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Ügyfélszolgálat: Igen, miben segíthetek?  
Felhasználó: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, 
installálni fogom a Szeretetet. Végigvezetne kérem a folyama-
ton?   
Ügyfélszolgálat: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indu-
lásra?   
Felhasználó: Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hi-
szem, készen állok. Mit kell először tennem?   
Ügyfélszolgálat: Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta 
a Szívét?   
Felhasználó:  Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. 
Lehet telepíteni a Szeretetet, miközben ezek futnak?   
Ügyfélszolgálat: Milyen más programok futnak?   
Felhasználó:  Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Ala-
csony Önértékelés, Harag és Neheztelés. Ezek futnak éppen.   
Ügyfélszolgálat: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fog-
ja a Múltbéli Megbántódást a jelenleg működő rendszeréből.  
A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem 
fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja 
írni az Alacsony Önértékelést a saját moduljával, amit Egészsé-
ges Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést 
teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák 
a Szeretet megfelelő installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?   
Felhasználó:  Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg 
tudja mondani?   
Ügyfélszolgálat: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa 
el a Megbocsátást. Ezt addig kell ismételnie, amíg a Harag és a 
Neheztelés teljesen ki nem törlődnek.   
Felhasználó: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezd-
te telepíteni magát. Ez normális?   
Ügyfélszolgálat: Igen, de ne feledje, önnek csak az alap prog-
ram van meg. El kell kezdenie kapcsolódni más Szívekhez, hogy 
hozzáférjen a frissítésekhez.   
Felhasználó:  Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt 
mondja: „Hiba - A program nem fut külső egységeken.” Most 
mit tegyek?   
Ügyfélszolgálat: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet 
program Belső Szíveken való futásra lett tervezve, de az ön Szí-
vén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit 
jelent, hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt 
másokat Szerethetne.  

Felhasználó: Tehát most mit tegyek?   
Ügyfélszolgálat: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kat-
tintson az alábbi fájlokra: Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfe-
dezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0.   
Felhasználó:  Rendben, kész.   
Ügyfélszolgálat: Most másolja őket az „Én Szívem” könyvtárba. 
A rendszer felül fog írni minden zavaró programot és kijavítja a 
hibás programozást. Ezen kívül törölnie kell a Terjengős Önkri-
tikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan 
eltávolítsa teljesen, és soha ne jöhessen újra elő.   
Felhasználó:  Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik 
meg. Mosoly jelent meg a képernyőmön és a Béke meg az Elé-
gedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. Valamint 
az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?   
Ügyfélszolgálat: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de 
végül minden helyreáll a megfelelő időben. A rendszer me-
legedése normális, és javítja a Szív működését, ne aggódjon. 
Egyébként jó érzés nem?   
Felhasználó: De, csak szokatlan. 
Ügyfélszolgálat: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. 
Még egy dolog mielőtt letennénk. A Szeretet Ingyenes Prog-
ram. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait 
mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd 
másokkal és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas 
változatokat.   
Felhasználó: Köszönöm...
        
Forrás: www.parokia.hu 
Közreadta: Horváth Tünde

Novella a szeretetro'' l
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Békés boldog 
karácsonyi ünnepeket, 
az új esztendőben 
sok szerencsét, jó egészséget, 
személyes és munkahelyi 
sikereket kíván Önnek
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete!

Évzáró gondolatok

Napjaink őrülten kavargó rohanó szétziláló világában karácsony ünnepe békét és nyugalmat hivatott teremteni a lelkünkben, csak 
nyitva kell tartanunk a szívünket, hogy meghalljuk. A nyugalom záloga a tiszta lelkiismeret, amely mindig elkísér, velünk van, újra és 
újra szembesít minket kimondott szavainkkal, cselekedeteinkkel.
Hiszem, hogy lelkünk mélyén valamennyien tudjuk a jót, de nincs mindig erőnk és bátorságunk azt meg is cselekedni. A kérdés vég-
ső soron annyi, hogy milyen elszántan próbálkoztunk, próbálkozunk. Ezzel a hatalmas kihívással szembesülünk életünk, munkánk 
minden percében. 

Az ünnepek beköszöntekor, az új év kezdetekor egy kicsit számot vetünk az elmúló évvel és tervezgetjük a jövőt. A mögöttünk 
hagyott időszakról többször, több helyen elmélkedtünk már, de most a jövő kihívásaira kell koncentrálnunk. Az a célunk hogy még 
magasabb színvonalon, a lehető leghasznosabban tudjuk szolgálni tenyésztő tagtársaink boldogulását, eredményes gazdálkodását.

A játéktér, ahol mozgunk nem lett könnyebb, a szabályok is bonyolódtak, a tét is nagyobb, de minden nehézség egyben új le-
hetőségeket is jelent számunkra. Az első akadályokat sikerrel vettük, hiszen — ezt csak a példa kedvéért írom — az új európai 
állattenyésztési szabályozás hatálybalépésének napjára elkészültünk fejlesztéseinkkel, amelyek olyan magas szakmai színvonalat 
képviseltek, hogy az Európai Bizottság egyik szakmai testülete (SC Zootechnics) a holland és a német származási igazolások mellett 
a magyar papírt tekintette a követendő példának. A HUNGENOM PROJEKT I. bevezetésével pedig hihetetlen lehetőségek nyílnak 
meg a hazai tenyésztők előtt, egy jól előkészített ugrással a megvalósuló tudományos fantasztikum világába érkeztünk.

Ígérem Önöknek, hogy továbbra is legjobb tudásunk szerint, tisztességgel, becsülettel fogjuk végezni munkánkat. Megmaradunk 
hitelesnek, függetlennek és kizárólag az vezérel minket, hogy közös szakmánk és szenvedélyünk — a Holstein-fríz fajtával kapcso-
latban mindig bizalommal fordulhassanak felénk a jövőben is.

Engedjék meg, hogy Egyesületünk elnöksége, felügyelőbizottsága, szakbizottsága és valamennyi munkatársam nevében boldog, 
békés Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánjak Önöknek!

Bognár László
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Egyre többet beszélünk a  genomikai tenyészértékbecslésről. Az 
alábbi anyagban az értékelés metódusának közérthető részlete-
it olvashatják.

Bevezetés
A tenyészértékbecslés folyamatosan fejlődő matematikai mo-
delleken alapuló módszer, amellyel a fejlett állattenyésztéssel 
rendelkező országokban, így Magyarországon is, a tenyészálla-
tok genetikai képességeinek becslését, és ez alapján az egyedek 
rangsorolását végzik. Ezen rangsorolás határozza meg a tenyész-
állatok piaci értékét, valamint azt, hogy egy-egy apa- vagy anya-
állat továbbtenyésztése az ivadékaikra, és így a jövő populáció-
jára milyen genetikai tulajdonságokat örökít át.
A tenyészértékbecslés nemzetközi módszertani egységességet 
az 1988-ban alapított, mintegy 50 tagországot számláló, svédor-
szági központtal rendelkező Interbull biztosítja, mely szervezet-
nek Magyarország is tagja. Az Interbull feladata továbbá a nem-
zeti tenyészértékek alapján nemzetközi tenyészértékek (MACE 
értékek) meghatározása, mely nemzetközi rangsorolás alapve-
tően meghatározza többek között a magyarországi tenyésztők 
piaci lehetőségeit is. A nemzetközi tenyészértékbecslésben való 
részvételhez a nemzeti tenyészértékbecslés szakmai színvonala 
minősége és torzítatlansága a nemzetközi szabványoknak és el-
várásoknak kell megfeleljen.
Magyarországon jelenleg a nemzetközileg elismert ún. 
Egyedmodellen (Animal Model) alapuló hagyományos 
tenyészértékbecslés folyik, melynek során az egyedekre vonat-
kozó, folyamatosan gyűjtött termelési, küllemi és funkcionális 
adatok alapján ún. predikciós módszerek segítségével számítha-
tó a tenyészérték (BLUP – best linear unbiased prediction). Az 
1980-as évek óta ez a harmadik, a 2000-es évek elején beveze-
tett becslési modell Magyarországon. Egy ilyen becslés lefutta-
tásának számításigénye igen nagy lehet.
A genetikai kutatások fejlődésével új lehetőségek nyíltak meg 
a tenyészértékbecslésben. Ennek megfelelően olyan módszere-
ket is elkezdtek kidolgozni és bevezetni, amely a szarvasmarha 
egyedek genetikai állományából kinyerhető információkat is fi-
gyelembe veszik. (Az Interbull szervezet a nemzetközi MACE ér-
tékek mintájára már GMACE értékek számításával is foglalkozik.) 
Magyarországon érdemi mennyiségben a holstein-fríz fajtára 
állnak rendelkezésre olyan genomikai információk, melyek egy 
korszerű, genom alapú tenyészértékbecslésben felhasználhatók 
lennének.  
A genom alapú (vagy genomikai információkkal bővített) 
tenyészértékbecslésnek további előnyei is vannak. Hagyomá-
nyos tenyészértékbecslésben csak olyan bikák vehetnek részt, 
melynek már vannak ivadékaik (ivadékvizsgálat), ehhez a te-
nyészbika jelöltnek el kell érnie egy bizonyos életkort. Genom 
alapú becslés segítségével viszont jóval fiatalabb korban is na-
gyobb megbízhatósággal lehet valamit mondani az adott bika 
genetikai potenciáljáról, mintha csak a tenyészbikajelölt pedigré 
információit, a szülői átlagot vennénk alapul.  

Magyar genomikai információkkal bővített 
tenyészértékbecslő modell kidolgozása
A Magyarországon bevezetésre kerülő genomikai információk-
kal bővített tenyészértékbecslő modell kidolgozására és üzemel-
tetésére vonatkozó közbeszerzést a piacvezető, nemzetközi CRV 
cég holland ága (CRV Netherlands) nyerte el. 
Hollandiában nagy hagyományokkal bír a szarvasmarha 
tenyészértékbecslés, a módszerek, matematikai modellek ki-
dolgozásában mindig úttörőként tevékenykedtek. A magyar 
modellt kidolgozó holland kutatók a terület nemzetközileg is 
elismert szaktekintélyei, számos publikáció szerzői. A magyar 
genomikai tenyészértékbecslő modell a holland modellen ala-
pul, értelemszerűen a hazai körülmények figyelembevételével 
alakították ki.    

Genom alapú tenyészértékbecslés módszertana
A genomikai információk szerkezete
Az SNP (single nucleotid polimorphism) egy DNS szekvencia-
variáció, mely akkor jön létre, ha egy nukleotid a genomban 
megváltozik. Csak akkor tekintünk egy variációt SNP-nek, ha a 
populáció legalább 1 %-ában megjelenik. A tenyészállatok ge-
nomalapú információit ún. SNP chipek segítségével nyerik ki, 
ill. mérik. Erre különböző chip set-ek léteznek, melyek más-más 
SNP szekvencia alapján genotipizálják az egyedet.

Adattisztítás
A tenyészértékbecslést megelőzően a rendelkezésre álló 
genomikai információkat adatelemzésnek ill. adattisztításnak 
kell alávetni. Az adattisztítás során legalább az alábbi feladato-
kat kell elvégezni:
•	 Egyedek vizsgálata és kizárása, ha 95 %-nál kisebb arány-

ban ismert a markerek genotípusa.
•	 Egyedek vizsgálata és kizárása, ha a szüleik vagy ivadé-

kaik genotípusával jelentős inkonzisztenciát mutatnak. 
Például ha egy egyed specifikus markere az egyik allélon 
homozigóta, és a szülője vagy utódja pedig a másik al-
lélon homozigóta, akkor ez inkonzisztenciának minősül. 
Ha az inkonzisztenciák aránya (#inkonzisztens markerek 
száma / #homozigóta markerek száma) nagyobb 0,0085-
nél (empirikusan meghatározott állandó), akkor az adott 
egyedpár nem tekintendő szülő-utód párnak. (Ha még-
sem a pedigrében van hiba, akkor érdemes a genotípust 
hiányzónak beállítani.)

•	 Azon markerek kizárása, melyek előfordulási gyakorisá-
ga (allél gyakorisága) nem ér el egy bizonyos értéket (pl. 
2,5%).

•	 Az olyan markereket is ki kell zárni, melyekre nem teljesül 
a Hardy-Weinberg egyensúly. (Például a megfigyelt és a 
várt heterozigozitás aránya nem lehet nagyobb 0,15-nél.)

•	 Ki kell hagyni azon markereket, melyek a genotipizált 
egyedek kevesebb, mint 90 %-nál ismertek.

A magyar holstein-fríz fajta genomikus információkkal  
bővített tenyészértékbecslése

Koncz Viktória, Ulyssys Kft. szakértő  
dr. Gombácsi Pál, NÉBIH
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Matematikai modell
A genomikai információkkal bővített tenyészérték (GEBV – 
genomically enhanced breeding value) becslése két, elkülöní-
tett munkafázisból áll.

1. Az első fázis a genomikai tenyészérték kalkuláci-
ója, azaz a direkt genomikai érték (DGV – direct 
genomic value) megállapítása. A matematikai mód-
szertant tekintve ez a fázis igen hasonló a hagyo-
mányos tenyészértékbecsléshez. Hagyományos 
tenyészértékbecslés során az ún. BLUP predikciós 
módszer az elfogadott. A DGV predikciós modell gya-
korlatilag a BLUP modell bővítése egy, az SNP-k hatását 
is figyelembe vevő taggal. 
•	 A predikció során a bikák utódai teljesítményéből 

kapott fenotípusos információkat de-regresszált 
EBV vagy MACE értékek biztosítják [1]. Ezek az 
adott tenyészérték megbízhatóságával (gyakor-
latban az ezzel majdnem ekvivalens EDC-vel – 
estimated daughter contribution) vannak súlyozva.  

•	 A genomikai hatások becslésére Bayes-i statisztikai 
algoritmusokat használnak (Bayes-SSVS). [2]

2. A második fázis a közvetlen genomikai tenyészérték 
(DGV) integrációja a hagyományos tenyészértékkel 
(EBV – estimated breeding value) [1].

Az alkalmazott matematikai modellek részletes leírása a Függe-
lékben található.   
  
A modell tesztelése (First full testrun)
Az adathalmaz előállítása, majd az adattisztítás után két fázis kö-
vetkezett. Egy validációs fázis és egy tesztfutás fázis (ez egy ké-
sőbbi rutinfutásnak felel meg). Az alkalmazott matematikai mo-
delleket tekintve mindkét fázisban egy DGV és egy BLUP becslés 
fut le. A BLUP becslés tulajdonképpen csak ellenőrzésre szolgál.  
 

Adathalmazok előállítása
Magyarország 909 genotipizált bika SNP adatait és pedigré in-
formációit küldte ki a hollandoknak. (A bikák természetesen 
rendelkeznek magyarországi lányivadékokkal, legnagyobbrészt 
AI importált bikák.) Az adattisztítás után (SNP információk va-
lamilyen okból ki lettek zárva, lásd Adattisztítás fejezet) 888 
bika maradt az adathalmazban. Ezen felül a holland adatbázis-
ban lévő (genotipizált, pedigrével rendelkező) bikák is bekerül-
tek az adathalmazba. (Összesen öbb, mint 7500 bika adata állt 
rendelkezésre.) A bikák hagyományos tenyészértékének (ûEBV) 
2017. áprilisi Interbull értékelésből származó MACE értékeket 
(magyar skálára konvertálva) tekintették a hollandok. Minimum 
megbízhatóság 0,1. (Az adatok a megbízhatósággal súlyoztuk.) 
Ebből az EBV értékből számították a DRP (de-regresszált EBV) 
értékeket, melyek mindkét fajta modellszámítás során (BLUP és 
DGV) a fenotípus információkat szolgáltatták.  

Validációs fázis
A validációs fázis célja az SNP információk felhasználásával nyer-
hető plusz megbízhatóság meghatározása.
A markerek (SNP információk) figyelembevételével nyerhető 
plusz megbízhatóság (r2

mark) meghatározása során a legfiatalabb 
(2008/01/01 után születettek) ivadékvizsgálatban részt vett 
bikák fenotípus adatait kihagyták a modellszámításból, csak a 
maradék bika (kb. 5300 egyedet tartalmazó referencia populá-
ció) fenotípus adatai alapján számoltak a fiatal bikákra is DGV és 
BLUP tenyészértékeket. 
Ezután egy validációs halmazra (gyakorlatilag a kimaradt fiatal 
bikák, kb. 350 db) a hagyományos tenyészérték és a DGV ill. 
BLUP modellből jósolt tenyészérték közötti korrelációk alapján 
határozták meg r2

mark értékét. Az így becsült r2
mark-ot még a po-

pulációnagyságok (referenciapopuláció nem ugyanakkora, mint 
a teljes populáció) közötti különbséggel is korrigálni kellett.

november 26.
Tárgyalás a HFTE  
adatok RISKA telep- irányítási rendszer  
általi fogadásának  
egyszerűsítéséről.

december 3.
Tenyésztésszervezési kérdések megbeszélése az ÁT Kft.-nél.

november 29.  

Három Aranytörzs-

könyves tehén avatása 

– Hajdúböszörményi 

Mg. Zrt.

november 13. 

Magyar Állattenyész-

tők Szövetsége elnökvá-

lasztó küldöttközgyűlés, 

Herceghalom

november 30.  Aranytörzskönyves tehén avatása  Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft.

december 10. 
Tenyésztésszerve-zési megbeszélés a NÉBIH-ben

november 30.  
Aranytörzskönyves tehén avatása

Provid Kft. - Győrvár

december 17.
Irodai nap

december 10. 

Tenyésztésszervezési 

kérdésekkel összefüggő 

fejlesztések megbeszélése 

Semper Idem Kft.-nél.

november 30.  
Magyar Állattenyésztők 

Lapja - interjú az év 
értékeléséről és a jövő év 

kilátásairól.

december 5. 

MÁSZ Kft. 

tagi gyűlés, éves 

beszámoló, jövő évi 

tervek megbeszé-

lése.

november 30.  

Aranytörzskönyves 

tehén avatása

Szombathelyi 

Tangazdaság Zrt. 

Táplánszentkereszt

december 4.

HUNGENOM 

PROJEKT 

I. tárgyalás a 

Hunland Farm-nál, 

Felsőfarkasdon.

ESEMÉNYNAPTÁR

december 4.

Bos-Genetic Kft. 

Mesterséges termékenyítő 

állomás tenyésztési ható-

sági felülvizsgálata

december 4.Aranytörzskönyves tehén avatása – Jász-apáti 2000. Mg. Zrt., Jászapáti 

december 5. 
Tenyésztésszervezési 
megbeszélés Bognár Lajos 

helyettes-államtitkárral 

az Agrárminisztérium-

ban.

december 14.
Aranytörzskönyves 
tehén avatása – Geo-
Milk Kft., Sárospatak

december 11. 
Felügyelőbizottsági, 
elnökségi és szakbizott-
sági ülés.

december 13.
Aranytörzskönyves 
tehén avatása – 
Kisdombegyházi 
Agro-Ferr Mg. Kft.
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Tesztfutás fázis (full testrun)
Ez a fázis egy későbbi rutinfutásnak felel meg. Ennek során a 
teljes populációra (az összes fenotípust figyelembe véve) meg-
határozták a DGV és BLUP tenyészértékeket (ûDGV és ûBLUP). Ebből 
az alábbi formula segítségével lehet GEBV tenyészértéket szá-
mítani:

ûGEBV=b1 ûDGV + b2 ûBLUP + b3 ûEBV

ahol b1, b2 és b3 súlyfaktorok. Ezen súlyok számításához szük-
séges r2

mark ismerete. (Ezen felül a tenyészértékek megbízható-
ságára van még szükség.) A GEBV tenyészérték megbízhatóság 
hasonlóan a háromféle tenyészérték megbízhatóságából tevő-
dik össze:

R2
GEBV=b1r

2
DGV + b2r

2
BLUP + b3r

2
EBV

Eredmények – tenyészértékek elemzése
A holland fél az első teljes tesztfutás dokumentációjával 
küldte a 888 hazai bika GEBV és EBV (ezek a MACE értékek) 
tenyészértékét 26 tulajdonság esetén, valamint az általuk szá-
mított BLUP és DGV értékeket is.
Ezeket elemzésre alkalmas formára hozva átadtuk az Egye-
sületnek (HFTE), a részletes szakmai vizsgálatot a hazai 
tenyészértékekkel is elvégeztük.
A módszertani vizsgálat eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. 

A legtöbb tulajdonság esetén a b-faktor érték 1 körüli, r2
mark ér-

tékek igen magasak, ami nagyon jó eredménynek tekinthető. A 
fiatal tenyészbikák esetén R2

GEBV érték - Hollandiához hasonló-
an - nagyon magas. Hollandiában kicsit magasabb, ugyanis ott 
jóval nagyobb, kb. 36 000 egyedből állt a referencia populáció. 
Egy tulajdonságot leszámítva a számított GEBV tenyészértékek a 
hivatalos Interbull validációs tesztet sikeresen teljesítették. (Az 
az egy tulajdonság pedig Magyarország szempontjából úgysem 

releváns, hiszen nem számolunk rá 
tenyészértéket) 

Hivatkozások
[1] P. M. VanRaden, C. P. VanTassel, G. 

R. Wiggans, T. S. Sonstegard, R. D. 
Schnabel, J. F. Taylor és F. S. Schenkel, 
„Invited review: Reliability of genomic 
predictions for North American Hol-
stein Bulls,” J. Dairy Sci., pp. 92:16-24, 
2009. 

[2] T. Meuwissen és M. Goddard, 
„Mapping multiple QTL using linkage 
disequilibrium and linkage analysis 
information and multitrait data,” 
Genet. Sel. Evol., pp. 36:261-279, 
2004. 

Függelék (csak az igazán érdeklődőknek) 
De-regresszió
Az SNP-k hatását hagyományos 
tenyészértékekből, ennek megbíz-
hatóságából, valamint a genotí-
pusból lehet becsülni. A hagyomá-
nyos tenyészértékből az adott állat 
fenotípusa származtatható, amíg a meg-
bízhatóság értékből a tenyészértékben 
rejlő információ súlya becsülhető.
A hagyományos tenyészértékből szár-
maztatott DRP értékeket kell használ-
ni a közvetlen genomikai tenyészérték 
becsléséhez (DGV – direct genomic 
value). A DRP-ket  [1] által leírt mód-
szer alapján lehet számítani:

Tulajdonság b-faktor r2
mark R2

GEBV R2
GEBV (NL) Interbull test

Termelés tej 1.02 0.51 0.60 0.74 PASS
zsír 1.08 0.53 0.61 0.70 PASS

 fehérje 0.90 0.41 0.53 0.67 PASS
Küllem farmagasság 0.87 0.50 0.59 0.74 PASS

erősség 0.91 0.46 0.56 0.69 PASS
törzsmélység 0.96 0.51 0.60 0.66 PASS
élesség 0.84 0.29 0.46 0.67 PASS
farlejtés 0.98 0.47 0.57 0.70 PASS
farszélesség 1.05 0.63 0.68 0.72 PASS
hlhn 0.95 0.35 0.49 0.56 PASS
hlon 1.07 0.56 0.63 0.69 PASS
körömszög 0.83 0.33 0.48 0.67 PASS
el. tf. ill. 0.84 0.48 0.58 0.67 PASS
el. bim. helyz. 0.95 0.46 0.56 0.70 PASS
el. bim. hossz 0.90 0.49 0.58 0.71 PASS
tőgymélység 0.89 0.51 0.59 0.75 PASS
htfmgsg 0.95 0.55 0.62 0.66 PASS
tőgyfüggesztés 1.04 0.54 0.61 0.71 PASS
tőgypont 0.82 0.41 0.53 0.72 PASS
láb-, lábvégpont 0.82 0.32 0.47 0.62 PASS

 összpont 0.87 0.43 0.54 0.70 PASS
Tőgy eü. szomatikus sejtszám 0.76 0.14 0.37 0.69 PASS

tőgy eü. index 0.73 0.09 0.34 0.66 FAIL
Élettartam h. hasznos élettartam 1.05 0.25 0.43 0.42 PASS
Ellés  
lefolyás dir. ellés lef. 1.24 0.52 0.60 0.75 PASS

anyai ellés lef. 0.74 0.00 0.30 0.46 PASS
1. táblázat Az egyes oszlopok jelentése a következő: b-faktor – a de-regresszált TÉ-kek 
(fenotípusok) regressziója a DGV értékeken; r2

mark – hozzáadott megbízhatóság; R2
GEBV, 

R2
GEBV (NL) – fiatal, lányutódok nélküli tenyészbikák GEBV TÉ-nek megbízhatósága a ma-

gyar ill. összehasonlításképpen a holland modellben, ha a szülői TÉ megbízhatósága 0.30 
(ez helyettesíti a hagyományos TÉ-ket); Interbull test – Interbull validációs teszt eredmé-
nye az első tesztfuttatás TÉ-vel  

Vélemény
A genomértékeléstől várt meg-
bízhatóság-növekedést az elvár-
taknak megfelelően szállítja a 
modell, a trendvalidáció és korre-
lációs eredmények pedig minden 
tekintetben megfelelnek mind az 
elméleti, mind a gyakorlati szak-
mai elvárásoknak. 
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DRP = PA + (EBV-PA)×(EDCparents+progeny/EDCprogeny), ahol az egyes 
betűk jelentése a következő:

•	 PA (parent average): szülői átlag
•	 EBV (estimated conventional hungarian breeding 

value): hagyományos tenyészérték
•	 EDC (estimated daughter contributions): ezek a súly-

faktorok
Az EDC értékek a megbízhatóságokból származtathatók, számít-
hatók:

•	 EDCparents+progeny ~ rel(EBV)
•	 EDCparents ~ rel(PA)
•	 EDCprogeny=EDCparents+progeny - EDCparents  

DGV modell
m db. tulajdonságra a modell a következő:

A fenti formulában az egyes betűk az alábbiakat jelentik:
•	 yi  : (m x 1) vektor, i. bika fenotípusainak (DRP) vektora
•	 µ  : (m x 1) vektor, az adott tulajdonság fix átlaga
•	 ui : (m x 1) vektor, i. bikához tartozó random poligén 

hatás
•	 qj : (3 x 1) vektor, j. SNP random, skálázatlan SNP ha-

tása, mely a 0., 1. és 2. allélhoz tartozik (a 0. allél a 
hiányzó genotípus információnak felel meg)

•	 vj : (1 x m) vektor, j. SNP-hez tartozó random skála-
faktorok

•	 Zij : i. bika j. SNP-hez tartozó design vektor; ahol  
Zij = [0 2 0] és [0 0 2] homozigóta (AA ill. BB) bikák,  
Zij = [0 1 1] heterozigóta (AB) bikák és Zij = [2 0 0] 
azon bikák esetén, ahol az adott SNP-hez tartozó in-
formációk hiányoznak

•	 ei :  (m x 1) vektor, i. bikához tartozó rezidum (modell 
hibája)

A modell a következő feltételezésekkel számol még:
•	 A random poligén hatás (u) többváltozós normál el-

oszlású: var(u) ~ N(0, A ×⃝Ku), ahol A a pedigrében sze-
replő állatok közötti rokonsági mátrix (additive genetic 
relationship matrix), Ku pedig a poligének közötti kova-
riancia mátrix (m x m).

•	 A random, skálázatlan SNP hatás (qj) minden SNP-re 
standard normál eloszlású: var(qj) ~ N(0,1).

•	 Az SNP hatások skálafaktorai (v) kétféle normál elosz-
lásból származnak: var(v) ~ N(0, Kv) ha Ij=1; var(v) ~ 
N(0, Kv/100) ha Ij=0. Ij értéke azt mutatja, hogy az adott 
SNP kicsi, vagy nagy hatással tárul-e. A különböző tu-
lajdonságok közötti korreláció elhanyagolható (Kv nem-
diagonális értékei nullák).

•	 A modell hibája (e) is normál eloszlású: var(e) ~ N(0, 
E ×⃝Ke), ahol E az egységmátrix, a különböző tulajdon-
ságok hibatagjai közötti korreláció elhanyagolható (Ke 
nem-diagonális értékei nullák).      

Ku és Ke értékei inverz Wishart eloszlásból vannak mintavéte-
lezve (egyenletes a priori eloszlás). Kv mátrix diagonálisában 
szereplő értékek inverz khí-négyzet eloszlásból származnak 
(prior átlag Kp/100, Kp a fenotípus kovariancia mátrix). I indiká-
tor változó Bernoulli eloszlást követ, Ij=1 priori valószínűsége 
10/#SNP-k száma. 

BLUP modell
A BLUP modell nagyon hasonlít a DGV modellhez, de az SNP-k 
hatásától mentes:
 
yi = µ + ui + ei 

u valószínűségi változó többdimenziós normál eloszlású:  
var(u) ~ N(0, A ×⃝Ku), ahol A a pedigrében szereplő állatok közötti 
rokonsági mátrix (additive genetic relationship matrix). 

Paraméterbecslés
A modellekben szereplő összes paraméter értéke (µ, u, q, v, 
e, Ku, I, Kv, Ke) Bayes-i matematika (Bayes Stochastic Search 
Variable Selection) segítségével, Gibbs-féle mintavételezés fel-
használásával lett becsülve. Az első 50 000 iteráció törlése után 
a posteriori valószínűségek újabb 50 000 iterációval lettek szá-
mítva. Mindkét modell alapján becsült tenyészérték (BLUP, DGV) 
négy külön modellszámítás átlagából áll elő, ezek különböző a 
priori valószínűségekkel (different starting seed) futottak.

GEBV számítás – a DGV és az EBV tenyészértékek integrálása
Adott három fajta tenyészérték: 1) DGV modellből szárma-
zó (ûDGV) 2) BLUP becslésből származó (ûBLUP) 3) hagyományos 
tenyészérték (ûEBV). (BLUP tenyészérték nem tartalmaz SNP in-
formációt, csak egy pedigré alapú rokonsági mátrixot, valamint 
a genotípussal rendelkező egyedek fenotípus adatait.)
A BLUP és a DGV tenyészérték számítások fenotípus adatai DRP 
értékek (melyek jelen esetben MACE értékekből származnak). 
Ezen fenotípus adatok átlagos megbízhatósága: Ṝ2

PHEN. A DGV 
és a BLUP tenyészértékek megbízhatóságát (r*2

DGV, r*2
BLUP) ezzel a 

Ṝ2
PHEN értékkel korrigálni kell a következők szerint:

r2
DGV=r*2

DGV/ Ṝ2
PHEN

r2
BLUP=r*2

BLUP/ Ṝ2
PHEN

A BLUP tenyészérték számítása során kevesebb fenotípus infor-
mációt használunk, mint a hagyományos tenyészértékbecslésnél 
(BLUP-hoz csak genotípussal rendelkező egyedek vannak számí-
tásba véve), emiatt az a várakozás, hogy r2

BLUP < r2
EBV.

Ezek alapján egy egyed GEBV értéke az alábbiak szerint számít-
ható:
ûGEBV=b1 ûDGV + b2 ûBLUP + b3 ûEBV
Ahol a súlyok az alábbi formulából számíthatók: 
[b1 b2 b3] = c’V-1    [1]
c’ = [r2

DGV r2
BLUP r

2
EBV]

 

V szimmetrikus mátrix, melynek elemi a következő módon szá-
míthatók:
V11=max(r2

DGV; r2
BLUP + 10-10)

V12=r2
BLUP

V22=r2
BLUP

V23=r2
BLUP

V33=max(r2
EBV; r2

BLUP + 10-10)
V13=V22+(V11-V22)(V33-V22) / (1-V22)
(Megjegyzés: V mátrixnak pozitív definitnek kell lennie – vagyis 
minden sajátértéke pozitív, ezért kell biztosítani, hogy V11 > V22 
és V33 > V22.)
A GEBV tenyészérték megbízhatósága a következő:
R2

GEBV=c’V-1c=b1r
2

DGV + b2r
2

BLUP + b3r
2

EBV   
 

 A random poligén hatás (u) többváltozós normál eloszlású: var(u) ~ N(0, A Ku), ahol A a pedigrében 
szereplő állatok közötti rokonsági mátrix (additive genetic relationship matrix), Ku pedig a poligének 
közötti kovariancia mátrix (m x m). 

 A random, skálázatlan SNP hatás (qj) minden SNP-re standard normál eloszlású: var(qj) ~ N(0,1). 
 Az SNP hatások skálafaktorai (v) kétféle normál eloszlásból származnak: var(v) ~ N(0, Kv) ha Ij=1; var(v) 

~ N(0, Kv/100) ha Ij=0. Ij értéke azt mutatja, hogy az adott SNP kicsi, vagy nagy hatással tárul-e. A 
különböző tulajdonságok közötti korreláció elhanyagolható (Kv nem-diagonális értékei nullák). 

 A modell hibája (e) is normál eloszlású: var(e) ~ N(0, E Ke), ahol E az egységmátrix, a különböző 
tulajdonságok hibatagjai közötti korreláció elhanyagolható (Ke nem-diagonális értékei nullák).       

Ku és Ke értékei inverz Wishart eloszlásból vannak mintavételezve (egyenletes a priori eloszlás). Kv mátrix 
diagonálisában szereplő értékek inverz khí-négyzet eloszlásból származnak (prior átlag Kp/100, Kp a fenotípus 
kovariancia mátrix). I indikátor változó Bernoulli eloszlást követ, Ij=1 priori valószínűsége 10/#SNP-k száma.  
 
BLUP modell 
A BLUP modell nagyon hasonlít a DGV modellhez, de az SNP-k hatásától mentes: 
𝑦𝑦𝑖𝑖 = µ + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖   
u valószínűségi változó többdimenziós normál eloszlású: var(u) ~ N(0, A Ku), ahol A a pedigrében szereplő 
állatok közötti rokonsági mátrix (additive genetic relationship matrix).  
 
Paraméterbecslés 
A modellekben szereplő összes paraméter értéke (µ, u, q, v, e, Ku, I, Kv, Ke) Bayes-i matematika (Bayes Stochastic 
Search Variable Selection) segítségével, Gibbs-féle mintavételezés felhasználásával lett becsülve. Az első 50 000 
iteráció törlése után a posteriori valószínűségek újabb 50 000 iterációval lettek számítva. Mindkét modell alapján 
becsült tenyészérték (BLUP, DGV) négy külön modellszámítás átlagából áll elő, ezek különböző a priori 
valószínűségekkel (different starting seed) futottak. 
 
GEBV számítás – a DGV és az EBV tenyészértékek integrálása 
Adott három fajta tenyészérték: 1) DGV modellből származó (ûDGV) 2) BLUP becslésből származó (ûBLUP) 3) 
hagyományos tenyészérték (ûEBV). (BLUP tenyészérték nem tartalmaz SNP információt, csak egy pedigré alapú 
rokonsági mátrixot, valamint a genotípussal rendelkező egyedek fenotípus adatait.) 
A BLUP és a DGV tenyészérték számítások fenotípus adatai DRP értékek (melyek jelen esetben MACE értékekből 
származnak). Ezen fenotípus adatok átlagos megbízhatósága: Ṝ2PHEN. A DGV és a BLUP tenyészértékek 
megbízhatóságát (r*2DGV, r*2BLUP) ezzel a Ṝ2PHEN értékkel korrigálni kell a következők szerint: 
r2DGV=r*2DGV/ Ṝ2PHEN 
r2BLUP=r*2BLUP/ Ṝ2PHEN 
A BLUP tenyészérték számítása során kevesebb fenotípus információt használunk, mint a hagyományos 
tenyészértékbecslésnél (BLUP-hoz csak genotípussal rendelkező egyedek vannak számításba véve), emiatt az a 
várakozás, hogy r2BLUP < r2EBV. 
Ezek alapján egy egyed GEBV értéke az alábbiak szerint számítható: 
ûGEBV=b1 ûDGV + b2 ûBLUP + b3 ûEBV 
Ahol a súlyok az alábbi formulából számíthatók:  
[b1 b2 b3] = c’V-1    [1] 
c’ = [r2DGV r2BLUP r2EBV] 

𝑉𝑉 = [
𝑉𝑉11 𝑉𝑉12 𝑉𝑉13
𝑉𝑉12 𝑉𝑉22 𝑉𝑉23
𝑉𝑉13 𝑉𝑉23 𝑉𝑉33

]  

V szimmetrikus mátrix, melynek elemi a következő módon számíthatók: 
V11=max(r2DGV; r2BLUP + 10-10) 
V12=r2BLUP 
V22=r2BLUP 
V23=r2BLUP 
V33=max(r2EBV; r2BLUP + 10-10) 
V13=V22+(V11-V22)(V33-V22) / (1-V22) 
(Megjegyzés: V mátrixnak pozitív definitnek kell lennie – vagyis minden sajátértéke pozitív, ezért kell biztosítani, 
hogy V11 > V22 és V33 > V22.) 
A GEBV tenyészérték megbízhatósága a következő: 
R2GEBV=c’V-1c=b1r2DGV + b2r2BLUP + b3r2EBV   

 
 

 
A legtöbb tulajdonság esetén a b-faktor érték 1 körüli, r2mark értékek igen magasak, ami nagyon jó eredménynek 
tekinthető. A fiatal tenyészbikák esetén R2GEBV érték - Hollandiához hasonlóan - nagyon magas. Hollandiában 
kicsit magasabb, ugyanis ott jóval nagyobb, kb. 36 000-es volt a referencia populáció. Egy tulajdonságot 
leszámítva a számított GEBV tenyészértékek a hivatalos Interbull validációs tesztet sikeresen teljesítik. (Az az egy 
tulajdonság pedig Magyarország szempontjából úgysem releváns.)  
 
Vélemény 
A genomértékeléstől várt megbízhatóság-növekedést az elvártaknak megfelelően szállítja a modell, a 
trendvalidáció és korrelációs eredmények pedig minden tekintetben megfelelnek mind az elméleti, mind a 
gyakorlati szakmai elvárásoknak.  
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Függelék 
De-regresszió 
Az SNP-k hatását hagyományos tenyészértékekből, ennek megbízhatóságából, valamint a genotípusból lehet 
becsülni. A hagyományos tenyészértékből az adott állat fenotípusa származtatható, amíg a megbízhatóság 
értékből a tenyészértékben rejlő információ súlya becsülhető. 
A hagyományos tenyészértékből származtatott DRP értékeket kell használni a közvetlen genomikai tenyészérték 
becsléséhez (DGV – direct genomic value). A DRP-ket  [1] által leírt módszer alapján lehet számítani: 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷𝑃𝑃 + (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐷𝐷𝑃𝑃) ∗ (𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝+𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟/𝐸𝐸𝐷𝐷𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟), ahol az egyes betűk jelentése a következő: 

 PA (parent average): szülői átlag 
 EBV (estimated conventional hungarian breeding value): hagyományos tenyészérték 
 EDC (estimated daughter contributions): ezek a súlyfaktorok 

Az EDC értékek a megbízhatóságokból származtathatók, számíthatók: 
 EDCparents+progeny ~ rel(EBV) 
 EDCparents ~ rel(PA) 
 EDCprogeny=EDCparents+progeny - EDCparents   

 
DGV modell 
m db. tulajdonságra a modell a következő: 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = µ + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + ∑ 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞𝑖𝑖𝑣𝑣𝑖𝑖
77455

𝑖𝑖=1
+ 𝑒𝑒𝑖𝑖  

A fenti formulában az egyes betűk az alábbiakat jelentik: 
 𝑦𝑦𝑖𝑖  :  (m x 1) vektor, i. bika fenotípusainak (DRP) vektora 
 µ  :  (m x 1) vektor, az adott tulajdonság fix átlaga 
 𝑢𝑢𝑖𝑖  :  (m x 1) vektor, i. bikához tartozó random poligén hatás 
 𝑞𝑞𝑖𝑖  :  (3 x 1) vektor, j. SNP random, skálázatlan SNP hatása, mely a 0., 1. és 2. allélhoz tartozik (a 0. allél 

a hiányzó genotípus információnak felel meg) 
 𝑣𝑣𝑖𝑖   :  (1 x m) vektor, j. SNP-hez tartozó random skálafaktorok 
 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖  :  i. bika j. SNP-hez tartozó design vektor; ahol 𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊= [0 2 0] és [0 0 2] homozigóta (AA ill. BB) bikák, 

𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊= [0 1 1] heterozigóta (AB) bikák és 𝒛𝒛𝒊𝒊𝒊𝒊= [2 0 0] azon bikák esetén, ahol az adott SNP-hez tartozó 
információk hiányoznak 

 𝑒𝑒𝑖𝑖  :  (m x 1) vektor, i. bikához tartozó rezidum (modell hibája) 
A modell a következő feltételezésekkel számol még: 
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A kihívás állandó, a feladat a régi:  
lássuk „egy szemmel a fajtát”!
Küllemi bírálati Világharmonizáció

Anglia, 2018. szeptember 11-13.
 

Sebők Tamás, Kőrösi Zsolt, HFTE

A küllemi bírálati világharmonizáció gyökerei egészen 1990-ig 
nyúlnak vissza. Ekkor az olaszországi Cremonában szervezték 
meg az első, világ országait hadrendbe állító küllemi bírálati 
szemegyeztetőt. 2018-ban Anglia már a 13. Harmonizációt szer-
vezte meg, 27 ország 46 fős bírálói delegációjának részvételével. 
Anglia tejtermelését összesen 1,7 millió tejelő szarvasmarha 
szolgáltatja, amelynek 94%-a holstein, ezek közül közel egymillió 
rendelkezik törzskönyvvel és áll rendszeres termelésellenőrzés 
alatt. Évente összesen 140.000 állat kerül bírálatra, amelynek 
nagy részét a holstein teszi ki. Angliában egy bírálói csapat fele-
lős a legtöbb fajta küllemi bírálatért, így a 15 főállású, hivatalos 
bíráló összesen 17 különböző fajta bírálatát végzi el.

Dairy breed: fajta, Classification: bírált egyedek db., 
Herds: Tenyészetszám

A genomtenyészérték világában gyakran felmerülő kérdés a bí-
rálat jövője. Jártunk farmon, ahol 100%-ban és látogattunk te-
lepet, aki csak pár %-ban használja a genomikai tenyészértékkel 
rendelkező bikákat. Ez azonban nem befolyásolta azt, hogy 
bármilyen telepen jártunk is, az összes elsőborjas tehenüknek 
volt hivatalos küllemi bíráló által végzett bírálata, mert ahogy 
egyikük fogalmazott: …„nehogy már Nekem egy „papír” mondja 
meg, előre, hogy hogy néz ki most a tehenem…”
Erre a – számukra is – fontos információra megdöbbentő pénze-
ket költenek, amely nagyban függ a telepnagyságtól. Amennyi-
ben a telepen 16 és 100 tehén közötti darabszám kerül bírálatra 
(alkalmanként), akkor az ár 8,40 Fontra rúg tehenenként (kb. 
3000 Ft/db), kevesebb bírálat esetén ez az összeg sokat nőhet. 
(1-10 állat bírálata darabszámtól függetlenül 84 font (30.000 Ft), 
11-15 állat 130 Font (48.000Ft) összesen a bírálat. A nagy terü-
let miatti munkaerő beosztások igen szigorú szabályok szerint 
működnek, például egy időpont módosítás a telep részéről 130 

Fontos (48.000 Ft) plusz költséggel jár a tenyésztőnek, de a so-
ron kívüli „sürgősségi” bírálatok is felárasak: 252 font (92.000 
Ft), amely azonban tartalmazza 20 tehén bírálatát is. A „Minősí-
tett Tenyészállat Előállító Üzem”-hez hasonló tábla díja is 103 és 
110 Font (38.000-40.000 Ft) között mozog attól függően, hogy 
egy vagy kétoldalas tábláról van szó. Természetesen az árak tel-
jesen más léptékek szerint működnek, mint nálunk, hiszen Ang-
lia sohasem az alacsony árairól volt híres, de ez a lényegen nem 
változtat: aki komolyan gondolja a tenyésztést, az a küllemi ada-
tok nélkül nem tudja elképzelni sem a jelenét, sem a jövőjét… 
kerüljön az bármennyibe is.

A konferencia
Világharmonizációról révén szó, már hosszú évek óta a konfe-
rencia alapvető előadásának számít a bírálók munkáján alapuló 
eredmények kiértékelése. Az összefoglaló táblázat az országok 
közötti korrelációkat, annak fejlődését mutatja az elmúlt 17 
évben. A 0,80 vagy e feletti korreláció esetében beszélhetünk 
sikeres harmonizációs munkáról. A 0,80 alatti értékek esetében 
további erőfeszítések kellenek a világ munkájának összehango-
lásához.

 
Trait: tulajdonság, Average correlation: átlag korreláció, 
Stature: farmagasság, Chest Width: erősség, Body Dept: 
törzsmélység, Angularity: Élesség, Rump Angle: farlejtés, 
Rump Width: farszélesség, Body Condition: kondíció
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A testtulajdonságok esetében a harmonizációs munka a far-
tulajdonságok megítélésében hozta a legátütőbb sikert, ahol 
mindkét tulajdonságnál a korrelációk óriási előrelépést mutat-
nak és az egyik legmegbízhatóbb értékek születtek. Az erősség 
tekintetében érződik az erőfeszítés a tulajdonság megítélésé-
nek a javítására, de további összeszedett munkára van szükség 
ahhoz, hogy a 0,79-es értéket tovább tudjuk emelni. A tulajdon-
ságcsoport leggyengébb láncszeme az élesség, megítélése erő-
sen ingadozó volt az elmúlt 17 évben. 
A többszöri „ráncfelvarráson átesett”, önmagában is erősen 
komplex tulajdonság (nem igazi lineáris tulajdonság) jelentősen 
megosztotta világot.  A konferencián véglegesített definíció kö-
vetése kulcsfontosságú a jövőt illetően: „A bordák nyitottsága 
(bordakosár) és irányultsága (60 : 40 %-ban értékelve). Megíté-
lése hátulnézetből ajánlott. A bordák irányultságának megítélé-
sét nem befolyásolhatja a bordák közötti távolság.”  
Mindezek mellett az idő múlásával az „élességnek”, mint szó-
nak a megítélése a farmerek körében egyre kevésbé volt fontos, 
sőt, inkább „pejoratívvá” vált. A tulajdonság definíciójának a 
változtatása is elsősorban a tulajdonság „renoméjának” a visz-
szaállítását szolgálja azzal, hogy a „gyönyörűen nyíló, egymástól 
távolodó” bordák már nem elegek a magas pontszámhoz, ahhoz 
azoknak a dongássága (kosara) is szükséges, előrevetítve ezzel a 
finomsággal járó kapacitást is. A statisztika és a farmerek tapasz-
talatai is azt mutatták, hogy a csupán éles, de kapacitással nem 
rendelkező egyedek a selejtezési listák élén szerepelnek, amely 
a mai, hatékony tejtermelést megcélzó irányok által támasztott 
követelményrendszerrel nem egyeztethető össze. Ez olyannyi-
ra foglalkoztatta a résztvevőket, hogy a több mint harminc éves 
múlttal rendelkező tulajdonság, mint „élesség” azonnali törlé-
sét szorgalmazták a tulajdonságok közül. Ennek köszönhetően 
hamarosan új névvel találkozhatunk a küllemi bírálati listán. 
A pontos megfogalmazással kapcsolatban azonban nem sikerült 
dűlőre jutni, a lehetőségek között a Dairy Form (tejelő forma), 
Dairy capacity (tejelő kapacitás) vagy egyszerűen csak a „Bordák 
nyitottsága (dongássága) és irányultsága” szerepelnek eddig a 
befutók között. Döntés hamarosan, de legkésőbb két év múlva, 
a következő világharmonizációs konferencián kerül elfogadásra.  
A többi testtulajdonságot vizsgálva elmondható, hogy az érté-
kek javuló tendenciát mutatva megfelelnek az elvárásoknak, 
persze további finomításuk elengedhetetlen.

Rear Leg Set Side View: Hátulsó láb oldalnézet, Rear Leg 
Rear View: Hátulsó láb hátulnézet, Foot Angle: körömszög, 
Locomotion: mozgáskép

A lábtulajdonságok – mint általában leggyengébb megbízható-
sággal és a különböző bírálati közegeknek köszönhetően a leg-
nagyobb változatossággal bírált tulajdonságok – rendszerint a 
harmonizációs munka fókuszában állnak. A legkevesebb problé-
ma a hátulsó láb oldalnézetével van, azok az értékek szépen ala-

kulnak, könnyen és egyértelműen megítélhető tulajdonságnak 
számít. A körömszög esetében sokat javult a helyzet, de megíté-
lése továbbra is megosztott. Több ország sarokvánkos magassá-
got is bírál a tulajdonság mellett – vagy éppen helyett. Az egyik 
legfontosabb tulajdonság, a Mozgáskép esetében kell a legtöbb 
munkát kifejteni a jövőben. 
Ezen tulajdonság 60-90%-ig határozza meg a végső Láb és láb-
vég pontszámokat. Mivel azonban itt sem egy lineáris, hanem 
egy komplex tulajdonságról van szó, a harmonizációs munka ha-
tékonysága lelassul. Minden ország tisztában van a tulajdonság 
fontosságával, az 1-es és 9-es pontok kiadása nem okoz gondot, 
azonban a hivatalos definíciót követve – „Hogyan használja az 
állat a lábait, a lépések hossza és irányultsága” – igen tág értel-
mezést enged a különböző országok bírálói csoportjainak. 
A gyakorlati munka során sokat dolgoztunk e tulajdonság csi-
szolásán is.

Fore Udder: elülső tőgyfél illesztés, Teat Lenght: elülső bim-
bóhossz, Rear Udder Height: hátulsó tőgyfél magasság, 
Udder Support: függesztés, Udder Depth: tőgymélység, Teat 
Placement: elülső bimbóhelyeződés, Rear Teat Pozition: há-
tulsó bimbóhelyeződés.

A tőgy összetettsége ellenére a testpontok után a tőgytulajdon-
ságok megítélése mutatja a legjobban a következetes harmoni-
zációs munka eredményeit. Érdekes módon a függesztés „lóg 
csak ki a sorból”, amelynek eredményét őszintén szólva nem lá-
tom indokoltnak, hiszen egy elég jól megítélhető tulajdonságról 
van szó. A számok tükrében ezen tulajdonság szintén a gyakor-
lati program szerves részét képezte.

Overall conformation: Végső pontszám, Overall Udder: Tőgy-
pont, Ovearall Feet & Legs: Láb és lábvég pont

Nem meglepő, hogy a fő bírálati tulajdonságok megítélésekor 
kaptuk a leggyengébb eredményeket, hiszen ezen tulajdonsá-
gok megítélését nagyban befolyásolja az adott ország tenyész-
tési iránya, az annak háttérben húzódó, környezet által nagyban 
befolyásolt, különböző tenyészcélok. Sok ország esetében ezen 
tulajdonságok már a gépek által kerülnek kalkulálásra, amelyek 
a lehető legkülönbözőbb módon összeállított, nemzetekre jel-
lemző konfigurációs háttérrel rendelkeznek. 
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Csak egy pár példa a végső pontszám különböző súlyozásaira:
Csehország: 
15 % Test, 25 % Tejelő erő, 20% Lág és lábvég, 40% tőgy
„Nordic” országok: (DK, S, FIN) 
30% Test, 30% Láb és lábvég, 40 % Tőgy
Franciaország: 
20% Test, 15% Tejelő erő, 20% Láb és lábvég, 45 % Tőgy
Olaszország: 
20% Test, 20% Tejelő erő, 20% Láb és lábvég, 40% Tőgy
USA: Mellkas és testkapacitás 15%, 20 % Tejelő erő, 
5% Far, 20 % Láb és lábvég, 40% Tőgy

A fenti példából is látszik, hogy a fő bírálati tulajdonságok töb-
bé-kevésbé megegyeznek ugyan, de a súlyozásaik arányánál 
már a tenyészcéloknak megfelelően láthatunk változtatásokat… 
és akkor még az egyes fő bírálati tulajdonságok kiszámítását 
még nem is említettem.
A konferencia állandó részét képezik a különböző kutatási ered-
mények elemzései is. Több ország – Svájc, Kanada, Németország 
– kezdte el az elmúlt években az elülső lábállás bírálatát kutatási 
célzattal. További adatgyűjtés szükséges a témában, de az első 
eredmények ismeretében elképzelhető, hogy pár éven belül egy 
ilyen jellegű új tulajdonsággal is számolnunk kell majd.
Kanada előállt egy új, számolt értékkel, a „lábvég kompozittal”, 
amely 75% sarokvánkos magasság és 25% körömszög kalkuláci-
ót rejt magában. 
A robotfejés terjedésével, évről évre felmerül a robotok bevo-
nása a küllemi adatgyűjtésbe, kihasználva a robot „folyamatos 
képességét” az adatok mérésére. A kutatási kérdést, amely egy 
teljesen új perspektívát kínál, így fogalmazták meg: lehetsé-
ges-e tenyésztési programot alapozni a laktáció korai szakaszá-
ban, az ödéma által okozott időszaki változások feltérképezésé-
vel kezünkbe kerülő információkkal? A kutatási eredményekből 
egyértelműen kitűnt, hogy a tőgymélység (bár ezen tulajdonság 
megítélése a robot számára kisebb megbízhatóságot hozott a 
bírálókéhoz képest, mert a tulajdonságot a robot számára erő-
sen befolyásolta az állat farmagassága, amely a bírálóknál telje-
sen kiküszöbölhető), az elülső és hátulsó bimbók egymástól való 
távolsága és a tőgyegyensúly tekintetében tekintélyes korrelá-
ció mutatkozik a tőgy egészségügyi és élettartami mutatóira.

Végső gondolatként elmondható, hogy a harmonizációs munka 
a jövőben is elsősorban a lineáris tulajdonságokra fog fókuszálni, 

mert amennyiben ezen tulajdonságcsoport a kellő megbízható-
sággal és pontossággal kerül felvételre, az ezeken nyugvó, ezek 
alapján kalkulált főbírálati tulajdonságok is a lehető legnagyobb 
megbízhatósággal írják le a tulajdonságcsoportok lényegét.

A bemutató bírálat. Ilyenkor a szó szoros értelmében „egy te-
hén körül forog a világ”.

A gyakorlati munka csoportosztásban történt. A tiszta, tágas 
hely és a jól felkészített nyugodt tehenek jó lehetőséget terem-
tettek a hatékony munkavégzésre.

Pár négyzetméteren a bírálók, akik a világ különböző pontja-
in dolgoznak azon, hogy a holstein-fríz fajta küllemi bírálati 
pontjai a lehető legmegbízhatóbban tükrözzék a valóságot.
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OLDATOS INJEKCIÓ SZARVASMARHÁK RÉSZÉRE A.U.V.

A Dalmavital egy egyedülálló, ß-karotint és 
E-vitamint tartalmazó készítmény, ami javítja 
a reprodukciós teljesítményt, véd az oxidatív 
stressz ellen, valamint erősíti a szarvasmarhák 
immunrendszerét.

CÉLÁLLATFAJ: Szarvasmarha (tehén)

KISZERELÉS: 100 ml, 250 ml

Vényköteles állatgyógyszer.

Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

MAGAS β-KAROTIN TARTALOM 

ELNYÚJTOTT HATÁS

E-VITAMIN TARTALOM

ONE 
SHOT
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Idén ősszel Lengyelország adott otthont a harmadik alkalommal 
megrendezett, speciálisan a jövő show-bíróinak kialakított Bírói 
Iskolának. A program lebonyolításával az EHRC show-bírói mun-
kacsoportja továbbra is engem bízott meg. A lengyel tenyésztő 
egyesület kiváló szervező munkájának köszönhetően nagyszerű 
körülmények adódtak a hatékony munkavégzésre. A programon 
nyolc ország 33 résztvevője képviseltette magát.
Az elméleti és gyakorlati részből álló program a show-bírói fel-
adatok mellett felkarolt olyan témaköröket is, amelyekkel a 
show szervezőinek és lebonyolítóinak is számolniuk kell, mint 
például az újabban egyre gyakrabban előtérbe kerülő állatjólléti 
kérdések, az állatok válogatása a kiállításra, a kiállítási osztályok 
kiírása vagy éppen a kiállítás és annak győztes egyedeinek „utó-
élete”, azaz hogyan profitáljunk a legtöbbet a kiállításokból. 
Az elmúlt négy év távlatában – minden második évben ke-
rül megrendezésre az iskola – elmondható, hogy az EHRC 
eseménynaptárában a „Judging School” fix helyet vívott ki ma-
gának. Megtalálta azt a rést, amelynek betömésével Európa 
show-kultúrájához való felzárkózás jóval nagyobb lendületet 
kaphat a jövőben azon országokban, amelyek tradíciói jóval 
felszínesebb gyökerekkel rendelkeznek és országukban nincsen 
erre szakosodott képzés.

Az éjszakába nyúlt „Theoretical session”. Az elméleti anyag 
alapozta meg a másnapi gyakorlati munkát.

A telepi körülmények közé illesztett „show-világ” kiválóan 
illusztrálta a kiállítások hangulatát. A jövő bírói igazi ringben 
dolgozhattak.

A bemutató bírálat alkalmával az állatok elemzésén kívül a 
ringdresszúra és a bíró egyéb feladatai is említésre kerültek.

A bírálat természetesen interaktív volt, a résztvevők kérdései, 
kommentjei vitték előre a munkát.

 

A showbírálat és ami mögötte van – EHRC programok 
 III. European Judging School, Lengyelország

2018. szeptember 18-20.
 

Sebők Tamás 
 területi igazgató, HFTE
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Az osztályt alkotó állatok bírálata már kisebb csoportokban 
történt. Egy csoportot öt nemzet képviselői alkottak, egy-egy 
tapasztalt show-bíró vezetésével. Itt éppen Kőrösi Zsolt,

Guido Simon (Németország)…

…és Thierry Menard (Franciaország) csoportja munka közben.

Az osztályok végső sorrendjeit mindig feszült figyelem kísér-
te.

A gyakorlat napja alatt mindenkinek lehetősége volt kifejteni 
saját véleményét a különböző korú osztályokban. Itt éppen 
Szabics István kollégám indokol.

Az egy telepről – Fortune farm, Cieszymovo, 1200 tehén – 
„verbuvált”, hat osztályt felvonultató seregszemlét kiválóan 
előkészített, bemutatott és nagyszerűen összeválogatott ál-
latok alkották. A képen az egyik elsőborjas kategória végső 
sorrendje látható.

Az EHRC bírói munkacsoportjából Thierry Menard (Francia-
ország) és Guido Simon (Németország) utazott a programra, 
a csoportmunkák során Kőrösi Zsolt és Zdenek Shaffelhoffer 
(Csehország) kollégák is segítettek abban, hogy a bírálat 
során a legrészletesebb, legszakmaibb értékelések születhes-
senek. 

A házigazdák kiváló szervezésének köszönhetően sikeres prog-
ramot zárhattunk, amelynek eredményeképpen a népes, lel-
kes csapat két év múlva, Lettországban találkozik majd újra.
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www.timacagro.hu

Intenzív fejlődés az itatásos időszakban.
Nagyobb választási súly, korai tenyésztésbe vétel.
Magasabb laktációs teljesítmény.
Hosszabb hasznos élettartam.
3 különböző termék a borjak igényeire szabva.



















Termékeinkkel és ajánlatainkkal kapcsolatban keresse állattenyésztési szaktanácsadóinkat:

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ TEJPÓTLÓ BORJÚTÁPSZEREK
Legjobb választás a borjak számára!

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

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

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

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

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



hatagro.hu

Gyors  és  hatékony csülökápolás

EGyEdülálló 
csülökápoló szEr

PEDILINE

További információérT keresse kereskedő kollégáinkaT:

varga adrienn vas, győr-moson-sopron, komárom-esztergom, Zala, veszprém megye +36 20 3477 040

Tóth szabolcs somogy, baranya, Tolna, fejér megye +36 20 2960 158

szigeti gergő Pest, nógrád, Heves, Jász-nagykun-szolnok megye +36 20 2987 400

nagy ádám bács-kiskun, csongrád, békés megye +36 20 5438 868

suta csaba borsod-abaúj-Zemplén, szabolcs-szatmár-bereg, Hajdú-bihar megye +36 20 5412 295
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Idén nem a szokásos október végi időszakban, hanem rendha-
gyó módon május végén gyűltek össze a kérődző gazdasági ál-
latfajok iránt érdeklődő tenyésztők és állatorvosok. Minden év-
ben adódik valamilyen új kutatási eredmény, keletkeznek újabb 
tapasztalatok, vagy esetleg a már ismert kórképet, problémát a 
technika és technológia fejlődésével újabb, eddig nem próbált 
szemszögből is képesek lehetünk vizsgálni. 
De akár a mindennapi gyakorlatban ismert betegségről vagy 
megoldandó feladatról is hallhatunk olyan gondolatokat, meg-
közelítéseket, melyek számunkra is megoldást jelenthetnek. Ki 
hogyan kezeli, oldja meg ugyanazokat a gondokat és feladato-
kat a saját telepén? Ezek a tapasztalatok, a miénktől akár csak 
valami kis apróságban eltérő módszerek is elhozhatják az „aha-
élményt”, a megoldás felismerését.
A konferenciák ugyan főleg az Egészségről szólnak, de a gondo-
lat, mely átszövi ezt a három napot, az leginkább az állatok és 
környezetük harmonikus egységének megteremtését célozza, 
nem a betegségek gyógyítása és kezelése, hanem az egészség, 
a jóllét, a komfort megőrzése, a gazdaságosság a fő. Minden 
egyéb ennek irányába hat.
1999-ben a magyar tudományos társaság szervezte az első Kö-
zép-Európai Buiatrikus Kongresszust, időközben sok környező 
ország is fel merte vállalni ezt a nem könnyű tudományos és 
szervező feladatot. 2018-ban 2004 és 2008 után ismét hozzánk 
került a staféta, így Egerben a XVIII. európai, egyúttal a XXVIII. 
magyar konferencián lehettek jelen a résztvevők. A két konfe-
rencia együttes rendezése magyarázza is a nyár elejei időpon-
tot. 2019-ben ismét szívesen várjuk az érdeklődő tenyésztőket.
A konferencia különösen nagy hangsúlyt kívánt fektetni a ter-
melést és a termelés gazdaságosságát befolyásoló ismeretek 
megvitatására. Fontos téma volt ismét az antibiotikumok létjo-
gosultsága a modern humán és állat medicinában. Többször esik 
szó az antibiotikum rezisztenciáról és keresztrezisztenciáról, a 
’szuperbaktériumok’ terjedéséről, a rendeltetésszerű antibioti-
kum-használat jelentőségéről. A gazdaságok versenyképességé-
nek megőrzéséhez pedig ésszerű termelési költségcsökkentés 
szükséges. 
Az alapvető mottó most is igaz: termelni csak egészséges ál-
latokkal lehet. Következzék néhány gyakorlati szempontból is 
érdekes szemelvény a háromnapos programsorozatból.
Baumgartner professzor, a Buiatrikus Világszövetség korábbi el-
nöke nyitó előadásában a Johne-betegség vagy ParaTBC, mint a 
szarvasmarha állományokban jelentős gazdasági veszteségeket 
okozó klinikai és szubklinikai MAP-fertőzések jelentőségét mu-
tatta be. Csökkentett tejhozam és a termékenység, a vágási test-
tömeg súlyos csökkenése és több száz eurós pénzügyi veszteség 
lehet a következménye a telep fertőződésének. 
Fontos szempont a betegség átvitelében, hogy a kórokozó a trá-
gyában sokáig életképes marad, ezért a takarmánytermő terüle-
tek, évelő növényállományok fertőzött hígtrágyával való kezelé-
se bizony permanens telepi fertőzési forrást jelent!

Bognár és Jurkovich is e témát követte. A paratuberkulózis el-
leni védekezés leghatékonyabb módja a borjak fertőzésmen-
tes környezetben történő felnevelése. A megkérdezett tehe-
nészetek közül kevés telepen alkalmaztak külön protokollt a 
paratuberculosissal fertőzött (ELISA vizsgálattal) pozitív tehenek 
esetében, ami minden esetben elkülönített elletést, és az ál-
lat föcstejének megsemmisítését jelentette. Ezen telepeken a 
betegség előfordulási gyakorisága, prevalenciája 3% alatt van. 
Azokban a tehenészetekben, ahol nincs előírt elletői protokoll, 
ott a PTBC fertőzöttség mértéke 2%-kal magasabb. Az ellen-
őrzött föcstejitatás elmaradása esetén 1,2%-kal magasabb a 
látszólagos prevalencia. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
megfelelő elletői protokoll elősegíti a betegség visszaszorítását. 
A leírt és jól látható elletői protokoll nagy szerepet játszik az 
előírások betartatásában, megléte a mentesítési programokban 
elengedhetetlen. A baktérium fertőzött bélsárral is terjed, így 
kiemelkedően fontos a borjak körüli higiénia. A fertőzési lánc 
megszakítása érdekében ügyelni kell a borjak körül használatos 
eszközök fertőtlenítésére, a bélsárral való szennyezettség elke-
rülésére. A higiéniai szabályok betartásával csökkenthető egyéb 
bakteriális fertőzések, mint például az Escherichia coli okozta 
hasmenés előfordulásának gyakorisága is. Az általános higié-
nia javításával nem csupán a PTBC fertőzöttség mértékének 
csökkenése a jelentős, sokkal hamarabb lesz látható változás a 
borjak általános egészségi állapotában. Míg a paratuberculosis 
prevalencia jelentős csökkentéséhez minimum 5 évre van szük-
ség (Kudahl et al., 2008) a menedzsment változtatásokkal az 
általános borjú egészségügy területén sokkal gyorsabb eredmé-
nyek várhatóak. 
A kassai Állatorvosi Egyetemről Mudron a hőstressz és a csülök 
egészségi állapota közötti kapcsolatot vizsgálta. 
A tejelő szarvasmarhákat terhelő környezeti stresszt a Magyar-
országon is alkalmazott hőmérséklet-páratartalom index (THI) 
megfelelő alkalmazásával előjelezni vagyunk képesek, így az 
erre való felkészülés is biztonsággal megoldható. Ez egy szá-
mított index, amely tartalmazza a környezeti hőmérséklet és a 

Ahol mindig a kérődző-egészség a sláger
– Közép-európai buiatrikus konferencia, Eger –

Sztakó István 
fejlesztési főmérnök, HFTE
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relatív nedvességtartalom hatásait. (De Rensis et al., 2015). A 
szerzők a THI <68-at tekintik a tehenek termikus veszélyzónájá-
nak. Enyhe jelek mutatkoznak a THI 68-74 szintjén, a THI ≥ 75 vi-
szont már drasztikus csökkenést eredményez a termelésben. A 
megfigyelések eredményei azt mutatják, hogy a tejelő tehenek 
hőterhelése összefüggésbe hozható a talpfekéllyel. 
Wittek et al. az elléskor különböző mennyiségben adagolt 
propilénglikol dózisok hatását vizsgálta. A hatás függ a dó-
zistól és a termék alkalmazásának idejétől. A frissfejős tehe-
nek 500 ml-es kezelése hozta a legjobb eredményeket, míg a 
szárazonálláskor vagy a laktáció későbbi időszakában 100, 300 
ml is elegendő. A PG bóluszként beadva hozza leginkább a kí-
vánt eredményeket. 
Lénárt és Horváth a drencselés bendőfolyadék pH-ra való ha-
tását vizsgálta az ellés körüli időszakban. Egy holstein telep 12 
állatát (8+4 kontroll) vizsgálták, s arra jutottak, hogy a bendő 
pH=5,8 alatt töltött időszak minden állat esetén nő az ellést 
követő napokban. A vizsgálatokból valószínűsíthető, hogy a 
drencs-készítmény élesztőtartalma a kezelés után képes stabili-
zálni a bendőfolyadék pH szintjét, de az eredmények nem szig-
nifikánsak. Az előadás részleteiről a Holstein Magazin 2018. 3. 
számában már olvashattak. 
Könyves és mtsai a hazai hipokalcémia monitoring aktuális ered-
ményeit tárták a hallgatóság elé. A hipokalcémia az ellés után 
gyakran előforduló anyagcserezavar, ami súlyosabb esetben el-
lési bénuláshoz és elhulláshoz vezethet. Szubklinikai formában 
számos más anyagforgalmi megbetegedés vagy fertőző beteg-
ség kialakulására hajlamosít és negatívan hat a tejtermelésre és 
a szaporodóképességre is (Seifi et al., 2011; Rodríguez et al., 
2017; Goff, 2008; Martinez et al., 2012). A hipokalcémia diag-
nosztizálásának alapját a vér kalcium koncentrációjának mérése 
adja. A vérből meghatározható az összes kalcium koncentráció, 
illetve a metabolikus szempontból valójában aktív, ionizált kal-
cium (iCa) szintje. Az iCa hipokalcémia diagnózis felállítására 
használt határértéke 1,05 mmol/l (Oetzel, 2004). A vizsgálatok 
célja egy olyan vizsgálati protokoll fejlesztése, amely alkalmas a 
tejelő tehenek hipokalcémiájának és az arra hajlamosító meta-
bolikus vészhelyzetek, ill. kockázatok helyszíni állományvizsgá-
latára. A szerzők e fejlesztés előzetes eredményeit mutatták be. 
A vizsgálat állományonként öt előkészítős (prepartum 1-2 hét) 
és öt frissen ellett (postpartum 0-6 nap) klinikailag egészséges 
tehénre terjedt ki. Az ellés előtti tehenek a mintavételt megelő-
zően minimum 72 óráig az előkészítős takarmányadagot kapták. 
Az előzetes eredmények alapján a hipokalcémia előfordulása a 
frissen ellett tehenekben akár 50%-ot is meghaladhatja egyes 
állományokban. A hipokalcémia kialakulására hajlamosító me-
tabolikus állapotok közül több esetben lehetett az ellés előtt a 
sav-bázis anyagcsere alkalikus irányú eltolódását (magas vizelet 
pH és NSBÜ) továbbá az ellés előtt és a frissen ellett tehenekben 
hipomagnezémiát megállapítani.
Bajcsy munkatársaival az ellés előtt adott D3-vitamin kezelés 
hatását vizsgálta az ellést követő méhkontraktilitás és a vér 
kalciumion-koncentráció alakulására. A szabályos involúcióhoz 
elsődleges fontosságú a méhizomzat megfelelő működése, hi-
szen elsősorban ennek köszönhető a magzatburkok eltávozása 
és a lochia kiürülése is. A méhizmok működési zavara esetén az 
involúció gyakran elhúzódik romló szaporodásbiológiai teljesít-
ményt eredményezve, mely folyamat hátterében gyakran meta-
bolikus zavarok állnak. Egyik ilyen jelentős metabolikus zavar a 
hipokalcémia, mely súlyos esetben ellési bénuláshoz vezet, és 
főleg a nagy termelésű, idősebb tehenekben fordul elő, általá-

ban röviddel az ellést követően. Megelőzésére számos módszer 
ismert, egyik közülük az ellés előtt végzett D3-vitamin kezelés. 
Egy magyarországi nagyüzemi szarvasmarhatartó telepen 2014-
2015-ben megelőző D3-vitamin kezelés hatását vizsgálták az 
ellést követő első 2 napban holstein-fríz teheneken, melyek a 
magzatburkaikat 12 órán belül elvetették. A véletlenszerűen 
kiválogatott tehenek 10 millió NE D3-vitamint kaptak izomba 
adva várható ellésük előtt 7 nappal. Megállapították, hogy a 
D3-vitaminnal ellést megelőzően kezelt tehenekben a vér Ca2+-
koncentrációjának csökkenése mérsékeltebb maradt a vizsgált 
időszakban. Egyidejűleg azt is megfigyelték, hogy a kezelés mind 
a normo-, mind a hipokalcémiás tehenekhez képest valamelyest 
aktívabb méhkontraktilitást eredményezett az ellés utáni idő-
szak első két napjában.
Kovács et al. a borjak ad libitum tejitatásának eredményeit fog-
lalták össze. A jelenlegi gyakorlat szerint a borjak a születésük 
után egyedi ketrecben vannak és tejet vagy tejpótlót kapnak na-
ponta két alkalommal (visszafogott takarmányozás). Emellett ét-
vágy szerint, a telepek adott technológiája alapján startertápot, 
szénát, esetleg szilázst is fogyaszthatnak. Újabban terjedőben 
van az ad libitum tej- vagy tejpótló itatás, mint technológia. A 
szakirodalom nem egységes az eredmények tekintetében, to-
vábbi kutatások szükségesek az ad libitum tejitatás hatásainak 
megismeréséhez.
Albert és mtsai a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus 
(MRSA) törzsek hazai tejelő szarvasmarha állományokban való 
előfordulását vizsgálták az elmúlt 15 évre visszatekintve. A 
Staph. aureus az emberben és a gazdasági haszonállatokban 
is sokféle fertőzés kialakítására képes. A legtöbb SA genotípus 
fejlődéstörténete egy vagy csupán néhány gazdafajjal együtt 
élve zajlott, evolúciós értelemben véve hosszú időn keresztül. 
Ez a kialakult genotípusok esetében gazdafaj-specifikusságot 
eredményez, de kivételek akadnak. Egyes genetikai variánsok 
képesek gazdafajt váltani, megtelepedve, illetve akár fertőzést 
is okozva az új gazdafajban, ahogy azt különféle meticillin re-
zisztens Staphylococcus aureus (MRSA) genotípus esetében 
korábban már bizonyították. A Staphylococcus aureus okoz-
ta tőgygyulladás világszerte komoly problémát jelent a tejelő 
szarvasmarha ágazatban. Az első, 1972-ben publikált eset óta 
Európa több országából jelentették állati eredetű MRSA törzsek 
felbukkanását klinikai, illetve szubklinikai tőgygyulladásból 
izolálva. Jóllehet az MRSA jelentősége a tőgygyulladások kórok-
tanában még nem tisztázott, de az eddigi eredmények alapján 
nem tér el a meticillinre érzékeny Staphylococcus aureus. Is-
mert, hogy az MRSA képes betörni az élelmiszerláncba, izolálha-
tó akár a kiskereskedelmi tejtermékekből is, következésképp – a 
genotípustól függően – komoly kockázatot jelenthet a humán-
egészségügyre nézve. A hazai adatok hiánya miatt a különböző 
állati eredetű MRSA genotípusok jelenlétére vonatkozóan csak 
találgathatunk. Egy nemrégiben kezdődött monitoring program 
keretében részletesen megvizsgálták a NÉBIH Állategészségügyi 
Diagnosztikai Igazgatóságának törzsgyűjteményéből származó 
meticillin rezisztens S. aureus izolátumokat, hogy képet kapja-
nak a különféle genotípusok jelenlétéről a hazai tejelő gazda-
ságokban. A 2003-2018 közötti időszakban 10 állomány össze-
sen 27 egyedi, tehéntejből izolált MRSA törzse került a NÉBIH 
ÁDI törzsgyűjteményébe. Hazai viszonylatban a szarvasmarha 
eredetű MRSA az elmúlt 15 évben is sporadikusnak bizonyult, 
de néhány egyedi eset ráirányítja a figyelmet az MRSA eredetű 
tőgygyulladás halmozódásának, illetve a tehén-ember kereszt-
fertőződésének lehetőségére.
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Ózsvári et al. Staphylococcusok és E. coli által okozott tőgygyul-
ladás elleni vakcinás védekezés gazdasági elemzését végezte 
egy hazai nagy létszámú holstein-fríz tehenészetben. A 2010-
ben indított vakcinázási program termelési és gazdasági hatá-
sait tekintve a klinikai tőgygyulladásokból származó veszteség 
csökkenését tekintették a program hasznának, a vakcinázás 
miatt kiadásokat pedig költségnek. A klinikai tőgygyulladásos 
esetek napi átlagos száma 2010 után 30-ról napi 5-10 tehén-
re csökkent. A tőgygyulladások miatt 2006-ban több, mint 800 
kezelés történt, ami 2014-re 300 alá csökkent. A tőgygyulladás 
elleni vakcinázás 15.200 Ft hasznot eredményezett tehenenként 
évente 2011 és 2014 között. A vakcinázás költség-haszon aránya 
3,37, a befektetés megtérülése 236,8% volt.
Kovács munkatársaival két tőgypatogén kórokozó (S. aureus és 
P. Zopfii) kimutathatóságában a mintavétel szerepét vizsgálta. 
Vizsgálataik azt mutatták, hogy a közhiedelemmel ellentétben a 
fejés után vett tejminták nem voltak hatékonyabbak a S. aureus 
fertőzött állatok azonosításában. A kórokozót csak kis számban 
ürítő állatok esetében a minták többszöri vizsgálatával is javítani 
lehetett a hatékonyságon, mert többször vizsgálva egyazon 
mintát, nagyobb eséllyel került kórokozó a táptalajon szétszé-
lesztett 10 µl tejbe. Egyes állatok csak a fejés előtti, más állatok 
csak a fejés utáni elegytej minták vizsgálata során adtak pozitív 
mintát. Ezen tejminták elegyítése során nem összeadódtak a 
pozitív eredmények, hanem a két módszer hatékonysága közötti 
eredményt kapták. Ugyanígy nem volt jelentősen hatékonyabb 
a tőgynegyed tejminták elegyítése sem. Leghatékonyabb mód-
szer, nem meglepő módon, a tőgynegyedek egyenkénti vizsgá-
lata volt. Viszont a hatékonyságbeli különbség nem volt olyan 
jelentős, hogy nagyszámú állat vizsgálata esetén indokolhatóvá 
tette volna a jelentős, négyszeres laboratóriumi költségeket. 
Ezért nagyszámú állat vizsgálata során, állományszűrések alkal-
mával a gazdasági tényezőket is figyelembe véve elegendőnek 
tartják a fejés előtti elegytej minták vizsgálatát. Egyes nagy érté-
kű állatok, vagy a legnagyobb hatékonyságra való törekvés ese-
tén azonban mindenképpen az egyes tőgynegyedek egyenkénti 
vizsgálatával érhető el a legjobb eredmény.
Kiss és munkatársai asszisztált reprodukciós eljárások 
felhasználásával tervezik egy adott állomány tőgygyulladással 
szembeni ellenállását növelni. Céljaik közt szerepel egy cél-
szerűen kiválasztott szarvasmarha-állomány egyedeinek tőgy-
egészségügyi szempontból történő osztályozása, 
a mastitis szempontjából legjobb rezisztenciával 
bíró egyedeinek kiválogatása, azok genetikai tu-
lajdonságainak feltérképezése és tőlük nagyszá-
mú olyan utód létrehozása, melyeknek várhatóan 
jobb lesz a tőgypatogénekkel szembeni ellenál-
lása, ami által csökkenthető a tőgykezelésekre 
fordított antibiotikum mennyisége. A kiválasz-
tott donorállatokat szuperovuláltatják és olyan 
bika spermájával termékenyítik, amely szintén 
jó tőgyegészségügyi tulajdonságokat örökít, az 
embriókat kinyerik és in vitro tenyésztik tovább. A 
génállományokban mastitis rezisztencia markerek 
jelenlétét keresik. Céljuk a gyakorlatban is hasz-
nálható protokollok fejlesztése. Végeredmény-
ként létre kívánnak hozni egy több száz beültet-
hető, nőivarú, mastitisre vélhetően rezisztens 
embrióból álló mélyhűtött állományt, amellyel 
egy generáció alatt nagymértékű genetikai előre-
haladás érhető el a tőgyegészségügyben.

Szenci az ellés utáni anyagforgalmi zavarok hatását vizsgálta a 
tejelő tehenek szaporodásbiológiai teljesítményére. A tapaszta-
latok szerint a nagyobb tejtermelésre irányuló sikeres genetikai 
szelekció miatt az elmúlt évtizedekben a tejelő tehenek repro-
duktív teljesítménye az egész világon drámaian csökkent. Az op-
timális állományszintű szaporodásbiológiai teljesítmény (12-13 
hónapos két ellés közti időszak) elérése szempontjából fontos az 
ellést követő 100 nap teendőinek összehangolt szervezése. Az 
ellés utáni időszakban arra kell kiemelt figyelmet fordítanunk, 
hogy az optimális szaporodásbiológiai teljesítményt elérjük: 
gondos és szakszerű ellési felügyelet, a szükséges szülészeti se-
gélynyújtás, az ellés utáni anyagforgalmi megbetegedések meg-
előzése, a méh eredetű megbetegedések korai diagnózisa és 
kezelése, az ivarzók felismerése, a mesterséges termékenyítés 
helyes időzítése, a hőstressz hatásainak mérséklése és a korai 
vemhességvizsgálat. Ezek közül jelen tanulmányban az ellés 
körüli időszak anyagforgalmi megbetegedéseit és azoknak a fo-
gamzásra gyakorolt hatásait vizsgálták. 
A tejelő tehenek fertilitása jól tükrözi a szervezet anyagcseré-
jének, endokrin helyzetének és a tehén ellés utáni általános 
egészségügyi állapotának együttes hatását. Úgy tűnik, hogy az 
energiaegyensúlyi zavar az egyik legfontosabb tényező, de a 
fertilitás javítása érdekében a fentiek összetett kölcsönhatásait 
is figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor az elléstől a terméke-
nyítésig terjedő időszakban a kondició (BCS), a glükóz, a nem-
észterezett zsírsav (NEFA), az inzulin-szerű növekedési faktor-1 
(IGF-1), és a leptin koncentráció változásaival nem lehet meg-
magyarázni az alacsony termékenyülési eredményeket. 
A szárazonálláskor és a laktáció korai szakaszában a tehenek 
szükségletének megfelelő takarmányozással az ellés körüli idő-
szak metabolikus megbetegedéseinek (ellési bénulás, acidózis, 
ketózis, zsírmáj szindróma) előfordulása csökkenthető. Ezek a 
betegségek növelhetik a szaporodásbiológiai problémák meg-
jelenését és csökkenthetik a szaporodásbiológiai teljesítményt. 
A megelőzés előnyösebb a kezelésnél, ezért az első 100 nap 
takarmányozására és a menedzsmentre kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk. Az elléskori jó kondíció megtartása és magas ener-
giatartalmú takarmány adása, – amely azonban a laktáció korai 
szakaszában nem okoz májelzsírosodást –, nagyon fontos, hogy 
minimalizáljuk a negatív energiaegyensúlynak az ellés utáni cik-
lusba lendülésre kifejtett káros hatását.
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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:

CSÚSZÁSMENTESÍTÉSE

BETONMARÁSSAL

ÁLLATTARTÓ TELEPEK

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

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

•  Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.
•  Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tejházban, 

terepen, vagy a kocsi kabinjában is
•  Béta laktám és tetraciklin hatóanyagokat is megbízhatóan

detektál tejben EU MRL szerint
•  Kizárólag a SNAPduo ST Plus gyorsteszt képes Cefalexin

kimutatására EU MRL határérték alatt!
•  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

IDEXX SNAP gátlóanyag  
tejteszt az Alpha-Vet Kft-től

Delvo SP NT 
döntő antibiotikum teszt gátlóanyag 

vizsgálathoz tejben

BRT tesztek  
döntő vizsgálatra gátlóanyag 

vizsgálathoz tejben

SNAPduo 
ST Plus

MINŐSÉGI TERMÉKEK

ÉLVONALBELI

     GYÁRTÓKTÓL

•  EU MRL szerinti Af latoxin 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
•  Az olasz Astori Tecnica cég terméke!

ASTORI QUICK AFLA M1
Aflatoxin M1 teszt tejhez

<50 ppt >50 ppt Strong 
positive

 50 ppt 
approx.

C-Line 
T-Line

KÖZPONTI VEVŐSZOLGÁLAT: +36-1/3838-138 ; +36-30/4455-555, vevoszolgalat@anitech.hu
Rendelésfelvétel: hétköznap 800-1600 óráig

Áruházaink:
H-1144 Budapest, Remény u. 42/a | Nyitva tartás: H-CS: 8-17; P: 8-16 SZ: 9-14
H-8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. | Nyitva tartás: H-P: 8-17
H-4030 Debrecen, Monostorpályi út 5. | Nyitva tartás: H-P: 8-17

www.anitech.hu www.alpha-vet.hu

•  Használatához termosztát szükséges.
•  A legszélesebb körben használt 2,5 órás rutin eljárás döntő

vizsgálathoz gátlóanyagra. 
•  Fertőtlenítőszer-maradványokat, föcstejet, ill. egyéb erjedést 

gátló anyagokat is kimutat.
•  Ha a gyorsteszt pozitív eredményt ad, végezzen gátlóanyag

vizsgálatot Delvo teszttel, hogy a gátlóanyag jelenlétét 
megerősítse.

•  Használatához termosztát szükséges.
•  A Delvo teszthez hasonlóan döntő gátlóanyag vizsgálatot 

biztosít, Béta laktám, szulfonamid, markolid, aminoglikozid
hatóanyag-csoportokat is kimutat EU MRL szerint.

• CV (%) 2-5 %
• Mérési idő: 10 s – 2 min (Scc).
•  Mikroszkópos fluoreszcens sejtszámláló technika

LED-del.
•   Egyedi 3D több felvételes szekvenciális letapogatás 

precíz fluoreszcens optikával.
•   Szomatikus sejtszám mérés a Somacount-nak, vagy

Somascope-nak megfelelő pontossággal!
• Szoftveres adatfeldolgozás ISO 13366 szerinti ki-

értékeléssel

• Egy éves teljes körű garancia. 
•   230 V-os hálózatról és 12 V-ról is használható

(pl. gépkocsi akkumulátorról).
•  Vezeték nélküli billentyűzet és egér
•  Opcionális pH-mérő elektród csatlakoztatási lehetőség
•  Vezetőképesség- mérés
• Beépített nyomtató (opció)
• Külső nyomtató csatlakoztatható (opció)

• Beépített tablet PC, Windows 10 operációs rendszerrel, WI-FI, bluetooth, csatlakozás, internetes kapcsolat, külső 
monitoron és a saját tableten egyszerre jeleníti meg a beltartalmi és a szomatikus sejtszám mérési adatokat.

beltar talom vizsgáló és szomatikus sejtszámláló műszer egyben

EGYSZERŰ, GYORS,
MEGBÍZHATÓ,

PONTOS
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beltar talom vizsgáló és szomatikus sejtszámláló műszer egyben

EGYSZERŰ, GYORS,
MEGBÍZHATÓ,

PONTOS
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Táblaavatás Szerencsen
Sebők Tamás
 

 
2018 novembere óta a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. tenyészete 
bejáratát is díszíti a Minősített Tenyészállat Előállító Üzem tábla, 
amelyet a tenyészetben hosszú évtizedek óta folyó tenyésztői 
munka elismeréseként adományozott a Holstein-fríz Tenyésztők 
Egyesülete a Részvénytársaságnak. 

Az avatási ünnepségen az elismerő oklevéllel Sváb István 
üzemigazgató, Farkasné Bakus Gabriella telepvezető-helyet-
tes, Oláh László szaporodásbiológiai vezető, Hajdú Gergely 
műszakvezető. A telep dolgozóit Gilányi Béla és Bodnár András 
fejőmesterek képviselték.  

Böszörményi aranyosok
Berkó József

Hármas avatás volt a Hajdúböszörményi Mg. Zrt-nél, és így már 
nyolcra nőtt a tenyészet Aranytörzskönyveseinek száma. Katalin 
névnap tiszteletére két Kati is volt az ünnepeltek között.
A 4541-es Katus (18622 Mock×16919 Lukart) nyolc laktáció alatt 
104.000 kilogrammot termelt. Ezek közül a legmagasabb 14.680 
kg, az összes átlaga pedig 11.820 kg volt. Csak egy üszőborja 
született és ő sem tudott átlag felettit nyújtani.
A következő a 4396-os Kati (18126 Bordo Censor 
Stormatic×13187 Besne Buck) akinek szintén nyolc ellése volt. 
Neki három üszője született, melyek közül a legidősebb három 
laktációjában 11.000 kg-os termelésével a gazdaság átlaga fölé 
emelkedett. 
A harmadik a 4727-es Bernát (15548 Saphir×14069 Dieter) 
akinek kilenc ellés kellett ahhoz, hogy elérje a 100.000-
et. Ebből következik, hogy termelési eredményei nem 
voltak kiemelkedőek, amit szaporodási mutatóival ellen-

súlyozott. Csak az volt a baj, hogy lányainak száma is az 
aranytörzskönyvesekre jellemző, vagyis kettő, és azok sem 
tudtak az anyjuk teljesítményének a közelébe kerülni. 

A kiváló egyedek oklevelét Erdélyi Zoltán elnök-igazgató, Mol-
nár József ágazatvezető, Szepesi Imre telepvezető és Munkácsi 
János állategészségőr vették át.

A Hajdúböszörményi Béke Mg. Kft. hetedik Aranytörzsköny-
vese az 5770-es Csibi, (19537 BG Elisa O-Man×17361 Covista 
Ty) aki a hetedik ellése után érte el ezt a nagyszerű eredményt. 
Termelése magasan a telepi átlag felett van, ahol is a maximális 
laktációja 15.850 kg, a hat termelési ciklus átlaga pedig 13.320 
kg volt. Hét elléséből kilenc borja született és kivételesen ebből 
hét üsző. Sajnos a hétből egyik sem tudott termelési fronton 
anyja nyomdokába lépni.  

Elismerő oklevelét Szabó Zsolt cégvezető és Zabos Imre ága-
zatvezető kollégái körében vette át.          



Tel.: +36 79 564 094 www.abshungary.hu 
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Áttörés a spermaszexálás technológiájában

Listavezető bikáink szexált szaporítóanyaga is 
elérhető

Megnövelt relatív vemhesülési ráta*

*Az ABS Real World Data  adatai alapján®

Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

Ez az, amire várt…

21. századi technológia alkalmazásával hozták létre az iparág legelismertebb szakértői a Sexcel™ 
szexálási eljárást, hogy ezáltal több, nagy genetikai értékű vehem legyen az Ön állományában.
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Aranytörzskönyves  
tehenek avatása
Kőrösi Zsolt

Hild-Tej Kft., Érsekhalma

November 6-án avattuk Hajóson a Hild-Tej Kft. 3 aranytörzs-
könyves egyedét, akik sajnos már nem érhették meg az avatást, 
így posztumusz került átadásra a 3 oklevél. 890. sorszámmal ke-
rült az Aranytörzskönyvbe 31206 2276 1 BÍBIC, aki 12 évesen 
8 laktációban érte el a 100 000 kg-ot. Apja 16846 Regancrest 
RBK Die-Hard-ET, anyai nagyapja 16808 Elzamajori Zselic Aaron. 
891. sorszámmal a szintén borsodsziráki Szirák–Farm Kft. által 
tenyésztett 31206 2285 5 SIRÁLY, aki 7 laktációban érte el az 
avatási szintet.  Apja 17550 Roylane Jordan-ET, anyai nagyap-
ja 14423 Fatelli. 892. tehén a saját tenyésztésű 30060 8478 4 
RAPSZÓDIA. Apja 18123 Bordo Carlos Stormatic-ET, anyai nagy-
apja a 14385 Dinomi Mellwood Touch. Gratulálunk!

Agrolakt Kft., Mezőberény

31838 2114 3 JOLÁN avatására került sor az Agrolakt Kft. te-
henészetében november 7-én. A 893-as sorszámmal avatott te-
hén 18196 BG CHANSON Champion-ET apaságú és 16541 Gelej 
ZWINGER Aaron anyai nagyapaságú. 10 laktáció alatt érte el a 
100.000 kg megtermelt tejmennyiséget 13 éves korában.
Gratulálunk!

Nagisz-Tej Kft., Nádudvar

894. sorszámmal került az Aranytörzskönyvbe a Nagisz-Tej 
Kft. tehenészetében a 30080 6535 6 PINCÉS. Apja 19272 
Wallhowdon Marshall Harry-ET, anyai nagyapja 17011 BG 
ALONSO Manfred-ET. 11 évesen a 7 laktációban érte el az ava-
táshoz szükséges 100.000 kg teljesítményt. Az avatásra novem-
ber 8-án került sor.
Gratulálunk!

Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

November 9-én a Hód-Mezőgazda Zrt. vajháti tehenészetében 
avattuk 895. sorszámmal Miss Margó unokáját, 33082 1396 9 
MARGÓ-t, aki 9 évesen 6 laktációban kiváló küllemmel teljesí-
tette az avatás feltételét jelentő 100 ezer kg-ot. Apja a 20732 
Aggravation Lawn Boy P Red. Gratulálunk!
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Teljes körű higiéniai megoldás

Hivatalos forgalmazó:  Animal-Hygiene Kft.
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 Molnár Helén: +36 30 952 9678
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Nyakas Farm – Hajdúnánás
Nyakas Tamás vagyok, hárman vagyunk testvérek. Mivel az otthonunk a gazdaság területén van, így már 
egészen kicsi koromtól bepillantást nyertem a telep életébe. 2016-ban végeztem a Nyíregyházi Egyetemen, 
mint mezőgazdasági mérnök. Jelenleg a Debreceni Agrártudományi Egyetemen állattenyésztő mérnökként 
tanulok mesterképzésen. Büszke vagyok arra, hogy családi vállalkozásként működünk. Bátyámmal, Andris-
sal az a célunk, hogy ezt a hagyományt tovább vigyük, és megőrizzük mindazt, amit édesapánk felépített. 
Jelenleg az időm jelentős részét a tanulmányaim töltik ki, de igyekszem részt venni a telepi munkák koor-
dinálásában is. Ahogy lehetőségem engedi, próbálok minél 
több szakmai tapasztalatot átvenni édesapámtól, hisz az 
alapokat csakis tőle tanulhatom meg. Munkánkat nagyban 

segíti, hogy kiváló szakemberekkel dolgozunk együtt. Jelentős szakmai segítséget 
jelent számunkra a külső szaktanácsadók jelenléte, hisz a technikai fejlődésekről első 
kézből tőlük értesülünk. Érdeklődési köröm fókuszában a korszerű istálló és fejés-
technológia áll. Jelenleg figyelemmel kísérem a technikai újításokat, és a számunkra 
szükséges és megfelelő eszközöket igyekszem bevinni a telepi struktúrába is. Ennek 
érdekében rengeteg rendezvényen, tanulmányi úton veszek részt, hogy bővíteni tud-
jam ismereteimet. Büszke vagyok arra, hogy családi vállalkozásként Magyarország 
kiemelt telepei közé tartozunk.
Az utóbbi években tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok egyre inkább óva-
tosságra intenek bennünket. A hőstresszel évről évre egyre több a problémánk. Észre 
vettük, hogy nagy meleg idején sem szívesen mennek az itatókhoz a tehenek. Ennek 
nem örültünk, hisz ebben az időszakban az istálló hűtése mellett termelés szempont-
jából elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Az ingadozó tejár miatt, minden csepp tej számít. Jó minőségű vízzel 
nem csak a megtermelt tej mennyiségét tudjuk növelni, hanem az állatok általános állapotát is tudjuk javítani. Több folyadék felvétele 
esetén optimalizálni tudjuk az elfogyasztott takarmány hasznosulását, egyéb lázzal járó betegségek visszaszorítását. Aggódtunk 
amiatt, hogy az évtizedek alatt lerakódott biofilm rétegben, mely a vezetékekben megtapadt, nagy melegben milyen baktériumok, 
algák telepednek meg, melyek az állatok egészségére károsak lehetnek. Ekkor jutottunk el oda, hogy nyitottá váljunk az ECOLAB 
által forgalmazott vízkezeléses rendszer kiépítésére. Ismereteim szerint több, mint nyolc éve tart közös munkánk, és úgy gondo-
lom, bizonyították hozzáértésüket, elkötelezettségüket. Szakmai sikerünk kulcsa az, hogy biztosítsunk az állatok számára minden 
lehetőséget, hogy minél kiválóbb termelési eredményeket produkálhassanak. Miután az ECOLAB több termékkel is bizonyított, 
így számunkra kézen fekvő volt, hogy az ivóvízzel kapcsolatos probléma megoldását is rájuk bízzuk. 2016 tavaszán sikerült meg-
egyeznünk, és elindítanunk az újabb közös együttműködést. A technológia kiépítését alapos telepi felmérés előzte meg. Mivel nem 
kis beruházásról van szó, minden kérdésünkre precíz, szakmailag helytálló válaszokat kaptunk.

Úgy gondolom, minden lehetőséget meg kell, hogy ragadjunk, hisz ez a gazdaság nem 
csak bennünket, hanem még sok-sok családot tart el. Számunkra fontos a dolgozók 
munkájának megbecsülése. Az eddigi eredmények alapján tapasztalataink pozitívak. 
Nyári időszakban is jóval alacsonyabb visszaesést tapasztaltunk, valamint megnövek-
edett a felhasznált víz mennyisége is, mely azt jelenti, hogy a tehenek sokkal több vizet 
fogyasztanak. Továbbá a gyógyszerfelhasználás is csökkent. Kevesebb lett a hasmenés, 
jobb takarmányhasznosulást tapasztaltunk. Az itatók tisztábbak. Laktációs átlagunk 
három éve 11.000 liter, úgy gondolom, hogy ennek a szép eredménynek az elérésében 
szerepe volt a vízkezelésnek is. Nekem az a véleményem, hogy a hatékony termelésért 
áldozni kell. Természetesen mindez plusz költséget von maga után, de hosszú távon kell 
gondolkodni, így viszont számíthatunk a megtérülésre.

Mozsár-Molnár Bettina
Animal-Hygiene Kft., területi képviselő, szaktanácsadó – Kelet-Magyarország

Nyakas Tamás - Nyakas Farm

Mozsár - Molnár Bettina
Animal - Hygiene Kft. és

Nyakas Tamás - Nyakas Farm
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VIII. Tejágazati Konferencia
2018. november 15-én Gárdonyban rendeztük a Tej Szakmaközi 
Szervezet és Terméktanács VIII. Tejágazati Konferenciáját.
Az első ilyen rendezvényt 2011-ben szerveztük. Büszkén nevez-
hetjük a konferenciát nemzetközinek, hiszen az elmúlt évek so-
rán mintegy 7 ország 15 előadójának gondolatait követhette az 
érdeklődő közönség. Az idei évben előadóink között köszöntöt-
tük Dr. Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért 
felelős államtitkárát, Dr. Mezei Dávidot, az Agrárminisztérium 
vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkárát, Lud-
wig Börgert, a QM-Milch és az IDF Németország ügyvezető igaz-
gatóját, a Német Gazdaszövetség tej részleg-vezetőjét és Kulik 
Zoltánt, a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. ve-
zérigazgatóját.
A Terméktanács ügyvezető igazgatója, Harcz Zoltán köszöntötte 
a vendégeket. Rövid előadásában többek között elmondta, hogy 
több éve kiemelt támogatásokban részesül az ágazat, a termék-
pálya külső és belső szervezettsége kiemelkedő és tovább fejlő-
dik, tizenegy termelői csoport és négy termelői szervezet műkö-
dik az ágazatban. 
Az igazgató hozzátette, 2019. január 1-től már az összes fogyasz-
tói folyadéktej áfája 5 százalékos lesz. A Terméktanácsra és az 
ágazatra váró feladatok között említette a kötelező, hosszú távú 
szerződések széleskörű alkalmazásának további elterjesztését. 
Fontos a hazai tejtermékek arányának további növelése a ke-
reskedelemben és a közétkeztetésben. Szükségesek a kapacitás-
növelő, az innovatív, az automatizálást segítő, vagy környezet-
védelmi jellegű beruházások a tejiparban. Középtávon fontos 
lenne a feldolgozott tejtermékeket érintő újabb áfacsökkentés, 
az exportpiacunk bővítése, a piac további tisztítása. Kihívás a 
hatékonyabb fogyasztói tájékoztatás, továbbá a tejtermékek és 
a növényi termékek tisztességes fogyasztói kommunikációja, a 
romló külkereskedelmi egyenleg javítása, valamint a nyerstej or-
szágos termelői átlagárának növelése. Az átlagár 93,1 Ft/kg volt 
idén szeptemberben. 
Harcz Zoltán elmondta, az árak sorrendjében az EU 28 tagálla-
ma közül Magyarország a 27., a közép-kelet-európai uniós régiós 
összevetésben pedig utolsó. Az ügyvezető igazgató hozzátette, 
egyfelől örömteli, hogy mintegy 22 hónapja 90 Ft/kg fölött sta-
bilizálódott a hazai átlag, másfelől viszont ez az ár még nem fedi 
az önköltséget minden gazdaságban és rendkívül problémás, 
hogy az uniós ár-rangsorban egyre hátrébb csúszik az ország. Az 
EU átlagárától %-os eltérésben is távolodunk.
Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért fele-
lős államtitkára ágazatértékelésében megerősítette, hogy pozi-
tív a belföldi árstabilitás, ugyanakkor szomorú, hogy nem három 
számjegyű az összeg. EU szinten is jelentős a 22-24 Ft/liter ter-
melőkhöz eljutó éves ágazati támogatás. Idehaza 2014 és 2017 
között közel 10 százalékkal nőtt a tejhozam, ami a tejelő szarvas-
marha-állomány genetikai, és a takarmányok minőségi javulá-
sának tulajdonítható. 2027-ig a világ tejtermelése több mint 20 
százalékkal nőhet, a tejfogyasztás is jelentősen emelkedni fog, 
elsősorban a fejlődő régiókban. Hosszútávon keresleti piac vár-
ható, ami akár nyerstejár-emelkedést is hozhat a világpiacon. Az 
EU a világ első számú exportáló közössége marad. Az EU-n belül 
a feldolgozott, magasabb hozzáadott értékű termékekkel lehet 
jobban érvényesülni, hiszen várhatóan a sajtok, a desszertké-
szítmények, a csecsemőtápszerek, a pizza- és sütemény-alap-

anyagok kereslete fog leginkább erősödni. A Kormányzat célja, 
hogy az import UHT-tejek kiszoruljanak, valamint, hogy jelentő-
sen emelkedjen a hazai tejfogyasztás is.
Kulik Zoltán, a Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. 
vezérigazgatója a takarmánypiacot elemezte. Elmondta, a világ 
népességnövekedése (az egy főre eső földterület csökkenése) 
miatt a tej- és húsfogyasztás jelentősen nőni fog a következő 
évtizedekben, és ezzel együtt több takarmányra lesz szükség. 
2018-ban a világ takarmánygyártása már várhatóan eléri az 1,1 
milliárd tonnát. A világ takarmányigényének 35%-át az USA és 
Kína gyártja, miközben élesedik köztük a vámháború. A magyar 
takarmánygyártás ebből 1 százalékot tesz ki. 
Itthon 321 vállalkozás gyártott takarmányt 125 telephelyen 
szarvasmarhák számára. A hazai takarmánypiac értéke 250 mil-
liárd forintot tesz ki évente. A szója ára határozza meg leginkább 
a takarmányárakat. Az évi kb. 600 ezer tonna import szójából a 
Magyarországon termesztett GMO-mentes szója legfeljebb 30-
35 százalékot tud kitenni. Alternatív fehérjeforrásokról kell gon-
doskodni – fejtette ki a vezérigazgató. Kulik úr szerint az idehaza 
megtermelt GMO-mentes szójababot prémiumár biztosításával 
a magyarországi piacon kell tartani. Ez a költségnövekedés (29 
millió USD) átlagosan 3,3%-kal növeli meg a takarmányárakat.
Ludwig Börger prezentációjában kifejtette, hogy a német gaz-
dák is hasonló problémákkal küzdenek, mint a magyarok, mi-
közben más fejlettségi szinten is állnak. Folyamatosan csökken 
a tejtermelők száma. 2018 nyara óta kemény aszálytól szenved-
nek. Északnyugat-Európához képest a feldolgozói stabilitásban 
és a modern tehenészetek kiépítésében vannak hátrányban 
Németországban. A gazdák a jövedelmüket pedig más módon 
próbálják stabillá és kiszámíthatóvá tenni, így pl. az árutőzsdei 
kereskedéssel. Európában az eladott tejtermékek mennyisé-
ge jelentősebben már nem nőhet, ellenben a kiemelkedő mi-
nőségűek iránti kereslet még emelkedhet is. Németországban 
fenntartható tejtermelésből, vagy magasabb minőségi szinten 
történő előállításból származó termékek elterjedését ösztönzik. 
A tejárak ingadozása az EU-ban továbbra is megmarad.
A Vidékfejlesztési Program adott területet érintő aktualitásairól 
Mezei Dávidtól, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési stratégiá-
ért felelős helyettes államtitkárától kaptak tájékoztatást a jelen-
lévők. Eddig összesen 74 pályázat jelent meg, a pénzügyi keret 
99%-a kötelezettségvállalással terhelt, viszont csak 25%-a került 
kifizetésre. A trágyatárolók építésére vonatkozó felhívás kereté-
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ben a tejhasznú szarvasmarhák kapcsán 1,12 milliárd forint a 
benyújtott kifizetési igény, amiből eddig 0,75 milliárdot fizettek 
ki. A tejhasznú szarvasmarhákat tartó telepek korszerűsítésére 
a benyújtott támogatási igény 2,2 milliárd Ft volt (380 telep szá-
mára), ebből közel 1 milliárdot már átutaltak. A „Mezőgazdasági 
termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a 
feldolgozásban” című pályázaton 46 darab tejfeldolgozásra irányu-
ló projekt jelentkezett, amelyekre 10 milliárd forintot ítéltek meg.
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás-
ra 2017-ben 540 beadott kifizetési kérelemből 460 darabra 
közel 7 milliárd forintot hagytak jóvá. 2018-ban közel 600 be-
nyújtott kérelem volt, amelyekről még nem született végleges 
döntés. A támogatásnál a kifizetéssel voltak problémák, és az 
idei utalások az év végéig megindulhatnak. A „Mezőgazdasági 
és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című 
felhívás az állattartással-, kertészettel foglalkozók, illetve élel-
miszeripar számára kínál támogatási lehetőséget épületek, épít-
mények energiahatékonyság fokozását célzó korszerűsítésére, 
felújítására, valamint megújuló energiaforrást hasznosító tech-
nológiák alkalmazására.
A panelbeszélgetésén részt vett Istvánfalvi Miklós, a Termékta-
nács Társelnöke is. Itt elhangzott, hogy 2021. január 1-től indul-
na és 2027. december 31-ig tartana a következő költségvetési 
időszak, ám az EU-nak még nincs meg az erre a távra vonatkozó 
elfogadott büdzséje, nincs elfogadott, végleges agrárköltségve-
tés sem és új közös agrárpolitika (KAP) sem. Elsősorban nem az 
új büdzsé tartalma foglalkoztatja a brüsszeli és a tagállami ille-
tékeseket, hanem az, hogy azt ténylegesen mikor hagyják jóvá, 
illetve ennek nyomán az új KAP szabályai mikortól lehetnek ha-
tályosak. A késlekedés egyik oka a Brexit, illetve a 2019 derekára 
időzített európai parlamenti (EP) választás, amelynek nyomán 

új Európai Bizottság (EB) alakul majd. Ha a mostani EP és EB 
hivatali ideje alatt nincs végleges megállapodás, vagy nincs költ-
ségvetés, akkor ez az új parlamentre és bizottságra marad, ez 
pedig az egyeztetések további elhúzódásával járhat. Van, aki 
2021-től akár egy hároméves átmeneti időszakot is jósolt. 
Istvánfalvi Miklós elmondta, hogy a termelők és a feldolgozók 
közötti szerződések hatósági ellenőrzése mellett a feldolgozók 
és a kereskedők közötti szerződéses viszonyok elterjedése is cél-
szerű lenne a jövőben. Igaz, hogy egy évtized alatt több mint 
10%-ot nőtt a tejtermelés és felvásárlás idehaza, de az elmúlt 
3 évben már megállt a növekedés. Emlékeztette a jelenlévőket 
az ágazatban tapasztalható munkaügyi feszültségekre és arra, 
hogy amíg tartósan nem éri el a nyerstej ára a 100 Ft-ot, addig 
nincs ok a zavartalan ünneplésre. A Társelnök hozzátette, hogy 
a jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani közösségi marketing 
tevékenységre, a tejtermékekkel kapcsolatos tévhitek kezelésé-
re, valamint folytatni kell a növényi termékek fogyasztómegté-
vesztő jelölésének visszaszorítását.                         (Harcz Zoltán)
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Digitális mikroklíma mérés  
a tejhozam optimalizálás szolgálatában

Tarr Zoltán 
új generációs termékfejlesztés vezető 

Invitech Megoldások Zrt.

Nemcsak az épp aktuális technológiai divatirányzat, de a racio-
nalitás miatt is fontos együtt élnünk a két-három éve létező pre-
cíziós állattenyésztés gondolatával. Jelenleg a tejelő marha az 
az ágazat leginkább, amelyben a befektetett tőke mennyisége, 
a technológia fejlettsége és az állományok genetikai képessége 
is lehetővé teszi, egyes tenyészetekben akár már meg is kívánja 
a lehetséges technológiai, tenyésztési, egyedi és környezeti ada-
tok aprólékos gyűjtését, értékelését, a levont következtetések 
alkalmazását. Egy létező magyar megoldás sokban segítheti a 
téma iránt érdeklődő tenyészetek munkáját.

Magyarországon sem ismeretlenek már a precíziós, azaz a di-
gitális technológiát alkalmazó agrárgazdálkodás megoldásai. Az 
egyre inkább a mindennapi gyakorlatban is megtalálható rend-
szerek jelentős részben külföldről érkeznek hozzánk, de érde-
mes tudni arról, hogy egyre több magyarországi fejlesztő és cég 
is foglalkozik kifejezetten mezőgazdasági digitális termékek lét-
rehozásával, forgalmazásával. Nem egy olyan magyar fejleszté-
sű digitális agrármegoldás és -szolgáltatás létezik, amelyek akár 
Európa határain túl is ismertek, a zöldséghajtatástól a szántóföl-
di gazdálkodáson keresztül a nagyüzemi állattenyésztés támo-
gatásáig. A következőkben egy olyan, kifejezetten a tejhozamú 
szarvasmarha tenyésztést támogató hazai fejlesztést mutatunk 
be, amely kutatói, információtechnológiai és agrár együttműkö-
dés révén jött létre. 
Az elfogadás küszöbén álló Digitális Agrár Stratégia (DAS) egye-
bek mellett a fenntarthatóságot és a hatékonyságnövelés digitá-
lis megoldásait állítja a középpontba, hiszen világszerte hatalmas 
kihívás a lakosság igényeit kielégítő, fenntartható mezőgazdasági 
termelés megvalósítása. A Stratégia célkitűzése, hogy támogassa 
a digitális termelés-támogató megoldások létrehozását és terje-
dését szolgáló kormányzati döntések et, valamint szempontokat 
adjon az ezen megoldások befogadásához, használatához szük-
séges szemléletformáláshoz. Kormányzati nyilatkozatok szerint 
több 10 milliárd forint várható a következő években olyan digi-
tális fejlesztések támogatására, amelyekkel az egyes gazdaságok 
hatékonysága és termelékenysége növelhető. 

Adatok gyűjtése régen és most
A jelenleg is zajló technológiai forradalom az eszközök és a há-
lózatok alkalmazásával, a már létező és a megoldások nyomán 
keletkező adatok felhasználásán alapul. Adatok mindig is ren-
delkezésünkre álltak – írásbeliségünk kialakulása is annak volt 
köszönhető, hogy valamilyen formában rögzíteni kellett az el-
sősorban gazdálkodáshoz, kereskedelemhez köthető adatokat, 
információkat. Az adatokat aztán arra használtuk, hogy azok 
alapján tudásunk legyen az adott tevékenységről, ill. megfelelő 
döntéseket tudjunk hozni. A folyamat mit sem változott évszá-
zadok alatt. A megfelelő adatok, információk birtokában, azok 
rendszerezésével és feldolgozásával hozhatók jó, vagy még jobb 
döntések.

Ma arról beszélünk, hogy a technológia fejlődésének köszönhe-
tően lényegesen több forrásból tudunk adatot keletkeztetni és 
gyűjteni, valamint egyre bővülő lehetőségek állnak rendelkezé-
sünkre ezen adatok továbbítására, feldolgozására, megőrzésére 
és elemzésére. A különböző érzékelők, szenzorok fejlődésével a 
legkülönbözőbb eszközökről és akár élőlényekről tudunk külön-
böző paraméterekre vonatkozó adatokat gyűjteni. Sőt, az adat-
gyűjtés utólagos érzékelők felszerelésével megoldható a „buta”, 
teljesen mechanikus eszközök esetében is, és így digitális ada-
tok hozhatók létre. 

Partneri együttműködés 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Hol-
stein Genetika Kft. és az Invitech Megoldások Zrt. együttmű-
ködésében megvalósuló adatgyűjtő és elemző megoldás az 
istálló mikroklímájáról gyűjt adatokat, amelyek elemzésével 
segíti egyebek mellett a hőstressz előrejelzését és hatásainak 
kezelését. A partnerek közül talán az Invitech kevésbé ismert 
az olvasók előtt. A cég Magyarország egyik legnagyobb üzleti 
informatikai és telekommunikációs megoldás-szállítója. A társa-
ság ügyfelei között közép- és nagyvállalatok, valamint intézmé-
nyek is megtalálhatóak, emellett a távközlési szektor több száz 
szereplője számára biztosít nagykereskedelmi szolgáltatásokat.  
A komoly tapasztalatokkal rendelkező cég jelenleg több mint 
650 szakembert foglalkoztat, és 6000 partnerének nyújt tele-
kommunikációs-, felhő-, illetve IT-szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú fejlesztések és fejlődés eredményei és eszközei 
jól kamatoztathatók a professzionális technológiát igénylő állat-
tenyésztésben, különösen a tejelő tehenészetek munkájában is. 
A csúcsra járatott ágazatban a környezeti tényezők kisebb válto-
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zása is megbillentheti a jól felépített rendszerünket, ezért a kör-
nyezeti paraméterek vizsgálata, ezek előrejelzése sokat segít-
het a termelés szinten tartásában, esetleges fokozásában. Pl. a 
hőstressz nyomán fellépő tejveszteség egyre nagyobb gazdasági 
kiesést okoz a termelőknek. Az elmúlt évtizedekben hazánkban 
is sokat romlott a helyzet, amelynek egyik oka a klímaváltozás. 
A környezeti hatások nyomán kialakuló hőstressz mellett még 
nagyobb jelentőséget nyer a tejtermelés mennyiségi növeke-
désével járó hőtermelés kezelése. Napjaink tejtermelő tehenei 
lényegesen több hőt termelnek, mint 20 évvel ezelőtt. 
A hőstressz hatásai ellen az istállóklíma javításával, párásítással, 
locsolással, ventilátorokkal történő légcsere biztosításával lehet 
védekezni. A külső körülmények befolyásolásán túl lényeges az 
optimális takarmányozás is, például a takarmány kiegészítők és 
elektrolitok alkalmazása. A kellő mennyiségű, tiszta, hűvös ivó-
víz biztosítása szintén lényeges előfeltétel.

Digitális mikroklíma mérés az istállóban 
A mikroklíma mérésére létrehozott megoldás szenzoros techno-
lógián alapul. Az istállóban szenzorokat helyezünk ki, amelyek 
a hőmérsékletet, a páratartalmat, a légnyomást és a levegő 
mozgását mérik. A szenzorok az Invitechnek az országban egyre 
több helyen elérhető LoRa hálózatán kommunikálnak. A LoRa 
(Long Range – nagy hatótávolság) technológia kiválóan alkalmas 
akár 10-15 km-es távolságra is biztosítani az alacsony energia-
igényű szenzorok kommunikációját, emiatt kiválóan alkalmaz-
ható például mobillefedettség vagy vezetékes energiaellátás 
nélküli területeken is. Az érzékelők kihelyezése rövid idő alatt 
elvégezhető, és üzemeltetésükhöz a későbbiek során sincsen 
szükség külső beavatkozásra, mert az eszközök akkumulátorral 
működnek és távolról kezelhetők.

1. ábra: Kihelyezett hőmérséklet- és páratartalom érzékelő

A kihelyezett páratartalom-, hőmérséklet-, légnyomás- és lég-
mozgás érzékelők folyamatosan figyelik az állattartóhely belső 
környezetét és előre meghatározott gyakorisággal elküldik a 
mért adatokat. Az adatok az Invitech magyarországi, közpon-
ti szerverén gyűlnek. A feldolgozott információk innen egy 
megjelenítő felületre kerülnek – az az ún. Invitech Insights  
Platform –, ahol láthatóvá válnak az aktuális környezeti paramé-
terek, valamint – az igények szerint alakítható módon – ezen 
adatok különböző összefüggései. Az információkat számítógé-
pen és mobileszközökön is meg lehet tekinteni. A rendszer le-
hetővé teszi a hőmérséklet/páratartalom index (ún. TH index) 
kimutatását is. Az indexszám növekedését tapasztalva időben 
megtehetők a szükséges intézkedések. Az állítható riasztási 
lehetőségnek köszönhetően a gazdaság illetékes munkatársai 
mobiltelefonjukra, számítógépükre valósidejű figyelmeztetése-

ket kaphatnak, ha beavatkozásra van szükség. Az egyes egyedi 
helyzetekre, a rendelkezésre álló megoldásokat kihasználva, le-
hetőség van távolról, akár automatikusan vezérelhető beavat-
kozó rendszerek létrehozására is (pl. ventilátorok, párologtató 
vezérlése).
A beérkező adatok megjelenítésével, összefüggéseik feltárásá-
val hosszabb távon az agrárvállalkozás hatékonyabb működé-
se érhető el azáltal, hogy az állatok számára ideális környezeti 
és takarmányozási feltételek, valamint az azok közötti össze-
függések ismertté válnak. Meglepő módon a digitális megol-
dásokkal „felokosított” agrárvállalkozások működésükben az 
ökogazdaságokhoz fognak közelíteni. A cél esetünkben ugyanis 
a szarvasmarhák számára az ideális, a természetes igényeikhez 
legközelebb álló tartási feltételek biztosítása, – hiszen emellett 
várható el a magasabb tejhozam, a gazdaságos termelés.
Az érzékelők további típusai is elérhetőek, ezáltal újabb paramé-
terek vonhatók ellenőrzés alá. Így lehetőség van a fogyasztott 
víz mennyiségének meghatározására okos mérő felszerelésével, 
vagy hamarosan bizonyos gázok (pl. ammónia, szén-dioxid) mé-
résére is. A megfelelő hazai partnerhálózatnak köszönhetően 
lehetőség van arra is, hogy egyedi igények szerint új érzékelőket 
is készítsünk.

2. ábra: Környezeti adatok megjelenítése az Invitech Insights
               Platformon

Teszthelyszínünkön, a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. is-
tállójában egy kamerát is felszereltünk. Ennek segítségével 
folyamatosan nyomon követhető az állatok mozgása és az 
etetetőasztalra helyezett takarmány mennyisége is. Fejlesztés 
alatt van a kamerakép alapján riasztani képes megoldás is, így 
lehetőség lesz arra, hogy a videófolyam segítségével is a terme-
lés és működés számára fontos adatok jöjjenek létre.

3. ábra: Élőkép részlete a rábapordányi gazdaságból 
               az Invitech Insights Platformon
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Több adat a gazdaságról – megalapozottabb döntések
Az érzékelők mellett a rendszerhez illeszthetők más, már digi-
tálisan létező adatforrások is, amelyek az adott gazdaság műkö-
dése során, más rendszerekben keletkeznek, így pl. a tejhozam 
és állomány adatok, vagy a takarmányozásra, a gépek működé-
sére vonatkozó adatok, információk. A gazdálkodásra vonatkozó 
egyéb adatok illesztésével további értékes információkhoz jut-
hatunk, ill. a többféle formában létező adatokat egy felületen 
érhetjük el. Sőt, az adatgyűjtés és -feldolgozás további előnye, 
hogy tetszőleges variációk szerint össze is vethetjük az adatokat, 
ezzel olyan összefüggéseket is vizsgálva, amelyekre azelőtt csak 
külön erőfeszítések, számítások által volt mód.
Az összefüggések feltárása segítségünkre lehet a gazdaságban, 
az állományban zajló folyamatok jobb megértésében, a problé-
mák felismerésében, megragadásában és különösen is abban, 
hogy döntési helyzetekben a lehető legtöbb és leginkább hasz-
nos információ birtokában lépjünk tovább. Egyedi megoldások 
keretében arra is mód van, hogy a több helyről érkező komplex 
adatokhoz kapcsolódva állítsunk be riasztásokat, vagy esetleg 
automatizált beavatkozásokat.
A felmérés és beavatkozás vezérlésén túl, az elkészült megol-
dás további képessége, hogy a begyűjtött információk alapján 
a rendszer előrejelzésre is képes, így támogatva a felkészülést 
a várható klimatikus változásokra. Az előrejelzés pontossá-
ga a gyűjtött és feldolgozott adatok mennyiségével növekszik.  
A rendszer lényege ugyanis, hogy az egyszer begyűjtött adatokat 
„nem felejti”, azokat a későbbi számításokhoz is felhasználja és 
számítási módszereit folyamatosan finomítja.

5. ábra: Várható páratartalom előrejelzése az Invitech Insights 
Platformon – meteorológiai adatok és a helyszínen gyűjtött 
adatok alapján. A szürke terület az előrejelzés valószínűségét 
mutatja.

A technológiának a hosszú távú adatfeldolgozás miatt része 
az adatok tárolása is, amelyet az Invitech saját, magyarországi 
adatközpontjában biztosít, így garantálva, hogy az adatok min-
dig hozzáférhetőek maradnak, és nem hagyják el az ország te-
rületét. A kihelyezett eszközök biztonságáról egyedi titkosítási 
rendszer gondoskodik, amely gyakorlatilag kizárja, hogy a rend-
szer kívülről támadható legyen. 

A bemutatott megoldás a 
rábapordányi tesztüzem mel-
lett már két gazdaságban szol-
gáltatásként működik, és újabb 
partnerekkel számolunk a köz-
eljövőben. 

Összegzésként tehát megálla-
pítható, hogy a tehenek közvet-
len környezetének vizsgálata és 
elemzése segíthet abban, hogy 
célzott megoldásokkal tudjunk 
állataink állapotán javítani, és a 
nagyüzemi állattartás termelé-
kenységét tovább emelni. 
Adatgyűjtő és -elemző megol-
dásunk télen-nyáron segítheti 
az állatok tartási körülménye-
inek pontosabb ismeretét, a 
megfelelő beavatkozások vég-
rehajtását és a rendelkezésre 
álló információk alapján a vár-
ható környezeti változások elő-
rejelzését. A fent bemutatott 
közös kezdeményezés ígéretes 
eredményekkel kecsegtet már 
a megvalósítás jelenlegi szaka-
szában is.

4. ábra: Összetettebb elemzés a gyűjtött adatok alapján. Az istállóban egy adott időszakban  
mért páratartalom és légnyomás viszonya a tejhozam szempontjából. Látható, hogy  
a viszonylag magas légnyomás melletti magas páratartalom jótékonyan hat a tejhozamra.  
Alacsonyabb páratartalom mellett a magas légnyomás alacsony hozamhoz vezet.
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A robotfejés szakértője

SAC RDS
FUTURELINE MAX
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Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

www.kokoferm.hu
Tel/fax: 37/370-892; /370-072 
KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10.

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány 

• Maximálja a takarmányozási 
értéket 

• A szilázs/szenázs a Lalsillal 
tartósabb, hosszan friss, az 
állatok szívesebben eszik 
(szabadalmi oltalom alatt álló 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)

Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyomá -
nyos) starteradagolókkal is kijuttatható. 
High Concentration = HC

 Low volume applicati
on

High
 Concentration

LALSIL uborkás füves 210x148:Layout 1  2015.03.30.  14:18  Page 1
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BVD perzisztens vírushordozás, mint az IBR  
mentesítés egyik gátló tényezője (esetismertetés)

Földi József dr1; Zsebesi Bertalan dr2; Lebhardt Károly dr3; Branduse László3 
1kutató állatorvos, Euvet Bt. 

2magánállatorvos 
3M.A.H. FoodControll Kft. Vet Controll laboratórium

A szarvasmarha fertőző rhinotracheitise (IBR; kórokozója az 1 
típusú bovinherpesvirus, BoHV-1) elleni hivatalos – azaz jogsza-
bályi alapon nyugvó – mentesítés 2002 óta folyik hazánkban a 
19/2002 (III.8) FVM rendeletben foglaltak szerint. Mivel a men-
tesítési program kezdetén végzett országos felmérő vizsgálatban 
a szarvasmarha állományok döntő többsége (nagy létszámú ál-
lományok közel 90%-a, kis létszámú állományok mintegy 50%-a 
[Molnár és Szabó, 2013]) BoHV-1 vírussal fertőzöttnek bizonyult, 
a mentesítés egyetlen reális, gazdaságilag elfogadható módja a 
marker vakcinák alkalmazása mellett végzett szelekció, ponto-
sabban természetes állománycserélődés volt. A gyakorlatban ez 
a 6 hónaposnál idősebb állatok rendszeres, félévente egyszerre 
történő állomány-vakcinázását, valamint a sorba növő borjak 
3-4 hónapos korban végzett alapimmunizálását jelentette. Olyan 
állományokban, ahol a fiatal borjak fertőződésének magas koc-
kázata állt fenn, ezt a programot ki lehetett egészíteni az 1-2 he-
tes korban orr nyálkahártyára történő vakcinázással (erre a célra 
kizárólag élő, legyengített kórokozót tartalmazó marker vakcinák 
használhatóak). A marker vakcina a BoHV-1 vírus esetében az 
ún. gE jelű glikoprotein hiányát jelenti, más szóval ez a felületi 
alkotóelem nincs jelen a vakcinavírusban, ebből következően el-
lenanyag termelést sem vált ki. A marker vakcinával oltott, de a 
természetes (virulens) kórokozóval nem fertőződött állatok meg-
felelő teszttel megkülönböztethetőek a fertőződött egyedektől, 
ennek részleteit az 1. táblázat mutatja. Így egyszerűen nyomon 
követhetővé válik az állományban a fertőződött és a nem fertőző-
dött állatok aránya.
A fent leírt vakcinázási program használatával nagyon sok 
állományban gyors, látványos eredményt lehetett elér-
ni: a növendék korosztályban a fertőzött állatok aránya 1-2 
év alatt nullára csökkent (Pálfi és mtsai, 2007). Azt, hogy a 

fertőzöttség hogyan alakult a tenyészállatok között (tehe-
nek, vemhes üszők), már jóval több tényező befolyásolta.  
A BoHV-1 vírussal történt fertőződés gyakorlatilag élethossziglani 
vírushordozást eredményez, tehát a fertőzöttek aránya az idő-
sebb tehenek selejtezésével csökken, feltéve, hogy a fiatalabbak 
nem fertőződnek meg. A tejelő teheneket termelési állapotuk-
nak megfelelően gyakran átcsoportosítják, ezért nagyon magas 
az egyedek közötti kontaktusok száma, ami nagy fertőződési koc-
kázatot jelent. Minden olyan tényező, ami a tehenek immunál-
lapotát gyengíti, lehetőséget nyújt az „alvó” (látens) BoHV-1 fer-
tőzés reaktiválódására és így a vírusürítésre. Másik oldalról, az 
immunszupresszált állapot nagyobb fogékonyságot eredményez 
a nem fertőzött állatban, vagyis nagyobb eséllyel fog megfer-
tőződni a környezetben jelenlevő kórokozóktól. A fertőzésköz-
vetítés szempontjából a legkockázatosabb elemek a telepen: 
állatvásárlás (eltérő fogékonyságú csoportok találkozása); állat-
kiállításról visszahozatal az állományba, összes korcsoport egy 
telepen tartása; a vakcinázási program „fellazulása”; zsúfoltság; 
immunválaszt károsító tényezők (a teljesség igénye nélkül: kró-
nikus stressz, anyagforgalmi betegségek, takarmányártalmak pl. 
mycotoxin szennyezettség, BVD perzisztens vírushordozás/átme-
neti fertőződés).
Közleményünkben egy olyan esetről számolunk be, amikor a jó 
úton haladó IBR mentesítés egy nagyarányú állomány áttelepítés 
miatt felborult. A több mint két éven át egyre növekvő IBR fertő-
zöttségi arány után a helyzetet a BVD elleni védekezés radikális 
átalakításával sikerült újra a mentesítés irányába fordítani.
Egy észak-magyarországi, kisebb eltérésekkel kb. 700 tejelő te-
hénből és ezek szaporulatából álló, összesen mintegy 1270 
egyedet számláló tejelő tehenészet írásunk tárgya. Az állományt 
2010 előtt, többszörös állatvásárlással bővítették erre a lét-
számra, azóta viszont nem történt újabb állatbehozatal, tehát 
az eset előfordulásának időszakában az állomány zártnak volt 
tekinthető. A tehenészet magas, 10.800 kg (2016) átlagos lak-
tációs tejhozammal termel, paratuberculosissal súlyos mérték-
ben terhelt (a fertőzöttséget vágóhídi elváltozások, illetve M. 
aviumsubspparatuberculosis több alkalommal történt izolálása 
is megerősítette). BVD perzisztens vírushordozók (PI) ugyancsak 
régóta ismerten jelen voltak az állományban: 2008-ban végzett 
átfogó vizsgálat során néhány ilyen egyedet azonosítottak, ezeket 
az eredmény ismeretében azonnal eltávolították az állományból.
2012 novemberéig az üszőnevelés a tehenészeti teleptől kb. 1 
km-re levő külön telepen folyt, ahová kb. 8 hónapos korban vitték 
át a növendékeket és az előrehaladottan vemhes üszőket hozták 
vissza. 
IBR mentesítés céljából a bevezetőben leírt vakcinázási progra-
mot alkalmazták, 2010 előtt több-kevesebb „lazasággal”, ezt kö-
vetően már több figyelmet fordítottak a pontos vakcinázásokra. 
Az IBR elleni immunizáláson kívül más vakcinázás nem történt az 
állományban.

1. táblázat: Vakcinázott és fertőződött állatok elkülönítése 
marker vakcina/elkülönítő teszt rendszerben

Nem elkülönítő 
teszt – indirekt 
ELISA; gB ELISA; 
virusneutralizáció 
(VN)

Elkülönítő 
teszt 

gE ELISA

Nem vakcinázott, nem 
fertőződött* Negatív Negatív

Marker vakcinával oltott, 
nem fertőződött Pozitív Negatív

Fertőződött, akár volt 
vakcinázva korábban, 
akár nem

Pozitív Pozitív

Nem marker vakcinával 
oltott** Pozitív Pozitív

* fertőződött = természetes (virulens) kórokozóval fertőződött
** Az Európai Unióban BoHV-1 ellen kizárólag gE- marker vakcinák engedélyezettek
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2012 novemberében a tehenészeti telepen beüzemeltek egy új 
istállót és ezzel egyidejűleg az üszőnevelő telep működését be-
szűntetve, áthozták a tehenészetbe a növendék állományt.
A 1. ábrán összefoglaltuk az évenként elvégzett IBR gE vizsgálatok 
eredményét 2010 óta. Az oszlopok a gE pozitív (fertőzött) állatok 
arányát mutatják korcsoportos bontásban. Az évenkénti vizsgálat 
a tehenek – valamint 2014-2016-ban a vemhes üszők – esetében 
gyakorlatilag teljes állományszintű volt, a növendékekből repre-
zentatív mintavétel történt.
Az ábráról leolvasható, hogy 2010-től kezdődően – az állatvásár-
lások beszűntetése és a vakcinázási program szigorúbb alkalma-
zása után – számottevően csökkent a tehenek között a gE pozití-
vak aránya, 54%-ról 12%-ra. A 2011-ben végzett vizsgálat szerint 
50 növendék mindegyikét gE negatívnak találták. Tehát az IBR 
mentesítés jó úton haladt.
A 2012 végén történt áttelepítés – minden korcsoport összeho-
zása egy telepre – új fertőzési ciklust indított be és 2013-ban már 

a vizsgált tehenek közel 42%-a, valamint a növendékek 6%-a vált 
gE pozitívvá. Ez a helyzet 2014-ben tovább romlott: a növendékek 
53%-os és a vemhes üszők 44%-os fertőzöttségi aránya a teljes 
állományátfertőződés képét vetítette előre. Ráadásul 2014 má-
jusban a vemhes üszők BVD vírus kimutatásra irányuló PCR vizs-
gálata két állatban pozitív eredményre vezetett, ami legalábbis a 
BVD vírus állományon belüli terjedését (átmeneti virémia), vagy 
rosszabb esetben új PI állatok születését és állományban mara-
dását mutatta. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az átcsopor-
tosítás nemcsak a BoHV-1, hanem a BVDV szempontjából is új 
fertőződési ciklust eredményezett.

Ilyen előzmények után, 2014 novemberében történt szakmai 
megbeszélés eredményeképpen, a prevenciós programot és a 
borjúnevelési technológiát illető alábbi változtatásokat léptették 
életbe:
• a következő IBR vakcinázási program pontos betartása: bor-

jak immunizálása orr nyálkahártyára 2 hetes korban, majd 
izomba 3 hónapos korban. A növendék üszők még egy oltást 
kapnak az ún. „előgyűjtő” istállóból a nagy létszámú, növen-
dék és vemhes üsző korosztályt is magában foglaló csoport-
ba kerülés előtt. Ez fiatal üszők létszámának függvényében 
kb. 6-8 hónapos kori vakcinázást jelent. Az ennél idősebb ál-
latok rendszeres, félévente egyszerre történő állományvak-
cinázásra kerülnek. A telepen eladásig maradó bikaborjakat 
is vakcinázzák. A felhasznált készítmény Bovilis® IBR Marker 
Live (MSD Animal Health).

• BVD elleni vakcinázás bevezetése az alábbi program 
szerint: növendék üszők immunizálása kb. 12 hóna-
pos kortól, 4 hetes időközzel kétszer (Bovilis® BVD, MSD 
Animal Health). Ezt a programot 2016-ban felváltotta a 
Bovela®(BoehringerIngelheim Vetmedica GmbH) vakcina 
egyszeri alkalmazása a várható termékenyítés előtt 1-1,5 
hónappal. Állományvakcinázás 2015-2016-ban nem történt, 
ennek bevezetése 2017-ben várható.

• Borjúhasmenések elleni vakcinázás bevezetése: vem-
hes tehenek oltása ellés előtt 3 héttel E.coli K99, rota- és 
coronavírust tartalmazó vakcinával (RotavecCorona®, MSD 
Animal Health)

• Föcstej itatás technológia szigorú betartása: a borjaknak 
születésük után 4 órán belül legalább a testtömegük 10%-
ának megfelelő mennyiségű (kb. 4 liter) testmeleg föcstejet 
kell kapniuk. Részletes elletési munkalap használatát vezet-
ték be, amelyen pontosan rögzítik az ellés körülményeit, 
esetleges segítségnyújtást és a borjú föcstej felvételének kö-
rülményeit. Amelyik borjú spontán nem, vagy nem elegendő 
föcstejet vett fel, azt szondán keresztül táplálják.

• Föcstej ellátottság ellenőrzése: a borjak 1-2 napos korában 
mindegyiküknél ellenőrzik a vérszérumban az immunglobu-
lin ellátottságot refraktométeres vizsgálat segítségével, a 
föcstej minőségét pedig kolosztrométerrel. Ha a tehénnek 
tőgygyulladása van, vagy alacsony a föcstej sűrűsége, a meg-
született borjú más tehén fagyasztott föcstejét kapja.

A BVD PI egyedek felderítésére és kiszűrésére 2015 júliustól kez-
dődően a teljes állományra kiterjedő szűrést végeztek: a laktáló 
egyedekből vett egyedi mintákból képezett elegytej (poolok) PCR, 
a nem tejelő, 4 hónaposnál idősebb egyedek vérmintáinak és a 4 
hónaposnál fiatalabb borjak fülporc mintáinak BVD antigén ELISA 
vizsgálatával. Az állományvizsgálatot követően született borjakat 
fülporc mintákból vizsgálták egy éven át.
Összesen 1626 minta vizsgálatának eredményeképpen 16 BVD PI 
állatot azonosítottak, (2. táblázat) amelyek eltávolításra kerültek 
az állományból.

2. táblázat: BVDV perzisztens vírushordozók (PI) 
        megoszlása korcsoport szerint

Korcsoport BVDV PI (db)
Itatásos borjú (<2 hónapos) 2
növendék üsző (6-14 hónapos) 7
tehén (>24 hónapos) 7
Összesen 16

A laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek összegzésével el-
mondható, hogy 2016 közepére az állomány BVD perzisztens 
hordozóktól mentessé, és a 24 hónaposnál fiatalabb korosztály 
IBR gE negatívvá, azaz természetes BoHV-1 vírustól mentessé 
vált.

Felmerül a kérdés, hogy a járványtani helyzet ilyen markáns vál-
tozása vajon megmutatkozik-e a termelési paraméterekben?
Két területet emelnénk ki:
• a borjúelhullási arány közel egyharmadára (!) - vagy más 

szavakkal, 6,8% ponttal - csökkent 2016-ban 2015-höz ké-
pest (2. ábra)

• a szaporodásbiológiai mutatók is számottevően javultak (3. 
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1. ábra: BoHV-1 vírussal fertőzött (gE pozitív) állatok arányának 
alakulása korcsoportos bontásban 2010-2016.
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táblázat). Ezek közül a következő lényeges adatokat emel-
nénk ki: 8% ponttal, közel másfélszeresére nőtt az első ter-
mékenyítésre vemhesült tehenek aránya, 3% ponttal (kb. 
egy negyedével) csökkent az üres tehenek aránya, 6 nappal 
csökkent a szervízperiódus átlagos időtartama, és 0,6-tal ja-
vult a termékenyítési index.

3. táblázat: Főbb szaporodásbiológiai mutatók 
                    változása 2015-2016

2015 2016
Tehén létszám 702 774
Selejt tehenek aránya % 2,6* 0,5
60 napnál régebben ellett üres tehe-
nek aránya %

11,8 8,5

Első termékenyítésre vemhesült tehe-
nek aránya %

18,5 26,1

Termékenyítési index 4 3,4
Szervizperiódus átlag (nap) 155 149
Produktivitási index** % 70,7 74,9

* BVDV PI egyedeket is beleértve
** megállapított vemhes+ellés után 90 napon belül termékenyí-
tett tehén létszám / összes tehén

Következtetések
Molnár és Szabó (2013) valamint Albert (2015) adatai egybehang-
zóan azt mutatják, hogy napjainkban, hazánkban kb. 15-20%-
ra tehető a BoHV-1 vírussal fertőzött (gE pozitív) szarvasmarha 
állományok aránya. Sok ez vagy kevés? Megítélés kérdése. Ha 
a 2003-as 90%-os fertőzöttségi arányhoz viszonyítjuk, akár még 
örülhetnénk is. Ha azt nézzük, hogy a mentesítés megkezdése 

óta 13 év telt el és a tehenészetek átlagos laktációszáma 2,2-2,3 
vagyis a tehenek várható élettartama alig 4,5-5 év, ennyi idő alatt 
több mint kétszer bekövetkezett a természetes állomány cserélő-
dés, vagyis ha az új fertőződéseket sikerül megakadályozni, már 
régen mentesnek kellene lennie az ország teljes szarvasmarha 
állományának. Nyilvánvalóan időről-időre előfordulnak tehát az 
állományok egy részének életében olyan járványtani epizódok, 
amikor új fertőződési ciklus indul be. Ne feledjük, hogy számos 
egyéb tényező mellett ennek egyik oka lehet a BVD perzisztens 
vírushordozás is. Olyan állományokban tehát, ahol nem halad 
megfelelően az IBR mentesítés, érdemes gondot fordítani a BVD 
vírushordozók felderítésére és eltávolítására is, mert lehet, hogy 
ez az előrelépés gátja.
Az általunk vizsgált esetben az is bebizonyosodott, hogy a sza-
porodásbiológiai és borjúnevelési paraméterek javulása miatt 
gazdasági értelemben is kiválóan megtérülő befektetés a BVD 
PI mentesítésre fordított pénz, idő és energia.
A laboratóriumi vizsgálatokat 2015-től a M.A.H. Food-Controll 
Kft. Vet-Controll állatdiagnosztikai laboratóriuma végezte.
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2. ábra: Borjúelhullások alakulása 2015-2016
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A fagyasztás hatása a kolosztrumra
Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.

Bevezetés
Előző cikkeinkben sok mindent leírtunk a kolosztrumról. A táro-
lás módjáról és a minőséget megőrző tartósítási módszerekről 
még viszonylag kevés szó esett. Az újszülött borjak számára nél-
külözhetetlen a kitűnő minőségű föcstej, ezért nagyon fontos, 
hogy a telepeken legyen azonnal elérhető forrás. Ezt azonban 
csak megfelelő tárolással lehet biztosítani.

A minőségmegőrzési módszerek összehasonlítása
A szarvasmarha kolosztrum zsírokat, fehérjéket, szénhidrátokat 
(laktóz), vitaminokat, ásványi anyagokat, hormonokat, anyai 
fehérvérsejteket (leukociták), citokineket és növekedési fakto-
rokat tartalmaz. A magas fehérjetartalom az immunglobulinok 
(főleg IgG) magas koncentrációjának köszönhető.  Az immun-
globulinok különösen fontosak az újszülött borjak számára. A 
borjú bélfala a születést követő órákban átengedi a nagyméretű 
immunglobulinokat, ezzel szerezve meg a passzív immunitást. A 
kolosztrum tárolása és minőségének hosszú időn keresztül való 
megőrzése többféleképpen történhet.

Schipper és munkatársai (Schipper et al., 1981) a kolosztrum 
különböző tartósítási módszereinek IgG-tartalomra gyakorolt 
hatását vizsgálták, 8 héten keresztül. A kísérlet során összeha-
sonlították a propionsavas, ecetsavas, hangyasavas kezelést, 
fermentációs tartósítást és a fagyasztásos eljárást. A kiindulási 
mintáknak meghatározták az immunglobulin-tartalmát, majd 
különböző eljárásoknak vetették alá. Az egyik eljárás a fagyasz-
tás volt -4 oC hőmérsékleten műanyag edényben, következő a 
fermentáció volt 27 oC alatti hőmérsékleten üveg edényben és 
három különböző tartósítószeres eljárás üvegedényben: 1,0%-
os propionsav, 0,3%-os hangyasav vagy 0,7%-os ecetsavas keze-
lés történt. A minták immunglobulin-tartalmát adott időközön-
ként vizsgálták.

Eltelt idő (hetek)
Forrás: Schipper et al.

A 6000 mg/100 ml feletti IgG-tartalmat az első 4 hét során az 
összes eljárással sikerült megőrizni, kivéve az ecetsavas és 
propionsavas kezelést, amelyeknél már a második héten komoly 
visszaesést tapasztaltak. A hangyasavval kezelt kolosztrum im-
munglobulin szintje a 4. hét után csökkent drasztikusan. 

A fermentációval vagy fagyasztással tárolt föcstej a 8. hétre sem 
mutatott jelentős immunglobulin-csökkenést. A vizsgálat ered-
ménye az volt, hogy a kolosztrum a fagyasztás során őrizte meg 
legjobban az immunglobulin-G szintet.

A kolosztrum fagyasztása
A kolosztrum táplálóanyag- és immunglobulin-tartalma a fa-
gyasztás során nem változik jelentősen. A fagyasztott és friss 
kolosztrummal itatott borjak szérum IgG-szintjében az erre irá-
nyuló kísérlet (Holloway et al., 2001) során nem találtak jelentős 
különbséget.
A kolosztrum fagyasztásának hatásait több kísérletben is vizs-
gálták. A kísérletek igazolták, hogy nem változott jelentős 
mértékben a pH, a zsírtartalom, az összes szárazanyag, összes 
nitrogén, illetve nem-fehérje-nitrogén (Carlson, Miller, 1977).  
A -20,5 oC-on 6 hónapon keresztül tárolt kolosztrum A-vitamin-
tartalma nem csökkent, béta-karotin-tartalma pedig kevesebb, 
mint 6%-kal csökkent (Foley, Ouerby, 1978).
A kolosztrumban lévő biológiailag aktív hatóanyagok között 
különböző citokinek és növekedési faktorok vannak. Humán 
kolosztrummal végeztek fagyasztásos kísérletet (Ramírez-
Santana et al., 2012), amelyben kimutatták, hogy a vizsgált bi-
ológiailag aktív hatóanyagok koncentrációja 6 hónap alatt sem 
változott.

A fagyasztott kolosztrum kiengedése és felmelegítése
Balthazar és munkatársai 2014-ben gyűjtöttek kolosztrum-
mintákat tejtermelő telepekről Nyugat-Franciaországban. Fa-
gyasztás előtt meghatározták a minták BRIX % értékét, majd 3 
csoportra osztották minőség alapján: L-lel jelölték a gyengébb 
minőséget, M-mel a közepeset és H-val a magas minőséget. Az 
IgG-szintet szerológiai módszerrel is ellenőrizték. A fagyasztás-
ból 39 oC itatási hőmérsékletre történő felmelegítést vízfürdővel 
és mikrohullámú melegítővel hajtották végre, különböző hőfo-
kon, illetve teljesítménnyel.

Minta

Friss minta Fagyasztás, majd melegítés után IgG1, g/L

BRIX 
%

I g G 1 
g/L

Vízfürdő hőmérséklet oC Mikrohu-
llámú Watt

40 50 60 70 200 350

L1 13,0 13,1 10,4 10,6 9,3 6,8 8,9 6,5

L2 14,0 16,4 14,6 12,7 13,2 13,8 13,1 12,7

M1 19,0 40,6 41,8 37,9 37,4 28,3 34,4 31,0

M2 21,5 46,6 43,7 40,5 37,9 34,2 38,1 37,3

H1 26,0 88,1 80,7 79,3 80,2 71,1 70,4 53,1

H2 27,0 90,3 90,2 83,1 89,8 75,8 74,8 63,2

Átlag

v%
- 49,1 8% 14% 15% 26% 20% 31%

v=veszteség %
Forrás: Balthazar et al., 2015.

FAGYASZTÁS

FERMENTÁLÁS

HANGYASAV

ECETSAV

PROPIONSAV

KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET  ÉS BOLDOG ÚJ 

ÉVET KÍVÁNUNK!

Kapcsolat: www.masterrind.hu 
masterrind@masterrind.hu

Szeretettel várjuk  
az AgrárgépShow-n! 

Masterrind Magyarország Kft.
Tel.: +36 30 921 6022, +36 30 400 9856



KELLEMES KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET  ÉS BOLDOG ÚJ 

ÉVET KÍVÁNUNK!

Kapcsolat: www.masterrind.hu 
masterrind@masterrind.hu

Szeretettel várjuk  
az AgrárgépShow-n! 

Masterrind Magyarország Kft.
Tel.: +36 30 921 6022, +36 30 400 9856



50 HOLSTEIN MAGAZIN 2018/6

HAZAI SZERZŐINK
A vízfürdőben való melegítés időben tovább tart, de a táblázat-
ból jól látható, hogy a mikrohullámú sütőben komoly immunglo-
bulin veszteséggel lehet a kolosztrumot felmelegíteni. A vízfür-
dőben 60 oC-on való melegítés a fehérjék koagulációját okozza. 
A teszt eredménye az volt, hogy a kolosztrum minőségét legin-
kább megőrző eljárás a vízfürdőben 40 oC hőmérsékleten való 
kiolvasztás és felmelegítés. A kiolvasztás kíméletessége mellett 
az is fontos, hogy jó minőségű (IgG-koncentráció legalább 60 g/
lter, BRIX minimum 25%) kolosztrum kerüljön lefagyasztásra.

Professzionális kolosztrum-kezelés
A borjú jövője érdekében létfontosságú az újszülött borjak ellá-
tása kitűnő minőségű kolosztrummal. Ezért érdemes létrehozni 
egy fagyasztott kolosztrum raktárat. A coloQuick lehetővé teszi 
a fagyasztott kolosztrum egyedi tárolását, vízszintesen elhelyez-
ve a fagyasztóban. A tárolótasak alakja és mérete lerövidíti a 
lefagyasztás és kiolvasztás időtartamát. A gyors lefagyasztás és 
kiolvasztás csökkenti a kórokozó baktériumok elszaporodásának 
kockázatát.
A coloQuick szinte teljes mértékig zárt rendszerben kezeli a 
kolosztrumot, minimálisra csökkentve a minőségi veszteségeket 
és a kórokozókkal történő szennyeződést. Az első lépés a kifejt 
kolosztrum minőségének ellenőrzése (pl. refraktométerrel). Ez-
után a föcstejet töltőállvány segítségével az egyszer használatos 
4 literes tasakokba kell tölteni, majd a tasakot tartó kazettát a 
fagyasztóba kell helyezni, minőség alapján válogatva. Az aján-
lott fagyasztási hőmérséklet -14 oC. A fagyasztás előtt beiktatha-
tó a pasztőrözés, amelynek során a hőmérséklet függvényében 
csökkenhet az immunglobulin tartalom, de ennél fontosabb a 
kórokozók elpusztítása.

Kép: ColoQuick

Amíg a gondozó az ellést követően a borjú körüli teendőket 
(légzésellenőrzés, köldökcsonk fertőtlenítés, csutakolás, stb.) 
elvégzi, a coloQuick kiolvasztó egység 40-42 oC-on kb. 20 perc 
alatt az immunglobulin szintet megőrző kíméletes eljárással 
teljes mértékben kiengedi és itatási hőmérsékletre melegíti a 
kolosztrumot. A coloQuick rendszer gyors, könnyen alkalmaz-
ható, egységes és kíméletes kiolvasztási folyamatot biztosít, 
szigorúan ellenőrzött hőszabályozás mellett, ezzel megőrizve a 
kolosztrumban lévő anyagok minőségét. Az immunglobulin-tar-
talom 60 oC felett jelentősen csökken (McMartin et al., 2006), 
ezért nagyon fontos, hogy a kiolvasztás/pasztőrözés ajánlott hő-
foka be legyen tartva. A tasakhoz közvetlenül csatlakoztatható a 
cumi vagy szonda, melynek segítségével a borjúval megitatható 
a föcstej.

A rendszer alkalmazásával biztosítható, hogy minden borjú a le-
hető legjobb minőségű és megfelelő mennyiségű kolosztrumhoz 
jusson születése után 1-2 órán belül. Ezzel javítható az állomány 
egészségügyi státusza, csökken a megbetegedések száma.

Összefoglalás
A megfelelő rendszerbe foglalt kolosztrummenedzsment elő-
nyei – beleértve a kitűnő minőségű kolosztrum lefagyasztását 
– révén messzemenően megtérül a belefektetett munka és 
odafigyelés. A borjak ellátása a születést követően a legjobb 
minőségű, magas IgG-tartalmú kolosztrummal csökkenti a bor-
jú-megbetegedések és mortalitás arányát, ezzel javítja a telep 
nyereséges termelését.
A Sprayfo és a Calf-TMR gyártója a Trouw Nutrition, a komp-
romisszumok 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 egé-
szen a választásig. A megújult Sprayfo Egészséget támogató 
csomag olyan kiegészítőket tartalmaz, amelyek a lehető legjobb 
módon segítik a borjakat.
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal áll partnerei 
rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő 
minőségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs 
tejtaxival, borjú itató automatával, higiénikus kolosztrum kezelő 
rendszerrel, borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő 
telepeket.

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

Professzionális kolosztrum-kezelő rendszer Dániából

Kellemes Ünnepeket Kívánunk és szeretettel várjuk standunkon
(„A” pavilon, 211/B stand) az AgrárgépShow-n!
2019. január 23-26.
Hungexpo Budapesti Vásárközpont

A ColoQuick, a Sprayfo és Calf-TMR hivatalos magyarországi for-
galmazója:

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

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

Magyarországi forgalmazó:

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

Farm-O-San
Rediar

Farm-O-San
Pulmosure LD

Farm-O-San 
Reviva

A FARM-O-SAN TERMÉKEKFARM-O-SAN COLOSTRUM     
Kolosztrum pótló újszülött borjak 

számára.

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

Farm-O-San 
Colostrum

bárányok és kecskegidák számára. A Farm-O-San 
Colostrum fagyasztva szárított kolosztrum por. A 
termék  a Mycobacterium paratuberculosis fajoktól,  
valamint IBR-fertőzéstől mentes. 

Borjú tejpótló tápszerek Csúcsgenetika

Mobil tejkiosztó kocsik,
itató automaták, borjúketrecek

Kolosztrumkezelő rendszerek

Takarmány keverő-kiosztó
kocsik

Takarmány-kiegészítők

Takarmány-kiegészítők, 
silótartósítók

Szeretettel várjuk  
az AgrárgépShow-n!

2019. január 23–26. 
Hungexpo Budapesti Vásárközpont

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Rakodógépek
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Csülökápolás DeLaval EasyStrideTM-dal
Kis Endre 

Regionális kereskedelmi termék értékesítési vezető, DeLaval Kft.

A sántaság az egyik legnagyobb költségtényező a tejtermelés-
ben, néhány szerző az utóbbi évek legjelentősebb problémá-
jának tartja. Eredete több tényezőre vezethető vissza, többek 
között a genetikára, takarmányozásra, telepi menedzsmentre, 
körmözési rutinra, tartási körülményekre, általános telepi hi-
giéniára, a fertőző mikroorganizmusok jelenlétére, valamint a 
szaporodásbiológiai életszakaszra. A betegség megjelenését te-
kintve lehet klinikai vagy szubklinikai, felderítésében az állatok 
testtartásának vizsgálata, azaz a mozgáspontozás segít.
A sántaságot okozó betegségek egyebek mellett csoportosítha-
tók aszerint is, hogy azok a puha szövetállományt (Dermatitis 
Digitalis, Interdigitalis flegmone) vagy a kemény csülökszarut 
(talpfekély, dupla talp, sarokvánkos erózió, fehérvonal elválto-
zás) támadják meg, illetve okoznak ott megbetegedést.
A sántasággal kapcsolatban közvetlen és közvetett költségek 
merülnek fel. A közvetlen költségek a gyógyszerek, felületi keze-
lések, kötszerek, munkaerő, növekedő selejtezés, várakozási idő 
miatt kieső tej, csökkenő testtömeg formájában jelennek meg. 
A közvetett költségek közé tartozik a csökkenő tejtermelés, fo-
gékonyság új betegségekre (tőgygyulladás), valamint a szapo-
rodásbiológiai mutatók romlása. Amerikai szerzők 200-400 $ 
átlagos eseti költséggel számolnak, az EU-ban ez megközelítőleg 
250 EUR.

Többtényezős betegség
A sántaságot több tényező együttesen okozza, így a megelőzés 
hatékonysága érdekében rendkívül fontos a betegség kialakulá-
sának megértése. Néhány tényezőt, ha elkerülni nem is lehet, 
hatásukat viszont enyhíthetjük. Ilyenek például a magas ener-
giatartalmú takarmányadagok, valamint a kemény járófelületek.

Lehetőség szerint figyeljünk az alábbiakra:
A takarmánykeverék kialakításánál:

•	 legyen meg a kívánt minimális rosttartalom
•	 az ellés előtti és utáni takarmányozásban ne legyenek 

éles váltások, különös tekintettel a kisebb abrakadag 
nagyobbra váltására

•	 a tehenek ne legyenek elhízottak az elléskor, fontos a 
rendszeres testkondíció pontozás

A tehenek pihenési idejét maximalizálni kell a megfelelő 
tartási körülmények kialakításával:
•	 a közlekedők és bokszok megfelelő méretezésével
•	 megfelelő almozással a pihenőfelületen
•	 az üszők hozzászoktatásával a bokszokhoz

Megfelelő közlekedő felületek kialakításával és rendszeres tisztí-
tásával a csülkök kevésbé vannak kitéve a kemény, trágyás felü-
letek károsító hatásának. Ezzel kapcsolatban javasolt:

•	 a közlekedőfolyosók rendszeres takarítása (trágyalehú-
zó rendszerekkel)

•	 megfelelő állapotban tartani a közlekedőfelületeket
•	 a közlekedőfelületek csúszásmentesítése és rugalmas 

felület kialakítása (gumiburkolattal)
•	 a szárazonálló teheneket legelőn vagy szalmázott kifu-

tón tartani

A probléma felismerése
A sántaság elleni stratégia egyik fontos eleme a betegség ko-
rai felismerése. Tanulmányok szerint a telepi dolgozók által fel-
ismert csülökbetegségek száma átlagosan 70%-kal kevesebb 
ahhoz képest, mintha egy csülkökkel foglalkozó szakember vé-
gezné a vizsgálatokat. Fontos tehát, hogy a telepi alkalmazottak 
között legyen szakképzett dolgozó vagy az állományt rendszere-
sen vizsgálja külső szakember. 
Árulkodó jelek lehetnek, ha a tehén:

•	 az egyik lábát preferálja
•	 vonakodva indul el
•	 lassan, bicegve jár
•	 látható fájdalma van
•	 a fejésre váró sorban hátul áll
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DeLaval EasyStrideTM 
Egészséges csülök nélkül
nincs termelékeny tehén
Ha egy tehén lesántul, akkor kevesebbet 
mozog, eszik, iszik. Ebből következően 
tejtermelése is visszaesik. Ha ehhez 
hozzávesszük a kezelési költséget, a két 
ellés között eltelt megnövekedett időt és 
a számtalan egyéb közvetlen és közvetett 
költséget, egyértelművé válik, hogy a sántaság 
jelentősen csökkenti vagy akár el is tünteti a 
profi tot.
A DeLaval EasyStrideTM, a csülökápolási 
rutin részeként, lehetővé teszi a fertőző 
organizmusok hatékony kontrollálását, ezzel 
gondoskodva a csülkök egészségéről, az 
állatok komfortérzetéről és a tejtermelés 
jövedelmezőségéről.

                                 www.delaval.hu                                 www.delaval.hu

EasyStride_hu_2018v2.indd   1 2018. 12. 03.   20:46
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A bicegő, sántikáló tehén könnyen azonosítható, ám ilyenkor a probléma már sú-
lyos. A korai azonosítás jelentősen csökkenti a költségeket. Az állapotfelmérés ha-
tékony módszere a mozgáspontozás. Ez az ötpontos rendszer a hát hajlását értékeli 
állás és mozgás közben.

A csülökproblémák lokalizálása
A sántaság leggyakrabban a tehenek hátsó lábain jelentkezik. Ennek oka legfőkép-
pen a súly, illetve a teherhordás biomechanikája. A tehén hátsó lába ugyanis egy 
labdaszerű forgóval csatlakozik a medencéhez, mely meglehetősen merev, a mell-
ső lábak ínszalagjai ezzel szemben jobban viselik a terhet. Ez kemény betonfelüle-
ten a hátsó, külső csülkök terhelését okozza, ezért a problémák leginkább a tehén 
hátsó és külső csülkein fordulnak elő.

Lábvég-fürösztés
A megfelelő higiéniai körülmények megteremtése mellett az egyik legfontosabb 
eszköz a megelőzésre a rendszeres lábvég-fürösztés. A fürdetés a nem fertőző be-
tegségek esetleges komplikációit is segít megelőzni. Rendkívül fontos a lábvég-fü-
rösztő vegyszerek pontos adagolása és az oldat előírtak szerinti rendszeres cseréje. 
Ellenkező esetben a szennyezett fürösztő oldat elveszítheti fertőtlenítő hatását, sőt 
további fertőzések közvetítője lehet.

DeLaval EasyStrideTM

A DeLaval EasyStrideTM egy prémium biocid termék, mely a fertőzések visszaszorí-
tása céljából került kifejlesztésre a környezetvédelmi szempontokat messzemenő-
kig figyelembe véve. Nem tartalmaz nehézfémeket, formaldehidet és QAC összete-
vőket sem – ezzel megfelel a legmodernebb tejipari követelményeknek is.

A DeLaval EasyStrideTM 2%-os oldata hatékonyan pusztítja el a kórokozókat, egé-
szen 10%-os trágyaterhelési szintig. Ilyenkor az oldat kék színe jól láthatóan zöldre 
vált. A termék állatokra és emberekre nézve egyaránt biztonságos. 
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Drewitt Bt. 
 
 

Istállók csúszásmentesítése betonmarással 

100%-os elégedettséggel 
Már több mint 200 000 m2 felmart terület! 

 
 

 

 

Rövid határidőre vállaljuk 

Állattartó telepek betonpadozatának csúszásmentesítését. 

Megtérülése: 
Egyetlen kieső állat értéke magasabb lehet, mint a betonmarás 

költsége. 

 
 

Előzze meg a szétcsúszásokat! 

Új termék érkezett Magyarországra!!! 

Itatószelep, mely nagy 
áteresztőképességű és  
el van látva egy 
fagymentesítő 
szerkezettel, mely 
csökkenti a szelep 
elfagyásának esélyét. 

www. Drewitt.hu 

Szabó Lajos 

Mobil: +36-70-37-56-662 

E-mail: lalesz32@gmail.com 




