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Új korszak kezdődik
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Nagyon jelentős változások közelednek hazai tenyésztésszervezésben, a tenyésztési folyamatok szabályozásában. Mindig minden változik körülöttünk csak rajtunk és a felkészültségünkön
múlik, hogy ezeket a változások hasznunkra válnak, építenek,
vagy romboló hatásúak lesznek. Mi sokat teszünk azért, hogy
az előbbi következzen be és nyitva tartjuk a szemünket azért,
hogy elkerüljük az utóbbit. Hatalmas tudás, tapasztalat és érték
gyűlt össze a modernkori tenyésztésszervezés 30 éve alatt. Ez
nem mehet veszendőbe semmilyen bürokratikus kalandorkodás
okán. Valamennyien átéltük annak keserveit, amikor 2016-ban
Brüsszelben elfogadták a tenyésztés, a tenyésztésszervezés új
Európai Uniós szabályozását, más szavakkal szuverenitásunk
elvesztését.
Tették mindezt annak érdekében, hogy a tenyészállatok és szaporítóanyagaik (fagyasztott
sperma, embrió, petesejt) kereskedelmének vélt
vagy valós akadályait lebontsák.
Sajnos azonban ennél tovább is mentek, hiszen
a természeténél fogva konzervatív törzskönyvezést és a tenyésztőszervezeti működést neoliberális elvek mentén piaci alapokra történő
helyezését segítő jogi szabályozást is beillesztették az ún. EU állattenyésztési rendeletbe. Ez egy
kötelező érvényű Európai rendelet, amelyhez alkalmazkodnunk kell, s teljes egészében felülírja
jelenleg hatályos állattenyésztési törvényünket.
Az ebben foglaltaknak megfelelően át kellett alakítanunk alapdokumentumainkat.
Ezt az akadályt vette tenyésztő tagságunk az
idei küldöttgyűlésén. Az alapszabályunk és a tenyésztési programunk, mint a két, működésünket meghatározó kiemelt alapdokumentumok
átalakítása, módosítása megtörtént és így újjászületett formájában kiállhatja az idők és természetesen a különböző vizsgálatok próbáját is. Valamennyi szabályozási területen megfelel az EU
által támasztott követelményeknek, teljes összhangban áll a rendelet betűivel és szellemiségével is. A küldöttgyűlésen részletesen ismertettük
a változásokat, a módosításokat és a mögöttük
rejlő okokat.

A hazai jogszabályalkotásban jelenleg nincs sürgető lépéskényszer,
hiszen az EU állattenyésztési rendelete jelenleg (2016. júniusa óta) érvényes és november 1-jén hatályba
lép Magyarországon is, hasonlóan
valamennyi uniós tagországhoz.
4
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Új származási igazolás
Ennek az átállásnak vannak kézzelfogható következményei is.
Talán a leglátványosabb az új származási igazolás, amely angolul „Zootechnical Certificate” tehát egy adott egyed tenyészállat
mivoltát igazoló hatósági jellegű bizonyítvány, amelyet a tenyésztőszervezetek jogosultak kiállítani tenyésztési programjai
alapján. Ezért rendkívül kötött tartalmi és formai előírásoknak
kell megfelelnie. Talán jól érzékeltethetjük ezt az EU-ban rendszeresített vezetői engedélyek példájával. Minden tagországban
hasonló a formátuma, tartalma és így egy közúti ellenőrzés során az illetékes hatósági személy pontosan tudja, hogy milyen
adatot hol keressen, mi mit jelent a kis rózsaszín plasztik-kár-

EGYESÜLETI ÉLET
tyán. Hasonló a helyzet ezzel az új származási igazolással is.
Ezért bukott el sajnos az Európai Holstein Konföderáció – EHRC
korábbi elképzelése, amely arra vonatkozott, hogy minden ország megmarad a saját származási igazolásánál, csak aktualizálja
a feliratok, mezők számozását, illetve feltünteti rajta a szükséges
és addig hiányzó információkat.
Ezt követően kezdtek lázas fejlesztésbe az európai törzskönyvező szervezetek. A logikus megoldást az jelentette, hogy az
igazolásnak egyaránt meg kell felelnie a hivatalnokok és a
szakma elvárásainak is. Ezt egyetlen oldal tartalmi kötöttségei
nem tették lehetővé, ezért született az úgynevezett kétoldalas
megoldás. Ennek értelmében az új származási igazolás első
oldala tartalmazza az EU 717/2017 rendeletében lefektetett
elveknek megfelelő igazolást, a lap másik oldalára pedig a
részletes szakmai információkat tartalmazó, kissé átalakított,
korábbról ismert származási igazolás kerül. Ezzel a megoldással
mindkét kívánalomnak meg tudunk felelni. Ennek kivitelezéséhez hagyományos lila színű papírunk átrajzolására is sor került,
így mind a két oldal alkalmassá vált az adatok jól látható felírására, miközben az alkalmazott bankjegy-papír biztonsági funkciói
sem csorbultak.
Továbbra is alkalmazzuk a holografikus biztonsági matricát és a
lap eredetiségét egy kattintással ellenőrizhetővé tévő QR kódot.
Ehhez mindössze az okostelefonok kamerájával mátrix-kódra
kell fókuszálni, a kamera beolvassa a QR kódot és így azonnal
megjelenik az eredeti származási igazolás képe a rendszerben
tárolt adatokkal, amelyekkel a kézben tartott dokumentumot
könnyen össze tudjuk hasonlítani.

tül kell kiküldeni és az eredményeket is ezen az úton kapjuk vis�sza. Így biztosíthatjuk a megrendelő tenyésztőt arról, hogy nem
csak egy egyszerű adatközlő lapot kap vissza a pénzéért, hanem
a becslés alapját képező, ún. SNP profilt is megkapjuk. Ezzel el
tudjuk kerülni azt az extraköltséget, amely az adatok újbóli leválogatásánál merül fel rendszeresen.
A HUN-GENOM munkanevű projektünk keretében lehetőség lesz a teljes állományok értékmérőinek meghatározására. A fiatal egyedek esetében az eddigi módszereknél nagyságrendekkel pontosabb becslés tesz lehetővé a genomikai
tenyészértékbecslés. Ennek további részleteiről és rendkívül
kedvező költségvonzatáról a későbbiekben írunk tájékoztatót.

Genomikai tenyészértékbecslés
Nagyon komoly előrelépések történtek a tenyészértékbecslés
rendszerének fejlesztésében is. Nőivarú egyedek tömeges,
akár populációszintű hazai — nemzetközi referencia bázissal
kiegészített — genomikai tenyészértékbecslése a küszöbön áll.
Rendszer finomhangolásához szükséges minták vizsgálata - ún.
genotipizálása zajlik cseh partnerünknél, a korábban kinyert
SNP információk segítségével pedig a matematikai/statisztikai
modulokat teszteljük. Ez utóbbiak (23) beszerzésében nagy
segítséget nyújtott a Semex-Magyarország Kft.. Mi magunk 98
egyedtől gyűjtöttünk szőrmintákat és ezek segítségével határozzuk meg az egyedek örökítőanyagának sajátosságait.
Talán itt célszerű megjegyeznünk, hogy az új állattenyésztési törvénybe nem véletlenül kerülne be, hogy a világfajták esetében
az egyedek teljesítményvizsgálatához - tenyészértékbecsléséhez
szükséges mintákat az adott fajta tenyésztőszervezetén keresz-

A szőrmintát szőrhagymával együtt tépjük
WWW.HOLSTEIN.HU
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Istállóavatás Sárospatakon
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Örömmel fogadtuk el a házigazdáink meghívását Sárospatakra,
ahol augusztus 23-án két új istálló és a hozzá tartozó hígtrágyakezelő rendszer átadásának apropójából meghitt ünnepséget
rendeztek. A meghívottak köre azokra cégekre, vállalkozásokra,
illetve szakmai partnerekre terjedt ki, akik régóta dolgoznak
együtt a Geo-Milk Kft. csapatával. Az ünnepség rangját emelte
az is, hogy a város polgármestere beszédet tartott, amelyben
kiemelte a térségben zajló látványos beruházásokat és fejlesztéseket, illetve hosszasan ecsetelte, hogy milyen szoros és jó
kapcsolat fűzi ehhez a vállalkozáshoz.

Széles pihenőboxok szolgálják az optimális pihenést és kérődzést.
Leskó Magdolna ügyvezető megnyitóját követően a szakemberek mellett a település polgármesterének is bemutatta a
termelést és az állatok komfortját maximálisan kiszolgáló létesítményt.
A beruházás két modern istálló és a hozzá tartozó trágyakezelő létesítmények megépítését tartalmazta. A telepen több mint
1000 holstein-fríz fajtájú tejelő tehén ad napi harmincezer liter

Felmart beton, kiváló szellőztetés, oldalfüggöny és a jóllétet
szolgáló kefe.
6
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kiváló minőségű tejet. A tulajdonosok, a vezetők meghívták a
korábbi munkatársaikat is erre a jeles napra, ahol kellemes hangulatban kötetlen baráti beszélgetéseket folytathattunk.
Leskó Magdolna ügyvezető szakmai beszámolója bepillantást
engedett a telep mindennapi életébe. Megnyitó beszédjét követően teleplátogatás következett, ahol az elhangzottakat saját
szemünkkel is megtapasztalhattuk. Az ügyvezető úrhölgy felhívta a figyelmünket arra, hogy ezen a forró nyári napon majd
érezni fogjuk, milyen kellemes a klíma az új istállókban – a

Jól tisztítható, szigetelt nyíltvízű itató.
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Nagy cseppméretű párásítás és ventiláció a kiváló hőérzetért.

hőszigetelt, folyamatosan töltődő itatókban állt rendelkezésükre. Az extra-komfort, illetve a tehenek boldogsága érdekében
pedig forgó hátvakarókat szereltettek be a gondos tulajdonosok. Nem szabad csodálkoznunk ezen a törődésen, odafigyelésen, hiszen ez a vezetői kör komoly gondot fordít mind a
termelő állomány, mind pedig a munkavállalók jó közérzetére.
Nem meglepő az sem, hogy az ajánlásokat és biztatásokat megfogadva elindultak a „Magyarország legszebb birtoka” címért az
állattartó telep kategóriában. A közösségi média oldalán zajló
szavazás állása alapján szoros befutó várható.
A bemutató végén frappáns húzással értelmet adtak a „vályútól
az asztalig” mondásnak, hiszen egy finomságoktól roskadozó
pazar büfé-asztal várta az elpilledt résztvevőket a még üres új
istálló etetőútján.
Emlékezetes avatási ceremónia volt. Búcsúzóul nem is maradt
más hátra, minthogy megköszönve a szíves vendéglátást — az
új istállók működéséhez sok sikert és jó egészséget kívánjunk!

szendvicspanel burkolatú istállónak, a modern szellőztetési és a
permetező rendszereknek köszönhetően. Nem mondott valótlan állításokat. Amikor a társaság végigsétált az üres, ám enyhén
klimatizált istállóban, hatalmas központi rotorok és a permetezett víz hűtő hatására a hőérzetünk több fokot zuhant, kifejezetten kellemessé téve szakmai sétánkat. A második istállóban
mindazt, amit az előzőekben elméletben halhattunk illetve tapasztaltunk, a gyakorlatban, működés közben is megfigyelhettük, hiszen a második istállóban már a termelő tehenek fogyasztották kiváló minőségű takarmányukat a tiszta etetőasztalról,
illetve élvezték a vízpermet és a mesterséges légmozgás kellemesen hűtő hatását. A trágyalehúzó szán pedig közben lassan
és csendesen végezte dolgát, az akna felé tolva a hígtrágyát. A
pihenőboxok kényelmes komfortját élvezték azok a tehenek,
amelyek épp nem táplálkoztak. Az ivóvíz nagyméretű, stabil,

Földre almozott szalmán és széles pihenőboxban jól érzik
magukat a tehenek.
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XXVII. Farmer Expo, Debrecen
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

A szokott módon az augusztus 20-i hétvégén, 2018. augusztus
17-20. között rendezték a XXVII. Farmer Expo-t Debrecenben. A
már közel 3. évtizede zajló kiállítás a térség tenyésztői számára
nyújt lehetőséget a bemutatkozásra és a tenyészetek megmérettetésére. Természetesen messzebbről érkező tenyésztők is
ugyanúgy részt vehetnek és vesznek is az eseményen, de csekélyebb számban vannak jelen a kiállításon.

A holstein-fríz fajtát 8 tenyészet egyedei képviselték. 5 osztályban írtuk ki a show-bírálatot, melyet Szabics István az Egyesület
küllemi bírálója, terüli igazgató végzett.

Az első osztályban a 9-12 hónap közti életkorú szűz üszők léptek
a ringbe heten, ahol a végső sorrend kialakulása után az alábbi
eredmény született:
Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Első helyezettje: a 210 katalógusszámú 33443 3913 1 VATTA
Apja: 29726 Fantasy Allmei Sharpe-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás
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Második helyezettje: a 207 katalógusszámú 33796 4683 3 JÁMBOR
Apja: 23246 Anderstup Jutland
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Harmadik helyezettje: a 204 katalógusszámú 33665 8032 6 TÓBIÁS
Apja: 29161 De-Su ALTA Superstar-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Az éves kort meghaladó 12-15 hónapos életkorú üszők folytatták
a versenyt a következő osztályban 6 egyeddel képviselve ezt a
korosztályt. A dobogós helyezések a következőképpen alakultak:
Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Első helyezettje: a 214 katalógusszámú 33796 4456 5 SZÁRCSA
Apja: 27424 DG Condor
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

hatagro.hu

Tm

Kenomix
TelJeskÖrŰ védelmeT
biZTosÍTó, feJés UTáni
TőgYáPoló sZer
HaTékonY léPés a TőgYgYUlladás megelőZési Programban
További információérT keresse kereskedő kollégáinkaT:
litz Tamás

szakmai vezető higiénia

+36 20 8007 882

dankó mónika

szakmai vezető kártevő

+36 20 5701 146

varga adrienn

é-ny magyarország

+36 20 3477 040

Tóth szabolcs

d-ny magyarország

+36 20 2960 158

szigeti gergő

közép-magyarország

+36 20 2987 400

nagy ádám

d-k magyarország

+36 20 5438 868

suta csaba

é-k magyarország

+36 20 5412 295
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Második helyezettje: a 218 katalógusszámú 33443 3721 2 BASA
Apja: 28970 Cheveret Investor-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Második helyezettje: a 222 katalógusszámú 33443 3346 7 DÍNÓ
Apja: 26913 Stantons Main Event-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

Harmadik helyezettje:
a 215 katalógusszámú 34339 0519 1 MANUÉLA
Apja: 27479 Spruce-Haven STOIC-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Harmadik helyezettje: a 221 katalógusszámú 33560 9117 3 LILI
Apja: 26078 Lexvold Teddy-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.

A vemhes üszők osztályában 3 egyed versenyzett és a helyezés a
következő sorrendben kerültek kiosztásra:
Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Első helyezettje: a 223 katalógusszámú 33708 2414 4 VALI
Apja: 26913 Stantons Main Event-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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A tehenek fiatalabb korosztálya, az első laktációs egyedek osztálya 6 tehenet vonultatott fel, ahol végül az első 3 helyezést az
alábbiak szerint ítélte meg bíró:
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Első helyezettje: a 239 katalógusszámú NINA
Apja: 26913 Stantons Main Event-ET
Tenyésztő és tulajdonos: For Milk Kft., Telekgerendás

www.timacagro.hu

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TEJPÓTLÓ BORJÚTÁPSZEREK

Legjobb választás a borjak számára!

fejlődés az itatásos időszakban.
 Intenzív
választási súly, korai tenyésztésbe vétel.
 Nagyobb
laktációs teljesítmény.
 Magasabb
hasznos élettartam.
 Hosszabb
 3 különböző termék a borjak igényeire szabva.
Termékeinkkel és ajánlatainkkal kapcsolatban keresse állattenyésztési szaktanácsadóinkat:
Szarka Norbert
+36 20 262 3308

Bankós Péter
+36 20 521 0561

Berta Hedvig
+36 20 262 2769

Hazai Attila
+36 20 262 2569

Norbert.Szarka@hu.timacagro.com

Peter.Bankos@hu.timacagro.com

Hedvig.Berta@hu.timacagro.com

Attila.Hazai@hu.timacagro.com

Sebestyén Tünde
+36 20 262 2298
Tunde.Sebestyen@hu.timacagro.com
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Második helyezettje: a 232 katalógusszámú 33708 2080 1
SZEGFŰ
Apja: 25438 Heavenly Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Harmadik helyezettje: a 236 katalógusszámú 33665 4402 9 VITÉZ
Apja: 27151 Lone-Oak-Acres ALTARABO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Az utolsó osztályban az idősebb teheneket 5 egyed képviselte, közülük négy a második, egy egyed pedig harmadik laktációjában,
vett részt a versenyben. A helyezések kiosztása a következő volt:

Holstein-fríz tehén V. kategória
Első helyezettje: a 241 katalógusszámú 33708 1156 4 ANDREA
Apja: 24321 Minnigan Hills DAY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Második helyezettje: a 244 katalógusszámú 33665 1152 8 VELŐS
Apja: 23909 Mountfield ALTAEXACTER
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Harmadik helyezettje: a 243 katalógusszámú 33796 0420 4 KATI
Apja: 22428 Phil-Ru Potter Roland-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

A 241 katalógusszámú 1156 ANDREA egyben a kiállítás nagydíját is elnyerte.

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben 32 ponttal a Holstein Genetika Kft. nyerte el.

EGYESÜLETI ÉLET
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 241 katalógusszámú ANDREA nevű, 24321 Minnigan Hills DAY-ET apaságú tehén bemutatásáért.

A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető
3. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének
A díjat kapta a For Milk Kft., Telekgerendás a 239 katalógusszámú NINA nevű, 26913 Stantons Main Event-ET apaságú tehén
bemutatásáért.

A díjat átadta: Sebők Tamás területi igazgató
A díjat átadta Szabics István területi igazgató, a kiállítás bírája
2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a For Milk Kft., Telekgerendás a 239 katalógusszámú NINA nevű, 26913 Stantons Main Event-ET apaságú tehén
bemutatásáért.

4. A legeredményesebben szereplő szaporítóanyag-forgalmazó vállalkozás az előre meghirdetett pontverseny alapján 32
ponttal a Holstein Genetika Kft. lett.

A díjat átadta: Ari Melinda tenyésztési mérnök
WWW.HOLSTEIN.HU 13
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bemutatásával a tejtermelés anatómiai, élettani, fejéstechnológiai ismereteivel is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek, akik végighallgatják és végignézik ezt az interaktív bemutatót.
Látványos programja minden hazai kiállításnak a felvezetők
ügyességi versenye. Itt a nevező párosok összeszokottságukról
adnak számot. A felvezetett egyed betanítottsága, szófogadása,
irányíthatósága rendkívül fontos a bójákkal, bálákkal kialakított
ügyességi pályán. Idén az első három hely sorsa a következőképpen alakult:

A bírálat végéhez közeledve a kiállítás legszebb tőgye cím eldöntésére került sor, ahol a korábbi osztályokban kiválasztott
legszebb tőgyű egyedek közül jelölte meg a XXVII. Farmer Expo
legszebb tőgyű tehenét a bíró, aki a telekgerendási For-Milk Kft.
239 katalógusszámú 33443 2449 2 NINA nevű állata lett.
A bírálat csúcspontja minden show-bírálat alkalmával a Grand
Champion és a Reserve Champion egyedek kiválasztása, hiszen
ez azt jelenti, hogy ők a „szépségkirálynő” és „udvarhölgye” abban az évben az adott kiállításon.
2018-ban a. Farmer Expo Grand Champion egyede a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 241 katalógusszámú ANDREA nevű,
24321 Minnigan-Hills DAY-ET apaságú 2. laktációs tehene lett.
A Reserve Champion címet az Expo legszebb tőgyű elsőlaktációs
tehene nyerte. A 239. katalógusszámú 26913 Stantons MAIN
EVENT-ET apaságú NINA nyakába került a második helyet jelentő szalag, ami így a For-Milk Kft-hez került Telekgerendásra.
Összességében elmondható, hogy a 27 egyeddel felvonuló
holstein-fríz fajta magas színvonalat képviselő egyedeivel,
izgalmas versenyben kiosztott helyezésekkel méltó módon
képviselte a hazai holstein állományt Debrecenben a XXVII.
Farmer Expon.
Minden évben látványos, „testközeli” programmal várjuk az
érdeklődő látogatókat az istálló végében kialakított bemutatótéren. Csiszár Judit művésznő testfestésének segítségével
bemutatjuk a tehén csontvázát, az emésztőrendszerének felépítését és a szaporodásbiológiai rejtelmeibe is betekintést nyújtunk a női ivarszervek elhelyezkedésének és a magzat helyzetének bemutatásával. A kiállításra történő előkészítés néhány
alapfogásával is megismerkedhetnek az idelátogatók. Megnézhetik, hogyan nyírják az állatokat és hogyan kerül kialakításra
a hátvonal, az ún. „top-line”. A fejés teljes munkafolyamatának

Az ügyességi verseny résztvevői
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1. Hornyák Eszter
2. Bőr Károly		
			
3. Szabó Béla		
			

Geo-Milk Kft., Sárospatak
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom
Gratulálunk!

TERÜLETI HÍREK
Mikor az út mindig csak
felfelé vezet

Aranytörzskönyves
tehenek avatása

Sebők Tamás

Kőrösi Zsolt

Solum Mg Zrt., Komárom
Virág 30273 6841 4
18292 Keystone Potter×15611 Paradise-R Sailor 95-ET
Babér 30273 7182 3
20680 Graf-Acres Elation Sana-ET×15611 Paradise-R Sailor
95-ET
A Solum Mg. Zrt. nyolcadik és kilencedik Aranytörzskönyves tehenei magas tejtermeléssel, kiváló perzisztenciával, nagyszerű
szaporodásbiológiai mutatókkal és problémamentes életükkel a
100.000-es tehenek mintapéldányai lehetnek. A Magyarországon már oly sokszor bizonyított Sailor – jelen esetekben, mint
nagyapa – kiválóan megalapozta a genetika hátteret, a telepi
körülmények és a menedzsment pedig utat engedett az ebben
lévő lehetőségek kiaknázására.
Virág kicsit mélyről rugaszkodott neki a „maratonnak”, 7549
kg-os első laktációját másodikos korára több mint 3000 kg-mal
fejelte meg, amelyet nyolcadikos koráig folyamatosan emelkedő termelésnek köszönhetően 14.300 kg fölé tudott juttatni,
ekkorra érvén el a napi közel 60 kg-os termelést. Nyolc elléséből összesen négy lánya született. A legfiatalabb, utolsó ellésből
származó Wilder Hamster apaságú üszője mellett negyedik laktációjában járó féltestvére 48.000 kg tejtermeléssel képviseli a
családot, de a népes unokatestvérekből álló családfa elsősorban
az első ellésből született lányának köszönhető, akinek ágából további 12(!) üsző született.
Ha az elmondottakat lehet még fokozni, akkor Babér megtette
ezt. Ő hat laktáció alatt teljesítette a távot és társához hasonlóan elsőtől az utolsó termelési ciklusáig tudott javítani standard
laktációs számain azzal a különbséggel, hogy ő elsősként 12.644
kg-os magasságról indított. Így érte el a hatodik laktációjára a
16.911 kg standard laktációs termelést. Hat borját 15 rakásból
ellette meg, amelyből három üszője született. Virághoz hasonlóan neki is csupán két utódja él még a tenyészetben, a legutolsó
elléséből született Altagilcrest apaságú üsző és a negyedik ellésből világra jött – jelenleg második ellésére készülő – Baxter
Luciano apaságú tehén.

A két új Aranytörzskönyves „Nagyasszony”, Virág és Babér a
telepi menedzsment és a gondozók gyűrűjében.
16 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/4

Gyulai Agrár Zrt., Gyula

Szeptember 5-én avattuk Gyulán ismét a Gyulai Agrár Zrt.
aranytörzskönyves egyedét, hiszen 3 év leforgása alatt a korábban már 100000 kg teljesítménnyel felavatott tehén elérte
a 130.000 kg életteljesítményt. 4938 Viki-t a rekorderek között
tartjuk ezáltal számon, hiszen kevés egyed büszkélkedhet ilyen
szintű termeléssel. Gratulálunk!
Kösely Mg. Zrt., Szerep-Hosszúhát

7558 Remény avatására került sor a Kösely Mg. Zrt. SzerepHosszúháton levő tehenészetében szeptember 6-án. A 876-os
sorszámmal avatott Remény sajnos már csak posztumusz kaphatta meg az elismerő oklevelet. 16919 Lukart apaságú és
14420 Fargo Star anyai nagyapaságú tehén 9 laktáció alatt érte
el a 100.000 kg megtermelt tejmennyiséget.
Gratulálunk!
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Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

Ez az, amire várt…
Áttörés a spermaszexálás technológiájában
Megnövelt relatív vemhesülési ráta*
Listavezető bikáink szexált szaporítóanyaga is
elérhető
21. századi technológia alkalmazásával hozták létre az iparág legelismertebb szakértői a Sexcel™
szexálási eljárást, hogy ezáltal több, nagy genetikai értékű vehem legyen az Ön állományában.

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

www.abshungary.hu
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Derecskei Petőfi Mg. Kft., Konyár

874. és 875. sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe a Derecskei Petőfi Mg. Kft. konyári tehenészetében 1950 Cica és a posztumusz avatott 1974 Szegfű. Cica apja 18114 Stantons Stress-ET,
anyai nagyapja 16815 Zidane-ET. 7 laktációban érte el az avatáshoz szükséges 100.000 kg teljesítményt. Szegfűnek 6 laktációra volt ehhez szüksége. Apja 18666 Dordell Concord-ET, anyai
nagyapja 13142 Mázli Leadman-ET. Gratulálunk!

Az elismerő oklevelet Varga Zoltán, és munkatársai vehették át.
A 10. ellése után még mindig kiválóan termelő Lidi (apja:
Keystone Potter) avatására a Sárvári Mg. Zrt. Lajos majori tehenészetében került sor.

Észak-Dunántúli avatások
Szabics István

Az Agroprodukt Zrt. Marcalgergelyi telepén termelő Hegyes
nevű tehénnek mindössze 6 ellésre volt szüksége ahhoz, hogy
bekerülhessen az aranytörzskönyvbe. Legmagasabb termelését
az 5. laktációjában érte el 18.403 kg tej előállításával.

Az ünnepélyes eseményen Rózsa Géza tejtermelési ágazatvezető és csapata látható.

Gazdaképző Kft. 2018. II. félévi oktatási programja
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)

Az avatott tehén oklevelét Horváth János telepvezető, Molnár
József telepvezető-helyettes és Borosné Kardos Zita törzstenyésztő vehették át.
A Szombathelyi Tangazdaság Zrt. aranytörzskönyves teheneinek avatásakor Rangut majorban mindig jól felkészült, gyors
csapat vár. Nem volt ez másként a 9. laktációjában termelő
Mama nevű tehén fotózásánál sem. Mama legnagyobb napi tejtermelése 60,2 kg volt.
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A fenti tanfolyamokra szállást,
étkezést igény szerint kedvezményesen biztosítunk!
KIHELYEZETT FEJŐGÉPKEZELŐI, ÁLLATJÓLLÉTI
ÉS TEJHIGIÉNIAI TANFOLYAMOT
felkérésre, külön megállapodás alapján folyamatosan vállalunk.
***
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.tonline.hu
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AltaWILLIE
TPI 2741 | NM$ 866 | 511
TEJ. ÖÉ: +2108 Font | ZSÍR: +0,05%
FEHÉRJE: +0,03%

AltaLAWSON
TPI 2929 | NM$ 1040
KAPPA KAZEIN: BB | A2A2

AltaVELVET
TPI 2778 | NM$ 809
KÜLLEM ÖÉ: +3.28 | TŐGY KOMP: +3.07
LÁB KOMP: +2.19
Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
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zbabai@altagenetics.hu
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Aranytörzskönyvesek
avatása
Jakab Lajos

Újabb állatokkal bővítette az amúgy is jelentős számú
Aranytörzskönyves teheneinek csapatát a Földespusztai
Milkmen Kft. Ezúttal három nagy életteljesítményű tehenet
köszönthettünk a selyemszalagokkal és oklevelekkel, így 52 tehénre nőtt a gazdaság Aranytörzskönyves teheneinek száma.
9329 Csinos (19669 Delegate×15611 Sailor) tíz évesen, hét
ellést követően lépte át a 100 ezer literes termelés határát.
Legnagyobb 305 napos termelését a negyedik laktációjában érte
el, mikor is 15.670 kilogramm tejet termelt. 9274 Nemes (19469
Einstein×16783 Garter) szintén tíz évesen, hét elléssel a háta
mögött lépett az elitklubba. Nemes nemcsak tejmennyiségben,
hanem beltartalom tekintetében is kitűnően teljesített. 4,1
tonna tejzsírt és 3,4 tonna fehérjét termelt eddigi pályafutása
során. Harmadikként 9602 Petrát (20014 Baxter×17645 O-Man)
köszönthettük, aki ugyancsak hetedik laktációjában került az
Aranytörzskönyvbe. Petra zsírtermelése is meghaladta a négy
tonnát, egészen pontosan háromszáz kilogrammal. Érdekességként megemlíteném, hogy hét elléséből hétszer üszőt ellett!

Az okleveleket Kiss László, Ambrus Zoltán, Gamós András tulajdonosok és kollégáik vették át.

Két újabb Aranytörzskönyves tehén avatására került sor az Erdőhát Zrt. vámosoroszi telepén. Mindketten 12 évesek és kilenc ellést tudnak maguk mögött. 4276 Bárány (17645 O-Man×16422
Ford) egyik legmagasabb termelését a kilencedik laktációjában
produkálta. Még ekkor is képes volt 13.342 kilogrammos 305
napos termelésre, 43,3 kilogramm átlag tej/tejelő nap mellett!
0612 Muki (17346 Forbidden×15180 Ilius) szintén egy „későn
érő” típus, ő a hatodik laktációjára tartogatta a 13.415 kilogrammos csúcstermelését.

Varga Péter ágazatvezető-tulajdonos, Végh Norbert telepvezető és Kovács Gábor vették át az elismerő okleveleket.
Excellent tehenek Szatmárból
Mindig nagy öröm egy bíráló számára, ha a legfelsőbb küllemi
osztályba tartozó tehenet szemlélhet. Sajnos nem túl gyakran
történik ez meg, most mégis egy hónapon belül két alkalom is
adódott, hogy kilencven pontos állat bírálatához gratulálhattam.
Ráadásul, mindkét tehén a Szatmári-síkság szülötte, mondhatni
szomszédos tenyészetek kitűnő állományából származik. Egyikük a Berek-Farm Kft. tisztabereki tenyészetének lakója, másik
az Erdőhát Zrt. vámosoroszi telepének tehene. Hadd mutassam
be most őket a bírálat dátuma szerinti időrendi sorrendben!
3257 Gina (23216 Trigger×21020 Jeeves) a Berek-Farm Kft. negyedik laktációs tehene. Apja az a Trigger, akinek lányai szép
számmal szerepelnek a hazai tehén HGI toplista élén. Anyja
2546 Gina első elléséból született, aki négyszer ellett, 13.000
kilogramm fölötti 305 napos laktációs termeléseket produkált.
3257 Gina is anyjához hasonlóan termel, 13.000 kilogramm fölötti tejjel, 4% zsírral, 3,3% fehérjével. 377 napos átlagos két ellés közötti ideje is sokat mond értékéről, nem csupán szépsége
miatt kiváló tehén.

Volt már egy Aranytörzskönyves tehene az Agrobaracs Mg. Zrt.
tenyészetének, most egyszerre kettőt avatva bővült a létszám
háromra. 2853 Aba (14466 Zion×13305 Clemat) 13 évesen, hét
ellést követően lépte túl a 100 ezer literes termelést. A decemberben 12 éves korba lépő 3201 Vidor (15048 Siegfried×13857
Louis) szintén hétszer ellett tehénként lett Aranytörzskönyves.

Az okleveleket Turcsányi Péter telepvezető és munkatársai vették át.
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SZEMINÁRIUM

SZARVASMARHA-ÁGAZATI SZEMINÁRIUMOK - 2018.
IV. SZEMINÁRIUM - 2018. november 21-22.
November 21.

Tehénviselkedés
és tehénkomfort

Időpont

Tejfeldolgozás,
tejtermékek és
élelmiszerbiztonság

Téma

Előadó

09:50-10:00

Tájékoztatás

10:00-10:40

A menedzsment, az egészségi státusz és a tehenek
ellés előtti takarmányozásának, valamint szociális
viselkedésének összefüggései

11:00-11:40

Használhatjuk-e a kérődzést mérő szenzorokat a
(nagy valószínűséggel) beteg tehenek
kiválasztására?

12:00-12:40

Egy új rendképző Ausztriából -5 szabadalmi újítással
Kőmentes, „alacsony hamu” és „anti-loss” rendszer
kis- és nagyüzemeknek

14:00-14:40

A kérődzésmonitoring hatása a termelési és
szaporodás-biológiai eredményekre az elmúlt 3
évben a First Farms telepén Szlovákiában

15:00-15:40

A menedzsment működése a Bos-Frucht
Agrárszövetkezet kazsoki telepén

Bakos Gábor

Téma

Előadó

10:00-10:40

Parmezán: tejtermelés szénán és abrakon
Aflatoxin kérdés Észak-Olaszországban

Prof. Mattia Fustini (Olaszország)

11:00-11:40

A tejfeldolgozás története és eredményei
Magyaralmáson

Németh Sándorné és Bognár Gábor
(Magyaralmási Agrár Zrt.)

12:00-12:40

Új paraméterek a jövőben a tejminőség
szempontjából

Dr. Matti Harju
(Valio, Finnország)

Menedzsment

November 22.

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

Időpont

Prof. Marcia Endres
(Minnesotai Egyetem, USA)
Prof. Marcia Endres
(Minnesotai Egyetem, USA)

Thomas Reiter (Ausztria)

Dr. Karina Bolebruchová
(First Farms, Szlovákia)

(Bos-Frucht Agrárszövetkezet)

A regisztráció határideje: 2018. november 9.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Regisztráció határideje: 2018. november 9.
Az ágazat életében részt vevő minden kollégát szeretettel várunk rendezvényünkre!
További információ: Rácz Henriett (+36-20 329-5227, szeminarium@atkft.hu), www.atkft.hu
A rendezvény támogatói:

ÁT KFT.

2018. augusztus | ÁT KFT.
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EGYESÜLETI ÉLET

Négy elléséből három lánya született, akik közül az első 85
pontos, 87 pontos tőggyel. A második 83 pontos, 85-ös testtel,
85-ös tejelőerővel. A harmadik lány még borjú korban lévő. A
lányok termelése anyjukéhoz hasonlóan jó.

Legmegkapóbb talán a teste, tejelőereje volt számomra. Nagyszerű mellkassal, törzsmélységgel rendelkezik. Rendkívül párhuzamos láb, kiváló mozgáskép jellemzik.
Gratulálunk az Erdőhát Zrt. csapatának, Varga Péter ágazatvezető-tulajdonosnak, Végh Norbert telepvezetőnek és munkatársaiknak!

Rendkívül szép látvány 3257 Gina stílusos megjelenése, arányos külleme, feszes erős háta, negyedikes tehénként is csánk
fölött lévő tőgyalapja, széles, erezett, kitűnő állományú tőgye.
Hátulsó lábainak párhuzamossága is szembetűnő.
Gratulálunk a Bodó családnak és munkatársaiknak Ginához és
számos nagyszerű állatukhoz! Reméljük, a jövőben is fogunk
még több ilyen kiváló tehenet bírálni a Berek-Farm Kft. tenyészetében!
Másik új kilencven pontos tehenünk 6386 Rigó (19530
E.T.×21643 Gabor) az Erdőhát Zrt., Vámosoroszi telepének
második laktációs tehene. Apja 19530 E.T., a hazai ivadékvizsgálati program egyik legsikeresebb bikája. Főleg utódai tejtermelő
képességéről vált híressé, de számos lánya szerepelt eredményesen a hazai kiállításokon is. Anyai nagyapja az a Gabor, aki
szintén népszerű volt a tenyésztők körében elsősorban kiváló
tőgyjavító hatása miatt. Anyja 0305 Rigó testpontban 84, tejelőerőben 83 ponttal rendelkezik. Legmagasabbra értékelt a lába
volt, erre 87 pontot kapott. Tőgypontja 79, végpontja 82 pont
volt. Három laktáció alatt 36.500 kilogramm tejet termelt. Második elléséből született 6386 Rigó 2014. április 22-én. Első laktációjában nagyon magas, 14.000 kilogramm fölötti 305 napos
termelést produkált. Sajnos nehezen vemhesült, ezért elnyúlt az
első termelési ciklusa. Második laktációjában is remekül termel,
legnagyobb napi teje 73 kilogramm volt, legutóbbi befejése is
72 kilogramm fölötti. Ezzel a második legmagasabb tejjel befejt
tehén volt a telepen szeptember hónapban! Szerencsére, most
első termékenyítése rögtön sikerrel járt, vemhes lett.
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Rigó bírálati pontjai: Testpont: 92, Tejelőerő: 92, Lábpont: 90,
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HAZAI SZERZŐINK

Tejfehérjéket kódoló gének, hatásuk a tejés élelmiszeriparra és az emberi egészségre
Zsolnai Attila, Anton István tudományos tanácsadók
NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet, Herceghalom
Ismert tejfehérjék és arányaik
A tehéntejben található 3-4% fehérjének az összetétele a következőképpen alakul: 20% savófehérje (12% laktoglobulin, 4%
laktalbumin, 4% egyéb fehérje), és 80% kazein (32% alfa-S1, 8%
alfa-S2 kazein, 32% béta-kazein, 8% kappa- és gamma-kazein.
A tejben jelenlévő fehérjék több mint 95%-át 6 gén kódolja.
Ebből négy – az alfa (CSNS1 és CSN1S2), béta (CSN2) és kappakazein (CSN3) – ugyanazon a hatos számmal ellátott kromoszómán helyezkedik el. A savófehérjéket kódoló géneket, az
alfa-laktalbumint (LAA) és a béta-laktoglobulint (LGB) az ötös
kromoszómán találjuk.
A fent említett tejfehérjék ismert változatai a következők:
9 féle αS1-kazein (A, B, C, D, E, F, G, H, I),
4 féle αS2-kazein (A, B, C, D),
12 féle β-kazein (A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G, H1, H2, I),
14 féle κ-kazein (A, A1, B, B2, C, D, E, F1, F2, G1, G2, H, I, J),
11 β-laktoglobulin (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, W),
3 féle α-laktalbumin (A, B, C)
E fehérjék változatai jelentősen tudják befolyásolni a sajtok
minőségét. Ugyanakkor a tejfehérjék emésztése során számos
kedvező hatású, biológiailag aktív peptid (rövid fehérjelánc) is
képződik. A gyakorlati szempontokat figyelembe véve a fent említett listából néhány tejfehérjére fókuszáltunk.
Termelékenységi mutatók
A termelékenységi adatokat illetően kimutatták, hogy pl. a
kappa-kazein B változata az A változathoz képest gyorsabban
koagulálódik mind a borjú gyomrában, mind a sajtgyártás során. A kevésbé elterjedt variánsok vélhetően rontják a kialakuló
sajt szilárdsági mutatóit. E kedvezőtlen hatást az E és a G1 változatoknál bizonyították. Az állományban érdemes a kedvező B
változatra szelektálni, illetve figyelni annak előfordulási gyakoriságának változását és beavatkozni a tenyésztési tervekbe, ha a B
típus háttérbe szorulna.
A sajtgyártás szempontjából a béta-kazein B változatán kívül a
béta-laktoglobulin B allélje is kedvező a sajtgyártásban.
Mivel a tejfehérje gének többsége egy kromoszómán található,
azok együttes hatását is vizsgálták különféle fajtákban.
Olasz holsteinben a CSN2 és CSN3 gének esetében, amennyiben
legalább az egyik gén hordozta a B allélt, a tej nagyobb alvadási sebességet és szilárdabb aludttejet produkált a B változatot
nem hordozókkal szemben. A norman fajtában a CSN1S1-CSN2CSN3 gének B-B-B alléljei hozták a legmagasabb kappa-kazein
tartalmú tejet, a legjobb sajtkihozatalt (vélhetően a nagyobb
zsírmegtartó képességnek köszönhetően), a legkevésbé elasztikus és legjobban törhető sajtot. A koagulációs hajlam pedig a
B-A2-A haplotípus esetében volt a legrosszabb. A finn ayrshire,
olasz holstein és brown swiss esetében a B-A1-B változat kapcsolva volt a kedvező tulajdonságokkal, de ugyanakkor a kevesebb tejmennységgel is.
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Holland holsteinben a CSN2-CSN3-LGB viszonylatában az A2B-B allélok voltak kedvezőek. Ismertek továbbá olyan mutációk,
más DNS régiók változatai, amelyek befolyással bírnak a mért
tejjellemzőkre, ezért érdemes a tenyésztőnek a saját állományában elvégeztetni, hogy nála mely változatok kombinációi
adják a kívánatos jellemzőkkel bíró tejet.
Tej fogyasztásával kapcsolatos hatások
A CSN1S1 G változata kapcsolt a tejben előforduló allergén
fehérjék kisebb mennyiségével. A tejfehérjék allergizáló tulajdonsága azok hidrofób részeinek elrendezésétől függhet, melyek változatosságát korábban bizonyították pl. a CSN1S1 A és
CSN1S1 C különbözött a CSN1S1 B hidrofób részétől, illetve 7
aminosav különbség észlelhető 6 ritka LGB változatban az LGB
B alléljához képest.

A tej fehérjéinek emésztése minden fehérjetípuson megtörténik, melynek során rövid láncú, bioaktív fehérjetöredékek

(peptidek) keletkeznek. A keletkezett töredékek feldolgozásra
kerülnek az emésztőcsatornában, illetve azok részt tudnak venni
az egészségre kedvező folyamatokban. Számos rövid bioaktív fehérje ismert: az antimikrobiális, antitrombózis, antihipertenzív,
opioid, immunmoduláló, stb. peptidek. Ezen peptidek képződését az aminosav sorrend határozza meg. A különféle változatok
az aminosav különbségek meglétét láttatják/kódolják az eltérő
neveken keresztül.

A CSN3 A, B, C, E, F1, F2, G1, G2, H, I allélek közül a B, C, F1
és G2 változatok tartalmaztak vérnyomáscsökkentő képességű
fehérjeszekvenciákat. E peptidek kapcsolatban vannak CSN2 C,
CSN1S2 C illetve kapcsolatban lehetnek más CSN2 CSN1S2 változatokkal is.
Egy manapság fontosnak tűnő különbséget láthatunk a CSN2 A2,
A3, D, E, H2, I és az A1, B, C, F és G allélok között is abban, hogy
prolin található a hisztidin helyett a CSN2 67-es pozíciójában.
A tejfehérje keresésre az interneten azonnal megtaláljuk az A1
A2 tejet. E típusok, megnevezések csak a béta kazein változataira vonatkoznak. A béta kazein fehérje aminosavjainak száma
209. A béta kazein fehérjelánc az emésztés során elvágódik a
67-es pozícióban, amennyiben az hisztidint hordoz. A vágás
során keletkező rövid, 7 aminosavat tartalmazó terméket bétakazomorfinnak (BCM7) hívjuk, amely tovább hasítódik egy másik enzim (DPP4) által.

Béta-kazein A1 és A2 típusai és azok béta-kazomorfin képződés szerinti osztályozása.
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SZOMATIKUS
SEJTSZÁMMÉRŐ
FÉLÁRON!

Ha most rendel együtt tejanalizátort
és szomatikus sejtszámmérőt,
árkedvezményt adunk!
az Ekomilk Scan készülékre

50%

Ekomilk Scan
szomatikus sejtszámmérő
Digitális kijelzés,
automatikus működés

Lactoscan S PFP
tejanalizátor
Eredmény 1 perc alatt

Akciónkban
299 000 Ft + ÁFA

Akciónkban
285 000 Ft + ÁFA

SNAPduo
ST Plus
IDEXX SNAP gátlóanyag
tejteszt az Alpha-Vet Kft-től

Delvo SP NT
döntő antibiotikum teszt gátlóanyag
vizsgálathoz tejben
• Használatához termosztát szükséges.

• Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.

• A legszélesebb körben használt 2,5 órás rutin eljárás döntő
vizsgálathoz gátlóanyagra.

• Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tejházban,
terepen, vagy a kocsi kabinjában is

• Fertőtlenítőszer-maradványokat, föcstejet, ill. egyéb erjedést
gátló anyagokat is kimutat.

• Béta laktám és tetraciklin hatóanyagokat is megbízhatóan
detektál tejben EU MRL szerint

• Ha a gyorsteszt pozitív eredményt ad, végezzen gátlóanyag
vizsgálatot Delvo teszttel, hogy a gátlóanyag jelenlétét
megerősítse.

• Kizárólag a SNAPduo ST Plus gyorsteszt képes Cefalexin
kimutatására EU MRL határérték alatt!

BRT tesztek
döntő vizsgálatra gátlóanyag
vizsgálathoz tejben
• Használatához termosztát szükséges.
• A Delvo teszthez hasonlóan döntő gátlóanyag vizsgálatot
biztosít, Béta laktám, szulfonamid, markolid, aminoglikozid
hatóanyag-csoportokat is kimutat EU MRL szerint.

• A teszt eredménye 6 perc alatt rendelkezésre áll
• Olyan egyszerű, mint egy terhességi teszt
• Magyarország legnagyobb tejüzemei, tej kereskedői és
tejtermelői vizsgálnak a teszttel, nap mint nap
• A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval

ASTORI QUICK AFLA M1

Aflatoxin M1 teszt tejhez

• EU MRL szerinti Aflatoxin M1 vizsgálat
• Vizsgálati idő csupán 2X5 perc
• Inkubátor, vagy más laboreszköz nem szükséges
a teszthez, környezeti hőmérsékleten használható
• A csomag mindent tar talmaz, ami a vizsgálathoz kell
• Alacsony ár!
• Mennyiségi meghatározáshoz leolvasó készülék kedvező áron
rendelkezésre áll
• A z olasz Astori Tecnica cég terméke!

C-Line
T-Line

<50 ppt <50 ppt <50 ppt Strong
approx.
positive
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HAZAI SZERZŐINK
Egyes emberek különböző eredetű okok miatt nem állítanak
elő elegendő DPP4 nevű enzimet, így a béta-kazomorfin akár
a véráramba is eljuthat az emésztőcsatornán keresztül. E folyamat során a béta-kazomorfin különféle receptorokhoz tud kötődni és gyulladási folyamatot indíthat el. A hatás meglétéről
születtek tanulmányok, de teljes egyetértés még nem alakult ki
a kutatók között. Egyes esetekben kimutatható volt pl. az 1-es
típusú cukorbetegség, szívbetegség, hirtelen csecsemőhalál,
skizofrénia, autizmus és az A1 tej fogyasztása közötti összefüggés, más esetekben viszont nem volt statisztikailag kimutatható
egészségrontó hatása az A1 tejnek.
Az ellentmondásos eredményeket áttekintve az Európai Unió
Ételbiztonsági Hatósága 2009-ben megállapította, hogy a BCM7
nincs összefüggésben a fent említett betegségek kialakulásával.
Egy későbbi, 2012-es kutatás a BCM7-ről azt mutatta ki, hogy
valójában javítja a tanulási képességet, csökkenti a fájdalomérzékenységet illetve vesefibrózisra is jótékony hatással bír.
A1 és A2 genotípusok kialakulása és piaci alkalmazásuk
A béta kazeinek között az első típus, az A1 azonosítása történt
meg először, amit az A2 típus meghatározása követett. Később
különféle fajok, fajták és a DNS kódoló szekvenciák tanulmányozása után kiderült, hogy az A2 típus tekinthető az alaptípusnak,
melyből a néhány ezer évvel korábban kialakult mutációnak köszönhetően jelent meg Európában az A1 béta kazein tejfehérje.
Az A1 típuson belül további változatok is léteznek (B, C, F, G),
csakúgy, mint az A2 változaton belül (A3, A4, D, E, H1, H2, I),
melyek sajtgyártás szempontjából lehetnek érdekesek.
Az emberiség a domesztikációs folyamat megkezdése óta fogyaszt tejet vagy abból készült terméket pl. sajtot, túrót, stb.

kb. 10.000 éve. Az A1 tej fogyasztása – figyelembe véve annak
kései kialakulását – napjainkban tudott igazán elterjedni az ipari
méretű tejelőállítás és fogyasztás következtében. Mivel az A1
típust leginkább hordozó holstein terjedt el, e fajtával az A1 tej
előállítása is megnőtt. Más fajtákban az A2 genotípus a gyakoribb. A holstein fajtában is elérhető az A2 előfordulási gyakoriságának növelése a bikák és anyák genotipizálását követő célzott
tenyésztési terv kialakításával.
Az A2 tej értékesítésére már indult vállalkozás a következőt állítva – a szakirodalom nyilvánvaló ismeretében – az A1 és A2 tejről: A tehéntej A1 és A2 fehérjéket tartalmaz, egyes esetekben
az A1-es tej puffadást, hányingert, gázképződést és hasmenés
okozhat. Az A2 tej olyan speciálisan válogatott tejelő tehenekből származik, amelyek csak A2 típusú béta-kazeint termelnek,
amely tejfehérje típus gyengédebb hatással bír a fogyasztóra.
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Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

Maximálja a takarmányozási
értéket
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A szilázs/szenázs a Lalsillal
tartósabb, hosszan friss, az
állatok szívesebben eszik
(szabadalmi oltalom alatt álló
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)
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Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyományos) starteradagolókkal is kijuttatható.
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Optimális tartósítás, értékesebb
tömegtakarmány
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- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

l u m e a p p li c a

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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A takarmányozás új megközelítése
a robotfejés rendszerében
Bús Bence
FMS szaktanácsadó, Dairy-Ép Kft.
Ha egy gazdaság komolyan elkezd a robotfejés iránt érdeklődni,
az egyik első felmerülő kérdés – a megtérülésen és az élőmunka
kiváltásán túl – a takarmányozás. Cikkünkben arra keressük a
választ, milyen eltérések vannak egy Lely fejőrobotot használó
gazdaság és a hagyományos tejtermelő üzem gyakorlata között.
A takarmányozás meghatározó a tejtermelés költségszerkezetében, akár kisebb, akár nagyobb üzemről legyen szó. A gazdálkodás sikerét döntően alapozza meg saját előállítású és vásárolt
takarmányaink minősége, ára és természetesen az alkalmazott
receptúra.
A Lely rendszerében nemcsak a kiválóan végzett fejési művelet
szolgálja a tehén jóllétét, egészségét, és segíti a gazdát a nagy
mennyiségű, kiváló minőségű tej előállításában, a takarmányellátás is – mint a komplex rendszer egy fontos eleme – az állatok
igényét szolgálja.
A robotizált gazdaságokban a tehenek szabadon férhetnek hozzá alaptakarmányukhoz, és egyéni azonosítójuk alapján kapják
meg a kiegészítő abraktakarmányt fejés közben a robotban
(PMR, Partial Mixed Ration). A robotban adagolt takarmány legtöbbször granulátum. Mennyisége naponta 3-8kg/tehén/nap
között változik, fejésenként egyenletesen elosztva.
Hasonló megoldások korábban működtek már fejőházakban. Az
új rendszer azonban más. A precíziós állattartás-precíziós takarmányozás nyújtotta lehetőségek és előnyök kiaknázására épül.
Mivel az állat bizonyos korlátok között, de maga dönt a fejések
számáról, és ezáltal arról is, hogy koncentrátumadagjához mikor
jut hozzá, így maga a rendszer ösztönzi a minél gyakoribb robotlátogatásra. A laktáció első felében a fejések száma naponta
akár öt-hat is lehet, ami serkenti a tejelválasztást, de az átlagos fejésszám 2,5-3,2 között változik állományszinten – ez akár
összességében 8-10%-kal nagyobb termelést eredményez. Az
engedélyezett fejések száma a laktációs napok, a termelés, a fejésenként leadott tej, a tervezett szárazra állítás függvényében
állítható.

Lehetőség van többféle granulátum egyidejű kijuttatására is.
Ezek összetétele, aránya igazodik az állatok élettani szükségleteihez, és megkönnyíti a kis mennyiségben etetendő komponensek (premix, élesztő, pufferek) pontos adagolását is. Ezzel
jelentős költségmegtakarítás érhető el.
A hagyományos TMR (teljes takarmánykeverék) etetése esetén
a teheneket termelésük és laktációs állapotuk alapján helyezik
el különböző csoportokban. A gyakori (havi-kéthavi) csoportosítás stresszt jelent az állatok számára. Az automatizált fejés bevezetésével sok más dolog mellett ez is megváltozik. A tehenek
teljes laktációjukat általában ugyanabban a csoportban töltik,
legfeljebb egyszer váltanak istállót, a tápanyagellátás mégis
egyedre szabott: a telepirányítási program beállításai alapján
virtuális csoportok jönnek létre.
A hagyományos rendszerekben főként a takarmánykiosztás
után közvetlenül, valamint a fejőházból visszatérve fogyasztanak a tehenek egyszerre viszonylag nagy mennyiséget a TMRből. Ez nagy arányban tartalmaz különböző abrakféleségeket,
ezért bendőjük kémhatása a nap során többször erősen ingadozik, ami többé-kevésbé gátolja a fermentációs folyamatokat. Ez
nem kedvező, de a szabályozott tehénforgalmú istállókban TMR
takarmányozás mellett sajnos elkerülhetetlen. (1. ábra)

1. ábra: A bendő pH alakulása a nap folyamán a két etetési
rendszerben

Valamennyi Lely berendezés irányítását ellátja és a szenzorok
adatait is feldolgozza a T4C rendszer.
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A Lely szabadforgalmú tartási rendszerben az állatok maguk
dönthetnek arról, mikor esznek, isznak, pihennek vagy éppen
felkeresik a fejőrobotot. Ezért kisebb adagokban, de több alkalommal fogyasztanak az etetőasztalról, a bendő-pH ingadozás
kiegyenlítődik. Minél sűrűbb a napi takarmányfelvétel, annál
kiegyensúlyozottabb a bendőfermentáció folyamata, annál
jobb az étvágy, az elfogyasztott szárazanyag mennyisége is jelentősen megnövekszik, ami természetesen a tejhozamban,
beltartalomban, a jobb állomány-egészségügyi állapotban is
megmutatkozik. A PMR elkészthető hagyományos takarmánykeverő-kiosztó berendezéssel, de a Lely kifejlesztett erre a feladatra is egy saját robotot, amely folyamatosan ellenőrzi az
etetőasztalokon a keverék mennyiségét, és ahol szükséges, oda
elkészíti a csoportnak megfelelő recept szerinti friss PMR-t, és

az Ön partnere:
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forgalmú istállókban különösen fontos. A keverék minőségének,
összetételének azonnali hatása van nem csak a tejhozam alakulására, de a fejőrobot-látogatás gyakoriságára is. A minden pillanatban elérhető friss és ízletes takarmány a szociális rangsorban
hátrébb lévő egyedeket is esélyhez juttatja. A Juno automata
takarmányfeltoló rendszerrel végzett vizsgálat kimutatta, hogy
10,9%-kal nőtt a robotlátogatások száma. Fontos megemlíteni,
hogy feltoláskor a takarmány átkeverése nem előnyös, mert
minden átszellőztetés az etetőasztalon lévő takarmány további
melegedését okozza, és megváltozhat a keverék szerkezete is.
A Juno a feladatát úgy látja el, hogy közben nem keveri újra a
PMR-t vagy TMR-t.

Lely Vector takarmánykeverő-kiosztó robot működés közben
ki is osztja. A takarmánykonyhából jövet-menet pedig felméri,
melyik csoport lesz a következő, és közben fel is tolja az éppen
útba eső etetőutakon a takarmányt.
A Lely által alkalmazott ökölszabály szerint a csoport fejési átlagához képest 7 liter tej előállításához szükséges takarmánymennyiséggel csökkentik az etetőasztalnál kijutatott alapadag
energiatartalmát. Természetesen minél nagyobb a változatosság az egyedek termelési színvonalában, annál alacsonyabb
értékre kell az alaptakarmány-keverék energiatartalmát a termelési szinthez képest beállítani. A gyakorlat és kutatások is
igazolják, hogy a szabad tehénforgalmú, robotizált telepeken az
alaptakarmány csökkentett energiatartalma a robotban adagolt
kiegészítő koncentrátummal alacsonyabb felhasználás mellett is
magasabb termelési színvonalat eredményez.
Az etetőasztalon lévő takarmány összetétele két etetés között
változhat, ha a tehenek valamilyen ok miatt válogathatnak.
Nagyjából 5-10% jászolmaradék még elfogadható, ennek ös�szetétele viszont meg kell egyezzen az eredeti keverékével, amit
célszerű rendre ellenőrizni. A jászolmaradék csökkentésében
fontos szerepe van a takarmány napi többszöri feltolásának. Az
állatok így mindig friss és ízletes keverékhez jutnak. Ez a szabad-

A Lely Juno hangjára gyülekezni kezdenek a tehenek az etetőasztalhoz

A Lely felhasználói számára kifejlesztett, és elérhetővé tett egy
precíziós takarmányozást lehetővé tevő alkalmazást. A dinamikus fejés és takarmányadagolás modul figyelembe veszi az adott
egyed koncentrátum hasznosító képességét.
Az állatok eltérően reagálnak termelésben és a robotban töltött
időben is a robot által juttatott többletkoncentrátumra, így, ha
ezeket a paramétereket egyedenként optimalizáljuk, növelhető
a robotok átbocsátó képessége, valamint a tejtermelés költséghatékonysága, jövedelmezősége.
A modell figyelembe veszi egy kg koncentrátum költségét, az állat által termelt tej, zsír- és fehérjetartalommal
korrigált értékesítési árát. Ez alapján
állítja be a kijuttatott koncentrátum
mennyiségét. Természetesen mindezt
az élettani szükségletek által kijelölt
határvonalon belül: az egészséges bendőműködés érdekében a koncentrátum
mennyisége csak apró lépésekben változtatható és a fejésenként kijuttatható, valamint az etethető napi mennyiség is maximalizálva van.
A robot teljesítményének növelését,
s ezáltal az elérhető haszon növelését
szolgálja a dinamikus fejési modul. Itt
az egyed napi fejéseinek számát optimalizálja a rendszer aszerint, mennyire „érzékeny” az állat a fejések között
eltelt idő hosszára. A kevésbé érzékeny
állatokat valamivel ritkábban feji, így
A kiegészítő takarmány adagolása kiváló eszköz a robotlátogatás ösztönzésére.
növekszik a kapacitása.
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Egy másik fontos lehetőség, mely a Lely telepeken rendelkezésre áll, az egyedi kérődzésfigyelő rendszer, amely minden egyes
állatnál külön regisztrálja a kérődzéssel töltött időt, valamint a
kérődzés intenzitását is. Ebből nem csak a takarmány rosttartalmára vonatkozólag lehet fontos következtetéseket levonni,
de az állomány általános egészségi állapota is könnyen nyomon
követhető.
A tehenek egészségi állapotát egyszerűen és megbízhatóan
meg lehet ítélni kérődzési aktivitásuk alapján. Egy egészséges
állat 450-550 percet tölt naponta kérődzéssel, ez az érték ellés után a 7-10. napon áll be. A Lely menedzsment programja
(T4C) automatikusan kijelöli és figyelmeztető listára helyezi azokat az egyedeket, akik kérődzési ideje, mintázata meghatározott
arányban eltér az előző napokéhoz képest. Különösen az ellést
követő időszakban nagyon fontos, hogy ennek az eszköznek a
segítségével időben észlelni tudjuk anyagforgalmi zavarok jelentkezését (ketózis, Ca-hiánnyal összefüggő kórképek), valamint az esetleges méhgyulladás miatt fellépő lázas állapotot,
gyengeséget, étvágytalanságot. A takarmányadag megfelelő
rosttartalma segíti a hatékony fermentációt, a kérődzés közben termelt nagymennyiségű nyál pedig pufferhatásával védi a
bendőflórát. A rosttartalom serkenti a bendőmozgásokat, ezért
a képződő gázok távozhatnak, az illózsírsavak könnyebben felszívódhatnak, a bendőtartalom összekeveredik, így a mikrobiális
emésztés hatékonyabb lesz. A kérődzésfigyelő szenzorokból
nyert adatokból kiderül, hogy a takarmányadag rosttartalma, a
rost összetétele, bendőbeli lebonthatósága, a struktúra megfelelő-e. Sem a túl alacsony, sem a túl magas arány nem kedvező,
tehát fontos, hogy a kapott visszajelzés alapján lehetőségünk

van a takarmányadag vagy az esetleges etetési, takarmánykeverési hibák korrekciójára.
A telepvezető és a takarmányos szaktanácsadó munkáját látványosan megkönnyíti egy olyan grafikon, amely az állomány vagy
csoportok, egyedek átlagos testtömeg-változását szemlélteti a
laktáció alatt.
A fejőrobotokhoz választható beépített állatmérleg is. A mérőcellák adatai minden robotlátogatáskor bekerülnek a telepirányítási rendszerbe, így minden állat testtömegének változása figyelemmel kísérhető. Egy algoritmus figyeli a beérkező adatokat
és automatikusan figyelmeztető listára helyezi a veszélyeztetett
egyedeket. Különösen a negatív energiamérleg időszakában,
a laktáció elején fontos pontosan ismerni a testtömeg-vesztés
alakulását, az egyed, de az állomány szintjén is. A ketózis káros
következményei csökkenthetők, mivel lehetőség van folyékony
energia-kiegészítők (propilén-glikol, glicerin) egyedi, pontos
adagolására a robotban. A testtömeg monitorozása a laktáció
utolsó harmadában szintén fontos: ebben az időszakban az állatok elhízásának megelőzésével számos ellés körüli anyagforgalmi problémának vehetjük elejét.
Az automatizált fejőrendszerek alkalmazása egyenlő a precíziós gazdálkodás bevezetésével a tejelő szarvasmarhatartásban.
A fejés munkaerőigényének megtakarításán túl fontos további
előny, hogy az állomány-menedzsment is magasabb szintre kerül.
Látható, hogy az automatizált fejési rendszerben a megfelelő takarmányozás kulcsfontosságú: csak az aktív, egészséges tehenek
képesek nagymennyiségű tej előállítására kiváló szaporodásbiológiai mutatók mellett, hosszú hasznos életük során. A Lely
rendszerében az állattenyésztő ehhez minden eszközt megkap.
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Fejés SAC robotokkal
Kovács Sándor1 – Gajda Nikoletta2 – Kovács Gyula3
Alcsired-Gazda Kft., 2Kinizsi 2000 Mg. Zrt. Fábiánsebestyén, 3Bosmark Kft. Biatorbágy

1

Fejőháztól a fejőrobotig
Hazánk tejhasznú szarvasmarha ágazatának tartástechnológiai
rendszere az 1980-as évektől robbanásszerű, folyamatos fejlesztésen ment keresztül az elmúlt négy évtizedben. A 70’-es évek
elején – a tejhasznú szarvasmarha ágazat fajtaváltásának időszakában – a kérdés az volt, hogy kötött vagy kötetlen tartástechnológiai rendszerben, tejvezetékes vagy fejőtermi fejőberendezések kerüljenek kialakításra. A kérdést a fajlagos hozamok
dinamikus emelkedése és az értékesítésre kerülő nyers tehéntej
minőségének folyamatos javulása döntötte el és így – állami támogatásokkal kiegészítve – a kötetlen tartástechnológiai, fejőtermi teleprendszerek kialakítása vált általánossá. Megjelentek
az egyre jobb takarmánykeveréket biztosító takarmánykiosztó
kocsik, a fejés egyes munkaművelet-elemeit automatizáló műszaki megoldások és azok a telepirányítási rendszerek, melyek –
jelentős nemzeti és uniós támogatási háttérrel – az információk
széleskörű gyűjtésével elősegíthetik a genetikai potenciál minél
teljesebb körű kibontakozását.
A 2000-es évek végén hazánkban is megjelent SAC fejőrobot –
a szakmai érdeklődésen túl – felszínre hozta és felgyorsította
az istállórendszerek tartástechnológiai, klímatechnikai, almozási, trágyakezelési megoldásainak automatizálását. Az elmúlt
13-15 év a nagylégterű, klimatizálható istállók mellett a fejés
robotizációjának szükségszerű előtérbe helyezését is jelentette,
az állandósulttá vált szakismerettel rendelkező munkavállalói
létszámhiány mellett. Az ágazat közgazdasági környezete felgyorsította a fejőrobotok tejtermelő szarvasmarha telepeken
való megjelenését, melyek terjedése napjainkban szinte – hasonlóan a 80’-as évek fejőtermi berendezéseinek megjelenéséhez – feltartóztathatatlan.

Márkaválasztás
A legnagyobb és leghosszabb (9 év) üzemi, szervizelési tapasztalattal rendelkező Bosmark Kft. által forgalmazott dán SAC fejőrobot 2009. évi beüzemeltetését követte a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Mg. Zrt. 2 db 366 istállójába tervezett 6 db duplaboxos
fejőrobot beépítése. Az első istálló beüzemelése 2014 áprilisában, a második 366 férőhelyes istálló betelepítése pedig 2014.
év második felében történt meg. A fejőrobotok azóta is 0-24
órában folyamatosan (10.310 kg-os laktációs tejtermeléssel)
működnek, – köszönhetően a szakvezetés és a beüzemeltetési
időszakban a Bosmark Kft. odaadó és áldozatos munkájának is –
melynek eredményeként az elmúlt években a termelési adatok
az alábbiak szerint alakultak:
FŐBB TERMELÉSI ADATOK ALAKULÁSA
Megnevezés /év
Átl. tehénlétszám (db)
Laktációs termelés
(kg/db)*
Tehénellési % (induló
tehénlétszámra vetítve)
Átlagos napi termelt
tejmennyiség (kg)

2015.

2016.

2017.

2018.
I. félév

657

666

688

765

9259

9497

10.310

-

64

76

74

71

15.305 16.039

18.080 20.836

Fejési átlag (kg/db)

27,9

28,9

31,2

33,8

Istállóátlag (kg/db)

23,2

24,08

26,2

28,45

Zsír %

3,54

3,7

3,71

3,8

Fehérje %

3,42

3,44

3,42

3,42

Összcsíraszám
(edb/cm3)

10
alatt

10 10 alatt
alatt

10
alatt

Szom. sejtszám (edb/
cm3)

340

330

359

340

29

35

33

15

Tehénkiesési %

Forrás: Kinizsi 2000 Zrt., Fábiánsebestyén * = ÁT Kft. hivatalos adatai

Forrás: SAC prospektus

A fejőrobotokkal kapcsolatos kis (50-100 egyed) és nagy (5001000 egyed) létszámú állományoknál szerzett tapasztalatok és
azok értékelése jól szolgálhatja a beruházói döntéseket is, az
ágazat továbbfejlődését és fennmaradását a rendelkezésre álló
különféle pénzügyi források célszerű felhasználásával, így dolgozatunkkal e döntésekhez kívánunk segítséget nyújtani.
34 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/4

Az első istálló próbaüzemének időpontjában – 2014 április – 466
db volt az átlag telepi tehénlétszám, ami napjainkra 765 db-ra
növekedett úgy, hogy különféle hormonprogramok mellőzésével, 70% fölötti induló tehénlétszámra vetített elléssel számolva
folyamatosan emelkedő, kedvező beltartalmi paraméterekkel
rendelkező, extra minőségű tejet értékesítenek.
Lényegében a beüzemelés óta szinte megduplázódott az állomány létszáma. Ki kell emelni a tőgyegészségügy rendkívül jó
helyzetét is, hogy átlagosan a két darab 366 férőhelyes istállóban 2-3 tőgygyulladás jeleit mutató tehén van, ami hasonló
létszámú telepeken ennek jóval többszöröse szokott lenni.

HAZAI SZERZŐINK

A robotfejés szakértője

SAC RDS
FUTURELINE MAX

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
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Tartsuk mindenkor szem előtt, hogy a fejlesztés eredményességét az üzemeltetési rendszer komplexitása és annak összhangja határozza meg az elkötelezett szakmai vezetés mellett.
Napjainkban kivitelezés megkezdése előtti állapotban van egy
500 és egy 1000 férőhelyes tejtermelő telep, összesen 25 db
SAC robot fejőállás beépítésével. A fejőrobotok térnyerését jelzi
az is, hogy a hódmezővásárhelyi állattenyésztési kiállításon – a
SAC rendszeren kívül – megjelentek berendezéseikkel a hazánkban fejőberendezéseket forgalmazó egyéb szervizcégek is. A
márkaválasztás biztonságát a szolgáltatói háttér múltja és jelenlegi gyakorlata igazolhatja.

biztosításával szükséges garantálni a fejés és tejkezelés biztonságát, a szakemberek pedig korszerű műszerekkel, jól felszerelt
szerelőkocsikkal kell, hogy végezzék szolgáltatási tevékenységüket az év minden napján. A Bosmark Kft. weboldalai: www.
bosmark.hu, www.fejorobot.hu, www.ivarzasmegfigyeles.hu,
www.bosmarkagri.hu sok értékes információval szolgálhatnak
az oldalakat felkereső szakembereknek.
A robotizáció kiszélesedése megváltoztatja az állattartás elhelyezési körülményeit és hatást gyakorol a humántőke mértékére, összetételére, szakmai felkészültségére, a munkavégzés
időbeosztására, jellegére. A robottechnika és a digitalizáció
megváltoztatja a tejhasznú szarvasmarhatartás hagyományos
munkafeladatait, körültekintő üzemeltetése hozzájárulhat az
ágazat eredményességéhez és a kulturált, igényes munkakörülmények biztosításához.

Forrás: Kovács Gyula

Beüzemelés előtti teendők
Egy-egy fejőrobot vagy fejőrobot rendszer bevezetése körültekintő tervezést és beüzemelés előtt gondos előkészítést igényel,
hasonlóan, ahogy azt a fejőtermi rendszerek beüzemelésénél
is tettük. A fejőrobotos fejés kezdeti időszakában a robotfejés
specialistáinak – 3-4 napon keresztül pld. 4 fő – helyszíni tevőleges közreműködése az átállási-betanulási időszak lerövidítését
eredményezheti, s egy sikerélményekben gazdag starthelyzetet
teremthet. A SAC fejőrobotos etető-pihenőistálló technológiai
rendszere a nem irányított, akadály- és törésmentes állatforgalmat biztosítja az ismert állatjólléti igényeknek megfelelően. Így
a csoportos tartás ellenére – az életkorból adódó sajátosságok
figyelembevételével – jól érvényesülhet a laktáció különböző
szakaszában lévő tejtermelő tehenek egyedi igényének kielégítése. A takarmányozás és az etetés – későbbi automatizálásával
– a tehenek igényeihez való folyamatos igazodás, így az egyedi
kiszolgálás is biztonságosabbá válik a nagy létszámú tehenészeti
telepeken is.
Tartalékaink
A robottechnológia és digitalizáció szakmailag felkészült és elkötelezett üzemi szakembert/szakembereket igényel. A nem
megfelelően programozott szerviz, a nem megbízható és hozzá nem értő szervizmérnökök, az alkatrészellátás esetlegessége
a kudarc melegágya. (Jó, ha felidézzük emlékezetünkben azt a
’60-as évek végén tett kinyilatkoztatást, hogy „a magyartarka teheneket nem lehet fejőházban fejni.” Az első fejőrobot megjelenésekor – de még a közelmúltban is – hallani lehetett hasonló
véleményt a robotizációhoz kapcsolódóan is.)
A SAC technológiai- és elkötelezett szakember szervizháttere
folyamatosan gondoskodik a kiépített rendszerek 0-24 órás folyamatos üzemeltetéséről és az innovatív megoldások honosításáról. Az innovatív technológiai célkitűzések megvalósítását
nagy tapasztalattal rendelkező, elkötelezett, több nyelven is
tárgyalóképes agrár-, gépész- és építőmérnök, jól képzett közgazdászok és szakmunkások segítik. 24 órás, folyamatos ügyelet
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Forrás: SAC prospektus

Összefoglalás
A SAC és egyéb fejőrobotos fejési technológiák széleskörű elterjedésével várhatóan visszaszorul egy nagyon fáradtságos,
embert próbáló munkakör: a gépi fejők munkaköre. Jelentősége
talán a mosógép megjelenéséhez mérhető, melynek használatával óriási tehertől szabadultak meg a háziasszonyok, akikért
Semmelweis Ignác óta a mosógép feltalálója, Jacob Christian
Shäffer tette a legtöbbet. Az ágazatban megjelenő innovatív
megoldások elősegíthetik a humántőke gyarapodását a mezőgazdaság nehéziparában, és így hozzájárulhatnak az ágazat
eredményjavításához és fennmaradásához.

A robot a gyakorlatban

HAZAI SZERZŐINK

UTÓDOKKAL MINŐSÜLT TENYÉSZBIKÁK
CHILTON
TÍPUS #1
ALL. MARGHERITA
CHILTON MISHA

POISON
PFT #1, IE$ #6
VALENT FARM POISON
VARINA GP82

GENOMIKUS TENYÉSZBIKÁK
SWORD
IE$ #1,
H.H. ÉLETTARTAM #1,
GPFT #8

SWORD

LUZERN
LÁB #5, TÍPUS #8,
TŐGY #7

GPFT #9, IE$ #8
BLUEBILL

KUBRICK
GPFT #6,
FEHÉRJE % #2

LUZERN

KUBRICK

NEBULA

SAMOVAR

IND. ELL. #2,
FEHÉRJE KG #4,
IE$ #5

TIR-AN NUMERO
UNO NYALA VG86

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

BLUEBILL

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

ZSÍR % #1,
ZSÍR KG #4
SAMANTA SAMOVAR ANYJA

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

37

HAZAI SZERZŐINK

DeLaval VMS™ V300 új, automatikus fejőrendszer
Tóth Tamás
termékmenedzser, DeLaval Kft.

DeLaval PureFlow™
• Naponta több, mint 3500 kg tej
• VALÓDI tőgynegyed fejés 4 ICAR minősített
tejmérővel
• Nincs elvesztegetett kiváló minőségű tej
• Kiváló higiénia

A tejtermelés bonyolult vállalkozás. Olyan rendszereket igényel,
amelyek a lehető legegyszerűbben végzik el az akár nagyon bonyolult feladatokat is. Olyan rendszereket, amelyek a különböző
folyamatok közötti kapcsolatokat úgy vezérlik, hogy mindig a
több és jobb minőségű tej termelését és a tehenek egészségét
tartják szem előtt. A DeLaval VMS™ V300 használatával a tejtermelés még személyesebbé, pontosabbá és gazdaságosabbá válik. A rendszer lehetővé teszi, hogy minden egyes telepet,
gazdálkodót, tehenet, sőt tőgybimbót egyedileg tudjunk kezelni, valamint személyre tudjuk szabni a műveleteket az egyedi
igények alapján, hogy jobb körülményeket tudjunk teremteni a
gazdák, a dolgozók, a tehenek, a gazdaságok és a családok számára.
DeLaval InSight™
• 99,8%-os felhelyezési arány
• 99%-os tőgyfertőtlenítés találati arány
• 10%-kal nagyobb teljesítmény
• Akár 50%-kal gyorsabb felhelyezési idő
• Nincs szükség a tőgybimbók helyzetének kézi
betanítására
Amikor a DeLaval VMS™ V300 működését figyeljük, két dolog
azonnal feltűnik. Mennyire nyugodtak a tehenek a fejőállásban
és mennyire finoman, simán és gyorsan végzi a robotkar a tisztítás, előkészítés, felhelyezés és utófertőtlenítés ismétlődő műveleteit.
Mindezt a DeLaval InSight™ technológia teszi lehetővé, amely
az eddigi legfejlettebb TOF kamerát, hardvert és képfeldolgozó
szoftvert integrálja egy összetett rendszerben, így a kar sokkal
gyorsabban, finomabban, pontosabban és hatékonyabban
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végzi az előkészítés, fejés és utófertőtlenítés műveleteit, mint
bármikor ezelőtt.
A DeLaval InSight™ minden egyes fejésnél felméri és megtanulja minden egyes tehén tőgyalakulását és tőgybimbó elhelyezkedését. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy már a tehén legelső
robotba lépésekor sem szükséges a tőgybimbók helyzetének
kézi betanítása, a rendszer magától elvégzi azt. Így egyrészt a
tehenek nyugodtabbak az állásban, másrészt jelentős munkaidő
megtakarítás is elérhető.
Ha a kiváló fejési folyamatra törekszik, akkor a DeLaval VMS™
V300 automatikus fejőrendszer a megoldás, amelynél mindig a
fejés áll a középpontban.
Minden az előkészítésen múlik – a DeLaval PureFlow™ nem csak
tisztítja a tőgybimbókat, komplett előkészítést végez. Az átlátszó előkészítő kehelyben figyelemmel kísérhetők a folyamatok:
minden egyes tőgybimbó tisztítása, stimulálása és előfejése a
lehető legjobb tejleadási teljesítmény eléréséhez.
Az előfejt tejet és a tisztításhoz használt vizet teljesen elkülönítve kezeli, az nem érintkezhet a tartályba fejt tejjel. Az előkészítési folyamat paraméterei széleskörűen beállíthatók, és
lehetséges tisztító szer használata is a kehelyben, amely hozzájárul a lehető legnagyobb fokú tisztasághoz a tőgybimbó előkészítés során. A fejés befejezése után az átfogó tisztítási műveletek részeként a DeLaval PureFlow™ kelyhet automatikusan
kívül-belül kiöblíti és megtisztítja a VMS V300 rendszer.

DeLaval InControl™
•
•
•
•

Érintőképernyőről vagy mobiltelefonról / táblagépről
vezérelhető
Nem szükséges érintőképernyő
Távoli elérés lehetséges
Megfigyelő kamerák képe is megjeleníthető

A DeLaval InControl™ rendszer egyfelől megkönnyíti a DeLaval
VMS™ V300 vezérlését és ellenőrzését, másrészről könnyen
értelmezhető riportokat, elemzéseket és egyéb információkat
szolgáltat a napi döntések meghozatalához.

HAZAI SZERZŐINK
A DeLaval InControl™ segítségével figyelemmel kísérhető a tehenek teljesítménye, megjeleníthetők a különböző statisztikák,
valamint a rendszer beállításait is el lehet végezni vele, ráadásul
az összes funkció bárhonnan, bármikor elérhető. Az érintőképernyő, táblagép vagy mobiltelefon használatával a VMS V300
teljeskörűen vezérelhető, figyelemmel kísérhetők a napi rutinok
és az egyedi tehénadatok és minden információ megosztható a
gazdaság összes dolgozója között.
A DeLaval InControl™ használatával nem szükséges az érintőképernyő sem a robotokon! Elsőként használtunk érintőképernyőt az automatikus fejési rendszereknél, és most elsőként jutottunk olyan technológiai szintre, hogy el is tudjuk hagyni azt,
ha partnerünk nem igényli!
DeLaval VMS™ V300 – teljes körű áttekintés
BELÉPÉS – Az állásba lépéskor a tehenet azonosítja a rendszer
és az állás hossza automatikusan a méretéhez igazodik. Az állás
szélessége az állomány átlagos méretének megfelelően három
lépésben beállítható a beszerelés során. Azonosítás után az automatikus fejési engedély számító rendszer dönti el, lehet-e
fejni az adott egyedet a termelési szintjének és az előző fejés óta
eltelt időnek megfelelően, figyelembe véve a laktációs napok
számát is. Így előfordulhat, hogy ugyanabban a csoportban az
egyik tehenet akár naponta négyszer is fejjük, míg egy másikat
csak naponta kétszer. A fejési engedéllyel rendelkező tehenek
az állásba lépve egyedileg számított abrakadagot kapnak. Ha
nincs fejési engedély, a tehén nem kap takarmányt és elhagyja
az állást, hogy a következő tehén beléphessen.
ELŐKÉSZÍTÉS – A tejtartályba kerülő tej tisztasága elsőrendű
fontosságú, így a VMS V300 különálló kelyhet és vezetékrendszert használ a tőgybimbók előkészítésére. A felhelyezés után
a DeLaval PureFlow™ előkészítő kehely víz és levegő egyedi
kombinációjával megtisztítja a tőgybimbókat, majd stimulációt
és előfejést végez. Opcionálisan tőgytisztító szer is adagolható,
amely még tisztább tőgybimbókat és tiszta kelyhet eredményez.
Az előfejt tejet és a tisztításhoz használt vizet teljesen elkülönítve kezeli, az nem érintkezhet a tartályba fejt kiváló minőségű tejjel. A tiszta, száraz tőgybimbókra ezután felhelyezhetők
a fejőkelyhek. Az oxitocintermelés már elindult a stimuláció
hatására, így a tejleadás zavartalanul történik.

Az egyedülálló előkészítési folyamat gyorsabb tejleadást és így
rövidebb fejési időt jelent, ami kiváló tőgyegészséget eredményez.
FEJÉS – A DeLaval VMS™ V300 az egyetlen fejőrobot, amely VALÓDI Tőgynegyed Fejést végez a négy darab, ICAR által minősített
tejmérő segítségével, így a fejés, állatjóllét és termelékenység új
dimenzióját teszi lehetővé. A VMS V300 folyamatosan figyeli a
tehenek fejési teljesítményét és a pulzációt ennek megfelelően
állítja. Az eredmény: gyorsabb és stresszmentesebb fejés, így
több fejés lehetséges naponta és rövidebb a várakozási idő a
tehenek számára.
Fejés alatt megtekinthetők a tejfolyás, a tejmennyiség, a vértartalom és a vezetőképesség adatai, valamint a fejések gyakorisága is. Mindez tőgynegyedenként áll rendelkezésre, az előző
fejések adataival összehasonlítva. A DeLaval Tőgygyulladás Előrejelző Index szám (MDi) pontos információkkal szolgál a tehén
egészségi állapotáról, jelzi már a szubklinikai tőgygyulladásos
eseteket is. A V300 minden egyes tehén minden egyes fejése
során kiszámítja az MDi értékét és amennyiben szükséges, riasztást ad és kiválogatja az egyedet kezelésre.
A fejlett modellszámító rendszer a négy tejmérőből származó
valós tejfolyási adatokat felhasználva lehetővé teszi az optimális
időben végrehajtott kehelylevételt, így védi az értékes és érzékeny tőgyek egészségi állapotát a túlfejéstől.
KILÉPÉS – A DeLaval InSight™ kifinomult és pontos működése
lehetővé teszi, hogy minden egyes tőgybimbót precízen, a szükségleteknek megfelelően permetezzük be a tőgyfertőtlenítő
szerrel. Ezzel természetesen tőgyfertőtlenítő szert lehet megtakarítani, fontosabb azonban, hogy a jobb fedettség miatt javul a
tőgyegészség és a termelékenység. A kar végén elhelyezett két
szórófejjel akár két különböző szer is használható előfertőtlenítésre és utófertőtlenítésre.
A tejleválasztóból a tej csak a minőségi paraméterek (vér, vezetőképesség és MDi tőgygyulladás előrejelző index szám) ellenőrzése után kerülhet a tejtartályba. A felhasználó által beállított
paramétereknek megfelelően a tejet öt különböző helyre lehet
továbbítani: tejtartályba, kolosztrum gyűjtő sajtárba, elkülönítő
sajtárba valamint 2 másik, egyéb célokra felhasználható sajtárba.
A tehenek kilépése a belépéshez hasonló módon, a természetes
mozgást utánozva enyhe szögben történik. A kapuk kialakítása szintén motiválja
a teheneket, hogy minél gyorsabban elhagyják a fejőállást. A nehezebben kezelhető tehenekhez a kilépést motiváló eszköz használata áll rendelkezésre. Mivel a
kilépés nem egyenesen történik, nincs
szükség nagyobb helyre a VMS V300
előtt és kényelmes, gyors kilépést lehet
megvalósítani kis helyigénnyel.
Igényeknek megfelelő tejhűtés
Az automatikus fejőrendszernek biztosítani kell a tej kiváló minőségének megőrzését a fejés után is. A DeLaval tejfolyás által vezérelt hűtési rendszerével
biztosítható, hogy még kis tejmennyiség
esetén is megfelelő legyen a tej hűtése
a tartályban. A DeLaval VMS rendszer és
a DeLaval tejhűtő tartályán található hűWWW.HOLSTEIN.HU 39

DELAVAL
VMS™ V300
SOKKAL
TÖBBET
TUD

Tőgyfertőtlenítés

Kisebb
munkaigény

99

%

találati arány*

VALÓDI
tőgynegyed
fejés

Nincs
tejveszteség

*Teszt és referencia telepek adatai alapján, a DeLaval VMS™ Classic típussal összehasonlítva.
Az eredmények a telepi körülményektől függően változhatnak.

Kiszámítható
költségek

10

%
-kal

nagyobb
teljesítmény*

Naponta
több mint

3500 kg
tej

99.8%

felhelyezési arány*

Akár

50 -kal
%

gyorsabb
felhelyezés*

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi DeLaval
márkaképviselettel vagy látogasson el a www.delaval.hu weboldalra.
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tésvezérlő kommunikál egymással. A VMS elküldi a tejszivattyú
által a tartályba juttatott tej mennyiségi adatát a hűtésvezérlőnek, amely az aggregátokat annyi ideig működteti, ami az adott
mennyiségű tej lehűtéséhez szükséges. Ezáltal még kis tejmen�nyiségek esetén sincs lefagyás a tartályban.
Teljes istállói rendszer
Az automatikus fejési rendszer sokkal több, mint csak egy robot.
A megfelelően működő istálló alapvető fontosságú a VMS rendszer működéséhez. Évek hosszú tapasztalata alapján segítünk
Önnek a lehető legjobban működő istálló megtervezésében,
legyen szó akár új, akár meglévő istállóról. Komplett istállónk
magában foglalja nemcsak a fejési rendszert, de az egyéb istállói
berendezéseket, pihenőbokszokat, kapukat, etetési rendszert,
trágyakihúzót és a tehénkomfortot biztosító felszereléseket is.
Az egyedi SSG Intelligens válogatókapuval és a rugalmasan
programozható szoftver opciókkal bármilyen tehénforgalmi
rendszer megvalósítható, legyen szó akár szabad tehénforgalomról vagy a lehető legjobb kihasználtságot biztosító, szabadalmazott Milk First – Először Fejés rendszerről, melynél a pihenőtér el van választva az etetőtértől és a robot elővárakozó
terétől. A tehenek az etetőasztalt úgy tudják elérni, ha áthaladnak egy intelligens válogatókapun, amely attól függően, hogy
mikor történt az utolsó fejés, vagy kiválogatja őket fejésre, vagy
pedig továbbengedi őket az etetőasztalhoz.
Az irányított tehénforgalom használata esetén elenyésző a fejőállásba kézzel terelendő tehenek száma, amennyiben mégis
van ilyen egyed, az nagy valószínűséggel lábvég problémával
vagy tőgygyulladással küszködik, így kevésbé mobil, mint egészséges társai.
Szerviz és szaktanácsadás
A VMS V300 fejőberendezés átlagosan 8000 üzemórát működik
évente. Mint minden modern, nagyteljesítményű berendezés,
ez is rendszeres szervizelést igényel. A megelőző karbantartás
évente három alkalommal történik, a DeLaval szerviz program
előírásai szerint. A minősített VMS V300 szerviztechnikusaink
tematikus képzésen vesznek részt a VMS V300 berendezés szervizeléséhez és kizárólag eredeti DeLaval alkatrészeket, kereskedelmi termékeket és mérőműszereket használnak.
Meghibásodás esetére a nap 24 órájában rendelkezésre áll telefonos hibaelhárító hálózatunk, és amennyiben távkapcsolattal
nem oldható meg a hiba elhárítása, úgy a legrövidebb időn belül
útnak indulnak, hogy a leállás minél rövidebb ideig tartson.
A DeLaval VMSTM V300 fejőrobot rendszer támogatását a világ legnagyobb viszonteladói és szervizhálózata biztosítja. A
DeLaval termékskálája nem csak a fejéshez szükséges berendezéseket kínálja, hanem a tejtermeléshez szükséges eszközök
teljes palettáját nyújtja. Partnereink tehát biztosak lehetnek abban, hogy a számukra legmegfelelőbb berendezéseket használhatják és azokhoz a legjobb támogatást kapják.
A DeLaval több fejőrendszert épített már a világon, mint bárki
más, és még közel sincs vége!
A több mint 135 éves tapasztalat és a tejtermelés középpontba állítása biztosítja, hogy amennyiben a DeLaval VMS™ V300
fejőrendszert választja, nem csak egy robotot kap, hanem egy
teljes integrált megoldást. Olyan megoldást, amely teljeskörű
választ ad az élelmiszerbiztonság, munkahatékonyság, jövedelmezőség és állatjóllét mai és jövőbeni kihívásaira.
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Az adatok teszt- és referencia telepekről, a DeLaval VMS™ Classic
típussal történő összehasonlításból származnak. Az eredmények
a telepi körülményektől függően változhatnak.
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Miért érdemes pasztőrözni a kolosztrumot?
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
Bevezetés
A kolosztrumról nem lehet eleget beszélni! Nem véletlen, hogy
olyan sok kísérlet és tanulmány vizsgálja a benne lévő anyagokat, azok felszívódását, hatásait és kezelését. Komoly vitatéma a
kolosztrum pasztőrözésének értelme és létjogosultsága. Mindannyian szeretnénk kitűnő minőségű, baktériummentes, ugyanakkor magas immunglobulin tartalmú kolosztrummal ellátni az
újszülött borjakat.
A passzív immunitás
A kolosztrumban lévő ellenanyagok adják az ún. passzív immunitást, amelyre a borjúnak szüksége van az első napokban. A
kolosztrumból szerzett immunitás néhány nappal később elkezd
csökkenni. A borjúnak 14-21 napon belül ki kell építenie saját
aktív immunitását, csak így tud egészséges maradni. A későbbiekben a borjak már kevésbé fogékonyak a betegségekre.

Dániában ma a szarvasmarha telepek legfőbb feladatuknak
tartják a borjúelhullás csökkentését. Ez egyrészről a gazdaságos
termelés érdekében lényeges, másrészről egyre inkább előtérbe
kerül, hogy a fogyasztói társadalom hogyan ítéli meg a szarvasmarha telepeket. Jelenleg a borjú mortalitás 30 napos kor előtt
kb. 12% (Skjöth és Fisker, 2009.).
Az elhullások igen magas hányada különböző fertőzések, főleg
hasmenés és tüdőgyulladás következménye. A borjú születésekor nem rendelkezik megfelelő immunrendszerrel, ezért az
egészsége nagymértékben függ az első kolosztrumon keresztül
megszerzett anyai antitestektől. A passzív immuntranszfer folyamata során az immunglobulinok a bélfalon át közvetlenül a
véráramba szívódnak fel. Egy amerikai tanulmány szerint a borjú életének első három hetében bekövetkező elhullások 31%át okozza a passzív immuntranszfer nem megfelelő szintje vagy
hiánya (Wells et al., 1996.).

ELLENANYAGSZINT

Borjú elhullás okainak megoszlása
PASSZÍV IMMUNITÁS

Ismeretlen
10%

AKTÍV IMMUNITÁS

BIZTONSÁGOS ELLENANYAGSZINT

Egyéb
12%
Ízület /
köldökzsinór fertőzés 2%

Sérülés 2%

21 NAP

Forrás: Trouw Nutrition

ELLENANYAGSZINT

53%

Légzőszervi

21%

Alapvető szabály, hogy minél jobb az első takarmány (föcstej) és
minél jobb minőségű tejpótló tápszert kap a borjú a 2. naptól,
annál jobb lesz a borjú immunitása, ezáltal kevésbé lesz fogékony a fertőzésekre az első 21 nap során. Emiatt fontos, hogy a
kolosztrum-kezelés különös gondossággal történjen és a passzív
immunitás időszaka minél hosszabb ideig kitolódjon, ugyanakkor az aktív immunitás mielőbb kialakuljon. Ennek ellenére
mindig lesz egy rövid szakasz, ahol az ellenanyagszint a kritikus
érték alatt van.

PASSZÍV IMMUNITÁS
AKTÍV IMMUNITÁS

BIZTONSÁGOS ELLENANYAGSZINT

14 NAP

Forrás: Trouw Nutrition
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Hasmenés

Forrás: Trouw Nutrition

A kolosztrum bakteriális fertőzöttsége
A borjú életben maradásának egyik kulcsfontosságú tényezője a kolosztrumitatás a megfelelő minőségben (IgG minimum
50 mg/ml), mennyiségben (4 liter holstein, 3 liter jersey borjú
esetén), időben (lehetőleg 1 órán belül, 24 órán belül pedig további 2 liter) és higiéniával (összcsíraszám max. 100.000 cfu/ml,
coliform csíraszám max. 10.000 cfu/ml). *cfu= colony forming
units (telepalkotó egység)
Általános gyakorlat a telepeken, hogy a trágyával szalmonellát
vagy paratuberkolózist ürítő tehenektől származó kolosztrumot
nem itatják meg a borjakkal. Ugyanakkor az is tapasztalat, hogy
a kórokozó baktériumokat nem ürítő tehenektől származó
kolosztrumban is magasabb a csíraszám a megengedettnél.
Több kísérlet is igazolta, hogy a kórokozó baktériumok jelenléte a kolosztrumban gátolja az immunglobulinok felszívódását
a véráramba (James et al., 1981., Staley and Bush, 1985). Ennek okait is vizsgálták, különböző hipotézisekkel, melyek közül
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az egyik lehetséges ok az, hogy a kolosztrumban és/vagy borjú
emésztőrendszerében lévő kórokozók az antitestekhez kötődnek, így az antitestek már nem szívódnak fel a véráramba. Egy
másik kutatás eredményei szerint a baktériumok az immunglobulinok véráramba történő felszívódásáért felelős receptorokhoz kötődnek, és az antitestek ezért nem szívódnak fel a véráramba (Johnson et al., 2007.).
A magas kórokozó csíraszámot tartalmazó kolosztrum itatása
magas kockázatot jelent a borjú számára egyrészt a fertőzések
miatt, másrészt a borjú nem szerzi meg a megfelelő passzív immunitást.
Fenti tényekből jól látható, hogy a kolosztrumot is érdemes
pasztőrözni. Hogyan lehet ezt kivitelezni a gyakorlatban?
A kolosztrum pasztőrözése a gyakorlatban
A szarvasmarha telepek számára hatékony, higiénikus és zárt
kolosztrum-kezelő megoldást nyújt a dán ColoQuick rendszer,
amely magában foglalja a kolosztrum-kezelés minden lépését:
-

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

Fejés
Minőség ellenőrzése
Kolosztrum töltése a tároló tasakba
Opcionálisan: pasztőrözés
Fagyasztóba helyezés és tárolás
Kiolvasztás és felmelegítés itatási hőmérsékletre
Itatás a borjúval

Fontos megjegyezni, hogy a pasztőrözés mellett is elengedhetetlen a kolosztrum higiénikus kezelése a teljes folyamat során.
A pasztőrözés után is életképes kórokozók kedvező körülmények
között újra el tudnak szaporodni.
Összefoglalás
A borjúnevelés során rendkívüli fontosságú a megfelelő immunrendszer kialakulása, hiszen egy súlyos hasmenés akár két hét
visszaesést is jelenthet a növekedésben. Az erős immunrendszer kialakulásához a borjúnak a születése után 1 órán belül a
lehető legjobb minőségű kolosztrumhoz kell jutnia, amelyhez
professzionális megoldás a minőségében ellenőrzött, fagyasztva
tárolt kolosztrum raktár. Következő cikkünk a kolosztrum pasztőrözésének hatásairól fog szólni.
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 partnereinek rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő
minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs
tejtaxival, borjú itató automatával, higiénikus kolosztrum kezelő
rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő
telepeket.

Professzionális kolosztrum-kezelő rendszer Dániából

A ColoQuick, 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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Takarmányhatékonyság
Összeállította: Jaczenkó Anna, Altech
A tejelő tehenészetekben mindig aktuális kérdés az, hogyan lehet úgy nyereségesen termelni, hogy a külső tényezők változó,
sokszor negatív hatásokkal vannak a piacra, a termelésre vagy
a költségekre. Az utóbbi években egyre több szó esik arról, hogyan növelhető, javítható a tejtermelés hatékonysága és melyik
az a menedzsment számára fontos szám, amely segíthet a legjobb döntések meghozatalában.
A takarmányhatékonyság a teheneknek azt a relatív képességét méri, hogy milyen hatékonysággal képesek a takarmányban lévő táplálóanyagokat tejjé vagy tejösszetevőkké alakítani.
A takarmányhatékonyság (más néven tejtermelési hatékonyság) úgy határozható meg, hogy egy kilogramm elfogyasztott
szárazanyagból hány kilogramm tejet termelnek a tehenek. A
húsmarha-, sertés-, hal- és baromfitermelő ágazatok már korábban használták a takarmányhatékonyságot (takarmányfelvétel/
súlygyarapodás arány, illetve súlygyarapodás/takarmányfelvétel
arány) a nyereségesség mérőszámaként.
A tejtermelő ágazatban azonban eddig nem alkalmazták a takarmányhatékonyságot (FE) olyan általános mérőszámként, amel�lyel ellenőrizhető a táplálóanyagok tejhozammá történő átalakításának nyereségessége és hatékonysága. A „hagyományos
felfogás” az volt, hogy azzal párhuzamosan, hogy a tehenek
több takarmányt fogyasztanak a magasabb tejtermelés támogatása érdekében, arányosan magasabb lesz a tejjé átalakított,
emésztődött táplálóanyagok aránya.
Ha alacsonyabbak a tejárak, a nyereségesség (gazdaságosság)
fenntartásának egyik módja – a tejtermelés vagy az állományegészség „feláldozása” nélkül – a takarmányhatékonyság (FE)
növelése.
A takarmányhatékonyság (TH) – amit néha tejtermelési hatékonyságnak vagy szárazanyag-felvételi hatékonyságnak is
neveznek – egy egyszerű mérőszám annak a meghatározására, hogy a tehenek milyen mértékben képesek a takarmány
táplálóanyagait tejjé vagy tejösszetevőkké alakítani.
Legegyszerűbben kifejezve ez az egy egységnyi (kilogramm)
elfogyasztott szárazanyagból előállított tej mennyiségét jelenti
(kilogrammban). Ezt a mutatót mindig figyelembe kell venni a
tejelő takarmányadagok összeállításakor, és ez egyre fontosabbá válik olyan időszakokban, amikor a nyereséghányad csökken

(magas befektetések és alacsony megtérülés). E csökkent nyereséghányad javítására az egyik lehetőség az, hogy minden egységnyi elfogyasztott szárazanyagból több tejet termelünk. A tehenek takarmányhatékonyságának növelése még azzal a plusz
előnnyel is jár, hogy a trágyával kevesebb táplálóanyag ürül ki
– így a takarmányhatékonyság az üzem gazdasági és környezeti
hatékonyságát egyaránt befolyásolja. Ez meglehetősen fontos
az olyan tejtermelő gazdaságok esetében, ahol gondot jelent a
keletkezett trágya elhelyezése.
A takarmányfelvétel optimalizálása a „bűvös” szó, nem pedig
a szárazanyag-felvétel maximalizálása. A magasabb tejtermelés
magasabb táplálóanyag-szükséglete maximális szárazanyag-felvételhez vezetett a magasabb szükségletek kielégítése érdekében. Minél több szárazanyagot vesz fel egy tehén, annál több
tejet fog adni. A holstein tehenek esetében minden egyes plusz
kilogramm szárazanyag felvétele plusz két kilogramm tejet eredményezhet. Ha egy kilogramm szárazanyag ára 40 Forint, két kilogramm tej 180 Forint plusz bevételt vagy 140 Ft-tal nagyobb
takarmányköltséggel csökkentett bevételt jelenthet.
Ezért fontos a tehén szárazanyag-felvételének inkább az optimalizálására, semmint a maximalizálására törekedni. Számos
helyzetben egy nagytermelésű tejelő tehén szárazanyag-felvételének növelése gazdaságos megoldás. Vannak azonban
olyan szituációk, amikor a nagyobb energiatartalmú vagy jobb
emészthetőségű takarmány biztosítása többe kerül, mint
amennyi a plusz tejből származó bevétel. Ennek eredményeképpen csökken a takarmányköltséggel csökkentett bevétel (IOFC),
amit mindenképpen tanácsos elkerülni.
Ebben az útmutatóban két szempontot adottnak veszünk:
1. A takarmányadag emészthetősége állandó (jóllehet az
emészthetőség valójában csökken a szárazanyag-felvétel
emelkedésével).
2. A létfenntartási igények kielégítése után minden felvett
táplálóanyag a tejtermelésre fordítódik (ez azonban nem
mindig igaz, mivel növekedés és/vagy súlygyarapodás is
bekövetkezik).
A takarmányadag összetétele (a tömegtakarmány/abrak arány)
és a szárazanyag-felvétel (a létfenntartási igény többszöröseként) jelentősen befolyásolja az emészthetőséget és a következményes energiaértékeket. Azok a takarmányadagok, amelyek
nem segítik elő az optimális bendőbeli fermentációt, az energiaértékek túlbecslését eredményezik és károsítják az egészséget.
A takarmányhatékonyságot befolyásoló tényezők
Tömegtakarmányok
A takarmányhatékonyságot a tömegtakarmányok befolyásolják
a legnagyobb mértékben. Mivel a tömegtakarmányok a tejelő
tehenek takarmányadagjában a lassan emészthető rész nagyon
nagy hányadát alkotják, kulcsfontosságúak a kívánatos takarmányhatékonyság fenntartásához. A tömegtakarmányoknak
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azért is nagy a befolyásuk a takarmányhatékonyságra, mert ezek
az emészthetőség és a táplálóanyag-összetétel tekintetében
legváltozatosabb takarmány-összetevők, és minden más takarmányféleségnél nagyobb arányban vannak jelen a takarmányadagban. Kimutatták, hogy a takarmányhatékonyság közvetlenül
összefügg a tömegtakarmányok emészthetőségével, és a jobb
emészthetőség nagyobb takarmányhatékonyságot eredményez. Az abrak majdnem mindig jobban emészthető, mint a tömegtakarmányok, kivéve, ha az nagyon szokatlan típusú vagy
helytelenül dolgozzák fel. Mivel az energiasűrűség ugyanilyen
összefüggést mutat a takarmányhatékonysággal, a tömegtakarmányok betakarítása, tárolása és feletetése során mindent
meg kell tenni a tömegtakarmányok lehető legjobb minőségének biztosítása érdekében. Rendkívül fontos, hogy laktációban
lévő tehenekkel csak a legjobb minőségű tömegtakarmányokat
etessék.
A tömegtakarmányok a kívánatos bendőkörnyezet fenntartása
révén is befolyásolhatják a takarmányhatékonyságot. Az acidózis (a bendőtartalom alacsony pH-ja) a rostemészthetőség
csökkentése révén, a bendőmikroflóra megváltoztatásával kedvezőtlenül befolyásolhatja a takarmányhatékonyságot. A takarmányadagban lévő megfelelő fizikailag hatékony (effektív) rost
(a tömegtakarmány frakciómérete) a rágás és a kérődzés serkentése, a nyáltermelés növelése és a bendő pufferkapacitásának
javítása révén közreműködik a megfelelő bendőkörnyezet
fenntartásában. A tömegtakarmány megfelelő szecskahos�szára ugyancsak szükség van a megfelelő bendőkörnyezet és
bendőmotilitás fenntartásához.
Ha azt látja, hogy a takarmányhatékonyság numerikus értékei
nagyon magasak, ez azt jelentheti, hogy javítani kell a tömegtakarmányok és a takarmány minőségén. Ez jelentheti azt, hogy
a takarmányokat jobban kell elosztani a gazdaságban tartott
különböző állatcsoportok között, illetve utalhat arra is, hogy
a tömegtakarmányok betakarítási gyakorlatán az elkövetkező
években javítani kell.
A laktáció szakasza
A laktációs napok száma (DIM) befolyásolja a takarmányhatékonyságot, mivel a laktáció korai szakaszában lévő tehenek veszítenek testtömegükből és az így felszabaduló energiát a tejtermelésre használják fel. Ez mesterségesen megnöveli a kizárólag
a szárazanyag-felvétel és a tejtermelés alapján kiszámított takarmányhatékonysági értéket. Ha a laktáció korai szakaszában
magas (>2,0) a takarmányhatékonyság értéke, ez valójában
arra a problémára utalhat, hogy a tehenek túl sokat veszítenek

kondíciójukból, ami esetleg más anyagforgalmi zavarok kialakulásához is vezethet. A laktáció késői szakaszában lévő tehenek
testtömege ugyanakkor nő, ami csökkenti a számított takarmányhatékonysági értéküket. Ezt az alacsonyabb takarmányhatékonysági értéket nem szabad kedvezőtlennek értékelni, mivel
a tehenek testtömegének a laktáció késői szakaszában nőnie
kell ahhoz, hogy az így felhalmozott testtartalékok hasznosulhassanak a következő laktáció kezdetén, amikor a tehén energiahiányos állapotban van (negatív energiamérleg). Ezért a takarmányhatékonyság értékelésekor mindig az állomány átlagos
szárazanyag-felvételét kell figyelembe venni, és tudni kell, hogy
a laktáció szakasza szerinti különbségek teljesen normálisak.
Létfenntartó szükséglet
A laktációban lévő tejelő tehenek létfenntartó szükségleteinek
változásai befolyásolják, hogy energiafelvételük mekkora részét
tudják a tejtermelésre fordítani. Például egy legeltetett tehénnek több energiát kell felhasználnia a legelőn való mozgás során, mint egy kötetlen tartásos vagy kötött tartásos rendszerben
élő tehénnek. A fizikai aktivitás mellett más tényezők is befolyásolják a tehenek létfenntartó szükségleteit, például a testméret, a külső hőmérséklet és az évszak, valamint a stressz. Minél
nagyobb a tehén, annál nagyobbak a létfenntartó szükségletei.
Minél távolabb van a tehén a termoneutrális zónájától, annál
több energiát kell fordítania a normális testhőmérséklete fenntartására. Ez a szempont fontos mind a hideg, mind a magas
hőmérséklet okozta stressz esetén.

Laktációszám
A takarmányhatékonyságot a laktáció sorszáma is befolyásolja,
mivel az első laktációjukban lévő tehenek még növésben vannak, és az általuk felvett energia egy része e növekedés támogatására fordítódik. A felnőttkori testméret elérését követően
a tehenek már nem igényelnek energiát a növekedéshez, és a
felvett energia teljes egészében a létfenntartásra és a tejtermelésre fordítódhat.
Tehénkomfort
Ez a tényező a létfenntartó szükséglettel van kapcsolatban, mivel a stressz szintjének növekedése általában növeli a létfenntartásra fordított energia mennyiségét. Teheneknél számos
tényező okozhat stresszt, például a túlzottan magas vagy a
túlzottan alacsony hőmérséklet, a túlzsúfoltság, a betegségek,
valamint a környezetükben felhalmozódott túlzott mennyiségű
trágya és sár.
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HAZAI SZERZŐINK
Takarmánykiegészítők
Bizonyítékok vannak arra, hogy az élesztő, az ionofórok és a
közvetlenül etetett mikrobakészítmények etetése javítja a tejelő tehenek takarmányhatékonyságát, különösen akkor, amikor
a tehenek hőstressznek vannak kitéve. Ezek a kiegészítők
általában a rostemésztés kedvező irányú befolyásolása révén
javítják a takarmányhatékonyságot. Ezek a változások azonban
rendszerint kisebb mértékűek, mint a tömegtakarmányok minőségének javításával elérhetők.
A takarmányhatékonyság csak egy eszköz az állomány teljesítményének nyomon követésére, de soha ne alkalmazzuk azt
egyedüli mérőszámként a döntések meghozatalánál. A takarmányhatékonyság mindazonáltal hasznos lehet annak a meghatározására, hogy vannak-e lehetőségek a takarmányköltséggel
csökkentett bevétel (IOFC) növelésére, illetve a trágyamennyiség és a táplálóanyag-ürülés csökkentésére.
Soha nem szabad feltételezni, hogy a magas takarmányhatékonysági érték nagyobb takarmányköltséggel, csökkentett bevétellel áll összefüggésben. Kutatások bizonyítják, hogy jóval
olcsóbb alapanyagú takarmányokkal érhető el a hatékony takarmányozás. A Penn State Egyetem vizsgálatai alapján, ahol fű
és lucerna alapú takarmányozást hasonlítottak össze, a takarmányhatékonyság és a takarmányozási költséggel csökkentett
bevétel szempontjaiból. A vizsgálat 4 hónapja közül háromban
a fűre alapozott takarmányadagnak következetesen magasabb
takarmányhatékonysági értékei voltak, mint a lucernára alapozottnak, a lucernára alapozott takarmányadag azonban a takarmányköltséggel csökkentett bevétel tekintetében messze meghaladta a fűre alapozott takarmányadagot.

A másik lehetséges forgatókönyv a jelenlegi tejtermelési szint
melletti nagyon alacsony takarmányhatékonyság. Óriási lehetőség van a takarmányköltséggel csökkentett bevétel (IOFC)
növelésére, ha a takarmányhatékonyság javítható. Ha a tömegtakarmányok minősége gyenge, akkor korlátozott lehet ez
a bevételnövelési potenciál. A takarmányhatékonyság javítása
akkor érhető el, ha a takarmányadag energiasűrűsége növelhető a legvalószínűbben vásárolt kiegészítők alkalmazásával. A
takarmányköltséggel csökkentett bevétel és a takarmányhatékonyság együttes nyomon követése jó stratégia annak biztosítására, hogy a bevételt nem áldozzuk fel a takarmányhatékonyság
javítása érdekében.
A takarmányhatékonyság fontos a környezetvédelmi aggályok
szempontjából is. Elméletben, ha az állatok hatékonyabban képesek a takarmányt egy exportálható termékké (például tejjé)
alakítani, akkor kisebb mennyiségű bélsár keletkezik és kevesebb táplálóanyag ürül a bélsárral.
A takarmányhatékonyság, mint menedzsment-eszköz számos
különböző módon alkalmazható a termelés, a nyereségesség és
a táplálóanyag-gazdálkodás javítására. A tejtermelő ágazat elmaradt a takarmányhatékonyság kockázatkezelési és táplálóanyaggazdálkodási döntések megalapozására való alkalmazásában.
A takarmányhatékonyság – ha helyesen alkalmazzák – nagyon
hatásos menedzsment eszköz lehet. A takarmányhatékonyság
javítása csaknem mindig a nyereség növekedését eredményezi,
hiszen azt jelenti, hogy egységnyi mennyiségű szárazanyagból
több tej állítható elő, vagy hogy kisebb mennyiségű, de jobb minőségű takarmánnyal ugyanakkora mennyiségű tej termelhető.

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

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

