ISO 9001

XXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2019/2
Tanúsított cég

XV
20

hatagro.hu

KENO COX
TM

A

cryptosporidiózis

következtében

egyre

szaporodó borjúmegbetegedések és - elhullások
elleni

védekezésben

a

KENOTMCOX-szal

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

A Cryptosporidium fertőzés elleni védekezés eszköze
További információérT keresse kereskedő kollégáinkaT:
varga adrienn

vas, győr-moson-sopron, komárom-esztergom megye

+36 20 3477 040

diószegi kata

Zala, veszprém, fejér megye

+36 20 5943 132

Tóth szabolcs

somogy, baranya, Tolna 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

Egyesületi élet

Holstein
Magazin
XXVII. ÉVF. 2. SZÁM, 2019

XVIII. évf. 1. szám, 2010

A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA

A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA
Holstein_2010_1.qxd

2/18/10

Holstein
Magazin

5:10 PM

Page 1

Tartalom:
EGYESÜLETI ÉLET
EGYESÜLETI
ÉLETelnökségi üléséről (Bognár László)
Beszámoló a WHFF

Holstein
Magazin

AAmikor
felelôs egy
kiadó
jegyzete
(Bognár László)
ország
lépi át
a tízezret (Sztakó István)
Aranytörzskönyvi
avatások
2018. évi 1-3. laktáció
TOP502009.

4

6

6

8

Amirôl tavaly olvashattak
Holstein Európa Bajnokság, Belgium (Kovács Dániel)
Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
Európa Bajnokság, Libramont 2019. (Sebők Tamás)
Új tulajdonságok a tenyészértékbecslésben
Területi hírek
„Ölég nyizigének láccik ez a bika”
Tüntetés a Penny Market Kft. árképzése ellen
TELEPSZEMLE
HAZAI SZERZŐINK
Agroméra Zrt., Érsekvadkert (Krajczár Zsuzsanna)
Székácsos tanulók sikere Ausztriában (dr. Bischofné Németh Katalin)
HAZAI
SZERZÔINK
Az ikerellések
és holtellések előfordulása

8

és hatása a főbb szaporodási
mutatókra,
és az általuk
Halvaszületésekbôl
eredô gazdasági
veszteség
csökkentésének
lehetôségei
(Szencinagy
Ottó) létszámú
okozott gazdasági
veszteségIII.
hazai
holstein-fríz
tehenészetekben
Tejpiaci
és szabályozási
információk (Fórián Zoltán)
(Fodor István, Kern László, Varga-Balogh Orsolya Gabriella,

ISO 9001

Tanúsított cég

XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1.

ISO 9001

XXVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2019/2

Tanúsított cég

4

18
20
22

25

24
34
36
38

28
32

44

Nyugati értelem, keleti nyugalom? Az állattartás jövőjéért itthon

46

Részvételi rekord. Újabb siker – UBM Szarvasmarha Szakmai Nap

48

XVIII.DeLaval
évfolyam
1. szám
OptiDuo™
- a takarmány felfrissítő (Boldizsár Péter)
2010/1.

A negatív energiamérlegről (1/2) (Katonáné Stiller Krisztina)

ISO 9001

52
56

XV
20

NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN HOLSTEIN FRIESIAN BREEDERS

2010/1

20

A különbözô tejtermelésû holstein-fríz tehenek
Gábor György, Ózsvári László)
ivóvíz fogyasztása (Bedô Sándor)
40
A
szilázs
oltóanyagok
minőségének
és
hatékonyságának
Az oltógyomor helyzetváltozás újabb megoldási
kulcsa a gyártási
folyamat
és a minőségi
kontroll,
mindennek
lehetôsége
(Szelényi Zoltán,
Horváth András,
Sassi Gergely, Bajcsy
Árpád Csaba,
Szenci Ottó)
44
hátterében pedig a folyamatos innováció (Dr. Kovács Tamás)

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

16

Tanúsított cég

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

EGYESÜLETI ÉLET

Beszámoló a WHFF
– a Holstein Világszövetség –
elnökségi üléséről
Bognár László,
ügyvezető igazgató, HFTE
A Holstein Világszövetség elnöksége a delegáló világrészek regionális elveinek megfelelően soron következő ülését Santiago
de Queretaro-ban tartotta, a Mexikói Holstein Egyesület meghívására.
Észak-, valamint Dél-Amerika, Óceánia (Japán, Ausztrália, Új-Zéland) és Európa holstein törzskönyvező szervezetei delegálnak
szakembereket a világszervezet vezető testületébe.
Az elnökség évente egy alkalommal ülésezik személyes jelenléttel és több telefon-konferenciát, illetve interneten történő
Skype tárgyalást folytat az év további időszakában. Kiemelt
téma volt a világszervezet közelgő (2020) küldöttgyűlésének és
konferenciájának előkészítése, de e mellett stratégiai tervezés
és a szokásos ügyvitellel összefüggő napirendi pontokat is tárgyaltunk. Az ország/régió-beszámolók során pedig számot adtunk a tenyésztést, törzskönyvezést érintő aktualitásokról, feladatokról.

Mexikó
A feszes napirend teljesítésén túl alkalmunk nyílt megtekinteni
az ország középső részén folytatott tejtermelő szarvasmarhatartást és megismerkedni a különleges éghajlati körülmények
között alkalmazott tenyésztési koncepcióval. Sokak számára
meglepetés talán, de Mexikó hatalmas, rendkívül változatos
klimatikus és domborzati viszonyokkal rendelkező ország. A trópusi, szubtrópusi területektől kezdve egészen a magashegységi fagyos zord zónákig minden előfordul ott. A mezőgazdaság
komoly szereppel bír az ország gazdasági fejlődésében. Szinte
minden megterem a vidéken, több gazdaságilag fontos kultúrnövényünk őshazája, genetikai bázisa ott található. A kukorica,
paradicsom, burgonya, hogy csak néhányat említsek. A limitáló tényező egyértelműen nem az alacsony hőmérséklet, vagy a
napsütés hiánya, hanem pont az ellenkezője. Vendéglátónk elmondása szerint az utóbbi évtizedben az időjárás kiszámíthatatlansága és a korábban megszokott rendben érkező a csapadékeloszlás és az ahhoz igazodó gazdálkodást teljes megbolydulása
4
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jellemzi. Az öntözött területeken viszont kiváló termés takarítható be. Lucernaföldjeiket 10-12 alkalommal tudják kaszálni és
készítenek belőle ragyogó minőségű lucernaszénát.
A holstein tenyésztésben egyértelműen a helyi fogyasztási szokásoknak megfelelő termelési és tenyésztési koncepció érvényesül. A mexikói konyháról mindenkinek elsőre a csípős csili
és a fűszeres, darált húsos különböző lepénykék, a taco-k jutnak
az eszünkbe.
Mindezek mellett nagyon hasonlít az ízlésviláguk a Magyarországon megszokotthoz. A tejtermékek közül a világon kevés
helyen találhatunk a hazai finom tejfölhöz megtévesztésig hasonló savanyított tejszín készítményt. A sajtokat legtöbbször az
ételek izét gazdagító feltétként rászórva használják. A taco, mint
a mexikói konyha ikonikus étele kihagyhatatlan összetevője a
tejföl és a reszelt sajt. Folyadéktejre nagy az igény, a probléma
mindössze annyi, hogy a forró éghajlati jellemzők miatt a friss
tej a polcokon viszonylag mégis ritka. Ennek többek között az
az oka, hogy a vásárlók életkörülményei és a lakóhelyükre történő utazás nem kedvez a friss tej tárolásának és szállításának.
Sok esetben nem rendelkeznek a háztartások hűtőgéppel vagy
épp a folyamatos elektromos áramszolgáltatással akadnak gondok. Nagyobb városokban, a városi lakosok körében friss tej a
népszerű, de e mellett az UHT-tej forgalmazása is nagy arányt
képvisel. A bevásárlóközpontok polcain egyébként bőséges kínálat található a helyi és a nemzetközileg is ismert márkák termékeiből.

A gazdag kínálatból leszűrhetjük azt a megállapítást, hogy a
mexikóiak bizony nagyon szeretnek enni és jól tudnak főzni. Az
ország szubtrópusi területein ízletes egzotikus gyümölcsök és
zöldségek teremnek, amelyeket változatos módon készítenek
el. A marhahús fogyasztása általánosnak mondható, akár steak,
grillezett vagy darált hús formájában különböző töltelékekben,
ragukban. Kifinomult ízlése valló, helyben sütött pékáruik és különböző gabonalisztekből készített lepénykéik rendkívül ízletesek. Mexikó a saját igényein túl az exportpiacokon is értékesít agrártermékeiből. Fő piaca Dél-Amerika és az USA. Ez a kiemelkedő
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export-potenciál főként a természeti, termőföldi adottságoknak,
az olcsó nagy tömegű, bár meglehetősen képzetlen munkaerő
rendelkezésre-állásának, valamint a külföldi tőkéből finanszírozott befektetések során létrehozott intenzív gazdaságoknak köszönhető. Láthatunk itt hatalmas holland üvegházakat, amerikai
zöldség és gyümölcs farmokat és kanadai irányítású tejtermelő
üzemeket. Nem tudtuk nem észrevenni az odatelepített, globális, jónevű vállalatok ipari üzemeinek tucatjait…
Nagy lélekszámú és korösszetételét tekintve igen fiatal országról beszélhetünk. Nagyon sok a gyermek és a fiatalkorú. Bár általános az iskolakötelezettség, mégis sok az utcákon csellengő,
megélhetést kereső, a szüleiknek „segítő” gyermek, a vidéki gazdaságokban pedig általános gyermekmunka.
Ranch Fuentezuelas
A tejtermelő gazdaságok az USA nyugati vidékéhez hasonló benyomást keltenek. A dry-lot rendszer, amely abból áll, hogy a
nyitott oldalakkal rendelkező pihenőboxos istállókat száraz kifutók veszik körül, az etetés/takarmányozás az árnyékosabb istállóban, etetőúton történik. Víz permetezésével és mesterséges
ventilációval oldják meg a tehenek hűtését. A pihenőboxokban
homok alomanyagot használnak, a járófelületekről a trágyát
vízöblítéssel távolítják el. A fejés általában karusszel-rendszerű,
nagy befogadóképességű fejőházakban történik. Az istállók tájolásával igyekeznek kihasználni a természetes légmozgás, a szél
kedvező hatását.
A borjakat egyedi ketrecekben, később az üszőket csoportosan
tartják, a teheneket pedig termelésük és laktációs állapotuk
alapján csoportosítják, napi háromszori fejéssel.

Tenyésztési céljaik hasonlóak: nagy mennyiségű, értékes
beltartalmi összetevőkben gazdag tejet termelő, hosszú hasznos
élettartammal rendelkező teheneket szeretnének a gazdaságaikban látni. A befektető tulajdonosok „nagyban” gondolkodnak.
Ezt jól példázza az elnökségi delegáció által felkeresett
Fuentezuelas Ranch. Itt a Cervantes család négy generáció óta
foglalkozik ezzel a tevékenységgel. A tenyészet alapjai 1954-re
nyúlnak vissza, a mai állományon — több, mint 1000 tehenet
fejnek — pedig jól megmutatkozik a tudatos és konzekvens
tenyésztő munka. Az állomány homogén képet mutat, meglehetősen nagytestű egyedeket, gépi fejésre kiválóan alkalmas
tőgyeket láthattunk. Aktív tagjai a Mexikói Holstein Egyesületnek, részt vesznek a tejtermelés-ellenőrzésben, a küllemi bírálati programban, nemzeti holstein show-on, együttműködnek
a tenyészbika előállításban és a genomikai programokban. A
FTZUELAS prefix jól ismert név a holstein világban értékesített
tenyészállataiknak, embrióiknak és a „Ranch elit program” bikakínálatnak köszönhetően. 60 férőhelyes rotary fejőházban
fejik teheneiket. TMR takarmányozási rendszert alkalmaznak,
amelyben a tömegtakarmány lucernaszenázsból és szénából,
kukoricaszilázsból és tritikálészenázsból áll. További nagy men�nyiségben vásárolnak lucernaszénát és árpaszalmát. Kénytelenek öntözni a tömegtakarmány-termő területeiket. A lucernaföldjeik 85 százalékát, míg a kukorica termőterületeiknek 50
százalékát csepegtetéses öntöző rendszerrel látták el. Naponta
ötször osztják ki a takarmányt a nagy termelésű csoportok esetében, kétszer a frissen ellettek és egyszer a szárazonálló tehenek számára. Az üszőket egy másik farmon nevelik és 7 hónapos
vemhes korukban hozzák vissza. A termékenyítésekhez ivar-determinált (szexált) spermát használnak az üszők első két termékenyítéséhez kiváló eredménnyel, amely lehetővé teszi számukra a „felesleges” szaporulat értékesítését. Extra minőségű tejet
termelnek, a telepi laktációs átlag megközelíti a 12.000 kg-ot.
Több éven keresztül vezeték a termelési listákat. A tehenek átlagos napi tejtermelése 34,44 kg, 3,50% zsír és 3,17% fehérje
beltartalommal, 160,000 alatti szomatikus sejtszámmal.
A küllemi bírálatban kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. 72 tehén rendelkezik VG pontszámmal, egy tehenük négyszeres Excellent, egy tehenük kétszeres Excellent, négy tehenük
pedig Excellent bírálatot ért el.
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Amikor egy ország lépi át a tízezret
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

A március 15-e előtti időszak mindig izgalommal teli az Egyesület életében. Ekörül áll össze ugyanis kereshető és közölhető
Két
egésszé az előző évben gyűjtött – NÉBIH-től megkapott - hivatalos termelési és tenyésztési adatok gigantikus mennyisége, mely
tényleg több gigányi tárhelyet tölt meg.
Idén először a keresztezett (220-225 konstrukciós kódú) termelésellenőrzött holstein állomány termelése is átlépte a 10.000
kg-os standard laktációs álomhatárt (10.115 kg), mindezt 411
egyedes telepi átlag mellett. A létszámában jóval kisebb, vérhányadában 100%-ban fajtatiszta 220-as populáció ezt a szintet
már három éve elérte. Ahogy haladunk előre az időben, évek
óta folyamatosan emelkedik a termelés szintje, de az előző évhez képest egyre csökkenő mértékben (1. táblázat). Ez valahol
természetes is, hiszen egy már európai szinten is eleve magas
termelésű állományt egyre nehezebb még inkább csúcsra járatni. A beltartalom – fehérje% és zsír% – minimális változást mutat, ami jól jelzi, hogy a feldolgozók a mennyiséget preferálják.
1. táblázat: A hazai holstein-fríz populáció zárása az elmúlt
3 évben
A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása 2018-ban:
Konstr.
kód

Elszámolt
laktáció KEKI
db

ÁtlagTejlaktáció nap

Tej kg

220

9592

416

2,1

297

220-225 129.696 424

2,1

298

átlag
Zsír
kg

Zsír
%

Feh.
kg

Feh.
%

10.537 385,2 3,65

343,7

3,26

10.115 368,7 3,64

332,3

3,28

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása 2017-ben:
Konstr.
kód

Elszámolt
laktáció
db

KEKI

ÁtlagTejlaktáció nap

Tej kg

220

9058

428

2,1

298

10.341 384,2 3,72 343,7

3,32

432

2,1

298

9919

3,33

220-225 130.787

átlag
Zsír
kg

Zsír
%

Feh.
kg

364,2 3,67 330,3

Feh.
%

A hazai holstein-fríz populáció standard laktációs zárása 2016-ban:
Konstr.
kód

Elszámolt
laktáció KEKI
db

ÁtlagTejlaktáció nap

Tej kg

220

8653

428

2,2

298

220-225

131.599 436

2,2

298

átlag
Zsír
kg

Zsír
%

Feh.
kg

Feh.
%

10.069 371,1 3,69

329,7

3,27

9685

318,3

3,29

355,6 3,67

Az elszámolt laktációk darabszámában jelentős eltéréseket nem
tapasztalhatunk, az ezer egyed nagyságrendű változások láthatóan leginkább a laktációt zárt egyedek mozgásából adódnak,
hiszen az elmúlt három évben állománynövekedést mutatnak a
statisztikák. Szembeötlő és örvendetes viszont a két ellés közti
idő drasztikus csökkenése, a jelenlegi 424 napra a holstein fajtában ebben az évszázadban még nem volt példa. Ez a keresztezett populációban 8 napos, míg a fajtatiszta 9600 állatnál 12
napos csökkenést jelent a tavalyi átlagokhoz képest! Ez jelentős,
6
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már gazdaságilag is pozitívan értelmezhető változás, különösen
annak tudatában, hogy az elmúlt 10 évben csak pár napos eltéellés
idő mozgásokat láthattunk.
réseket,közti
oda-vissza

Hogy mi lehet az oka ennek a látványos és kívánatos csökkenésnek? Talán, hogy megtanultuk és értjük a fajtát. A korszerű
tenyésztési technológiákkal magas tejtermelés mellett is sikerül
egyre inkább közelíteni a „természetesnek” tekintett egy évhez
az állatok ellési ciklusát. Az egyre több telepen rutinszerűen
alkalmazott szinkronizálási protokollok, az ovsynch különböző
változatainak, fejlesztéseinek használata főleg a nagyméretű
telepeken már olyannyira előrehaladott, hogy jó páran a 400
nap alá is bekacsintgatnak. Erre példaként a 2018-as laktációs
zárás eredményei közül az 50 feletti egyedszámú tenyészetek
listáját hozom, melyből a TOP40-et kiragadva a negyvenből 26
tenyészet szerepel 424 nap vagy az alatti két ellés közötti idővel,
közülük 8 telepen 400 napon belül ellenek a tehenek. A jól felépített és következetesen betartott protokollok, a mindennapi
rutinba beépített technológiák láthatóan meghozzák a tőlük elvárt eredményeket.
A laktációs átlag tavalyhoz képest nem módosult, a tehenek
eszerint 2,1 laktációt töltenek a tenyészetekben. Ez korábban
sosem látott alacsony szám, magyarázata az ivarspecifikus szaporítóanyag használatában is kereshető, hiszen általa jóval több
üszőszületés, több vemhes üsző és arányaiban gyorsabb tehénselejtezés, genetikai előrehaladás prognosztizálható.
Küllemi bírálat: a laktáció és küllem összefüggései
Egyik legújabb vizsgálatunk megnyugtató és örömteli eredménnyel szolgált. Az Országos Szarvasmarha Adatbázis hivatalos adataiból lekértük az első laktációs, 220-225 konstrukciós
kódú (50% feletti HF vérhányadú), küllemi bírálattal rendelkező
holstein tehenek hivatásos bírálók által felvett küllemi bírálati
végpontszámait és az ICAR szerint mért termelési eredményeit
a 2014 és 2017 közötti négy évre vonatkozóan. A közel 136.000
egyed adatait rendszerezve egyértelműen megállapítható a
végpontszám és a termelés pozitív kapcsolata (2. táblázat).

EGYESÜLETI ÉLET
2. táblázat: A küllemi végpontszámhoz tartozó termelési
eredmények az első laktációs hazai holstein állományban
2014-2017. között
Végpontszám

2. ábra: Az első laktációs holstein állomány sandard termelése
és küllemi végpontszámaik kapcsolata, 2014-2017.

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

st. tej (kg)

7728

8581

9039

9474

9988

10784

st. zsír (kg)
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Egyértelműen kitűnik, hogy a jobb küllem, a magasabb pontszám tejmennyiségben és beltartalomban is magasabb kilókat
eredményez. Meglepőnek tűnik, hogy a jobb küllemhez és magasabb termeléshez csökkenő tejnap társul. A két legnépesebb
osztályt, a Good (75-79) és a Good+ (80-84) osztályokat tekintve
ez nagyjából 424 és 430 nap körüli két ellés közötti időnek felel
meg. Megdőlni látszik tehát az a korábbi feltételezés, mely szerint a szaporodásbiológiai mutatók romlása a magas termeléssel párhuzamosan jelentkezik.
1. ábra: Az első laktációs holstein állomány standard termelése
és küllemi osztályba sorolásuk kapcsolata, 2014-2017.

Ha ugyanezt az adathalmazt nem osztályonként, hanem bírálati
végpontszámok és tejmennyiség szerint jelenítjük meg, akkor
egyértelművé válik, hol is tart most a fajta fejlődése Magyarországon. A 2. ábrán jól látható, hogy a populáció igen jelentős
része – 46%, 63.297 egyed – 79-80-81 végpontszámmal rendelkezett akkor. Ez állományszinten igencsak kiváló eredmény.
A zöld vonal a végpontokhoz kapcsolódó tejmennyiséget jelöli.
A 65 és 85 pontnál látható, trendtől eltérő kiugrásokat 14, illetve 53 egyed termelése adja, itt az egy-két szélsőértéket mutató
termelést kivéve egyenletesebben emelkedő görbét kapnánk
eredményül. (Szándékosan nem módosítottuk az eredményeket.) A végpontszámokhoz tartozó pontos létszámokat és tejtermelés kg-okat a 3. táblázat tartalmazza. Az első laktációs tehenek bírálatakor maximum 89 pont adható.

3. táblázat: A küllemi végpontszámokhoz tartozó gyedszámok
és standard első laktációs termelések (2014-2017.)
Pont- egyedszám szám
tej kg
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14
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1789
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88

1

12070
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3159

9116,65
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1

12747

Az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a hivatalos lineáris leíró bírálat és az ezen adatokból számított végpontszámok
felhasználása egy állományszinten is kiváló tenyésztés-szelekciós eszközt ad a kezünkbe.
A közeljövőben finomítjuk a vizsgálatot, valamennyi fő bírálati
tulajdonságra elvégezzük a számításokat.
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A HFTE - ÁT Kft. - NÉBIH hivatalos 2018. évi standard laktációs zárása alapján közöljük az 1-3. laktáció TOP 50 egyedét.
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A robotfejés szakértője

SAC RDS
FUTURELINE MAX

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
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Örömmel adjuk hírül, hogy a Szarvasmarha-ágazati Szeminárium keretein belül megrendezésre kerül egy
különleges Gyepápolási Nap, ahol a tantermi előadások mellett terepi gépbemutató is lesz.

2019. MÁJUS 21. (KEDD)

GÖDÖLLŐ, TUDÁSTRANSZFER-KÖZPONT (SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 6.)
Szervezők: ÁT Kft., Szent István Egyetem – ÁTTI Gyepgazdálkodási Műhely, GAK Szárítópusztai Növénytermesztési Bemutató- és Tanüzem; együttműködők: Güttler Kft., Agro-Largo Kft.

9.00-9.45

10.00-10.30
10.30-10.45
11.15-11.35
11.35-11.50
EBÉD

12.00-13.00
13.20-15.00

Előadó
Dr. Tasi Julianna
Török Gábor
Dr. Halász András

Előadás címe
Gyepfelújítási módszerek, termőképességi és
takarmányminőségi hatások

15 perc szünet
A fásszárúak (cserjék) irtása és visszaszorítása a legelőről
Gyepfelújítási technológiák a Güttler Kft.-nél
15 perc kérdések, 15 perc szünet
Dr. Bajnok Márta
A gyepvetőmag keverékek összeállítását befolyásoló
Dr. Tasi Julianna
tényezők
Agro-Largo Kft.
Fűmagtermeltetés és értékesítés szakmai alapokon
10 perc kérdések
Mozsgai József
Vörös Endre

Utazás a bemutatótérre (kb. 20 perc)
Dr. Halász András A felülvetés, a gyeptelepítés és a gyepszellőztetés gépeit
Dr. Bajnok Márta
bemutatja a Güttler Magyarország Kft. és a GAK Kft.
A főbb gyepalkotó növényfajokat bemutatják a SZIE
Gyepgazdálkodási Műhely oktatói
A változtatás jogát fenntartjuk!

Részvétel:
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük írásban jelezze az ÁT Kft.
honlapjáról (www.atkft.hu) letölthető regisztrációs lapon.
•
•

Jelentkezési határidő: 2019. május 15.
Részvételi díj:

•

o Május 5. után a részvételi díj: 25.000 Ft + ÁFA
Költségtérítés módja: számla ellenében átutalással a rendezvényt megelőzően.

o Kedvezményes előjelentkezés május 5-ig: 15.000 Ft + ÁFA

További információ: Rácz Henriett (+36 20 329-5227, racz.henriett@atkft.hu), www.atkft.hu

EGYESÜLETI ÉLET

ÁLLATTARTÓ TELEPEK
CSÚSZÁSMENTESÍTÉSE

BETONMARÁSSAL

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

SZILÁGYI ZSOLT EV.
+36-20/34-71-427
szikla.23@freemail.hu
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Claessens Általános Mezõgazdasági Kft. - Somogyszob, Segesd
Földesi Rákóczi Mezõgazdasági Zrt. - Földes
Szent István Egyetem tangazdasága - Hatvan-Nagygombos
Génbank-Semex Hungary Kft. - Mezõhegyes
,,HALADÁS PLUS” Mezõgazdasági Szolgáltató Kft. - Medgyesegyháza
Városföld Agrárgazdaság Zrt. - Városföld
VADAS Kft - Bélmegyer
Hajdúböszörményi Béke Mezõgazdasági Kft. - Hajdúböszörmény
BOS BLEK - FARM Kft. - Berettyóújfalu
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Kis- és nagyüzemi borjúnevelés
ALMA PRO-val

Természetes tartási
körülmények, kiváló hozam
•
•
•
•
•
•

automatikus cumifertôtlenítés

milliliter pontos tejmérés
parallel itatás egyszerre 4 álláson
teljestej itatás
automatikus cumifertôtlenítés vízzel és szerrel
automata rendszermosás savas és lúgos vegyszerrel
12”-os magyar nyelvû érintôképernyő

Tekintse meg bemutatótermünkben,
illetve kérjen hazai referencia látogatást!
tel.: +36 70 600 3664

www.stallprofi.hu/urban

TAKARMANYOZÁSI
MEGOLDÁSOK
borjaknak
fejlesztve

Istállótól a biogázig
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Holstein Európa Bajnokság, Belgium
Kovács Dániel
küllemi bíráló, HFTE

Idén áprilisban a 14. Holstein Európa Bajnokság látogatói lehettünk, melyet az EHRC (Európai Holstein Konföderáció) rendezett
Belgiumban. A libramont-i esemény 9 európai ország részvételével zajlott, ám ezen a versenyen az open show-któl eltérően
csak tenyésztőszervezeti támogatással vehettek részt a tenyésztők, így itt az országok összecsapása került előtérbe nem az
egyéni verseny. A kiállításon csak holstein és red-holstein fajtájú

teheneket mutathattak be a résztvevők. Vörös színváltozatban
7 ország nevezett egyedeket a versenyre (Svájc, Franciaország,
Hollandia, Olaszország, Németország, Belgium, Luxemburg), az
országok versenyében Svájc, Franciaország, Hollandia és Olaszország indult el. A holstein mezőny népesebb volt: 9 ország nevezett a versenyre (Svájc, Franciaország, Hollandia, Olaszország,
Spanyolország, Belgium, Luxemburg és Csehország, Németország és az Egyesült Királyság), de a csapatversenyben itt sem
volt teljes a létszám, mert a német és az angol csapat nem indult az országok versenyében.

Már a versenyt megelőző napokon érezhető volt a feszültség. A
tehénszállásokon minden csapat feszülten, nagy odafigyeléssel
készítette elő állatait a megmérettetésre. A kétnapos rendezvényen minden délelőtt a jövő generációé volt, mert ekkor zajlottak a fiatal felvezetők és felkészítők versenyei, ahol 19 ország
résztvevői mérték össze tudásukat. Az első nap délutánján a vö16 HOLSTEIN MAGAZIN 2019/2

rös holstein fajta legszebb egyedeit láthattuk, a második napon
pedig a holstein show zárta a programot. Már a show-k kezdete előtt egy órával nehéz volt jó helyet találni a lelátón, mert a
versenyző országokból érkezett szurkolók már korán elfoglalták
a jobb helyeket. A vörös tehenek versenyét egy svájci bíró, a

tavaly Hódmezővásárhelyen nálunk is bíráskodó Markus Gerber
bírálta. Bár a kategóriákban jobbnál jobb egyedek kerültek bemutatásra, a favoritnak számító tehénen már a ringbe lépésekor
megakadt az ember szeme. Ez az egyed a svájciak Pastique nevű
tehene volt, amely a Swiss expo után itt is diadalmaskodott,
és elnyerte a Grand Champion címet. A vörösek bírálata is fe-

EGYESÜLETI ÉLET
szült, de jó hangulatban telt, ám az igazi show-élményt a fekete
holstein tehenek bírálta hozta meg. A tömött lelátókon az angol bíró, Mark Nutsford minden mozdulatát izgatottan figyelte a
közönség. Végül itt is a svájciaké lett a végső győzelem, mivel a
Heline nevű tehenük elvitte a nagydíjas címet.
Bár az időjárás mostohán bánt minden részvevővel, a szervezők
munkája kifogástalan volt. A kiállítás jól áttekinthető, informatív
és magas színvonalú volt, megtisztelve ezzel az európai holstein
tenyésztést. Az árverésen elkelt tételek közül szívesen láttunk
volna néhányat idehaza is.

Magyar vonatkozások:
Bognár László ügyvezető igazgató volt a szervező bizottság vezetője.
Sebők Tamás területi igazgató tagja volt a kiállítás welfare csapatának, ahol az állatjólléti szabályzat betartásának ellenőrzése
volt a feladatuk.
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető a patrol group tagja volt, ők az
istállókban figyelték a tehenek felkészítésének szabályosságát.

Az eredmények
A kiállítás egészében a svájciak bizonyultak
a legjobbnak, mind a fekete, mind a vörös
holstein egyedei diadalmaskodtak, és az országok rangsorában is ők voltak az elsők.
Red-holstein helyezettek:
Grand Champion: PASTIQUE
(MR SAVAGE×Lystel STARFIRE) Svájc
Reserve Champion: Plattery Armani Brook
(MR Apples ARMANI×Stollberg STADEL RED) Svájc
Országok versenyének nyertese: Svájc
Holstein helyezettek:
Grand Champion: Du Rahun Chelios HELINE
(Domicole CHELIOS×UMANOIR) Svájc
Reserve Champion: Sunibelle Dempsey ESPRIT
(Lirr Drew DEMPSEY×SANCHEZ) Svájc
Országok versenyének nyertese: Svájc
Újabb kimagasló tenyészértékű üsző született a Milkmen Kft. Földespusztai telepén! 7144 Vilma (Humblenkind×Denver) a
márciusi tenyészértékbecslés alapján 2897 GTPI értékkel, kimagasló 1032 NM($) és 7,3 hasznos élettartam mutatóval köszönt
be! Embrióprogramból született, anyja az az 5140 Milkmen Vilma Denver, aki maga is vezette már korosztályában az európai
GTPI listát. Gratulálunk a Milkmen Kft. csapatának!

A kiállítás számunkra egyik legnagyobb eseménye, hogy a magyar holstein tenyésztés történelmet írhatott: a Milkmen Kft. fent
említett Vilma (Cookiecutter HUMBLENKIND×Mogul DENVER) nevű üszője bekerült a kiállítás árverési kínálatába. A licit 1000
euróról indult, de pillanatok alatt felugrott hét, majd tízezres magasságokba. A vevők lelkesedése tovább emelte a tétet, a licit
felugrott 15.000 euróra majd végül 17.000 eurónál ütötték le a kalapácsot. Számunkra ez nagy mérföldkő lehet, mivel kiválóan
bizonyítja a hazai tenyésztési színvonal versenyképességét az európai mezőnyben is.
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Magyar bázison listavezető!
GMHGi 1698

Wendland Holsteins

inteRCitY

INTERCITY (Photo KeLeKi)

DEU 03 60044741 aAa 234 K-Cn: AB ß-Cn: A1/A2 KPLSZ: 33343
Imax x Mylove VG-85 (Doorsopen) x Mandy VG-86 (Balisto)
x Niermann-Schiplage Moonlight VG-87 (Man-O-Man)
x Niermann-Schiplage Moncherie VG-85 (Sharky)

Nagyanya: Mandy VG-86

Dédanya: Niermann-Schiplage
Moonlight VG-87

GMHGI Végpontszám Tőgy index Láb index Hasznos élettartam Szomatikus sejtszám Ell.ind. Rel%
1698
2,82
2,95
2,12
1,41
-4,19
1,01 68
RZG
160

RZE
126

Euter
133

Fund.
106

RZN
134

RZS
133

RZR
115

Tejtermelés(kg) Zsír % Zsír kg
+2381 -0,01 +87

Fehérje % Fehérje kg Ell.dir.
+0,01
+81 0,68

RZM Milch kg Fett % Fett kg Eiw. % Eiw. kg
142 +1916 -0,08
+66
-0,10
+53

Kimagasló termelés – Nagyszerű tőgy és lábak
Rendkívül alacsony szomatikus sejtszám

Kapcsolat

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

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS
MESTERFOKON

masterrind@masterrind.hu
www.masterrind.hu

Si.
73 %
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Európa Bajnokság, Libramont 2019.
– az állatjóllét célkeresztjében –
Munka a Welfare csoportban, avagy küszöbön egy új show-világ?
Sebők Tamás,
területi igazgató, HFTE
Az utóbbi években egyre gyakrabban éri negatív kritika a tejelő
szektor szereplőit az állatjólléti szervezetek, a „zöldek” és elsősorban a „vegánok” radikálisabb csoportjai által. A kiállítás, mint az
egyik legerősebb kommunikációs csatornánk lenne hivatott arra,
hogy közelebb hozza egymáshoz az ágazat szereplőit és a fogyasztókat, eloszlassa az ágazattal kapcsolatos tévhiteket, valamint rávilágítson a szakma igazi szépségeire.
Az Európa bajnokság a holstein tenyésztők egyik legnagyobb ünnepe: a helyszínen több mint 10.000, az élő közvetítésnek köszönhetően a világból több mint 100.000 „virtuális látogató” komoly
felelősséget ró mind a szervezőkre, mind a versenyzőkre. Az „ünnep” egy hétig tartott. Mára már minden csapat otthon van, lassan a karanténozási idők is lejárnak és kezdődnek a hétköznapok,
ahol a mindennapi munkák mind egy célt szolgálnak: az egyre nagyobb hatékonyság mellett a profitszerzés maximalizálását, amelyet egyetlen nagy csoportnak: a fogyasztóinknak köszönhetően
tudunk realizálni. A fogyasztóinknak viszont a kiállítások nyújtják
szinte az egyedüli lehetőséget arra, hogy a tejelő ágazat szereplőivel személyesen találkozhassanak, megismerhessék az ágazat
hátterét és fő szereplőit. A tejtermelő ágazatnak szüksége van a
„pozitív visszacsatolásra” a fogyasztóitól. Amennyiben olyan hangoktól hangos a tehenek mögötti sétány, mint pl., „szegény tehenek”, „ezek itt kínozzák a szegény állatokat” vagy „ezek a tehenek
már nem is igazi tehenek” stb., akkor a hosszú felkészülés, a komoly
anyagi ráfordítás és erőfeszítések mind-mind hiábavalóak voltak, és
pont a célközönségünknek küldött „üzenet” kerül a „levélszemét
mappába”. Ezért be kell látnunk, hogy a kiállítás napján a pillanatragasztó, mint tőgyzáró eszköz ugyanúgy elszörnyedésre adhat okot
a közönség számára, mint a pattanásig feszült tőgy, amelyből már
folyik a tej és ekkor elég még egy bőgés a tehén részéről – legyen is
az bármilyen okból – és máris érkezik a komment: „szerencsétlen
állat”, stb., stb.
Mindezek mellett az illegális felkészítési módszerek megszüntetése
szintén a megoldásra váró feladatok között szerepel.
A fenti problémák megelőzése céljából az EHRC vezetősége kidolgozott egy új, a nemzetközi show-bírálatokat meghatározó szabályrendszert (Code of etics, Terms of reference) amelynek három fő
célkitűzése van:
– Sportszerűség (Fair play)
– Állatjóllét (Animal welfare)
– Kedvező kép kialakítása a tejelő szektor résztvevőiről
Az új szabályrendszer (TOR) fő irányelvét két mondat határozza meg:
1. Az állatokat olyan természetesen mutassuk be, amennyire
csak lehet.
2. Az egészéges állatnak nincs szüksége kezelésre, a beteg vagy
kezelés alatt álló állatot viszont nem kell bemutatni, vagyis az
állatnak semmilyen kezelésre és egyéb kezelésnek tűnő felkészítési praktikára nincs szüksége ahhoz, hogy ringbe lépjen, ha
mégis kezelni kell valamivel, akkor az azt jelenti, hogy az állat
nem egészséges, vagyis nem alkalmas arra, hogy a show-bírálaton szerepeljen.
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A bajnokság ideje alatt az ún. Patrol Group folyamatosan „járőrözött” az istállóban, ahol a tehenek felkészítése zajlott. Preventív
célzattal tanácsokkal látták el a résztvevőket, ellenőrizték a legálisan használt kezeléseket (gyógyszer csak a hivatalos állatorvos
közreműködésével volt használható, kivéve az orvos által megjelölt
üvegben tárolt oxitocin injekciókat), a show napján – éjszakáján –
állandó összeköttetésben a hivatalos állatorvosokkal próbálták a
szabályok betartását ellenőrizni.

A pre-ring, ahol a tehenek ultrahangos és vizuális vizsgálata történt.
Az új szabályzatnak megfelelően a ringbe lépés csak az ún. preringen keresztül történhetett. Itt zajlott a Welfer Group – sokszor
nem könnyű – munkája, ahol olasz, német és holland szakemberekkel dolgoztam együtt. Minden résztvevő ultarhangos vizsgálaton
esett át, majd egy mozgásban történt bírálatot követően a tőgyek
töltöttségének ellenőrzése után volt szabad az út a „fő ringbe”. A
tőgy túltöltöttségének esetében a pre-ringben lehetőség volt a „felesleges” tej kieresztésére, az ultrahang által kimutatott 2 cm-nél
nagyobb ödéma viszont azonnali kizárással járt. Sajnos, hét(!) esetben került sor diszkvalifikációra, amelyben hat ország volt érintett.
Természetesen a „vizsgálat” számtalan egyéb részletre is kiterjedt,
például a hátvonal magassága, a tőgy olajozottsága, orrgyűrű
használata, bordák kinyírása, tőgybimbók zárása stb., stb., hogy
csak egy párat említsek. Az elmondottak fényében talán mondanom
sem kell, hogy a pre-ringben folyamatosan igen forró volt a hangulat, de a szabályok tudatában – amelyek természetesen a bírálatot
megelőzően széles körben kerültek publikálásra – mindenki, ha nem
is kitörő örömmel ugyan, de tudomásul vette a csoport döntését.

Munka a pre-ringben, a „komoly feszültségek sátrában”.
A jövőben a kiállításokat övező állatjólléti lépések egyre szélesebb
körű elterjedése várható, amely lassan Magyarországra is
begyűrűzik majd. Természtesen ez nem egyik évről a másikra fog
megtörténni, de a kiállítások – az állatok felkészítésének – szabályozása Európai Uniós normatívává fog alakulni, amely minden
holstein show-bírálat szerves részét képezheti majd.

EGYESÜLETI ÉLET
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Regionális rendezvények 2019.
Március közepétől öt helyszínen tartottuk a küldöttgyűlést előkészítő megbeszéléseinket.
Március 21.

Almavirág étterem, 4130 Derecske, Külterület, 47-es főút 18. km

Április 16.

Hotel Gottwald, 2890 Tata, Fekete u. 1.

Április 17.

Kinizsi 2000 Mg. Zrt., 6625 Fábiánsebestyén, Külső dűlő 111.

Április 18.

Kazsoki Faluház, 7274 Kazsok, Kossuth Lajos út 29.

Április 24.

Vadkert Major, Sárvár 9600 Vadkert krt. 2.
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MIKOTOXINPROBLÉMÁK TÖKÉLETES MEGOLDÁSA

MAKROALGÁS
IMMUNBOOSTER

LEGSZÉLESEBB
SPEKTRUMÚ
TOXINKÖTŐ

ENDOTOXINOK
ELLENI VÉDELEMMEL

PROFITSTIMULÁTOR

„ Az állatot mindig üti valami.

Valaki fejvédőt ad el nekünk, valaki bokszkesztyűt.
Ti lefogjátok a kezet.
Tacopulosz Péter, vezérigazgató, TM Zrt.

IMPAVIDUS Trade Zrt.

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

”

facebook.com/impavidustrade
info@impavidus-trade.com
+36/70/360-4170

TERÜLETI HÍREK
Kis tenyészet –
nagy büszkeség
Berkó József
Bellér Kálmán előző munkahelye-tenyészete 2002-ben történt megszűnése után indította el családi gazdaságát. Döntése helyességét bizonyítja, hogy a közel hatvan
tehenes kis telep ma is szépen működik. Az eredményes évek
egyik legszebb pillanata érkezett el április elején. Első Aranytörzskönyvesének felavatása.
6106 Szeles (14564 Gelej Ritus
Darkstar×13309 Marcal Cubby)
szinte egy idős a tenyészettel, tizenhat évével az itt született első borjak közé tartozik és máig kitartóan
szolgál. Tíz laktációt teljesített 9150
kg-os átlaggal. Érdekesség, hogy a
legmagasabb teljesítményét a másodikban érte el 10.745 kg-mal. Öt
lányától ma három unoka és egy
dédunoka szaporítja a tejet. Szeles
kora ellenére kiváló állapotban van.
Testalkata nagyon jól mutatja hos�szú életének titkát. Szembetűnő
rendkívüli erőssége, ami bizonyítja,
hogy tejelő erőben sosem volt híján. A büszke gazda dolgozóival
együtt vette át az ünnepelt oklevelét. Gratulálunk!

A fajta újabb királynőit
köszöntötte Csípőtelek

állni és fejet kell hajtani az ilyen teljesítmények előtt, melyek
motivációul szolgálnak a csapat tagjainak, visszajelzések, hogy
az erőfeszítéseik nem hiábavalók, munkájával mindenki hozzájárul a sikerhez. Lássuk tehát az ünnepelteket sorjában!
5107 Fecske (20627 Groden×15611 Sailor) hat laktáció alatt
lépte túl a 100 ezer literes termelés határát. Egy tejelő napra
jutó termelése több mint 41 kilogramm volt! Termelése csúcsát
a negyedik ellése után érte el, 15.758 kilogrammal zárta a 305
napos laktációját, de még a hatodik termelési ciklusában is közel
15 ezer kilogrammos standard laktációt produkált.

5107 Fecske. Hat laktáció alatt 102.400 kilogramm tej.
1962 Csinos (18781 Dale×17545 Zelati) hetedik laktációját tölti.
Neve nagyon hozzáillő, hiszen ennyi termelésben eltöltött idő
ellenére is szembetűnő nagyszerű külleme. Erős feszes háta, tökéletes tőgye, kiváló lábszerkezete reméljük, még sokáig fogja
szolgálni!

1962 Csinos. Stabilitás és egyensúly, remek párhuzamos lábakon.

Jakab Lajos
Aranytörzskönyves teheneknek eddig sem
volt híján a Bóly Zrt. Csípőteleki tehenészete. Ez idáig 44 tehenük szerepelt az elittörzskönyvben. Nemrégiben újabb három
tehén iratkozott fel a rekordlistára, valamint egy tehenük termelése meghaladta a 130 ezer kilogrammos életteljesítményt
is. Az elismerő oklevelek átadására szervezett ünnepségen Dr.
Hoffmann Dénes szarvasmarha-ágazat igazgató elmondta, hogy
a jövőben is nagyon fontosnak érzik a méltó megemlékezéseket
az ilyen eseményeken. A mindennapi munka mellett meg kell
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1962 Csinos neve nagyon hozzáillő. Hét laktáció után sem fér
kétség nagyszerű külleméhez! Egyenes, feszes háta nagyon
szembetűnő!

FEJLETT SZARVASMARHA SZEMESTAKARMÁNY
KEZELÉSI RENDSZER
Biztonságos és hatékony módszer a magas rosttartalom biztosítására.
A szemestakarmány MAXAMMON-nal való kezelése emeli a gabona pH-ját 8,5 -9-es
szintre, és akár 6,78 százalékponttal növeli a gabona fehérjetartalmát
(szárazanyagra vonatkoztatva).

ELŐNYEI

• 53%-kal több fehérje
• 30%-kal jobban emészthető rost
• Egyszerűen kezelhető, 2 hét alatt kész
• Jobb bendőműködés
• Kisebb esély az acidózisra
• Magasabb szárazanyag felvétel
• Alacsonyabb takarmányköltség, nagyobb haszon
• Magasabb termelési szint, nagyobb súlygyarapodás
• Nedvesebb szem esetén is használható, betakarítás után azonnal

Forgalmazza: ARGOS FEED GROUP ZRT.
Értékesítési és Marketing Igazgató: Hadházy Péter +36 70 938 1511
Területi képviselők:
Pest megye: Baranyi Szabolcs szaktanácsadó +36 70 9400 289
Észak-Dunántúl: Varga Miklós +36 70 9400 258
Dél-Dunántúl: Kiss Csaba +36 70 9400 272
Észak-Magyarország: Hadházy Péter +36 70 938 1511
Dél-kelet Magyarország: Szabó Tibor +36 70 3331 804

TERÜLETI HÍREK
Sajnos, harmadik társuk 1634 Csöpi (18059 Ready×17072 Tomahawk) már nem élte meg az ünnepséget, de neve mellé följegyezhetjük, hogy csupán öt laktációra volt szüksége az Aranytörzskönyvbe kerüléshez!
Nála is nagyobb elismerést érdemel azonban az elitklub régebbi
tagja 0189 Liszi (17072 Tomahawk×14636 Manat), aki 13 évesen, túl kilenc laktáción 130 ezer
liternél is több tejet termelt!

Első laktációját 13.201 kilogrammal zárta. Másodikosként száz
napos laktációja 5000 kilogrammnál tart, 63 literes napi tejtermeléssel. Második próbafejése például: 62,1 kg tej, 4,95% zsírral, 3,43% fehérjével! Szomatikus sejtszám átlaga 12 ezer. 63
nappal az ellése után első termékenyítésre vemhesült! Úgy gondolom, Matild jó úton halad afelé, hogy következő laktációjában
végpontja elérje akár a 90 pontot is, ezzel tovább gyarapítsa az
Erdőhát Zrt. excellent teheneinek számát, mely címet jelenleg
két tehén visel a tenyészetben.

Ő a 17. olyan tehén az országban,
akinek ez az elképesztő teljesítmény sikerült! Legmagasabb 305
napos tejét a 8. laktációjában
érte el 14.962 kilogrammal, ek- 0189 Liszi mellkasszéleskor adta a legmagasabb napi te- ségben, törzsmélységben is
jét is, 67,1 kilogrammot.
rendkívüli tehén!

7381 Matild. Finom csontok, kevés kötőszövet, mégis szilárd
szervezet!

0189 Liszi, a rekorder!

7381 Matild. Kiváló tőgyegyensúly.

Az okleveleket Dr. Hoffmann Dénes szarvasmarha-ágazat
igazgató és kollégái vették át.

Szép tehén – jó tehén
Közismert tény, hogy teheneink értékmérőit vizsgálva a magas
tejtermelő képesség önmagában ma már mit sem ér. Mellette
rendkívül fontos a korábban másodlagosnak tartott, de a tejtermelés gazdaságosságát meghatározó tulajdonságok megléte is,
mint például a jó szaporaság, egészség. Ha ezekhez még átlag
feletti küllemi tulajdonságok is párosulnak, az joggal mondható
minden tenyésztő álmának. A közelmúltban két ilyen rendkívüli
tehenet is sikerült bírálnom, őket szeretném most bemutatni.
Úgy gondolom, hogy megérdemlik!
7381 Matild (23188 AltaAvalon×20372 Jackson) az Erdőhát Zrt.
Vámosoroszi tenyészetének tehene. Elsőborjasként is kiemelkedett küllemével, akkor testpontja 86, tejelő erő 90, láb 82, tőgypont 86 és így végpontban 86 pontos bírálattal rendelkezett.
Második laktációjának 97. napján, ideális állapotban, remek
formában került újra bírálatra. Legújabb küllemi pontszámai:
test 87, tejelő erő 91, láb 85, tőgy 91, végpont 89.
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7381 Matild. A tőgyalap szépen követi a has vonalát. A hatalmas kapacitás ellenére is bőven a csánk fölött van a
tőgymélység!
Másik kiváló tehenünk a Berek-Farm Kft. telepén él,
Tisztabereken. 4169 Lupus (25059 Lausmart×19530 E. T.) harmadik laktációjában termel. Elsősként 305 napos teje 12.369
kg, másodikosként 14.578 kg. Mindkét laktációjában első termékenyítésre vemhesült, elsőben 345 napos, másodikban 351
napos két ellés közti időt produkált. Szomatikus sejtszám átlaga

TERÜLETI HÍREK
76 ezer. Harmadikosként legnagyobb napi teje 67,2 kg. Persze, ő
sem csak termelésben nyújt kiemelkedőt. Küllemi bírálati eredményei a következők:
2. laktációban testpont 84, tejelő erő 87, láb 84, tőgy 91, végpont 87
3. laktációban testpont 84, tejelő erő 89, láb 84, tőgy 93, végpont 88
Látható, hogy Lupus tőgyét nem viselte meg a magas termelés. Fantasztikus állományú, jól illesztett, függesztett extrém
erezettségű tőgye kapacitásának növekedése révén még jelentősen fejlődni is tudott. Sajnos, csodálatra méltó látványát
a képek csak mérsékelten adják vissza, de bízom benne, hogy
egyszer talán a Hódmezővásárhelyi ringben élőben is bemutatkozhat!
4169 Lupus. Fantasztikus tőgyállomány, extrém erezettség!

4169 Lupus igazi fitt tehén, melyen meg sem látszik, hogy már
harmadik laktációját tapossa.

4169 Lupus. Minden szögből nézve fantasztikus látvány!
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Százezresek

Merész Sándor, Csomád
Idén februárban ismét egy újabb tenyészet neve került az Aranytörzskönyv lapjaira: Merész Sándor csomádi telepe azonnal két
tehénnel regisztrálta magát a 100.000-esek között.

Sebők Tamás
Geo-Milk Kft., Sárospatak
32748 4500 1 Vérző
20680 Graf-Acres Elation Sana-ET×14494 Lenker-ET
A sárospataki Geo-Milk Kft. idei második Aranytörzskönyves
avatásán ismételten egy kiváló küllemű, fiatalos ünnepelttel találkozhattunk. Vérző már elsőborjas korában is a közel 50 kg-os
napi tejtermelése eredményeképpen 13.000 kg feletti standard
laktációt produkált, amelyet másodikos korára 14.000 kg fölé
emelt, akkor már napi 60 kg-os termeléssel. A 100.000 kg-hoz
hét laktációra volt szüksége. 2007-ben, elsőborjas korában kapott 80 pontos küllemi végpontszáma kiváló alapot biztosított a
„gondtalan hétköznapok” fenntartásához. Élete folyamán született öt üszőjéből az utolsó három elléséből világra jött három
lánya él még a telepen, egy elsőborjas tehén és két – Ibram és
Mallinger apaságú – üsző személyében.

„A” tehén és szinte mindenki, aki az elmúlt 12 évben segítette
Vérző mindennapjainak alakulását.

Mint sok társánál, Vérzőnél sem a méret, hanem a nagyszerű
arányok és a funkcionalitás dominálnak.
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A tenyészet első két Aranytörzskönyves egyede, Bodros és Savas Merész Sándor tulajdonossal, Mikleczné Manyika telepvezetővel és kollégáikkal.
32267 1265 6 Bodros
16545 Gelej Zorro Mtoto×14927 Enyingi Sipirc Hero
A 12 éves Bodros közvetlenül a kilencedik ellése után kapta meg
a szalagot. A 9671 kg standard laktációval induló termelését ötödikes korára járatta csúcsra, amelyet ekkor 14.324 kg-mal zárt.
Élete különösebb nehézségek nélkül zajlott, 81 pontos küllemmel, 25 inszeminálással a háttérben a tenyészet nagy öregjének
és nagy „magyarjának” is számít – mert ahogy az a származásából is kiderül – teljes, törzsgyökeres magyar családból származik. Kilenc borjából csupán három üszője született, amelyek közül már csak az utolsó van a telepen, egy OMT Havanna Shottle
apaságú elsőborjas tehén, aki két nővérével együtt eddig összesen 98.000 kg megtermelt tejjel járult hozzá a család jó híréhez.
32267 1355 8 Savas
15381 Vajháti Tóbiás Wade×14158 Enyingi Produkáló Jabot
Savas a másik telepi kedvenc az a típus, akiért „az ember még ebben a korban is megfordulna az utcán”. Gyönyörű test, kiváló lábak, megnyerő tőgy, könnyedén letagadhatná utolsó jó pár évét.
Amit nem tagadhat viszont le, az az, hogy tejtermelésre született.
Hat laktációban, 70 kg körüli napi tejekkel gyorsan „lezavarta” a
100.000 kg tejet. 7746 kg zsír+fehérje kg beltartalommal a háta
mögött Savas az igazán megbecsülendő tehenek közé emelte
magát. A szintén teljes magyar családfával rendelkező tehénnek
csupán egyetlen lánya – Toystory apasággal – született, aki most
is a telepen él, második laktációjában termel, jelenleg 33.000 kg
tejtermeléssel lépdel anyja nyomdokaiban.

Savas, a 100.000-es tehén. Ilyen az, amikor az ünnepelt pár
évet letagadhat a korából!

AltaMOCON
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Tej 2007 Mg-i Kft., Alsónémedi
30898 9135 2 Kati
16418 Lutz-Meadows MB Mózer-ET×14555 Fal-Row Daphnies
Veteran RC
A pest-megyei tenyészetben már régóta szerveztük az avatási ceremóniát. Kati türelmesen várta a napot, amely róla fog szólni. Majd
március elején – már 7000 kg-mal a 100.000 kg felett – egy szeles, de
verőfényes nap Kati megkapta a szalagot, amelytől egy kicsit megilletődött ugyan, de végül türelmesen, – igazi Nagyasszonyhoz méltóan – játszotta végig a ceremóniát. Kati sohasem volt rivaldafényben,
nem volt az a „nyargalós típus”. Csúcslaktációja is „csak” 11.113 kg
volt, elsősként 9883 kg-mal kezdett és e két érték között mozogva
megbízhatóan haladt az Aranytörzskönyv felé. 2,75-ös spermaindexe
is tipikusan a statisztika játéka, ugyanis 2., 3., 4., és 6. laktációjában
elsőre, az elsőben másodikra fogamzott, utolsó laktációinak rakásai
rontották csak az amúgy sem rossz statisztikáját. Elhúzódó, nyolcadik
termelési ciklusa közel 24.000 kg-mal zárult. A sok rakás ellenére Kati
sajnos nem vemhesült, így a család jövője a még két élő – egy másodikos és negyedikes – lánya kezébe került.

Komáromi Mg. Zrt., Csém
33211 1660 5 Rózsa
18174 Gavor×16543 Gelej Zsilett Outside
Az Aranytörzskönyve került tehenek között vannak nagy –
többszálon futó – karriert befutott egyedek is. Voltak már ún.
– bár nem szeretem ezt a kifejezést használni – show-tehenek,
osztálygyőztesként sőt nagydíjasként, voltak excellent minősítésű teheneink is, de most, Csémen felavattuk az első Ezüstkannabirtokos egyedet is!
Rózsa – akit a telepen mindenki csak a „Doktor úr tehenének”
hívott – hatodik laktációjában érte el a nagy célt. A „félidőben”,
harmadikos korában, napi közel 80 kg-os termeléssel 2017-ben
Magyarország legmagasabb zárt laktációját produkálta, 20.334
kg megtermelt tejjel, így abban az évben vált az Ezüstkanna tulajdonosává. (Ezt a laktációját 26.308 kg-mal zárta).
Ebben az évben „személyes pártfogójától” Dr. Muravölgyi
Lászlótól halhattunk ismertetőt a HFTE küldöttgyűlésén addigi
életéről és doktor úr már akkor jelezte felém: „figyeld meg Tamás, ebből a tehénből még 100.000-est csinálunk!” – és így is
lett. Sajnos doktor úr már nem élhette meg a nagy napot, de
innen is üzenjük Neki: Rózsának sikerült, megcsinálta… És nem
áll meg, jelenleg a kilenc éves tehén 2,6-os spermaindex-szel,
közel 80 kg-os napi tejjel él és virul, készen az újabb kihívásokra.

Kati a telep menedzsmentjével. Az oklevéllel Gartner Miklós ügyvezető igazgató, Bailo Amadou telepvezető és Balogh Attila műszakvezető.
Galgamenti Mg-i Kft., Tura
31503 4937 1 Lénárd
15548 Saphir-ET×17675 BG Bacchus Laibert-ET
Tura a tavalyi sikeres év után sem „pihen”, már az év eleje is egy új
Aranytörzskönyves tehén felavatásával kezdődött. Lénárd, a tízszer
ellett tehén első laktációi erősen hullámzó teljesítménye után – 9511
kg, 6992 kg, 10.215 kg, 8559 kg – ötödikes korától váltak kiegyensúlyozottá. Élete előrehaladtával kilencedikesen érte el standard
laktációinak csúcsát 12.749 kg megtermelt tejjel. Lénárd élete 12
éve alatt 10 borjút adott a tenyészetnek mindössze 21 inszeminálást
követően. 10 borjából hat üszője született, amelyek közül négy állat
laktációja van folyamatban, eddig összesen 120.000 kg termeléssel a
hátuk mögött. Lénárdnak és lányainak köszönhetően egy igen nagy
termelésű, egyre vastagodó családfa cseperedik a Galgamenti Mg.
Kft. tenyészetében.

A turai Galgamenti Mg. Kft. második Aranytörzskönyves tehenével
Tóth István ügyvezető igazgató és Olenyik Zoltán főágazatvezető.
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Rózsa „második nagy napja”. Ezüstkanna után Aranytörzskönyv. Csémen a jól megszokott csapat mellett az oklevéllel
Dr. Muravölgyi Zsuzsanna.
Ezüstkanna és Aranytörzskönyv először „egy kézben”.

Nagy karrier, „nagy küllem”.

TERÜLETI HÍREK

Helyszín:

Szent István Egyetem, Gépmúzeum, Gödöllő

(Gödöllő, Páter Károly utca 1., www.gepmuzeum.szie.hu)

1. Dr. Kovács Tamás, Kokoferm Kft.
Megnyitó, Lallemand szilázs oltóanyagok területének fejlődése, termékpozícionálás.
2. Jean-Francois Floquet, Lallemand Animal Nutrition.
A szilázs minőségének és mennyiségének megőrzése ... az aerob stabilitás javításával.
3. Dr. Orosz Szilvia, ÁT Kft.
A kukoricaszilázs emészthetősége és ennek javítása.
4. Dr. Kovács Tamás, Kokoferm Kft.
Lehetséges gondok az időjárás kapcsán, termékkör bővülés 2020-ban, a jövő Lallemand
innovációi.
Kokoferm/Lallemand irányított erjesztési technológiával készült borok fakultatív kóstolója, ebéd.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, viszont csak előzetes regisztráció alapján lehetséges.
A regisztráció határideje:
• •. •

2019. június 13.

E-mail: kokofm@t-online.hu.
Tel/fax: 37/370-892

K®K<I
f.f.fli;t,l.�Qi

H-3231Gyöngyössolymos, Csákkői út 10. Tel/fax: +36-37-370-892, www.kokoferm.hu
©2019. Lalsil, EnergySil and Sil-AII are a registered trademarks of Lallemand Animal Nutrition. Notall products are available in all markets nor are all claimsallowed in all regions.

LALLEMAND ANIMAL NUTRIT/ON
www.lallemandanimalnutrition.com

■ SPEC/FIC FOR YOUR SUCCESS

LALLEMAND
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Tüntetés a Penny Market Kft. árképzése ellen
Március 26. Reggel 7 óra. Penny Market Kft. Logisztikai központ,
Alsónémedi. Az 5-ös főútról nyíló iparterület bekötőútján hos�szú sorokban állnak az autók. Utasaik azért érkeztek egy doboz
hazai tejjel a kezükben, hogy tiltakozzanak a kiskereskedelmi
csoport árletörő import UHT tej értékesítési gyakorlata ellen. A
megmozdulással a tejtermelők nem maradtak egyedül, mert azt
a kormányzat és a Terméktanács mellett a NAK és a MAGOSZ is
kiemelten támogatta, olyannyira, hogy Győrffy Balázs és Jakab
István személyében elnöki szinten tartották fontosnak a megjelenést.

A békés, de demonstratív fellépés az ágazat egységét fejezte ki, a cél egyfajta figyelmeztetés volt a kisker-láncok részére
is, hogy ne kezdjék meg a negatív árspirál politikájának
bevezetését, mellyel Húsvét előtt a vásárlók tömegeit csábítják
bolthálózataikba.
Az összefogás ereje, a jól időzített demonstráció, nomeg a kellő médiafigyelem elérte célját, a konkurens cégek nem tették
polcaikra a nem hazai forrásból származó olcsó készleteket, s
azóta az információk szerint a Penny Market Kft. vezetése is kiírta pályázatait a hazai feldolgozóknak, sőt, már a beszállítások
is megtörténtek…
Reméljük, hogy a korrekt piaci magatartás a jövőben is kiegyensúlyozott gazdasági környezetet biztosít ezen a törékeny piacon.
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Petíció a Penny Market Kft. részére
Látjuk, hogy a magasabb profit megszerzése, a profit Magyarországról történő kitalicskázása, a vevők átverése és
becsalogatása érdekében a Penny Market Kft. bármire képes.
2019. március 18-tól kiosztásra került a Penny Market Kft. 2019. március 21-től érvényes akciós újságja. Ebben legmerészebb várakozásinkat is túlszárnyalva, egy lépésben 14 Ft-os(!) kiskereskedelmi ár csökkentéssel, 135 Ft-os fogyasztói áron került címlapra a szlovák UHT tej. A Penny Market Kft. szlovák maradékot vett legfeljebb 128 Ft/literes
áron. A Penny Market Kft. haszonkulcsa vélhetően 0 Ft. A logisztikai és munkaerő-költségek figyelembevételével
bőven veszteséges a termék értékesítése. Ezeket azonban elsunnyogja a Penny Market Kft.
Mi idehaza az adózott, ellenőrzött UHT tejet 139-148 Ft/liter áron gyártjuk. A nyerstej ára Magyarországon jelenleg
100 forint kilogrammonként, ami az Európai Unióban sajnos az egyik legalacsonyabb, ennél Szlovákiában is magasabb
a tej felvásárlási ára (104-105 Ft/kg). A 135 forintos literenkénti bruttó ár az öt százalékos áfa mellett 128 forintos
nettó árat jelent, ezért az összegért pedig ma Magyarországon és Szlovákiában is csak veszteséggel lehet UHT tejet
előállítani és a fogyasztók számára kínálni.
A 128 Ft-os szlovák feldolgozói jár 85-90 forintos nyerstej árat jelent! A szlovák tejfelvásárlás 2017/2018 viszonylatában
1%-ot esett vissza, eközben a magyar 0,5%-ot növekedett. Tehát itthon van elég tej.
Jól látszik, hogy egyes szlovákiai feldolgozók továbbra is Magyarországon vezetik le olcsó tejfeleslegüket, ehhez pedig
a magasabb profit szerzés és a vevők becsalogatása érdekében a Penny Market Kft. etikátlan partner.
A Penny Market Kft-t nem érdekli, hogy a tejiparban és tejtermelésben dinamikusan emelkednek a munkaerőköltségek, bérköltségek, ipari energiaár és sok minden más. Az ágazaton végig söprő 14 Ft-os árcsökkenésnek súlyos
következményei lesznek a magyar mezőgazdaságra, munkavállalókra és ebből kifolyólag a teljes magyar gazdaságra.
A Penny által benyújtott számlát a tejtermelők fizetik meg.
KÖSZÖNJÜK a Kormányzat, a Hatóságok és az Agrárkamara támogatását. KÉRJÜK, hogy a hatóságok vizsgálják meg
a Penny Market Kft. árképzési rendszerét, különösen a diszkrimatív árképzés tilalmára vonatkozó szabályokat, több
évre visszamenőleg. KÉRJÜK a Kormányt, hogy vizsgálja meg a beszerzési ár alatti értékesítésre vonatkozó törvényi
passzust, javasoljuk, hogy a beszerzési árba ezentúl számítsanak bele a most a Penny Market Kft. által elsunnyogott
magyarországi logisztikai és munkaerő-költségek is.
-

-

KÖVETELJÜK, hogy a petíció átadását követően a Penny Market Kft.:
azonnali hatállyal vonja vissza a 135 Ft-os akcióját, vegye le a polcról, vigye vissza a szlovák tejmaradékot oda,
ahonnan hozta,
az új német ügyvezetőt üdvözöljük Magyarországon, egyúttal követeljük tőle, hogy nálunk inkább folytasson
etikus magatartást, Magyarországon működő vállalatvezetőként érezzen társadalmi felelősséget, vegye
komolyan a környezetére gyakorolt hatását és ne csak szavak szintjén támogassa a magyar gazdaságot és ezen
keresztül a magyar gazdákat,
ne játsszon az árérzékeny magyar emberekkel,
a tejesek által feltett konkrét kérdésekre adjon választ, ne beszéljen mellé, mint ahogy tette azt az elmúlt egy
hétben.
Ha a Penny Market Kft. komolyan gondolja korábbi ígéreté, miszerint „Együttműködnek a „tejesekkel”,
akkor ITT AZ IDEJE BIZONYÍTANI!

2019. március 26.						

Demonstrációs Bizottság

WWW.HOLSTEIN.HU 35

HAZAI SZERZŐINK

Székácsos tanulók sikere Ausztriában
dr. Bischofné Németh Katalin
igazgató-helyettes, kísérőtanár, Székács Elemér SZKI
2018. október 24-27. között az EUROPEA Austria szervezésében
sikerrel zajlott a fiatal mezőgazdász tanulók számára meghirdetett nemzetközi Szarvasmarha Állatbírálati Verseny. Az esemény
társszervezője a Kobenzben található Fachschule für Land- und
Forstwirtschaft (Mezőgazdasági és Erdészeti Szakképző Iskola)
volt. A versenynek a Kobenztől 25 kilométerre fekvő Trabochi
Szarvasmarhaközpont adott otthont.
A törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szak-középiskola és Kollégium két
tanulója vett részt a 14 ország 26 versenyzőjének részvételével
megvalósult megmérettetésen. Minden résztvevő 3 szarvasmarha fajta (holstein-fríz, limousin, simmental/Fleckvieh)
küllemi bírálatát végezte el adott idő alatt, meghatározott
lebonyolítási rend szerint, megadott fajtaspecifikus bírálati
szempontrendszer alapján.
Vadász Judit állattenyésztő és állategészségügyi szakos tanuló
két kategóriában – holstein-fríz és simmental fajták küllemi bírálata során – csak hajszálnyira maradt le a dobogóról, a 4. helyet
érte el, míg Pataki János ugyancsak az első harmadban végzett,
hisz a 8. helyet vívta ki magának az állatbírálati verseny összesített rangsorában. Magyarország így a 14 nemzet összevetésében az igen előkelő 4. helyet tudhatja magáénak.

Székácsos tanulók a kobenzi iskolában
A versenyen kívül számos egyéb érdekes, a helyi mezőgazdasági
viszonyokat is bemutató programra is sor került. Megtekintettük az iskola duális képzését elősegítő gyakorlati szarvasmarha
üzemet, a Madl családi tejfeldolgozó gazdaságot, valamint a
Steyr Landmaschinentechnik AG (Steyr Mezőgazdasági Gépgyár Rt.) gépkiállítását. A kobenzi iskola tanulóinak bevonásával
meglátogattuk az iskola elméleti és gyakorlati oktatóbázisait, és
prezentáció segítségével bepillantást nyerhettünk az osztrák, kiemelten pedig a Steiermark régióra vonatkozó iskolarendszer
sajátosságaiba is. Az állatbírálati verseny eredményhirdetésére
Allerheiligen település családi farmgazdaságában került sor.
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A nemzetközi mezőny
A rendezvénysorozat záró eseményét a Bécsi Spanyol Lovasiskola
nagyszabású lovasbemutatóját követően a Külügyminisztérium
fogadótermében rendezték, ahol prezentációk segítségével
képet kaphattunk az EUROPEA Austria rendezvénysorozat más
helyszíneken lezajlott történéseiről is.
Ezúton is köszönjük a MASZE támogatását, valamint kiemelten
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete segítségét és azon belül
Berkó József küllemi bíráló, területi igazgató munkáját, aki a tanulók felkészítését Molnár Tibor szakoktatóval együtt segítette.

Állatbírálat közben
Az eredmény már csak azért is dicséretre méltó, mert a versenyzőket indító országok többségében a klasszikusan családi méretű gazdaságokban felnövő gyerekeknek – itt versenyzőknek
– egészen más a kötődésük a marhákhoz, s azok megismerését,
akár bírálatát is jóval korábban, már kisgyermek korban „életvitelszerűen” sajátíthatták el. Ezért is kiemelkedőek ezek az eredmények, melyekhez szívből gratulálunk! Szerk.

HAZAI SZERZŐINK
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Az ikerellések és holtellések előfordulása és hatása a főbb
szaporodási mutatókra, és az általuk okozott gazdasági
veszteség hazai nagy létszámú holstein-fríz tehenészetekben
Fodor István1* – Kern László2 – Varga-Balogh Orsolya Gabriella2 – Gábor György2 – Ózsvári László1
Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani, Jogi és Gazdaságtudományi Tanszék
2
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet
*e-mail: fodor.istvan@univet.hu
1

Összefoglalás
A szerzők kiszámították az iker- és holtellések hatását a szaporodási mutatókra és az általuk okozott gazdasági kárt hazai
nagy létszámú tejelő tehenészetekben. Öt gazdaság 3660 ellésének adatait elemezték a 2016-17-es évekre vonatkozóan.
Ikerellést követően az újravemhesülésig eltelt idő (CCI) 12,8
nappal, a termékenyítési index (SPC) 2,8-del nőtt, az első termékenyítésre vemhesültek aránya (CR1) pedig 7,1 százalékponttal csökkent. Egy ikerellés 16.130 Ft becsült veszteséget
okozott átlagosan. A holtellés nem érintette jelentősen a CCI-t,
az SPC-t és a CR1-et, azonban a borjú kiesése, ill. a termékenyítések többletköltsége miatt 35.990 Ft becsült veszteséggel járt
egy esetre vetítve.

hasonlóan multifaktoriális oktanúak. A holtellések előfordulási aránya többnyire 6,5-9,3% között mozog állományszinten,
de szélsőséges esetben 0,13-19,21% közötti is lehet. Holtellés
esetén 1,1 kg-mal csökkent a napi tejhozam, azonban jelentős
különbségeket találtak ellésszám szerint: míg egyszer ellett tehenekben a tejhozam-csökkenés csupán 0,22 kg volt naponta
(-0,66%), addig a többször ellett tehenek napi tejhozama 1,9
kg-mal csökkent átlagosan (-5,19%). A holtellés miatti tejhozam-veszteség elsősorban a laktáció elején jelentkezik. A tehén
később éri el a csúcslaktációt, kisebb a csúcslaktáció tejhozama,
ill. nő a tejtermelés perzisztenciája is. A halvaszületés továbbá
növeli a tehén kiesésének esélyét is. A holtellés tehát nemcsak
a borjak, hanem a tehenek szempontjából is állatjólléti aggályokat vet fel.
Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük az iker- és holtellések
előfordulását, a főbb szaporodási mutatókra gyakorolt hatását,
valamint az általuk okozott gazdasági veszteséget hazai nagy létszámú holstein-fríz tehenészetekben.

Az ellés körüli időszak eseményei kiemelt figyelmet érdemelnek
tejelő teheneknél, ugyanis a termelési és gazdasági eredményeket befolyásoló állat-egészségügyi problémák jelentős része
ebben az időszakban jelentkezik. Ezek közé tartoznak az ikerellések és a holtellések is, amelyekkel kapcsolatosan vizsgálatainkat
végeztük.
Anyag és módszer
A szarvasmarha alapvetően egyet ellő faj, azonban a nagy létszáKutatásunkat öt magyarországi nagy létszámú tejtermelő tehemú tejelő tehenészetek intenzíven menedzselt állományaiban
nészetben végeztük. A vizsgált gazdaságok tehénlétszáma megegyre gyakoribbá válik a többszörös ovuláció és az ikerellés. Az
haladta a 390-et, a telepirányítási szoftverben (RISKA, Systo
ikerellés kockázati tényezőinek széleskörű irodalma van. Az ikerKft.) rendszeresen rögzítették a beavatkozásokat és kezeléseket,
ellések előfordulási gyakorisága gazdaságonként különbözik, de
továbbá a szaporodásbiológiai gondozásért ugyanaz a szaktakörülbelül 10%-ra tehető átlagosan. Az ikerellés nem kívánatos
nácsadó állatorvos felelt. Az üszők ellésre történő előkészítése
a tejelő szarvasmarha állományokban, ugyanis a vehemvesztés
két tehenészetben történt külön csoportban. Minden vizsgált
esélye 3-9-szeresére nő a vemhesség első trimeszterében az
tehenészetekben kötetlen tartást alkalmaztak, viszont egyik teegyet ellő tehenekhez képest, továbbá nő a vetélés, a nehézellés
henészetben sem volt elkülönített betegistálló. Az állományok
(átlagosan 3,9-szeresére), a holtellés (átlagosan 7,8-szeresére)
gümőkór, brucellózis, szarvasmarha leukózis és IBR mentesek.
és a borjúelhullás esélye is, valamint rövidebb vemhesség után
A gazdaságok létszám-, tejtermelési és selejtezési adatait az
alacsonyabb testtömegű borjak születnek. Vegyes ivarú iker1. táblázat tartalmazza.
borjak esetén 92-98%-ban freemartinizmus fordul 1. táblázat: A vizsgált gazdaságok létszám-, tejtermelési és selejtezési adatai
elő, ami az üszőutánpótlást csökkenti. Ikerellése- (2016 és 2017 átlaga)
ket követően gyakoribb a magzatburok-visszamaTehe- Átlagos 305 napra korrigált Napi fejések Éves selejtezési
radás, az anyagforgalmi problémák kialakulása, és
nészet létszám
tejhozam (kg)
száma
arány (%)
az első ivarzás is később jelentkezik. Az egyet ellett
tehenekhez képest csökken a vemhesség esélye az
A
420
8776
2
30,5
önkéntes várakozási időt követő 30. napon (esélyB
400
8691
3
35,8
hányados: 0,60-0,73 az ellésszám függvényében).
C
547
10349
3
31,4
Az ikerellés csökkenti a tejhozamot, valamint megváltoztatja a laktációs görbe alakját is, mivel a lakD
502
8618
3
30,0
táció csúcsa későbbre tolódik, és a perzisztencia
E
396
8720
2
33,7
nő. A kiesés esélye akár 42%-kal is megnőhet az
egy borjút ellett tehenekhez képest.
Az ellést követő szaporodásbiológiai vizsgálatok és kezelések
Holtellésnek nevezzük, amikor a borjú a vemhességi idő leteltéprotokollja alapvetően minden tehenészetben azonos volt. A
vel, de nem sokkal ellés előtt, az ellés közben vagy 24-48 órával
vizsgált gazdaságokban 2016-ban és 2017-ben történt ellésekaz ellést követően elhullik. A holtellések az ikervemhességhez
ről, ill. az ellést követő kezelésekről és a szaporodási eredmé38 HOLSTEIN MAGAZIN 2019/2
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1HO11376 WEIGELINE JACEY

TABASCO-ET
(Jacey x Bookem)

TPI 2690, Lányok: 2021
Tej: +2386, Tejfehérje: +88, Tejzsír: +67

1HO13844 REGAN-DANHOF

GAMECHANGER-ET
(Modesty x Jedi)

TPI 2841
Tej: +1603, Tejfehérje: +62 Tejzsír: +93
Csak ivarspecifikus!

Szeretettel várjuk Hódmezővásárhelyen!
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HAZAI SZERZŐINK
nyekről az alábbi adatokat gyűjtöttük a telepirányítási szoftverből: tehenészet azonosító, tehén azonosító, ellés dátuma és
sorszáma, magzatburok-visszamaradás (MBV, igen/nem), méhkezelés (igen/nem), méhkezelések száma, ikerellés (igen/nem),
holtellés (igen/nem), utolsó termékenyítés dátuma és sorszáma, ill. állapot kód. Azokat a teheneket tekintettük MBV-snek,
amelyeknél a magzatburok nem távozott az ellést követő napra.
A méhgyulladás megítélése a rektális vizsgálat során kimasszált
méhváladék minősége alapján történt. Holtellésnek tekintettük
azokat az elléseket, ahol a vemhesség 250. napját követően holt
vagy életképtelen borjú született, ill. ahol a borjú az ellést követő 24 órán belül elpusztult.

halvaszületett borjú előállításához felhasznált sperma költsége
is veszteségként merül fel. A vizsgált tehenészetekben a borjak
átlagárát 605 Ft/kg-ra, eladáskori átlagsúlyát 50 kg-ra, eladásig
felmerülő tartási költségét pedig 9.700 Ft-ra becsültük. Egy üres
nap költsége egy korábbi hazai eredményeket összefoglaló kutatásban átlagosan 700 Ft volt, azonban figyelembe véve a piaci
és gazdasági körülmények változását, vizsgálatukban 800 Ft-os
üres naponkénti veszteséggel számoltunk. A vizsgált tehenészetekben felhasznált sperma átlagárát 5.000 Ft-ra becsültük adagonként (1 EUR=320 HUF). Az iker- és a holtellések okozta veszteségre vonatkozó nemzetközi kutatási eredményeket a Magyar
Nemzeti Bank adott évi középárfolyamán számítottuk át magyar
forintra. A gazdasági elemzést
2. táblázat: Az ikerellések és holtellések előfordulása a vizsgált elléseknél (n = 3660)
Microsoft Excel 2016 szoftverben
n
Előfor- Ellésn
Előfordulás ellés- ORa
95% CIb
P
végeztük.
dulás (%) szám
szám szerint (%)
Eredmények
1
16
1,3
Referencia
A vizsgált időszakban összesen
Ikerellés 149
4,1
<0,0001
≥2
133
5,5
4,18 2,5-7,45
3660 ellés történt, ebből 1249
1
113
9,0
Referencia
volt az üszőellés, 2411 pedig a
Holtellés 251
6,9
0,0015
többször ellett tehenek ellése.
≥2
138
5,7
0,64 0,48-0,84
Ikerellés a vizsgált ellések 4,1%a
esélyhányados (odds ratio)
ában történt, azonban jóval nab
konfidencia-intervallum (confidence interval)
gyobb arányban fordult elő többMegjegyzés: a szignifikáns eltéréseket dőlt szedéssel jelöltük (p<0,05)
ször ellett teheneknél az egyszer
Adataink alapján számszerűsítettük az ikerellés és a holtelellettekhez képest (2. táblázat).
lés előfordulási arányát, valamint a főbb szaporodási mutatóAz ellések 6,9%-a volt holtellés, aminek esélye egyszer ellett
kat (elléstől újravemhesülésig eltelt idő [calving to conception
teheneknél volt szignifikánsan nagyobb. Vizsgálatunk az ikerelinterval, CCI], első termékenyítésre történő vemhesülés [first
lés és a holtellés tekintetében is alátámasztja a korábbi hazai
service conception risk, CR1], termékenyítési index [services
és nemzetközi kutatások eredményeit. Az ikerellés gyakoribb a
per conception, SPC]). A statisztikai elemzés során feltártuk az
többször ellett teheneknél, pl. egy közel 34 ezer tehenet vizsgáló
ikerellés, ill. holtellés MBV-vel, méhgyulladással, továbbá az
észak-amerikai kutatásban az ikerellés 1,3, ill. 6,5%-ban fordult
újravemhesülésig eltelt idővel és az első termékenyítés sikeelő egyszer, ill. többször ellett tehenek körében. Egy hazai teherességével mutatott összefüggéseit. Statisztikai elemzéseinket
nészetben öt évet felölelő vizsgálat során azt találták, hogy az
lineáris, ill. logisztikus regresszióval, valamint Dunnett-teszttel
összes holtellés 44-57%-a üszőelléseknél fordult elő (évenként
végeztük. Az adatelemzés során Microsoft Excel 2016 szoftváltozó arányban), míg a második, harmadik és negyedik ellésre
vert (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA), a statisztikai
ez az arány 15-28, 11-20, ill. 5-11%-ra csökkent. Az USA-ban az
elemzéshez az R szoftver 3.4.2-es verzióját használtuk.
egyszer, ill. többször ellett tehenek elléseinek 10,7, ill. 4%-ában
Az ikerellések és a holtellések okozta gazdasági kár számszerűfordult elő holtellés.
sítésekor a borjúból 3. táblázat: A tehenek főbb szaporodási mutatóinak alakulása iker-, ill. holtelléseket követően (n = 3660)
származó
jövedelEllésszám
Iker-/
n
CCIa
Különbség
SPCb Különbség CR1c
Különbség
met, az üres napok
holtellés
(nap)
(%)
és a termékenyítések
költségét vettük fiEgy borjú
1233
141,6
Referencia
5,3 Referencia 18,6
Referencia
Elsőborjas
gyelembe. A borjúból
Iker
16
124,8
-16,7
4,2
-1,1
9,1
-9,5
származó jövedelem
Egy borjú
2278
138,0
Referencia
5,9 Referencia 15,4
Referencia
Többször
számításánál feltéteellett
leztük, hogy a borjak
Iker
133
156,9
18,9
9,2
3,3
9,6
-5,9
eladásra
kerülnek.
Egy borjú
3511
139,4
Referencia
5,7 Referencia 16,6
Referencia
Összesen
Észak-amerikai eredIker
149
152,2
12,8
8,5
2,8
9,5
-7,1
mények szerint az
Élő
1136
141,9
Referencia
5,1 Referencia 19,1
Referencia
egyes ellésekből 0,93,
Elsőborjas
az ikerellésekből 1,7
Holt
113
134,8
-7,1
6,9
1,8
11,8
-7,2
élő borjú születik, az
Élő
2273
139,4
Referencia
6,1
Referencia
14,9
Referencia
Többször
ikerborjak pedig átlaellett
Holt
138
124,9
-14,5
5,1
-1,0
18,7
3,8
gosan 15%-kal kisebb
testtömegűek leszÉlő
3409
140,4
Referencia
5,7 Referencia 16,4
Referencia
Összesen
nek. Holtellés esetén
Holt
251
129,7
-10,7
6,0
0,3
15,4
-1,0
csökken a borjúel- a
újravemhesülésig eltelt idő (calving to conception interval)
adásból származó jö- b termékenyítési index (services per conception)
vedelem, valamint a c első termékenyítésre vemhesült (first service conception risk)
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A BONSILAGE FIT G propilén-glikollá
alakítja a cukrok egy részét
FŐ TÉMÁNK

Fűsilózás

A tavalyi aszály magas rosttartalmú és alacsony energiatartalmú szilázst eredményezett.
Emiatt a fűszilázs energetikai felértékelődése 2019-ben döntő fontosságú a takarmányadagok szempontjából.

1 Egy doboz BONSILAGE FIT G
készítménnyel két hordó
propilén-glikol állítható elő

A Bonsilage Fit G készítményben található tejsavbaktériumok a cukrok egy részét
propilén-glikollá alakítják,
növelik a fűszilázs stabilitását. A 2018-ban végzett fűszilázs-elemzések egyértelműen
alátámasztják a Bonsilage Fit
G készítménynek a stabilitásra és az energiatartalomra
vonatkozó jótékony hatását.
(ld. 1. ábra).

1 doboz « 50 t FM fűszilázs
(Ø 33% szárazanyag)
50 t takarmány ≈
16,5 t szárazanyag
2,9 % 16,5 t mennyiségben
megfelel:
480 kg propilén-glikolnak

Mérhetően jobb energiastátusz a teheneknél
A Bonsilage Fit G alkalmazásából a tehénállomány többszörösen is profitál. Az ecetsav
biztosítja a szilázs stabilitását a felnyitás után.
Az átlagosan 2,9 % sz.a. mennyiségben képződött propilén-glikol lezárja a fermentációs
profilt, és javítja a tehenek energiaellátását.
Ez igencsak szükséges a 2018-as gyenge kukoricaszilázs miatt, és jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy 2019-ben is tartható legyen
a tehenek tejhozama.
Beszélje meg Schaumann tanácsadójával a
Bonsilage Fit G 2019 1. és 2. szakaszában történő alkalmazását, és biztosítson extra menynyiségű propilén-glikolt tehenei számára.

Több propilén-glikol
Az ISF Schaumann Forschung több mint 800,
Bonsilage Fit G készítménnyel kezelt fűszilázst
elemzett ki 2018-ban: ezek átlagos propilén-glikol tartalma 2,9 % volt a szárazanyagra
vonatkoztatva.
A Bonsilage Fit G készítménnyel kezelt fűszilázzsal takarmányozó tejtermelők kedvezőbb
termékenységről számoltak be a tehénállományokban. Tudományosan is bizonyították a
Bonsilage Fit G alkalmazása révén megnövelt
propilén-glikol termelődést és a tehenek energiaellátottságára gyakorolt pozitív hatást.
(ld. 2. ábra).

További információk megtalálhatóak a
www.bonsilage.de weboldalon.

2 A BONSILAGE FIT G csökkenti a ketózis kockázatát
- 40 %-kal kevesebb ketózis az ellés után
Βéta-hidroxi-butirát koncentráció a frissen ellett tehén vérében, mmol/l
1,2
Ellés

Kontroll

1,0
0,8
0,6

BONSIL AGE FIT G

0,4
0,2

-6

0

Dél-Dunántúl
Észak-Dunántúl
Kelet Magyarország
Kelet Magyarország
Dunántúl
Raktár
Központi Iroda
Központi Iroda
Központi Iroda

1

2

Hét

3

Kérődző Ágazat
Kérődző Ágazat
Kérődző Ágazat
Sertés Ágazat
Sertés Ágazat
Raktárvezető
Rendelések
Asszisztens
Ügyvezető

4

5

Fridinger Ferenc
Dr. Kósa Balázs
Bonnay Victor
Tari Csaba
Olajos Sándor
Balogh Gábor
Pálinkás Péter
Bokros Rita
Bonnay Victor

6

Forrás: Lau et al. 2018, Nemzetközi Szilázs Konferencia, Bonn

Propilén-glikol a mérhetően jobb energiastátusz érdekében

Megéri beruházni a Bonsilage Fit G készítménybe.

Egészséges bendő
a kisebb tejsavmennyiség révén.

Ketózis elleni védelem és energiafelértékelődés
a propilén-glikolnak
köszönhetően.

Nagy mértékű
tápanyag-felvétel
Az ecetsav stabil
szilázst biztosít, és
csökkenti a bendő
terhelését.

Hatékony az élesztő- és penészgombák ellen
Az ecetsav nélkülözhetetlen a megfelelő
minőséghez.

3 A BONSILAGE FIT G mérhetően jobb erőnlétet biztosít a tehenek számára
Kontroll
BONSIL AGE FIT G

Szárazanyagra vonatkoztatott tartalom (%)
10
8

+ 232 g propilén-glikol/tehén/nap
8 kg sz.a., 29 g/kg propilénglikol-tartalmú fűszilázs
takarmányfelvétele esetén

6
4
2

Tejsav

+36 30 459 4940
+36 20 411 4787
+36 20 316 7404
+36 20 548 7675
+36 20 503 7799
+36 20 535 3686
+36 20 352 8558
+36 20 503 7775
+36 20 316 7404

Ecetsav

Propilén-glikol

HAZAI SZERZŐINK
A CCI, CR1 és SPC átlagértékei 139,8 nap, 16,3%, ill. 5,74 voltak
a vizsgált tehénpopulációban. Az ikerellett, ill. a holtellett tehenek főbb szaporodási mutatóit ellésszám szerint a 3. táblázatban mutatjuk be.
Ikerellést követően jelentősen romlottak a szóban forgó szaporodási mutatók, ennek ellenére a különbségek nem voltak statisztikailag szignifikánsak (p>0,05). Holtellést követően nem volt
számottevő a CCI, az SPC és a CR1 romlása az élő borjút ellett
tehenekhez képest. Az iker-, ill. holtellett tehenek eredményeit
összehasonlítottuk a nem MBV-s, méhgyulladásban nem szenvedő, nem ikerellett és nem holtellett (azaz „egészséges”) tehenek szaporodási mutatóival (4. táblázat).

A méhgyulladás kialakulásának esélyét nem befolyásolta a holtellés (p=0,1364), az ikerellés azonban szignifikánsan csökkentette (p<0,0001). A méhgyulladás különböző formáinak (metritisz,
klinikai endometritisz) előfordulását az ikerellés 2,2-6,6-szeresére, a holtellés 1,5-7,5-szeresére növelte nemzetközi kutatási eredmények szerint, amit vizsgálatunk során nem sikerült
igazolni. Ghavi Hossein-Zadeh & Ardalan (2011) eredményei
szerint az MBV kialakulásának esélyét az ikerellés 2,8-szeresére,
a holtellés 3,2-szeresére növelte, amit eredményeink is alátámasztanak, viszont vizsgálatunkban kisebb különbségeket találtunk.
Az ikerellések és a holtellések okozta gazdasági veszteségek
becslésénél a résztervezés módszerét használtuk.
4. táblázat: A tehenek főbb szaporodási mutatói iker-, ill. holtelléseket
Ikerellésnél két borjú születik egy helyett, azonban
követően az egy élő borjút ellett, magzatburok-visszamaradásban és
ezek kisebb eséllyel maradnak életben, és testtömeméhgyulladásban nem szenvedő („egészséges”) tehenekhez képest
gük is kisebb lesz az egyes ellések borjaihoz képest.
(n=3660)
A borjakból származó jövedelem egyes ellés esetén
Állapot
n
CCIa Különb- SPCb Különb- CR1c Különb0,93 × (50 × 605 – 9700) = 19.112 Ft, ikerellés ese(nap)
ség
ség
(%)
ség
tén pedig 1,7 × 0,85 × (50 × 605 – 9700) = 27.221 Ft,
vagyis az ikerellés borjakból származó becsült több„Egészsé- 2008 130,4
Refe4,9
Refe18,7
Refeletjövedelme 8.110 Ft. Ikerellésnél az üres napok
ges”
rencia
rencia
rencia
számának növekedéséből származó veszteség 12,8 ×
Ikerellett
149 152,2
+21,8
8,5
+3,6
9,5
-9,2
800 = 10.240 Ft, a termékenyítések többletköltsége
pedig 2,8 × 5.000 = 14.000 Ft. Az ikerellés által okozott
Holtellett
251 129,7
-0,7
6,0
+1,1
15,4
-3,3
becsült veszteség összesen 10.240 + 14.000 – 8110
a
újravemhesülésig eltelt idő (calving to conception interval)
b
= 16.130 Ft (50,4 EUR) egy esetre vonatkoztatva.
termékenyítési index (services per conception)
c
Eredményeink alapján ikerellés esetén a borjakból
első termékenyítésre vemhesült (first service conception risk)
származó többletjövedelem nem tudta kompenzálni
Annak ellenére, hogy az ikerellett tehenek mindhárom vizsgált
az üres napok, ill. a termékenyítési index növekedésének többszaporodási mutatója jelentősen elmaradt az egy borjút ellett
letköltségét.
társaik mutatóitól, ill. a holtellés csökkentette a CR1-et és növelHoltellés esetén elvész a születendő borjúból származó jövedete az SPC-t, a különbségek nem voltak szignifikánsak (p>0,05).
lem, ami 50 × 605 – 9700 = 20.550 Ft-ot tesz ki. Ehhez hozzáAz ikerellett tehenek gyengébb szaporodásbiológiai eredméadódik még a termékenyítések többletköltsége, ami egyrészt
nyeinek hátterében valószínűleg az ikerellést követő involúciós
a halvaszületett borjú előállításához felhasznált termékenyítőproblémák állnak. Az elsőborjas tehenek körében azonban
anyagok számából (átlagosan 4,5 adag), másrészt a holtellést
nem tudtuk kimutatni az ikerellés szaporodási eredményekre
követően megnövekedett SPC-ből ered; ez összesen 4,5 × 5000
gyakorolt negatív hatását, aminek oka feltehetően az ikerellés
+ 0,3 × 5000 = 24.000 Ft-ot tesz ki. Eredményeink alapján azonalacsony előfordulási aránya volt az elsőborjas tehenek között.
ban holtellést követően a tehenek átlagosan 10,7 nappal hamaA holtellett tehenek esetében nem volt kimutatható a szapororabb újravemhesülnek, ami 10,7 × 800 = 8560 Ft-tal csökkenti a
dási eredmények romlása, aminek hátterében feltételezésünk
veszteséget. A holtellés okozta veszteség így összesen 20.550 +
szerint az áll, hogy a holtellett teheneket méhkezelték, ezzel
24.000 – 8560 = 35.990 Ft (112,5 EUR).
szemben az élő borjút ellett teheneknél méhkezelésre gyakran
5.5.táblázat.
és holtellések
összefüggései
a magzatburoknem került sor, holott pl. a szubklinikai méhproblémák esetüktáblázat.Az ikerAz ikerés holtellések
összefüggései
a magzatburo
visszamaradás,
ill.
a
méhgyulladás
kialakulásával
(n = 3660)
ben is csökkentik a termékenységet.
kialakulásával (n = 3660)
Bicalho és mtsai (2007) szerint ikerellés esetén szignifikánMagzatburok-visszamaradás
san nő az újravemhesülésig eltelt idő: az egy borjút ellett teEsély95%-os konfidenciaP
henekhez képest az ikreket, ill. hármasikreket ellett tehenek
hányados
intervallum
újravemhesülésig eltelt idejének mediánja 45, ill. 75 nappal
volt hosszabb. Ugyanebben a kutatásban az ikerellett tehenek
Referencia
nem
újravemhesülésének esélye 22%-kal csökkent az egy borjút elIkerellés
<0,0001
2,22
2,09-2,36
lett tehenekhez képest. Holtellés esetén 26 nappal nőtt az üres
igen
napok száma ugyanezen kutatócsoport szerint. Fourichon és
Referencia
nem
Holtellés
<0,0001
mtsai (2000) metaanalízist végeztek számos kutatás alapján, és
1,23
1,18-1,29
igen
hozzánk hasonlóan azt találták, hogy a holtellésnek alig van haMéhgyulladás
tása a szaporodási mutatókra. Eredményeik szerint holtellésnél
1,1%-kal csökken a CR1, 0,03-dal nő az SPC, a CCI pedig csupán
Referencia
nem
Ikerellés
<0,0001
2,2 nappal lesz hosszabb a nem holtellett tehenekhez képest.
0,76
0,69-0,83
igen
A vizsgált állományokban az MBV és a méhgyulladások előforReferencia
nem
dulási aránya 13,3, ill. 29,4% volt. Kutatásunkban az MBV eséHoltellés
0,1364
1,05
0,99-1,12
lyét mind az ikerborjak ellése, mind a halvaszületés jelensége
igen
Megjegyzés:aaszignifikáns
szignifikánseltéréseket
eltéréseketdőlt
dőltszedéssel
szedésseljelöltük
jelöltük(p<0,05)
(p<0,05)
Megjegyzés:
szignifikánsan megnövelte (p<0,0001) (5. táblázat).
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Egy szimulációs vizsgálat eredményei alapján az ikervemhesség
97-225 USD (27.160-63.000 Ft) veszteséget okoz egy esetre vetítve, ami csak az USA tejelő szarvasmarha ágazatában 96 millió
USD (közel 27 milliárd Ft) gazdasági kárt jelent évente. Ráadásul
az ikerellés okozta gazdasági veszteség az előfordulási gyakoriságával együtt folyamatosan nő. Ghavi Hossein-Zadeh (2013)
szerint az ikervemhes tehenek esetlegesen nagyobb tejhozamából származó előnyt bőven ellensúlyozza az ikerellést követően
fellépő nehéz- és holtellések, ill. a magzatburok-visszamaradások számának – általunk is kimutatott – növekedése, ill. az ezekből eredő gazdasági kár. A tejtermelés esetleges növekedését
nem vizsgáltuk, de az ikerellés okozta általunk becsült veszteség
így kisebb volt a nemzetközi eredményekhez képest, aminek valószínű oka, hogy sem a tehenek termelésből történő megnövekedett kivonását, sem az állatorvosi kezelések költségét nem
vettük számításba.
A holtellés okozta gazdasági veszteséget évi 132 millió USD-re
(37,3 milliárd Ft-ra) becsülték Észak-Amerikában. Ez a gazdasági
kár a borjak és a tehenek kieséséből, a tejhozam-csökkenésből,
a későbbi vemhesülésből, az állatorvosi költségekből, ill. más
betegségek – pl. magzatburok-visszamaradás és méhgyulladások gyakoribb előfordulásából származik.
Következtetések
A vizsgált nagy létszámú tehenészetekben az ikerellések elsősorban a többször ellett tehenekben, míg a holtellések az egyszer
ellett teheneknél fordultak elő. Ikerellés esetén a szaporodási
mutatók közül a CCI, az SPC és a CR1 jelentősen romlott, feltehetően az ikerellést követő involúciós problémák következtében.

Ugyanakkor vizsgálatunkban nem volt kimutatható a CCI, az
SPC és a CR1 reprodukciós mutatók jelentős romlása a holtellett
tehenekben az élő borjút ellett társaikhoz képest, feltehetően
azért, mert a holtellett tehenek méhkezelésben részesültek az
involúciós időszakban, szemben az élő borjút ellett társaikkal,
amelyeknek egy részét nem kezelték. Az állománypótlásra szánt
borjak kiesése miatt azonban a holt borjak születése az ikerellés
miatti egyes szaporodási mutatók romlásából eredő gazdasági
kárnál jelentősebb veszteségforrásnak tekinthető. A magzatburok-visszamaradás előfordulásának esélyét az iker- és holtellések egyaránt növelték. Eredményeink alapján az ikerellésekre is
mint gazdasági veszteségforrásra kell tekinteni.
Köszönetnyilvánítás
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg: az (1) EFOP-3.6.116-2016-00024 „Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az
Állatorvostudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának együttműködésében”; az (2) EFOP-3.6.2-16-2017-00012 „Funkcionális,
egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási
hálózatban” és az (3) EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 „Tudományos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatának kidolgozásával”.
A felhasznált irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll.
A cikk a Magyar Állatorvosok Lapja 2019. januári számában
megjelent közlemény másodközlése.

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
ÖNBIZTOSÍTÓ EMELŐ-RÖGZÍTŐKKEL
CE JELZÉSSEL, MUNKAVÉDELMI LEÍRÁSSAL.
A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat
kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek,
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.
Dr. Lehoczky János
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72.
Tel/fax: 63/464-361
web: www.leholand.hu
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A szilázs oltóanyagok minőségének és hatékonyságának
kulcsa a gyártási folyamat és a minőségi kontroll,
mindennek hátterében pedig a folyamatos innováció
Dr. Kovács Tamás,
Kokoferm Kft.
Mind a tejtermelő, mind a húsmarha telepek működésének
és nyereségességének évről-évre történő fenntartásában az
egyik kulcstényező a jó minőségű szilázs, szenázs előállítása. A
savanyított tömegtakarmányok minőségének biztosításához
tervezés, minden részletre kiterjedő figyelem és különböző tudományterületek ismeretanyaga szükséges. Az előbb említett
tényezők nélkülözhetetlenek a lehető legjobb minőségű szilázs
és szenázs előállításához.
Az egyik igen lényeges döntés, hogy milyen takarmány oltóanyagot használjunk. A hazai piacon számos starter található,
de melyik a legjobb választás? Ez a feladat nagy kihívást jelent,
mert minden takarmánynövénynek megvannak a nehézségei
(összetétel, termesztéstechnológia, időjárás, üzemi adottságok). A megfelelő oltóanyag kritikus lehet a magas minőségű,
stabil szilázs/szenázs előállításában, ami egyben a termelés jövedelmezőségének alapja.
A Lallemand Animal Nutrition a szilázs oltóanyagok széles választékát állítja elő, melyek a takarmányok speciális kihívásainak
megfelelően kerültek kifejlesztésre. Az oltóanyagok baktériumtörzseinek hatékonyságát számos független tudományos kutatási/kísérleti adat támasztja alá. A Lallemand a szilázs oltóanyagok
előállításának terén élen jár, hiszen egyike volt az első silóstarter
gyártó cégeknek, ami a folyamatos fejlesztés és innováció miatt
jelenleg is tekintélyes előnyt jelent.

saját törzsgyűjteményét -80 °C–
os speciális hűtőkben tárolja. A
törzseket rendszeresen ellenőrzik, hogy biztosítva legyen a baktériumok fenntartása és tisztasága (fertőzésmentessége).
A baktériumtörzs ellenőrzése
után kezdődhet a szaporítás,
mely 10-48 óráig tart a szaporodóképességtől függően. A fermentáció folyamatos felügyelet
mellett zajlik a törzs tisztaságának és kondíciójának fenntartása
érdekében.
A sejtbanki fiola
A szaporítás után még egyszer
ellenőrzik a nagy koncentrációjú folyékony baktériumtenyészet
tisztaságát, majd szeparátoros koncentrálás után kerül az élő
biomassza a speciális fagyasztva szárító szárítótálcáira.
A gyártási folyamat starterminőségben perdöntő szakasza a szárítási folyamat. A szaporítás és szeparátoros koncentrálás után
a vizet a sejtek közötti térből, és a sejtekből is el kell távolítani. A legtöbb baktérium esetében nem használható kizárólag
hőközlés szárítási módként, mert nagyon érzékenyek a hőmérséklet ingadozásra.
A vákuum alatti fagyasztva szárítás (liofilezés) olyan kíméletes
technológia, melynek során mérsékelt hőmérsékletnövelés
szükséges a baktériumok szárításához. Így gyakorlatilag nincs
hőterhelés. A fagyasztva-szárítás másik nagy előnye, hogy a
baktériumok nincsenek feleslegesen stressznek kitéve a folyamat során, a legjobb, legvitálisabb állapotukban maradnak, így
biztosítva van szárítás után is a baktériumok maximális életereje, aktivitása.

A baktérium-előállítás folyamatábrája
A szilázs oltóanyag előállítás nagyon hasonlít a jó minőségű
szilázs készítéséhez. Komplex folyamat, mely nagy figyelmet
és számos terület ismereteit igényli, úgy mint az erjedés, törzsszelekció, gyártás-technológia, ahol két fontos kulcslépés a fagyasztva szárítás és csomagolás.
A Lallemand a gyártási folymat minden lépését saját gyáraiban
végzi, ami óriási előny. Ez is biztosítja termékeink kiváló minőségét, illetve a szilázsoltóanyagaink aktivitása a felhasználásor
is maximális. A hatóanyag tartalom felüldozírozott, a lejárati idő
végén is garantált.
A szilázsoltóanyag gyártásnál az első lépés, hogy a megfelelő
baktériumtörzs, törzsek kerüljenek a termékbe. A Lallemand a
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Fagyasztva szárítók

A liofilezési technológiában is jelentős különbségek lehetnek.
Nem megfeleően kíméletes
technika használata esetén a
képződő jégkristályok kilyuggathatják a baktériumok sejtmembránját, amelyek így kevésbé lesznek aktívak és életképesek, kevésbé vagy nem képesek starter szerepük betöltésére.
Mivel az oltóanyag előállítási folyamatban a szárítási lépés
kritikus, a Lallemand Animal Nutrition korszerű fagyasztvaszárító berendezéseket helyezett üzembe Nagy-Brittaniában
a Malvern-i és az USA-ban Milwauki-ban működő baktérium
üzemeiben. Ezekkel a korszerű berendezésekkel a szárítási folyamat sokkal kíméletesebb, hatékonyabb, ép marad a baktériummembrán, nem sérülnek a baktériumsejtek, így sokkal jobb
minőségű az előállított starter.
A termékelőállítási folyamat végső lépése
a különböző baktériumtörzsek, enzimek
összeállítása/keverése nedvességkötő
és csomósodásgátló
anyagokkal, melyek
szükségesek a termék
hosszú távú stabilitásához és könnyű használatához
(könnyű,
csomósodásmentes
oldhatóság).
A végtermék szigorú
Fagyasztva szárító működése
minőségi vizsgálatokon esik át, ellenőrzik
a baktériumoktörzset, a specifikációnak történő megfelelést és
csak ezek után kerülhet a piacra.
Amikor szilázsoltóanyagot választunk, annak érdekében, hogy a
legjobb minőségű erjesztett tömegtakarmányokat tudjuk elkészíteni a telep/cég nyereségességének fenntartása érdekében,
akkor olyan oltóanyagot érdemes használni, melyet ugyanolyan
gondossággal állítanak elő, mint mi a legkiválóbb szilázsainkat,
szenázsainkat.

A Lallemand innovációs munkája és a magyarországi Lallemand
szilázs oltóanyag portfólió alakulása az elmúlt 20 évben
Magyarországon a Lalsil termékek márkaképviseletét a
Kokoferm Kft. 1999 óta látja el.
Az első L. buchneri 40788 tartalmú aerob stabilizáló starterünk, a Lalsil DRY 2004-ben jelent meg. Mára a Lalsil termékkör
már csak ezzel, a jelenleg leghatékonyabb aerob stabilizáló L.
buchneri baktérium törzzsel operál. Ezt kombinálja gyors savanyító baktériumokkal és rostbontó enzimekkel. A Lalsil starterek alapanyag specifikus oltóanyagok, a legerősebb gombaölő
és aerob stabilizáló hatással, mono-propilén-glikol termeléssel,
emészthetőség javító tulajdonságokkal.
Idehaza 2013-ban kezdtük bevezetni a HC (High Concentration
= nagy koncentrációjú) termékeket. A HC technológia akár 10
ml/tonna szecska ultra kis térfogatú kijuttatást, és 24 órán át
tökéletesen ülepedés mentes baktérium „oldat” stabilitást
eredményez. Mára minden Lalsil starter ezzel a technológiával, és 24 hónapos lejárati idővel készül. A Lallemand szigorú
gyártási és minőségbiztosítási előírásainak következtében még
a lejárati idő pillanatában is a termékspecifikációban megadott
élő baktérium csíraszámmal és enzimaktivitással rendelkeznek
a termékek.
A Lallemand 2012-ben vette meg az Alltech Sil-All üzletágát. A
Sil-All termékek összetételét, hatóanyagtartalmát átalakította.
A Sil-All oltóanyagok emészthetőséget javító enzimek, nagyon
gyors indító baktériumok, és egy az élesztő- és penészműködést
blokkoló, mérsékeltebb aerob stabilitást biztosító propionsav
baktériumos technológia kombinációi. A 18 hónapos lejárati idő
végén garantált hatóanyag tartalomra itt is a törzsfüggő felüldozírozási technológia a garancia.
2019. januártól a Lallemand Állati Takarmányozási Üzletága
vezetésének döntése alapján a Sil-All termékkör is a Kokoferm
márkaképviseletébe került, így teljessé téve szilázs oltóanyag
termékpalettánkat.
2018-tól egy a korábbi Lalsil BIOGAS terméknél kedvezőbb árfekvésű, csak biogáz célú felhasználásra alkalmazható starterrel
vagyunk gazdagabbak, az ENERGYSIL-lel, ami szintén HC technológiás termék. Gyors savanyítást tesz lehetővé, amivel az erjedési veszteséget minimálja, rostbontásával javítja a hasznosulást,
heterofermentatív aerob stabilizáló baktériuma minimálja a
kitárolási veszteségeket, és ecetsavtermelésével közvetlen felvehető tápanyagforrás a metanogén baktériumok számára. Kb.
15%-kal növeli a szilázsból megtermelt biogáz mennyiségét.
A Lallemand új kombinált Lactobacillus hilgardii×Lactobacillus
buchneri technológiáját 2019. áprilisában elfogadta az EFSA,
így a hazai tesztelést követően 2020-ban Magyarországon is
bevezetésre kerül. Ez az erjedési veszteségek további csökkenését, a már etetésre megfelelő aerob stabilitás 14 nap alatti
elérését, a 60 napos fermentációs idő kivárása után, pedig a
szipmla L. buchneri technológiánál is nagyobb aerob stabilitás
elérését teszi lehetővé.
A Lallemand Kutatás/Fejlesztés egyik projektjében befejezéshez
közelít egy új, hatékony biológiai széna tartósítószer kifejlesztése, amely reményeink szerint néhány éven belül Európában is
bevezetésre kerül.
Nagy öröm egy ilyen innovatív cég partnereként dolgozni.
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Nyugati értelem, keleti nyugalom?
Az állattartás jövőjéért itthon
A Stallprofi Magyarország Kft. lassan két évtizedes piaci jelenléttel olyan technológia kivitelezéseket valósít meg, amely maximalizálja a nyereséget, ezáltal biztonságot nyújt a telepeknek a kedvezőtlen években is! A cég ügyvezető igazgatójával,
Dr. Streitmann Györggyel ezekről a high-tech megoldásokról
beszélgettünk.

Hogyan foglalná össze egy mondatban, mi a Stallprofi? Kik Önök?
A múlt tapasztalata – a jelen megoldásai – a jövő technológiája.
A Stallprofi Magyarország Kft.-t 1999-ben alapítottuk elsősorban prémium kategóriás sertés- és marhatartástechnológiai
eszközök és kész technológiai berendezések beszerelését fókuszba helyezve. A korszerű technológiát a magas minőséggel
és a praktikummal ötvözzük az állattartás szolgálatába állítva.
Az elmúlt húsz évben sorra valósultak meg az egyre komplexebb
beruházások és követték egymást az újabb megrendelések.
Mára már a hazai és külföldi piacon is a minőségi technológia és
a szakmai profizmus egybeforrt a Stallprofi névvel.
Honnan jött a küldetés, motiváció a cég elindítására?
Egyetemi diplomámat a Német Szövetségi Köztársaság idején
írtam és egy hosszú ott-tartózkodással, gyakorlattal is kiegészítettem. Egyrészt gépészként lenyűgözött az állattartó telepeken
alkalmazott mérnöki megoldások precizitása és magas szintű
automatizáltsága. Hivatását kereső fiatal szakemberként pedig
ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a Nyugaton megszerzett tudásommal a hazai mezőgazdasági termelés
szolgálatába álljak és hozzájárulhassak a hazai állattartó telepek
munkájának könnyítéséhez és eredményesebbé tételéhez.
Miben különleges a Stallprofi? Mi a cég filozófiája?
Megoldást kínálunk eszközök helyett. Saját mérnökeink terve
alapján valósulnak meg a kivitelezések és meghibásodások esetén saját szervizcsapatunk áll készen. Mivel a tervezéstől a kivitelezésig egy csapat vagyunk, hézagmentes a kommunikáció,
hatékony és gyors a problémakezelés.
Mi nem azért küzdünk, hogy a legkedvezőbb áron dolgozzunk,
hanem hogy a legjobb megoldást nyújtsuk. Ezért intenzív a
kapcsolatunk a külföldi beszállítókkal, hogy a már jól működő
tudást kísérletezés nélkül ültessük át a hazai gyakorlatba, mentesítve a termelőket a próbálkozások kockázata alól.
Vannak gyorsan megtérülő, pályázati forrást nem igénylő
megoldásaik?
A komplex projektjeink mellett a gazdák körében nagyon kedveltek a sokkal kisebb beruházási igényű eszközök, melyek három szempontnak is megfelelnek: megoldás a munkaerőhiány46 HOLSTEIN MAGAZIN 2019/2

ra, gyorsan megtérülnek, és felhasználóbarát kialakításuknál
fogva könnyen adaptálhatók minden telep rendszerébe.
Tudna említeni néhány ilyen berendezést?
Mérnök szemléletünkből fakadóan ezen berendezésekből is a
high-techet favorizáljuk, szinte kivétel nélkül távfelügyeleti lehetőséggel. Egyre nagyobb az érdeklődés a Butler Gold takarmányrendező robot és az Alma Pro borjúitató automata iránt.
Butler Gold takarmányrendező robot páratlan rugalmassággal
programozható az útvonalak vonatkozásában, és pontosan igazítható a napi takarmányozáshoz. A csigás visszajuttató átkeveri

a takarmányt, így laza marad, nem fülled be. Ahogy a Butler elhalad az etetők mentén, a friss takarmány illatát megérezve az
állatok felsorakoznak az etetőasztalnál. Növeli az állatok táplálkozási kedvét, fokozza a tejhozamot.
Az Alma Pro borjúitató
berendezéssel ötvözni
tudjuk az eredményes
borjúnevelést a munkaórák számának csökkentésével. A jószág
igényeihez
igazodó
metabolikus program
követi a borjú természetes szokásait, kiváló
a vitalitás, az egészségügyi státusz és a napi
növekmény.
Hogyan lehet Önöket
elérni?
A közeljövőben nagy
hangsúlyt fektetünk az
intenzív közvetlen kapcsolatra.
Fokozzuk a hírlevelek számát, megtalálhatók vagyunk a
Facebookon, Instagramon.
Saját interaktív bemutatótermünkben szakmai napok rendezésén dolgozunk.
Tanácsadással, értékesítéssel és a rendezvénnyel kapcsolatos
kérdéseikkel keressék bátran kolléganőnket, Nagy Juditot.
Telefonszám: +36 (70) 600 3664
E-mail cím: judit.nagy@stallprofi.hu
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• csigával mozgat, így nem tömörít,
• a padozatba fúrt mágnesrudak alapján navigál,
• 2 óránként egyre beljebb haladva tol,
• 10”-os érintőképernyője magyar nyelvű,
• teljes távelérés, riasztás email-címre.

Kérjen helyszíni bemutatót, vagy próbálja ki 3 héten át!
A részletekről érdeklődjön kollégánknál a +36 70 600 3664-es telefonszámon!

www.stallprofi.hu/wasserbauer
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Részvételi rekord. Újabb siker
– UBM Szarvasmarha Szakmai Nap –
Az UBM Csoport az agrárágazat szereplőinek, partnereinek tájékoztatását, a világ legújabb, gyakorlatra érett tudományos módszereinek közreadását, ajánlását alapvető feladatának tekinti.
Ha az UBM hív – érdemes elmenni – így a partnereink véleménye. Telt ház! Mostani rendezvényünkre – megtisztelő módon
– kereken 200 partnerük fogadta el a meghívásunkat.
Nemzetközi rangú amerikai, holland, német, szlovák és magyar
előadók.

ba menően – több mint 650 ezer tonna késztápot, közel 700
ezer tonna takarmány-alapanyagot és 14 ezer tonna premixet
gyárt, forgalmaz – mondotta Bustyaházai, majd a világ takarmányiparának tendenciájáról szólva a fenntartható fejlődést, a
digitalizáció fontosságát és várhatóan viharos gyorsaságú terjedését hangsúlyozta.
Emlékeztetett rá, hogy ma már nem csupán a teljes termékláncra ható, optimalizált, profitot hozó takarmányok gyártása és forgalmazása, hanem a szorosan hozzá tartozó „tudásvagyon-szolgáltatás” is a tennivalók középpontjában áll. A világtendenciák
nyomán az UBM Csoport is ezt tekinti fő feladatának, küldetésének és ezt a célt szolgálta az elismeréssel övezett UBM Szarvasmarha Szakmai Nap is.
A tanácskozást Pócza Szabolcs az UBM kutatás-fejlesztési igazgatója és Juhász Zoltán a szakmai nap főtámogatója, a SEMEXGénbank Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója szakavatottan vezette. Bemutatták, méltatták a rangos előadók
munkásságát, kommentárjaikkal pedig a szerteágazó témák fő
mondanivalóira, a tanulságokra, a gyakorlati hasznosságára irányították a figyelmet.

Sikert meghatározó, zsebbevágó témák: a szaporodásbiológia
gyakorlatának lehetőségei, legújabb módszerei; a gének kölcsönhatását vizsgáló genomika kínálta egyedülálló tenyésztési
stratégia; a humán erőforrás hatékonyságának javítása digitális
eszközökkel; milyen gyakorlati mesterfogásokkal működnek a
legsikeresebb amerikai farmok; esélyek és kétségek a világ tejpiacán. – Nagy érdeklődéssel kísért kitűnő előadások a világ vezető szaktekintélyeitől.
Bustyaházai László az Igazgatóság tagja a menedzsment nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Ahogyan az egész agrárium,
partnereink, úgy az UBM Csoport is bővülő, új, feladatokkal teli,
izgalmas év előtt áll. A Cégcsoport erőforrásai 2019-ben tovább
erősödnek. A mátészalkai Agromix Kft., a szlovák hernádcsányi
takarmánykeverő-üzem, és legújabb beruházásunk, a romániai Kerelőszentpálon 16 millió euróért épített, évente 220 ezer
tonna takarmányt gyártó világszínvonalú gyárunk tovább erősíti
piaci helyzetünket itthon és Közel-Kelet-Európában. A piacvezető innovatív, szolgáltató UBM az idén várhatóan – rekordszám-

Elismerések
A rendezvény alkalmából Varga Ákos, az Igazgatóság elnöke
a hosszú távú szakmai partnerkapcsolat okán UBM Gyémánt
Díjakat adott át.
Díjazottak: Pélpusztai Mg. Kft., Komáromi Mg. Zrt.,

Kisalföldi Mg. Zrt.
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Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

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

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

www.abshungary.hu

TESTO 872 okos hőkamera

applikációval rendellenességek, megbetegedések, sérülések, ivarzás detektálására
• Felbontás: 640X480 pixel
• Érzékenység: 0,06 °C
• 3,1 megapixel felbontású valós kép rögzítés
• Távvezérlés az ingyenes applikációval
• Ingyenes IR Soft elemzőszoftver jegyzőkönyv készítési funkcióval

AKCIÓS ÁR!

874.480 Ft+Áfa

• Ingyenes magyar nyelvű
applikáció

2019. júniusig a hőmérséklet/páratartalom
érzékelő ingyenes tartozék!

• Saját kijelzővel, vagy okostelefonnal,
tablettel is használható, teljes képernyős
videostream USB interfészen
• Automatikus hidegpont/melegpont kijelzés
• Beépített lézer célzópont.

WiFi-s adatgyűjtő
rendszer
Termék-

jellemzők
Istálló
higiénia
Állatra a
Adatgyűjtők
hőmérséklet,
páratartalom,
UV sugárzás, megvilágítás,
CO2 koncentráció
felügyeletére
Podocur
SV

161.8 00 Ft+Áfa

A komplett megoldás csülöktisztításra

38.800 Ft+Áfa

Az adatgyűjtők a mért értékeket WiFi-n továbbítják
a Felhőbe. Mért adatait a testo Saveris 2 App
használatával okostelefonon, táblagépen vagy
számítógépen a böngésző használatával bármikor
lehívhatja. Határértékek túllépése esetén a rendszer
azonnal riaszt SMS-ben vagy e-mailben.

A Podocur SV elônyei
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Cink-szulfát

Szarukeményítés
Hosszantartó
hatás
Fertôtlenítô hatás
Mély behatolás
A Podocur SV
összetevôi

Réz-szulfát

PODOCUR SV :

Alumíniumszulfát

81.000 Ft+Áfa

Glutar-aldehid

– Megerôsíti a csülköt.
– Fertôtlenít.
















TISZTÍTÁS és
fertôtlenítés
A PODOCUR SV
keményíti a csülökszarut.
A PODOCUR SV fokozza
a lábhigiéniát.
A PODOCUR SV alacsony
hômérséklet esetén is
hatásos.

Alkalmazható
Bemerítésre 8%-os oldatban,
Permetezésre 15%-os oldatban.

A fertôtlenítô szerek a biocid szabályozás alá esnek. Garantált hatást és védelmet
nyújtanak az emberek, állatok és környezetük számára. Használja a biocid terméket
biztonságosan. Használat elôtt olvassa el a címkét és a termék leírását!

Megerősíti a csülköt és fertőtlenít
15.01_Hypred_hirdetes_A4.indd 1
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Podocur SV

Kincses Nándor - ANITECH
+36 30 267 5427 | kincses.nandor@alpha-vet.hu

Testo adatgyűjtő/hőkamera

Dömötör Szilveszter ANITECH
+36 30 460 5934 | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu

• EGYÉNI EGÉSZSÉG MEGFIGYELÉS ÉS
A BETEGSÉGEK KORAI ELŐREJELZÉSE
• A LEGPONTOSABB IVARZÁS
MEGFIGYELÉS
• PONTOS ELLÉS ELŐREJELZÉS
• HŐSTRESSZ ELŐREJELZÉS

„ A telepirányítás
jövője”

• VÍZBEVITELI CIKLUSOK ÉS
MENNYISÉG KÖVETÉS
• FOLYAMATOS
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉS

SNAPduo ST Plus
IDEXX SNAP gátlóanyag
tejteszt az Alpha-Vet Kft-től
• Nincs szükség termosztátra a teszt működéséhez.
• Bárhol, bármikor elvégezhető a teszt, akár a tej-házban, 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 és tejtermelői vizsgálnak vele teszttel, nap mint nap
• A SNAP teszt rendelkezik ILVO validációval

ASTORI QUICK Afla M1
aflatoxin teszt tejhez

C-Line T-Line

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

<50 ppt 50 ppt >50 ppt Strong
approx.
positive

1 400 Ft + ÁFA/teszt

Ha most rendel együtt tejanalizátort és szomatikus sejtszámmérőt,
az Ekomilk Scan készülékre 50% árkedvezményt adunk!

Lactoscan SP
tejanalizátor
Eredmény 1 perc alatt

Akciónkban
200 000 Ft + ÁFA

Ekomilk Scan
szomatikus sejtszámmérő
Digitális kijelzés,
automatikus működés

Akciónkban
285 000 Ft + ÁFA

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Smaxtec monitoring rendszer

Albertzki Zoltán - ANITECH
+36 30 511 2846 | albertzki.zoltan@alpha-vet.hu

IDEXX, Astori, Ekomilk, Lactoscan

Dömötör Szilveszter- ANITECH
+36 30 460 5934 | domotor.szilveszter@alpha-vet.hu
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DeLaval OptiDuo™ - a takarmány felfrissítő
Boldizsár Péter
termékmenedzser, DeLaval Kft.
A DeLaval OptiDuo™ takarmányrendező robot az etetőúton
haladva kettős tevékenységet végez. Nem csak visszatolja, hanem az állatokhoz közelebb is viszi a takarmányt és egyidejűleg
újrakeveri és felfrissíti azt, étvágygerjesztőbbé téve a friss keveréket az állatok számára.

Használatával nagyobb az esélye annak, hogy a tehenek elfogyasztják a kiosztott takarmányt és nem válogatnak a keverékben. Növekszik az állatok takarmányfelvétele és ezáltal a
tejhozam is. Az akkumulátorral működő OptiDuo berendezés
nagyon pontos navigációs rendszerrel rendelkezik: a padozatba süllyesztett indukciós vezetéknek és a transzpondereknek
köszönhetően az OptiDuo soha nem tér le a nyomvonalról működés közben. Az indukciós vezetéket négy különböző nyomsávban képes automatikusan követni.
Ennek előnye az, hogy a takarmánykiosztást követő első menetben az etetőasztaltól legtávolabbi nyomsávban kezdi a működést. Az ezt követő további köröket már a következő nyomsávokon haladva teszi meg, ily módon is egyre közelebb mozgatva a
takarmányt a tehenek felé. A berendezés másik előnye a dupla
csiga, mely rendkívül hatékonyan keveri át a takarmányt, így a
korábban kiosztott takarmány frissebbé és kívánatosabbá válik
a tehenek számára.

A biztonságos üzemelés érdekében az OptiDuo-t okos érzékelőkkel szereltük fel: egy fejlett biztonsági rendszer megállítja a
gépet az etetőúton bármilyen előre nem látható akadály esetén. Amikor az akadályoztatás megszűnik, az OptiDuo automatikusan újraindul és folytatja körútját.
A különleges adaptív meghajtó rendszernek köszönhetően az
OptiDuo automatikusan képes megváltoztatni és kiválasztani az
üzemelés alatti legjobb haladási sebességet: ha nagy mennyiségű takarmánykeverék van a csiga előtt, az OptiDuo csökkenti a
sebességet, hogy hatékonyabban tudja átkeverni a takarmányt.
Az OptiDuo mögött az etetőút mindig tiszta marad a beépített
gumiszegélynek köszönhetően, mely mint egy tolólap működik.
Az OptiDuo akkumulátorainak feltöltése mindig automatikusan történik a kiépített parkoló- és töltőálláson a futások között,
így haladás közben mindig teljes feltöltéssel működik.
Az OptiDuo számos telepen és gazdaságban működik sikeresen
világszerte. A tapasztalatok és visszajelzések nagyon pozitívak.
Ilyen a svédországi Småland telepé is, ahol 70 m hosszú és 4
m széles etetőút van az istállóban. Naponta kétszer osztanak
tömegtakarmányt mobil keverőkocsival 280 tehén számára.
A nagy termelésű tehenek takarmánykeveréke főleg fűszenázst
tartalmaz gabonával és koncentrátummal. Az OptiDuo automatikusan halad előre és átkeveri az etetőasztalon lévő takarmánykeveréket, a tehenek így mindig hozzájutnak a friss és jól összekevert takarmányhoz. A tulajdonos elmondása szerint az egyik
legnagyobb pozitívum, hogy az OptiDuo üzembehelyezése után
az állatok aktivitása jelentősen megnövekedett az etetőúton.
Ez különösen igaz az esti és éjjeli időszakban. „Egy hét után már
kb. napi 200 literrel több tej volt a tejtankban.” - mesélte a tulajdonos.

Az OptiDuo beszerelése egyszerű. Az indukciós vezeték kiépítése a teljes etetőúton, valamint a parkoló és töltőállás felszerelése mindössze egy-két napot vesz igénybe. „A szerelés alatt az
állatok a megszokott módon etethetők, a munkálatok észrevehetően nem zavarták őket.” - mondták el a telepen. A felhasználók első benyomásai az OptiDuo-ról a könnyű használat és a
könnyen megtanulható működtetés voltak. Megnyugtató tudni
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XXVI. Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok
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DeLaval VMS V300
Fejőrobot rendszer

™

Agrárinformatika,
tartástechnológia kategória

I. díj

DeLaval InControl™

DeLaval PureFlow™

DeLaval InSight™

Komplett tőgyelőkészítés

Kamerarendszer

Mobil támogatás

A legfejlettebb képalkotó
rendszer a gyors és pontos
mozgatáshoz.

A VMS rendszer bárhonnan elérhető.

Egyedi tőgyelőkészítés a különálló
kehellyel - a tökéletes fejés érdekében.

99,8%
felhelyezési
arány*

Akár

50

Tőgy
fertőtlenítés

Akár

3500 kg

99%

tej naponta

találati
arány*

%

Valódi
tőgynegyed
fejés

kal
gyorsabb
felhelyezés*

10

%

kal
nagyobb
teljesítmény*

Kisebb
munkaigény

Kiszámítható
költségek

Bővebb információért kérjük, forduljon márkaképviseleteinkhez!
www.delaval.hu
*Teszt és referencia telepek adatai alapján

Nincs
tejveszteség
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azt, hogy az állatok mindig hozzájutnak a takarmányhoz. A takarmányt most többször “tolják”, mint korábban, és mindig a
beállított időkben. Ezt megelőzően erre nem sokszor jutott idő,
rendszeresen semmiképpen. A tulajdonos szerint most kb. naponta 15 percet nyernek a géppel és a munkavégzés is alaposabb. Ebben az istállóban az OptiDuo naponta nyolcszor halad
végig és már néhány nap működés után több tejet mértek a
tejtankban (200 l). Ennek oka az, hogy az etetőúton, a korábbiakhoz képest, sokkal nagyobb a 24 óra alatti aktivitás, főképpen
este és éjszaka. Nagyon könnyen lehet egy extra, ráadás kört is
futtatni, és meghatározható, hogy az OptiDuo melyik nyomvonalat kövesse. „Az OptiDuo olyan csendben mozog és dolgozik
az istállóban, hogy szinte azt kívánjuk, hogy adjon egy kis hangjelzést induláskor, hogy a tehenek felfigyeljenek arra, hogy a gép
indulni fog és kezdődik a takarmány felfrissítése az etetőasztalon” – tájékoztat boldogan a tulajdonos.
Felhasználói tapasztalatokat nemcsak Svédországból említhetünk, hanem Szlovákiából is. Az év elején üzemeltük be az
OptiDuo-t a magyar határhoz közeli Sása település tejtermelő
telepének új istállóépületében. Itt 320 tehenet etetnek naponta
kétszer a 85 m hosszú etetőasztalon. Az OptiDuo naponta ötször
indul az épületen kívül kiépített parkoló- és töltőállásról. Néhány hetes használat után a telep elégedetten nyilatkozott az
OptiDuo minden funkciójáról. A mellékelt képen is látható, hogy
az OptiDuo mögött nem marad takarmánymaradék, az etetőút
mindig tiszta.

Az OptiDuo különböző takarmánytípusokat nagy mennyiségben is képes kezelni, köszönhetően a dupla soros csigának és
az adaptív meghajtó rendszernek. Az intelligens vezérlésnek
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hála a berendezés nem áll meg és nem tér le a nyomvonalról,
ha nagy mennyiségű takarmányhoz ér, hanem kiválasztja a legjobb nyomvonalat a továbbhaladáshoz és a takarmány hatékony
mozgatásához. Amennyiben a telep főleg szecskázatlan szálastakarmányt vagy nagy mennyiségű frissen kaszált füvet etet, az
OptiDuo számára az sem jelent nehézséget.

Az OptiDuo felszerelhető abrakkiosztóval is, és az így kiszórt
csalógatóabrakkal még vonzóbbá válik a tehenek számára az
etetőúton levő tömegtakarmány.
Az OptiDuo-val új komponensek is keverhetők az etetőútra már
kiosztott takarmánykeverékhez, így nem szükséges egy teljesen
új adagkeveréket készíteni, csak a frissen vágott füvet, stb. kell
ráosztani a már kiosztott takarmányra. Az OptiDuo működés
közben, a helyszínen keveri újra a takarmányokat.
A számos felhasználói tapasztalat igazolja, hogy az OptiDuo kedvezően hat a tehénforgalomra és ez különösen fontos a VMS
fejőrobotot használó telepeken.
A DeLaval OptiDuo™ takarmányrendező robot szinte minden
típusú istállóban és etetőúton használható különböző típusú
és mennyiségű takarmánykeverékekkel – nem csak tejtermelő
telepeken –, ahol odafigyelnek a magas szintű takarmányfelvételre és a termelésre.

Takács János: 06 30/939-1557
Jakabné Fehér Nóra: 06 30/362-2067
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A negatív energiamérlegről (1/2)
Az energiahiány és következményei
Katonáné Stiller Krisztina
Inter-Mix Kft.
Bevezetés
A tehenek a laktáció csúcsát általában az ellést követő 4-8. hétben érik el. A szárazanyag-felvétel csúcsát azonban csak később,
a 6-8. hétre éri el az állat. Ennek következménye, hogy az ellés
utáni első három hónap során a tehenek energiamérlege negatív.

Fontos tényező, hogy a növekedésben lévő magzat energiaszükséglete, a kolosztrum termelésének kezdete és a takarmányfelvétel csökkenése miatt a tehenek akár 2 héttel az ellés előtt a
negatív energiamérleg állapotába kerülhetnek. Különösen magas kockázatnak vannak kitéve a 4 vagy ennél magasabb testpontszámmal rendelkező tehenek.

A tejelő tehén energiaforgalma magas tejhozam mellett
A tejelő tehén energiaszükséglete igen magas a laktáció során.
A tehén szervezetében a legtöbb szövet a szénhidrátokat és
zsírsavakat is hasznosítani tudja az energiaforgalmában, ugyanakkor bizonyos szövetek és sejtek (pl. agy, vörösvértestek) nem
képesek energiát nyerni a zsírsavakból. A tőgyszövetben a tejtermelést leginkább meghatározó laktóz termeléséhez glükózra
van szükség.
A tehén által a takarmányon keresztül felvett glükóz és keményítő egy része lebontatlanul hagyja el a bendőt és a vékonybélben glükóz formában szívódik fel. A laktáció kezdetén ez a
glükózmennyiség nem elégíti ki a tehén igényét, így a bendőből
felszívódó rövid láncú zsírsavakból, illetve a vékonybélből felszívódó aminosavakból szintetizált glükózt használja a tehén a
glükoneogenezis folyamán.
Az energiahiány fedezésére és a tejtermeléshez szükséges zsírsavak tőgybe történő szállításához mobilizálni kell a test zsírtartalékait. Ha a tehén negatív energiamérleg állapota túlzottan
elmélyül, akkor a zsírmobilizáció során nagy mennyiségű NEFA
(nem-észterifikált zsírsavak) kerül a májba. A máj az esetek
többségében nem képes a megnövekedett mennyiségű NEFA
lebontására, így a máj szövetében zsírdeponálódás következik
be. A nem-észterifikált zsírsavak oxidációjához glükózra lenne
szükség, amelyből eleve hiány van, így a zsírsavak lebontása alternatív anyagcserefolyamatok révén történik, ami ketontestek
képződéséhez vezet. A NEFA szintje a vérből mutatható ki, a
ketontestek szintje pedig kimutatható a vérből, vizeletből vagy
tejből. A megemelkedett NEFA vagy ketontest szintek a negatív
energiamérlegre figyelmeztetnek.

A laktáció első 3-4 hónapjában a tehén két fő metabolikus problémával küzd:
• Legyen elegendő elérhető glükóz
• Küzdelem a magasfokú zsírmobilizáció következményeivel
A negatív energiamérleg a fertilitást is csökkenti. Gyakori eset,
hogy a negatív energiamérleg szubklinikai vagy klinikai ketózist
okoz. A szubklinikai vagy klinikai ketózis negatív hatással van a
tehén egészségére, fertilitására és tejhozamára. A tehén negatív
energiamérleg állapotának megfelelő kezelése komoly mértékben befolyásolja a telep nyereséges működését.

Hogyan állapítható meg a negatív energia-mérleg,
a szubklinikai vagy klinikai ketózis?
Negatív energiamérleg
A negatív energiamérlegre figyelmeztető jelek a következők:
• Testpontszám (BCS) jelentős esése: az ellést követő
első hetekben normális jelenség a kondíció csökkenése. A változás az 5-ös skálán nem haladhatja meg a
0,5-1,0 pontértéket. Ennél nagyobb csökkenés súlyos
negatív energiamérleg állapotra utal.
• A tejzsír/tejfehérje arány a tejzsír irányába tolódik el. A
negatív energiamérleg állapotában lévő tehenek amiKolosztrum pót
nosavakat használnak fel a glükoneogenezis során. Enszámára.
nek következménye, hogy kevesebb aminosav áll rendelkezésre a tőgyben, csökkeni fog a tejfehérje men�nyisége. Ezzel egyidejűleg a felgyorsult zsírmobilizáció
miatt nagy mennyiségű NEFA áramlik a tőgybe, ezzel
is növelve a tejzsír mennyiségét. Az 1,5-nél magasabb
tejzsír/tejfehérje arány szubklinikai ketózisra utal.

FARM-O-SA

Szubklinikai ketózis
A szubklinikai ketózisra figyelmeztető jelek a következők:
• 1,0 pont feletti (5-ös skálán) testpontszám csökkenés
• Csökkent tejhozam, 1,5-nél magasabb tejzsír/tejfehérbárányok és kecskegid
je arány
Colostrum fagyasztva
• Csökkent szárazanyag-felvétel
termék proba Mycobacteriu
• Petefészkek nem megfelelő működése, fertilitási
valamint
IBR-fertőzéstől
lémák
A szubklinikai ketózis megállapítható a vérben lévő NEFA szintjéből, illetve a vérben, vizeletben vagy tejben lévő ketontestek
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Professzionális borjúnevelési eszközök az Inter-Mix Kft.-től

CalfGuide: a H&L eszközök által gyűjtött adatok
tárolása, feldolgozása, grafikus megjelenítése,
adatexport a telepirányítási rendszerekbe

MilkTaxi 4.0: SmartMix - bekeverési segéd,
Smart ID - borjúház automatikus azonosítása, adott
itatási görbének megfelelő tejmennyiség kiosztása,
6-féle itatási görbe,
adatok rögzítése és CalfGuide kommunikáció

AN COLOSTRUM

tló újszülött borjak

A FARM-O-SAN TERMÉKEK

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 takarmánykiegészítők az állattartók, takarmánygyártók és az
ágazatban tevékenykedő vállalkozások megbízható
eszközeiként szolgálnak.
HygieneStation
: egyedi, borjúra szabott

Amennyiben az újszülött
kérődző számára nem áll
rendelkezésre kolosztrum,
akkor
kitűnően
CalfExpert
és
alkalmazható
a Farm-OSan Colostrum.
A termékés bekeverés,
itatási program
gyógyszeres
kezelési
lehetőség,
A Farm-O-San
termékek
hatékony
és könnyen
a kolosztrum magas
pótlására
alkalmazható
kiegészítők
a gazdasági állatok
fokú higiénia,
CalfGuide
kommunikáció
egészségének támogatásában és megőrzésében.
szolgál az újszülött borjak,

dák számára. A Farm-O-San
szárított kolosztrum por. A
um paratuberculosis fajoktól,
XXVI.
l mentes.

CalfCloud: felhő
alapú adattárolás és
mobiltelefonos applikáció

Borjúszállító és digitális mérleg:
automatikus borjú azonosítás, testtömegrögzítés, testtömeg-gyarapodás nyomonkövetés,
CalfGuide kommunikáció

A Farm-O-San terméksort ISO & GMP
minőségbiztosítási
rendszereknek
Szeretettel várjuk
standunkon (B/418) a
megfelelően
gyártják,
garantálva
az
Alföldi
Állattenyésztési
és
Mezőgazda
Napok-on Hódmezővásárhelyen!
élelmiszerbiztonságot
a
teljes
(2019.
május 9-10-11.)
élelmiszerláncon keresztül. Az összes
Farm-O-San
termék antibiotikum- és gyógyszer-mentes.

Magyarországi forgalmazó:

1172 Budapest, Rétifarkas
u. 6.
Farm-O-San
Rediar
Tel.: +36 1 402 1010 • +36 30 820 8705
Farm-O-San
intermix@intermix.hu • www.intermix.hu
Pulmosure LD

HAZAI SZERZŐINK
szintjéből. Amikor a tehén energiamérlege pozitív, a NEFA szintje a vérben 200 µM/ml alatt van. Az ellést megelőző időszakban
ez az érték lassan emelkedik, az ellés előtti utolsó héten 200300 µM/ml között van. A NEFA érték az ellés előtti 2-3 napban
hirtelen drasztikusan megemelkedik és 800-1200 µM/ml között
éri el a csúcsát az ellés napján, amit a takarmányfelvétel csökkenése, hormonális változások és az elléssel járó stressz együttesen okoznak. Ellés után a NEFA szintje gyorsan csökken, a 7.
napra 700 µM/ml alatti értékre. 3 héttel ellés után a NEFA szintjének ismét 300 µM/ml alatt kell lennie.
A NEFA értékét az ellés előkészítés során és a fogadócsoportban érdemes mérni. Legalább 7 tehéntől kell mintát venni. A
takarmányfelvétel jelentősen csökkenti a NEFA-termelést, ezért
a vérmintákat hajnalban kell levenni, még az első etetés előtt.
A tehenek szervezetében az alábbi ketontestek termelődnek
negatív energiamérleg esetén:
• Aceton
• Acetecetsav
• β-hidroxi-vajsav (BHB)
A ketontestek szintje vérből, tejből és vizeletből is meghatározható. A ketontestek közül leggyakrabban a béta-hidroxi-vajsav
szintjét mérik. A határértékek a következők:
Tej: szubklinikai ketózis gyanúja:
• BHB: > 100 μmol BHB/L
• Acetecetsav: > 100 μmol/L
• Aceton: > 250 μmol/L
Vér:
• BHB: > 1400 μmol BHB/L
Vizelet:
• A vizelet-tesztek általában kvalitatív tesztek, ahol az elszíneződés jelzi a ketózis gyanúját.
Klinikai ketózis
A ketózis klinikai tüneteit az alacsony vércukorszint és magas
ketontest szint együttesen okozzák. A ketonok savak, ezért a vérben lévő ketontestek megemelkedett szintje acidózishoz vezet.
A klinikai ketózis tünetei:
• Tejhozam csökkenése
• Kondíciós testpontszám csökkenése
• Csökkent étvágy
• Fénytelen, borzas szőrzet
• Lélegzet és/vagy tej acetonos szaga
• Ingerlékenység, túlzott nyálelválasztás, nyalakodás, agresszió
Szeretettel várjuk standunkon (B/418) Hódmezővásárhelyen!
XXVI. Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2019. május 9-11.
A Sprayfo és Fitness Drink hivatalos magyarországi forgalmazója:

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

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo
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Magasabb teljesítmény - Innovatív takarmány-kiegészítőkkel

Ismerje meg új termékeinket!

Szeretettel várjuk Hódmezővásárhelyen!

XXVI. Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 2019. május 9-11.: B/418
Magyarországi forgalmazó:
1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-1010 e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

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

Előzze meg a szétcsúszásokat!

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

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

Szabó Lajos
Mobil: +36-70-37-56-662

www. Drewitt.hu

E-mail: lalesz32@gmail.com

