keveset tett annak érdekében, hogy az ország szakembergárdája felismerje a küllemi bírálat új rendszerének fontosságát.
Egy beszélgetésben az osztály vezetőjével szóba került a neve, s elhangzott egy mondat: „Batiz és ……….. egy éjszaka többre
volt képes, mint mások egy hónap alatt.” E szavak olyan szakembertől származnak, aki bővében volt szakmai tudásnak és
elismertségnek.
Az állami szektorban végzett munka után következett a BOSCOOP-nál végzett munkája, amelynek nagy szerepe volt a rendszerszemlélet meghonosításában hazánkban, majd az 1982. évi átszervezés után az Állattenyésztő Közös-vállalat tenyésztési
osztályának vezetése, ahol nem csak a szarvasmarhatenyésztők szakmai irányítását kellett végeznie, hanem később ágazatvezetőként, majd igazgatóhelyettesként a fiatalabb generáció támogatása és fejlesztése is a feladatai közé tartozott. Végezetül
jöttek az Agro-Novo-nál eltöltött évek, az Agrota Kft-nél az importspermával kapcsolatos katalógusok, szakmai véleményezés
és tanácsadás, utána pedig a megérdemelt nyugdíjas kor.
Családcentrikus ember volt. Néha nehéz volt összeegyeztetnie a munkában keletkező feszültségeket a családi feladatokkal,
de állhatatosan mindkét kötelezettségének eleget tett. A szüleinek nem az ő fia születése okozta az első nagyszülői örömöket,
testvérei megelőzték e téren, de az ő „vérvonala” sem maradt követő nélkül. Egyetlen fia sikeres menedzser. A sors megáldotta két unokával, akikről szívesen és szívből jövő áhítattal beszélt mindenkor.
Dr. Batiz Géza halálával eltávozott egy másik világba egy kiváló fiú, szakember, apa, nagyapa. Sokan gyászolják, s még többen
szeretettel fognak emlékezni rá. Hamvait 2018. március 14-én helyezték örök nyugalomra.

A növendékek tAkArmányozásA
A válAsztástól Az ellésig
Mázsár Miklós
termékfejlesztési menedzser – kérődző
Az előző két cikkünkben áttekintettük a növendéknevelés fázisait, valamint kicsit részletesebben a borjak választásig történő takarmányozását. Mindenekelőtt egy kicsit elevenítsük fel ezeket a fázisokat! (1. ábra)
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A fázisokat áttekintve világosan
látszik két dolog is. Az egyik az,
hogy a kolosztrumfázis és az itatásos borjúnevelés bár egy rendkívül fontos időszak, ám a választás
és az első ellés között egy nagyon
hosszú periódus vár a növendékünkre. A másik pedig az első ellés idején elérendő testnagyság.
Bármi is legyen a kitűzött célunk
az első ellés idejére, az árbevétel
optimalizálása és a leendő tehenünk egészsége érdekében a növendéknek el kell érnie az ellés
idejére a kifejlettkori testtömeg
94%-át.

A választás utáni fázis egy rövid, mindössze egy hónapos időszak. Ha az itatási programunk
megfelelő volt, akkor a borjú ele1. ábra
gendő borjúindító tápot fog fogyasztani ahhoz, hogy ne testtömegcsökkenés, hanem gyarapodás következzen be. Ebben az időszakban a
borjak kizárólag borjúindító tápot és vizet fogyasztanak, valamint megkezdjük a jó minőségű széna etetését. Ha
kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú borjúindító tápot használunk, akkor a jó minőségű fűszéna gyakorlatilag előnyösebb a borjú számára, mint a lucernaszéna. Az erjesztett tömegtakarmányok etetését ebben az időszakban
mindenképpen kerüljük el, ezekre legkorábban 100 napos életkor után kerüljön sor, de még ideálisabb, ha 16-18
hónapos kor előtt nem kapnak erjesztett tömegtakarmányt. Ebben az időszakban a kiscsoportosan tartott állatok
napi és egyedi ellenőrzése nélkülözhetetlen.
Ezt a fázist követi a növendékfázis, aminek a legfontosabb szempontjait néhány pontban kiemelhetjük:
- A növendékek itt fogyasztanak először erjesztett tömegtakarmányt.
- A takarmányozási átmenet biztosítása nagyon fontos. Egyetlen rossz takarmányváltással is elveszíthetjük a
korábban megszerzett előnyöket.
- A tőgy fejlődése szempontjából kiemelt ez az időszak.
- Meghatározó cél a megfelelő növekedés mellett az elhízás elkerülése.
- Az optimális aminosav-ellátás mellett kiemelt szerepe van a jó minőségű szálastakarmányoknak.
Az erjesztett tömegtakarmányra való átállás egy fontos időszak a takarmányváltásban. Ha van lehetőségünk
„száraz TMR”-t készíteni (szecskázott széna/szalma és borjútáp), akkor ezt kellőképpen eltolhatjuk. Amennyiben
erjesztett tömegtakarmánnyal készült keverékre váltunk az indító táp/széna/víz időszak után, akkor célszerű az
első 10-14 napban ad libitum indítótáp hozzáférést is biztosítanunk, hogy a borjú minél zökkenőmentesebben
állhasson át a TMR-re.
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A tőgy szabályos fejlődése érdekében ezt a periódust kiemelten kell kezelnünk (2. ábra).
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A fejlődés nyomon követésének eszközei:
- Mérlegelés: A többi módszer indirekt közelítést ad a testtömegre, ez pontosan kalibrálható.
- Testmagasság mérése: Kevésbé pontos, a mérést végző személy igyekezetén múlik.
- Mérőszalag: Kisebb korban alkalmazható biztonságosan. Az eredményt az adott fajtára
kell alkalmazni.
- Hipométer (ld.kép): Jó közelítést ad, biztonságosabban használható, mint a mérőszalag.
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Dingwell et al., 2006: A mérőszalag és a hipométer a megfelelő használatuk esetén 99%-os pontosságot adnak.
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körüli problémákat és az anyagcsere
Az elérendő áttekintve
célok között szoktuk említeni
az ásványianyag-szintek
látszik
két
dolog
is.
Az
egyik
az,kockázatának
beállítását (Ca, P, K, Mg, Na), az immunrendszer felkészítését és stimulálását, valamint
a ketózis
hogy
a
kolosztrumfázis
és
az
itacsökkentését. Itt szoktuk még emlegetni a bendő adaptációját is, bár ez az interneten is elérhető, a szárazonálló
tásos
borjúnevelés
egy rendkítehenek bendő-papillázottságáról
készült fotókat
nézegetve akár megbár
is kérdőjelezhető.
Az időszak jelentősebb
vül
fontos
időszak,
ám
a fejlődését,
választás
változásai közé pedig a jelentős magzati növekedést, a tőgy mirigyállományának
a megkezdődő tejterés az
első
ellés között
egy nagyon
melést soroljuk. A hormonális változások
zsírés Ca-mobilizációt
eredményeznek.
hosszú periódus vár a növendékünkre. A másik pedig
az
első elA ketózis és
a zsírmájszindróma
A negatív energia-egyensúly
lés idején elérendő testnagyság.
Bármi is legyen a kitűzött célunk
az első ellés idejére, az árbevétel
Poz
Szárazanyag-felvétel
itív
és a leendő
teheeneoptimalizálása
Zsír bontása
a testből
rgia
-eg
Testtömeg
yen
nünk
egészsége
érdekében
a
nösúly
vendéknek el kell érnie az ellés
NEFA
6. fázis:
7. fázis:
idejére
a
kifejlettkori
testtömeg
Máj
emhesség
Előkészítő
94%-át.
gyensúlyozott
Kiegyensúlyozott

övekedés.
gzati fejlődés.

növekedés.
Magzati fejlődés.
A tőgy fejlődése.

Energiaszükséglet

A zsír elégetése

A zsír átalakítása

A választás utáni fázis egy röTeljesen elég
Zsírexport
vid, mindössze egy hónapos időA ketózis
szak.
Ha
azkockázata
itatásiKetonanyagok
programunk
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Tejelőnapok száma
megfelelő
volt,
akkor
a borjú Zsírraktározás
eleA negatív energia egyensúly már az ellés előtt elkezdődik.
Napi 1 kg-nál nagyobb testtömeg vesztésnek
gendő
borjúindító
tápot
fog
fosúlyos következményei vannak.
Csökkentidőszakban
májfunkciók
A májelzsírosodás
m gyarapodás következzen be. Ebben az
a
kockázata
valamint megkezdjük a jó minőségű széna etetését. Ha
A leggyakoribb élettani rendellenességek:
sználunk, akkor a jó minőségű fűszéna gyakorlatilag elő- Az energia-anyagcsere zavarai (ketózis, zsírmáj, SARA).
sztett tömegtakarmányok etetését ebben az időszakban
- Az ásványi anyagcsere zavarai (ellési bénulás, ödéma).
os életkor után kerüljön sor, de még ideálisabb, ha 16-18
- Az immunrendszer rendellenességei (magzatburok-visszatartás, tőgygyulladás, méhgyulladás).
nyt. Ebben az időszakban a kiscsoportosan tartott állatok

Ha össze akarjuk foglalni a növendéknevelés alapjait, akkor könnyen beláthatjuk azt, hogy a meghatározott területeken folyamatos kontrollra van szükség a teljes periódus kézbentartásához:
sabb szempontjait néhány pontban kiemelhetjük:
- Az immunstátusz az első 48 órában.
egtakarmányt.
- Az egészségügyi státusz.
s. Egyetlen rossz takarmányváltással is elveszíthetjük a
- A megfelelő takarmányozás.
- A környezet, beleértve a tartási technológiát és a takarmányozási technológiát.
k.
hízás elkerülése.
Az állatok fejlettsége az, amivel legkönnyebben értékelni tudjuk az elvégzett munkánkat:
e van a jó minőségű szálastakarmányoknak.
- 90 napos életkorban a kifejlettkori testtömeg 15%-a.
- Vemhesítéskor a kifejlettkori testtömeg 55%-a.
s időszak a takarmányváltásban. Ha van lehetőségünk
- 15 hónapos korban 75% a vemhességi arány.
borjútáp), akkor ezt kellőképpen eltolhatjuk. Amennyiben
- Elléskor a kifejlettkori testtömeg 94%-a.
az indító táp/széna/víz időszak után, akkor célszerű az
- Első ellés 24 hónapos korban.
biztosítanunk, hogy a borjú minél zökkenőmentesebben
- Az első laktáció 45–60. tejelőnapján csúcsol, és eléri a többször ellett tehenek tejtermelésének 75%-át.
Amennyiben pedig már valamennyi pontot kipipáltuk, akkor a telepünkön biztosan találunk új kihívásokat.

EGYESÜLETI ÉLET
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete a NÉBIH hivatalos 2017. évi standard laktációs
zárása alapján közli az 1-3. laktáció TOP 50 egyedét.
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ÁLLATTARTÓ TELEPEK
CSÚSZÁSMENTESÍTÉSE

BETONMARÁSSAL

A már meglévõ betonfelületek marását, csúszásmentesítését végezzük, mellyel nagymértékben
javítjuk az állatok életkörülményeit.
A szétcsúszások száma 90-100 %-al csökkenthetõ!
A marás költsége már néhány hónap alatt megtérülhet, kissebb telepek esetén akár egy
állat megmentésével is!
A betonmarás speciális gépekkel történik, melyek méreteiknek köszönhetõen az istállók
bármely területén nagy hatékonysággal lehet dolgozni.
Az ország egész területén vállalunk munkát!
Referenciák:

SZILÁGYI ZSOLT EV.
+36-20/34-71-427
szikla.23@freemail.hu

Claessens Általános Mezõgazdasági Kft. - Somogyszob, Segesd
Földesi Rákóczi Mezõgazdasági Zrt. - Földes
Szent István Egyetem tangazdasága - Hatvan-Nagygombos
Génbank-Semex Hungary Kft. - Mezõhegyes
,,HALADÁS PLUS” Mezõgazdasági Szolgáltató Kft. - Medgyesegyháza
Városföld Agrárgazdaság Zrt. - Városföld
VADAS Kft - Bélmegyer
Hajdúböszörményi Béke Mezõgazdasági Kft. - Hajdúböszörmény
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BOS BLEK - FARM Kft. - Berettyóújfalu
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Egyesületi
élet

kelésre került. Mosásra, gyakorlásra bármikor volt lehetőség, de
a csarnokból kívülre senki nem vihette az állatokat, nehogy kint
valaki a színfalak mögött „besegítsen”. Nyírásra kétszer négy
óra állt rendelkezésre. Csütörtök délután és a pénteki bemutató
reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott 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-

2013/1

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, hogy legközelebb is legalább ilyen sikeres szereplésnek örvendhetünk!

www.holstein.hu

15

WWW.HOLSTEIN.HU 25

TERÜLETI HÍREK
Százezres sorozat
Sebők Tamás

Veritas 99’ Kft., Hajdúnánás
32602 8123 9, Dóri
15048 BG Siegfried Storm-ET×16518 Al.Par. Factor Safety Red-ET
Dóri, a Veritas 99’ Kft. új, 13 éves Aranytörzskönyves tehene
szép, kiegyensúlyozott életet élt/él Hajdúnánáson. Az első öt, 1011.000 kg körüli standard laktációival, különösebb megerőltetés
nélkül dogozott. Ezt követően viszont mintha megtáltosodott
volna, hatodik termelési ciklusában 12.719 kg, hetedikben közel
14.000 kg standard – közel 22.000 kg teljes – termeléssel zárt,
élete legmagasabb napi tejtermeléseit produkálva. Most, az
avatást nem sokkal megelőző nyolcadik ellését követően napi
teje már 47 kg felett van. Az élete során megtermelt 7343 zsír
+ fehérje kg az Aranytörzskönyvön belül is kiugró beltartalmi
teljesítménynek számít. A negyedik elléséből született első, –
Ramos apaságú – már harmadikos 38.000 kg életteljesítmény
felett járó lánya, Bandaras apságú legutóbbi elléséből született
üszője, Dórival „karöltve” viszik tovább a család megbízható
genetikai erejét.

Az oklevéllel Venczák Balázs telepvezető, a szalaggal Komlósi
Gergely műszakvezető, Galambot Németh Mihály vezette fel.

Galamb a kiváló tejelő erő iskolapéldája.

Százezres Bősárkányban
Szabics István

Hrotkó Vendel – az oklevéllel -, Dobos Zsolt inszeminátor,
jobbról Nagyné Hrotkó Veronika, Nagy Imre és Dóri, a Veritas
99’ Kft. második Aranytörzskönyves tehene, gondozóival.
Komáromi Mg-i Zrt., Csém
32523 7274 1, Galamb
19465 Regancrest-Rb Miles-ET×17248 Norz-Hill Form Wizard-ET
A 2018-as laktációs tejtermelés országos rangsorának harmadik
helyén álló, de az 1000 egyed feletti listát vezető Komáromi Mg.
Zrt. 12. tehene került az Aranytörzskönyvbe március derekán.
Galamb, a 10 éves hatodik laktációjában termelő tehén 41,4
kg napi tejjel indította pályafutását, amely negyedikes korára
70 kg-ra kúszott fel. Standard laktációinak csúcsát ötödikes
korára érte el, 16.001 kg-mal. Teljes laktációi 14.700 kg és
23.091 kg között mozogtak. Élete során átlag 4,16-os indexszet értek el nála inszeminátorai, amelynek érdekessége,
hogy kora előrehaladtával ezt a mutatóját folyamatos javulás
jellemezte. Jelenleg két üszője vár tenyésztésbevételre, melyek
pedigréjében apaként Gotak Pom és Jeeves volt hivatott Galamb
teljesítményének továbbvitelére, növelésére.
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2017 utolsó hónapjában óriási ködben, de nagyon ünnepélyes
keretek között került sor a Hanság Szövetkezet első
aranytörzskönyves tehén avatására. Klíma 2003. január 4-én
született, apja Carnation Fraser, 10 ellésre volt szüksége, hogy
elérje a több mint 100.000 kg termelést, és kiérdemelje az
aranytörzskönyvet.

Az oklevelet Tóth Miklósné, Őri Istvánné gondozók, Smuk
Gábor tulajdonos, Dr. Dombi Tibor állatorvos és Kun Márk
főállattenyésztő vették át.

:
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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
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Százezres Borjádon
Jakab Lajos

Második Aranytörzskönyves tehenét ünnepelhette a Borjádi
Zrt. csapata. 2156 Marie anyja holland importból került a
tenyészetbe, apja 18854 BG Dénes Titanic. A 2007 június 6-án
született Marie-nak összesen hat laktációra volt szüksége a
100 ezer literes álomhatár átlépésére. Legmagasabb standard
laktációs termelését az ötödik ellése után érte el, ekkor 15.567
kilogrammos termelést jegyezhettek a neve mellé.

Az elismerő oklevelet Rudolf István állattenyésztési igazgató
és munkatársai vették át.

100ezer literes avatások

Apja 15611 Paradise R-SAILOR 95-ET, anyai nagyapja a 16633
Fleury-I COUNTRY-ET. 834. sorszámmal a 2007. május 9-én
született szintén 8 laktációs 32505 7065 3 Biboldó-t, akinek
apja 19204 Ménesbirtok DÍNÁR O-Man-ET, anyai nagyapja
16443 Ménesbirtok ZÁP progress-ET. A harmadik egyed 835.
sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe, aki a 2006. május 11én született 7. laktációs 32505 6150 1 Szeles volt. Apja 15136
Comestar OUTSIDE-ET, anyai nagyapja 16077 Ménesbirtok
UNIKORNIS Mattie-G-ET. Gratulálunk a Tenyésztőnek!
KASZ-FARM KFT., Derecske

839. és 840. sorszámmal kettős avatásra került sor a derecskei
KASZ-FARM Kft. tehenészetében 2018. április 10-én. A 30880
4944 8 számú Csókának 7 laktációra volt szüksége az avatás
feltételét jelentő 100.000 kg tej megtermeléséhez, sajnos
az avatására már csak posztumusz kerülhetett sor. A 2007.
december 4-én született tehén apja 19614 Ked Mtoto Jewel
TRES-ET, anyai nagyapja 18887 Alcsi Darius Freelance.
Gratulálunk!
ÁRPÁD Agrár Zrt., Szentes

Kőrösi Zsolt

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság. Zrt., Mezőhegyes

2018. március 9-én került felavatásra a Nemzeti Ménesbirtok
és Tangazdaság Zrt. tehenészetében 3 aranytörzskönyves tehén.
A 8 laktációs, 2005. október 15-én született 32505 5566 7 Princet 808. tehénként iktattuk posztumusz az Arantörzskönyvben.
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2018. április 11-én avattuk a Szentesi ÁRPÁD Agrár Zrt.
tehenészetében a 30847 5655 1 ENAR számú Festő nevű
tehenet, aki 2007. március 14-én született. 7 laktációban
termelte meg az avatás feltétlét jelentő 100 ezer kg tejet. Apja
19065 Var ELVIS, anyai nagyapja 16645 Bernardis BW LAIBERT.
Gratulálunk!
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Genetikai tervezés & stratégia
Why
Miértsettle...
elégedne meg…
for
one-size-fits-all
genetic
index?
egyaáltalános
genetikai
index-szel?
Consider your farm’s current goals and future situation. With that
Vegye
aktuális
céljait traits
és jövthat
őbeni
in
mindfontolóra
why not tenyészete
emphasize only
the genetic
willhelyzetét.
drive
Ezeket
figyelembe
véve, miért ne fókuszálna kizárólag azokra a
your
progress
and profitability?

genetikai tulajdonságokra, amelyek Önnek fontosak?

When the industry standard weights on production, health and
Amikor az iparági
indexek
conformation
don’tszabvány
match your
farm’s súlyozása
goals, worktermelésben,
with your Alta
egészségben
és your
küllemben
a tenyészete
rep
to customize
geneticnem
plan találkozik
using AltaGPS
or Alta Bullcéljaival,
Search.

dolgozza ki saját indexét az Alta segítségével.
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In the genomic era, genetic progress happens faster
than ever before.

A genomika korában a genetikai előrehaladás
gyorsabb,
bármikor.
TAKE
FULL mint
ADVANTAGE
OF RAPID PROGRESS

AND MAKE GENETICS WORK FOR YOU BY
HASZNÁLJA KIYOUR
A GYORS
őREHALADÁS
CUSTOMIZING
OWN EL
GENETIC
PLAN.
MINDEN ELőNYÉT, ALAKÍTSA KI SAJÁT

GENETIKAI TERVÉT AZ ALTÁVAL!
www.altagenetics.com

www.altagenetics.hu
zbabai@altagenetics.hu
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HAZAI SZERZŐINK

Holstein-fríz tenyészüszők szaporodásbiológiai menedzsmentje
és mutatói nagy létszámú hazai tehenészetekben
Fodor István1*, Walter Baumgartner2, Monostori Attila3, Abonyi-Tóth Zsolt4, Ózsvári László1
Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék; *E-mail: fodor.istvan@univet.hu
2
Bécsi Állatorvostudományi Egyetem, Kérődzőklinika3Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
4
Állatorvostudományi Egyetem, Biomatematikai és Számítástechnikai Tanszék

1

A helyettesítésre szánt tenyészüszők mutatói kiemelkedő szerepet játszanak a jövedelmező tejtermelésben, mivel a tejtermelés teljes költségének 15-20%-át adja az üszőnevelés. Annak ellenére, hogy a költségeken belül jelentős részt képvisel,
a tenyészüszők menedzsmentjére sokszor nem jut elegendő
figyelem. A termelőnek az a célja, hogy minimalizálja az üszőnevelés költségét, miközben maximalizálja az állat jövedelemtermelő képességét, pl. az alacsonyabb első elléskori kori jelentette rövidebb nemtermelő időszak révén.
A nagy létszámú tehenészetek tenyészüszőinek szaporodási
eredményeiről és menedzsmentjéről sokkal kevesebbet tudunk
a tehenekhez képest. Ezért kutatásunk során felmértük a hazai
tejelő tehenészetek tenyészüszőinek reprodukciós eredményeit
és az alkalmazott szaporodásbiológiai menedzsment intézkedéseket.
Anyag és módszer
A felmérést 2015. május 22. és november 6. között végeztük 34
hazai nagy létszámú tejtermelő tehenészetben. A tehenészeteket az alábbi kritériumok szerint válogattuk be a felmérésbe:
• számítógépes telepirányítási rendszer használata,
• folyamatos részvétel a termelésellenőrzésben legalább
2011. január 1-je óta és
• legalább 250 tehén az állományban.
A tenyészüszőknél alkalmazott menedzsmentet kérdőív segítségével mértük fel, amiben az ivarzókeresésre, a termékenyítésre,
a selejtezésre, vemhességvizsgálatokra, tartásra és takarmányozásra vonatkozóan tettünk fel kérdéseket. Egyes kérdésekre egynél több választ is megjelölhetett a válaszadó, ezeknél
előfordulhat, hogy a válaszok számának összege meghaladja
a 100%-ot. Amely kérdésre egy vagy több tehenészet nem válaszolt, az egyes válaszok előfordulási gyakoriságát az összes
válasz százalékában adtuk meg. A válaszokat MS Excel 2013
szoftverben rögzítettük és elemeztük (Microsoft Corporation,
Redmond, WA, USA).
A vizsgált tehenészetekben 2011. január 1. és 2014. december
31. között első termékenyítésben részesült 50.396 tenyészüsző
adatát az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-től (Gödöllő)
kaptuk meg anonimizálva (a tehenészeteket „A”, „B”, stb. jelölte). Az adatokból kiszámítottuk az első termékenyítéskori kort,
az első termékenyítésre fogamzottak arányát, az első elléskori
kort, az első termékenyítéstől a selejtezésig eltelt napok számát
és a selejtezéskori kort. Az adatokat MS Excel 2013 szoftverben
elemeztük.
Eredmények
A felmért tehenészetek átlagosan 755 tehenet tartottak (min.max.: 291–2502), 305 napra korrigált tejhozamuk pedig 10.014
kg (min.-max.: 8330–12.541 kg) volt. A tenyészüszők első termékenyítése átlagosan (±szórás) 15,53±1,59 hónapos koruk30 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/2

ban történt. A termékenyített tenyészüszők 8,6%-a még az első
ellés előtt selejtezve lett vagy elhullott. A termékenyített, de
még az első ellés előtt selejtezett vagy elhullott tenyészüszők
246,25±107,1 nappal az első termékenyítés után, 23,94±3,95
hónapos korban kerültek ki az állományból. Első termékenyítésre a tenyészüszők 47,1%-a vemhesült, majd 276,66±4,47 napos
vemhességi időt követően az első ellés 25,61±2,22 hónapos korban történt.
A válaszadók között egyenlő arányban voltak azok, akik a tejelő
telepen, és azok, akik külön üszőtelepen nevelik a tenyészüszőket
(17-17 gazdaság, 50,0-50,0%). A tenyészüszőknél alkalmazott
szaporodásbiológiai menedzsment intézkedéseket az 1-8. ábrán
mutatjuk be.
1. ábra: A felmért tehenészetek megoszlása egyes
tenyészüszőknél alkalmazott szaporodásbiológiai
menedzsment intézkedések használata szerint (n=34)

Kiegészítő ivarzókeresési módszereket (pl. lépésszámlálót,
farokkrétázást) az állományok 14,7%-ában (5 gazdaságban)
alkalmaztak (2. ábra). Ivarzás-megfigyelést 18 gazdaságban
2. ábra: Ivarzókeresés módja tenyészüszőknél a felmért
gazdaságokban (n=34)1

Több választ is jelölhettek a válaszadók, ezért az eredmények összege meghaladhatja a 100%-ot.
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3. ábra: A tenyészüszők tenyésztésbe vételi kritériumai a
felmért gazdaságokban (n=34)1

6. ábra: A vemhességvizsgálatok gyakorisága tenyészüszőknél
(n=32)

Több választ is jelölhettek a válaszadók, ezért az eredmények összege
meghaladhatja a 100%-ot.

4. ábra: Mióta használnak ivardeterminált spermát? (n=28)
7. ábra: Az ellenőrző vemhességvizsgálatok száma és a
tenyészüszők vemhességvizsgálatait végző személy a felmért
gazdaságokban (n=34)

5. ábra: Ivardeterminált spermával végzett MT1 száma protokoll szerint (n=32)

1

8. ábra: Átlagosan hányszor termékenyítik az üszőket, mielőtt
reprodukciós okból selejtezik őket? (n=31)1

mesterséges termékenyítés

(52,9%) egész nap (napközben végig vagy 24 órában), 3 gazdaságban (8,8%) bizonyos időszakban folyamatosan (pl. egész
délelőtt), 11 tehenészetben (32,4%) pedig rövid (≤40 perc)
időszakokban végeztek. Két gazdaságban (5,9%) nem történt
ivarzás-megfigyelés, ezek kizárólag a kiegészítő ivarzókeresési
módszerekre támaszkodtak. Korai vemhességvizsgálatot (ultrahanggal vagy vemhességi fehérjék kimutatásán alapuló
módszerrel) az állományok 38,2%-ában végeztek (13 gazdaság). Legtöbben hetente vizsgáltak vemhességet üszőknél, de
a havonta végzett vemhességvizsgálat is elterjedt gyakorlatnak
bizonyult (6. ábra). A tehenészetek 14,7%-ában egyszer ellenőrizték a vemhesség megmaradását (7. ábra), többnyire kb. 60
nappal a termékenyítést követően (5 gazdaságból 4-ben). Ahol
kétszer végeztek megerősítő vemhességvizsgálatot (5,9%), az
első ellenőrzés kb. 60 nappal termékenyítést követően történt,
a második vizsgálatra pedig az egyik tehenészetben 100 nap-

Több választ is jelölhettek a válaszadók, ezért az eredmények összege
meghaladhatja a 100%-ot.

pal termékenyítés után, a másikban kettő-négy héttel az ellés
várható időpontja előtt került sor. Ugyanakkor az állományok
nagy részében nem történt megerősítő vemhességvizsgálat. A
tenyészüszőket leggyakrabban öt sikertelen termékenyítés után
selejtezték szaporodásbiológiai okból (8. ábra).
Megbeszélés
A tenyészüszők szaporodási mutatói
Az általunk vizsgált üszőpopuláció átlagos első termékenyítési
kora hasonló volt egy holland tanulmányban megállapított 15
hónapos medián első termékenyítéskori korhoz. Kutatásunkban
az első termékenyítések 47,1%-ából született borjú. A termékenyítést akkor tekintettük sikeresnek, ha a pozitív vemhességvizsgálati eredményt 265-290 nappal a termékenyítést követően az
állat első ellése követte. A vehemvesztésen átesett, ill. a terméWWW.HOLSTEIN.HU 31
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kenyített, de első ellés előtt selejtezett tenyészüszőket nem vettük figyelembe a vemhesülésnél, ezáltal az első termékenyítésre
fogamzottak arányát valamelyest alábecsülhettük. Az általunk
vizsgált üszőpopulációban az első termékenyítésre fogamzottak
aránya megegyezett DeJarnette és mtsai (2009) 48.200 holstein
tenyészüsző adatainak elemzése során kapott eredményeivel,
ahol az állatok 47%-a vemhesült az első termékenyítésre. Egy
122 tehenészetet felölelő kutatásban az első termékenyítésre
vemhesültek aránya 64% volt, Chebel és mtsai (2007) kutatásában pedig ez az arány 67,8% volt 6389 tenyészüsző adatai alapján az USA-ban.

gok 95%-ában), egyúttal a marmagasság és a testtömeg sokkal
kisebb mértékben befolyásolta a tenyésztésbevétel idejét (27,
ill. 17%-ban). A tenyészüszőket a felnőttkori testtömeg 55%-ánál
kell először termékenyíteni.
Korábbi vizsgálatunk során a jelen kutatásban résztvevő gazdaságok teheneinél alkalmazott szaporodásbiológiai menedzsmentet mértük fel. Tehenek esetében sokkal intenzívebb volt az
ivarzókeresés, mint tenyészüszőknél, ugyanis több mint kétharmaduk (67,7%) használt aktivitásmérő berendezést, 20,6%-uk
pedig farokkrétázást teheneknél (11,8%, ill. 5,9% üszőknél).
Ivardeterminált spermát szinte minden felmért gazdaságban
használtak tenyészüszőknél. Az USA-ban elsősorban az első

A hajtatott növekedés az üszőnevelés során és a korábban történő
tenyésztésbe vétel csökkentik a
fogamzási rátát.

A hajtatott növekedés az üszőnevelés során és a korábban történő tenyésztésbe vétel csökkentik a fogamzási rátát.
A kutatásunkban megállapított átlagos első elléskori kor (25,61
hónap) alacsonyabb, mint a több mint 14 millió holstein adataiból számított 26,9 hónapos átlag. Mourits és mtsai (2000)
tanulmányában a gazdaságok 51%-ában 25-27 hónapos, 29%ában 24 hónap vagy annál kisebb, 20%-ában pedig 27 hónap
vagy annál nagyobb volt az üszők átlagos első elléskori életkora állományszinten. A tenyészüszők szaporodásbiológiai mutatói közül messze az első elléskori kor a legfontosabb gazdasági
szempontból, mivel ez mutatja meg az első laktáció kezdetéig
húzódó nemtermelő időszak hosszát. Heinrichs (1993) szerint
a 23-24 hónapos korban bekövetkező első ellés az optimális
gazdasági szempontból. Egy 100 tehenes állományban az első
elléskori kor egy hónappal történő csökkentése az üszőnevelés
költségét 1.400 USD-vel, azaz 4,3%-kal csökkentette. Brit kutatók szerint az első elléskori kor egynapos növekedése 2,87 GBP
költségnövekedéssel járt tenyészüszőnként.
A tenyészüszők menedzsmentje
A felmért tehenészetek 35,3%-ában legeltették a tenyészüszőket
a felnevelés során. Hultgren és mtsai (2008) azt találták, hogy
az első termékenyítéskori és az első elléskori kor a legelőn töltött idővel együtt nőtt, viszont legfeljebb öt hónap legelés az
első ellés előtt kedvezőbb volt, mint a legelés teljes hiánya.
Kutatásunkban az állományok több, mint 90%-ában nem végeztek rendszeres kondíciópontozást a tenyészüszőknél, és a tehenészetek több mint felében a testtömegüket sem mérték rendszeresen (választástól tenyésztésbe vételig legalább háromszor)
a nevelés során. Az ivarérés időpontja nagyrészt a tenyészüszők
testtömegétől függ, ezért a testtömeget a fizikai érettség mércéjének tartják. Hollandiában végzett felmérés során azt találták,
hogy a gazdák 72%-a követte nyomon az állat kondíciópontját,
de valójában csak 1%-uk monitorozta azt, ill. csak 9,5%-uk mérte meg rendszeresen a tenyészüszők testtömegét. Ugyanebben
a kutatásban mutatták ki azt is, hogy az első termékenyítés idejét nagyrészt a tenyészüszők életkora határozta meg (a gazdasá32 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/2

és második termékenyítésre használták, akárcsak a mi kutatásunkban. Ivardeterminált termékenyítőanyag alkalmazásával
gyorsabb genetikai előrehaladás érhető el, az állományméret
hatékonyabban növelhető, és a nehézellések előfordulása is
csökkenthető.
A fejlettebb korai vemhességvizsgálati módszerek kevéssé elterjedtek, és a vemhességvizsgálat gyakorisága is kisebb volt
tenyészüszőknél, mint ugyanezen gazdaságok tehenei esetében.
Szaporodásbiológiai ultrahangvizsgálatokat teheneknél a gazdaságok 67,7%-ában végeztek, szemben a tenyészüszőknél tapasztalt 35,3%-kal. A korai vemhességvizsgálati módszerek teheneknél igen hatékonynak bizonyultak, és akár tenyészüszőknél is
jövedelmezően alkalmazhatóak lehetnek.
Következtetések
Munkaigényes menedzsment intézkedéseket – mint pl. rendszeres testtömegmérést, kondíciópontozást, és költséges
szaporodásbiológiai programokat (pl. ivarzókeresési segédeszközöket, korai vemhességvizsgálatot) kevés gazdaságban
használtak tenyészüszőknél. A termelők gyakran sokáig várnak
a tenyészüszők selejtezésével (kutatásunkban átlagosan nyolc
hónapig). Annak érdekében, hogy minimalizálják a hosszabb
nemtermelő időszakból származó veszteségeket, a telepi menedzsereknek és állatorvosoknak az első elléskori kor és a fogamzási ráta (ill. ennek reciproka, a termékenyítési index) rendszeres vizsgálatánál mélyebb elemzéseket javasolt végezniük.
Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönettel tartoznak a telepi dolgozóknak és az állatorvosoknak, akik adatokat szolgáltattak a kutatáshoz. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
(ESZA) társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási szerződés száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00024, projekt címe: Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az Állatorvostudományi
Egyetem és a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karának együttműködésében), ill. az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta (12190-4/2017/
FEKUTSTRAT).
A felhasznált irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll.
A cikk a Magyar Állatorvosok Lapja 2018. februári számában
megjelent közlemény másodközlése.
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1.

Az ALKOSEL® R397 a 100%-os szerves szelén megoldás
Az ALKOSEL® R397 szelénnel dúsított inaktivált élesztő. Az ALKOSEL előállításához használt speciális törzs (Saccharomyces
cerevisiae R397) a fermentációs gyártási folyamat során felveszi a szervetlen szelént, és szerves szelénné alakítja azt
(aminosavakba építve, mint amilyen a szelenometionin, szelenocisztein).
A pH, a hőmérséklet, a szellőzés, a szelén adagolás ellenőrzése, az átmosás mind-mind a minőségi termékelőállítást biztosító
kulcsfontosságú tényezők.
A Lallemand Animal Nutrition a gyártási folyamat egészének szakértőjeként biztosítja a prémium minőséget.
100% szerves szelénnel
dúsított élesztő krém
Tápanyagok
+
szelén

Szűrő
Szellőzés
SZELEKCIÓ/SPECIÁLIS
TÖRZSTENYÉSZET

FERMENTÁCIÓ

CENTRIFUGÁLÁS
MOSÁS

PASZTÖRIZÁLÁS

SZÁRÍTÁS

ANALÍZIS

2. ALKOSEL® R397 - garantált és állandó minőség

A szelén tartalmú élesztő minősége 3 paraméter analízise alapján állapítható meg:
1. Az élesztő törzs tisztasága
2. A szerves szelén százalékos mennyisége
3. A szelenometionin koncentrációja (mint a gyártás minőségének indikátora)
A Lallemand az egyetlen gyártó, mely mind az összes szelént, mind a szelenometionint érintően rutinszerűen végez analízist minden gyártási tételre
vonatkozóan, és minőségbiztosítási igazoláson garantálja ezeket az
értékeket.

3. Az ALKOSEL® R397 a természetes szerves szelén
formák optimális kombinációja

Újabb analitikai módszereknek köszönhetően kutatások megmutatták, hogy az élesztő egyéb aminosavak – mint amilyen a
cisztein – bioszintézise során ként is helyettesíteni képes szelénre, melynek eredményeképpen szelenociszteint állít elő.
Habár a SeMet a legjelentősebb szelén forma
az Alkoselben, de nem az egyetlen.
Az ALKOSEL® R397 magas szerves-szeléntartalmú (min. 98%) termék, az EU az összes
állatfaj takarmányozására használható kiegészítőként engedélyezte a terméket.

Egyéb szerves
formák
Szelenocisztein

Szelenometionin

Forgalmazza: Vet-Produkt Kft. 2040 Budaörs, Károly király u. 28.
Tel.: 30-940 8788 • office@vetprodukt.hu • www.vetprodukt.hu
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Magas
hozam és vitalitás!
EGYESÜLETI ÉLET

• ÍZLETES ENERGIAFORRÁS

M E L A V IT E

• FEHÉRJESZINTÉZIS TÁMOGATÁSA
• HATÉKONY TÁPANYAG FELVÉTEL
• MAGAS SZÁRAZANYAG TARTALOM

Melasz alapú, folyékony takarmány kiegészítők minden állatfaj számára
Melavite
MV60
Melavite
MVV

PARTNEREINK SZÁMÁRA
KIADAGOLÓ TECHNOLÓGIÁT ÉS TARTÁLYT BIZTOSÍTUNK,
VALAMINT
PONTOS ÉS KISZÁMÍTHATÓ KISZÁLLÍTÁST!

TREOVITE

Melavite
MVU

• ÍZFOKOZÓ HATÁS

GLICERIN

Melavite
MVU+G

Melavite
SG95

MelaBIND

Melavite SG
4-4-2

www.argosfgroup.com

Kereskedelmi igazgató: Bonnay Victor +36 70 9400 443
Területi képviselők: Pest megye: Baranyi Szabolcs szaktanácsadó +36 70 9400 289
Észak-Dunántúl: Varga Miklós +36 70 9400 258
Dél-Dunántúl: Kiss Csaba +36 70 9400 272 * Észak-Magyarország: Hadházy Péter +36 70 938 1511
Dél-kelet Magyarország: Szabó Tibor +36 70 3331 804

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
ÖNBIZTOSÍTÓ EMELŐ-RÖGZÍTŐKKEL
CE JELZÉSSEL, MUNKAVÉDELMI LEÍRÁSSAL.
A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat
kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek,
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.
Dr. Lehoczky János
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72.
Tel/fax: 63/464-361
web: www.leholand.hu
36 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/2

Mobil: 30/9453-764
e-mail: leholand@leholand.hu

EGYESÜLETI ÉLET

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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Tejfehérjék szerepe a sajtkészítésben
Kaptás Kata
Breed Invest Kft.

A tehéntejnek fontos szerepe van a humán táplálkozásban, de
nem minden tej egyforma. Egyes tejek alkalmasabbak a sajtkészítésre a többinél és ebben elsősorban a tejfehérjéknek van
fontos szerepe. A tejben a teljes fehérje mennyisége körülbelül
3,5%, melynek 80%-át a kazein típusú fehérjék teszik ki. A szarvasmarha teje 4 féle kazeint tartalmaz: αs1-, αs2-, β- és K-kazeint.
Különösen a β- és K-kazein kapott mostanában sok figyelmet a
tudományos világtól, mivel hatással vannak a sajtkihozatalra és
a sajtkészítés technológiai paramétereire is. Az összes kazein
36%-a β-kazein, melynek 12 különböző variánsa van. A tejelő
szarvasmarha állományban ezek közül az A1 és az A2 a leggyakoribb, a B ritkán fordul elő. Eredendően az egész szarvasmarha
populáció A2 allélt tartalmazott, az A1 allél egy mutáció során
keletkezett több ezer éve és terjedt el. A K-kazein aránya a kazeinek között 12%-ot tesz ki, leggyakoribb az A és a B variánsa, de
ritkábban az E variáns is előfordul.
A kazeinek hatása a sajtkészítésre
Kutatások szerint mind a K-, mind a β-kazein esetében leginkább
a kisebb arányban előforduló B variáns hozható összefüggésbe
az emelkedett fehérjetartalommal, kazein koncentrációval,
megnövekedett koagulációs képességgel és sajtkihozatallal is.
A K-kazein BB genotípusú tehén teje akár 25%-kal gyorsabban
koagulálódik és akár kétszer olyan szilárd alvadék keletkezik
belőle, mint az AA genotípusú tehén tejéből. A rövidebb koagulációs időre és a szilárdabb alvadékra magasabb sajthozam
és az alvadékban magasabb fehérje- és zsírtartalom jellemző.
A K-kazein E variánsának ezzel szemben negatív koagulációs
hatást tulajdonítanak, az ilyen tej kevésbé alkalmas a sajtkészítésre. A β-kazein A1 variáns a B mellett szintén növeli a tej
alvadási képességét, míg az A2 variáns kisebb hatással van a
technológiai paraméterekre, de magasabb tejtermeléssel és fehérjetartalommal jár együtt. A kazeineken kívül egy másik tejfehérje, a β-laktoglobulin is befolyásolja a tej minőségét, melyből
szintén a B variáns a kedvezőbb a sajtkészítéshez. Létezik már
néhány „5B” bika is (K-kazein BB, β-laktoglobulin BB, β-kazein
B), melyek kiemelkednek ebben a tulajdonságban.
Cheese Making Aptitude (CMA)
Az olasz partnercégünk, az Intermizoo S.p.A. különösen nagy
hangsúlyt fektet a tej sajtkészítésre való alkalmasságának kutatására, mivel Olaszországban a tej közel 70%-ából sajtot
készítenek. Az ezzel kapcsolatos első projektjüket, a BullAbility-t
2007-ben kezdték el a Padovai Egyetemmel együttműködésben.
A Cheese Making Aptitude (CMA) egy – az Intermizoo és a Padovai Egyetem által közösen kifejlesztett – újfajta tulajdonság
a tehéngenetikában, mely pontosabb információt ad a sajtkészítésre való alkalmasságról és egy fontos eszköz a tejipar hatékonyságának javítása szempontjából. Az ő megközelítésükben a
K-kazein csak egy a számos faktor közül, melyek hatással vannak
sajtkészítésre. Ez a magyarázata annak is, hogy találtak néhány
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K-kazein AA genotípusú bikát is, melyek mégis magas CMA-val
rendelkeznek.
A CMA a sajtkészítés egy fontos technológiai jellemzője, a tej koagulációs tulajdonságának is nevezik. A koaguláció folyamata a
sajtgyártás döntő lépése. Kutatások bizonyítják, hogy a rövidebb
koagulációs idő és a szilárdabb alvadék magasabb sajtkihozatalt
eredményez, másrészt ilyenkor kisebb a savóban a fehérje- és
zsírveszteség is. Ennek oka, hogy a gyorsabban koagulálódó tej
több fehérjét és zsírt képes bezárni az alvadékba. Egyes tanulmányok azt is kimutatták, hogy a CMA értéke nem csak a sajtkészítésre van hatással, hanem a sajt végső minőségére, összetételére, valamint a sajtkészítés időtartamára és költségeire is.
Az optimális CMA értékkel rendelkező tej akár 5%kal javíthatja
a kihozatalt, valamint kevesebb probléma várható a technológia
és az érés során is. A hagyományos tejminőségi paraméterek –
mint a fehérje- és zsírtartalom, szomatikus sejtszám – mellett a
CMA nagy segítség lehet a tejminőség meghatározásában.
Vizsgálatok alapján a CMA örökölhetősége egész jó, hasonló
mértékű vagy magasabb, mint például a fehérje- vagy a zsírtartalom örökölhetősége. Az eredmények mérsékelt genetikai
korrelációt mutatnak például a tej beltartalommal, szomatikus
sejtszámmal, valamint a K-kazein és β-laktoglobulin genotípusokkal is, de ez a kapcsolat még nem elég erős ahhoz, hogy az
elemzés helyett közvetett szelekciót alkalmazzunk. A termelési
paraméterekkel csak kismértékű genetikai korreláció áll fenn,
így lehetséges ennek a tulajdonságnak a növelése genetikailag
anélkül, hogy az például a tejhozamra negatív hatással legyen.
A CMA értéke közvetlenül a tejből mérhető, így ez a paraméter
csak az utódokkal minősült tenyészbikákra érhető el. A mérés
során a koagulométer segítségével modellezik a sajtkészítést,
és közben mérik a koagulációs időt és az alvadékszilárdságot.
Az ideális CMA-val rendelkező tej kevesebb, mint 18 perc alatt
koagulálódik, míg az alvadék szilárdsága nagyobb, mint 20 mm.
Mivel egy ilyen teszt kivitelezése időigényes és nagy mintaszám
esetén igencsak költséges is, így ma már, a közép-infravörös
spektroszkópiának köszönhetően, létezik gyors és gazdaságos
megoldás is a CMA vizsgálatára.
Az Intermizoo a Cheese Making Aptitude, azaz a tej sajtkészítésre való alkalmasságának értékelésére elkészítette a Cheese
Aptitude Index-et is, mely egy 100-as bázisú index. A Cheese
Aptitude Index (CAI) két paraméter kombinációjából épül fel: a
koagulációs idő és az alvadék szilárdság alkotja, 50-50 százalékos arányban. Az index alapja 100, amelyik tenyészbika ennél
magasabb értékkel rendelkezik, az növeli a sajtkészítésre való
alkalmasságot. A rutinszerű méréseknek és az egyre növekvő
adatmennyiségnek köszönhetően ma már egyre több tenyészbika ismert, melyek kiváló CMA-val rendelkeznek.
Az irodalomjegyzék a szerzőnél és a szerkesztőségben is rendelkezésre áll.
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SZEMINÁRIUM

SZARVASMARHA-ÁGAZATI SZEMINÁRIUMOK - 2018.

Helyszín: Szolnoki Főiskola
(Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.)
A központilag szervezett szállás helyszíne:
Garden Hotel**** Wellness és Konferencia, Szolnok, Tiszaliget

II. Szeminárium - 2018. június 6-7.

MÁOK PONT: 43

Június 6.

Robotfejés

MÁOK PONT: 24

Június 7.

Időpont
09:50-10:00

Téma
Tájékoztatás

10:00-10:40

A robotfejés előnyei és nehézségei

11:00-11:40

A robotfejéshez alkalmazkodó takarmányozási
menedzsment

12:00-12:40

A fejőrobotok telepítésének és problémamentes
üzemeltetésének telepi feltételei

14:00-14:40

Az első év nehézségei és tapasztalatai

Dr. TJ DeVries,
(Guelph Egyetem, Kanada)
Dr. TJ DeVries,
(Guelph Egyetem, Kanada)
Johan ter Weele (DeLaval-Tumba,
Hollandia)
EMEA robotfejés specialista
Pieter Boersma (Familje Boersma Farm,
tulajdonos, Hollandia)
500 tehén 8 fejőrobot, 15 éves
tapasztalat
Jaroslav Lád (ZD Ostas Farm, igazgató,
Csehország)

15:00-15:40

Miért érdemes Csehországban robottal fejni
napjainkban? A napi üzemeltetés kritikus pontjai

16:00-16:40

A robotfejés takarmányozási vonatkozásai egy hazai
nagyüzemi telepen

Gajda Nikolett és Kapás Sándor
(Kinizsi 2000 Mg. Zrt., Déli Farm Kft.)

Téma

Előadó

Időpont

10:00-10:40

Szezonális
aktualitások

Miért döntöttem a robotfejés mellett?

Előadó

11:00-11:40

12:00-12:40

A rostemészthetőség változékonysága a laktáció
során
Hogyan tudjuk fejleszteni a rostemészthetőséget
takarmányozási stratégia által?
A lucernaszéna nem emészthető rosttartalmának
hatása a tejtermelésre (evési szokások, rostemészthetőség és termelés)
Gabonakeverék szilázsok és gabonaszénák:
újdonságok Magyarországon

400 tehén, 6 fejőrobot, közel 10 éves
tapasztalat

Prof. Mattia Fustini (Olaszország)

Prof. Mattia Fustini (Olaszország)

Dr. Orosz Szilvia (ÁT Kft.)

Az év kukoricaszilázsa 2017. díj átadása

A változtatás jogát fenntartjuk!

Regisztráció határideje: 2018. május 25.
Az ágazat életében részt vevő minden kollégát szeretettel várunk rendezvényünkre!
További információ: Rácz Henriett (+36-20 329-5227, szeminarium@atkft.hu), www.atkft.hu
A rendezvény támogatói:

IDEÁLIS ÁRUTERMELŐ TEHENEK MINDEN KÖRÜLMÉNYNEK MEGFELELNEK
Kiváló bikák, magas megbízhatósággal, termelő lányok alapján értékelve az
USA legjobb 20 bikája közül a GENEX (CRI)-től:
1HO11376 WEIGELINE JACEY

TABASCO

(Jacey x Bookem)

A rendkívül népszerű
apaállat előállító bika JACEY
legmagasabb tenyészértékű
fia. Kiegyensúlyozott termelés és küllem jellemzi, kiváló
fertilitással! TPI 2577, tejtermelés 1968 font. Tőgykompozit +1,23, lábkompozit
+1,02.

1HO11881 CO-OP

PRINCETON
(Supersire x Dolce)

Magas megbízhatóságú
SUPERSIRE fiú, amely rendkívüli tejtermelést és csodálatos tőgyeket örökít!
TPI 2562, tejtermelés: 2699
font, zsír és fehérje javítása
mellett! Üszőkre is ajánlott.
Elléslefolyás: 6,4%.

Szeretettel várjuk standunkon (G/925) a
XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon!
Hódmezővásárhely, 2018. május 10-11-12.
Magyarországi forgalmazó:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-1010 e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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Gépi fejés – alacsonyabb vákuum, javuló tőgyállapot
– új fejlesztés a fejéstechnológiában –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Magas szomatikus sejtszám, gyakori tőgygyulladás, vak
tőgynegyedek, hiperkeratózis, korai selejtezés… Az árutermelő
tehenészetek által ismerős fogalmak. A felelős vezetőket, a tulajdonosokat a mind rövidebb hasznos élettartam is foglalkoztatja, a fejőmesterek dolgát a kehelylerúgások, a fejés közben
ideges, rúgó állatok nehezítik. Húzódik a fejés… Ezen problémák
egyik kiváltója lehet a fejéstechnológia maga, mert a rendszer
nyomásértékei a fejés és a masszázs ütemeiben általában eltérnek a szarvasmarhára jellemző természetes értékektől.
A fejőgépes szakma 50 éve tudja, hogy az évezredek óta működő természetes egyensúlyra kell törekedni, a borjút kell utánozni. A nagynevű és elismert cégek a kor igényeinek megfelelő
felhasználó- és állatbarát rendszereiben a technológia folyamatos fejlesztései erre is irányulnak. A borjú szopásakor a tanulmányok szerint 34-35 kPa a maximális vákuum, de a masszázserő
is eléri a 36 kPa-t, a két oldal egyensúlyban van. A ma használt
fejőberendezéseknél ez sajnos teljesen felborul, a magas, 4050 kPa üzemi vákuum mellé csak 8-10 kPa masszázs társul. A
tanulmányok szerint kétségesnek tűnik, hogy a hagyományos
fejőgépek esetében valaha is sikerül megvalósítani a természet
másolását, a nyomásértékek borjúhoz hasonló beállítását. Ez a
megszokott fejőgumikkal eddig lehetetlennek tűnt, mert ha nagyobb masszázst akartunk, nagyobb vákuumot is kellett beállítanunk – ekkor viszont az extrém vákuum teszi tönkre a bimbót
–, ha viszont levesszük a vákuumot, akkor a masszázsfázis tűnik
el. Eddig nem igazán sikerült optimálisan jó értéket találni…

A borjú a minta
Egy ausztrál farmer viszont elrugaszkodott a szokványos gondolkodástól, a már ismert, de kevésbé használt háromszög keresztmetszetű, a pulzációt jobban segítő fejőgumihoz egy nyelves kehelybetétet és új pulzátort alkotott. A masszázs szakaszban sem
a légköri nyomást hívja segítségül, hanem sűrített levegő használatával tartja fenn a kelyhet a bimbón. A rendszer stílusosan
a Calf 35 nevet kapta, mely utánozza a borjú nyomásértékeit és
szopási mechanizmusát.
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A sokak által ismert Bos-Plus Kft. gépész ügyvezetője is látott lehetőséget a megoldásban, s közös fejlesztések révén
finomhangolták a rendszert, hogy az a tehénnek is optimális,
kíméletes, de egyúttal a gazdák számára is felhasználóbarát és
költséghatékony legyen. Javítja a pulzációt, segíti a kehelycsúszás csökkentését, gyorsítja a tejleadást, javítja a bimbó egészségi állapotát.

Az elképzelés kulcsa tehát a különleges betét miatt nem
ballonosodó fejőgumi és a sűrített levegő befújása a masszás
fázisban. Így függetlenné válunk a vákuum nagyságától, s akármennyire is nincs vákuum, ami automatikusan bezárná a kehelygumit, sűrített levegővel kívülről bezárjuk azt. Így tehát a
fejéskori nyomásértékeket az állatnak is megfelelő – a klasszikus
rendszereknél bő 10 kPa-lal alacsonyabb –, 35 kPa körüli optimumon tudjuk tartani és nem kell választanunk két rosszabb
érték közül.
2017 márciusában jutott el az ausztrál-magyar koncepció a telepi megvalósításhoz. Akkor a világon elsőként a Szegedi Tudományegyetem Tangazdaság Kft. fejőházában módosították a fejőrendszert, ott azóta tőgyprobléma miatt egyetlen állatot sem

növelhetik a tenyészet gazdaságossági mutatóit.
Talán előrevetíti a fejlesztés elterjedésének jövőjét, hogy a Calf 35 technológiai újítást a májusi XXV. Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok „Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2018” „Agrárinformatika,
tartástechnológia” kategóriájában a bíráló bizottság I. díjra érdemesnek ítélte.
Fejés közben is folyamatos a vérkeringés a bimbóban
Javuló tőgyegészségügyi állapot
Utánozza borjú nyomásértékeit
és szopási mechanizmusát
selejteztek.
2017 decemberétől
egy további hazai nagyüzemben

is működik a Calf 35 elképzelése, a balmazújvárosi Tejgazdaság
Kft. holstein állományának fejőházát alakították át a koncepciónak megfelelően, idén márciusban érdeklődtem a tapasztalaA szomatikus sejtszám alakulása a Tejgazdaság Kft.
termelésellenőrzött és az árutej mintáiban
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tokról. Az új technológia révén a tej átfolyási sebessége 30%-kal
nőtt, az állatok kedvvel mennek be a fejőházba. A tehenek fejési
ideje három hónap alatt azonos állományméretnél egy órával
csökkent, az állatok nyugodtan állnak a parallel fejőházban, hozzájuk lehet érni, nem kapkodják a lábukat, nem rúgják le a kollektort, a tehenek közel 60%-a kérődzik fejés közben.

HAZAI SZERZŐINK
A dolgozók munkakörülményei is jelentősen megváltoztak, nem
rúg-vág az állat. A fejőmesterek véleménye is kifejezetten pozitív. A tehenek nyugodtak, a fejőházban is komfortosan érzik magukat. Ha nyílik a kapu, nincs menekülés, a fejőház stresszfaktora
megszűnőben. Három hónap alatt a hiperkeratózis
szempontjából kicserélődtek az állatok. 3-as, 4-es
pontszámú bimbóvégekkel volt jellemezhető az állomány, az új fejési szisztéma bevezetése óta átlagosan egy pontot javultak a bimbóvégek.
Telepi szinten a szomatikus sejtszám jelentősen
A CALF 35
csökkent, tőgygyulladás nem jelentkezik az állorendszer kezdete
mányban. A termelési szint emelkedett.
Hagyományos kehelynél, ha nagy tejátfolyás mellett fejés közben levesszük a kehelygumit, akkor
vöröslő, ödémás bimbót tapasztalunk, mert nincs
megfelelő zárás, s magas a tőgyalatti vákuum értéke. Itt az állat bőrszínének megfelelő és nem duzzadt a bimbó, s a tehenek sem veszik zaklatásnak
a mozdulatot. Hagyományosan max. tejátfolyásnál
rúgja le a tehén a kelyhet, mert akkor a legkisebb
a masszázs, s gyakorlatilag nincs záróvákuum. Kehelylevételkor nincs bimbózsugorodás, sima a tőgybimbó bőre és nem zuhan össze.
Egy kis gépészet
Ez a rendszer „független” a vákuumtól, sűrített levegővel kívülről zárja a fejőgumit, a tehén bármekkora sebességgel adja is
a tejet, a masszázs állandó marad. Nincs két tejleadási csúcs,
a fejés maximális tejleadással indul. A két csúcsot a fejlesztők
szerint nem a tejleadás hibája okozta, ahogy ezt a szakemberek
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korábban gondolták, hanem ezzel az állat a fájdalomra reagált.
A Calf 35 viszont a jelek szerint nem okoz fájdalmat, a tejleadás
teljesen egyenletes, azonnal felszalad és egyenletesen csökken
eleve magasabb kezdeti értékekkel.
A könnyebb megértés végett gépészkedjünk egy kicsit, hiszen
gazdászként nem feltétlenül ismerjük a technikai részleteket:
Hagyományos pulzációs beállításoknál fejéskor A-B-C-D fázist
különítünk el. Az ’A’ fázis átmeneti fázis, a gumi ekkor kezd kinyílni, a ’B’ fázisban fejünk, ekkor nyitott a kehelygumi, a ’C’ fázisban a gumi visszazár a bimbóra, a ’D’ fázisban zárva van, ez a
masszázs. ’A+B’ együtt adja a fejés, ’C+D’ a masszázs időszakát.
Az egészséges bimbó érdekében minél hosszabb ’D’ masszázs

Fejés közben is folyamatos
a vérkeringés a bimbóban
fázis kellene, ez biztosítja a vérkeringés újraindulását a bimbóban. És a klasszikus gépi fejésnél itt jelentkezik a megoldandó
probléma: ebben a fázisban gyakorlatilag nem kapaszkodik a
bimbón a kehely, a fejési fázisnak ezért arányaiban hosszabbnak kell lennie, ez általában 60:40-es arányt jelent a fejési idő
javára. Ez az arány 1 másodpercre elosztva hagyományosan 500
millisecundum effektív fejési időt jelent, 100 ms telik el, amíg
nyílik, 100 ms, amíg újra zár a kehelygumi, kb. 300 ms-t van zárva, így jön ki a 60:40-es arány, a 60-as ütemszám.
Ennél a rendszernél nincs ilyen gond, mert amikor a hagyományos rendszerben a légköri nyomás lépne a vákuum helyére, itt
a sűrített levegő beáramlása „megfogja” a bimbót. A fejőgumi
’D’ fázisban is kapaszkodik a bimbón, a kehely nem csúszik le, a
bimbó vérkeringése folyamatosan fennmarad. Emiatt ott tarthatjuk a fejési időt, ahol legnagyobb a tejleadás, azaz a fejési
idő elején. Az 500 ms-os fejési időről a tapasztalatok szerint lemehetünk 300-ra, mégsem csúszik meg a bimbón a kehely. Így
viszont az ütemszámot is meg tudjuk emelni, a telepen 80-as
ütemszámmal dolgoznak. Ez gyakorlatilag világrekord, 80-as
ütemszámmal ma senki más nem tud szarvasmarhát fejni.
Hol telepíthető?
A rendszer bármely, ma Magyarországon működő fejési technológiába beilleszthető. A kehely, a pulzátor, a pulzátorvezérlő
cseréjét igényli, illetve egy tejfolyásmérőt is be kell építeni. Jelenleg alsó tejvezetékes rendszerre kínálnak megoldást, mert a
tej útjának függőlegesen kell haladni, a vákuumvezeték alul és
felül egyaránt lehet. A felső tejvezetékes eljárás pedig még szabadalmaztatás alatt áll.
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Emellett szükség van még egy az állomány igényeihez megfelelően méretezett ipari légkompresszor telepítésére, melynek néhány négyzetméteres helyigénye és annak áramfelvétele nem
számottevő.
Az újfajta fejési mechanizmus alapja a kehelyben lévő speciális
nyelves betét, anélkül a technológia működésképtelen. Ez megakadályozza a speciális háromszögletű fejőgumi ballonosodását,
kontrollálja a gumi zárását és a zárási irányát, mely így lentről
zár a bimbó alapja felé. Ez egy háromszög alakú műanyag betét,
melynek az élettartama az eddigi tapasztalatok alapján korlátlan, a tízéves használat alatt még egyszer sem kellett cserélni.
Innovatív csapat
A rendszer optimális működéséhez szükséges és egyúttal felhasználói oldalról elvárható a folyamatos ellenőrzés lehetősége.
A kereskedelemben ugyan kapható erre alkalmas készülék, de
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azoknál egyben van a képernyő és a mérőszenzor, ennek megfelelő borsos áron. A költségek csökkentése és a felhasználói
élmény növelése érdekében ők fejlesztettek egy értékelő műszert, egy kis mérőszenzort bluetooth kapcsolattal, és mellé ír-

Utánozza borjú nyomásértékeit
és szopási mechanizmusát
tak egy szoftvert androidra. A telepek ezzel ellenőrizhetik rendszerüket, a program a google playról letölthető. Ez alapvetően
egy nyomásteszter androidos kiértékelővel, amely a pulzációs
térben méri az adatokat. Ennek a képnek az elemzésekor döbbenetes, hogy eddig a pulzáció csak a vákuumoldalon mozgott.
Vákuummal kinyitottuk a kehelygumit, majd beengedtük a lég-

köri nyomást. Itt viszont megjelent egy új szakasz, ami a légköri
nyomás fölé emelkedik. Gyakorlatilag felmegy 20 kPa fölé, az
ütemszám 80, a fejési és a masszázsfázisok pedig rövidebbek.
S hogy mi lehet a következő lépés? A jövő útja szerintük egyfajta
hibridmegoldás, ez pedig a karusszel fejőállás két robottal. Egyik
az elején felhelyezi a fejőkelyheket, s mivel ennél a rendszernél
nincs vagy minimális a kehelylerúgás, ezért a kör végén egy mártogató robotkar is elegendő.
A várhatóan hosszú távon is csökkenő SCC és tőgygyulladás, ödémák, a kisebb mértékű vagy remélhetőleg eltűnő hiperkeratózis,
a stresszmentes fejőházi körülmények az állatjóllét szempontjából is előnyösek. Emellé gyaníthatóan magasabb tejtermelés és
hosszabb hasznos élettartam is társul, ezek együttesen jelentősen növelhetik a tenyészet gazdaságossági mutatóit.

Talán előrevetíti a fejlesztés elterjedésének jövőjét, hogy a Calf
35 technológiai újítást a májusi XXV. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok „Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2018” „Agrárinformatika, tartástechnológia” kategóriájában a bíráló bizottság I. díjra érdemesnek ítélte.
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Szársértés és biztonságos erjedés
– avagy a jó tavaszi gabonaszenázsok titka –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Az utóbbi években mind több tehenészet nyitott a kukoricaszilázs
tarlómagasságra. Alacsony — 2-3 cm — kaszamagasság esetén
alapú monodiéta egy részének fű- vagy tavaszi gabonaszenázs/
a földszennyezés, ezáltal a hamutartalom és a patogének bekeszilázzsal való kiváltása felé. Mind kiválóbb tömegtakarmányok
rülésének esélyét, a lignintartalmat, de a hozamot is növeljük,
kerülnek az állatok elé, ennek egyik alapfeltétele a növénytermíg 8-10 cm-es tarló esetén a hamutartalom is 10% alatti, s a
mesztés és az állattenyésztés közötti összhang követelményéClostridiumok telepképző egységeinek a száma is töredéke az
nek felismerése.
alacsony tarlóval vágott szilázséhoz képest.
Különösen fontos tényező ez a tavaszi gabonaszenázsok eseA gépparkunk állapota és minősége a szársértés kapcsán is
tében, ahol a minőség záloga a helyes időben, haladéktalanagy jelentőséggel bír a végeredmény szempontjából: a guminul megkezdett betakarítás. Itt egy-két nap is meghatározó
hengeres szársértő esetünkben kevés, acél verőujjas szársértőt
a minőség szempontjából… E témakörre építette aktuális
kell használnunk, ez intenzív, a szár és levél esetén is egyenleSzilázsakadémiája programját a Kokoferm Kft. március közepén,
tes fonnyadást biztosít. Ez kulcskérdés, mert a halódó növény
amikor Felsőványba hívta a tenyészetek képviselőit. A negyedik
sztómái két órán belül záródnak, nyitott légcserenyílással 100
alkalommal megrendezett eseményen dr. Orosz Szilvia és Berliter/tonna a vízleadás mértéke, ugyanez zárt sztómákkal ennek
nard Andrieu tárta a közönség elé a témával kapcsolatos legötöde. Épp ezért fontos az azonnali rendterítés, viszont renden
újabb információkat és kutatási eredményeket.
48 óránál többet ne álljon a növény, mert jelentősen felszapoAz ÁT Kft. takarmányanalitikai igazgatója a rozsszenázs készítérodnak a kórokozók. A rendsodró magas (8-10cm) járatása csöksének sarokpontjain keresztül vezette végig a hallgatóságot a
kenti a porszennyezés lehetőségét, s ez kedvező a hamutartagabonaszenázsok „gyártástechnológiáján”. A tömegtakarmálom alakulására.
nyok rosttartalma meghatározó a szárazanyag-felvétel szemKövetkező lépés a behordás és a taposás. Itt is meghatározó a
pontjából; a könnyen- és a nem lebomló rosttartalmuk egyensúgépek kapacitása. Kiváló minőségű rozsszilázs érdekében úgy
lya alapvetően határozza meg az étvágyat. Ma már nem is csak
érdemes számolni, hogy 10-15 cm-nél vastagabb réteget ne taúgy általánosságban beszélünk rosttartalomról, hanem annak
possunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 250 tonnát lehet
összetétele a fontos: az uNDF, a nem lebomló rosttartalom és a
behordani egy 20 tonnás traktor alá.
dNDF, a könnyen bomló rosttartalom aránya meghatározó. MosEgy tapasztalati képlet is segít:
tani tudásunk szerint dNDF-ből minimum napi 4 kg, uNDF-ből
Maximális behordás tonna/óra= össz. traktor súly kg/800.
maximum 2 kg-ra lenne szüksége a tejtermelő teheneknek.
Ezáltal elérhető, hogy 1 m3 szilázs 650 kg súlyú legyen,
A tavaszi gabonaszilázsok dNDF : uNDF aránya 3 : 1, a kukoricaami megfelelő tömörítettséget biztosít. A rozs 2-3 nap
szilázsé 1 : 1.
alatt is elöregszik, ez a taposás minőségét jelentősen rontFontos a teheneknél a dinamikus passzázs fenntartása, a kellőja. Célszerű a szilázshenger vagy közismert nevén a bien magas lebontható rosttartalom biztosítása, de mindez a két
valy használata. Ezzel más gépekhez képest 12× nagyobb
rostalkotó egyensúlya mellett. A dNDF gyorsan áthalad a bentömörítettségi arányt tudunk elérni, de általa a munkaerődőn, ezáltal az állat éhes lesz, s ez garantálja a több szárazanyag
igény, a felhasznált üzemanyag mennyisége is csökkenthető.
felvételét.
Szenázsról alapvetően 40% sza. tartalom felett beszélünk, de a
rozs esetében megengedett
az 28-30%
is, mert a növény
• are highly
soluble
evenmaat
gas cukortartalma biztosítja a legalább közepes erjeszthetősé1g into 10
mL
get. A rozs a tömegtakarmányok
között
különleges helyet foglal
el: esetében a magas fehérjetartalmat és a nagyobb hozamot
„beáldozzuk” a jól emészthető rosttartalom oltárán. A korai be• have aemészthetősége
very slow70%
sedimentation
takarítású rozsszenázs/szilázs
körüli, míg
a legjobb kukoricaszilázs
értéke sem
haladja meg az 50-55%-os
vs other
products,
szintet.
Rozs- és gabonaszilázsok esetében meghatározó a növény
fenológiai fázisának
pontos
ismerete,
illetve a tábla mérete.
• are
very
concentrated
Optimális esetben a növények 80%-ánál hasban van a kalász.
(up to 300 000 000 000 bacteria/g),
Több száz (max. 300ha) hektáros tábla esetén kalkulálni kell azzal, hogy ha optimális fázisban kezdjük meg a vágást, akkor a
tábla végére a lignintartalom jelentősen megnőhet, a nővények
kikalászolnak. A rozs esetében korai és gyors betakarítás kell,
de a betakarítás ütemét a gépkapacitásunk is meghatározza.
A későbbi minőség szempontjából ügyelnünk kell az optimális

• The “HC” technology is the result of a formulation
characteristic combined with a specific production process
• “HC” products :
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orting the technologies
A silótér befogadóképessége és a tömörség egyaránt
10-20%-kal növelhető.
A tartósítás tervezésekor
meghatározó a felelős és
tudatos adalékanyag-használat. 28-30% szárazanyagtartalom alatt alapvetően
a savak, közülük is elsősorban a Na-mal pufferelt
nem korrozív savak jönnek
számításba, ekkor a vajsavas erjedés megakadályozására kell koncentrálnunk.
30% felett a mikrobiológiai
adalékoké a terep, ekkor
már bátrabban dönthetünk
a homofermentatív vagy
heterofermentatív tejsavtermelő baktériumokat tartalmazó adalékanyag-csoportok mellett.
Ennek
megoldására
a
Lallemand Animal Nutrition francia székhelyű cég lehetőségeit
Bernard Andrieu mutatta be. Meglátása szerint a silózással valójában a befektetett pénzünket tartósítjuk, ezért nem mindegy
a betakarítás és betárolás milyensége. Az élő növény cukortartalma a délutáni-esti órákban a legmagasabb, ekkor célszerű a
megkezdése,
mert a magas
cukortartalom
javítja
LALSILvágás
uborkás
füves 210x148:Layout
1 2015.03.30.
14:18 Page
1 az erjedés minőségét. Korábbi, Magyarországon is bevált és elismert
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termékeikkel sikeresen segítették a tehenészetek tömegtakarmány-minőségének megőrzését, s a jól ismert Lalsil HC termékük mellé új törzset találtak, illetve abból eredményes terméket
fejlesztettek. A HC technológia alapvetően a vízzel megfelelően
hígított adalék kiülepedési sebességét lassítja jelentősen, az
optimális homogenitás fenntartása mellett a nagy koncentrációban jelen lévő telepképző egységek életképességének fenntartását is biztosítja.
A korábbi „vezérhajó” Lactobacillus buchneri (NCIMB 40788)
mellé a Lallemand cukornád szilázsból új baktériumfajt szelektált, amely a buchneri-vel szinergista, obligát heterofermentatív.
A 81 törzs közül szelektált Lactobacillus hilgardii tejsav mellett
ecetsavat is képez, kukoricán is jól működik, a két faj kombinációja javítja az aerob stabilitást a korai nyitást követően, valamint
hosszú betárolás idő után is. A termék Európában kb. egy év
múlva válik forgalmazhatóvá, a világban máshol már engedélyezték, az adatgyűjtés ennek megfelelően folyik.
Bemutattak egy gyakorlatias, a silózás optimalizálást segítő Lalsil
applikációt is. Ezt két éve fejlesztik mobiltelefonokra, március
eleje óta a magyar nyelvű változata is elérhető. Ez vizsgálja a
tömörítettségi értéket, a pH és a hőmérséklet változását, általa
a szecskaméret és a szemroppantottság mértéke is meghatározható. Az app az időjárás függvényében kiszámolja a betakarításkor szükséges csíraszámot is.
Odafigyelnek arra is, hogy szállítás és tárolás közben se következzen be minőségromlás, az oxigén és a pára kizárása érdekében alumíniumréteg található a csomagolásban.
A silóstarter-kultúrák költségszintje 5% körüli; ennyiért lehet
biztonságosan, megbízhatóan eredményes termékkel dolgozni,
de lehet bizonytalannal is.

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
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- 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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Melavite Thermostop
Szerves savakkal és speciális tartósítószerekkel a takarmány
másodlagos erjedésének megakadályozására
A magas környezeti hőmérsékletben a szarvasmarha nem szívesen fogyasztja az etetőasztalon bemelegedett takarmányt – hisz
a TMR alsóbb rétegeiben a mikrobák lebontó tevékenysége hőmérséklet emelkedéssel jár – így ennek következtében csökken
a szárazanyag felvétel.
Ezen tényezők megakadályozása érdekében az ARGOS FEED
GROUP megalkotott egy olyan folyékony kiegészítő takarmánykeveréket, amely komplex szerves savkeverék hozzáadásával
csökkenti a takarmányadag bemelegedését és a táplálóanyagveszteséget, ugyanakkor ízletessé teszi a takarmányt, így fokozza a takarmányfelvételt és segít az anyagcsere-problémák megelőzésében.
A MELAVITE ThermoSTOP 5% termékek alkalmasak költséghatékony módon javítani a kérődzők takarmányának ízletességét és
felvételét, ugyanakkor energiát szolgáltatnak a benne lévő szénhidrát és szerves savtartalom által. Használatukkal hatékonyan
megelőzhető a TMR utómelegedése, vagyis a kiosztás és állás
következtében bekövetkező hőmérséklet emelkedése.
A MELAVITE ThermoSTOP 5%-ban található savkeverék 90%-a
propionsav, illetve annak ammónium sója, amelyek kiváló védelmet biztosítanak a penészgombák (Fusarium, Aspergilus,
Penicillium) szaporodása ellen, gátolják azok anyagcsere folyamatait, így megakadályozzák a mikotoxin termelődést.
Az öt százalékban hozzáadott propionsav alapú komplex savkeverék egy szélesebb spektrumú, biztonságosabb védelmet nyújt
a TMR utómelegedése ellen. Ugyanakkor a szervessav-tartalom
könnyen hasznosítható energiaforrást jelent az állat számára, ami
hozamban (tejtermelés, testsúlyszaporodás) is megmutatkozik.
A TMR utómelegedéséért legfőképpen az
élesztőgombák a felelősek, amelyek ellen a
propionsav és sói kevésbé hatásosak. Ezek
ellen csak – az általunk is felhasznált – savkeverékben megtalálható szorbinsav tudja
felvenni a harcot. A szorbinsav kifejezetten
fungicid, az élesztőgombák működése ellen
hat, azok szaporodásának gátlására széles
körben használt tartósítószer.
A savkeverékben található egyéb szerves
savak (ecetsav, citromsav, L-aszkorbinsav,
benzoesav) mellett tartalmaz laurinsavat
(mint pálma- és kókuszzsírsav desztillátum).
A laurinsav egy közepes szénlánchosszúságú zsírsav, melyről kutatások bebizonyították, hogy hidrofób tulajdonságuk miatt
képesek a sejtmembránba beépülni és
megváltoztatni annak működését. Ezt kihasználva a laurinsav – ellentétben a rövid
szénláncú savakkal, mint propionsav, hangyasav, ecetsav – a Gram pozitív baktériumokkal (Streptococcus sp., Staphylococcus
sp.,Clostridium sp.) szembeni védekezésben
jelentős szerepet tölt be. Ezen baktériumok közül is a talajban élő szaprofita, vajsavtermelő Clostridium fajok, az élesztők
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és az aerob bacilusok okozhatnak nagyobb gondot, hiszen a
fonnyasztás alatt szaporodnak el a földdel szennyezett növényi
részeken. (Főleg alacsony, 7–8 cm alatti tarlómagasság esetén.)
A Clostridium fajok elleni védekezés kifejezetten fontos, ezek
rontják a takarmány (szenázs) minőségét, ezenfelül a termelt a
tej minőségét is negatívan befolyásolják.
Laboratóriumi kísérleteink során figyelemmel kísértük, hogy nyáron a napi hőmérsékletemelkedésből adódóan hogyan változik a
TMR különböző rétegeiben a hőmérséklet. A kísérlethez szarvasmarha telepen valósan kevert, friss, teljes takarmánykeveréket
(TMR) használtunk. Napi ötszöri mérés során összehasonlítottuk a natúr TMR, 2,5% Melavite-tal kevert TMR, és 5% savkeveréket tartalmazó Melavite termékkel kevert TMR hőmérséklet
különbségeit. Az eredményekből látható volt, hogy a MELAVITE
ThermoSTOP 5% termékkel bekevert TMR hőmérsékletváltozása volt a legcsekélyebb, vagyis ez a termék tudta leginkább mérsékelni (akár 4 C°-kal) a keveréktakarmány bemelegedését. Kisebb mértékű bemelegedés esetén a TMR-ben zajló
mikrobatevékenység is visszafogottabb, ezzel együtt kevesebb a
takarmány értékes alkotóelemeinek bomlása is.
A MELAVITE ThermoSTOP 5%-kal kezelt takarmány – köszönhetően a kedvező szerves sav és egyéb tartósítószer tartalmának
– tovább megőrzi friss ízét, illatát és tápértékét. A savkeverék
folyékony adalékba keverésével eltűnik a sav beszerzésének,
kimérésének, bekeverésének feladata a felhasználó oldaláról.
Vásárlóink igényeihez alkalmazkodva rugalmas gyártási gyakorlatunk eredményeképpen egyedi összetételű, testreszabott termékekkel képesek vagyunk telepspecifikus igények kielégítésére. A MELAVITE ThermoSTOP folyékony takarmány-kiegészítők
kényelmes, pontos és hatékony megoldást jelentenek a precíziós takarmányozás folyamatában.

Az ÁT Kft. 50-es januári befejési listája alapján
UBM által takarmányozott telep található,
ami összesen
tehenet jelent, azaz az
legjobban termelő tehenészet
-át UBM-es
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irányába.

Szűk

egy

évig

egy

takarmányos

cégnél

értékesítőként tevékenykedtem. Ebben az időszakban a
takarmányozás rejtelmeiben jobban el tudtam merülni,
másrészt, mint kereskedő az asztal másik oldalát is volt
szerencsém kipróbálni. Az itt szerzett tapasztalatokat a
mai napig tudom hasznosítani. 2012-ben visszakerültem
a termelésbe, és a Palotás Mg. Zrt. tehenészeti telepén
Számomra

mindig

megtisztelő,

amikor

Partnereink

telepvezetőként dolgozom.

kérésünkre nyilatkoznak az álaluk használt termék,
technológia

hatékonyságáról.

Hiszen

nevét,

Cégét

felvállalva önti szavakba eddigi tapasztalatait, eredményeit.
Így az évet indítva előre és utólag is szeretnénk mindenkinek
megköszönni a bizalmat, a hitet és az együttműködést,
valamint EREDMÉNYEKBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ
ESZTENDŐT KÍVÁNNI.
Mióta az a szerencse ért, hogy az állattenyésztés beszállítói
vonalán dolgozhatom, néhány Partnerem a pályám kezdete
óta megelőlegezi bizalmát nekem. Ezek közé az emberek
közé tartozik Dobra Lajos a Palotás Mg. Zrt. telepvezetője.
Ismeretségünk, szakmai kapcsolatunk lassan 10 éve tart,
töretlen bizalommal. Remélem, ez a kapcsolat még hosszú
ideig megmarad.

Mondj néhány szót magadról!

Néhány mondatban mutasd be kérlek a
telepet!
A Palotás Mg Zrt. életében is eljött az az időszak, amikor

Egy Békés megyei kis faluban nőttem fel. Családom

válaszút elé kerültek. Vagy felszámolják a tehenészetet,

mezőgazdasággal foglalkozott.

vagy pedig komoly beruházással folytatják a küzdelmet

Innen

adódik

az

mezőgazdaság

a fennmaradásért. Nálunk az utóbbit választotta a

irányába. Állategészségügyi szakközépiskolába jártam,

vezetőség, és egy 1 milliárd forintot meghaladó fejlesztés

majd tanulmányaimat a Gödöllői Egyetemen folytattam.

került megvalósításra. Egy 608 férőhelyes új termelőistálló

Pályámat

kivitelezése valósult meg, teljes egészében nyakfogóval

1995-ben

elhivatottságom

a

Jászapáti

a

Mezőgazdasági

Rt-

ben kezdtem. Kezdetben, gyakornokként több állatfaj

felszerelve,

tartásának a munkálataiban is részt vettem, többek között

hidraulikusan

törzslúd, sertés, pulyka, szarvasmarha ágazatokban. 2000-

szeparátorral

től a tehenészeti telepen telepvezetőként kezdtem el

természetesen a mai kor követelményének megfelelő.

dolgozni. 2011-ben kisebb kitérőt tettem a kereskedelem

Automatikus

pihenőbokszos
működő

tartásrendszerben,
trágyalehúzó

felszerelve.
vezérlésű

rendszerrel,

Szellőző

oldalfüggönyök

mobil,

rendszere
és

vertikális

ventillátorok teszik lehetővé, hogy az istállóban megfelelő
komfortot tudjunk fenntartani. Ezen túl megépítésre került
egy almos trágya tárolására alkalmas trágyatér, valamint
egy ehhez kapcsolódó, hígtrágya tárolására alkalmas
12000 m3-es hígtrágya tároló medence. Kivitelezésre került
fejőberendezéssel. A fejőházzal egyben a szociális helyiség,

Milyen régre nyúlik vissza a kapcsolatod
az Ecolabbal?

irodákkal, öltözőkkel, konyhával is megépítésre került. A

Mint céggel még az előző munkahelyemen találkoztam.

régi istállók is átalakításra kerültek. Egy részük a mélyalmos

Több fronton is, konkrétan a tőgyhigiénia, valamint

tartásrendszerből pihenőbokszos tartásrend-szerűvé lett

a lábvégkezelés területén is dolgoztunk együtt. Én

átalakítva. Más részükből szálas és abrak takarmány tároló

akkor meggyőződtem a termékek kiváló minőségéről

épült. A beruházás részeként bővítve lett a silótér és a

és

telepi utak is felújításra kerültek.

munkahelyemre, megkeresésükkor már tudtam, mire

egy új 2X20-as paralel állásszerkezetű fejőház, Westfalia

hatékonyságáról.

Miután

átkerültem

a

jelenlegi

számíthatok, mit várhatok el egy esetleges együttműködés
alkalmával. Ezek alapján kölcsönös bizalommal tudtunk
együttműködni a későbbiekben.

A nagy értékű beruházás meghozta a javulást a termelési
eredményekben.

Miután

az

állatok

megszokták

az

új környezetet, megindult a tejhozam növekedése.
Gyakorlatilag 4-5 kg-ot emelkedett a fejési átlagunk nagyon
rövid időn belül. Természetesen ennek a pozitív változásnak
munkaszervezést, teljesen új takarmányozási technológiát

Mely termékünket használod
jelenleg is?

igényelt. Ezek együttes hatása eredményezte a jelentős

Itt Palotáson a tőgyegészségügyi helyzet jó, már évek

termelésnövekedést. Jelen pillanatban 34,5 kg-os fejési

óta stabilan 300 ezer alatt tudjuk tartani az állomány

átlagunk van napi kétszeri fejéssel. A beruházások előtt

szomatikus

ez a mutatónk 30 kg alatt volt. Mivel a férőhely számunk

fejlesztéseknek

megnövekedett, ezzel párhuzamosan az állományunk is

köszönhető. A tőgygyulladások aránya nagyon csekély.

bővült. Gyakorlatilag egy 600 körüli tehénlétszámról, most

Tőgykezelési technológiában drasztikus beavatkozásra

egy 850-es létszámú termelő állománnyal tudunk dolgozni.

nem volt szükségünk az utóbbi időben.

több együtthatója is volt. Az új környezet egy teljesen új

sejtszámát.
és

Ez

jórészt

üzemeltetési

a

végrehajtott

technológiának

HAZAI SZERZŐINK

Gyulladásból tejet?

– Gyulladásmenedzsment program
és egyéb innovatív termékek az Impavidustól –
Nem szokványos és meglehetősen figyelemfelhívó címmel várta
partnereit az Impavidus Trade Zrt. február végi szakmai előadására, ahol az általuk forgalmazott termékek gyakorlati hatását
mutatták be a hazai tehenészetek tapasztalatai alapján. Megismerhettük a természetes alapanyagú takarmánykiegészítőik hatásmechanizmusát, s ami talán a legfontosabb, alkalmazásukkal
a valós nagyüzemi körülmények között is pozitív gazdasági eredményt értek el, az ezeket felhasználó tenyészetek.
A cég sikerterméke talán a MT.X+ és MMi.S néven ismert
toxinkötő, mely szerves és szervetlen összetevői révén nem
csak a kis és közepes méretű toxinokat, hanem a nagyméretű
molekulákat is egyedülálló módon képes megkötni. Hatóanyaga
az Amadeite névre keresztelt aktivált bentonit, melynek 1g-ja
800 m2 hasznos kötőfelületet tartalmaz, s rétegei közé az összes
ma ismert mikotoxin befér. A termékből 1.000.000 kg felett értékesítettek.
Ma a kutatások már nem feltétlenül csak a termelés vagy egyegy szerv hatékony működésének növelésére irányulnak, hanem egyre inkább teljes egységnek tekintik a szervezet egészét.
Ezért mindenképpen előnyös, ha olyan termékek is megjelennek, melyek jelen esetben a tejtermelő tehenek általánosan jó
egészségi állapotának fenntartását segítik, mintegy roborálják
a túlhajszolt szervezetet. Különösen fontos ez a laktáció első

időszakában, hiszen a szerint a selejtezések 25% az első 60, a
betegségek 75%-a az első 30 napban jelentkezik. A kutatók a
humán alkalmazásból már ismert, Európában is megtalálható
bajkáli csucsóka (Scutellaria Baicalensis) nevű gyógynövényhez
fordultak, ennek baicalin nevű kivonata (egy flavonoid) a gyulladásra adott választ módosítja, ezért az állat a takarmányfelvételét fenntartja, s az oxidatív stressz csökkentésében is nagy
szerepet játszik. Antioxidáns védelemmel rendelkezik, támogatja a májat. A kivonatot tartalmazó termék az Axion Start nevet
Napi Fejési Átlagok, havi átlaga
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Megtalál minket Hódmezővásárhelyen
az Alföldi Állattenyésztési Napokon
a III-as csarnok 304-es standján!

+5,45
+5,45

36

sen!
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+1,96
29,58

32,08

31,45

29,18

28,97

27,62
25,94

Fogadó
Istálló átlag
AST csoport

Kutatások bizonyítják, hogy ellés után a marhák szervezetében gyulladásos
folyamat játszódik le. Az IMPAVIDUS gyulladásmenedzsment programjával
szabályozzuk a gyulladást és, ezáltal profitot termelünk.
Igazolt hatékonyság: ... Madar László, Pető Zoltán, Tacopulosz Péter... ajánlásával
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Profit? Természetesen!

1,6 liter
tejtöbblet
naponta

Takarmányösszetevők aránya
a bendőben

viseli, az ellést követő legproblémásabb két hónapban tompítja
a tejtermelés megindulásával járó kockázatokat. A cég az igen
sokatmondó „Gyulladásmenedzsment program”-jában az előkészítés időszakában a Mecovit névre keresztelt bendővédett
terméket javasolja, mely metionint, kolint, valamint B2 és B12
vitaminokat tartalmaz valódi mikrokapszulákban, melyekben
a hatóanyag nem egy tömbben a kapszula közepén, hanem a
vivőanyag között elszórtan kis göbökben található, ezáltal a kapszula mechanikai sérülése esetén a hatóanyag nagy százaléka
sértetlen marad.
A hazai nagyüzemi felhasználók egyöntetűen jobb kondíciót,
jobb étvágyat tapasztaltak, s a megfigyelések szerint a spontán
ivarzók száma nőtt, mindez növekvő tejtermelés mellett. A magzatburok visszatartás, a méh- és tőgygyulladás jelentős csökkenéséről számoltak be. Az involúció, az állomány összegészségi
állapota javult, a termelés nőtt.
A szarvasmarha esetében különösen fontos a tápanyagok optimális áthaladási sebessége az emésztőrendszeren, az emésztési
hatékonyság növelése. A francia Mezőgazdasági Kutatóintézet
(INRA) 100 feletti növényi kivonat és esszenciális olaj hatását
vizsgálta, olyan hatóanyagokat kerestek, melyek képesek növelni
a szerves anyag emészthetőségét. Az elképzelés szerint a hatékony olajok és kivonatok a takarmányhoz adagolva több energia
felszabadítását, ezzel a takarmány-alapanyag energiájának jobb
hasznosulását eredményezik. A kutatás eredményei öltöttek alakot az Amiviv’ SE termék 3. generációjában, melynek hatása a teheneknél nagyobb mennyiségű nyál termelésében és a bélrendszer magasabb hatásfokú enzimatikus működésében mutatkozik.
Csökkenti a keményítő bendőbeli lebomlási sebességét, ezáltal
csökkenti az acidózis esélyét, mérsékli a pH csökkenést.

Takarmányösszetevők aránya
a bendőben

Hatékony adag: SzinergiaHAZAI
az energiaSZERZŐINK
/ fehérje között
Energia pocséklás
túl sok tejsav  acidózis
Fehérje pocséklás  túl
sok ammónia  alkalózis

Fehérje

PDIM
Energia

Idő

Változtatja a keményítő lebontási
sebességét

Hatékonyan működő
bendő  szinergia az
energia és a fehérje között.
 Hatékony emésztés

PDIM

Fehérje
Energia

Idő

A megnövekedett nyáltermeléssel párhuzamosan a stabilabb 6
feletti pH hatékony emésztést eredményez. A telepi tapasztalatok alapján az Amiviv’ SE használatával a takarmányadag ös�szetételét az állat optimális tartománya felé tudjuk eltolni, azaz
termeléscsökkenés nélkül tudjuk az abrakarány csökkentésével
növelni a tömegtakarmány mennyiségének etetését. A napi
takarmányköltség így természetesen csökkent, – s mintegy bónuszként – a napi tej is emelkedett. A takarmányfogyasztás mértéke nem változott, viszont a bélsármintákban az emésztetlen
kukoricaszemek mennyisége csökkent. Ez a frakció a roppantott
szemek arányának növelésével valószínűleg tovább csökkenthető. A takarmányadag jobb emészthetősége több energiát jelent,
a bendőflóra védelme miatt a bendő aktivitása erősebb, ez kisebb ammónia- és karbamid-veszteséggel, alacsonyabb metántermeléssel jár, így még a trendi környezetvédelmi szempontokat is kielégíti. 			
Sztakó István

Győzelem a hőstressz felett

Magyarországon végzett kísérletekkel igazolva
Miért az AXION® ThermoPlus a leghatékonyabb megoldás
szarvasmarhái hőstressz kezelésére?

Gyógynövény hatóanyagának köszönhetően:
tágítja a perifériás ereket, növeli az étvágyat,
csökkenti a testhőt,
csökkenti a szívritmust és a vérnyomást.

AXION

® The

rmoP

lus

Tekintse meg a hőstressz negatív hatásait szemléltető videót és magyarországi kísérleti eredményeinket honlapunkon!

FENOMENÁLIS AKCIÓKKAL várjuk Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Állattenyésztési
Napokon, a III-as csarnok 304-es standján!
A szarvasmarhák hőstressz problémájának természetes kivédése a testhő csökkentésével
IMPAVIDUS Trade Zrt.

3000 Hatvan, Balassi B. út 1.
www.impavidus-trade.com

facebook.com/impavidustrade
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Gyulladás – a láthatatlan erő, amely felemészti a profitot
Dr. T. Turner, Ph.D. Josera Agrar GmbH
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
A világgal együtt a tejtermelő ágazat is folyamatosan változik. A
termelők arra törekszenek, hogy minél hatékonyabban biztosítsák tevékenységük fenntarthatóságát, emellett a lehető legjobb
minőségű termékeket állítsák elő a fogyasztók számára. A kutatók és a teljes iparág a termelőkkel együtt dolgozva teszik közzé a
legújabb technológiai újításokkal kapcsolatos friss eredményeket
és adatokat. A kutatások fókuszába került területek egyike azt
vizsgálja, hogy a tehén szervezete által feleslegesen adott gyulladásos reakciók hogyan csökkentik az optimális tejtermelést és
hatékonyságot, ezzel befolyásolva a telep gazdaságosságát és
jövőjét. Cikkünkben ennek a kockázatnak az okaira, hatásaira és
elkerülésének módjára világítunk rá.
Melyek a szükségtelen gyulladásos válaszok?
A gyulladás a tehén szervezetének korrekciós reakciója azokra a
hatásokra, amelyek kimozdítják őt az optimális tartományból. A
folyamat az autóvezetéshez hasonlít: minél gyorsabban megyünk,
minél keskenyebb az út, annál nagyobb az esélye egy ütközésnek.
Teljesen egyértelmű, hogy minél több a veszélyforrás, annál nagyobb valószínűséggel történik baleset. Általánosan elmondható,
hogy az akut esetekben adott heveny gyulladási folyamatra szükség van az állat szervezetének helyreállításához, viszont az enyhe
zavaró tényezőkre adott szubakut gyulladásos reakciók gyakran
feleslegesen hátráltatják a tejtermelést. Más szavakkal, a folyamatosan alacsony szintű gyulladásos állapotban lévő tehénnek
csökken az ellenállóképessége az újabb kihívásokkal szemben és
nem tud megfelelő heveny gyulladásos reakcióval válaszolni akut
esetekben, így nagyobb lesz a korai selejtezés kockázata.
A tranzíciós időszak kritikus az élettartam szempontjából
A tehén termelési ciklusában a legnehezebb fázis a tranzíciós
vagy ellés körüli időszak. A tehenek több mint 50%-a szenved
egy vagy több klinikai vagy szubklinikai anyagforgalmi problémától ebben a szakaszban. Ezek az anyagforgalmi problémák túl
korai laktációs csúcshoz, későbbi termékenyítéshez és gyenge
perzisztenciához vezetnek. A tranzíciós periódus problémái már
ellés előtt jelentkeznek: csökken a takarmányfelvétel, a hormonszintek megváltoznak, megkezdődik a testzsírtartalékok mobilizációja, miközben az immunrendszer működése háttérbe kerül.
Ezen tények összeadódása miatt a tehén extrém módon érzékeny
minden negatív hatásra. Mivel a tehén szervezete ekkor kevésbé
tud ellenállni a káros hatásoknak, ezért az ellés körüli időszakban
túlzott mértékű gyulladásos reakcióval válaszol, amely megnöveli az állat selejtezésének kockázatát. Az ellés után közvetlenül a
takarmányozási változtatások nagy terhelést rónak a bendőmikrobákra, ami tovább csökkenti a takarmányfelvételt. A nem megfelelően működő bendő korlátozza a takarmányban lévő tápláló
anyagok felszívódását, ezzel megnövekszik a szövetekben lévő
tartalékok mobilizációja és a máj anyagcsereforgalma, reaktív
oxigéngyökök termelődése mellett. Ha a tehén szervezete nem
képes ellenállni ennek az újabb stressznek, akkor ezek az oxigén
eredetű szabadgyökök sejtszinten fogják károsítani a szöveteket.
A reaktív oxigéngyökök által közvetlenül okozott károsodás ugyan
csekély mértékű, mégis figyelembe kell venni a tényt, hogy le56 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/2

köti az immunrendszernek azon forrásait, amelyek szükségesek
a sokkal veszélyesebb lipopoliszacharidokkal, citokinekkel és
patogénekkel szembeni harcban. Ezeknek a tehén szervezetét zavaró tényezőknek a kombinációja okozza leggyakrabban a kezelést igénylő klinikai anyagcserezavarokat. Ez egy olyan pont, ahol
lehetőség van a megelőzésre takarmányozáson keresztül, vagyis
az anyagforgalmi probléma klinikai megnyilvánulása elkerülhető.
A régi mondás, amely szerint egy gramm megelőzés felér 1 kg
kezeléssel, mind időben, mind ráfordított költségben igaz.
A szociális és környezeti hatások
Gyakran alábecsüljük vagy észre sem vesszük a szociális vagy környezeti tényezők hatását a tehenek egészségére, pedig ezeket
a külső tényezőket viszonylag jól lehet menedzselni a tranzíciós
időszak során. A takarmányfelvétel fenntartása az egyik legfontosabb kihívás az ellést megelőző periódusban, ahol a legfőbb
bűnösnek a takarmányhoz való hozzáférhetőséget tartjuk. A
tehenek nyugodtabbak, ha együtt esznek és a kevesebb stressz
azt jelenti, hogy a táplálóanyagokat az állat nem pazarolja a kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére, ezáltal jobb lesz az
ellenállóképessége is. Az etetőtér mellett akkor elegendő a férőhely, ha az összes tehén egyszerre tud táplálkozni, miközben az
oldaluk, hasuk nem ér egymáshoz. A hozzáférhető etetőtér azt
a hosszúságot jelenti, amely mentén napi 24 órán keresztül elérhető a takarmány. Gyakori, hogy az ellés-előkészítő csoport etetőtere nem elegendő hosszúságú vagy nincs teljesen kihasználva
a hosszúság. Mi a helyzet az elletővel? Kötelező a száraz, tiszta
alom, mivel csak így lehet elkerülni, hogy a borjú vagy a tehén túl
sok kórokozó baktériummal érintkezzen. A higiéniai hiányosságok
az ellésnél komoly kihívás elé állítják az immunrendszert, és ha
a tehén nem rendelkezik megfelelő ellenállóképességgel, akkor
megnő a méhgyulladás vagy tőgygyulladás kockázata. A tehenek
szociális stressz terhelése kombinálva a magas patogén terhelést
jelentő környezettel egyenlő a problémás tranzíciós időszakkal
és korai selejtezéssel. A tranzíciós hullámvasút-időszaknak ezzel
még nincs vége, ugyanezek a kihívások várhatók az ellés után is.
Az ellést követő hetekben a tehenek gyengék, kevés takarmányt
vesznek fel és a jobb erőnléti állapotban lévő, agresszívebb társaik gyakran félrelökik őket. Ez mind az etetőtérnél, mind a pihenőhelyeken versengést okoz, amely további takarmányozási és
szociális stresszhez vezet. A TMR összetételében a tejtermeléshez szükséges táplálóanyag ellátás miatt bekövetkező változások
negatívan befolyásolják a bendőmikrobák összetételét és működését, így csökken a takarmányhasznosulás és a metabolizálható
fehérje mennyisége is. A tranzíciós időszakban a cél az, hogy
fenntartsuk a takarmányfelvétel szintjét, miközben stabilizáljuk
a bendőmikrobák működését és az immunrendszert is erősítjük.
Mindezek preventív takarmányozással elérhetők.
Mindannyian úgy gondoljuk, hogy a legtöbb kockázatot jelentő
időszak a tranzíciós periódus, de a teljes laktációs ciklus során
jelen vannak olyan kockázati tényezők, amelyek folyamatosan zavarják a tehén immunrendszerét. Ezek közül csak néhány a szilázs
változó minősége, a gombatoxinok, a fejőház, az alomhigiénia és
komfort, a szociális kapcsolatok és a környezet minősége. Ezek-
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nek az állat egészségére gyakorolt hatását nagymértékben meghatározza az emberi tényező. Például a szilázs minőségét befolyásolja a szilázs készítése, a betakarítástól a letakaráson keresztül a
kitárolásig. Ha megfelelően végeztük, akkor a minőség egyenletes lesz, minimális veszteség mellett. Viszont ha nem megfelelő a
szilázs készítése, akkor a következő évben sok gondunk lesz a penészes szilázzsal, nehéz lesz elkerülni a gombatoxinok által okozott megbetegedéseket. Ugyanez elmondható a fejőházban dolgozókra is, mivel a különböző emberek különbözőképpen végzik
a munkájukat, de a tehén az állandóságot szereti. A telep adottságait, épületeit nehéz megváltoztatni, de a munkát jobban meg
lehet szervezni, ha az egyes folyamatokat a dolgozókkal együtt
közösen mérjük fel. Odafigyeléssel, megfelelő menedzsmenttel
és a preventív takarmányozás által kínált előnyökkel javítható a
hatékonyság és biztosabb a gazdasági siker is.
Menedzsment és takarmányozási megoldások
Az energia-, fehérje- és ásványi anyag szükségleteket viszonylag
könnyű kielégíteni a tömegtakarmány-vizsgálattal, TMR (teljes takarmánykeverék) receptúra összeállítással és megfelelő keverési
protokoll alkalmazásával. A tranzíciós időszakban és a laktáció
során már összetettebb feladat a preventív takarmányozás, de
leegyszerűsíthető néhány kulcstényezőre. A nyomelemek elérhetősége kritikus az enzimek működése szempontjából, különösen
a cink, réz, mangán és szelén fontosak az immunrendszer működéséhez. A kelát formában lévő mikroelemek jobb felszívódást
biztosítanak, ami a laktáció kezdetén és a csúcstermelés szakaszában létfontosságú, ugyanis a bendő anyagforgalma ekkor a
legnagyobb. Az A-vitamin és E-vitamin szintén alapvető, a legújabb kutatások eredményei szerint a B-komplex kiegészítés is
kedvező hatású. A B-vitaminok a máj működésében és az anyagforgalomban is szerepet játszanak. A bendőben szintetizálódnak
B-vitaminok, de ez nem elegendő a tranzíciós időszakban és a
csúcstermelés szakaszában, ezért pótolni kell a hiányt. Az olyan
újítások, mint a bendővédett B-vitaminok vagy bendővédett szelén, az emésztőrendszer bendő utáni szakaszában biztosítanak
jobb elérhetőséget és felszívódást, ezáltal a takarmányozásba
fektetett pénz is jobban megtérül. A vékonybél felszívó kapacitása korlátozza az immunrendszer támogatását a nyomelemeken
és vitaminokon keresztül. A tranzíciós időszak és a laktáció során
az immunrendszer erősítésére egy harmadik utat jelentenek a
növények másodlagos anyagcseretermékei. A flavonoidok specifikus, természetes eredetű bioaktív hatóanyagok, amelyeknek
gyulladáscsökkentő hatását ismerjük. A flavonoidok különböző
koncentrációban találhatók az általunk ismert élelmiszerekben,
ugyanakkor az állati termelésre gyakorolt pozitív hatásuk csak rövid ideje ismert.
A FlavoVital, a Josera DairyPilot fő eleme, magas szinten tartalmazza a flavonoidok egyedi keverékét, ezzel biztosítva az immunrendszer erősítését több oldalról. A nyomelemek, vitaminok és
flavonoidok közvetlen módon támogatják az immunrendszert, de
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kérődzők szimbiózisban élnek a bendőmikrobákkal és a hatékony bendőműködéshez
probiotikumokat kell biztosítani, élő élesztő formájában. Az élő
élesztő a bendőben a pH szabályozásával és az oxigénszint minimalizálásával optimális környezetet hoz létre a bendőben élő mikrobapopulációk számára a szaporodáshoz és a megfelelő működéshez. Természetesen, ha a bendő stabil, akkor a tehén is jobban
érzi magát és hatékonyabb a takarmányértékesülés. A DairyPilot
egy termékben kombinálva tartalmazza a flavonoidokat, az élő
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élesztőt és a B-vitaminokat, amelyek együttesen hatva preventív
takarmányozás révén a lehető leghatékonyabban támogatják az
immunrendszert.
Az irodalomjegyzék a szerzőnél és a szerkesztőségben is rendelkezésre áll.
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2018 a fejési higiénia éve a Hygiluxnál
„Ami jó a marhának, jó az üzletnek is.”
Temple Grandin
2018 a fejési higiénia éve a Hygiluxnál a modern mezőgazdasági
szempontok egyik kiemelkedő pillére a termelés ésszerű maximalizálása a környezettudatosság és a hosszú távú tervezhetőség tükrében. A tejiparban, azon belül is a fejési szakaszban ez
azt jelenti, hogy a gazdaságnak a lehető legtöbb jó minőségű
tejet kell kinyernie olyan állatokból, amelyek a komfortos körülményeknek köszönhetően az említett minőséget huzamos ideig
képesek biztosítani. A Hygilux Kft. termékei segítenek ezen célok megvalósításában.
Cégünk 2004-ben alakult, alapító tulajdonosunk addig megszerzett évtizedes szakmai tapasztalatára építve. Tapasztalatunk és
tudásunk az elmúlt közel másfél évtized alatt tovább bővült és
a mezőgazdasági igények alapos megismerését követően kialakítottuk alapfilozófiánkat: vevőinknek a mindenkori technológia
által biztosított legjobb minőségű terméket juttatjuk el.
Mezőgazdasági partnereink igényeit a lehető legmagasabb szinten szolgáljuk ki, szem előtt tartva a gazdasági és környezettudatossági szempontokat is. A Hygilux Kft. elkötelezett híve annak,
hogy ezen szempontok minden körülmények között érvényesüljenek, legyen szó tejtermelésről vagy bármely más kapcsolódó
folyamatról, ezért fontosnak tartjuk, hogy az iparágat érintő
minden aktualitás kapcsán naprakész információkkal rendelkezzünk. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolunk az iparági
szereplőkkel, a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének Tagjaival, nagyobb és kisebb marhatenyészetekkel.
Beszélgetés Gál Károllyal
Januárban Gál Károllyal, a Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet
kocséri állattenyésztési igazgatójával beszélgettünk a szakmabeli tapasztalatairól, a fejési folyamat legfontosabb mozzanatairól,
különös tekintettel a tőgytörlők használatának fontosságára, illetve a nem megfelelő higiénia okozta tőgymegbetegedésekre.

Egészséges marha, sok tej
A tej minőségét számos tényező befolyásolja. Ahhoz, hogy a
tehenek hosszú időn át egyenletesen jó tejhozamot vagy még
extra tejhozamot is tudjanak biztosítani megfelelő figyelmet kell
fordítani tartási körülményekre és a megfelelő higiéniára. Ezt a
Magyar Élelmiszerkönyv 2-51 számú irányelvének a Tej és tejtermékekre vonatkozó bekezdése is alátámasztja, illetve megköveteli:
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„Megfelelő minőségű tej csak egészséges, szakszerűen takarmányozott, higiénikusan tartott tehenekkel, juhokkal, illetve
kecskékkel termelhető. Kézi vagy gépi fejéssel végzett tejnyeréskor és a tej kezelésének folyamán megfelelő higiéniai állapotot
kell biztosítani, különös tekintettel a tejjel közvetlenül érintkező
felületek tisztaságára.”1
A Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet filozófiája szerint nem
szabad, hogy a szakmai igényeknek való megfelelést pusztán
a felvásárlási árak határozzák meg, így nem kizárólagosan az
előállított tej mennyiségére, hanem annak minőségére is nagy
hangsúlyt fektetnek. Ehhez fontos, hogy a lehető legjobb körülményeket tudják biztosítani az állatok számára. Egy felkészült, jó
szakmai csapat közös munkája, kiváló takarmányozási beszállítói
cégek ma már alapnak számítanak a gazdaságokban. Amivel igazán ki lehet tűnni és átütő eredményeket elérni az a megfelelő
higiénia és tartástechnológia. Ha jól van tartva egy tehén, akkor
egészséges és ezt a tejhozamon keresztül hálálja meg.
Környezeti patogének által okozott tőgymegbetegedések
megelőzése
A nem megfelelő tartási higiénia könnyen tőgymegbetegedésekhez vezethet. A legideálisabb, ha száraz, tiszta tartási körülmények biztosítottak az állatok számára, ugyanakkor ezt nehéz
kivitelezni a csapadékos időszakokban. Ilyenkor kiemelt figyelmet kell fordítani a fejés előkészítésére és a szokásosnál is jobban kell a fejőmesternek ügyelnie, hogy az előkészítés után jó
minőségű papírral szárazra törölje a tőgyet a tőgygyulladások
elkerülése érdekében. Továbbá fontos az is, hogy amíg az állat a
fejőházban van, az idő alatt a helyét tisztára almozzák, hiszen ha
fejés után a tőgycsatornája még nyitva van, könnyen megfertőződhet. A pihenőterek folyamatos fertőtlenítését is rendszeresen el kell végezni, tiszta, jó minőségű száraz szalmával ellátni.
Az elégtelen istállóhigiénia kiváló környezetet biztosít például az algafertőzésnek (Prototheca), ami még a Staphylococcus
aureus baktériumot is megelőzi az előfordulási gyakoriságban.
A Prototheca fertőzés következtében az állomány tejtermelése
jelentős mértékben lecsökken, a szomatikus sejtszám tartósan
megemelkedik. A fertőzött állatok akár már az ürítésükkel is közvetlenül megfertőzhetik társaikat. A Prototheca fertőzés megállítása pedig csak az állatok selejtezésével lehetséges.

1
Magyar Élelmiszerkönyv 2-51/01 Termelői nyerstej- 1.3. Termelési
folyamat főbb irányelvei: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/2
0182/213643/1_8/9fd51502-20e1-41cf-b722-c860166d4206
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Tőgytörlő papírok és jelentőségük
A tőgymegbetegedések megelőzésében nagy szerepe van
a törlő papíroknak. A tőgyeket cseppmentesen, nagyon
jó minőségben kell tudni
megtörölni, amire a korábban
használt, mára elavultnak
számító eszközök (törölközők, rongyok) nem képesek.
Aki profin akar tejet termelni,
annak a tőgytörlők közül is a
minőséget kell választania,
ami nem feltétlen jár együtt
a magas árral. A tőgytörlő kiválasztásánál a legfontosabb
szempontok: perforálás, tapintás, használhatóság, hatékonyság, hogy ne morzsolódjon, ne hagyjon színt, ne hagyjon
szálakat. Többen kedvelik a színes papírokat, azt mondván, hogy
ezeknél látják, ha a papír a tőgyön marad. Fontos, hogy a mai
modern technológiával készített, minőségi papírok egyáltalán
nem tapadnak a tőgyre, nem morzsolódhatnak. A tőgytörlők
közül a legoptimálisabb választás a 2-3 rétegű 19-21gr/nm-es
alapanyagból készült papír.
Tőgytörlő papír a Hygilux ajánlásával
A Hygilux minden kategóriában kiemelkedő minőségű tőgytörlői
közül kiemelnénk a csúcsminőségű három rétegű élelmiszeripa-

ri felhasználásra készült Tenerella Proffesional 195-öst, melynél
az magas minőségű puha alapanyag és az ideális lapméret teszi
optimálissá a felhasználást.
Az ökológiai és gazdaságossági szempontokat jobban szem előtt
tartóknak ajánljuk a Tenerella Green Line 3010-es terméket,
amely már sok helyen bizonyította, hogy egy újrafeldolgozott
papír is lehet csúcsminőségű, miközben az ára nagyon kedvező.
Fontosnak tartuk hangsúlyozni, hogy a megfelelő adagoló,
annak kialakítása és ergonomikus elhelyezése is hozzájárul az
eredményes munkához, a fentebb említett termékeinkhez a
kiváló alapanyagból készült Mar Plast 552-es adagolót ajánljuk, melyet esztétikusságával, könnyű utántölthetőségével és
rendkívül gazdaságos üzemeltetésével jellemzünk. Ügyfeleink
tapasztalata szerint akár 25%-kal is csökken a papírfelhasználás
a véletlen szennyeződések megszűnésével.
A teljes termékkínálatunk a http://hygilux.hu/-on elérthető.
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Borjú törésmentes fejlődése – hogyan tartsuk meg
a kezdeti előnyöket?
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
Amikor borjúnevelésről beszélünk, többnyire a tejpótló tápszer
kerül az érdeklődés középpontjába. A borjú fejlődése szempontjából valóban létfontosságú a kiváló minőségű tejpótló tápszer
alkalmazása a megfelelő koncentrációban és mennyiségben.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni az állat életkorának előrehaladásával egyre fontosabbá váló szilárd takarmányokról sem.
Azt az előnyt, amit az itatásos időszakban magas költséggel és
rengeteg munkával, odafigyeléssel elérhetünk, könnyen elveszíthetjük a választásnál és az üszőnevelés során. A borjú törésmentes fejlődését a megfelelő menedzsment mellett megfelelő
takarmányozással tudjuk biztosítani.
Előző cikkeinkben részletesen tárgyaltuk a kolosztrumitatást, az
anyagcsere programozást, a belső szervek megfelelő fejlődésének fontosságát és a tejpótló tápszerek minőségét, alkalmazását. Jelen cikkünkben arról beszélünk, hogyan kerülhetjük el a
borjú választáskori visszaesését és hogyan nevelhetjük minél
hatékonyabban az üszőt. 2017. végén Martin Wufka (Trouw
Nutrition, kérődzőspecialista) tartott Magyarországon előadássorozatot a témával kapcsolatban.
A borjú speciális adottságai
A borjú különleges állat, hiszen elő-kérődzőként (monogasztrikusként) kezdi az életét és fokozatosan, a bendő fejlődésével párhuzamosan tér át a kérődző életmódra.
A borjú gyomrának üregei születés után a következőképpen
viszonyulnak egymáshoz méret alapján: bendő 25% (0,5 liter),
recésgyomor 5%, százrétű (leveles) gyomor 10%, oltógyomor
60%. A kifejlett kérődzőnél ezek az arányok és méretek teljesen megváltoznak: bendő 80% (80 liter felett), recésgyomor 5%,
százrétű gyomor 8%, oltógyomor 7%.
A borjú a helyesen itatott tejet vagy tejpótló tápszert (megfelelő
szárazanyagtartalom: minimum 12%, itatási hőmérséklet 38 oC
körül) a nyelőcsővályú reflex révén közvetlenül az oltógyomorba
issza, így a tejivás nem segíti elő a bendő fejlődését. Ez az egyik
oka annak, hogy a borjú számára már a második héttől kezdve
felkínáljuk a szilárd takarmányokat, amely kiváló minőségű indítótápot és általában szénát jelent.
Kritikus pontok
Ha az üszők esetében összehasonlítjuk a tőgy és a test növekedési görbéjét, akkor szembetűnő, hogy az egész test lineáris
növekedésével ellentétben a tőgynek van egy kiemelt fejlődési
szakasza, ami 3 hónapos korban kezdődik és a 8. hónap környékén a pubertással fejeződik be.

Az ábrából az is látszik, hogy a tőgy gyorsabb növekedési szakaszának kezdete éppen a választás idejére esik. Ha a borjú választása nem zökkenőmentes, akkor a tőgy fejlődése is hiányt szenved, ezért kiemelt fontosságú a fokozatos választás és a szilárd
takarmányok felvétele. A tőgy fejlődése szempontjából a másik
veszélyes pont a pubertás, amikor a tőgyszövet fejlődése lelassul, ugyanakkor az üsző szárazanyag-felvétele magas, elmondható, hogy túl van etetve az állat. A tőgybe ekkor épül be a zsír,
ami viszont a tehén egész életében megmarad és nem szorul
külön magyarázatra, hogy ez a tejhozam csökkenését okozza.
A különböző takarmányok hatása a bendő fejlődésére
Jól ismert tény, hogy a borjú életének első három hónapja során az emelt szintű takarmányozás az összes tőgyszövet és a
parenchyma állomány kiemelt fejlődését eredményezi. De mi
a helyzet a bendővel, ahol a tej alkotóelemeihez szükséges illó
zsírsavak termelődnek?
A Berlini Egyetem Kérődző Tanszékén végeztek arra irányuló
kísérletet, hogy a különböző takarmányféleségekből mennyi
szárazanyagot vettek fel a borjak az első 10 hétben és hogyan
hatottak a bendő fejlődésére (Noci, Bardhyl 2009). A kísérletben 5 csoportra osztották a borjakat, amelyek a tejpótló mellett
a következő takarmányokat kapták:
- csak széna
- csak abrak
- abrak + széna
- abrak + kukoricaszilázs + 5% szalma
- kukoricaszilázs + 5% szalma
Számos egyéb paraméter mellett mérték a napi szárazanyagfelvételt, a vízfelvételt, napi testtömeg-gyarapodást, mellkas
körméretet, marmagasságot és vágás után a belső szerveket is
megvizsgálták.
Az átlagos napi takarmányfelvétel szárazanyagban csak széna esetében 0,7 kg volt, csak abrak esetében 1,11 kg volt,
abrak+széna esetében 1,27 kg volt (amiből a széna 0,05 kgot jelentett), abrak+kukoricaszilázs esetében 1,12 kg volt, míg
kukoricaszilázs esetében 0,4 kg volt. A bendőpapillák fejlődése
szempontjából is legkedvezőbb az abrak+széna etetés volt, ha
az állat csak szénát vagy csak abrakot kapott, akkor a papillák
fejletlenek, elhaltak voltak, viszont abrak+széna etetése után
szépen fejlett, egészséges papillákat találtak.
Adatok

Abrak

Összes SZA kg/
nap

0,70

1,11

1,27

1,12

0,40

Napi TTM+

0,70

0,86

0,95

0,49

0,88

Mellkas körméret (cm)

100

103

107

99

90

94

94

96

92

90

Marmagasság
(cm)
60 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/2

Széna+ Szilázs +
abrak
abrak

Széna

Szilázs

Szeretettel várjuk standunkon (G/925) a XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon! Hódmezővásárhely, 2018. május 10-11-12.

Magyarországi forgalmazó:

www.intermix.hu

HAZAI SZERZŐINK
A mellkas körméret, marmagasság és napi testtömeg-gyarapodás is az abrak+széna esetében volt a legjobb, mindhárom adatban jelentős előnnyel.
Zökkenőmentes választás
A későbbi teljesítmény és a borjú egészsége szempontjából
létfontosságú, hogy a borjú fejlődése ne essen vissza a választáskor. Erre dolgozott ki egy stratégiát a Trouw Nutrition, a
megadott itatási és választási technológiával, illetve a Calf-TMR
nevű termék kifejlesztésével, aminek az alkalmazásával a borjak
számára száraz-TMR-t, vagyis teljes takarmányadag keveréket
tudunk összeállítani.
A LifeStart borjúnevelési stratégia vázlata az alábbi ábrán látható. A tejpótló mennyiségét kb. 3 hét alatt, fokozatosan csökkentjük a választásig, amikorra a borjúnak legalább 1,5 kg száraz
TMR-t kell felvennie naponta, 3 egymást követő napon.

A bendő optimális fejlődéséhez 3-féle takarmányra van szükség:
1.
2.
3.

abrak: a gyorsan elérhető illó zsírsavak által adott kémiai inger révén segíti a bendőpapillák fejlődését és
serkenti a bendő vérkeringését.
szálastakarmány: növeli a bendő térfogatát és erősíti
a bendő izomzatát.
víz: a legkevésbé megbecsült táplálóanyag! A bendő
nem tud víz nélkül fejlődni. 1 kg abrak megemésztéséhez 4 liter vízre van szüksége a borjúnak. A víz legyen
tiszta, friss és ad libitum elérhető.

A Calf-TMR könnyen hasznosuló energiát biztosító ásványi
anyag- és vitamin-kiegészítő, amelyet abrakféleségekkel, melasszal és kitűnő minőségű, lehetőleg árpaszalmával kell bekeverni. A szalmát azért részesítjük előnyben a szénával szemben,
mert a beltartalma kevésbé ingadozik, mint a széna esetében.
A javasolt szecskaméret 2-3 cm, ez a strukturális rost szükséges ahhoz, hogy a bendőpapillákra gyakorolt dörzshatás révén
azokat megfelelően tisztítsa, ezáltal megelőzze a parakeratózist
(papillák elszarusodása).
A borjak számára összeállított száraz-TMR a következőkből áll:
12% árpaszalma, 12% cukorrépa melasz, 30% roppantott kukorica (lehet durva dara), 18% roppantott árpa (lehet durva dara),
18% szójadara és 10% Calf-TMR.
A bekevert száraz-TMR beltartalma: nyersfehérje: 15,5%, ME:
10,5 MJ/kg, nyersrost: 7,7%.
A keverés sorrendje: először a pormentes, szecskázott szalmát
kell a keverőkocsiba tölteni és keverni egy ideig, hogy
megfelelő legyen a szecskaméret. Következő lépés a
melasz felöntése és alapos elkeverése (kb. 15 perc).
Utoljára az abrakféleségeket és a Calf-TMR-t kell
hozzáadni és alaposan elkeverni. Szorbinsav hozzáadásával megelőzhető a penészedés is. Az elkészített
száraz-TMR letakarva és száraz, hűvös helyen tárolva
több napon keresztül is eltartható. A borjakkal 2 hetes kortól egészen 4-5 hónapos korig monodiétaként,
ad libitum etethető. A borjak kb. 5 hónapon keresztül
ugyanazt a komplett takarmánykeveréket fogyasztják,
ezzel elkerülhető a választáskori visszaesés.
Összefoglalás
A fentiekből látható, hogy van megoldás a választáskori visszaesés elkerülésére. A borjúnak minden változtatás stresszhatást jelent, nem szabad egyszerre
terhelni a tejitatás beszüntetésével, átcsoportosítással, új istállóval vagy takarmányváltással. A szalma-TMR alkalmazásával a borjú/üsző 5 hónapon keresztül ugyanazzal a takarmánnyal etethető. További előnyei, hogy az édes íz (melasz)
miatt a borjak szívesen fogyasztják, ezáltal megkönnyíti a tejpótló tápszerről szilárd takarmányra történő áttérést. A magasabb
szárazanyag-felvétel révén a testtömeg-gyarapodás is magasabb
lesz, a borjak szervezete jobban fejlődik. A takarmány homogén,
„minden falat egyforma”. Etető kocsival is kiosztható.
A Sprayfo és a Calf-TMR gyártója, a Trouw Nutrition 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 megoldáscsomaggal áll partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő
minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs
tejtaxival, borjú itató automatával, higiénikus kolosztrum kezelő
rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő
telepeket.
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DeLaval ivarzás figyelő rendszer
– ellenőrzés alatt a termékenyítés
Boldizsár Péter
termékmenedzser, DeLaval Kft.
A tehenészeti telep sikeressége – többek között – azon a képességen múlik, hogyan tudja az állatokat vemhessé tenni. A nagy
vemhesülési arány elérése érdekében meg kell találni az ivarzó
teheneket és a legalkalmasabb termékenyítési időt ahhoz, hogy
egy tehén vemhesüljön az inszeminálást követően.
A tejtermelő telepeket az ivarzó tehenek észleléséhez extra figyelő „szemekkel” látja el a DeLaval. Az ivarzás észlelésére szolgáló DeLaval aktivitás rendszer 1998-ban jelent meg a piacon,
a világon elsőként alkalmazva az ivarzásfigyelő rendszerekben
rádióhullámú adatátvitelt. Az eltelt 20 év alatt a DeLaval széleskörű tudást és tapasztalatot halmozott fel az ivarzás észlelésről.
Ez idő alatt az aktivitás rendszerünk is sokat fejlődött a kezdetekhez képest. A DeLaval a tehenek mindennapi mozgáselemzéséhez egy fejlett statisztikai módszert alkalmaz, mely során az állat
jelenlegi mozgása kerül összehasonlításra az elvárthoz képest. A
svéd DeLaval aktivitásmérőben használt algoritmusnak magyar
vonatkozása is van: a múlt század ’60-as évei elején Kálmán Rudolf világhírű magyar mérnök és matematikus által kifejlesztett
matematikai statisztikai számítási módszeren alapszik.
Az állat napi mozgása, aktivitása sokat elmond annak jelenlegi
ivarzásáról és egészségi állapotáról. Az állat ivarzásának kezdetére alapozva nem csak a tehén ivarzását tudjuk megállapítani,
de az álló ivarzás kezdési időpontját is. A kezdési idő arról is
tájékoztat, ha túl késő termékenyíteni – hosszú távon ez költségmegtakarítást jelent.
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A DeLaval DelPro™ Farm Manager intelligens módon összeköti
a tejtermelő telepet a tehén nyakára erősített aktivitásmérővel.
Az aktivitásmérő minden 15 percben küldi a tehenek legutolsó
mozgásadatait a DelPro rendszernek, így ennek köszönhetően a
felhasználó számára mindig a legfrissebb aktivitási információ
érhető el a tehenekről. A könnyen áttekinthető és érthető listák
a tehenek nagy aktivitásáról adnak „órára pontos” információkat. Az ivarzás jelzett és kalkulált kezdési ideje alapján a termékenyítés ideális ideje is meghatározható.
Az aktivitásmérő egy digitális 3D gyorsulásmérőt tartalmaz,
mely az állat minden irányú mozgását érzékeli. Az aktivitásmérő automatikusan bekapcsol, amikor az áthalad a fejőház RFID
azonosító antennájánál, a válogatókapuknál vagy az abraketető
állásokban. Ha nem történik aktivitási adatküldés, akkor az aktivitásmérő egy bizonyos idő elteltével automatikusan kikapcsol.
Az elem élettartama 10 év folyamatos működés mellett, ami a
leghosszabb a piacon: ezen felül az automatikus kikapcsolással
az elem élettartama még hosszabb lehet ott, ahol az aktivitásmérőket hosszabb-rövidebb időre elteszik, tárolják.
A tehén mozgásai egy aktivitási szintben összegeződnek, ami rádióhullámon keresztül minden 15 percben eljut a vevőegységhez. A gyakori jelküldéseknek köszönhetően – még néhány órás
adatküldés kimaradás esetén is – az optimális termékenyítési
idő, az ivarzás kezdési idejének észlelése sokkal megbízhatóbb
és pontosabb.
Az új generációs aktivitásvevő egységek 200 m-es rádióhullámú
hatósugara jelentősen megnövelhető akár 2,5 km hatótávolságra is!
Amikor az állatok az irodától messze vannak, ahol a vevőegység
kábeles csatlakozása nem megoldható az elektromos hálózathoz, ott lehetséges vezeték nélküli vevőegységeket telepíteni,
melyek tartalmaznak egy napelemet és tölthető akkumulátort.
Ezzel a megoldással lehetővé válik az állatok megfigyelése a távolabbi legelőkön is.
A tehenek aktivitási
adatai a rendszervezérlőn keresztül a számítógép DelPro telepirányítási programjába kerülnek. A teljesen integrált
aktivitási adatok itt
különböző formákban
és részletekben jeleníthetők meg a telepvezetés döntéseinek támogatására. A DelPro-ban
már kész kimutatások
találhatók az ivarzó tehenek megtalálásának
és megfelelő időben
való termékenyítésének
elősegítésére. Több más

Ötcsillagos
gondoskodás!

HAZAI SZERZŐINK

DeLaval InService All-Inclusive
™

A DeLaval InService All Inclusive szerviz szerződéssel a fejőberendezése jó kezekbe kerül. Egyszerűen válassza ki
az időtartamot, milyen kereskedelmi termékeket kíván használni és mi levesszük a gondokat a válláról!
Elvégezzük az előírások szerinti megelőző karbantartásokat, kicseréljük az alkatrészeket, beméréseket végzünk,
leszállítjuk a megfelelő időpontokban a kereskedelmi termékeket és szükség esetén szaktanácsadással is segítjük
Önt. Ez a nyugalom záloga!
További információkért kérjük, keresse a helyi DeLaval képviseletet.

www.delaval.hu
WWW.HOLSTEIN.HU 65

HAZAI SZERZŐINK
tehén aktivitási szintje óránként
összehasonlításra kerül az előző napok szintjeivel. Amikor az
eltérés meghalad egy bizonyos
szintet, akkor nagy aktivitási
riasztás jelentkezik. A tehenek egyedi aktivitási riasztásai
megtekinthetők a DelPro grafikonokban is.

lista is hasznosítja az aktivitási adatokat a beteg tehenek, a ve-

télések és egyéb szaporodási rendellenességek felfedezéséhez.
A felhasználó különböző automatikus jelentésekhez juthat hozzá, melyek mutatják:
• a teheneket, melyeknél ivarzás ellenőrzése szükséges
• a teheneket, melyek sosem ivarzanak
• a termékenyítendő teheneket
• a teheneket nagy aktivitási riasztással
• a teheneket kis aktivitási riasztással
• a termékenyítendő teheneket
A DeLaval aktivitásmérő rendszer nem csak az ivarzó és kis aktivitású tehenek azonosítására alkalmazható, de tájékoztatja a
felhasználót a vemhes teheneknél a lehetséges vetélésekről és
az ellés kezdési idejéről is! A vetélés, ellés vagy betegség jelzéséhez az aktivitásmérő mellett nincs szükség más érzékelőre. A
speciális algoritmusnak és az adatok összetett szűrésének köszönhetően más érzékelők alkalmazása nélkül is jelezni tudjuk
a vetélést, ellés közeledtét és a beteg, kis aktivitású állatokat.
Az egyedi tehéngörbék segítségével az állomány minden egyes
tehenének aktivitásmintája elemezhető. Megmutathatók az
aktivitási információk különböző kiválasztott időszakokban, illetve azok más telepirányítási adattal együtt megjeleníthetők
egyetlen grafikonban. A legtöbb tehén állandó napi rutinokat
követ (evés, fejés, pihenés, társas kapcsolatok, stb.). Ez azt is jelenti, hogy minden nap minden tehén megközelítőleg ugyanazt
az időt szánja a tevékenységekre, ugyanabban az időpontban. A
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Még azoknál a teheneknél is,
melyek egy napon belül kevésbé mutatnak állandó viselkedésmintát, az egyes tevékenységekre szánt időben egész
következetes, állandó rutin
látható minden nap. Mindezeket a mozgásmintákat méri a
rendszer és ezekre az értékekre alapozva a DeLaval aktivitási
rendszer képes felismerni a kis aktivitású teheneket, amikor
azok az elvárthoz képest kevesebbet mozognak. Mivel a tehenek napi aktivitás szintje általában állandó, az aktivitásszint jelentős mértékű csökkenése azt jelenti, hogy a tehén beteg lehet
és szükséges megfigyelni. A kis aktivitás összefüggésben lehet a
tejcsökkenéssel, rosszabb testkondícióval, sántítással vagy különböző, más betegségekkel. A DeLaval aktivitásmérő sikeresen
alkalmazható a rendszertelen fejésű állatoknál is, ami jellemző a
VMS fejőrobot rendszerekben.
Az aktivitásmérő rendszer üszőknél is megbízhatóan alkalmazható, mivel a fejőházon kívül és a legelőkön is működik. Az üszők
nem fejős állatok, ezért azok kevésbé kiegyensúlyozott napi rutint mutatnak, mint a tehenek ugyanabban az állományban. Az
aktivitásmérő rendszer pontossága szabályozható és egyénileg
beállítható a telep állományára az állatok aktivitási intenzitásától és összetételétől függően és így az eredményesség is célzottan javítható.
Ma már egyre kevesebben dolgoznak a tejtermelő telepeken,
ami ugyan „költséghatékony” jelenség, ám sokszor sajnos hiányzik a szakértelem, a hozzáértés az ivarzó tehenek felismeréséhez. A túlterhelt és elfoglalt alkalmazottak
nem képesek rendszeresen, mindennap követni a tehenek életét
és viselkedését, beleértve a változásokat,
ivarzásokat és termékenyítéseket.
A DeLaval DelPro™
Farm Manager telepirányítási
program
az integrált aktivitási
rendszerrel együtt hatékony, megbízható
és automatikus segítséget ad a tejtermelő
telepeken mindezen
napi feladatok elvégzéséhez, ellenőrzéséhez.

Drewitt Bt.
Istállók csúszásmentesítése betonmarással
100%-os elégedettséggel
Már több mint 200 000 m2 felmart terület!

Előzze meg a szétcsúszásokat!

Rövid határidőre vállaljuk
Állattartó telepek betonpadozatának csúszásmentesítését.
Megtérülése:
Egyetlen kieső állat értéke magasabb lehet, mint a betonmarás
költsége.

Új termék érkezett Magyarországra!!!
Itatószelep, mely nagy
áteresztőképességű és
el van látva egy
fagymentesítő
szerkezettel, mely
csökkenti a szelep
elfagyásának esélyét.

Szabó Lajos
Mobil: +36-70-37-56-662

www. Drewitt.hu

E-mail: lalesz32@gmail.com

