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Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Hosszú éveken keresztül a Holstein Magazin hasábjain adtunk számot az Egyesületünk működésében említésre méltó eseményekről. Sokatmondóan a címe is ez volt „Eseménynaptár”. A kollégákkal beszélgetve, nosztalgiázva ismét felmerült ennek az igénye. Úgy
gondoltuk, hogy a küldöttgyűléstől kezdve felidézzük az elmúlt időszak kiemelkedő eseményeit és azokat rendszeresen felsoroljuk
a következő lapszámokban is. Ez remek lehetőséget biztosít arra, hogy majd az év végéhez közeledve megálljunk egy pillanatra és
visszatekintsünk, számot vessünk az elvégzett munkával, átgondoljuk azt, hogy mi áll még előttünk. Természetesen egy-egy ilyen
„eseménynaptár” nem teszi lehetővé annak taglalását, hogy egy-egy ilyen felsorolásszerűen felidézett tevékenység mögött milyen
hosszú tárgyalási folyamat, egyeztetések, megbeszélések húzódnak. Ezeket értelemszerűen nem is tartalmazza összeállításunk, de
az érdekesebb eseményekről külön írások formájában informáljuk Tisztelt Olvasóinkat.
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EGYESÜLETI ÉLET
A lista természeténél fogva soha nem lehet teljes, de most a
széles palettáról választva a genomikai tenyészértékbecsléssel
összefüggő, az állományok genetikai alapú értékbecslésével
szeretnénk foglalkozni.
A genetikai tenyészértékbecslés 2017. decemberében vált hivatalossá Magyarországon, miután a becslést végző rendszer sikeresen teljesítette az INTERBULL tesztjeit. Ez nagy lépés volt a
hazai holstein tenyésztés történetében, hiszen így már hazai referenciabázis segítségével a lehető legpontosabb tenyészértéket
tudjuk tenyésztőink részére átadni.
Mint ahogy azt korábban jeleztük, a következő lépés a
tenyészértékbecslési futtatások gyakoriságának növelése és a
nőivar genomikai alapú értékelésének bevezetése és széleskörű
elterjesztése. Ehhez néhány feltételnek teljesülnie kell. Az első
és talán legfontosabb az, hogy a tenyésztési hatóság befogadja
igényünket és lehetővé tegye a megnövekedett számú futtatást.
Ez értelemszerűen a rendszer felkészítését is tartalmazza, valamint új szerződéses pénzügyi feltételek közé kell helyezni a jelenlegi viszonyunkat. Ez csak látszólag egyszerű feladat, hiszen
2018. novemberétől az európai állattenyésztési rendelet hatályba lépése miatt jelentős átalakulás várható a tenyésztésszervezésben. Genomikai alapú tenyészértékbecslés kiterjesztése
nagyszámú nőivarú egyedre szintén tartalmaz szakmai kihívásokat. A fejlesztők először egy megvalósíthatósági tanulmányt
készítenek, majd felkészítik a rendszert a havi gyakoriságú futtatások végrehajtására. Ennek pénzügyi feltételei tisztázódtak, így
elhárult minden akadály a fejlesztés indulása előtt.
Természetesen a rendszer akkor tud működni, ha rendelkezünk
a vizsgálandó egyedek örökítőanyagának tulajdonságaival,
vagyis a birtokunkban van az üszők és tehenek SNP térképe.
Itt a következő feladat az, hogy a magyar tenyésztők számára
a lehető legkedvezőbb árfekvésű és a legtöbb információt szolgáltató laboratóriummal szerződjünk le. Hazánkban sajnos nincs
ilyen laboratórium, hiszen egész Európában komoly központok
alakultak azért, hogy ezt a rendkívül drága technikát (Illumina)
megfelelő hatékonysággal tudják üzemeltetni és ezáltal kedvező
árakat érjenek el. Nem titok, hogy mi magunk is próbáltunk laboratóriumi felszereléseket beszerezni és az árakat, költségeket
megismerni, de gondos számítások után kiderült, hogy egyszerűen nem tudnánk ezt a rendszert a hazai populáció mérete miatt hatékonyan működtetni.

Josef Kucera - az intézmény vezetője előadására készül.
laboratóriumot. Mi idejekorán jeleztük együttműködési szándékunkat, amely a tervezésnél és az eszközök beszerzésénél
komoly előnyt jelentett. Az Illumina cég pontosan tudja, hogy
a szarvasmarhatenyésztésben ez a technológia gyakorlatilag
egyeduralkodó. Ezt áraiban is gátlástalanul érvényesíti. Kizárólag egy dolog számít. Az, hogy hány db vizsgálathoz való chip-pet
vásárol az adott felhasználó. Az SNP meghatározások esetében
a költségek legnagyobb részét a chip teszi ki. Ha a magyar
mintákkal mi is becsatlakoznánk ebbe a munkába, akkor mind a
két fél számára előnyös üzletet tudnánk kötni.

Ma már a lehető legpontosabb
tenyészértéket tudjuk
tenyésztőink részére átadni.
A cseh kormány továbbra is fontosnak tartja ezeket a vizsgálatokat, ezért támogatásokat nyújt a tenyésztők részére. Irigylésre
méltó helyzet, amelyből — így közvetett módon ugyan, de mi is
szeretnénk részesülni. A hónap közepén volt szerencsém meglátogatni ezt a laboratóriumot a Prága melletti Hradistko-ban
és tárgyalni az illetékesekkel. Konkrét ajánlatukat hamarosan
megkapjuk, de biztos vagyok benne, hogy számunkra kedvező
feltételeket nyújtanak.
Érdekes beszélgetést folytatunk a minták begyűjtésének
lehetőségeiről. A legegyszerűbb és legpontosabb eredményeket a szőrminták gyűjtése adja. Korábban felmerült a jelöléskor
porc-szövetmintát gyűjtő krotáliázási rendszer bevezetése, de
ezzel kapcsolatban egy érdekes jelenségre hívták fel a figyel-

A Cseh-Moráviai Tenyésztőszervezet székháza Hradistko-ban.
Ugyanakkor kiváló együttműködésünk van a Cseh-Moráviai
Tenyésztőszervezettel, amelynek meghatározó tagja a Cseh
Holstein Egyesület. Ők komoly állami támogatás mellett 2018.
elejére felépítettek és több területen akkreditáltak egy ilyen

Egy DNS izoláló és felszaporító műveleteket végző ipari robot.
WWW.HOLSTEIN.HU
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A készülékbe helyezendő „tálca”, amely 4 db chip-pet fogad,
egyenként 24 mintával. Összesen 96 mintát tud elemezni optimális esetben. A folyamat technikai értelemben 3 napig tart.
memet. A holstein populációban (és nemcsak Magyarországon)
egyre nagyobb számban jelennek meg az ikervemhességek. Sok
esetben az embriók még a magzati élet során felszívódnak, és
így rejtve marad az ikervemhesség, de a meg nem születő egyed
embrionális sejtjei bekerülhetnek a megszülető borjú testébe,
vérkeringésébe. Ezek úgynevezett „kiméra” állatok lesznek,

6
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vagyis két (eltérő) szervezet sejtjei találhatók bennük. Ha a fülporc kinyerése során véletlenül egy vénát találunk el, akkor a
minta mellé kerülő vérben lehetnek ilyen idegen (kiméra) sejtek. Ebben az esetben vizsgálatot nem tudjuk pontosan elvégezni, vagyis meg kell ismételni. Ez az esetek mintegy 8-10%-ában
előforduló jelenség. A gazdák nem voltak hajlandók fizetni az
extra vizsgálatokért. A szőrminták esetében viszont egyértelmű a helyzet. A helyesen kihúzott (és nem vágott!) szőrminta
hajhagymával rendelkezik és ebből tökéletesen kinyerhető a
DNS, amely az SNP információ alapja. Az SNP segítségével pedig
genomikai tenyészértéket számíthatunk már a legkorábbi életszakaszban — akár újszülött borjú vagy embrió korban is.
A mintákat egy speciális, ragasztó felülettel ellátott karton kártyán tudjuk beküldeni, illetve fogadni. Az egész mintagyűjtő
rendszer rendkívül egyszerű és olcsó. Másik lehetőség még az
ún. orrváladék gyűjtése, amellyel az a probléma, hogy idősebb,
fejlettebb egyedek esetében a rögzítés nehézsége miatt gondot
okozhat. Borjúkorban viszont még alkalmazható módszer.
Amennyiben kedvező ajánlatot kapunk ettől a laboratóriumtól,
hamarosan megjelenünk ezzel a szolgáltatással. Az első időszakban — azért, hogy a rendszer sikeresen elinduljon — komoly
kedvezményekben fogjuk részesíteni a korán csatlakozókat. Így
volt ez minden országban, és amikor már látszik a rendszer minden előnye, akkor tudunk piaci alapon szolgáltatni. Elképzeléseink szerint lesz lehetőség egy költségvetési forrásból származó
támogatott hazai projektre, amely biztosítani tudja továbbra is a
rendkívül kedvező árfekvést. Azt sem szabad felednünk, hogy ez
a hazai rendszer adja a legpontosabb információt állományukról.
Bízunk benne, hogy hamarosan további technikai részletekről
tudok beszámolni és elindíthatjuk az országos szolgáltatásunkat.
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®
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2100 Gödöllo∫, Pattantyús Ábrahám krt. 11. Tel.:+36-28/510-060
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XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
napok, Hódmezővásárhely
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
Felvezetők ügyességi versenye
A kiállítás ezen programjának népszerűségét jelzi, hogy minden
évben nagy érdeklődés mellett, jó hangulatban kerül lebonyolításra a felvezetők ügyességi versenye. Pénteken 12 nevezett
versenyzővel kezdődött meg kora délután a versengés.
Látványos, izgalmas színfoltja a rendezvény programjának, ahol
a fellépő párosok az összhangjukról, az egyedek idomítottságáról adnak tanúbizonyságot. A sokak számára már jól ismert
akadálypálya mindig hoz meglepetést még a legrutinosabb versenyzőknek is.

viselték a versenyen. Szintén 132 pontott szerzett Tóth Zoltán
és Bolygó a Hód-Mezőgazda Zrt-től, de ilyenkor a rövidebb idő
alatt teljesített pálya a nyerő a holtverseny eldöntésekor ezért
ők a negyedik helyre szorultak a dobogóról. Gratulálok minden
résztvevőnek!

Fiatal felvezetők versenye
Az előző évekhez hasonlóan szombaton rendezték az Ifjú Holstein-tenyésztők XX. Országos Felvezető Versenyét. A tenyésztők számára is megnyugtató érzés, amikor azt láthatják, hogy a
felnövekvő generációban is megvan az a lelkesedés, ami az állattenyésztéshez elengedhetetlen. A szombati felvezetői versenyre
jelentkezők olyan fiatalok, sok esetben még gyerekek, akik időt,
energiát nem sajnálva gyakorolnak azért, hogy ezt a versenyt
megnyerjék. A program mégsem egy játék, komoly szabályai
vannak. A bíró - Kőrösi Zsolt, nemzetközi showbíró - választotta
ki a négy legjobban felkészült versenyzőt.
Ez egy összetett verseny, ahol elsősorban a felvezető munkája
kerül a középpontba. A bíró többek között azt figyeli, hogy milyen szinten van betanítva az üsző. Milyen az összhang állat és
felvezetője között. Fontos, hogy az üsző mozgása, haladása folyamatos legyen. Ezen kívül egyfajta metakommunikáció zajlik a
bíró, valamint a felvezető között, hiszen a felvezetőnek folyamatosan figyelnie kell a bíró instrukcióit, amit a lehetető legjobban
végre is kell hajtani.
Idén a 8 indulóból a legjobb ebben a műfajban Szulimán
Patrícia volt Lajoskomáromból, második a hódmezővásárhelyi

A győztes páros Hornyák Eszter és Csendes lettek a GEO-Milk Kft.
színeiben Sárospatakról 147 ponttal megelőzve a Jászapáti 2000
Mg. Zrt-től Tóth-Fekete Renátát aki Jámborral versenyzett és 142
pontot szerzett. A harmadiknak befutó duó Míró Péter és Turai
Vivat Goldsun 132 pontot gyűjtve, ők a Galgamenti Mg. Kft-t kép8
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kereskedelmi igazgató

+36 20 9621 563
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hiszen a tavalyi nyertes Lukács Lili Anna azon túl hogy elhozta
az előző évben nyert állatát, saját maga nyírta és készítette fel
a versenyre, így méltán vihette haza a neki járó ajándék üszőt!
Gratuálunk Mindenkinek!

Trényi Edina, a harmadik helyezett a szintén hódmezővásárhelyi
Herczeg Barbara lett. A verseny díjazása az előző évekhez hasonlóan alakult. Az első helyezett egy üszőborjúval térhetett
haza. A további két helyezett jutalma egy-egy bárány volt. A verseny szabályzata úgy rendelkezik, hogy aki az előző évben nyert
üszőjét a következő évi versenyen bemutatja, annak a szervezők
alanyi jogon felajánlana egy másik borjút. Így történt ez idén is

Az idei festett tehenünk

Aki bírált: Thomas Ender
34 éves svájci bírónk Zürich-től 30 km-re nyugatra, Kallernben él barátnőjével, Szonjával.
Állattenyésztési szakirányú BSC szintű agrármérnöki diplomával rendelkezik, 2011 óta a
holstein, a svájci tarka, a szimentáli és a montbeliard fajták vezető küllemi bírálója. Svájci
vezető bíráló, 17 főből álló csapata 70.000 egyedet bírál évente. 2012 óta a Svájci Holstein
Egyesület hivatalos show-bírója, az olasz, német, belga és luxemburgi Nemzeti Show-kon
is hozott már ítéletet. Bátyjával együtt tulajdonosai és vezetői a Hellender Dairy Farmnak,
amely a Hellender Holsteins prefixet hordozza. A telepen 30 tehenet fejnek és 45 fiatal
növendéket gondoznak.
Minden 3. laktációs vagy idősebb tehén excellent bírálattal rendelkezik, jelenleg 13 tehenük termel excellent bírálattal. Megtiszteltetés számára, hogy kétszer is nemzeti nagydíjas győzelemre vezethette fel Jordan Irene tehenét.
A legismertebb tehén a Hellender Holsteinsnél Juror Jurgolin EX-92 7* GM 34*, aki kétszer volt osztálygyőztes a Swiss Expo-n és 150.000 kg-os életteljesítménnyel rendelkezik.
8 különböző európai országba értékesítettek Jurgolin-tól embriókat és üszőket.
A tehén legismertebb ivadékai:
• Hellender Champion Calanda EX-95 4E – HM Grand Champion Swiss’Expo 2010,
• Hellender Goldwyn Glinnia EX-93 2E – Reserve Grand Champion és Legszebb tőgy
Swiss’Expo 2016
• és Hellender Doorman Gaprice VG-85 (2 évesen): Junior Champion a Junior Expo
Bulle 2016
• Jurgolin-nak napjainkig Svájcban 10 excellent minősítésű lánya termel.
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Litha pH +
Egészséges bendőflóra, kiegyenlített termelés
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

6,6

Állományszintű etetési kísérlet a laktáció első 120 napjában
(20 tehén/csoport). Milano, Olaszország, 2016

A tejtermelés alakulása Litha pH+ hatására
44
39
34
29

6,2

208

Szódabikarbóna

56

64

Magnézium-oxid

320

140

Stabilan tartja a bendő kémhatását.
3 mol VFA megkötésére képes
(NaHCO3 = 1 mol).
Növeli a rostfrakciók emészthetőségét.
Elősegíti a propionát fermentációt, ami
tejhozam és tejfehérje növekedést
eredményez.
Csökkenti az anyagcsereforgalmi
betegségek előfordulását.

Felhasználás 150 g/tehén/nap.

A Litha pH+ hatása a nyári hónapok alatt
31,5
31
30,5
30
29,5
29





Május

Június

Július

Kontroll

12

+ 1,2 liter
Litha pH+

Litha pH+

Állományszintű etetési kísérlet a nyári időszakban, azonos termelési
csoportban lévő állatoknál (50 tehén/csoport). Milano, Olaszország 2016

Kontroll

Lebontott sav
pH 5-ig
(ml/g puffer)

+ 1,3 liter
Litha pH+

Lebontott sav
pH 7-ig
(ml/g puffer)

Környezeti stresszhelyzetben (magas
hőmérséklet és páratartalom) kifejtett hatás

Kontroll

2
4
6
8
10
Takarmányfelvétel óta eltelt idő

+ 1 liter
Litha pH+

0




Kontroll

Kontroll

Nem merültek fel szaporodásbiológiai
problémák, a tehenek ivari ciklusa
egyenletes volt.
Nem jelentkeztek anyagcsereforgalmi
zavarból eredő megbetegedések.

+ 0,3 liter
Litha pH+

Magnézium oxid

5,6

Tejtermelés (liter)

Szódabikarbóna

5,8







2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Laktációs hetek száma
Litha pH+
Pozitív kontroll
Negatív kontroll

1 liter/tehén/nap többlet tejtermelés

6

5,4

1.

Litha pH+

6,4

Bendő pH

Jól induló laktáció, magasabb tejtermelés

Augusztus

1 liter/tehén/nap többlet tejtermelés
Változatlan étvágy, takarmányfelvétel
és kérődzés intenzitás.
Kevesebb anyagcsereforgalmi megbetegedés.
Alacsonyabb szomatikus sejtszám,
kevesebb lábprobléma.

Felhasználás 150 g/tehén/nap.

Litha pH+ hatása
a bendő kémhatására
kémhatására

Litha pH+ hatása a gyakorlatban

Tejtermelés (liter)

A bendőben élő mikroorganizmusok (baktériumok,
protozoák, gombák) számára a legmegfelelőbb, ha a
bendő kémhatása pH 6,2-6,8 tartományban mozog.
Ebben az esetben képesek a takarmányok szénhidrátjaiból annyi illózsírsavat szintetizálni és bakteriális
fehérjét előállítani, ami fedezni tudja a tejtermelés
energiaigényének 75%-át, aminosav igényének 60%-át.
A bendő pH drasztikus csökkenése a mikroorganizmusok pusztulásához, acidózis illetve szubklinikai acidózis kialakulásához vezet.

EGYESÜLETI ÉLET
Az év tenyésztője: Kővágó Ignác
1955. szeptember 3-án született Kalocsán. Kisgyermekkora óta körülveszi az állattenyésztés szeretete, melyet gazdálkodó szüleitől örökölt.
A Jánoshalmai Mezőgazdasági Szakközépiskola elvégzése után a Kalocsai Állami Gazdaságnál helyezkedett el háztáji agronómusként, ahol egészen 1992-ig, a gazdaság felszámolásáig dolgozott.
Ezt követően a mezőgazdaság kereskedelmi oldalán kezdett tevékenykedni, állat- és terménykereskedelmi vállalkozást indított.
Jelenlegi cégét, a dabasi Lakto Kft-t a véletlen „sodorta az útjába”. Az ottani állatokat szerette volna
felvásárolni, de a szarvasmarhák rossz egészségi állapotának, valamint a telep fizetésképtelen helyzetének köszönhetően egy olyan érzelmi és gazdasági döntés következett, amelyből egy olyan sikeres vállalkozás jött létre, ahol ma a tenyésztési és gazdasági eredmények
önmagukért beszélnek.
Vezetése alatt folyamatosan javult a gazdaság tejtermelési színvonala.
2017-re ez elérte a 13.860 kg-ot, amellyel Magyarország legmagasabb
standard laktációs tejtermelésű tenyészete lett. A gazdaság életében
az utóbbi években nem ritkák az ünnepek. Dabason eddig összesen 42
Aranytörzskönyves tehén mellett három 130.000 kg életteljesítményű
tehenet avathattunk. Az elmúlt négy évben az első laktációs standard
tejtermelési rangsorban a Lakto Kft. kapta az Ezüstkanna díjat.
A telepen a fejlesztések folyamatosan zajlanak, ennek köszönhetően a
tehénkomfort mellett a telep létszáma is növekedhetett. Tenyészállataival hosszú évek óta emeli a hazai és a nemzetközi kiállítások színvonalát. Tehenei a Holstein Európa Bajnokságra utazó válogatott tagjai voltak
2010-ben Cremonában és 2012-ben Fribourgban is. Az Európai Holstein
Konföderáció résztvevői számára is a Lakto Kft. biztosította az egyik helyszínt 2017-ben. Kétszeres Mestertenyésztő.
A szülői házból hozott mezőgazdaság-szeretetét továbbültette mindkét fiúgyermekébe is. A fiatalabb – Kővágó Róbert – több éve
segíti édesapja munkáját, amely szintén hozzájárult a vállalkozás sikeréhez.

A díjat Antal Gábor, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének elnökségi tagja és Bognár László ügyvezető igazgató adta át.
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EGYESÜLETI ÉLET

XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
2018. május 10-12.

A Holstein-fríz fajta díjai
Holstein-fríz szűz üsző I/A. kategória
Első helyezettje a 113 katalógusszámú 34084 2414 2 Bizánc
Apja: 28388 EDG RUBICON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Harmadik helyezettje a 101 katalógusszámú 33796 4574 6 Csendes
Apja: 27400 VIEW-HOME MONTEREY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Második helyezettje a 110 katalógusszámú 33604 5564 8 Bokréta
Apja: 28308 SIEMERS MOGUL PETY
Tenyésztő és tulajdonos: Agárdi Farm Kft., Seregélyes
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Holstein-fríz szűz üsző I/B. kategória
Első helyezettje: 122 katalógusszámú 34084 2331 0 Bolygó
Apja: 28704 GOLDEN-OAKS S MIRAGE RED-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Harmadik helyezettje a 120 katalógusszámú 34339 0519 1 Manuéla
Apja: 27479 SPRUCE-HAVEN STOIC-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Első helyezettje: 210 katalógusszámú 32312 5429 5 Muskátli
Apja: 26854 Izais-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mocsai Búzakalász Szövetkezet

Második helyezettje 123 katalógusszámú 33024 2801 7 Jámbor
Apja: 27245 ALL. CAP. BOBBY MOORE
Tenyésztő és tulajdonos: Jászapáti 2000 Mg. Zrt.

Második helyezettje 213 katalógusszámú 34339 0328 9 Pirka
Apja: 28280 CO-OP AVENGER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske
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XXV. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS
MEZŐGAZDA NAPOK, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

A BREED INVEST KFT. FELKÉSZÍTŐ CSAPATÁNAK SIKEREI
•

9 BÍRÁLATI KATEGÓRIA: 6 GYŐZELEM

•
•
•
•
•
•

JUNIOR CHAMPION
RESERVE JUNIOR CHAMPION
SENIOR CHAMPION
RESERVE SENIOR CHAMPION
GRAND CHAMPION
LEGSZEBB TŐGYŰ TEHÉN

- TENYÉSSZ OKOSAN, ÉLJ KÖNNYEBBEN! -

Andrássy Balázs
E-mail: andrassy.balazs@breedinvest.hu
Tel.: +36 30 272 9385

Balogh Mihály
E-mail: balogh.mihaly@breedinvest.hu
Tel.: +36 30 902 0856

www.breedinvest.hu
Breed Invest Kft.
2091 Etyek, Mester utca 82.

EGYESÜLETI ÉLET
Harmadik helyezettje 205 katalógusszámú 30358 9732 0 Pajkos
Apja: 26860 IMOLA-ET
Tenyésztő és tulajdonos: DC-BAU Kft., Debrecen, Agroworld cégcsoport

Második helyezettje 304 katalógusszámú 30273 9470 5 Szeles
Apja: 24823 CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Solum Zrt., Komárom

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Első helyezettje 306 katalógusszámú 34084 0834 8 Böske
Apja: 27551 BENNER SANTANA-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Harmadik helyezettje 312 katalógusszámú 33443 3065 3 Hibátlan
Apja: 27337 SILVERRIDGE V ELUDE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás
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Holstein-fríz tehén IV. kategória
Első helyezettje 406 katalógusszámú 30880 9605 7 Kati
Apja: 24321 MINNIGAN-HILLS DAY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Második helyezettje 408 katalógusszámú 33689 1554 4 Szumátra
Apja: 24800 SANDY-VALLEY SALOON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Harmadik helyezettje 410 katalógusszámú 33708 1719 9 Paula
Apja: 24810 TOC-FARM DUP. GLAUCO
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén V. kategória
Első helyezettje 513 katalógusszámú 33689 1362 5 Éva
Apja: 24332 SULLY HART MERIDIAN-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
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Második helyezettje 503 katalógusszámú 33232 6004 3 Iza
Apja: 25393 VELHUIS SGC ATMOST-ET
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Első helyezettje 608 katalógusszámú 33232 5096 7 Elke
Apja: 25059 COMESTAR LAUSMART
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes

Harmadik helyezettje 512 katalógusszámú 33232 5623 7 Hope
Apja: 26405 MISTY SPRINGS BLACKBERRY-ET
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes

Második helyezettje 604 katalógusszámú 31503 8609 9 Turai
Kata Goldsun
Apja: 23164 TOC-FARM GOLDSUN-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Galgamenti Mg. Kft, Tura
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Magas hozam és vitalitás!

M E L A V IT E

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

EGYESÜLETI
ÉLET
• FEHÉRJESZINTÉZIS
TÁMOGATÁSA
• HATÉKONY TÁPANYAG FELVÉTEL
• MAGAS SZÁRAZANYAG TARTALOM
• ÍZFOKOZÓ HATÁS

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

TREOVITE

Melavite
MVU

• ÍZLETES ENERGIAFORRÁS

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
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Holstein-fríz tehén VII. kategória
Első helyezettje 702 katalógusszámú 33082 8469 3 Rozi
Apja: 25393 VELHUIS SGC ATMOST-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Harmadik helyezettje 606 katalógusszámú 33232 5182 1 Goldkrone
Apja: 25059 COMESTAR LAUSMART
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes

Második helyezettje 701 katalógusszámú 33232 4989 5 Búcsu
Apja: 25381 COMESTAR LAWMAN-ET
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes
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Harmadik helyezettje 704 katalógusszámú 33708 0872 0 Göndör
Apja: 24863 LARS-ACRES FELICES FAVRE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Első helyezettje: 803 katalógusszámú 31503 8226 8 Turai Vivat
Goldsun
Apja: 23164 TOC-FARM GOLDSUN-ET
Tenyésztő: Galgamenti Mg. Szövetkezet, Tura;
Tulajdonos: Galgamenti Mg. Kft, Tura

Második helyezettje 804 katalógusszámú 32890 5023 0 Gabi
Apja: 24274 SYNERGY ALTAJENKINS
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Harmadik helyezettje 805 katalógusszámú 30117 7812 6 Ladi
Apja: 22519 Devon
Tenyésztő, tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.
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Holstein-fríz tehén IX. és X. kategória
Első helyezettje: 902 katalógusszámú 30232 9616 6 Sári
Apja: 21643 WILLOW-MARSH-CC GABOR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Harmadik helyezettje 903 katalógusszámú 31197 6275 3 Kati
Apja: 18703 BG DIOR JORDAN RED-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőkovácsházi Új Alkotmány Mg. Szövetkezet

Második helyezettje 906 katalógusszámú 31332 1397 2 Piroska
Apja: 22263 BOMAZ LANCELOT-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

A csapatverseny első helyezettje a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes
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Az Alta GRATULÁL a XXV. Alföldi
EGYESÜLETI ÉLET
Állattenyésztési Napok SENIOR RESERVE
CHAMPION tehene tenyésztőjének,
a PÁLHALMAI AGROSPECIÁL KFT. csapatának!

5023GABI
szül: 2013.09.07
Apa: AltaJENKINS
Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
WWW.HOLSTEIN.HU 23
zbabai@altagenetics.hu
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A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a kiállítás nagydíját a 803 katalógusszámú 31503 8226 8 Turai Vivat Goldsun
nyerte, tenyésztője és tulajdonosa: Galgamenti Mg. Kft., Tura.
A kiállítás szarvasmarha-tenyésztési nagydíját átadta: Baranyai
Sándor, a Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetségének elnöke

második helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének különdíjai
A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapja a Galgamenti Mg. Kft., Tura, a 604 Turai Kata
Goldsun nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE

harmadik helyezettje a Galgamenti Mg. Kft., Tura
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EGYESÜLETI ÉLET
Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredményesebben szereplő tenyészet részére.
A díjat kapja a Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
aki a kiírás alapján 72 pontot szerzett.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, küllemi bíráló, HFTE

A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Jászapáti 2000 Mg. Zrt. 123 Jámbor nevű szűz
üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Berkó József területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE

A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely, a 122
Bolygó nevű vemhes üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, küllemi bíráló, HFTE

A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Kasz-Farm Kft., Derecske 406 Kati nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Szabics István területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE
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A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a 608
Elke nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadja: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, küllemi bíráló, HFTE

A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Galgamenti Mg. Kft., Tura., a 803 Turai Vivat
Goldsun nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE

A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja az Pálhalmai Agrospeciál Kft, Dunaújváros., a 804
Gabi nevű tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos, területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE

A csapatverseny győztes tenyészete részére a tenyésztőszervezet 2017-ben Andrássy István díjat alapított.
A díjat kapta a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes
A díjat átadta: Andrássy Balázs és Kőrösi Zsolt

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta Kasz-Farm Kft., Derecske a 406 Kati nevű tehén bemutatásáért. Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, HFTE
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A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Galgamenti Mg. Kft., Tura a 803 Turai Vivat
Goldasun nevű tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 750.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Bognár László ügyvezető igazgató, HFTE
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EGYESÜLETI ÉLET
A 2018. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a legeredményesebb tenyészbika, 26423 Wa-Del Bryant-ET tulajdonosának vándorserleget ajánl fel az egyesület.
A bika tulajdonosa a Génbank-Semex Magyarország Kft., Mezőhegyes
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, HFTE
Egyúttal átadtuk az Év tenyészbikája díjat is, melyet 2017-ben
25157 SL WINGATE érdemelt meg.

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
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VADAS Kft - Bélmegyer
Hajdúböszörményi Béke Mezõgazdasági Kft. - Hajdúböszörmény
BOS BLEK - FARM Kft. - Berettyóújfalu
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A „MARGÓ”
Fekete Balázs
tenyésztési igazgató, Hód-Mezőgazda Zrt.
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
minősítést is jelentette MARGÓ számára. A friss bírálati pontjai
a következőek: Testpont 90; Tejelő erő 87; Láb-lábvég 91; Tőgy
91. Így 90 pont Végső pontszámmal zárult ez a bírálata.

Ha a Hód-Mezőgazda Zrt-nél valaki ezt a nevet hallja, rögtön
tudja, hogy az egyik legnevezetesebb tehéncsaládról beszélünk.
Bátran mondhatjuk, hogy évtizedekre visszanyúló sikeres utódokat felvonultató családot fémjelez a MARGÓ név.
A 2014. október 13-án született 33082 8445 3 számú tehén második ellését követően kapta meg az excellent minősítést 2018.
április 26-án.
Már első laktációs korában is kitűnt kortársai közül, hiszen a
2016. október 11-i ellését követő értékeléskor 85 pont Végső
pontszámmal rendelkezett. Főbírálati tulajdonságok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a pontjai: Testpont 82; Tejelő
erő 83; Láb- lábvég 88; Tőgy 85. A bírálat 2017 februárjában történt, majd ezt követően a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon a Kiállítás Legszebb Tőgy címet szerezte meg
2017-ben.

Másodjára 2017. október 23-án ellett, amely után 2018. áprilisától – a kiállításra történő válogatás alkalmával – újabb
bírálati eredménnyel büszkélkedhet, ami egyben az excellent
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Pedigréjét tekintve ATMOST×DE GAULLE×APPROVAL felmenőkkel rendelkezik.
Anyai ágon is jó küllemű tehenek biztosították a magas pontszámokat, hiszen anyja 83, anyai nagyanyja 80 ponttal került értékelésre a maga idejében.
Anyja 7 elléséből ő a 6.-ként látta meg a napvilágot a HódMezőgazda Zrt. Vajháti tehenészetében. 6 testvére közül 4 bikaborjú volt, a másik két üszőből pedig 81-81 pontos tehenek
lettek az idők folyamán.
Termelését tekintve is a kiugró egyedek közé tartozik, hiszen 1.
laktációjában 327 nap alatt 13.444 kg tejet termelt 477,1 kg zsírral és 423,7 kg fehérjével. Egy éven belül újra ellett, mivel második termékenyítésére újra vemhesült és 246 nap alatt 12.199 kg
tejet termelt 356,6 kg zsírral és 311,3 kg fehérjével.

EGYESÜLETI ÉLET
A családról:
Sokatmondó és különleges tulajdonságokra utal, ha egy
1600-as tehenészetben néhány állatot becenéven ismernek a telep dolgozói. Ilyen volt a 4689 „Öreg Margó” (szül:
1993, LINDY×NICK×ELEK), aki a család alapítójának tekinthető, habár az ősanyja 1976-os USA importig visszavezethető.
A nem ideális lábszerkezetű, de összességében masszív,
jól termelő, jó származású tehénre a második ellése után
figyeltek fel, amikor bikanevelő, majd később, főként a
lánya eredményei alapján donor minősítést kapott. Életteljesítménye hat laktációban 62.492 kg, valamint 9 ET
programból 81 embrió. Az embriók egy része Vajháton
beültetésre került, de sokat értékesítettek hazai tenyészetekbe, sőt brazil exportra is.
A Vajháti tenyészetben született 4 fia kapott tenyésztési
engedélyt, amelyeket az ország különböző részein természetes fedeztetésben használtak.
Lányai közül kiemelkedik 5577 Margó (Rudolph×Lindy),
amelyik anyja után először igazolta a család génjeiben rejlő rendkívüli vitalitást és életteljesítményt (8 laktációban
86.879 kg tejtermelés).
Érdekes, hogy a későbbi koncentrált tenyésztői figyelem
ellenére is a legismertebb, és a legnagyobb tenyészhatású
lánya a hagyományos módon, 1995-ben elsőként született 8652 Margó (Juror×Lindy) lett, aki a telepen a „Miss
Margó” becenevet kapta.
A neve beszédes, mert elegáns, kiváló küllemére is utal. A 3.
ellése után 86 végpontszámot kapott, majd egy évvel később
88 pontot, 90-es tőgypontszám mellett. A kiváló tőgyszerkezet
azóta is jellemző az egész családra.

lenleg 95.438 kg-nál tart, valamint dédunokáját 3760 Margót
(Ernie×Lawn Boy×Red Marker×Juror) aki a 3. laktációjában már
53.723 kilogrammot ért el.
Miss Margó fiai közül 14 kapott tenyésztési engedélyt, az országban született lányaik száma megközelíti a tízezer darabot.
Legkiválóbb fiai (16140 Vajháti Vajk Aaron, 16791 Vajháti Zsenge Mtoto, 18033 Vajháti Bronz Stormatic) révén egy időben
birtokolta a „Legeredményesebb magyar bikaelőállító” címet.
A család harmadik legkiválóbb tehene 8445 Margó a tenyésztőitől (és a bírálóktól) az „Excellent Margó” nevet kapta.
Származásáról a fent leírtakon túl érdemes megjegyezni, hogy
az „Öreg Margóra” történt rokontenyésztés eredménye. Anyja
8563 Margó (Vajháti De Gaulle Red Marker×Approval×Lindy) az
„Öreg Margó” unokája, anyai nagyapja (Vajháti De Gaulle Red
Marker) pedig „Miss Margó” fia.
Ez a pedigré ismét bizonyítja a családtenyésztés fontosságát!

Gazdaképző Kft. 2018. II. félévi oktatási programja
2018. augusztus 27-től – 31-ig
HOLLAND MÓDSZERŰ CSÜLÖKÁPOLÓ TANFOLYAM (szarvasmarha)
(1 hetes elméleti és gyakorlati képzés - Díja: 70.000,-Ft/fő)
***
2018. szeptember 03-tól – 28-ig
SZARVASMARHA INSZEMINÁTORKÉPZŐ TANFOLYAM
(4 hét bentlakásos, + 5 hét üzemi gyakorlat)
Díja: 220.000,-Ft/fő
***
2018. október 01-től – 05-ig
HOLLAND MÓDSZERŰ CSÜLÖKÁPOLÓ TANFOLYAM (szarvasmarha)
(1 hetes elméleti és gyakorlati képzés - Díja: 70.000,-Ft/fő)
***
2018. október 08-tól – 12-ig
ULTRAHANGOS PETEFÉSZEK- ÉS MÉHVIZSGÁLATOK SZARVASMARHÁN
(1 hetes képzés – elméleti és gyakorlati képzés
végzett állatorvosok és inszeminátorok részére)
Díja: 100.000,-Ft/fő
/Hozott készülék esetén 40 % kedvezmény/
***
2018. október 15-től – 19-ig
EMBRIÓBEÜLTETÉSI TANFOLYAM
(1 hetes képzés - végzett inszeminátorok részére)
Díja: 200.000,-Ft/fő
***
2018. december 10-től – 14–ig
GYAKORLÓ ÁLLATORVOSOK ÉS INSZEMINÁTOROK RÉSZÉRE TOVÁBBKÉPZŐ ELŐADÁSOKAT TARTUNK (díja: 40.000,-Ft/fő)
A fenti tanfolyamokra szállást,
étkezést igény szerint kedvezményesen biztosítunk!

Ilyen küllemmel természetes, hogy négy alkalommal is eredményesen szerepelt az Alföldi Állattenyésztési Napokon, valamint
2000-ben az OMÉK-on, többször elnyerve a „Kiállítás legszebb
tőgye” díját.
A kiváló küllemi tulajdonságokat mindkét szülő nagyon jól örökítette, mivel a kiterjedt család sok tagja VG minősítéssel rendelkezik.
Életteljesítménye a klasszikus értelemben nem rendkívüli, mert
négy laktációban „csak” 49.049 kg tejet termelt, viszont közben
10 ET program során 96 db első osztályú embriót adott.
Számtalan utóda közül viszont érdemes kiemelni unokáját 1396
Margót (Lawn Boy×Red Marker×Juror) aki 6. laktációjában je-

KIHELYEZETT FEJŐGÉPKEZELŐI, ÁLLATJÓLLÉTI
ÉS TEJHIGIÉNIAI TANFOLYAMOT
felkérésre, külön megállapodás alapján folyamatosan vállalunk.
***
Az érdeklődök részére bővebb tájékoztatót
és jelentkezési lapot küldünk!
Jelentkezni e-mail: info@alcsiredkft.t-online.hu
Ecseki Mihály 06 30/514-9984
vagy 56/420-895, 420-896 telefonszámon
Képzési nyilv.sz. 16-005604
Gazdaképző Kft.
5002. Szolnok, Keszeg u.15.
Tel./Fax: 56/420-895 – 56/420-896 E-mail: info@alcsiredkft.t-online.hu
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TERÜLETI HÍREK
Újak és régiek
Sebők Tamás
Agro-taks Kft., Taksony
32057 0433 9 Tímea
17820 V-Eaton×13805 Negro Mountain
2018. áprilisában új tenyészettel, az Agro-taks Kft-vel bővült az
Aranytörzskönyv. A 13 éves Tímea karrierje szépen, kiegyensúlyozottan indult. Negyedikes korában megbicsaklani látszott a
lendület, standard laktációja 10.634 kg-ról 8570 kg-ra esett vis�sza. Tehenünk viszont mintha ebből erőt merített volna, ötödikesként már 13.403 kg-mal, 50 kg-os napi termelésekkel, megtáltosodva „tért vissza”. Ha ezen a szinten nem is, de 10.800 és
12.000 kg közötti laktációkkal termel a mai napig. A tízedik borjának világra hozatala már csak „hab a tortán”, hiszen a 100.000
kg-os életteljesítményt már a kilencedik laktációja derekán elérte. Tímea 10. termelési ciklusát 40 kg körüli termeléssel indítva,
30 rakással a háta mögött (első 7 borját 13 inszeminálás előzte
meg) jelenleg 108.000 kg-nál tart. Összesen öt lánya született,
amelyekből már csak egy másodikos tehén és két üsző vállát
nyomja a családi név fenntartásának a terhe.

Dancs Farm, Tiszavasvári
32521 0472 6 Hintás
Hintás, a Dancs farm második tehene, aki életteljesítményével
átlépte a 100.000 kg-ot. Élete hajnalán senki nem gondolta,
hogy egyszer még a tenyészet legjobb egyedei között emlegetik majd. 7432 kg-os beköszönő standard laktációját közel 1000
kg-mal alulmúlt második követte, majd harmadikosként sem sikerült 8400 kg fölé emelnie termelését. Ettől kezdve laktációróllaktációra csupán pár száz kilogrammal ugyan, de emelni tudott
termelésén, így utolsó előtti laktációjában már megközelítette a
11.000 kg-ot. Viszont ezeket minden gond nélkül, megbízhatóan
hozta és elhúzódó laktációi nagyszerű perzisztenciájának
köszönhetően – nyolcadikosként 19.138 kg-mal zárt – 14 éves
korára ért a csúcsra. Négy lányából kettő lett eddig tehén. Az
első 36.558 kg tejjel a háta mögött negyedikes korában búcsúzott a tenyészettől. Jelenleg még két lányára számíthat a telep: a
folyamatban lévő laktációval a szintén negyedikes lánya 36.000
kg felett jár. Kilencedik ellésének gyümölcse, francia – Intriguant
– apaságú üszője előtt pedig ott van még az egész élet!

Az oklevéllel Dancsné Orosz Katalin, Hintást Busák Tamás vezette fel, mellette Dancs Gergő, Maczkó Tibor és Anga Zsolt.

Az oklevéllel Halász János ügyvezető igazgató, jobbra Halász
István telepvezető helyettes, Tímeával Marton Zoltán telepvezető és kollégáik a tenyészet első avatásán.

Erős csontozat, kiváló lábak. Nem csúcslaktációkra, hanem
tartósságra, hosszú élettartamra dolgozott… sikeresen. Igazi
túlélő típus.
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A „Dancs Farm, Minőségi Tenyészállatot Előállító Üzem” védjegy, és a hosszú hasznos élettartamot megélt Hintás…. egymásért beszélnek.
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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

EGYESÜLETI ÉLET
Két újonc a háromból
Berkó József

A ceglédi Dokrimó Kft. is feliratkozott az aranytörzskönyvesek
listájára. 1405 Hangos (16463 Vajháti Zenebarát Outside×14158
Enyingi Produkáló Jabot) az első tehenük, amelyik a nyolcadik
ellése után érte el ezt a kimagasló eredményt. Termelése természetesen a telepi átlagot fölülmúló 10.725 kg átlagos és 12.811
kg-os maximális laktációt eredményezett. Közel tizennény éves
kora ellenére kiváló egészségi állapotnak örvend, remélhetőleg
még sok-sok tejet termel tenyésztője örömére.

Szűcs József ügyvezető igazgató és kollégái büszkén vették át
első aranytörzskönyvesük oklevelét.
A dombrádi Dombka 2003 Zrt. már nem tartozik az újoncok
közé. 4451 Bőgős (18137 Medgyes Ceremónia Garter×14075
Siggi) az ötödik 100.000-es a tenyészetben, aki a hatodik laktációjában teljesítette a bekerülési szintet. 11.684 kg átlagos
termelése is szép eredmény, a 14.083 kg-os maximális pedig a
legkiválóbbak közé tartozik a telepen. Három üsző borja közül
egyik sem tudta szülője teljesítményét megközelíteni.

Kitüntető törzskönyvét Molnár László telepvezető és kollégái
vették át.

Oklevelét Varga Zoltán telepvezető vette át, a tulajdonos képviseletében Kiss Alexandra és Kiss Olivér volt jelen az ünnepségen.

A másik újonc a Szarvasi Agrota Alcsired Tejtermelő Kft..
Ők 5586 Narancs (18463 Vajháti Csákja Champion×15382 Vajháti Treff Formation) révén léptek be ebbe az előkelő társaságba. Narancsnak kilenc ellés kellett ahhoz, hogy átlépje a bűvös
határt. Laktációinak átlaga 11.417 kg, melyek közül a legmagasabb 12.866 kg volt. Öt lánya közül az első közelítette meg anyja
kimagasló termelését 72.000 kg-os életteljesítményével. Az ünnepelt kilencedik borja után is nagyon jó fizikai állapotban van,
mivel a pár perces fotózáson csak többszöri nekifutás után volt
hajlandó részt venni.
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A Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt.
tejelő szarvasmarha ágazatába
vezetői beosztásba felsőfokú
állattenyésztői végzettséggel
rendelkező szakembert keres.
Lakást és amennyiben szükséges
párjának is munkalehetőséget
biztosítunk.
Érdeklődni: 30/456-5806

EGYESÜLETI ÉLET

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

Mobil: 30/9453-764
e-mail: leholand@leholand.hu
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TERÜLETI HÍREK
Száztonnások
az Észak-Dunántúlon

2018. május 17-én a Rábapordányi Mg. Zrt. az első 130.000 kgos tehenét ünnepelhette az oklevél átadásakor. Szepi tíz ellés
alatt érte el ezt a fantasztikus eredményt, apja 16813 Enyingi
Zsöllye Decision.

Szabics István
2018. április 23-án a Szombathelyi Tangazdaság Zrt.
táplánszentkereszti telepének Mama nevű tehene kaphatott
elismerő oklevelet az Egyesülettől. A tehén apja Keystone
Potter, anyai nagyapja pedig Master Mascot.
A képen Szalai Imréné adminisztrátor, Németh Lajos ágazatvezető, Dr. Ferenczy Dávid állatorvos látható Szepi mellett.

MTEÜ tábla avatás,

ZOMBORTEJ Kft., Kiszombor
Kőrösi Zsolt
Az eseményen Varga Zoltán telepvezető és csapata látható a
képen.
2018. április 26-án az Agroprodukt Zrt. újabb aranytörzskönyves egyedét avathattuk Ihászon. Mónikának 9 ellésre volt szüksége ahhoz, hogy elérje ezt a kiváló eredményt.

Az elismerő oklevelet Élő Imre és munkatársai vehették át.
2018. május 22-én Hottón a Taxbi Kft-nél újabb aranytörzskönyves tehenet kellett felkészíteni a fotózásra. 0240 Jocó nyugodtan
viselte megpróbáltatásokat és alig akart visszamenni a helyére.

Az oklevél átadásakor készült képen Rábai Katalin
műszakvezető, Biczó András telepvezető, Andrea Berlese tulajdonos és Horváth Zoltán ágazatvezető látható.
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A ZOMBORTEJ Kft. tehenészeti telepén avattuk a következő Minősített Tenyészállat Előállító Üzem táblát június 14-én. Az elismerő oklevéllel Páris Tamás tulajdonos ügyvezető igazgatónak
gratuláltunk.

Az előző évi zárt laktációs eredményük alapján a 11.160 kg-os teljesítménnyel kiérdemelt oklevelet édesapja Páris István tulajdonos vette át Cseh Kálmán és Tóth Antal Kollégáik társaságában.
100 ezer literes avatás, Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Kettős avatásra került sor a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
tehenészetében július 3-án. 858. és 859. sorszámmal iktattuk
Aranytörzskönyvünkbe két tehenüket. 30232 5803 4 ETA 2006.
május 27-én született és 9. laktációjában érte el a 100.000 kg
megtermelt tejmennyiséget. Apja a 18292 Keystone Potter,
anyai nagyapja a 15951 Jorrielake. A szintén 9. laktációs 30232
6487 7 SÓLYOM 2007. augusztus 7-én született. Az ő apja is a
18292 Keystone Potter, anyai nagyapja pedig a 16882 Fustead
Emory Blitz-ET.

TERÜLETI HÍREK
Százas sorozat
Jakab Lajos

Újabb tehenekkel gazdagította a Herceg-Farm Kft. az Aranytörzskönyves kiválóságaink sorát. Nemrégiben három tehenük
lépte túl a százezer literes termelési szintet. 0132 Hermina
(19614 Ked Mtoto Jewel Tres×11502 Hunor Pirchanch) 851-es
sorszámmal íródott a tejtermelés bajnokai közé. 2009. március
25-én született, annak a 9906 Hermina nevű tehénnek az utolsó borjaként, aki előtte 2007-ben már bekerült az Aranytörzskönyvbe!

A fotóikat szemlélve, tényleg elmondható, hogy az alma nem
esett messze a fájától, hiszen nemcsak életteljesítményben,
hanem testalakulásban, tőgyalakulásban és még színezetben
is megdöbbentő a hasonlóság! Az erős anyai hatás szemléltetésére 0132 Hermina utolsó elléséből származó lányát, 0821
Herminát is érdemes volt megnézni. Testformában, csontminőségben és színezetben szinte teljes mértékben a nagyanyja és
az anyja tulajdonságai köszönnek vissza rajta. Reméljük, hogy
életteljesítményben is követi majd az ősök nyomdokait! 0132
Herminának hét laktációra volt szüksége az Aranytörzskönyvbe
kerüléshez. Hét elléséből háromszor ellett ikreket, mindháromszor üsző-bika ikerpárt. Három további borja bika volt és csak
a már említett, utolsó elléséből származó lánya, 0821 Hermina
maradt meg a tenyészetben.

0132 Hermina

9906 Hermina
Másik ünnepeltünk a 850-es Aranytörzskönyvi iktatási számú
0109 Manyika (20027 Hidden-View Barnes×18621 Minister)
2008. szeptember 5-én született. Szintén hét laktáció alatt teljesítette az elitklubba való kerülés feltételét. Manyika a százezreseket jellemző átlagos farmagasságot jóval túlnőtte. A
kifejezetten nagy rámájú, kiváló testkapacitású tehén hét elléséből öt üszőborjat adott a tenyészetnek.

Hermina anya-lánya „klón". Még a tőgykezdemény színezete
is egyezik az ősökével!

0142 Gilian (Mtoto Jewel Tres×Comestar Stormatic) sajnos
nem élte meg avatását, ő hat laktáció alatt növelte százezer
kilóval a tenyészet termelését.
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Agrár-Ker Kft.
Csanádpalota

Csanádpalota első írásos emléke 1421-ből származik Palota néven, ekkor a nagylaki Jánki család birtoka volt, nevét földesura
díszes udvarházáról kapta. Hat évvel később Luxemburgi Zsigmond Nagymihály Albert dalmát és horvát bánnak adományozta a falut, később a Hunyadiak tulajdona lett. 1552-ben a török
hadjárat idején elpusztult.
1562-ben tótokkal népesítették be a kihalt falut, a települést
innentől fogva Tótpalota néven jegyezték. Miután Gyula 1566ban, a negyedik Habsburg-török háborúban elesett, Tótpalota
is elnéptelenedett. 1637-ben I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem
birtokába került; később III. Ferdinánd tulajdona lett - ekkor Mezőpalota volt a neve. 1646-tól újra magyarok lakták a települést. 1649-ben II. Rákóczi György, két évvel később Pálffy Tamás
csanádi püspök lett a település birtokosa. 1686-ban az oszmán
hadak elpusztították, területe az aradi uradalom része lett.
1750-ben Mária Terézia németeket telepített a faluba, de az új
telepesek nem tudtak együtt élni a románokkal és a szerbekkel,
ezért elhagyták a települést és elköltöztek a német többségű
Perjámosba. Ezáltal a falu ismét kiürült, de a kincstár 1768-ban
katolikus magyarokat telepített le. Később Gömör, Nógrád, Heves és Hont vármegyéből magyarok és szlovákok vándoroltak
be. 1756-ban már hivatalosan is Csanádpalotának nevezik.
Az első világháború után rövid ideig román megszállás alá került. A trianoni békeszerződés értelmében határának
egy részét
Telepszemle
Romániához csatolták, ugyanakkor megkapta a nagylaki ugar
Mezőhegyes felé eső részét. Szövetkezetek és malmok létesültek. 1924-ig, illetve 1945 és 1950 között Csanád vármegyéhez,
1924-1945 között Csanád, Arad és Torontál vármegyéhez tartozott.
A fő munkaadók a Blaskovits uradalom és a nagylaki kendergyár
voltak. Ebben az időben települtek a községbe makói hagymana, HFTE
termesztő gazdák, ők ismertették meg a csanádpalotaiakkal a
makói hagyma termelésének módszerét.

Érsekvadkert

ében, a

szerepû
érsekre
ás elôtt
volt és
t.
10-ben
vívták
c vezet-

at színÉrsekakossátt föld- tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósjeenység- nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
n. A két
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inkább kedveznek
az állattenyésztésnek, mint a növénytermeszhagyta tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
agyobb

Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
Múlt év szeptembere óta az Agrár-Ker Kft. szerepel az első helyen Csongrád megye laktációs termelési listáin. Az elmúlt két
évben jelentősen megnőtt a gazdaság termelési szintje. Minden
tejtermelő gazdaság számára érdekes kérdés, hogyan lehet ezt
elérni, főként egy olyan telepen, ahol a legmodernebb csúcstechnológiát egyelőre még nélkülözni kell. Kérdésünkre Gyürki
Anita szarvasmarha ágazatvezető adja meg a választ.
Ön ugyan nem rég óta dolgozik a tehenészetben, de kérem,
mondjon pár gondolatot a gazdaság múltjáról is.
1995-ig Szabadság Mg. Szövetkezetként működött a gazdaság,
majd 1995 és 2006 között Minőségi Tej Kft-ként, 2006-tól pedig,
mint Agrár-Ker Kft. gazdálkodunk, három fő tulajdonossal. Kezdetben 260 tehén volt a telepen és 300 ha földterületen folyt a
gazdálkodás.
Jelenleg cégünk főbb tevékenységei a gabonatermesztés, mezőgazdasági termékek nagykereskedelme, raktározás-tárolás
és az állattenyésztés. 1100 hektár földterületen gazdálkodunk.
A földterületek fele az állattenyésztést látja el a többi pedig az
árunövénytermesztésé. Silókukoricát, lucernát, rozst, olaszperjét, valamint kukoricát, búzát és árpát termesztünk.
A tenyésztő kollégák véleménye szerint az ágazatban elért
eredmények elsősorban az ön nevéhez köthetők. Mikor kezdte el a munkát és melyek voltak az első lépések a tejtermelés
növelése érdekében?
2011 óta dolgozom itt. Kezdetben a cég sertéstelepén voltam
ágazatvezető. A tulajdonosi kör döntés elé került, hogy a sertés
vagy a szarvasmarha telep fejlesztésébe fogjon. Végül a szarvasmarha mellett döntöttek. A sertésállományt értékesítettük és itt
a szarvasmarha telepen folytattam a szakmai munkát tovább,
mint állattenyésztési ágazatvezető.
Amikor kezdtem 280 volt a tehénlétszám. Az elmúlt időszakban
megtett lépések azt a célt szolgálták, hogy a tehenészet a nehéz
időkben is stabil maradjon és jövedelmező vállalkozássá váljon.
Mindent alárendeltünk annak a célnak, hogy eredményesek és
hatékonyak legyünk. Ez vezérelt és erre kértek fel, hogy a ve-

TELEPSZEMLE
zetésemmel egy eredményes tehenészeti teleppé váljon ez a
gazdaság. Az eddigiekben megtörtént az állomány növelése, a
tenyésztési, illetve a szaporodásbiológia mutatók javítása. Ezen
kívül a földhasználat-takarmánynövények strukturális változásai, a gépesítés technológiai korszerűsítése és a tehénkomfort
javítása. Ezeknek a fokozatos előre lépésével sikerült ezt a mai
termelési szintet elérni.
A 280 tehénből saját szaporulatból 446 darab lett a tehénlétszám. A korlátozott férőhelyek miatt a létszámot nem tudjuk
tovább növelni.

lés növekedésével szükségessé vált még egy frekvenciaváltós
vákumszivattyú beépítése és a tej hűtőrendszer cseréje is tejtároló bővítéssel.
Hulladékégető kazánt szereltünk a fejőházba padlófűtéses rendszerrel, ami jelentős energia-megtakarítást jelent.

Tudomásunk szerint a telep nem a legmodernebb tartástechnológiával rendelkezik, de az elmúlt években jelentős fejlesztések történtek.
Mélyalmos tartástechnológia van a telepen. Ebben nem tudtunk
fejlődni. Jászlakat építettünk, befedtünk bizonyos etetőutakat,
modernizáltuk a fejőházat.
2011-ben korszerűsítettük az almos trágya és a hígtrágya kezelését, valamint aszfaltozott utakat építtettünk. 2014-15-ben
Steinmann-ketrecek vásárlása történt, az állomány növekedésével ez is indokolttá vált. Korszerűsítettük a borjú utónevelést.

Melyek voltak azok a változtatások, amelyek a tenyésztés területét érintik, illetve a genetikai fejlődés javítását szolgálták?
A genetika javításával és a folyamatos állatlétszám növelésével
szintén gazdaságosabbá vált a tejtermelés. A termékenyítőanyag beszerzésében egy céggel vagyunk kapcsolatban. 2012
szeptembere óta a genetikai partner az Alta Genetics Hungary
Kft. Babai Zoltán végzi az egyedi korrektív párosítást, együtt alakítjuk ki a genetikai tervet. Az Agrár-Ker Kft. 2012-ben még 26
bikával dolgozott, 2018-ban 6 bikával történik a termékenyítés,
használatukat értékelésenként felülvizsgáljuk. Évekkel ezelőtt
fontosnak tartottam a tenyésztési célok felállítását, amelyek a
következők: tej tenyészérték, zsír- és fehérjetartalom, hosszú
hasznos élettartam és fertilitás.
A genetikai terv úgy alakul, hogy a termelést 43%-kal súlyoztam,
az egészségi tulajdonságokat 42%-kal, a küllemet 15%-kal. Nem
azért, mert nem tartom fontosnak a küllemet, szerintem a kínálatban rossz küllemű bika nincs, viszont a pénzt a másik kettő
hozza.
A mélyalmos rendszer miatt a megfelelő lábszerkezet nagyon
fontos.
Nem kiállítási tehenek tenyésztése az elsődleges célunk, hanem
a termelési színvonal és a beltartalom növelése. Ezzel együtt, ha
az egyesület küllemi bírálója talál szép állatot, nem zárkózunk
el, nagyon szívesen megjelenünk kiállításon is, mint ahogy
2009-ben is megtette a gazdaság Hódmezővásárhelyen.

2015-ben fedett kifutókat építtettünk az istállók közötti téren.
Ezek az évszaknak megfelelően nyithatók és zárhatók. Ez az istállórész klimatizált lett, ventillátorokkal és párásítókkal szereltük fel, ezáltal a tehénkomfortot javítottuk, a nyári hőstressz ellen is védekezünk. 2015-ben a fejőházat is átépítettük, egy 2×12
állásos halszálkás fejőegység lett kialakítva (előtte 2×8 állásos
volt). Ekkor vezettük be a háromszori fejést. A várakozó istállórészben párásító van, és amikor a tehenek elhagyják a fejőházat, akkor egy esőztető folyosón mennek keresztül. A tejtermeWWW.HOLSTEIN.HU 41
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Az elmúlt években takarmányozásban több díjat is nyert a
gazdaság. Sokan kíváncsiak lehetnek arra, mit esznek azok
az állatok, akik két év alatt közel 2500 kilogrammal növelték
laktációs termelésüket.
Mindenekelőtt szemléletet kellett váltanunk, mivel a takarmánytermesztés a szövetkezeti előzményből adódóan nem
volt kiemelt fontosságú terület. Régi szokás volt, hogy a tehenészetnek jó az, ami kimarad a növénytermesztésben. Ezt a takarmánytermesztési elvet szerettem volna megváltoztatni és az
utolsó években sikerült is. Évjárattól függően kiváló minőségű
tömegtakarmányt állítunk elő a 25-27 aranykorona értékű földterületeken.

Korábban a kukoricaszilázs mellett a lucerna volt a legfontosabb
takarmánynövény. Fokozatosan beépítettük az olaszperjét és a
rozsot, szenázst készítünk belőlük. Télen főként kukoricaszilázst
és lucernaszenázst, nyáron inkább rozs- és olaszperje szenázst
etetünk nagyobb hányadban az adagokban. Hátrébb szorult a
széna alkalmazása, helyette inkább a szenázs került előtérbe. A
részben saját, részben bérelt földterületen készítünk egy kaszálás lucernaszénát, valamint rétiszénát.

A betakarítás fázisainak minden részletét kézben tartom, én
irányítom. Így a legbiztosabb a jó minőségű takarmány-előállítás. Az én feladatköröm, hogy a fenológiai fázis meghatározása
alapján mikor takarítjuk be, mely napon, mikor kezdjük el, hogyan tároljuk, hogyan csomagoljuk a következő évi takarmányt.
2014-ben és 2015-ben megnyertük az „Év lucernaszilázsa” díjat,
és 2014-ben az „Év tömegtakarmány bázisa” díjat is. Eddig az irányításom alatt minden évben sikerült jó minőségű szenázsokat
és szilázsokat készíteni. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-től
vásároljuk a premixeket és a fehérjehordozókat.
A minőségi takarmány előállításának összetevője volt a megfelelő gépi háttér biztosítása. A gépesítés alapjait a folyamatos
pályázatok alapozták meg (SAPARD, AVOP, ÁTK). Saját betakarító
gépsort vásároltunk a szálastakarmányok előállítására is.
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A szaporodásbiológia terén is történt javulás az elmúlt években?
A szaporodásbiológiai mutatók javításával és szexált sperma
felhasználással az állománynövelés felgyorsult. A szexált spermát csak üszőknél és kizárólag az első termékenyítésre használ-

juk. Gazdaságossági szempontból fontosnak tartom a két ellés
közötti idő lecsökkentését. Minél rövidebb a két ellés közti idő,
annál több borjú születik és annál kevesebb a laktáció végén
mutatkozó alacsony termelésű napok száma. Nagyon nagy
hangsúlyt fektettem erre a kihívásra. 2010-ben, amikor átvettem a telep vezetését, még 526 nap volt a kétellés közötti idő.
2017-re 419 napra csökkent, ezáltal a szaporodásbiológia javítása növelt a fajlagos tejhozamon is. A vemhesség minél korábbi megállapítása a cél. Az elléstől az újravemhesítésig tartó idő
csökkentése érdekében saját telepi protokollt alakítottam ki.
Rendszeres anyagforgalmi, takarmányozási és állomány-egészségügyi vizsgálatokat végeztetünk, amivel folyamatosan kontrollálom a szakmai döntéseim helyességét.
Ennek a gazdaságnak az egyik és talán legnagyobb különlegessége, hogy a modern technológiát nélkülözve hozza az eredményeket. Mi az, amire a leginkább szükségük lenne a további
előrelépéshez?
Takarmányozási gépsor fejlesztése, takarmányetető kocsi
vásárlása, takarmánytároló-keverő építése lenne a legfontosabb, ezeket egészen biztosan meg is fogjuk valósítani. A silótér
növelése is elengedhetetlen, ugyanis bálaszenázsokat készítünk,
ami nem csak költséges, de rengeteg helyet foglal el a telepen.
Silótérben ez lényegesen hatékonyabb lenne. Az etetőterek lefedésére is nagy szükség volna.
Egy ivarzásmegfigyelési rendszer nagyon megkönnyítené a
munkánkat. Ezt jelenleg megbízható emberek végzik.
Amikor elvállaltam ezt a feladatot, lehetőségem volt rá, hogy
kiválasszam azokat az embereket, akikkel együtt szeretnék dolgozni. Sikerült egy olyan csapatot összeállítani, akik az én szemléletemet vallják, többek között a higiénia területén is. Kivétel
nélkül megbízható, állatszerető, állathoz értő emberek, akikkel
azóta is együtt dolgozunk.
A siker másik kulcsfontosságú összetevője, hogy a növénytermesztési ágazattal jó és szoros az együttműködésünk.

Az Alkosel inaktivált teljes élesztősejteket tartalmazó, magas szerves Se-tartalmú
(min. 98%) termék.
A Se természetes, fehérjéhez kötött formában van jelen – legnagyobb része szelenometioninként, amelynek hasznosulása az állati szervezetben sokkal jobb mint a
Na-szelenité. A gyártó garantálja, hogy az összes Se-tartalom min. 2000ppm, ezen
felül a Lallemand nemcsak a szelenometionin koncentrációt garantálja (63%-ban),
hanem a szelenociszteint is (25%-ban).

ALKOSEL: A biológiailag kiemelkedően hasznosuló, prémium Se-forrás

Az egyedülálló védelem az oxidatív stressz ellen
+ a szuperoxid-diszmutáz (SOD) különleges, természetes forrása
+ jobb antioxidáns státusz
+ eredményesebb reakciók a környezeti és fiziológiás stresszor tényezőkre

MELOFEED

BIZONYÍTOTT HOZADÉKAI TEJELŐ TEHENEKRE

Kapcsolódó problémák
Borjú vitalitás, immunitás, légzőszervi betegségek, myopatia,
szomatikus sejtszám, fertilitás, morbiditás, húsminőség

Alkosel-Melofeed

kontroll

Alkosel

pozitív bakteriológiával rendelkező
tehenek %-a

kontroll

TAS (Totál Antioxidáns Státusz)

kontroll
200-250 000 sejt/mL

<100 000 sejt/mL

Alkosel-Melofeed

Minél nagyobb a kihívás (azaz minél alacsonyabbak a Se-értékek a tejben),
annál nagyobb a tej Se-tartalmának emelkedése az ALKOSEL®-lel.

>250 000 sejt/mL

100-250 000 sejt/mL

Se transzfer a tejbe
(a javulás %-ában)

Másodlagos antioxidánsok
(=tisztogató antioxidánsok)
E, C, A vitaminok, polifenolok...

membrán lipidek,
fehérjék,
DNS módosulások

Elsődleges antioxidánsok

tehenek %-a minden,
szomatikus sejtszám kategóriában

Az antioxidáns státusz (és immunitás) javulása

«Másodlagos» antioxidánsok: E vitamin
ún. «utcaseprők»
A szabad gyököket elterjesztő láncreakciót szabályozza,
állítja le (gyógyhatás).

TEJELŐ TEHENEK

- az oxidatív
stressz
csökkenése
- a károsodott
sejtek csökenése

«Elsődleges» antioxidánsok: MELOFEED (SOD + CAT)
+ ALKOSEL (GPx) Közvetlenül a forrásnál szabályozza a
szabad gyökök termelődését (megelőző hatás).

Hozzáadott antioxidánsok:
MELOFEED + ALKOSEL + E vitamin

14 kísérlet bizonyítja a legmagasabb szöveti Se raktározást:
> tejben: átlagosan 203%;
több mint 50, szerves Se-ről szóló publikációval alátámasztva

A sejt alkotórészeire
és membránokra
gyakorolt káros
hatások

Oxidatív stressz
sejtalkotórészekre

A szabad
gyökök
termelődésének kontrollja

Egység (mmol/L)

Szabad gyökök
termelődése

Svájc, kereskedelmi telep, 2013
Estonia Malbe et al, 1995

Kockázati faktorok
Választás, áttelepítés, kórokozók jelenléte, szállítás, takarmányváltás,
ivartalanítás, vakcinázások, telepi
körülmények, takarmányozási vagy
időjárásbeli változások

A tej Se-tart. emelkedése (% -ban, a
szervetlen formával összehasonlítva

AZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT
KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT HATÁSOK

SPECIÁLIS ANTIOXIDÁNS KOMBO KÉRŐDZŐK RÉSZÉRE

Vet-Produkt Kft. katalin.selmeczi@vetprodukt.hu +36 30 940 8788
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A robotizált fejési rendszerek elterjedését és hatékony
működtetését befolyásoló tényezők
Irodalmi összefoglaló

Hejel Péter*, Jurkovich Viktor, Kovács Péter, Bakony Mikolt, Könyves László
Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
* e-mail: hejel.peter@univet.hu
A gépesített fejéstechnológia fejlődése folyamatos. Épp olyan
nagymértékű előrelépést jelentett maga a gépi fejés megjelenése a kézi fejéshez képest, mint később a kezdeti, helyben
fejő berendezések leváltása a fejőházi fejési rendszerekkel. Az
ágazat további fejlesztéseket igényelt a fejőházak teljesítményének növekedése, ill. az élőmunka-igény csökkentése érdekében,
így idővel újabb fejőállás-elrendezési típusok jelentek meg. A
fejőház egységnyi időre vetített áteresztőképességét javította
a gyorskieresztő kapuk, illetve a karusszel-rendszerek megjelenése. A fejőmunkások munkáját egyszerűsítették az automata
készülék-leemelő berendezések, amelyek elterjedésével az állományokban csökkent a túlfejésből eredő tőgymegbetegedések
gyakorisága.
Az utóbbi években rengeteg, jó színvonalú, automatizált megoldás jelent meg a fejőrendszereken belül, úgymint a tej men�nyiségét és elektromos vezetőképességét mérő berendezések,
a tehenek közötti automata készüléköblítők vagy az automata tőgybimbó-fertőtlenítők. A napi munkák elvégzését segítő
technikák is megjelentek, mint például a zsúfolókapuk vagy az
automata vezérlésű válogatókapuk. A nagytermelésű tehénállományok számára az egyik legnagyobb kihívást jelentő, a szaporasági mutatók javítását célzó munkát hivatottak segíteni a
különböző automatikus állatmegfigyelő rendszerek, mint például az aktivitásmonitorok. Napjainkban már az olyan technológiai
folyamatokat is nagyrészt automatizálták, mint például a takarmányozás. Ez utóbbi megoldások nagy részének fejlesztése is a
fejőberendezés-gyártókhoz kötődik.

a fejésre fordított 8–9 órányi
munkaidő körülbelül napi 2–3
órára mérséklődhet.
A fejési rendszerek legújabb generációi az automata fejési
rendszerek (Automatic Milking Systems – AMS), más néven
fejőrobotok. Az első automata fejőberendezéseket a kilencvenes években telepítették Hollandiában, és 2009-re már több
mint 8000 tehenészetben használták világszerte. Napjainkban
mintegy 38 ezerre teszik világviszonylatban a működő fejőrobot-egységek számát. 2015-ben a szomszédos Szlovákiában 16,
míg Csehországban már 170 robot működött. Az első hazai fejőrobotot 2009-ben állították munkába és további térhódításuk
várható. Eleinte úgy tűnt, hogy csak a kis- és közepes méretű
üzemekben van szerepük a fejőrobotoknak, azonban mára számos jó példán keresztül beigazolódott, hogy a nagylétszámú
gazdaságok technológiájába is jól beilleszthetők. Sok előnyük
van, amelyeket mind az állatok, mind a tejtermelésben dolgozó
emberek is élveznek. Fontos szerepük lehet korunk nagy kihívásainak megoldásában, mint a családi gazdaságok esetében a
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fiatalok helyben tartása, azaz a gazdálkodás továbbvitele, vagy
a bérmunkásokkal dolgozó gazdaságokban égető problémát jelentő munkaerőhiány. A robotizált fejőberendezések bekerülési
költsége nagyobb, mint a tradicionális gépek esetében megszokott. A megtérüléshez, a rendszerek hatékony működtetéséhez
számos feltételnek teljesülnie kell, a korábbiakban alkalmazott
tartástechnológiát sok esetben meg kell változtatni. Mindehhez
igyekszünk némi segítséget nyújtani az alábbiakban bemutatott
információkkal.

A robotizált fejőberendezésektől várható előnyök,
esetleges hátrányok

Hatásai a tehenészetek munkaerő-gazdálkodására
A napjainkban tapasztalható nagymértékű munkaerőhiány hátrányosan érinti az állattartással foglalkozó vállalkozásokat és
sajnos további negatív irányú változások is várhatók ebben a
tekintetben. A folyamatos, sokszor nehéz fizikai igénybevételt
jelentő állattenyésztő munkára egyre kevesebben vállalkoznak,
ezért az élőmunka-igényt csökkentő fejlesztések iránt sokan
érdeklődnek. A fejőrobotok iránti fokozódó érdeklődés egyik
oka éppen az, hogy a beruházástól jelentős élőmunkaigénycsökkenést várnak. Használatukkal akár 30-40%-kal is kisebb lehet az élőmunka-igény, de tény, hogy ezek a rendszerek sem képesek teljes egészében pótolni a fejőmunkásokat. A fejőrobotok
korszakának elején felhívták a figyelmet arra, hogy körülbelül az
állomány 3-5%-át nem lehet majd hozzászoktatni az új rendszerhez, így ezen állatok, ill. az elkülönítetten tartott állatok fejését továbbra is csupán emberi munkaerővel lehet megoldani.
Mindezek ismeretében megállapítható, hogy a fejésre fordított
8–9 órányi munkaidő körülbelül napi 2–3 órára mérséklődhet.
Az állatok jóllétére gyakorolt hatások
A fejőrobotok térhódításának másik jelentős oka, hogy a tehenek szempontjából egy sokkal természetszerűbb megoldást
kínálnak, mint a hagyományos fejési rendszerek. A tehenek
többé-kevésbé szabadon választhatják meg a fejés idejét, bár
a fejőrobothoz való teljes alkalmazkodás időigénye 3-4 hét. Az
új környezet, ill. az, hogy a fejés a többi állattól elszigetelten
történik, lehetséges stressztényezők. Szívritmusváltozékonyságvizsgálatokkal kimutattuk, hogy fejéskor a tehenek számára
a fejés előtt a zsúfolótérben eltöltött idő és a fejés befejezése (kehelylevétel) után a kiengedésre való várakozás okozza a
legnagyobb stresszt. Ezzel a hatással nyilván nem kell számolni
egy fejőrobotban, ahol a fejés előtti zsúfolódás minimális, és a
teheneknek a fejés végeztével nem kell megvárniuk a sorban
levő társaikat. Mások szintén a szívritmus-változékonyság mérésével vizsgálták a robotfejést és úgy találták, hogy a stresszszint nagyobb, hasonló vagy kisebb a hagyományos fejőházi
fejéssel összehasonlítva. Az egymásnak ellentmondó eredmények mögött számos ok állhat, a fejőrobot típusa, a tehénforgalom típusa, vagy akár a dolgozók állatokkal való bánásmódja is.
Saját vizsgálatunkban úgy találtuk, hogy egy kifejezetten rossz
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fejőházi rendszerről fejőrobotra átállva az állatoknak sokkal
kisebb mértékű stresszt kell elviselniük fejés közben, többek
között azért, mert sokkal kevesebbszer kerültek kapcsolatba
a velük esetenként durván bánó fejőmunkással. Vizsgálatunkban a fejőrobotrendszer beállítását követően kisebb volt az
állatok bélsarában a glükokortikoid-koncentráció, és kevésbé
volt jellemző a szimpatikus tónus az állatokon, mint korábban,

egy robot egy 66–74 tehenes állományt képes kiszolgálni.
a fejőházi fejés időszakában. Általában megállapítható, hogy a
robotfejés maga nem jelent nagyobb stresszt az állatoknak, a
robotizált és a hagyományos rendszerek közötti különbség inkább a telep egyéb körülményeiből adódik.
A tejtermelésre, tejminőségre, fejéshigiéniára gyakorolt hatások
Kutatók a fejőrobotok használatával a tejtermelésben átlagosan
mintegy 2-12%-os mértékű növekedésről számoltak be, összehasonlítva a napi kétszeri, hagyományos fejőházban történő
fejést alkalmazó technológiával. A gyakoribb fejésnek önmagában is lehet tejtermelés-növelő hatása; robotfejéskor 9%-kal nagyobb mennyiségű tejet termeltek az állatok abban az esetben,
ha 3-nál többször mentek fejésre, mintha kétszer lettek volna
megfejve. Ugyanakkor volt olyan vizsgálat is, ahol a tejmen�nyiség nem növekedett a robotfejés esetén. A tehenek életkora
(elsőborjas vs. többször ellett), a takarmányozás, a laktációs állapot és egyéb tényezők is befolyásolják a napi fejések számát
és a megtermelt tej mennyiségét (lásd még Jacobs és Siegford
összefoglalóját).
Az automatizált tőgytisztító és -fertőtlenítő megoldás javítja a
fejés higiéniáját, a megtermelt tej minőségét. Az állatonkénti
fertőtlenítés hatékonyan csökkenti a tőgygyulladást okozó mikroorganizmusok állatról állatra, ill. emberről állatra történő átvitelét. Mindez azonban csak megfelelő istállóhigiéniai és ebből
következő tőgyhigiéniai viszonyok között működik megbízhatóan. A robotfejőgép nem tudja értékelni a tőgy tisztaságát, sem
megtisztítás előtt, sem pedig utána. Emiatt az átlagosnál szen�nyezettebb tőgybimbók esetében (1–4 skálán a 3–4 pontú tőgybimbók) nem lesz kellően hatékony a tőgyelőkészítés. Munkánk
során azt tapasztaltuk, hogy a forgó kefékkel és fertőtlenítőszeres oldattal működő bimbótisztító rendszerek nagy mennyiségű
trágyaszennyezés esetén nem elég hatékonyak, sőt maguk is a
tőgypatogén kórokozók terjedésének egyik jelentős forrásává
válhatnak.
A rendszer a fejés teljes ideje alatt folyamatosan ellenőrzi a tejminőséget és nagy szomatikus sejtszám (somatic cell count –
SCC), vagy az elektromos vezetőképesség jelentős emelkedése
esetén automatikusan kizárja az érintett tőgynegyedet a fejésből, és jelzést küld az operátor számára. Ez nagyban hozzájárul
az árutej jó minőségéhez, ill. ez a funkció segít a tőgygyulladások korai felderítésében.
A hagyományos rendszerekhez hasonlóan – különösen a kis
létszámú állományok esetében – gondot okozhat a kezdeti kis
tejmennyiség a tankban, amelynek gyors lehűtése nehezen oldható meg, ezért emelkedhet a tej összcsíraszáma az elszaporodó
baktériumok miatt. Ezért fontos a tej azonnali hűtése (pl. pillanathűtők segítségével) már a tankba történő érkezése előtt, így
megelőzhető a hűtési nehézségek okozta minőségromlás.

Az egyedi nyomonkövetés lehetőségei
A robotizált fejőrendszerekhez kapcsolódó nagyfokú
automatizáció lehetővé teszi a fontosabb termelési mutatók
és több, az egészségi állapotra utaló információ állatonkénti
nyomonkövetését. Ezzel nagyban javulhat az állománymenedzsment hatékonysága. Egy USA-ban végzett vizsgálat eredményei
azt mutatják, hogy a robotizált fejőrendszerek beüzemelése
után átlagosan 4 nappal csökkent az első termékenyítésig, és
6 nappal a vemhesülésig eltelt idő, ami mintegy 7 napos csökkenést eredményezett a két egymást követő ellés között eltelt
idő hosszában. A fertilitási okból, ill. betegség miatt selejtezett
állatok aránya 5–6%-kal volt kisebb. Mások abból a feltételezésből kiindulva vizsgálták meg a szaporasági mutatók alakulását,
hogy a robotizált fejési rendszerekben tapasztalt napi többszöri fejés következtében emelkedő tejtermelés negatívan hathat
az állatok energiamérlegére, azonban nem találtak szignifikáns
különbséget ebben a tekintetben. Dearing és munkatársai némileg romló tendenciát találtak a szaporodási mutatókban a
robotizált fejőberendezéssel kapcsolatban, de ezt statisztikailag
nem tudták igazolni.
A magas szintű automatizációnak köszönhetően nagy mennyiségű adat gyűjtésére nyílik lehetőség, ugyanakkor az üzemeltető nem mindig ismeri fel, hogy az így keletkező adatbázisok
mire is használhatóak. Az adatok elemzése újabb kutatásokat
ösztönözhet, felgyorsítva a fejlesztéseket. Olyan információk
is rendelkezésre állnak, amelyek korábban nem. Ilyen például a tej minőségére utaló adatok, mint a tej színe, fontosabb
beltartalmi értékei (zsír, fehérje, laktóz), vagy akár pontos SCCmeghatározás. De elérhetőek a menedzsment számára fontos
adatok is, mint például a tőgyelőkészítés ideje, a fejési idő, a
tőgynegyedenkénti tejleadási sebesség, a tehén testtömege,
a takarmányfelvétel változásai stb. A tőgyből kikerülő tej hőmérséklete – megfelelő távolságon belül mérve – jó korrelációt
mutat a végbélben mért testhőmérséklettel, így hasznos információt hordoz az állatorvos számára. A robotfejéshez kapcsolódó, a különböző érzékelőkből származó adatok (kérődzési idő, a
testtömeg változása, az aktivitás, a robotlátogatás gyakorisága
stb.) kombinálásával hatékonyabb menedzsmentdöntések hozhatók meg, ami az ellés körüli időszak anyagforgalmi és egyéb
összetett oktanú betegségeinek felderítésében lehet hasznos. A
fejőrobotba szerelt érzékelőkkel a tehén lábainak helyzetét, a
súlyeloszlást, a lábak mozgását (rúgás, testsúlyáthelyezés, terhelés) szintén lehetséges vizsgálni, amivel az állatok sántaságáról kaphatunk képet.

A magas szintű automatizációnak
köszönhetően nagy mennyiségű
adat gyűjtésére nyílik lehetőség
A fejőrobotok hatása az üzemeltetési költségekre
Az üzemeltetési költségeket megvizsgálva a robotizált fejőrendszerek víz- és vegyszerfelhasználása kisebb lehet, mint a hagyományos rendszereké, az elektromosáram-igényük azonban
valamivel nagyobb. Az összes működési költség 35-40%-át az
elektromos áram teszi ki. A megvizsgált gazdaságokban a napi
elektromosáram-fogyasztás egy fejésre vetítve 0,21-0,33kWh
(1,80-2,44 kWh/100 liter tej) volt. A legnagyobb fogyasztók a
hűtés, a vákuumszivattyú és a vízmelegítő. Ezek a költségek
technikai berendezésekkel, – mint pl. a frekvenciaszabályozott
vákuumszivattyú vagy a víz újrahasznosítással működő, ill. hőWWW.HOLSTEIN.HU 45
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cserélővel felszerelt hűtő- és mosórendszerek – hatékonyan
csökkenthetők. A rendszerigény a kialakításnak megfelelően
változik. A gyártók közötti verseny ösztönzi az újabb műszaki
megoldások kidolgozását. Az ún. multibox elrendezésű berendezéseknél az egyszerre több fejőberendezést kiszolgáló központi egységeknek köszönhetően kisebb lehet a fajlagos energiafelhasználás. A robotfejőgépek áramfogyasztása inkább az
üzemeltetés módja, mintsem a berendezések technikai jellemzőinek függvénye.
Holland vizsgálatok azt mutatták, hogy az amortizáció, a kamatköltségek és a munkabérjellegű költségek nélkül számított
állandó költségek nagyobbak voltak a fejőrobottal működő gazdaságokban. A nagyobb állandó költségek leginkább a nagyobb
beszállítói, szolgáltatási díjakból adódtak. Az automatizált fejőrendszerekkel működő gazdaságokban nagyobb volt az amortizációs és a kamatköltség. Egy hazai vizsgálat szerint a fejőrobot
telepítése a gazdaságilag észszerű döntés még akkor is, ha támogatás nem áll rendelkezésre a beszerzéshez.

A robotizált fejőberendezések telepítésének legfontosabb feltételei, az előminősítés szempontjai

Az egyes tejtermelő tehenészetek adottságai nagyban különbözhetnek egymástól. A robotizált fejőrendszerek telepítése
előtt érdemes egy stratégiai tervet készíteni, amelyben világosan megfogalmazzák a beruházástól elvárt célokat, számba
veszik a meglévő épületeket, ill. az egyéb adott lényeges körülményeket (állományméret, termelési színvonal, tejtároló-kapacitás, rendelkezésre álló takarmányok, takarmányozási rendszer,
rendelkezésre álló munkaerő stb.), majd meghatározzák a cél eléréséhez szükséges beruházásokat.

Gazdaságossági szempontok

A robotizált fejőrendszerek kiépítésére fordított költségek tervezésénél nagyságrendileg 185–230 ezer USD (46–60 millió forint) és mintegy 7-15 éves hasznos működési élettartammal lehet számolni egységenként. Ekkor a robot értéke becsülhetően
kb. 30%-a lesz a bekerülési költségnek. Ez utóbbinak köszönhetően – a külföldi piacokhoz hasonlóan – idővel vélhetően újabb
üzleti szegmensként megjelenhetnek a gyári felújításon átesett,
majd ismét értékesítésre kínált berendezések a magyar piacon
is. Természetesen az árak alakulását sok tényező befolyásolja
majd, így ez jelenleg nem jósolható meg.
A beruházás jelentős költségei miatt érdemes megvizsgálni,
hogy a beruházó gazdasági helyzete alkalmas-e elegendő készpénz (cash-flow) biztosítására a későbbiekben. Hasonlóképp

Fejőrobot fejés közben. A berendezés tágas, kényelmes fejési
pozíciót biztosít az állatnak.
Forrás: Dr. Jurkovich Viktor
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mérlegelni kell a garanciaidő lejárta után jelentkező nagyobb alkatrész- és egyéb fenntartási költségeket, ami nagyságrendileg
akár 5-9 ezer USD lehet berendezésenként.
Hollandiában kimutatták, hogy a megvizsgált, hagyományos fejési rendszerrel működő gazdaságokban nagyobbak voltak a bevételek, azonban az automatizált rendszerrel működők kisebb
költségekkel működtek, így a haszonkulcs hasonlóan alakult.
Azonban egy fő teljes munkaidős dolgozóra vetítve a bevételek
és a haszonkulcs is nagyobbak voltak a robotizált rendszerekkel működő gazdaságokban. A beruházással kapcsolatos döntés
előtt a gazdálkodónak mérlegelnie kell a saját adottságait, figyelembe véve a nagyobb állandó költségek és a kisebb munkaerőigény (munkabér) jelentette előnyöket, ill. hátrányokat.
A beruházónak érdemes figyelembe vennie azt is, hogy a robot
beüzemelése után az eddig jellemzően a fejési időben jelentkező teendők a nap 24 órájában oszlanak meg.

Az állatok viselkedésének befolyásoló szerepe

Szociális rangsor, viselkedés: A szarvasmarhafajra jellemző a
csoporton belüli szociális alá- és fölérendelt rétegződés, ami
viszonylag centralizált, de nem tökéletesen stabil. Az egyes tehenek közötti pozitív és negatív kapcsolatokat elsősorban a laktációszám, a tejtermelés és a fajta határozzák meg, a csoport
stabilitásának fenntartásában a domináns állatoknak fontos
szerepe van. A rangsorban alárendelt állatok külön figyelmet,
támogatást igényelnek annak érdekében, hogy a hátrányukból
fakadó gazdasági veszteség minél kisebb mértékű legyen. Megfigyelték, hogy a rangsorban alacsonyabb szinten lévő állatok
általában több időt töltenek várakozással a fejőrobot előtt, mint
domináns társaik (69 perc vs. 3,5 perc), vagyis az alárendelt állatok fejési időpontja, gyakorisága, így termelése is nagyban függ
a többiek időbeosztásától. A zsúfoltság negatív hatásai is általában hatványozottan érintik a rangsorban alacsony helyzetben
lévő állatokat. Nehezebben jutnak be a fejőrobotba (vagy fejőházba), de éppúgy hátrányt szenvednek el a pihenőhelyeknél, a
jászlaknál és az itatóknál is. Az alárendelt állatok esetében számottevően csökkenhet a pihenéssel töltött idő, ami a sántaság
kialakulásának nagyobb esélyéhez is vezethet. Általában gyakoribb a napi fejések száma olyan állományokban, ahol kisebb az
állatsűrűség. Amennyiben helyes technológiai kialakítással és
menedzsmenttel sikerül az alárendelt helyzetben lévő állatokat támogatni, általában jobbá válik az állományok természetes ellenállóképessége, egészségi állapota és termelékenysége.
Általánosságban igaz, hogy a szabad tehénforgalmú robotizált
fejőrendszerek enyhíthetik a szociális rangsor miatt fennálló
stresszt azáltal, hogy az állatok szabadabban gazdálkodhatnak
idejükkel, mint az irányított rendszerekben.
Vérmérséklet: A szarvasmarha-állományokban jelentős egyedi
változatosság figyelhető meg a viselkedésben, különböző módon reagálnak az őket ért környezeti hatásokra. Egy új technológiai elem – mint amilyen a fejési rendszer megváltozása – jelentős hatású lehet még a stresszre kevésbé érzékeny egyedekre is,
ezért ekkor nagyobb figyelmet érdemelnek az élénkebb vérmérsékletű állatok is. Több kísérlet bizonyította, hogy az ideges típusú állatok tejtermelése kisebb, az egyedek közötti viselkedésbeli
változatosság alapja pedig az egyedi idegrendszeri és hormonális különbségekben keresendő. A robotizált fejőrendszerek
esetében általában a nyugtalan, ideges viselkedésű tehenek
fokozott kihívást jelentenek, mivel lerúghatják a fejőkészüléket,
amivel nem csak azok megrongálódását idézhetik elő, de romlik
a fejési higiénia is. Az ilyen tehenek manuális üzemmódban történő megfejését általában lehetővé teszik a robotok, de hos�szabb távon az ilyen állatokat selejtezni kell.
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Az ember hatása a robotizált fejőrendszerekben jóval kisebb
mértékű, mint a hagyományos rendszerekben, de mégsem elhanyagolható kérdés. Kanadai kutatók beszámoltak arról, hogy
a tehenek egy részének segíteni kell felkeresni a fejőrobotot. A
legjobb telepeken ez az arány 2,5% volt, a rosszabb telepeken
41,6%, a különbség valószínűleg a különböző telepi technológiában, szervezettségben keresendő. A fejőrobothoz történő
tereléskor – hasonlóképpen a hagyományos fejőházi felhajtáshoz – mindenképpen fennáll egy bizonyos szintű ember-állat
kapcsolat, ami stresszt okozhat a tehenekben. Ezen kívül egyéb
esetekben is kapcsolatba kerülhetnek az emberek és a tehenek:
állatorvosi vizsgálat, mesterséges termékenyítés, csülökápolás,
különböző állatmozgatások, amelyek a robotfejés mellett is

kerülni kell az állatok másik istállóba vagy csoportba történő
áthelyezését, mert ilyenkor az új
szociális viszonyokhoz való alkalmazkodás időigényes és negatív
hatású a termelésre
megtalálhatók. Ezekben az esetekben is hatása lehet az állatokkal foglalkozó személyzet viselkedésének az állatok jóllétére és
a fejés hatékonyságára. Az esetleges durva bánásmód következtében az állatok alapvetően bizalmatlanokká válnak, igyekeznek
elkerülni azokat a dolgozókat, akik velük nem elfogadhatóan
bánnak, ami nehezíti a fejőrobot elfogadását, ill. rontja a fejés
hatékonyságát a stressz miatt emelkedett kortizol- és csökkent
oxitocinszint miatt. A szabad tehénforgalmú rendszerek hatékony működésének alapvető feltétele, hogy az állatok önszántukból keressék fel a fejőrobotot. Az új rendszer elfogadásában
a berendezés optimális kialakítása mellett is jelentős szerepe
van az állatok szoktatásának. Egy erre irányuló vizsgálatban
megállapították, hogy egy legeltetéses tartási rendszerben az
önkéntes felkeresés aránya az első asszisztált fejés utáni 6 napon belül elérte a 92%-ot az üszők esetében és a 81%-ot teheneknél. Az előzetes hozzászoktatáson átesett tehenek esetében
a robotba történő beállás átlagosan 1,4 másodpercet, míg a
szoktatás nélküliekben 17,9 másodpercet vett igénybe az első
fejés alkalmával.

Az állomány lábvég-egészségügyi helyzete

A fájdalmas lábvégbetegségek hatására a teheneken enyhébbsúlyosabb fokban sántaság jelentkezik, ami nagy arányban fordul elő hazai tejtermelő állományokban. A sánta állatok többet
fekszenek, nem szívesen mozognak, kevesebbszer esznek, a
rangsorban alacsonyabb helyen állnak. A sántaság miatt jelentősen csökken az önkéntes fejések száma. Minden olyan környezeti hajlamosító tényező, amely a sántaság kialakulását elősegíti, nem csak az állatok jóllétére van rossz hatással, hanem
rontja a robotfejés hatékonyságát is. Kanadai kutatók vizsgálták
a környezeti kockázati tényezők hatását a sántaság előfordulására robotfejés esetén.
Azt találták, hogy a fekvési időt befolyásoló kockázati tényezők
hasonlók, mint hagyományos fejési rendszer használata esetén,
vagyis a közlekedőutak tisztasága, a zsúfoltság, a pihenőboxok
kényelme (a küszöbmagasság, a szélesség, a fejtér, a marnyomó
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rúd helyzete, az alom minősége), meghatározók robotfejés esetén is. Ezeken kívül számos tényező van (csülökápolási munka
minősége, lábvégfürdetés hatékonysága) egyedi kezelések, a
sántaság időben történő felismerése), ami a lábvégbetegségek
előfordulásával összefügg és robotfejés alkalmazása esetén is
figyelmet érdemel.

Az állomány tőgyalakulása és a tőgyegészségügyi
gondozás

A tőgy kívánatos küllemi alakulása az egyik fontos feltétele a hatékony robotizált fejésnek. A részaránytalan, normálistól eltérő
alakulású tőggyel rendelkező tehenek – hasonlóan a hagyományos gépi fejéshez – csak kompromisszumok árán alkalmasak a
robotizált berendezéssel történő fejésre. Mivel a tőgyalakulás
genetikai szelekcióval történő javítása hosszadalmas folyamat,
az ilyen állatok állományon belüli részaránya meghatározó lehet
abból a szempontból, hogy telepíthető-e egy ilyen fejési rendszer vagy sem. A műszaki fejlesztések eredményeként az újabb
rendszerek pontosabb felhelyező megoldásaiknak köszönhetően már jobban kezelik a nem szabályos tőggyel rendelkező állatokat is, azonban ideális, ha az állományban továbbra is alacsonyan tartják az ilyen állatok arányát.
Egy, az USA-ban elvégzett vizsgálat szerint a robotok rendszerbe
állításával mintegy 4,1-6,5%-kal növekedett a kis tejleadási sebesség, ill. rendellenes tőgybimbó-helyeződés miatt selejtezett
állatok aránya, ugyanakkor a tőgyegészségügyi okok miatti selejtezési arány 5%-kal csökkent.
Egy másik fontos szempont a tőgyegészség megőrzésében, hogy
az állatok mennyi időt töltenek állva a fejést követően. Ha túl
hamar lefekszenek, a még nyitott bimbócsatornán keresztül nagyobb a környezeti kórokozók általi fertőzés esélye. A fejés utáni
takarmányfelvétel ösztönzése a legjobb módja annak, hogy az
állatok állva maradjanak a szükséges ideig. Előnyös hatású lehet
a takarmányok visszatolása az állatok elé, amit ma már szintén
automatizálni lehet. Mivel az adta a legjobb eredményt, ha a
tehén fejési idejéhez képest –1, ill. +2 órán belül történt friss
takarmánykiosztás, vagy más manipuláció, mint pl. visszatolás,
célszerű legalább 2 óránként elvégezni az ilyen munkákat az istállóban.
A szakirodalomban változatos eredményeket találunk arra vonatkozóan, hogy miként változik a tőgyegészségügyi helyzet a
robotizált rendszereket választó állományokban. Romló, változatlan és javuló eredményeket is lehet találni, ami felhívja a
figyelmet a gazdaság és az állomány egyéb mutatóinak a jelentőségére, amelyeket figyelembe kell venni a rendszer telepítése
előtt. A megszokott módszerek mellett/helyett (első tejsugarak
vizsgálata, elektromos vezetőképesség változása) számos egyéb
tulajdonság (a tej színe, mennyisége, hőmérséklete, szomatikus
sejtszáma) folyamatos, az emberi hibákat mellőző ellenőrzése
biztosíthatja a tőgygyulladások korai felismerését és az időben
megkezdett kezelést.
Mivel a tünetek egy része nem tőgygyulladás-specifikus (pl.
elektromos vezetőképesség, tejmennyiség), a riasztás után továbbra is szükséges az állatok alapos vizsgálata és az eredmények és a kórelőzményi adatok függvényében a tőgykezelés
megkezdése.
A fejőberendezés teljesítményét nagyban befolyásolja, hogy a
fejésre beálló tehenek tőgye mennyire szennyezett. Az optimális teljesítményhez biztosítani kell a megfelelő tisztaságú pihenőhelyet és közlekedő utakat annak érdekében, hogy a tőgyek
szennyezettsége a lehető legkisebb mértékű legyen. A tőgyhigiénia javítása céljából a tőgyek rendszeres szőrtelenítésére is
szükség lehet.

HAZAI SZERZŐINK
A robotizált fejőrendszer hatékony működésének
biztosítása

A robotot úgy kell telepíteni, hogy az mindig a tehenek figyelmének spektrumában legyen. A láthatóság növeli a berendezés
teljesítményét. A napi fejések száma pozitív összefüggésben
(r = 0,58) áll a termelt tej mennyiségével, ezért különös gondot kell fordítani arra, hogy a tehenek minél többször felkeressék a fejőrobotot. Gondoskodni kell az épületen belüli szabad tehénmozgást segítő széles, megfelelő felületű és tiszta
közlekedőutakról. Minden, ami kellemessé teszi a tehén számára a berendezés felkeresését, hozzájárulhat a jobb teljesítmény
eléréséhez. A robotok tervezői figyelembe veszik az állatok igényeit (4. kép).

1. KÉP: A kijáratnál ácsorgó tehén megakadályozza, hogy a
társa elhagyja a robotfejő-berendezést.

2. KÉP: Egy tehén elállja a kiengedő folyosót, ezzel gátolja a
társait a berendezés elhagyásában és megakadályozza egy
újabb tehén beállását. Ezzel három tehén fejését és három tehén visszatérését akadályozza az istállóba.

3. KÉP: A képen egy tehén látható, amelyiket nem akadályozza másik állat abban, hogy elhagyja a fejőzónát, mégis hezitál
a kilépésen

Ezen túl maga a telepítés, a berendezés elhelyezése is sokat számít. Jó, az állatok komfortérzetét javító megoldás lehet például
a bejárat közelében elhelyezett itató, vagy nyári időszakban a
robot környezetének fokozottabb hűtése. Azonban ezeket csak
abban az esetben ajánlatos a várakozótérben elhelyezni, ha az
kellően tágas és ezáltal elkerülhető a tehenek torlódása (1., 2.
és 3. képek)

A teheneket jellemzően nem
a tejtől feszülő tőgyük készteti
arra, hogy felkeressék a robotot,
hanem a jó minőségű, ízletes,
csalogató hatású takarmány
Az egyes gyártók rendszereik kialakításakor különböző tehénközlekedési megoldásokat alkalmaznak. A leggyakoribbak
i) a szabad tehénforgalom (várakozóval vagy anélkül);
ii)
az irányított tehénforgalom (részben vagy teljesen). Ez
utóbbinak változata a ii.a) FeedFirstTM (először etetés,
majd fejés); ii.b) etetés a fejés előtt és után is. Az egyes
rendszereknek vannak előnyei és hátrányai is. Nyolcvanöt tejelő tehénen vizsgálták meg az irányított, ill. a
szabad tehénforgalom hatását. Az egyes ütemek 3-3 hónapig tartottak, közöttük 1 hónap átmenettel. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az irányított tehénforgalmú rendszerben a tehenek naponta kevesebbszer
fogyasztottak takarmányt, de egyszerre nagyobb men�nyiséget vettek fel. A szárazanyag-felvétel és a tejtermelés hasonlóan alakult. A napi fejések száma elenyésző
mértékben volt nagyobb az irányított rendszerben (2,4
± 0,04 és 2,5 ± 0,06), azonban kisebb volt a tejfehérje
tartalom, ami összefügghet az állatok eltérő táplálkozási
viselkedésével. Egy Hollandiában és Dániában végzett,
165 gazdaságot magába foglaló vizsgálat eredményei azt
mutatták, hogy a szabad tehénforgalmat biztosító rendszerben átlagosan 0,6-0,7 kg volt a napi többlettermelés
összehasonlítva a FeedFirstTM rendszerrel, attól függően,
hogy a szabad tehénforgalmú rendszer várakozó területtel vagy anélkül volt kialakítva. Érdekes vizsgálatot végeztek Hermans és mtsai, akik úgy módosították az irányított tehénforgalom kialakítását, hogy a tehenek számára
elérhetővé tették a szabad hozzáférést a tömegtakarmányokhoz, de az abrakfélékhez továbbra is csak a roboton
való áthaladással juthattak hozzá. Összehasonlították a
hagyományos irányított tehénforgalmat, amikor a tehenek csak úgy juthattak takarmányhoz, ha áthaladtak a
fejőegységen, ill. a fent ismertetett köztes megoldást. A
köztes megoldás jobb eredményeket hozott, mint amit a
klasszikus irányított tehénforgalommal elértek.
Az alkalmazott technológia számos eleme hatással van a
robotizált rendszer teljesítményére, így pl. a csoportok kialakítása vagy a takarmányozás is. Ha lehet, kerülni kell az állatok másik istállóba vagy csoportba történő áthelyezését, mert ilyenkor az új szociális viszonyokhoz való alkalmazkodás időigényes
és negatív hatású a termelésre. Ez csak akkor valósítható meg
hatékonyan, ha a csoport nagyjából egyöntetű a tejtermelést illetően, ill. jó minőségű, nem kiválogatható takarmánykeveréket
tudunk biztosítani.
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Az itt tárgyalt rendszerek hatékony üzemeltetéséhez elengedhetetlen a napi fejések számának, a fejés alatt adagolt egyedi abrakmennyiségnek és az optimális tehénforgalomnak a szakszerű
meghatározása.
A napi fejések számának meghatározása fontos tényező a berendezés termelékenységének biztosítása szempontjából. Minden
állatnak lehetőséget kell biztosítani a fejőrobot felkeresésére
és a fejésre és mivel vannak olyan állatok, amelyek napjában
a szükségesnél többször is felkeresik a berendezést, meg kell
határozni a napi fejések számának egy tehénre vonatkozó maximumát annak érdekében, hogy a rangsorban alárendelt pozícióban lévő teheneknek is legyen lehetősége bejutni a robotba.
Ugyanakkor épp a napi többszöri fejésben rejlik a robotok egyik
nagy előnye, ugyanis a laktáció elején a napi gyakoribb fejés ös�szességében növelheti a laktációs termelést, amire mindenképp
érdemes odafigyelni.

5. KÉP: Takarmányfelvétel a fejőrobotban
Forrás: Lely Industries NV

A robotok számának meghatározásához érdemes figyelembe
venni, hogy általában egy robot 140-190 fejést hajt végre egy
24 órás periódusban. Egy robotegység 55–65 fejőstehenet képes
kiszolgálni, és tehenenként napi 2,4–3 fejéssel számolhatunk.
Ezekből a számokból következik, hogy a szárazonálló tehenek
számát is figyelembe véve egy robot egy 66–74 tehenes állományt képes kiszolgálni.
A teheneket jellemzően nem a tejtől feszülő tőgyük készteti
arra, hogy felkeressék a robotot, hanem a jó minőségű, ízletes,
csalogató hatású takarmány (5. kép).
A tehenek motivációja arra, hogy meg legyenek fejve, sokkal
gyengébb, mint arra, hogy egyenek. Nem elsősorban az abrak
mennyisége a jelentős tényező a motiváció növelésében, hanem
annak összetétele, ízletessége. A nagytermelésű tehenek jelentős mennyiségű napi abrakadagjának a robotban történő elfogyasztása a többi nem kívánatos élettani hatástól (pl. bendőacidózis) eltekintve már csak időben sem lehetséges. Nem könnyű
feladat a megfelelő mennyiség meghatározása, mivel ha csupán
egy nagyon kis hányadát kínálja a rendszer elfogyasztásra a fejőrobotban, úgy nem érvényesül annak a robot felkeresésére
ösztönző csalogató hatása, de a túlzott mennyiséget is érdemes
kerülni. Ideális, ha az abrakadag kiosztására használt automatizált önetető berendezések a fejő és válogató épületrészben kerülnek elhelyezésre, de arra ügyelni kell, hogy ne fordulhasson
elő olyan helyzet, amikor a tehénnek nincs módja elfogyasztani a napi adagot azért, mert túl kevés időt tartózkodik ezeken a
helyeken. Az ún. részleges takarmánykeverékkel működő PMR
(Partially Mixed Ration) takarmányozási rendszerekben a gyakorlatban általában 1-8 kg/nap a napi, robotban elfogyasztott
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abrakmennyiség. Célszerű pelletált, ízletes takarmányokat biztosítani erre a célra. A PMR-adag fennmaradó részét – amit az
állatok nem a robotban fogyasztanak el – szintén következetesen jó minőségben, naponta több alkalommal, lehetőleg mindig
ugyanabban az időben kell az állatok elé kijuttatni és természetesen gondoskodni kell az etetőasztal megfelelő higiéniájáról is.
A robotizált fejőrendszereket gyártó cégek általában elérhető
megoldást kínálnak a jövő takarmányozási rendszereire is. Ezen a
területen is teret hódítanak az automatizált rendszerek, amelyek
a lehető legkisebb mértékűre szorítják az emberi munka igényét.
A takarmányok emberi munkával végzett napi bekészítését követően ezek a rendszerek gyakorlatilag teljesen automatikusan,
pontosan hajtják végre az etetés munkafolyamatait, kezdve a
komponensek berakodásától, megkeverésétől a kiosztásig, vagy
akár a takarmányok tehenek elé történő visszatolásáig.
Nem csak a takarmányozás, de akár a trágyaeltávolítás is teljesen
automatizálható egy modern kialakítású istállóban, ami tovább
javíthatja a higiéniát és a komfortot.
KÖVETKEZTETÉSEK
A fenti példák jól szemléltetik a technológiai fejlesztések irányát,
ami az élőmunka igény minél nagyobb mértékben történő lecsökkentését jelenti. Ez a tendencia elkerülhetetlennek látszik,
mivel már korunk mezőgazdasági termelésében is a rendelkezésre álló, állattenyésztés iránt érdeklődő és szakképzett munkaerő
hiánya jelenti az egyik legnagyobb korlátozó tényezőt. Ez a helyzet csak súlyosbodhat, ha figyelembe vesszük azokat a hosszabb
távú előrejelzéseket, amelyek a gyorsan növekvő népesség élelmiszerrel történő ellátásának kihívásaival kapcsolatosak. 2050re előreláthatólag mintegy kilencmilliárd ember igényli a napi
rendszeres élelmiszerellátást, miközben egyre kisebb lesz a mezőgazdasági művelésben tartható terület és egyre kevesebb ember lesz hajlandó a mezőgazdaságban dolgozni. Ezek a kihívások
csakis a megfelelő irányú technikai fejlődéssel orvosolhatók. A
technikai fejlesztés megvalósulását a környezeti kockázati tényezők tudományos alapú felmérésével érdemes segíteni, amihez
intenzív interdiszciplináris kutatásokra van szükség.
A tejtermelő szarvasmarha tartásában a fejési munkák jelentik
az egyik legnagyobb élőmunka-igényt. A világszerte növekvő
számban üzemelő automatizált fejési rendszerek vagy robotfejőgépek kis számban már hazánkban is jelen vannak. E rendszerek
térhódítása abban az esetben várható, ha az első felhasználók
tapasztalatai meggyőzőek lesznek a beruházás megtérülését illetően. Ehhez a beruházásokat alapos pénzügyi tervezésnek és
szakmai felkészülésnek kell megelőznie, továbbá – tekintettel a
technológia szerteágazó termelés-élettani hatásaira – a működtetés során keletkező adatok és tapasztalatok folyamatos elemzése sem nélkülözhető.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„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, címe: Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az Állatorvostudományi
Egyetem és a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karának együttműködésében).”
Forrás: Janice M. Siegford & Jacquelyn A. Jacobs: Effect of Exit
Alley Blocking Incidences on the Accessibility of the Automatic
Milking System. A képek felhasználását a szerzők, Janice M.
Siegford és Jacquelyn A. Jacob írásban engedélyezték.
Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségben is rendelkezésre áll.
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A robotfejés szakértője
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A drencs alkalmazása tejelő szarvasmarháknál:
korábbi eredmények, lehetőségek és korlátok
Lénárt Lea1,2*, Horváth András2, Szenci Ottó1,2
MTA-SZIE Nagyállatklinikai Kutatócsoport, 2225 Üllő-Dóra major
ÁTE, Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika, 2225 Üllő-Dóra major
*e-mail: lenartlea@gmail.com
1

2

A szarvasmarhák ún. drencs útján történő kezelése világszerte elterjedt módszernek számít. A fogalom egy tehén nagyobb
mennyiségű folyadékkal (0,5-40 liter) szájon át való kezelését
jelenti. A kezelés többféle módon, számos hatóanyag felhasználásával történhet.
A legegyszerűbb beadási mód, ha az állat a keveréket magától
megissza. Kereskedelmi forgalomban kaphatók olyan készítmények (drinkable drench, DD), amiket a tehenek ellés után szívesen megisznak. Ennek a módszernek a korlátja, hogy a szondán
adható receptúráknál jóval kevesebb hatóanyagot tartalmaznak,
ezért a hatásuk sem olyan intenzív.
A hagyományos, régóta használt módszer, amely kevés (kb. fél
liter) folyadék, illetve abban oldott hatóanyag beadására szolgál,
a hosszú nyakú üvegből („pezsgősüveg”) történő drencselés.
Előnye, hogy egyszerű, gyors, és nem igényel se speciális felszerelést, se szakértelmet. Az viszont egyes esetekben gondot jelenthet, hogy a tehénnek önként le kell nyelnie a folyadékot. Ha
az állat nem hajlandó nyelni, vagy a nyelési reflex nem működik
(fájdalom, sérülés, rossz általános állapot miatt), a gyógyszer
jobb esetben a padozatra, rosszabb esetben a tehén légcsövébe
kerülhet, ami köhögéshez, a légcső vagy a tüdő gyulladásához,
extrém esetben akár fulladáshoz is vezethet.

1. kép: Szarvasmarhák kezelésére használható drencs-pisztoly
A hosszú nyakú üveghez hasonlóan működik a drencs-pisztoly
(1. kép), amivel szintén maximum fél liter folyadék adható egy
alkalommal. Az előnyeik és hátrányaik is hasonlóak. Bizonyos
típusok tömeges kezelésre is alkalmasak.
A tejelő tehenek nagy mennyiségű folyadékkal (20-40 liter) való
drencseléséhez egyre gyakrabban alkalmazott módszer a nyelőcsőbe vagy a bendőbe vezetett szonda (2. kép). A módszert
jelenleg az Amerikai Egyesült Államok gazdaságainak 20-25%-a
alkalmazza. A drencs-szonda levezetése gyakorlatot és odafigyelést igényel. A nyelőcső- és a bendőszondák esetén minden alkalommal ellenőrizni kell a szonda helyzetét. Ha a szonda a légcsőbe került, akkor a szonda könnyen, ellenállás nélkül levezethető
és az állat köhög. Nyelőcső-szonda esetén a nyak bal oldalán
kitapintható a cső disztális vége. A bendőbe vezetett szonda végét megszagolva érezni kell a bendőfolyadék jellegzetes szagát. A
nem megfelelő gondossággal végzett beavatkozáskor a folyadék
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a tehén tüdejébe kerülhet,
ami az állat elpusztulásához
vezethet. Az elhullás oka kis
mennyiségű folyadék esetén a tüdőgyulladás, nagy
mennyiségnél a fulladás.
Ahol a drencset rutinszerűen használják, ott minden
250 tehénből egy esetben
várható hasonló komplikáció.
A drencs célja többek között, hogy a tejelő szarvasmarhákban az ellés
körüli időszak megbetegedéseinek (ellési bénulás,
magzatburok
visszamaradás, zsírmáj szindróma,
ketózis stb.) előfordulását
megelőzze vagy a megbetegedések gazdasági kártéte- 2. kép: Drencs-szett bendőszonlét csökkentse.
dával szarvasmarhák számára
A drencselésre számos készítmény használható, amelyek lehetnek többek között gyári
és helyben előállított készítmények. A drencs-folyadék legfontosabb összetevői a víz, az elektrolitok (kalcium, kálium, magnézium, nátrium), a glükoplasztikus anyagok (propilén-glikol,
glicerin, kalcium-propionát), élesztő, vitaminok, aminosavak. A
keverékben szerepelhetnek még különböző mikroelemek, bendőfolyadék, védett kolin, vagy gyógyszer-hatóanyagok (parazitaellenes szerek) is.
A víz és elektrolitok pótlása az ellés után kettős célt szolgál. Segíthet az állat rehidrálásában és az elektrolit-egyensúly helyreállításában, mivel egy szarvasmarha elléskor akár 60 liter folyadékot is veszíthet. Továbbá a bejuttatott víz súlyától (10-40 liter)
a bendő a hasüreg ventrális részére süllyed, ami megakadályozhatja a bal oldali oltógyomor-helyzetváltozás kialakulását, bár
ezt kísérletileg még nem sikerült bizonyítani.
Az elektrolitok pótlása ellés után kiemelten fontos. Ez a drencsbe
kevert különböző sókkal lehetséges, amelyek közül a kalciumtartalmúak a legjelentősebbek. A drenccsel adott kalcium-kiegészítés az ellési bénulás megelőzésére/kezelésére használható.
A kalcium pótlása CaCl formájában a leghatékonyabb, de Capropionát formájában a vér kalciumszintjének emelése mellett
az energia-háztartásra is pozitív hatással van. Megemlítendő,
hogy a kalcium-tartalmú bendőbólusok is ugyanezt a célt szolgálják, de hosszabb ideig biztosítják a megfelelő vérszintet, tehát
pusztán kalciumpótlásra nem érdemes drencset használni.

HAZAI SZERZŐINK
1. táblázat: A különböző glükoplasztikus anyagok hatása korábbi tanulmányok szerint A különböző élesztő-kultúrák (élő és nem
élő) szintén lehetnek a drench-folyadék alGlicerin
PropilénKalciumkotórészei.
Az élesztő számos módon befoglikol
propionát
lyásolja a bendőben lezajló metabolikus folyamatokat. A tápanyagok emészthetősége
Glükóz-koncentráció
↑↔
↑↔
↑↔
nő, az illózsírsavak mennyisége a bendőben
Inzulin-koncentráció
↑↔
↑↔
↑↔
emelkedik, csökken a bendőben az ammóBHB (β-hidroxi-vajsav)
↑↓↔
↓↔
↓↔
nia koncentrációja és nő a mikroorganizmuNEFA (nem észterifikált zsírsavak)
↓↔
↓↔
↓↔
sok száma, bár a mechanizmus nem teljeTej mennyisége
↔
↑↔
↔
sen tisztázott. Több vizsgálat is igazolja az
élesztő-kultúrák pozitív hatását a termelt tej
Ellési bénulás előfordulása
↑↔
↓
mennyiségére, a tej beltartalmi értékeire,
Méhgyulladások előfordulása
↔
↓
és a szárazanyag-felvételre. Más vizsgálatok
Szaporodás-biológiai teljesítmény
↑↔
↔
viszont ezek közül egyikben sem találtak változást. A bendő-pH-val ugyanez a helyzet. Itt
A glükoplasztikus anyagoknak (propilén-glikol, glicerin, kalciumhárom csoport létezik:
propionát) jótékony hatást gyakorolhatnak az energiaháztartás1. növeli, 2. csökkenti, 3. stabilan egy szinten tartja. Saját vizsgára. A glicerin vagy a bendő folyadékfázisából, vagy a vékonybéllatom a harmadik feltevést támasztja alá. Az itt említett eredméből felszívódva a májba jut, ahol egy glicerin-molekulából két
nyek nagyfokú eltéréseit valószínűleg az állományok és kultúrák
propionsav molekula keletkezik. Ez a propionsav – glükogenetikus
különbözősége okozza. Az élesztőkultúrák hatása erősen függ a
illózsírsav lévén – később glükózzá alakul, és hozzájárul a vércumeglévő bendőflóra, illetve a takarmány összetételétől, ezért
korszint stabilan tartásához. A propilén-glikol nagyrészt váltonem biztos, hogy mindenhol ugyanúgy működnek. Erre a telepi
zatlan formában jut el a vékonybélbe, ahonnan a májba jutva a
bevezetésük előtt is érdemes figyelmet fordítani.
glicerinhez hasonló folyamatokon megy át. A kalcium-propionát
A drench számos előnye mellett több, gyakorlati jellegű hátrán�a bendőben bomlik, egy molekulából két propionát és egy kalcinyal is bír. A felhasznált összetevők, a gyári készítmények és a
um lesz, a propionát pedig a bendőfalon keresztül közvetlenül a
felszerelés plusz költséget jelenthetnek. A drench kivitelezésévérbe kerül, így éri el a májat.
hez ezen kívül tapasztalt, gondos, nagy fizikai erővel rendelkező
Kutatók klinikai és telepi kísérletek egész sorát végezték a fenszemélyzet és olyan kialakítású kezelőhelyiség vagy istálló szükti hatóanyagokkal, melyekből nagyon különböző eredmények
séges, ahol az állat megfelelően rögzíthető (nyakfogó). A drench
születtek (1. táblázat). A táblázatban látszik, hogy mindhárom
rendszeres alkalmazása megnövekedett munkaerő-ráfordítást
anyag képes pozitívan hatni a tehén anyagcseréjére, magasabb
is jelent, ezért az állományszintű kezelés gazdaságossága, főleg
glükóz-és inzulinszintet, csökkent β-hidroxi-vajsav- (BHB) és nem
olyan telepeken, ahol anyagcsere-betegségek ritkán fordulnak
észterifikált zsírsav (NEFA) termelést lehet elérni velük. Ezen kíelő, kérdéses.
vül a kalcium-propionát képes megelőzni az ellési bénulás, illetA szarvasmarhák drencselése régóta és sokféleképpen alkalmave a méhgyulladások kialakulását, mivel a belőle felszabaduló
zott módszer, de egyedi vagy állományszintű alkalmazásáról a
kalciumion pótolja az elvesztett mennyiséget. Sajnos a tehenek
tejelő tehenészeteknek a gazdaságosság és a helyi adottságok
ivarzásának idejére vagy vemhesülési arányára nagyrészt nincsetükrében kell döntést hozni.
nek hatással ezek az anyagok, bár egyesek leírtak pozitív tapasztalatokat.
Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségben is rendelA különböző glükoplasztikus anyagok különböző hátrányos
kezésre áll.
tulajdonságokkal bírnak. A glicerin alkalmazásának legfontosabb korlátja, hogy bizonyos körülmények között
a bendőben vajsavvá alakul, ezzel a ketontestek
termeléséhez járul hozzá. Emiatt a használata
manapság visszaszorulóban van a propilén-glikol
javára. A propilén-glikolnál ehhez hasonló hátrányos tulajdonságokat nem írnak le, viszont ennek
a hatóanyagnak az alkalmazásakor a megfelelő
hatás (szubklinikai/klinikai ketózis megelőzése/kezelése) eléréséhez több napon keresztüli adagolás
szükséges. Ez megoldható többszöri drencseléssel,
vagy csoportszintű preventív program esetén a
takarmánykiosztáskor a TMR-re öntéssel („top
dressing”). A „top dressing” típusú adagolás hátránya, hogy a csoporton belül nagy eltérések lehetnek abban, hogy az állatok mennyit vesznek fel a
szerből. A hatás erőssége szintén elmarad a drencskezeléséhez képest. A kalcium-propionát legnagyobb veszélye, hogy a beadás után rövid időre
csökkenti a bendőmozgásokat, ezért megnő a bal
oldali oltógyomor-helyzetváltozás veszélye.
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A magyar genetika újabb
sikerei – úton a világhírnév felé?
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
A magyar holstein populáció eredményei hallatán egyre többen és egyre többször „kapják fel a fejüket” Európában. Az
olaszországi Intermizoo mesterséges termékenyítő állomás is
komoly tervekkel érkezett Magyarországra, egy közös embrióprogram elindítását remélve a látogatástól. Az elgondolást tett
követte. Jelenleg a magyar tenyésztők, a Breed Invest Kft. és az
Intermizoo gyümölcsöző kapcsolatának köszönhetően nagyreményű embrióprogramok indultak el két tenyészetben is, de az
olasz mesterséges termékenyítő állomás további farmok közreműködésére is számít a sikeres jövő reményében.
Ennek hátteréről, jelenéről, jövőjéről kérdeztük Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokra érkező
Francesco Veronese-t az Intermizoo tenyésztési igazgatóját.

szerepet vállal az új, nagyszerű tehéncsaládok és kurrens vérvonalak felkutatásában. Külön örömet okozott, hogy egy 100%ban Magyarországon tenyésztett tehéncsaládban leltünk egy
ilyen tenyészállatra.
Vilma mellett három teljes testvér Superman×Mogul kombinációból származó üszőnél tapasztaltunk még magas GPFT értéket.

Hogy kezdődött ez a történet? Hogyan jutottak el a Milkmen
Földesi Tejtermelő Kft-hez?
A Breedenivest Kft., az Intermizoo magyar partnercége, tavaly
szeptemberben szervezett egy magyarországi körutat kollégámnak, Alessandro Ravanellinek és nekem azzal a céllal, hogy
látogassunk meg olyan farmokat, amelyek érdekesek lehetnek
számunkra.
Így jutottunk el a Milkmen Kft-hez is, ahol több nagyon figyelemreméltó pedigrével rendelkező tehenet találtunk.

Genetikailag mitől ilyen különlegesek ezek az állatok? Mely
tulajdonságai azok, amelyek világviszonylatban is egyedivé
teszik őket?
A legérdekesebb, amit ezeknél az állatoknál találtunk az a nagyszerű családi háttér volt. A genomikai tenyészértékek segítenek
abban, hogy a munkánkat egyre jobban és jobban végezzük, de
a „száraz számok” magukban számunkra nem testesítik meg a
kitűzött célt. A számokat alá kell támasztani, érthetővé, használhatóvá kell tenni mindenki számára.
Magyarország tejtermelési környezete nagyon érdekes számunkra. A nagy létszámú tenyészetek, a magas átlaglaktációs
termelések, az ennek hátterében működő magas szintű menedzsment, a forró nyár, mind-mind nagyon hasonlóak az olaszországi adottságokhoz.
Így a nagy teljesítménnyel és a lehető legkevesebb problémával a háttérben a teheneknek lehetőségük nyílik egy „tiszta
versenyre”. Ezért volt érdekes kihívás felkutatni a Milkmen Kft.
olyan nem mindennapi tehéncsaládjait, amelyekben perspektívát látunk és a jövőben az Intermizoo genetikai programjának
fontos elemei lehetnek.
A mi GPFT indexünk a termelésre, a fehérjére, a küllemre és a
fitnesstulajdonságokra egyaránt fókuszál. Ezek fényében tűnt
Vilma (Denver×Supersire) kuriózumnak: kitűnő számok, kitűnő
háttér, tökéletes kombináció!

Úgy tudom, hogy Gamós András ügyvezető igazgató sok nőivarú állatukról genomvizsgálatot készíttetett. Hol, kivel vizsgálták az állományukat?

A farmlátogatás alkalmával Gamós András bemutatta az általa legjobbnak gondolt üszőket és teheneket. Ezt követően
Olaszországban elvégeztettük a kiválasztott állatok genomikai
tenyészértékbecslését azzal a céllal, hogy ezeket az egyedeket
rangsorolni tudjuk a saját rendszerünkben.
Feltételezem, hogy a vizsgálati eredmények alapján találtak
néhány különleges egyedet.
A vizsgálat eredményeképpen a Vilma nevű üsző kimagasló
GPFT (olasz tenyészérték, Genomic Productivity, Functionality
and Type) eredmény ért el, de az üsző igazi értékét a különleges
kombinációt rejtő családja adja. Az Intermizoo mindig úttörő
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Hogy kapcsolódtak be a programba? Gamós András hívta fel
a figyelmet és ajánlotta a Breed Invest Kft-nek, hogy Pakson
vannak ilyen különleges genetikai értékű állatok?
Gamós András hívta fel a Breed Invest Kft. figyelmét a különleges
tenyészállataira, ők pedig nagyon jól tudják, hogy az Intermizoo
folyamatosan keresi, kutatja az „unikális” tenyésztési értékeket.

Mivel párosították és miért? A párosítás eredményeként milyen genetikájú tenyészbika borjút várnak?
Vilmát 31177 Leaningouse Big Bubbával mostuk. Reméljük,
hogy ez a kombináció egy olyan utódot eredményez, amely
érdekes lehet az olasz tenyésztők számára is, és lehetőséget
teremt arra, hogy egy magyar tehéncsalád „karriert építsen”
Olaszországban.
Az Intermizzo végezte a párosítást vagy Gamós András, illetve
a Milkmen Kft.?
Közösen dolgoztunk, illetve dolgozunk a projekten a Milkmen
Kft-vel.
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Milyen idősek, illetve mikor fognak megszületni az utódok?
Az első embrió megszületését novemberre várjuk.
Minden beültetett embrió megtapadt? Várható-e négy megszületendő borjú?
Nagyon remélem, hogy a négy embrióból sikerül minimum két
borjút nyernünk majd.

Esetleg szexáltak az embriók?
Igen, mind a négy embrió ivarmeghatározott.

Mindemellett szemmel tartjuk az olasz tehéncsaládokat, rendszeresen használjuk a legjobb olasz bikák „legfrissebb” fiait is,
fenntartva a világszerte híres „Italian style” szlogenünk létjogosultságát.

Úgy tudom, hogy máshol is, Szeghalmon a Körös 2000 Kft-nél
is van egy hasonló közös program.
Igen, Szeghalmon, Széll Csaba mosott számunkra két nagyon
érdekes Jedi×Doorman kombinációjú üszőt, amelyek egy igen
sikeres olasz tehéncsaládból születtek. Ők ketten jelenleg a két
legmagasabb GPFT értékkel rendelkező magyar üszők. Mindkettő a Nebula nevű bikánktól vemhes.

Milyen tapasztalatokat szerzett látogatásai során a magyar
holstein-fríz állományokról?
Minden egyes magyarországi látogatásom nagyon érdekes volt.
Az időjárás is nagyon hasonlít az észak-olaszországi klímához,
amely tökéletes lehetőséget teremt arra, hogy összehasonlíthassam a két országban működő tenyésztési rendszereket,
eredményeket. Jó látni, hogy az olasz bikák igen jó „munkát
végeznek” Magyarországon, ami nem is meglepő, hiszen egy
hasonló körülmények között zajló tenyészértékbecslés legjobbjaiként érkeznek Magyarországra.

Mi az Intermizoo tenyésztési stratégiája? Honnan szerzik be
a tenyészbikákat, embrió-előállításból maguk tenyésztik vagy
vásárolnak is pár hónapos bikaborjakat?
Az Intermizoo tenyésztési filozófiájára általánosságban igaz,
hogy más utakon próbál boldogulni, mint a legtöbb mesterséges termékenyítő állomás. Követjük a legfrissebb genetikai trendeket, számokat, de mindezt úgy, hogy a cégnek megmaradjon
a saját arculata, egyénisége.
Számunkra nagyon fontos a vonalidegen bikák felkutatása. A
tenyésztési célok és összességében a tejelő szektor állandóan
és gyorsan fejlődik. Erősen fókuszálunk a sajtgyártás igényeinek
kielégítésére. Az értékes, kiváló beltartalmú tej termelése a magas minőségű sajt előállításának az alapja, amit szem előtt kell
tartanunk, mert a régiónkban a megtermelt tej körülbelül 75%a a sajtgyártás alapanyagaként kerül felhasználásra.
Az Intermizzo a Padovai Egyetemmel közösen kidolgozott 20/20
programjának célja, olyan produktív és egészséges állatok tenyésztése, amelyek a lehető legkisebb problémával termelnek a
mindennapokban. Olyan új tenyésztési célok felé veszi az irányt,
mint a wellness tulajdonságok, a hatékonyság és a fenntarthatóság.
A tenyésztési programunk számtalan egyéb ágat is tartalmaz,
mint például embrió- és bikavásárlás a világ minden pontjáról
azért, hogy új családoknak, vérvonalaknak köszönhetően a lehető legszínesebb genetikai háttérrel rendelkező bikaparkot
alakítsunk ki.

Igen sok, rendkívül magas színvonalon menedzselt farmon jártam. Ezeken a túrákon mindig nagy izgalommal várom az újabb
és újabb magyar tehéncsaládok felbukkanását. Nagyon remélem, hogy hamarosan lehetőségem nyílik újra országukba érkezni, mert úgy érzem, hogy a magyar tenyészetek, az ott látott és
tapasztalt eljárások új ötletekkel gazdagítanak, és olyan energiával töltenek fel, amely sokban hozzájárul a mindennapi munkám sikereihez.
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UBM Szarvasmarha Szakmai Nap

Nagy érdeklődés mellett

Az UBM május 23-án Gárdonyban, a Nautis Hotelben rendezte a nagy érdeklődéssel kísért Szarvasmarha Szakmai Napját.
Megtisztelő módon, közel 150 partnerünk – cégtulajdonos,
ágazatvezető, döntéshozó – fogadta el meghívásunkat.
Ismét időszerű témákat választottunk – szakavatott előadókkal.

A rendezvény programját levezető Pócza Szabolcs, az UBM kutatás-fejlesztési igazgatója bemutatta a nemzetközi rangú amerikai, kanadai, magyar előadókat és méltatta munkásságukat.
Bustyaházai László köszöntőjében elismerően és köszönettel
szólt az UBM Szarvasmarha Szakmai nap iránti megtisztelően
nagy érdeklődésről. Emlékeztetett a közösen bejárt útra,
amelynek eredményeként a partnergazdaságok jórésze ma
az ország kiváló üzemei közé tartoznak; az UBM pedig –
teljesítménye alapján – a magyar agrárium elismert, innovatív,
partnerbarát vállalatává fejlődött.
A fokmérő a partnereink sikere és elégedettsége, hangsúlyozta az UBM Feed Kft. ügyvezető igazgatója, majd a munkatársak
szakmai felkészültségét és a partnerekkel közösen folyó gyakorlati takarmányozási munka hatékonyságát emelte ki.
A szakmai tanácskozást abban az időszakban rendeztük, amikor több jel és tény arra utal, hogy a magyar állattenyésztés
túljutott hosszú évekig tartó holtpontján. Az ágazat kibocsátása
2010-2017. között folyó áron több mint 50, változatlan áron 25
százalékkal növekedett. A továbblépést ugyanakkor – többek
között – nehezíti, hogy a bizonytalansági tényező sokkal több,
mint korábban bármikor volt. Megalapozott szakmai vélemények szerint, a honi állattenyésztési vállalkozások ma inkább
életképesek, mint versenyképesek.

Az előadásokon szereplő hat téma a technológiai fejlesztés, a
takarmányanalitika trendjéről, lehetőségeiről szólt, a vitaminpiac helyzetét elemezte. A tejtermelés közgazdasági összefüggései előadás a gazdaságosság javításának lehetőségeit szedte
csokorba. A kanadai Stanton Farms tulajdonosának vetített képes ismertetője a világszínvonalú tehenészet mindennapjaiba,
sikert formáló módszereibe adott bepillantást.

Az előadásokat követő eszmecseréken az egybegyűltek az állattartó gazdákat közvetlenül érintő kérdések sorát beszélték meg.
Sikerül-e gyorsítani, az állattartók igényeihez szabni – vagy
legalább közelíteni – az akadozó támogatási kifizetéseket? Hogyan teremthető meg a termékpálya összhangja? A precíziós
állattenyésztés korszaka elkezdődött – mit hoz a jövő? A következő évek, sőt napjaink fő kihívása a termelésbe vonható
munkaerő mennyisége és minősége. Van-e megoldás? Mit ígér
a gazdáknak az EU Bizottság támogatási rendszere? Megannyi
sikert meghatározó, gyakorlati kérdés!
Kitől lehet a gondokat okozó témákra érdemi válaszokat kapni, a
bizonytalanságot eloszlatni?
Ezek voltak az UBM Szarvasmarha Szakmai Nap tanulságos kérdései. Ajánljuk a döntéshozók figyelmébe!
A rendezvény keretében kitüntetéseket adtak át:
Gyémánt Partnereink:
Nyakas Farm Kft.
Bos Frucht Agrárszövetkezet
Hódagro Zrt.
Körös 2000 Kft.
Köszönet
A kitüntetést Nyakas András (Év Agrárembere, állattenyésztés
kategóriában) a Nyakas Farm tulajdonosa köszönte meg.
Kiemelte, hogy üzemük sikereinek alapja a csapatmunka,
amiben az UBM-mel folyó kölcsönösen előnyös kapcsolatok
jelentős szerepet játszanak. Takarmányozási technológiánkat,
receptúráinkat az UBM-mel – jelesen a cég kitűnően dolgozó
szaktanácsadójával, Mozsár Jánossal – közösen alakítjuk ki, az
árérték-arányon vásárolt takarmányaikat, köztük a fehérjeforrásunkat erősítő SoyPremet kitűnő hatásfokkal etetjük – mondta
a kitüntetett.
				
Fehér – Wellesz
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Nyakas Farm – Hajdúnánás
Nyakas Tamás vagyok, hárman vagyunk testvérek. Mivel az otthonunk a gazdaság területén van, így már
egészen kicsi koromtól bepillantást nyertem a telep életébe. 2016-ban végeztem a Nyíregyházi Egyetemen,
mint mezőgazdasági mérnök. Jelenleg a Debreceni Agrártudományi Egyetemen állattenyésztő mérnökként
tanulok mesterképzésen. Büszke vagyok arra, hogy családi vállalkozásként működünk. Bátyámmal, Andrissal
az a célunk, hogy ezt a hagyományt tovább vigyük, és megőrizzük mindazt, amit édesapánk felépített.
Jelenleg az időm jelentős részét a tanulmányaim töltik ki, de igyekszem részt venni a telepi munkák koordinálásában is. Ahogy lehetőségem engedi, próbálok minél több szakmai tapasztalatot átvenni édesapámNyakas Tamás – Nyakas Farm
tól, hisz az alapokat csakis tőle tanulhatom meg.
Munkánkat nagyban segíti, hogy kiváló szakemberekkel dolgozunk együtt. Jelentős
szakmai segítséget jelent számunkra a külső szaktanácsadók jelenléte, hisz a technikai
fejlődésekről első kézből tőlük értesülünk. Érdeklődési köröm fókuszában a korszerű
istálló és fejéstechnológia áll. Jelenleg figyelemmel kísérem a technikai újításokat, és a
számunkra szükséges és megfelelő eszközöket igyekszem bevinni a telepi struktúrába
is. Ennek érdekében rengeteg rendezvényen, tanulmányi úton veszek részt, hogy bővíteni tudjam ismereteimet. Büszke vagyok arra, hogy családi vállalkozásként Magyarország kiemelt telepei közé tartozunk.
Az utóbbi években tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok egyre inkább óvatosságra intenek bennünket. A hőstresszel évről évre egyre több a problémánk. Észre vettük, hogy nagy meleg idején sem szívesen mennek az itatókhoz a tehenek. Ennek nem
örültünk, hisz ebben az időszakban az istálló hűtése mellett termelés szempontjából
elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Az ingadozó tejár miatt, minden csepp tej számít. Jó minőségű vízzel nem
csak a megtermelt tej mennyiségét tudjuk növelni, hanem az állatok általános állapotát is tudjuk javítani. Több folyadék felvétele esetén optimalizálni tudjuk az elfogyasztott takarmány hasznosulását, egyéb lázzal járó betegségek visszaszorítását. Aggódtunk amiatt,
hogy az évtizedek alatt lerakódott biofilm rétegben, mely a vezetékekben megtapadt, nagy melegben milyen baktériumok, algák telepednek meg, melyek az állatok egészségére károsak lehetnek. Ekkor jutottunk el oda, hogy nyitottá váljunk az ECOLAB által forgalmazott vízkezeléses rendszer kiépítésére. Ismereteim szerint több, mint nyolc éve tart közös munkánk, és úgy gondolom, bizonyították hozzáértésüket, elkötelezettségüket. Szakmai sikerünk kulcsa az, hogy biztosítsunk az állatok számára minden lehetőséget, hogy
minél kiválóbb termelési eredményeket produkálhassanak. Miután az ECOLAB több termékkel is bizonyított, így számunkra kézen fekvő volt, hogy az ivóvízzel kapcsolatos probléma megoldását is rájuk bízzuk. 2016 tavaszán sikerült megegyeznünk, és elindítanunk az
újabb közös együttműködést. A technológia kiépítését alapos telepi felmérés előzte meg. Mivel nem kis beruházásról van szó, minden
kérdésünkre precíz, szakmailag helytálló válaszokat kaptunk.
Úgy gondolom, minden lehetőséget meg kell, hogy ragadjunk, hisz ez a gazdaság
Mozsár-Molnár Bettina
nem csak bennünket, hanem még sok-sok családot tart el. Számunkra fontos a dolgoAnimal-Hygiene Kft. és
zók
munkájának megbecsülése. Az eddigi eredmények alapján tapasztalataink pozitíNyakas Tamás – Nyakas Farm
vak. Nyári időszakban is jóval alacsonyabb visszaesést tapasztaltunk, valamint megnövekedett a felhasznált víz mennyisége is, mely azt jelenti, hogy a tehenek sokkal több
vizet fogyasztanak. Továbbá a gyógyszerfelhasználás is csökkent. Kevesebb lett a hasmenés, jobb takarmányhasznosulást tapasztaltunk. Az itatók tisztábbak. Laktációs
átlagunk három éve 11.000 liter, úgy gondolom, hogy ennek a szép eredménynek az
elérésében szerepe volt a vízkezelésnek is. Nekem az a véleményem, hogy a hatékony
termelésért áldozni kell. Természetesen mindez plusz költséget von maga után, de
hosszú távon kell gondolkodni, így viszont számíthatunk a megtérülésre.
Mozsár-Molnár Bettina
Animal-Hygiene Kft., területi képviselő, szaktanácsadó – Kelet-Magyarország
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Mérföldkövek a tehén életében
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
Gyakran felmerülő kérdés, hogy a holstein-fríz fajtájú tehén
testtömege hogyan alakul élete során. Jelen cikkemben ezeket
az adatokat és a tejelő tehén életének sarokpontjait gyűjtöttem
össze.
Születéstől választásig
A borjú élete természetesen a petesejt megtermékenyülésével kezdődik, az anyaméhben is különböző hatások érik, most
azonban kezdjük a történetet a születéssel. A fajtára jellemző,
hogy a borjú – nemtől is függően – 35-45 kg testtömeggel születik. A Trouw Nutrition LifeStart programjának ajánlása szerint
a borjúval a születése után 1 órán belül 4 liter kitűnő minőségű
kolosztrumot kell megitatni (a születési testtömeg 10%-ának
megfelelő mennyiség), 24 órán belül pedig további 2 liter föcstejet kell kapnia. A 2. napon 3×2 liter kolosztrumot kell itatni,
a 3. napon pedig 3×2 liter kolosztrumot vagy Sprayfo tejpótló
tápszert. A 3. hétre a megitatott tápszer napi mennyiségének el
kell érnie a 7 litert, indító táp és szálastakarmány felvétele mellett. A tejpótló tápszer mennyiségét fokozatosan lehet csökkenteni a 6. héttől, egészen a 9. hét végén történő választásig. A
tejpótló tápszer ajánlott koncentrációja 1:6, vagyis 150 g/liter.
A választás feltétele, hogy a borjú stabilan, 3 egymást követő
napon fogyasszon napi 1,5 kg abrakot.

Egy másik kísérletben a borjak fejlődését vizsgálták a tejpor
koncentrációjának változtatása mellett. Az egyik csoport 125
g/liter, a másik csoport 150 g/liter koncentrációban kapta a
tejpótlót:
Sprayfo tejpótló tápszer

125 g/liter

150 g/liter

Felvett tejpótló kg (9 hét alatt)

40

48

Szilárd takarmány felvétel kg
(9 hét alatt)

35

40

Születési testtömeg kg

41

41

Testtömeg 2 hetes korban

47

49

Testtömeg választásnál
(63 naposan)

78

86

Átlagos napi ttm+
választásig g/nap

587

714

Különbség g/nap

127

Százalékosan kifejezve

100 %

122 %

Forrás: Landesforschungsanstalt Mecklenburg Vorpommern, 2012.

Az alábbi táblázatban az azonos testtömeggel született borjak
fejlődését láthatjuk különböző szintű tejpótló itatás mellett:
Növekedés

Gyenge

Lassú

Átlagos

Jó

Kitűnő

Születési testtömeg, kg

40

40

40

40

40

2. hét végére,
14. nap

43

45

46

48

50

5. hét végére, 35.
nap

54

58

63

67

71

Választás, 63. nap

72

78

85

91

97

Átlagos napi ttm+
(63. napig), g

503

606

707

810

911

Ebben az esetben is láthatjuk a jelentős különbséget a borjak
fejlődésében, a 63. napra a visszafogottan takarmányozott borjak testtömege 78 kg volt az emelt szinten takarmányozott borjakhoz képest, melyeknek a testtömege 86 kg volt a választásra.
Az emelt szintű takarmányozás másik hatása a szilárd takarmányok felvételének növekedése volt.

Különbség, g/nap

-103

0

101

204

305

Választástól az első termékenyítésig és ellésig:

1. laktáció többlet
tejhozam, liter

-515

0

403

816

1219

Forrás: Trouw Nutrition Kísérleti Központ

A táblázatból kitűnik, hogy a választás végére milyen különbség
érhető el a borjú testtömegében, a visszafogott takarmányozáshoz képest mi az a gyarapodás, ami jónak számít (72 kg vs.
91 kg) és ez milyen különbséget jelent az első laktációs termelésben. Ha elosztjuk az első laktációban termelt többlet tejhozam litert az első 63 nap testtömeg-gyarapodásbeli különbségével, akkor jól látható, hogy a választás előtti időszakban elért
1 g plusz testtömeg-gyarapodás az első laktációban 4 liter extra
tejhozamot jelent.
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Holstein-fríz tehén, felnőttkori testtömeg kb. 730 kg; *közvetlenül ellés után
Nevelés fő pontjai

Jelenlegi helyzet
kg

g ttm+

LifeStart célok
kg

g ttm+

Születési testtömeg

41

-

41

-

2 hónapos testtömeg

82

650

91

850

4 hónapos testtömeg

135

900

162

1200

12 hónapos testtömeg

330

800

400

1000

22 hónapos testtömeg

534

750

624*

800

Életkor első ellésnél

25-26 hónap

Forrás: Trouw Nutrition

22 hónap

HAZAI SZERZŐINK

Ideális Árutermelő Tehén Index
Optimális szelekciós eszköz az ideális árutermelő tehenek tenyésztésére.

Ideális Árutermelő Tehén Index
Többféle adatbázis: Több különböző forrásból származó adatbázis, amely
magában foglalja a Tejelő Tehén Tenyésztési Tanács (CDCB), a Kanadai
Tejelő Hálózat (CDN) és a CRI tejelő tehén kutató adatbázis adatait.
Gazdasági alapok: Az alkalmazott adatok és tulajdonságok
közvetlen hatással vannak a telep gazdasági tényezőire.

Valós időben és rugalmasan alkalmazható: Bármikor módosítható a gazdasági változásoknak megfelelően, megcélozhatók a feltörekvő trendek vagy
olyan új tulajdonságok is bekerülhetnek, amelyeknek gazdasági hatása van.

Optimális szelekciós eszköz az ideális árutermelő tehenek tenyésztésére.
5 könnyen alkalmazható tulajdonságcsoport: A tulajdonságcsoportok lehetővé teszik, hogy a genetikai haladás irányát a
kívánt irányba szűkíthesse a telep menedzsmentje.

1HO11997 KELLOGG-BAY SP HAPPENING

Többféle adatbázis: Több különböző for ásból származó adatbázis, amely
magában foglalja a Tejelő Tehén Tenyésztési Tanács (CDCB), a Kanadai
Tejelő Hálózat (CDN) és a CRI tejelő tehén kutató adatbázis adatait.
Találkozzunk a Farmer Expo-n, Debrecenben (2018. augusztus 17-20.)!

ICC$ +730 TPI 2625

Magyarországi forgalmazó:
1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-1010 e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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A fenti adatokból jól látható, hogy az emelt szintű takarmányozással korábban vemhesíthető az üsző, ezzel az első ellés is korábban történik. A 2-3 hónappal előbbi termékenyítés jelentős
mértékben csökkenti az egy tehénre eső felnevelési költséget.
Holstein-fríz tehén, felnőttkori testtömeg kb. 650 kg

Forrás: Trouw Nutrition

A különböző szintű takarmányozás hatására a növekedési görbékben is eltérés lesz, a zöld és narancssárga vonalak a napi
testtömeg-gyarapodást mutatják az életkor függvényében, míg
a kék és fekete vonalak a testtömeget mutatják az életkor függvényében. A zöld vonal az emelt szintű takarmányozást jelöli, a
narancssárga a hagyományosat. Jól látszik a különbség a napi
testtömeg-gyarapodásban.
A fekete és kék vonal mutatják a testtömeget, amely alapján az
első termékenyítés idejét meg lehet határozni. Az emelt szinten
takarmányozott üszők előbb elérik az első termékenyítéshez
megfelelő testtömeget.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a különböző felnőttkori
testtömeggel rendelkező tehenek megfelelő fejlődési szakaszait.
Felnőttkori testtömeg

650 kg

730 kg

Üsző első ellés (borjúval)

620 kg

695 kg

Borjú
(felnőttkori ttm 6,2%-ka)

40 kg

45 kg

Üsző ellés után

560 kg

630 kg

865 g/nap

970 g/nap

Átlagos napi ttm+
22 hónapos korig

nő minőségű kolosztrumot kell megitatni, akár szondával is. A
borjúnevelési koncepciónak tartalmazni kell az emelt szintű takarmányozást. A testtömeg-gyarapodásban az első két hétben
ennek köszönhetően 3 kg helyett 8 kg is elérhető. Az első két
hónapban az átlagos napi testtömeg-gyarapodás 600 gramm/
nap helyett 800 gramm/nap fölé is emelhető. Az erősebb borjak egészségesebbek, vitalitásuk is jobb lesz, így az átlagos borjúveszteség akár 50%-kal is csökkenhet. A tőgy fejlődése 50%kal jobb lehet (parenchyma sejtek száma és aktivitása alapján).
Az életkor az első termékenyítésnél 15 hónap helyett 12 hónapra csökkenthető, ezáltal az életkor az első ellésnél 25 helyett
22 hónapra csökken. A selejtezési ráta 30%-ról visszaszorítható
20%-ra és az első laktációban a tejhozam akár 1000 literrel is
magasabb lehet.
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 megoldás-csomaggal áll partnerei
rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő
minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs
tejtaxival, borjúitató automatával, higiénikus kolosztrumkezelő
rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő
telepeket.

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

Forrás: Trouw Nutrition

A későbbiek folyamán a tehén életciklusa ismétlődik, a
vehemépítéssel a testtömeg növekszik, míg az ellést követően
a tejtermelés beindulásával az állat veszíteni fog a kondícióból.
Az ellés előtti kondíció az anyagforgalmi problémák elkerülése
érdekében lehetőleg legyen 3,0-3,5.
A növendék állatok testtömegét nem könnyű pontosan és egyedileg figyelemmel kísérni. Erre megoldást nyújt, ha félévente az
összes növendék állatot lemérlegeljük és grafikonon ábrázoljuk
a testtömeget az életkor függvényében. A grafikonból látjuk a
trendeket és ehhez képest szükség szerint tudunk reagálni a
takarmányozással.
Összefoglalás
Hogyan befolyásolható a jövőbeli tejhozam a neveléssel? Mi
érhető el a LifeStart borjúnevelési koncepcióval?
A LifeStart koncepció ajánlása szerint a borjú születése után
1 órán belül az eddigi 2 liter helyett 4 liter (40 kg borjú) kitű64 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/3

Szeretettel várjuk standunkon!
Farmer Expo, Debrecen,
2018. augusztus 17-20.
A Sprayfo és Calf-TMR hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10,
Fax: +36-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.
intermix.hu
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Fejőházi áteresztőképesség mérése
DeLaval PASS programmal
Boldizsár Péter
termékmenedzser, DeLaval Kft.
A fejőház tipikusan az egyszeri nagyberuházások körébe tartozik.
Ezért egy új fejőház építése vagy akár egy meglévő fejőház felújítása, bővítése előtt mindenképpen szükség van egy alapos vizsgálat elvégzésére annak érdekében, hogy a beruházásra fordítandó
összeg és a befektetett munka optimalizálása megvalósítható legyen. A PASS mérés során az idő és a munkaművelet mérése és
elemzése adatokat szolgáltat a már meglévő fejőházban elvégzett
munkaműveletek kiértékeléséhez és segít különböző stratégiák és
tervek kidolgozásában, a fejési rutinok optimalizálásában.
A DeLaval erre a célra kifejlesztett speciális eszközével végzett idő- és munÁllat
kaművelet elemzés – a PASS mérés
- segít a fejési folyamat alatt végzett
Áteresztőmunkaműveletek és a fejőház átereszképesség
tőképességének kiértékelésében. A
fejőház áteresztőképességének becsFejő
Gép
lésére két módszer áll rendelkezésre: a
fejési idő alatt mért áteresztőképesség
és az „elméleti” csúcs áteresztőképesség.
A fejőházi teljesítmény a fejő(k), a berendezés és az állat közti interakciók eredménye.
A fejőház kialakítása és annak automatizálási szintje hatással van a
tehénforgalomra. Ha az nem megfelelő, illetve a fejőakna kialakítása rossz, az növelheti a fejő járótávolságát a fejési műszakban. A
fejő gyenge teljesítménye, fejési rutinja növeli a fejési időt. A PASS
méréssel részletesen ki tudjuk mutatni, hol lehet ezeken javítani.
Szoros összefüggés van a gépi
fejéshez szükséges idő és a
tejhozam között. Az, hogy a
fejőkészülék mennyi ideig van
a tőgyön, a tejfolyás és a tejhozam függvényében változik.
Ahogy növekszik a fejésenkénti
tejhozam, a fejőház teljesítménye csökken a munkaműveletek tekintetében, de növekszik
a termelés vonatkozásában.
Nagy termelésű időszakokban
az összes munkaműveleti idő általában nagyobb, mert a várakozási elemek (állásidő) hosszabbak. A fejőház kialakításánál a csúcstermelést és a jövőbeli tejhozamot figyelembe kell venni, ha nagy
fejőházi teljesítmény kívánatos. A fejési gyakoriság is befolyásolja a fejőház áteresztőképességét. A fejési műveletek mindegyike
besorolható a fejésre jellemző kategóriák egyikébe. A munkaműveletek ilyen felosztása lehetővé teszi, hogy a teljesítményt különböző szinteken lehessen kiértékelni és ennek alapján pedig
kiszámítható legyen az elméleti teljesítmény.
1. Az egyes tehenekkel kapcsolatos alapvető tevékenységek:
fejőházba belépés, tőgyelőkészítés, fejőkészülék felhelyezés,
készülék levétel, készülék újra felrakás, utókezelés és kilépés.
Együttesen ezek jelentik az alapvető munkaműveletekre fordítandó időt és ez határozza meg az óránként a fejőházban
fejhető tehenek maximális számát.
66 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/3

Nem az alapvető munkaműveletekbe sorolhatók a járulékos tevékenységek és az állásidő.
2. Egyéb, egyes tehenekhez kapcsolódó tevékenységek: pl. fejőállás karbantartás, készülékigazítás, stb.
3. Az állásidő tulajdonképpen a várakozással eltöltött időt jelenti.
Ilyenkor a fejők nem csinálnak semmit, állnak, dohányoznak, stb.
Az adott fejőház tényleges teljesítményét, az óránként egy fejőre
jutó tehenek számát az alapvető fejési és a nem alapvető járulékos és állásidő munkaműveleteinek összes ideje határozza meg.
Mikor indokolt a PASS használata?
Miért tart sokáig a tőgyelőkészítés? Mennyi idő telik el a beeresztéstől az utolsó készülék felhelyezéséig? Mi lehet az oka a tehenek
lassú kieresztésének? Felrakják-e a fejők a fejőkészüléket az elvárások szerint a tőgyelőkészítéstől számított 60-90 másodpercen
belül? Lecsökkenthető-e a fejők száma a fejési műszakban és ez
hogyan fogja befolyásolni az áteresztőképességet, a fejőház teljesítményét? Ilyen és ehhez hasonló sok más kérdésre is választ
kaphat a PASS mérés megrendelője. A PASS szolgáltatást általában
arra használják, hogy megfigyeljenek egy olyan állományt, illetve
fejési műszakot, ahol a fejőházi áteresztőképességgel kapcsolatban valamilyen probléma gyanítható. Meglévő fejőházak esetében, illetve fejőházi rekonstrukciók, átalakítások előtt is nagyon
jól alkalmazható a PASS elemzés, mivel segíthet a tervezésben,
átalakításban, a nem megfelelő fejőházi kialakításból eredő vélt
vagy valós kisebb áteresztőképességi adatok kiértékelésével. Alkalmazásával esetleg új átalakítási szempontok is előtérbe kerülhetnek vagy akár az előre eltervezett módosítást kell elvetni.
A PASS program előnyei
A PASS szolgáltatást és elemzést a fejőház áteresztőképességének
optimalizálására lehet felhasználni. A PASS alkalmazásának egyik
legfontosabb előnye az, hogy részletes adatállomány áll rendelkezésünkre, amely leírja az egyes tevékenységek elvégzésére fordított időtartamot. Ezekkel az adatokkal a fejési munkaműveletek
kiértékelhetők és szimulálhatók, akár minden egyes fejőre nézve.
Az adatok teljesítményértékeléssel való összehasonlítása alapján
kimutathatóvá válnak azok a területek, amelyeket javítani lehet a
műveletek végrehajtásában, és amelynek eredménye az áteresztőképesség javulása lesz. A fejőház áteresztőképességét bárki képes kiszámítani: a fejt tehénszám elosztva a műszak fejési idejével.
Ez a gyors és egyszerű számítás azonban részleteiben nem képes
rávilágítani azokra a területekre, munkaműveletekre, amelyeket
javítani lehetne. Az ALPRO illetve DelPro telepirányítási program
is mutatja az óránként lefejt tehenek számát, de az egyes munkaműveletekre fordított időt nem. Ebben rejlik a PASS elemző szolgáltatás legnagyobb előnye, továbbá abban, hogy a teljesítmény
javítására tett javaslatok és módosítások eredménye mérhetővé,
nyomon követhetővé válik.
A PASS fejőházi elemző program alkalmazásával a DeLaval olyan
szolgáltatást képes nyújtani a tejtermelő telepek számára, amelynek segítségével részletes elemzés készíthető a fejőházi teljesítményről szinte minden típusú fejőházban.

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
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Mitől jó egy szilázs oltóanyag?
Kovácsné Berár Olga, Dr. Kovács Tamás
Kokoferm Kft.
A szilázs oltóanyagok bázisát élő baktériumok képezik, melyek
aktivitásuktól függően hozzájárulnak a szilázskészítés során a
savanyítási és/vagy aerob stabilizálási folyamatokhoz. Az oltóanyagok kínálata évről-évre bővül. A gyártók és forgalmazók a
termékpalettájukról a legkülönbözőbb árfekvésű termékeket
kínálják, hangsúlyozva azok előnyeit. Hogyan választhatunk a
legjobban? Néhány praktikus tipp a megfelelő döntéshez.
Minden baktériumtörzset különbözőnek teremtett a természet.
A szilázs oltóanyagok előállításhoz két tejsavbaktérium típust
használnak attól függően, hogy milyen végeredményt szeretnének elérni:
A homofermentatív tejsavbaktériumok (LAB), melyek a
takarmányalapanyag oldható cukortartalmát tejsavvá alakítják
át (pl. Lactobacillus plantarum, Pediococcus acidilactici). Ezek a
tejsavbaktériumok felgyorsítják a kezdeti erjedést, gyorsítják a
pH csökkenést a kritikus pH alá (a nemkívánatos baktériumok itt
már gátoltak), a stabil pH gyors eléréséig.


A heterofermentatív tejsavbaktériumok, melyek egyes
fajainak, törzseinek bizonyítottan gombagátló hatása van.
Ilyen pl. a Lactobacillus buchneri (1. kép), mely átalakítja
a takarmánynövény oldható cukortartalmát tejsavvá és
egyéb savakká (ecetsav, propionsav). A L. buchneri és az
általa termelt anyagcsere-termékek javítják a szilázs aerob
stabilitását, csökkentik a siló nyitása utáni aerob romlást.
Limin Kung (Ph.D, Delaware Egyetem) professzor szerint “A
heterofermentatív tejsavbaktériumok közül a Lactobacillus
buchneri tejsavbaktérium az egyetlen, melyről bizonyított
(számos tudományos publikáció igazolja), hogy hatásos
szilázsoltóanyag“.

Ugyanazon fajba tartozó baktériumok pl. L. buchneri minden
egyes törzse egyéni genetikai és biokémiai tulajdonságokkal
rendelkezik. Nem minden L. buchneri képes például az aerob
stabilizálásra. A kereskedelmi forgalomban lévő regisztrált törzsek egyedi törzsazonosító számmal bírnak (pl. A Lallemand L.
buchneri törzsének azonosítója: NCIMB 40788).
Európában szilázs oltóanyagként egyedi törzsek engedélyezettek,
melyekhez külön dokumentáció tartozik. Ezeknek az EFSA (European
Food Safety Authority- Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal) honlapján utána lehet nézni.
Fentiek értelmében egy L. buchneri törzsről megjelenő publikáció konkrétan csak arra az adott törzsre vonatkozik. Nem
alkalmazható, nem érvényes más cég által forgalmazott más
törzsazonosítójú L. buchneri törzsre (ez az EFSA honlapján szintén kiderül).
 Mindig ellenőrizze a törzshivatkozást az Európai Unió nyilvántartásában mielőtt oltóanyagot választ.
Minden starter speciális. Az oltóanyagok alapja lehet egyetlen
törzs vagy különböző törzsek keveréke kiegészítő aktivitásokkal/hatásokkal. A homofermentatív és heterofermentatív baktériumok akár enzimekkel is kombinálhatók, így az alacsony
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cukor-, magas szárazanyag- és
tápanyagtartalmú takarmány alapanyagoknál – pl. lucerna –, mind a
savanyítás mértéke, mind az aerob
stabilitás növelhető. Nincs arra
szabály, hogy mi a legjobb kombináció, azonban a készítmény felel
a speciális válaszokért az egyes
növénytípusoknál/fajoknál. A ku1.kép: Lactobacillus buchneri
korica hajlamosabb az aerob instabilitásra magas cukor- és szá(Dr. S. Smith, Élelmiszer.Tud.Tsz.,
razanyag-tartalom esetén. Itt a
Guelph Egyetem, Kanada, elektronmikroszkópos felvétele).
silótartósításhoz ki kell választani
a megfelelő L. buchneri törzset,
melynél garantált az aerob stabilitást növelő képesség.
A lucernánál és a kaszálói füveknél, – ahol alacsonyabb a cukorés szárazanyag-tartalom – más a helyzet. Ilyen alapanyagoknál
az aerob stabilizáló baktérium mellett elengedhetetlen a gyors
savanyító baktériumok alkalmazása, hogy minél gyorsabban alá
tudjunk menni a kritikus pH értéknek. Néhány oltóanyag savanyító, aerob stabilizáló baktériumok és rostbontó enzimek kombinációja. Az enzimek segítségével nő az oldható cukortartalom
és javul a rostemésztés. A termelt tejsav és a heterofermentatív
baktériumok anyagcseretermékei gombagátló hatásúak.
 Az oltóanyag kiválasztása alapanyag-specifikus; a silózás
körülményeinek figyelembevételével készíthető el a legjobb szilázs.
L. Kung professzor a következőket írta: Mikor hatékony egy szilázs
oltóanyag? Akkor, ha a gyártótól független intézetek által kapott
analitikai eredmények statisztikailag kiértékeltek, a nyert eredmények publikáltak, így az oltóanyag hatékonysága tudományosan is
alátámasztott. Minél több tudományos adat áll rendelkezésre egy
oltóanyagról, annál hitelesebb a termék. Nagyon fontos, hogy az
oltóanyag készítménnyel és/vagy a törzzsel/törzsekkel végzett tudományos kísérletek függetlenek legyenek. Csak néhány cég fordít
energiát és pénzt a folyamatos kutatás-fejlesztésre, így csak néhányan tudják tudományosan is igazolni készítményeik hatékonyságát/hatásosságát. Kung professzor szerint a “Lactobacillus buchneri
NCIMB 40788 az a standard törzs, ami folyamatosan jó eredményeket hoz a szilázsok aerob stabilitásának javításában.”
 Mindig ellenőrizze, hogy a készítményben található törzsre vonatkozó tudományos és technikai információk az
adott törzsre vonatkoznak-e és a törzs megtalálható-e az
EFSA honlapján!
Írhatnánk sok mindenről, részletezhetnénk a technológia különböző elemeit. A baktériumgyártás nem egyszerű történet.
Minden baktériumnak különbözőek az igényei. Egyesek nagyon
nehezen szaporíthatók. A megfelelő aktivitás, nagy mikrobiológiai tisztaság és nagy termékstabilitás komoly technológiát és

HAZAI SZERZŐINK

 Az oltóanyag megválasztásánál a gyártó reputációja, a termék lejárati ideje és a tárolási feltételek is fontosak!
Nemcsak a készítményt alkotó baktériumtörzsek fontosak, hanem az oltóanyag összetétele és a dózisa. Hiába választja ki a
legjobb baktériumtörzset, ha nem elegendő csíraszámban van
jelen a készítményben az adott baktérium, vagy nem megfelelő
a készítményen feltüntetett dózis. A betakarítás során kiemelt
fontosságú tényező a baktériumok csíraszáma, életképessége,
vitalitása, oldhatósága, könnyű használata és a baktériumok
oldatban való túlélése, a starter baktériumainak homogenitása
vagy ülepedése. A termékekkel végzett tudományos kísérletek
áttanulmányozása mellett a dózis is nagyon lényeges. A tudományos eredmények az ajánlott dózisokkal születnek. A csíraszámot TKE/g friss takarmányra vonatkoztatva adják meg vagy
termék gramm/friss takarmány tonna dózisban. A TKE az élő
baktérium telepszámot mutatja. Amikor két különböző gyártó
termékét hasonlítjuk össze, akkor a végső csíraszámot kell ös�ami 210x148:Layout
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Például kukorica aerob stabilizáláshoz a L. buchneri önmagában
300.000 TKE/g friss takarmány csíraszám esetén hatékony.

 Az alapanyag- és baktériumfüggő beoltási csíraszám lényeges információ!
A tasakonkénti baktérium csíraszám fontos, de az élve maradó baktériumoknak el kell jutniuk a siló minden részébe. A
Lallemand oltóanyagai por alakú készítmények, légmentesen,
társított alumínium-műanyag fólia zacskóba vannak csomagolva. Jól oldódnak és a feloldás után 24 óráig garantáltan életképesek folyadék fázisban. A baktériumsejtek fagyasztva szárított
(liofilezett) formában kerülnek megőrzésre. A baktériumokat
vízzel keverve kell a silóra kijuttatni. A vízzel elkevert, rehidratált
baktériumok újra életképessé válva tudják kifejteni hatásukat,
azonban egyes oltóanyagok és baktériumok csupán néhány
óráig képesek folyadék fázisban túlélni, szemben a Lallemand
oltóanyagaival, melyek a bekeverést követően legalább 24 óráig
- Nagy stabilitás, ami 24 órán keresztül garantálja a megfelelő élő baktériumszámot
aktívak.
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termelési hátteret igényel. Szerepeljen itt csupán annyi, hogy a
Lallemand 3 gyárában gyárt baktériumokat a silóstarter kultúráihoz (Saint-Simon FR, Malvern GB, Milwauki, USA), melyekben
a legszigorúbb minőségi előírásoknak megfelelő a gyártástechnológia gyakorlata.
A minőséget jól jellemzi a termékstabilitás. A Lalsil HC termékek
esetén 24 hónap a lejárati idő, azaz a termékspecifikáción részletezett aktivitási értékeket a termék a gyártástól számított 24.
hónap végén is tudja. Ez a baktériumok vitalitása és stabilitása,
és a csomagolás minősége miatt érhető el.
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1. ábra: Oltóanyagok életképessége (%) az idő előrehaladtával
vizes szuszpenzióban. 7 kereskedelmi forgalomú termék összehaAz 1. ábra a különböző kereskedelmi forgalomban lévő készítmények baktériumainak életképességét, stabilitását, ezek
sonlítása (Lallemand Animal Nutrition vizsgálat eredménye, 2017).
alakulását mutatja vizes oldatban az idő függvényében. Látható, hogy néhány termékben a baktériumok életképessége
1. ábra: Oltóanyagok életképessége (%) az idő előrehaladtával vizes szuszpenzióban. 7 kereskedelmi forgalomú termék
összehasonlítása (Lallemand Animal Nutrition vizsgálat eredménye, 2017).

drasztikusan csökken. A HC technológia a vizes rehidratációt és hígítást követő 24. órában is biztosítja a baktériumok
életképességét, túlélését.
 A baktériumok gyártástechnológiája meghatározza az életképességet
Az oltóanyag szuszpenzióban marad egyáltalán?
Az oltóanyag nagyon koncentrált, milliónyi baktérium van jelen minden egyes
hígított csepp folyadékban. Ahhoz, hogy a készítmény hatékony legyen,
elengedhetetlen a starteroldat homogenitása a silózás folyamata alatt. Lehet,
hogy a legjobb baktériumtörzset választottuk a tartósításhoz, de ha kiülepszik,
akkor a silótér egy jelentős részét illetően hatástalanná válik. A 2. kép mutatja,
hogy a készítmény összetételétől függően bizonyos oltóanyagok a vizes oldatban
néhány óra alatt kiülepszenek a tank aljára. Ez az ülepedési folyamat vibrációs
hatásra még intenzívebb. Ugyanakkor a Lallemand HC technológiájának egyik fő
előnye, hogy az oltóanyag 24 órán át homogén eloszlásban, ülepedés nélkül
oldatban tud maradni, ami egyenletes kijuttatást biztosít a teljes silózás alatt.
Az oltóanyag heterogenitása a silótérben a rétegek heterogenitását is jelenti, és
mindenki tudja, hogy a szilázs tetején a legnagyobb a gond a levegővel való
küzdelem tekintetében, így egy homogén eloszlású stabilizáló oltóanyagra itt még
nagyobb szükség van.
 A termék ülepedési sebessége fontos technikai kritérium!

Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz
Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

•

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.
High Concentration = HC

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

Maximálja a takarmányozási
értéket
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2. kép: Kereskedelmi oltóanyag
ülepedés vizes szuszpenzióban 2
óra alatt. Balra nem HC, jobbra
A beszállítóra számíthatunk-e technológiai szerviz tekintetében?
Lallemand HC technológiás
A szilázs/szenázs készítés során számos kihívással találjuk szembe magunkat, így a termék kémcsöve (Lallemand
szakértelemnek óriási jelentősége van. A szilázs oltóanyagok nem átlagos vizsgálat eredménye 2017)
árucikkek, beruházás igényesek, de megfelelő szakértelemmel alkalmazva megtérülnek a veszteségek jelentős
csökkenése miatt. A gyártónak támogatni kell a felhasználókat a megfelelő silózáshoz kapcsolódó szakmai ismeretekkel.
L. Kung professzor: “Bár a szakmai támogatás közvetlenül nem befolyásolja az oltóanyag hatékonyságát, de
mindenképpen hatással kell, legyen a döntéshozásnál. Azt feltétlen érdemes méltányolni, ha ilyen szempontból van kire
támaszkodni.”
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Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com

HAZAI SZERZŐINK
A HC (nagy koncentrációjú) technológiát a Lallemand fejlesztette ki a kis térfogatú/térfogatáramú kijuttató berendezésekhez. A HC termékeknek 3 fő jellemzője van:
- Nagykoncentrációjú termék (1 tasak 100-200 tonna
alapanyaghoz), mely arra alkalmas berendezéssel akár
10 ml/t koncentrációban is kijuttatható
- Az oldat baktériumkoncentráció szempontjából homogén marad, ami egyenletes kijuttatást tesz lehetővé a
teljes silózási folyamat alatt (a teljes takarmány mennyiségnél)
Nagy stabilitás, ami 24 órán keresztül garantálja a megfelelő élő
baktériumszámot.
Az 1. ábra a különböző kereskedelmi forgalomban lévő készítmények baktériumainak életképességét, stabilitását, ezek alakulását mutatja vizes oldatban az idő függvényében. Látható,
hogy néhány termékben a baktériumok életképessége drasztikusan csökken. A HC technológia a vizes rehidratációt és hígítást
követő 24. órában is biztosítja a baktériumok életképességét,
túlélését.
 A baktériumok gyártástechnológiája meghatározza az
életképességet
Az oltóanyag nagyon koncentrált, milliónyi baktérium
van jelen minden egyes hígított csepp folyadékban. Ahhoz, hogy a készítmény hatékony legyen, elengedhetetlen
a starteroldat homogenitása
a silózás folyamata alatt. Lehet, hogy a legjobb baktériumtörzset választottuk a tartósításhoz, de ha kiülepszik,
akkor a silótér egy jelentős
részét illetően hatástalanná
válik. Az 1. kép mutatja, hogy
a készítmény összetételétől
1. kép: Kereskedelmi oltóanyag függően bizonyos oltóanyaülepedés vizes szuszpenzióban gok a vizes oldatban néhány
2 óra alatt. Balra nem HC, job- óra alatt kiülepszenek a tank
bra Lallemand HC technológiás aljára. Ez az ülepedési folyatermék kémcsöve (Lallemand mat vibrációs hatásra még
intenzívebb. Ugyanakkor a
vizsgálat eredménye 2017)
Lallemand HC technológiájának egyik fő előnye, hogy az oltóanyag 24 órán át homogén
eloszlásban, ülepedés nélkül oldatban tud maradni, ami egyenletes kijuttatást biztosít a teljes silózás alatt.
Az oltóanyag heterogenitása a silótérben a rétegek heterogenitását is jelenti, és mindenki tudja, hogy a szilázs tetején a legnagyobb a gond a levegővel való küzdelem tekintetében, így
egy homogén eloszlású stabilizáló oltóanyagra itt még nagyobb
szükség van.
 A termék ülepedési sebessége fontos technikai kritérium!
A szilázs/szenázs készítés során számos kihívással találjuk szembe magunkat, így a szakértelemnek óriási jelentősége van. A
szilázs oltóanyagok nem átlagos árucikkek, beruházás igényesek, de megfelelő szakértelemmel alkalmazva megtérülnek a
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veszteségek
jelentős
csökkenése miatt. A
gyártónak támogatni
kell a felhasználókat a
megfelelő
silózáshoz
kapcsolódó szakmai ismeretekkel.
L. Kung professzor: “Bár
a szakmai támogatás
közvetlenül nem befolyásolja az oltóanyag
hatékonyságát, de mindenképpen
hatással
kell, legyen a döntéshozásnál. Azt feltétlen érdemes méltányolni, ha
ilyen szempontból van
kire támaszkodni.”

Farmon elvégzett siló audit
(termokamerás felvétel, pH mérés,
mobil applikáció alkalmazása)

A fenti idézetre azért érdemes odafigyelni, mert a helyes silózási
gyakorlatnak fontos, de csupán egyik eleme a szilázs oltóanyag.
A silózásnak számos buktatója van, ahol alapvetően eldől, hogy
mi lesz a végeredmény (pl. betakarítás ideje, módja, géplánc,
időfaktor, tömörítés, takarás, kitárolás, stb.)
A telepi szerviz, mint amilyen például a Lallemand Animal
Nutrition által kifejlesztett siló audit, nagyon hasznos, hogy precízen, objektíven, gyors kockázatértékeléssel lássuk a szilázs minőséget, és ezen eredmények alapján tökéletesíteni, optimálni
tudjuk a magunk szintjén silózási technológiánkat.
Egy szilázs oltóanyag megválasztásánál ne csupán és elsősorban
az árat vegyük figyelembe. Fontos a termék alapanyag-specifikussága, a független intézetek által végzett és publikált kísérletek, az EFSA mindenki által elérhető vizsgálati eredményei, a
gyártó híre, megítélése, az élő csíraszám, az oltóanyag viselkedése oldatban (ülepedés, baktériumok túlélése), és nem utolsó
sorban az az ismeretterjesztő és hibafeltáró szerviz, amit a silózás kapcsán egy termékcsalád terjesztői nyújtani tudnak, mivel a szilázs oltóanyag csupán a helyes silózási gyakorlat fontos
eleme, ami önmagában nem a minőségi takarmány garanciája!

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

