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EGYESÜLETI ÉLET

Bognár László,
ügyvezető igazgató, HFTE

Számadás
Az év első felének elteltével ideje számot vettünk dolgaikkal.
A HUNGENOM PROJEKT I. rendkívüli népszerűségre tett szert
már az első hat hónap alatt is. Tenyésztő tagtársaink hamar
felismerték ebben a forradalmian új szelekciós eszközben rejlő
lehetőségeket. A tavaszi Országjáró körutunkon és az azóta is
megjelent ismertetőknek, újságcikkeknek köszönhetően reményeink szerint eljutott a hír az érdeklődőkhöz. Nem kevesebbet
ígértünk, minthogy legalább három területen tudjuk a program
segítségével javítani a tejtermelés, a tenyésztés jövedelmezőségét, az állományok genetikai színvonalát.
A munka első fázisában, a genomikai átvilágítás segítségével
pontos és objektív képet és egyben „leltári listát” nyújtunk az állományok továbbtenyésztésre ajánlott pozitív-, és selejtezésre/
továbbértékesítésre javasolt negatív variáns egyedeiről. Ezzel a
célzott szelekcióval — ha van rá lehetőség — ki lehet alakítani az
optimális állományméretet.

A megszülető keresztezett hizlalásra vagy épp vágásra értékesített utódok viszont a piacon jelenleg és a kilátások szerint hos�szabb távon is keresettek és így extra jövedelmet hozhatnak. Az
európai tapasztalatok azt mutatják, hogy ez választási korban
Gazdálkodás a költségekkel
(205 nap) borjanként 170-180 Euro pluszjövedelmet jelenthet.
Napjainkban a szakemberek egyöntetűen úgy tartják, hogy az
A termékenyítésre használt intenzív húsmarha-fajták szapoutánpótlás-felnevelés költségei tetemes nagyságrendet, talán
rító anyaga — hagyományosan — igen kedvező árfekvésű. A
kijelenthetjük, hogy költségeink legnagyobb szeletét teszik ki.
számításba jöhető fajták köre tág: fehér-kék belga, limousine,
A negatív variánsok selejtezését úgy tudjuk a leghatékonyabhúshasznú magyartarka, angus. A keresztezéshez használt fajban és leggazdaságosabban elvégezni, hogy a lehető legfiatata egyéni választás kérdése, de egy dologban nem hozhatunk
labb korban továbbértékesítjük őket — ezzel minimalizáljuk a
kompromisszumot: kizárólag tenyészértékbecslési eredmén�felnevelés során keletkező költségeinket —, vagy amennyiben a
nyel rendelkező, lehetőleg „Beef on Dairy” vagy holstein állétszámtartás körülményei arra kényszerítenek, kizárólag intenlományokra is javasolt tenyészbikákat használjunk és ezeket
zív húsmarha fajtával termékenyítve végül letermelő tehénként
megbízható forrásból szerezzük be. Fontos szempont a nagy
tartjuk meg állományban ezeket az egyedeket, keresztezett utónövekedési erély, a könnyű elléslefolyás záloga – a nem túl nagy
dait pedig pozitív felárral értékesítjük. Ezzel azt érjük el, hogy a
borjúkori
méret
eredményeinek
életkor
szerinti
és
ezzel
tenyésztési-döntéshozatali
célzatú
kategorizálására
hiszen
így és
a a korai életszakaszban is jól mutatkozó húskedvezőtlen
genetikai
tulajdonságaikat
semmiképpen
sem
tudtkor szerinti és ezzel tenyésztési-döntéshozatali célzatú kategorizálására készülünk, hiszen ígykészülünk,
a
termékenyítésre
üszőállományunk,
a vemhes
második
kategóriában
vemhes
üszőállományunk,
harmadikban
pedigizmoltság, a „culard” jelleg. Ez lehet tehát a
formák,
az extra
ró üszőállományunk,
a váró
második
kategóriában
üszőállományunk,
pedig
ják majd az
utódaikon
keresztül
továbbadni
és ezzel
azharmadikban
állomátermelő teheneink sorsáról dönthetünk.
orsáról dönthetünk.
jövedelemnövelő stratégiánk második pillére.
nyunk genetikai színvonalát lerontani.
Növekvő hatékonyság, a környezetterhelés csökkentése
Harmadik terület általános és középtávon jelentkező hatású. A korszerű és kiváló genetikai paraméterekkel rendelkező állomány hatékonyabban termel, tovább marad a
termelésben és jól szaporodik — vagyis rendelkezik a biztos jövedelem-termelőképesség alapjaival. Nem feledkezhetünk meg az egyre fokozódó környezetvédelmi nyomásról sem. Így bónuszként tudjuk hasznosítani a genomikai
szelekció segítségével elért javuló kibocsátási-terhelési
mutatóinkat. Az állományméret optimalizálása, a hatékonyabb tejtermelés, az egy tehénre jutó fajlagos hozamok
növekedése, a gyengébb képességű egyedek kivezetése
a termelésből mind-mind olyan tényezők, amelyek segítenek csökkenteni a tejtermelésünk karbon-lábnyomát
és ammónia kibocsátását. Ez szerencsésen egybeesik az
uniós és a nemzeti kötelező célkitűzésekkel, hosszútávon
pedig segít az azoknak való megfelelésben.
4
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A genomikai műszerfal egy gyors áttekintést ad a fontosabb tulajdonságok telepi értékei és az országos adatokból

EGYESÜLETI ÉLET

A HUNGENOM PROJEKT sikerei a számok tükrében
Eddig 93 szerződést kötöttünk. Hat
hónap alatt 5376 egyedi pedigré
adattal kísért szőrmintát küldtünk
genomikai laboratóriumba, ahonnan
SNP profilokat kaptunk vissza. Ezeket felhasználtuk a havi gyakoriságú
Ennek segítségével utólag is igazolhatjuk koncepciónkat vagy épp elgond
genomikai tenyészértékbecslésben és
Korábban erre több évet kellett várnunk, hiszen ennyi idő kellett ahhoz, h
minden szerződött tenyészet részére
szaporítóanyagból származó üszőnkből laktációt zárt tehén legyen. Ma ezt aká
első alkalommal az elektronikus állohiszen
a szőrmintát egészen fiatal borjaktól is be tudjuk gyűjteni.
mány mellett papír alapon is közöltük,
Az
állományunk
egyedeinek genetikai megoszlásáról kiváló képet kaphatunk a
illetve területi igazgató kollégáink köz1%-tól
kezdve
bontjuk
az állományt, így mindig tudhatjuk, hogy adott telepün
reműködésével személyesen adtuk
vagy
épp
átlag
alatti
értéknek.
át és értelmeztük az eredményeket,
Az egyes tulajdonságokból a legjobb 50 és az utolsó 50 egyedre vonatkozó
elemzéseket, kimutatásokat. A rutinszerű havi becslések után viszont
objektív döntéseket hozhatunk.
már kizárólag elektronikus formátumban és feldolgozhatóValamennyi
adata bikák
esetében
ismert
egyedi tenyészértékprofilt
készítünk.
egyedről
teljes
adatmennyiséget
(közel 70 is
féle
adat egyeden
fájlként, e-mail küldeményben juttatjuk el a további futtatások
egyedünk
genetikai
kvalitásait. A kiegészíkorábban Ebben
a bikákáttekinthetjük
esetében ismert
egyedi
tenyészértékprofilt
is készítünk. E
eredményeit.
az esetleges
terheltségekről,
illetkvalitásait.tőAvizsgálatok
kiegészítő pedig
vizsgálatok
pedig genetikai
az esetleges
genetikai terheltségekr
A projekt kezdeti szakaszában a kölcsönös tanulás időszakát
ve
a
megtermelt
tej
fehérjéjének
típusáról
tájékoztatnak.
típusáról tájékoztatnak.
éljük. A tenyésztők igényeinek megfelelően folyamatosan fejBízunk abban, hogy egyre több Tenyésztő csatlakozik ehhez a
lesztjük a rendszert, próbálunk minél értékesebb kimutatásoprogramhoz, amellyel egyéni előnyein túl a holstein fajta nemBízunk abban,
hogy egyre több Tenyésztő csatlakozik ehhez a programhoz, am
kat készíteni, ezzel is segítve a tenyésztési döntéshozatali folyazeti tenyésztési programjának sikereihez is hozzájárul értékes
nemzeti tenyésztési programjának sikereihez is hozzájárul értékes adataival.
matokat. Egyre több látványos infografika, vizuális kimutatás
adataival.
és paraméterezett lista található ezekben az elemzésekben.
Legutóbb bevezettük az ún. „genomikai műszerfalat”, most
pedig az elemzések eredményeinek életkor szerinti és ezzel
tenyésztési-döntéshozatali célzatú kategorizálására készülünk, hiszen így a termékenyítésre váró üszőállományunk, a
második kategóriában vemhes üszőállományunk, harmadikban pedig termelő teheneink sorsáról dönthetünk.
A genomikai műszerfal egy gyors áttekintést ad a fontosabb
tulajdonságok telepi értékei és az országos adatokból képzett
átlagértékek viszonyáról. A zöld nyíl azt mutatja, hogy tenyészetünk értékei meghaladják az országos vizsgált állományét,
a piros pedig ennek az ellenkezőjéről tájékoztat.
A vizsgált egyedeket apaság szerint is csoportosítjuk és minden egyedről egyedi genomikai tenyészértékprofilt közlünk
és az anyai és apai oldal indexeit is feltüntetjük.
Ennek segítségével utólag is igazolhatjuk koncepciónkat vagy
épp elgondolkodhatunk tenyésztési döntéseinken. Korábban
erre több évet kellett várnunk, hiszen ennyi idő kellett ahhoz,
hogy szerencsés esetben a megvásárolt szaporítóanyagból
származó üszőnkből laktációt zárt tehén legyen. Ma ezt akár
már a vásárlás évében is megtehetjük, hiszen a szőrmintát
egészen fiatal borjaktól is be tudjuk gyűjteni.
Az állományunk egyedeinek genetikai megoszlásáról kiváló
képet kaphatunk a ranking táblázattal, amelyben a legjobb
1%-tól kezdve bontjuk az állományt, így mindig tudhatjuk,
hogy adott telepünkön mi számít kiemelkedően jó, átlagos
vagy épp átlag alatti értéknek.
Az egyes, tenyésztési szempontból fontos, illetve indexalkotó
tulajdonságokból (tej, zsír, fehérje, szomatikus sejtszám, hos�szú hasznos élettartam, végső pontszám, tőgyindex, lábindex,
elléslefolyás- indirekt és direkt mutatói, a rangsor első 50 és az
utolsó 50 egyedére vonatkozó, valamint a teljes állomány GHGI
index rangsorából listákat készítünk, amelyek segítségével objektív és megalapozott tenyésztési döntéseket hozhatunk.
Valamennyi egyedről teljes adatmennyiséget (közel 70 féle
adat egyedenként!) tartalmazó ENAR listát és egy, korábban
WWW.HOLSTEIN.HU
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Innováció, fejlesztés – és környezetvédelem
– a 30 éves Holstein Egyesület küldöttgyűlése –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

Harminc év. 1989-1990 változásai adták meg a lehetőséget az
államtól egyre inkább különváló, független tenyésztőszervezetek és persze cégek, vállalkozások megalakulására. A Holstein
Egyesület alapítói 1989 májusában döntöttek a tenyésztők önszerveződő közösségének létrehozásáról, melynek munkáját az
akkori hatóságok is segítő hozzáállással támogatták. A fajta és a
közösség fejlődése, szerveződése azóta is töretlen.
A május végi jubileumi XXIII. küldöttgyűlésünkön szívesen vártuk tagságunk küldötteit, az elismerésre méltó személyeket,
tenyészetek képviselőit és vendégeinket a Gödöllő melletti
Domonyvölgybe, mely rendezvényt dr. Nagy István agrárminiszter is megtisztelt jelenlétével. A törvényi előírásoknak is
megfelelve, de leginkább a tenyésztőszervezet tagsága számára
átlátható működést biztosítva minden év tavaszán összehívjuk a
legmagasabb szintű testületet, melynek feladata az aktuális tenyésztési és szervezeti kérdések megvitatása, a döntések meghozatala.

Az éves küldöttgyűlést szokás szerint hetekkel korábban területi
taggyűlések előzték meg, ezeken a rendezvényeken az Egyesület minden tagja jogosult volt a részvételre. A tagok ekkor értesülhettek az elvégzett feladatokról, a fajta és a tenyésztés előtt
álló kihívásokról, a fejlődés és fejlesztések lehetőségeiről, jövőbeni terveinkről.
Kiss Ferenc véleménye szerint 30 év elmúltával ismét komoly kihívások előtt állunk. Akkor a megmaradás, a fejlődés volt a tét,
ma újra az alapokat, alapvető értékeinket kell védenünk. Mára
felnövekedett egy olyan generáció, amely már a szüleitől sem
kaphatta meg a tanítást, amely tisztelet formájában fejeződik ki
azok iránt, akik az élelmiszert állítják elő számukra. Terjednek a
különböző vegán mozgalmak és néhány zöld szervezet egyre radikálisabb akciókkal támadja munkánkat. Hamis képet festenek
rólunk, melyben az agrárium lassan az első számú közellenséggé
válik. Az egyes ágazatok közül is megkülönböztetett figyelemnek „örvend” a szarvasmarha-tenyésztés. Gyakran minket okol6
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nak a klímaváltozásért, a környezetrombolásáért, az ágazat a
környezetvédelem célkeresztjébe került a karbon-lábnyom, az
ammóniaterhelés miatt. A holstein tehenek esetében az átlagtermelés az 1999-es 6.300 kg-ról napjainkra 10.115 kg-ra emelkedett, Ez közel 4000 kg fajlagos növekedés tehenenként 20 év
alatt. „Modern” tehenünk rendkívül hatékonyan hasznosítja
takarmányt, amely teljesítmény mögött a folyamatos genetikai
fejlesztőmunka, a tartás, a takarmányozás és a tenyésztés egyre
magasabb színvonala áll. A szükséges tejmennyiség megtermeléséhez jóval kevesebb egyedre van szükségünk, ez tovább csökkenti az ágazat környezetterhelési mutatóit. A karbon-lábnyom
egyharmadára, az ammónia kibocsátás pedig a felére zuhant
vissza a hatékony szelekciós munkának köszönhetően. Korszerű
genetikai fejlesztőmunka, hatékony állományszelekció, a pozitív variáns egyedek továbbtenyésztése, a gyengébb képességű
egyedek kivezetése… vannak lehetőségek.
A gondok mellett örömteli eredményekről is számot adhatunk.
Folyamatosan megújuló szolgáltatásainkkal, eredményes fejlesztéseinkkel mindig a tagságunk igényeit szem előtt tartva haladunk az élen. Egyesületünk működése, tagságunk aktivitása,
a tenyésztőtársaink által elért, az európai összevetésben is kimagasló termelési, tenyésztési eredmények a siker vitathatatlan
jelzői. Gondoljunk csak az országos laktációs zárásokra vagy épp
a Milkmen Kft. nemzetközi hírű kiváló tenyészállataira.
Divat a tej és tejtermékek elutasítása. Innováció, fejlesztés és
cselekvés a kiút a termékek piacán és a tenyésztésben egyaránt.
A minőségi tejre és tejtermékekre valamennyi gazdasági elemző szervezet, banki szakember szerint stabilan bővülő kereslet
mutatkozik világszerte. A genomikai szelekció segítségével hatalmas ugrást tehetünk állományunk tulajdonságainak javításában. A fajlagos termelés növekedésével elegendő kevesebb
számú tehenet tartanunk és állományunk utánpótlására idejében kiválaszthatjuk a legkiválóbb egyedeket, így az üszőnevelés
költségein tudunk hatalmasat faragni. Így gazdálkodva sokat tehetünk a környezetvédelmi vállalások betartásáért, javulnak az
állatjólléti mutatók, állományunk meghálálja a többlet pihenőhelyet, a javuló komfortérzetet. A robotika fejlődésével új irányt
kapott az ilyen eszközökkel felszerelt telepeken a küllemi tulajdonságokra vonatkozó szelekció. Egyre jobban felértékelődnek
az automatizált fejéssel összefüggő tőgy-tulajdonságok, például
a bimbóhelyeződés vagy a bimbóhossz.
A küldöttgyűlés idén extra feladatot is kapott, dr. Tatár Gyula
nyugdíjba vonulása miatt új felügyelő bizottsági tagot is választani kellett. A felügyelő bizottság elnökét a tagok később önmaguk közül választják.
Dr. Nagy István miniszter bemutatatta a hazai mezőgazdaság,
a tejtermelés jelenlegi helyzetét. Arányaiban a magyar gazdák
kapják a legnagyobb támogatást az Európai Unióban, cél, hogy
folyadéktejként minél kevesebb alapanyag kerüljön exportra,
feldolgozott termékeket exportáljunk.
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Kiemelte a tisztességes piaci magatartás fontosságát és felvázolta, hogy a korábbi adatbázisok alapján minden adatot – állategészségügy, tenyésztés, tenyésztői adatok – egy egységes
rendszerben kívánnak kezelni, a program neve Datavet. Korszerű tenyésztés elképzelhetetlen pontos adatbázis nélkül. Május
21-én terjesztették be az új Állattenyésztési törvényt. A tenyésztést komolyan kell venni, tartja magát a korábbi elvéhez, mely
szerint, ha adott ágazat szereplői egyetértenek egy kérdésben,
akkor azt a véleményt a minisztérium is a sajátjának vallja.
A genetikai előrehaladást mindenképpen biztosítani kell, az ehhez szükséges erőforrást a minisztérium biztosítani fogja.
László Róbert makói tenyésztő hozzászólásában megköszönte az
ágazat kormányzati támogatását. A jövőben sok bizonytalanságot lát, kéri az agrárium maximális támogatását, a nemzeti tejtámogatás, a vidékfejlesztési támogatások fenntartását.

Bognár László ügyvezető igazgató a regionális üléseken, teleplátogatásokon készült promóciós film bemutatásával érzékeltette
az ottani hangulatot. Az itt felmerült kérdéseket, véleményeket
igyekeztünk beépíteni terveinkbe.
Kőrösi Zsolt beszámolójában a 2018. év szakmai elemekben
bővelkedő programjait és az elvégzett munka sarokszámait ismertette. Májustól ismét 6 fő a küllemi bírálók száma, ezzel a
területfelosztás is változott. Kovács Dániel látja el az északkelet-magyarországi terület bírálati munkáját. 2018-ban 36.643
bírálat került be a rendszerbe, közülük 32.595 volt első laktációs
bírálat, összességében 21.000 feletti a fizetős bírálatok száma.
Három szemegyeztető bírálat megtörtént, a Tőgy-, Láb, lábvég
értékei idén is emelkedtek állományszinten, a Testpont talán a
skálaváltás miatt stagnált. Az országos átlagos laktációszám a
220-225 fajtakódú holstein-fríz esetében 2,1 maradt, a két ellés közti idő örvendetesen 424 napra mérséklődött, a laktációs

átlagtermelés 10.115 kg. Mondhatni, hogy egy ország lépett be
az egykor szervezett és megbecsült „tízezer literesek klubjába”…
ITV-ben tavaly 23 bika indult. 92 Aranytörzskönyvet állítottunk
ki, 4 excellent teheneket avattunk. Elindult a Hungenom Projekt,
melyben havonta genomikai tenyészértéket közlünk. 43 tenyészet 78 tétele érkezett be május közepéig, ez 4770 szőrmintát
jelent. Számos országban végezték hazai bírálók a show-bírói
feladatokat és folyamatos résztvevői vagyunk a harmonizációs
képzéseknek.
Ügyvédünk, dr. Berczi Norbert néhány technikai jellegű módosítás mellett a meghatalmazás intézményének az Alapszabályba emelését tárta a grémium elé a küldöttgyűlés munkájának
hatékonysága érdekében. Hogy a jövőben ne kerüljön sor halasztásra, célszerű kifejezetten lehetővé tenni a küldötti meghatalmazást. A küldöttet csak másik küldött képviselhet meghatalmazottként a küldöttgyűlésen, s a meghatalmazást írásba
kell foglalni. Nem lehet meghatalmazott az egyesület vezető
tisztségviselője és az ügyvezető igazgató. A meghatalmazás további korlátja, hogy a küldött legfeljebb egy másik küldött jogait
gyakorolhatja meghatalmazással. Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben
felvett kérdésekben másodszorra összehívott ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Új elemként kerül be az elnökség munkájának hatékonysága érdekében az írásbeli döntéshozatal lehetősége. Eszerint az elnök
sürgős esetben az elnökségi tagokhoz eljuttatott megkeresés
útján írásban intézkedhet a döntés meghozatala iránt.
A Tenyésztési program tervezett módosításairól Bognár László
ügyvezető igazgató szólt. Itt is technikai jellegű módosításokat
kellett tennünk, mert az európai és a hazai szabályozás is folyamatosan finomodik. Egy új zootechnikai igazolást (Zootechnical
Certificate, ZC) egy új biztonsági papíron állítunk ki, amely minden szaporítóanyagot kísér az Unióban. Ezek rendszerszintű
fejlesztése és használata igen komoly tudást követel. Változás,
hogy a fogalom-meghatározások az EU állattenyésztési rendelete és a hazai állattenyésztési törvény tervezete alapján külön
mellékletbe kerültek. Az általános tenyésztőszervezet fogalom
helyett az „Egyesület” megnevezés szerepel.
A teljesítményvizsgálatok (termelésellenőrzés, tenyészértékbecslés) végzésében közreműködő harmadik felek tételes felsorolását is külön melléklet tartalmazza. A teljesítményvizsgálatok
keretében a küllemi bírálatban résztvevők képzéséről is rendelkezik az új szabályozás.
Az elfogadott végleges Alapszabály és Tenyésztési Program részleteit a www.holstein.hu honlapon tanulmányozhatják.
Török Zoltán a 2018. év gazdálkodását vázolta a hallgatóságnak.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – ezúttal elektronikus formában – részletes anyagot küldtünk a 2018. év gazdálkodásáról, ill. az ezévi költségvetési tervről. 639.946 eFt összes
bevétel és 579.451 eFt összes ráfordítás mellett 60.495 eFt
eredménnyel zártuk a 2018-as üzleti évet. A 2018. évi tevékenységeink után járó tenyésztésszervezési támogatásokat gyakorla-
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tilag teljes egészében le tudtuk igényelni. A támogatások évközi
kifizetése problémamentesen zajlott, a mérlegkészítési határidőig az összes támogatás beérkezett bankszámlánkra. Rendkívüli, váratlan gazdasági esemény a tavalyi évben nem volt,
összességében elmondható, hogy eredményesen, az elfogadott
költségvetési tervnek megfelelően gazdálkodtunk, biztos alapot
képezve a következő év feladatainak ellátásához.
A 2019. évi költségvetés a munkatervvel szoros összhangban
készült, figyelembe véve az elvégzendő feladatokat és célkitűzéseket. 718 millió Ft bevétel és 684 millió Ft költség mellett 34
millió Ft eredményt terveztünk a 2019. évre.
A szokásos tevékenységeinken túl ebben a tervben már megjelennek a genomikus tenyészértékbecsléssel, mint új szolgáltatással kapcsolatos bevételek és költségek is. Kalkuláltunk az
OMÉK megrendezésével is, ahol a korábbiakhoz képest változott
a koncepció, így 10 millió Ft-ot terveztünk a megvalósításra.
Dr. Tatár Gyula felügyelőbizottsági elnök előadásában kifejtette,
hogy az Egyesület a korábbiakhoz hasonlóan eredményes évet
zárt. A bevételek és kiadások az év során folyamatosan szinkronban voltak, az elnökség és az ügyvezetés a rá bízott javakkal
és eszközökkel jól gazdálkodott. A felügyelő bizottsághoz eljárásra okot adó kérelem nem érkezett, az Egyesület korrekt, kiegyensúlyozott munkát végez.

A hivatalos rész zárásaként a küldöttgyűlés a 2018. évi munkabeszámolót és a 2019. évi munkatervet, az Alapszabály és a Tenyésztési Program módosításait, a 2018. évi egyszerűsített éves
beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a közhasznúsági mellékletet, valamint a 2019. évi költségvetési tervet nyílt szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta
és döntött a megszűnt tagsági viszonyokról is.
A komoly és felelősségteljes döntések mellett ez a nap a telepi
tenyésztési munka elismeréséről is szól. Hol is lenne nagyobb
érdem átvenni egy szakmai elismerést, mint azon kollégák között, aki napi szinten ugyanazt a tevékenységet űzik, mint mi
magunk, ugyanolyan vagy hasonló nehézségek és szépségek
között töltik mindennapjaikat. Különösen fontosak ezek az elismerések egy olyan év után, amikor a tejtermelés, a holstein
fajta eredményei látványos, sosem látott emelkedést mutatnak.
Az egy holstein-fríz tehénre jutó éves termelés átlaga 2018-ban
a keresztezett állomány esetében is meghaladta a 10.000 kg-ot.
Megtanultuk kiszolgálni ezt a csodálatos fajtát.
Mint mindig, most is díjaztuk az élen járó egyedek termelését és
az őket ellátó szakemberek tudását, munkáját és fajtaszeretetét.

Ezüstkanna-díjjal jutalmaztuk a legmagasabb standard első(2656 Teca, 22.179 kg tej, Dávodi Augusztus 20 Mg. Zrt.)

A független könyvvizsgálói jelentés szerint az egyszerűsített
éves beszámoló „a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 2018.
december 31-i fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről hiteles, megbízható és valós képet fest.”
Tatár Gyula megköszönte a bizalmat, mely alapján évtizedeken
keresztül részt vehetett az egyesület felügyelő bizottságának
munkájában. Az FB elnökének visszavonulása miatt a küldöttgyűlés kezdetekor jelölő- és szavazatszámláló bizottságot is
választott, s a szavazás eredményeként Leskó Magdolna, a sárospataki Geo-Milk Kft. ügyvezető igazgatója őrködik harmadik
tagként az egyesület helyes pénzügyi és gazdálkodási gyakorlata
felett.

és többlaktációs (6382 Eszti, 23.010 kg tej, Komáromi Mg. Zrt.,
Komárom) tehenek tulajdonosát.

A szakma mestereivé, Mestertenyésztővé avattuk
Dr. Polner Antóniát a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
szarvasmarhatenyésztési ágazatvezetőjét;
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A robotfejés szakértője
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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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Antal Ferencet az ongai Geo-Fríz Kft-től

Az év tenyészbikája címet ismét 25157 SL Wingate nyerte el,
melynek tulajdonosa a Génbank-Semex Magyarország Kft.,
Mezőhegyes.
és Bőthe Bélát a Dávodi Augusztus 20 Mg. Zrt. ügyvezető igazgatóját.

Szakmai Különdíjjal köszöntük meg Szentirmay Zoltán (Agrárminisztérium, Támogatáspolitikai Főosztály, főosztályvezető) segítő közreműködését és

Egyesületi Emlékplakettel díjaztuk Suri Antal (Dunakiliti Agrár Zrt.),

Juhász Károly (Pálhalmai Agrospeciál Kft.)
és a KASZ-FARM Termelő és Szolgáltató Kft. tavalyi tevékenységét, aktivitását és példa értékű munkáját.
53 termelési eredményeket elismerő oklevelet vehettek át a tenyészetek képviselői. Mivel az 50 egyed alatti, efeletti és az 1000
elszámolt laktációval rendelkező tenyészetek merőben más gazdálkodást képviselnek, megosztottan jutalmaztuk őket.
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Dr. Tatár Gyula több évtizedes munkáját, melyet a felügyelő bizottság tagjaként, később elnökeként végzett.
A rendezvény végén egyedi tortaremek elfogyasztására invitáltuk vendégeinket, mert 30 év egy hazai tenyésztőszervezet életében igenis nagy idő…
2018 már stabil, kiegyensúlyozott év volt, idén pedig már a hazai
holstein tenyésztésben is beköszöntött a precíziós állattenyésztés korszaka, hiszen a Hungenom projekt mind intenzívebb gyakorlati alkalmazása jelentős, hazai bázison bizonyító genetikai
előrehaladást tesz lehetővé. És akkor még nem szóltunk a technológia és az adatelemzés, a telepen pillanatonként képződő
végtelen adathalmazok okszerű és célzott felhasználásáról…
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Nemzeti Holstein Show - esőben
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

Show-bírálat
Bizonyos szempontból rendhagyó módon rendezték a XXVI.
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokat az idei évben.
A szokott helyen, de az idei OMÉK társrendezvényeként nyitotta
meg a kapuit a kiállítás. A tavalyi évben már bevált módon csütörtöktől szombatig várta a rendezvény a kiállítókat és az érdeklődő látogatókat.

A minden évben megszokott egyre magasabb szintű megjelenése a fajtának az idei évben talán még inkább tetten érhető
volt, hiszen a korábbi hónapok megelőző válogatásainak köszönhetően nagyon erős mezőny gyűlt össze Hódmezővásárhelyen.
A Nagy-Britanniából érkezett Andrew Cope volt, aki a csütörtöki
napon a 10 osztályban felvonuló közel 100 egyed sorba rendezését végezte. A részletes eredményeket a cikk végén közöljük.
Ügyességi verseny
A szokásoknak megfelelően idén is láthattak a látogatók a kiállítás programját színesítő bemutatókat, versenyeket. A pénteken
megrendezett ügyességi versenyen nagyon sok színvonalas bemutatkozást és felvezetést láthattunk. Az izgalmas verseny végén az alábbi eredmény született:
1. Tóth Zoltán, Hód-Mezőgazda Zrt, Hódmezővásárhely
140 pont
2. Bodaki Zoltán, MILKMEN Kft., Paks-Földespuszta 139 pont
3. Hornyák Eszter, GEO-MILK Kft., Sárospatak
138 pont

Fiatal felvezetők versenye
A több mint 20 éves hagyománnyal rendelkező fiatal felvezetők
versenyén idén is több lelkes jelentkező adta le nevezését a vasárnapi megmérettetésre. Szabics István küllemi bíráló, showbíró kapta a megtisztelő feladatot, hogy a komoly felkészülési
munkával a hátuk mögött érkező résztvevőket a showmanship

bírálat szabályai szerint rangsorolja. Komoly verseny alakult ki
különösen az élmezőnyben, hiszen mindenki tudása legjavát
adta, és mondhatni apró különbségek hozták meg végül a helyezések alakulását. Győztesként a Mindszentgodisáról érkező
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Lukács Lili Anna vehette át a neki járó serleget és a szervező
Hód-Mezőgazda Zrt. által felajánlott borjút. A további két helyezett szintén a szervezők jóvoltából, egy-egy báránnyal és sok-sok
élménnyel gazdagodva térhetett haza.
Második helyen a hódmezővásárhelyi Banga Zsanett végzett,
megelőzve a szintén hódmezővásárhelyi versenyzőt, a 3. helyen
szereplő Herczeg Barbarát.
HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI
Holstein-fríz szűz üsző I/1. kategória
Első helyezettje 101 katalógusszámú 32890 9128 4 VOLGA
Apja: 30669 DG Popstar
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
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Második helyezettje 106 katalógusszámú 33689 3105 2 SÓ
Apja: 29734 Westcoast Pledge-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

EGYESÜLETI ÉLET
Harmadik helyezettje 113 katalógusszámú 34084 4136 7 EMMA
Apja: 30199 DE-SU 13050 Spectre-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Holstein-fríz szűz üsző I/2. kategória
Első helyezettje: 132 katalógusszámú 32890 8859 6 SZÖRCSÖG
Apja: 30089 WA-DEL Outfitter-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros

Második helyezettje 118 katalógusszámú 30804 4145 1 BORJÁDI KORMOS COMEDY
Apja: 30741 KNS Comedy
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.

Harmadik helyezettje 120 katalógusszámú 34133 2543 2 BOGÁR
Apja: 30741 KNS Comedy
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
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Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Első helyezettje: 202 katalógusszámú 34084 4032 6 ALIBABA
Apja: 30200 DE-SU 12928 Flipside-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Második helyezettje 204 katalógusszámú
34173 1327 7 TURA PJ ARGÓ FLÓTÁS
Apja: 30402 Endco Argo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Galgamenti Mg. Kft., Tura
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Harmadik helyezettje 203 katalógusszámú 33689 3003 5 SZÓJA
Apja: 29734 Westcoast Pledge-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Első helyezettje 308 katalógusszámú 34173 1040 1 TURA PJ ETESIAN LIBA
Apja: 29524 Silverridge V Etesian-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Galgamenti Mg. Kft., Tura

EGYESÜLETI ÉLET
Második helyezettje 301 katalógusszámú 33779 3453 4 EDELROSE
Apja: 29994 MR Oak Dixon 57482-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőfalvai Mg. Zrt.

Harmadik helyezettje 306 katalógusszámú 33604 5656 4 ALLŰR
Apja: 28142 Cool-Lawn Mixer Kuhn-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agárdi Farm Kft., Seregélyes

Holstein-fríz tehén IV. kategória
Első helyezettje 409 katalógusszámú 33796 3894 8 CSONKA
Apja: 27494 LE-O-LA Mogul Gambler
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak

Második helyezettje 413 katalógusszámú 33665 6092 4 LALÓ
Apja: 24309 Genervations Epic-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás
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Harmadik helyezettje 410 katalógusszámú 30117 9355 4 TÓNI
Apja: 27476 Mondial Pancho
Tenyésztő és tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.

Holstein-fríz tehén V. kategória
Első helyezettje 509 katalógusszámú 33689 1930 6 SZUMÁTRA
Apja: 25393 Velthuis SGC Atmost-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
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Második helyezettje 507 katalógusszámú 34339 0014 1 MAYA
Apja: 26603 MS Welcome Uno Tuffy CRI-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Harmadik helyezettje 508 katalógusszámú 32238 9782 8 ONGA
JUHOS LUJZI
Apja: 23917 Onga Juhos Shottle
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-fríz Mg. Kft., Onga

EGYESÜLETI ÉLET

Robot Nap

GÖDÖLLŐ, TUDÁSTRANSZFER-KÖZPONT
(SZENT-GYÖRGYI ALBERT U. 6.)

2019. JÚLIUS 3. (SZERDA)
ELŐADÓ

TÉMA

10.00-11.00

David Howard

A robotfejés ‘háromszöge’: a takarmányozás, a tehénegészség és a
fejőrobot műszaki beállításának harmonizálása XL méretű
tehenészetekben

11.00-12.00

James Beever

Egyénileg a tehenészetre ‘szabva’: a robotfejés első lépései egy XL
méretű tehenészetben – fókuszban a fejőrobot műszaki beállítása

12.00-13.00

David Howard

A takarmányozás egyensúlya a robotfejős tehenészetben: PMR és
robotabrak (a szabad és az irányított tehénforgalom
takarmányozási vonatkozásai)

13.00-14.00

EBÉD

14.00-15.00

Gajda Nikoletta

A humánerőforrás kérdései robotfejést alkalmazó XL telepen (5 év
hazai tapasztalat alapján)

15.00-16.00

Dr. Orosz Szilvia
ÁT Kft.

Tömegtakarmány-bázis robotfejésnél: kihívások

Minden szekció 60 perces, ami tartalmazza a kérdéseket és egy rövid szünetet.
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. június 28.
További információ:

Rácz Henriett

(+36 20 329-5227, szeminarium@atkft.hu)
www.atkft.hu
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Holstein-fríz tehén VI. kategória
Első helyezettje 603 katalógusszámú 32312 4954 9 KORNELIA
Apja: 24423 Clear-Echo Altadecree-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mocsai Búzakalász Szövetkezet

Második helyezettje 605 katalógusszámú 32835 9868 8 VERA
Apja: 23188 Farnear-TBR Altaavalon-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
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Harmadik helyezettje 608 katalógusszámú 30880 9605 7 KATI
Apja: 24321 Minnigan-Hills Day-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Holstein-fríz tehén VII. kategória
Első helyezettje 706 katalógusszámú 33708 1641 3 VERONIKA
Apja: 26497 Regelcreek SS Magnum-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

EGYESÜLETI ÉLET
Második helyezettje 710 katalógusszámú 33232 5743 2 FONZI
Apja: 25058 Frohland Lauman
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Első helyezettje 808 katalógusszámú 33708 0872 0 GÖNDÖR
Apja: 24863 Lars-Acres Felices Favre-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Harmadik helyezettje 712 katalógusszámú 33443 2383 1 INGATAG
Apja: 26571 Lactomont Launch Mogul
Tenyésztő és tulajdonos: For-Milk Kft., Telekgerendás
Második helyezettje 807 katalógusszámú 33082 8469 3 ROZI
Apja: 25393 Velthuis SGC Atmost-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
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Harmadik helyezettje 801 katalógusszámú 33232 5522 7 FOXI
Apja: 25381 Comestar Lawman-ET
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

Második helyezettje 904 katalógusszámú 33232 3541 4 WILLIE
Apja: 22462 Stantons Steady-ET
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

Harmadik helyezettje 903 katalógusszámú 33689 0163 7 SZERI
Apja: 23994 LA Presentation Kamik-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Holstein-fríz tehén IX. és X. kategória
Első helyezettje: 902 katalógusszámú 33232 3721 8 BABE
Apja: 19953 Auttle
Tenyésztő: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
Tulajdonos: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
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A csapatverseny első helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

GeneMax
innovATív geneTiKAi fARMfejLeSzTéS
2019 Április - USA bikaértékelés:
az STgenetics-hez tartozik:
Lányok által ivadékvizsgált bikáknál
a legjobb 5-ből 3
genomtesztelt bikáknál:
a legjobb 10-ből 5

A

geneTiKA
no:

1

forrása

A LegfejLeTTebb
Minden partnerünknek magas fertiSpeRMA SzexÁLÁSi litású SexedULTRA 4M minőségű
szexált spermát (adagonként dupla sperTechnoLógiA
matöltet, motilitás a felolvasztás után 3
órával mérve) szállítunk!

A genetika tudománya,
a párosítás
művészete
Állítsa sorrendbe állományát a
genetikai képességük alapján, és
használja a kromoszóma
párosítást!

Az egyedüli direkt index
takarmány hasznosításra
a tejtermelésben

Lépjen velünk a tenyésztés legfelső szintjére!
Kérje részletes bikaajánló katalógusunkat!
Tervezze velünk a jövőt!
geneMax Kft.

2315 SZIGETHALOM * Sugár u. 16.
Dr. popovics László: 30 480 3607 * popovics László gergely: 30 537 8254
email:genemax.kft@gmail.com
*
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második helyezettje az Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének különdíjai
A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.

harmadik helyezettje a For-Milk Kft., Telekgerendás

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a
kiállítás nagydíját 808 Göndör nyerte, tenyésztője és tulajdonosa: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
A kiállítás szarvasmarha-tenyésztési nagydíját átadta: Baranyai
Sándor, a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségének elnöke

A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 808 katalógusszámú 33708 0872 0 Göndör, 24863 Lars-Acres Felices
Favre-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás, küllemi bíráló, HFTE

Baranyai Sándor
Baranyai Sándor 1955-ben született Kaposváron. Tanulmányai után 1977-ben
agrármérnökként Magyaratádon kezdett dolgozni egy kettőszáz férőhelyes
szarvasmarha telep műszakvezetőjeként. Innen másfél év múlva Ráksiba került, ahol egy háromszáz férőhelyes szarvasmarha telepet vezetőjeként dolgozott. Ráksiból 1985-ben a nagyhírű Kapostáj Mezőgazdasági Szövetkezet
főágazatvezetője lett. Három állatfaj szakmai, irányítási, tenyésztési munkája
tartozott hozzá, egy négyszázötvenes tehénlétszámú holstein-fríz tenyészet,
a sertés ágazat, magyar nagyfehér törzstenyészet, valamint az édesapja által
létrehozott magyar hidegvérű és shagya arab lóállomány. 1992-ben megválasztották a szövetkezet elnökévé, így már nem csak az állattenyésztés, hanem az
egész szövetkezet az irányítása alá került. 2001-ben részvénytársasággá alakultak, ő pedig a részvénytársaság elnök-igazgatója lett. Cégvezetőként a kaposvári
Pannon Állattenyésztési Napokon három egymást követő évben vehette át a
MÁSZ tenyésztési nagydíját.
2002. novemberétől az FVM Somogy Megyei Földművelési Hivatal vezetője
lesz, de továbbra is mezőgazdásznak, ezen belül állattenyésztőnek vallja magát.
2004 és 2011 között az MVH Somogy Megyei Hivatalának kirendeltség vezetője lesz, majd 2015-ig a Kaposvári Egyetem Iregszemcsei Kutatóintézetének megbízott igazgatója. 2015-től a Somogy Megyei Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége
elnöke.
2004-től a Magyar Szarvasmarha-tenyésztők Szövetsége elnöke, ezen kívül több társadalmi megbízatást vállalt el és végez munkát: MÁSZ elnökségi tag, MLOSZ felügyelő bizottsági tag, Magyar Hidegvérű Lótenyésztők Országos Egyesülete társadalmi elnöke.
A szarvasmarha ágazatért végzett áldozatos munkája elismeréseként a 2019-ben lejáró ciklus végén Csukás Zoltán díjban részesült.
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Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredményesebben szereplő tenyészet részére.

A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.

A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. aki a kiírás
alapján 83 pontot szerzett.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, küllemi bíráló, HFTE
A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.

A díjat kapta a Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely a 202
katalógusszámú 34084 4032 6 Alibaba, 30200 DE-SU 12928
Flipside-ET apaságú szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, küllemi bíráló, HFTE
A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.

A díjat kapta a Pálhalmai Agrospeciál Kft, a 132 katalógusszámú 32890 8859 6 Szörcsög, 30089 WA-DEL Outfitter-ET apaságú
szűz üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos, területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE

A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 706 katalógusszámú 33708 1641 3 Veronika, 26497 Regelcreek SS MagnumET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Berkó József területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE
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A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata részére.

A díjat kapta a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a 710
katalógusszámú 33232 5743 2 Fonzi, 25058 Frohland Lauman
apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Szabics István területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE
A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.

A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.

A díjat kapta az Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely., a 807
katalógusszámú 33082 8469 3 Rozi, 25393 Velthuis SGC AtmostET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos, területi igazgató, küllemi bíráló, HFTE
A csapatverseny győztes tenyészete részére a tenyésztőszervezet 2017-ben Andrássy István díjat alapított.

A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., a
808 katalógusszámú 33708 0872 0 Göndör, 24863 LarsAcres Felices Favre-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás, küllemi bíráló, HFTE
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A díjat idén a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. érdemelte ki
homogén egyedeivel.
A díjat átadta: Andrássy Balázs és Sebők Tamás

EGYESÜLETI ÉLET
A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.

A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.

A díjat kapta Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 706 katalógusszámú 33708 1641 3 Veronika, 26497 Regelcreek SS MagnumET apaságú tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, HFTE

A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a
808 katalógusszámú 33708 0872 0 Göndör, 24863 LarsAcres Felices Favre-ET apaságú tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 750.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Bognár László, ügyvezető igazgató, HFTE
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A 2019. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget
ajánlott fel az egyesület.
25157 SL Wingate tulajdonosa: Génbank-Semex Magyarország Kft.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

A MÁSz tenyésztőszervezeti nagydíját idén a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete nyerte el színvonalas jelenlétével, a díjat
Bognár László vette át Zászlós Tibor MÁSz elnöktől.

Gamós András
A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül
évente egy alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon – AZ ÉV TENYÉSZTŐJE
címet adja át a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója.
Idén a legrangosabb szakmai elismerést Gamós András vehette át.
Gimnáziumi érettségi után 1977-ben kezdte el főiskolai tanulmányait a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Általános
Állattenyésztési szakán.
1980-ban a diploma átvétele után a Paksi Állami Gazdaság
földespusztai szarvasmarha telepén helyezkedett el műszakvezetőként, majd 1983-tól üzemgazdászként dolgozott, miközben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán folytatta tanulmányait. 1987-ben tért vissza az állattenyésztéshez. A Paksi Állami Gazdaságnál szarvasmarha ágazatvezető 1992-ig.
1992-ben megkezdte működését a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft, melynek ügyvezetőjévé választották munkatársai. Kiváló
szakmai munkájának eredménye, hogy tenyészetük laktációs termelése 2006 óta 11 ezer kg fölötti. Múlt évi laktációs termelésük 12.852 kg.
Tizenkétszer nyerték el az Ezüstkanna díjat a tejtermelésben legeredményesebb első ill. több laktációs teheneikért. Tenyészetükben 53 tehén érte el a 100 ezer kg tejtermelés életteljesítményt, ezek közül három a 130 ezer kg-ot, múlt évben pedig egy
a 150 ezer kg-ot is túllépte.
Számtalan állata szerepel a top 100-as HGI listán. Legnagyobb szakmai sikerei közé tartozik a VILMA tehéncsalád
nemesítése, mely nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő
figyelemnek örvend. Két egyed is vezette már közülük az európai net merit listát, egyikük a Libramontban megrendezett
Európai Holstein Bajnokság árverésén is szerepelt és rekord
áron kelt el.
Szakmai munkájával az Egyesület elnökségét és szakbizottságát is segíti.
2007-ben Mestertenyésztő, 2009-ben pedig az Év tenyésztője elismerést kapta meg.
Tenyésztői munkáját dicséri, hogy kollégáival évről-évre képes egyre jobb eredményeket elérni, amelynek elismeréseként a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete második alkalommal választotta Az év tenyésztőjének.
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Finnország 2019. június 4-7.
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

Idén ismét meghívást kaptam a finn tenyésztőszervezettől egy
gyerektábor levezetésére North Savo-ban június 4-7. között.
A fiatalok két napon keresztül ismerkedtek az állat-előkészítés
és a felvezetés rejtelmeivel. Hasonlóan a korábbi évekhez, elég
széles skálán mozgott a résztvevők életkora, hiszen a legfiatalabb 5 éves gyerek mellett a 16 éves már gyakorlottnak számító
fiatal felvezető jelentette a két szélső korhatárt az amúgy közel
20 főt számláló táborban.

Gazdaképző Kft. 2019. II. félévi
oktatási programja
2019. augusztus 26-30-ig
HOLLAND MÓDSZERŰ CSÜLÖKÁPOLÓ TANFOLYAM
(szarvasmarha)
(1 hetes elméleti és gyakorlati képzés)
póttanfolyam: 2019. október 07-11-ig
***
2019. szeptember 30-tól-október 04-ig
ULTRAHANGOS PETEFÉSZEK ÉS MÉH VIZSGÁLATOK
SZARVASMARHÁN
(1 hetes képzés – elméleti és gyakorlati képzés
végzett állatorvosok és inszeminátorok részére)
póttanfolyam: 2019. november 11-15-ig

Az időjárás elég változó volt, ezért a körülmények és a hely adta
lehetőségeket kihasználva nem mindig az előre megszokott tematika mentén haladtunk, de a két napra tervezett feladatokat
maradéktalanul sikerült elvégeznünk.

***
2019. szeptember 02-27-ig
SZARVASMARHA INSZEMINÁTORKÉPZŐ TANFOLYAM
(4 hét bentlakásos, + 5 hét üzemi gyakorlat)
***
2019. október 28-30-ig
ELLETŐMESTER KÉPZÉS
TANFOLYAM
(3 napos elméleti képzés)
póttanfolyam 2019. november 18-20-ig
***
A fenti tanfolyamokra szállást igény szerint
kedvezményesen biztosítunk!

A mosás, nyírás, felvezetés mozzanatait minden korosztály a
maga sajátosságainak megfelelően, de ahhoz mérten magas
szinten teljesítette. Természetesen mindenki korának és magasságának megfelelő méretű üszőkkel dolgozott, így segítve a
leghatékonyabb munkavégzést. Minden évben elismeréssel kell
adóznom a gyerekek lelkesedésének és munkabírásának. Szorgalmuk mindenen túltesz és munkabírásuk, fegyelmük példaértékű lehet bárki számára.
A tábor zárásaként mindenki bemutatja az általa vagy a 2-3 fős
team által előkészített üszőt, melyet a „szigorú” bírói szem értékel, és szóban jelzi a jövőre vonatkozó észrevételeket. Természetesen mindenki apró ajándékokkal és oklevéllel térhet haza
a táborból, nem beszélve a közösen eltöltött idő élményeiről!
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KIHELYEZETT FEJŐGÉPKEZELŐI, ÁLLATJÓLÉTI
ÉS TEJHIGIÉNIAI TANFOLYAMOT
felkérésre, külön megállapodás alapján folyamatosan
vállalunk.
***
Jelentkezni e-mailben: info@alcsiredkft.t-online.hu – vagy
56/420-895, 420-896 telefonszámon lehet!! vagy a 06
30/174-4494 mobil elérhetőségen.
Az érdeklődök részére bővebb tájékoztatót
és jelentkezési lapot küldünk!
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TERÜLETI HÍREK
Avatások
Berkó József

A harmadik 3965 Ibolya (15548 Saphir×14075 Siggi) ő nem magas tejtermelésének, inkább ellései számának, és a hozzá tartozó jó vemhesülésének köszönheti a 100.000 kg-ot.
Kilenc elléséhez csak 22 termékenyítésre volt szüksége. Öt lánya
közül a második 45.800 kg-mal követi anyját.

Harmadik kiemelkedő termelésű tehenét
ünnepelte a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. 3871 Helga (18931
Em-Jo Hamper×14809 Hun-Peró Ringó Duster) hetedik ellése
után lépte át a 100.000-es határt. Termelése kicsit ingadozó
volt, így a 14.511 kg-os max. tejtermeléshez „csak” 10.800 kg-os
átlag kapcsolódik, viszont ezt 4%-os zsírral sikerült teljesítenie.
A telep dolgozói élükön Molnár László telepvezetővel büszkén
vették át kiválóságaik oklevelét.

Herceg-Farm avatás
Kovács Dániel

Az avatáson a tulajdonos képviseletében Dr. Pálfy István, mellette Vincze József telepvezető, Borza László műszakvezető és
Gém László felvezető vette át Helga oklevelét.
Egy Aranytörzskönyves egyed avatása mindig kiemelkedő esemény a telep életében, és még nagyszerűbb a pillanat, ha több
egyed is részesül ebben az elismerésben. A Dombka 2003 Mg.
Zrt. fejlődésének bizonyítéka, hogy egyszerre három tehén nyakába is került szalag, és az egyikébe már piros. A fő ünnepelt
a 4195-ös Klári (15048 BG Siegfried Storm×14075 Siggi) aki a
Rekorder kategóriába lépett 130.000 kg-os termelésével.
Rendkívüli tejelőképességét mutatja, hogy mindössze nyolc ellésre volt szüksége ehhez a teljesítményhez. Kiváló tulajdonságát kettő lánya közül az idősebbik biztosan tovább viszi, mivel
már ő is 73.300 kg-nál tart.

Június 19-én a Herceg-Farm Kft-nél eddigi
eredményeihez méltóan újabb avatásokra került sor. 1714 Mozsár (16040 BG Valois Amel-ET×14799 Hun Pero Rang BellwoodET) a tenyészet negyedik tehene, amely elérte a kimagasló
teljesítményt és eddigi élete során 130.000 kg tejet termelt.
Csúcslaktációja 15.560 kg volt. A telepen 5 üsző borja született
az eddigi 9 elléséből. Ezzel egy időben a telepen avattunk még
két 100.000 kg életteljesítményű tehenet is. 0175 Böske (20365
Picston Shottle-ET×16040 Valois Amel ET) 6. laktációjában érte
el ezt a teljesítményt, csúcstermelése 15.679 kg volt a második
laktációjában. A másik tehén 0246 Juci (21643 Willow-MarshCC Gabor-ET×19401 Jose), amely szintén hat laktáció alatt érte
el a százezret. Csúcstermelését a 3. laktációjában nyújtotta
17.551 kg-mal.

Dr. Herczegh Károly és Herceg Zsolt munkatársaikkal vették át
az aranytörzskönyves és rekorder tehenük oklevelét.

A következő aranyos a 5367-os Marcsa (18989 Ronly×18701 BG
Duffner Durham), hat ellés 12.710 kg-os átlag és 15.180 kg-os
max. laktációval magasan a telepi átlag felett.
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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

HAZAI SZERZŐINK

Ha „az adat az új olaj”, akkor a tehenészet
egy hatalmas kőolajmező

– a mesterséges intelligencia pedig üzemanyagot készít belőle
Domján Csaba
agrármérnök, Data scientist
A mesterséges intelligencia (továbbiakban MI) már számtalan
területen érinti az életünket. Ez alól a tehenészet sem lehet
kivétel, hiszen a tehén nemcsak tejet termel, hanem adatot is
szolgáltat, a takarmányozás pedig adatokkal is jól leírható. Különféle kimutatások és szoftverek már régóta szemléltetik grafikonokon és táblázatokban, hogy „mi történt a telepen”, de a
„miért történt” kérdésre az ok-okozati összefüggések feltárásával leginkább a mesterséges intelligencia adhatja meg a választ.
Gyakorlati szakembereknek éppen erre az információra van a
legjobban szükségük, hogy elkerüljék a hozamcsökkenéseket és
betegségeket, illetve meg tudják ismételni a sikereket. Ha már
ismerjük, hogy a különféle hozambefolyásoló tényezők hogyan
járulnak hozzá a teljesítményekhez, akkor a „mi fog történni”
kérdésre is választ kaphatunk. Izraeli tehenészeti digitális adatokon vizsgáltuk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan tudja az
oksági viszonyokat feltárni, segíteni a mindenkori döntést, hogy
a holnap jobb termelést hozzon.
Izrael élen jár a tejtermelésben, amihez az is hozzájárult, hogy
évtizedek óta központi szoftverben gyűlnek a digitális adatok,
hogy azokból számtalan kérdésre megkaphassák a választ. Mi
abban voltunk élenjárók, hogy elsőként alkalmaztuk a mesterséges intelligenciát az adatbázisban.
Mottónk értelmében minden szakmai döntés csak egy kérdés és
a tehenek adják meg rá a választ a termelésük által, ezért le kell
fordítani a termelésüket hasznos információkká, hogy javítani
tudjuk a jövőbeli döntéseinket.
A mesterséges intelligencia legitimitását éppen az adatok adják. Sem diplomamunkánál, sem tudományos fokozat megszerzésénél nem számít a tapasztalat, ha adatokkal nem sikerül
bizonyítani a hipotézist. Egyetemi hallgatók, kutatók adatbázis
hiányában kísérleteket végeznek, hogy adatokat gyűjtsenek a
feltételezéseik igazolásához. A MI pedig megfelelő nagyságú
adatbázisban millió hipotézist „gondol ki” és csak azokat listázza, amelyekben szignifikáns különbségeket fedezett fel. Könnyű
belátni, hogy amíg egy kísérlet rendszerint 2 dózisban szerepeltet pl. egy adott takarmányt, addig a több mint 10 évnyi izraeli
adatainkban számtalan eltérő mennyiségben alkalmaztak egyegy takarmányt, így sokkal pontosabban meghatározható, hogy
hol van az optimális mennyiség, mint egy kísérletnél. A hos�szabb időszak azért is fontos tényező, hiszen 10 év alatt tehenek
cserélődtek le, takarmányok kerültek be, illetve ki a takarmányadagokból, s ha minden ilyen változás ellenére szabályosságot
lehet felfedezni, azzal érdemes foglalkozni.
Az alábbi ábra csupán egy az általunk elvégzett több ezer vizsgálat közül, de szemlélteti a mesterséges intelligencia előnyeit. Azt
vizsgálta, hogy a Ca/P arányának a változásával hogyan függött
össze a tejtermelésből származó bevétel (naponta és tehenenként számolva, beleértve a tejzsír és tejfehérje értékesítésből
származó bevételt is).
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Látható, hogy ha a Ca/P aránya 1.58-1.65 közötti tartományban
volt, akkor volt a legtöbb bevétel tehenenként és naponta. Alatta és felette egyaránt alacsonyabb volt a jövedelem (az értékeket izraeli adatokból számítottuk át Ft-ra).
Az MI előnyei összefoglalva:
1. MI által akár percenként előállhat ilyen elemzés másmás témakörben (egy kísérlet több hónapot is igénybe
vehet).
2. A vízszintes tengelyen lévő intervallumok nem a megszokott 0-0.5, 0,51-1, 1.01-1.5, stb. módon vannak létrehozva, hanem a MI megtalálja azokat a határokat,
ahol szignifikánsan másabb a tehenek termelése, ezzel
is segítve a gyakorlati siker elérését.
3. Látható, hogy a Ca/P aránya sokkal változékonyabb képet mutatott a 10 év alatt, mint bármely kísérletben.
4. A függőleges tengely a tehenek válaszát jelzi, és éppen ezért nem szavakban kifejezett tanácsadás kapunk
(„nem érdemes 1.65 arány fölé menni”), hanem pontosan látható, hogy a múltban 195 Ft veszteség adódott 1.65 arány felett naponta tehenenként, amely 4%os csökkenés bevételben.
Röviden, a takarmányadag számolás során könnyen alkalmazható a MI által feltárt tudás, hiszen a szoftverekben csak adott
takarmány vagy tápanyagtartalmi érték minimum és maximum
értékeihez kell megadni az így kapott értékeket (jelen esetben
a Ca/P arány 1.58-1.65 közé essen), valamint a vezetők számszerűen tudhatják, hogy mennyivel termeltek több bevételt a
helyesen megválasztott tartományok által.
A MI segít abban, hogy mindenki megkapja a több száz/ezer
téma közül az érdeklődése szerinti kérdésére a választ, de az
igazi erőssége mégsem ebben van. Ahogyan a lottóban az a fontos, hogy eltaláljuk, hogy egy adott nyerőszámhoz melyik másik
szám szükséges, ugyanúgy a MI is képes megtalálni a számtalan
mintázat között, melyik a példának okáért a Ca/P arány mellett
a második legfontosabb (nyerő)tényező, ha tovább szeretnénk

LALLEMAND
ANIMAL NUTRITION

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS
A Lallemand Animal Nutrition speciális természetes mikrobiológiai termékeivel és megoldásaival
elkötelezett az állati teljesítmény optimálását és állatjólétet illetően. A Lallemand Animal Nutrition a
tudományosan megalapozott, gyakorlatban bevált eredményeket felhasználva fejleszti, gyártja és
terjeszti nagy értékű élesztő és baktérium termékeit - probiotikumok, szilázs oltóanyagok, élesztő
származékok. Ezek az innovatív megoldások pozitívan hatnak a takarmányozásra, állatjólétre,
szilázs menedzsmentre és az állati környezetre. A Lallemand a legmagasabb szintű szaktudással,
ipari kötelezettségvállalással, hosszú távú és jövedelmezőbb megoldásokkal emeli magasabb
szintre a termelést, és Viszi Előre Partnereit.

A KOKOFERM KFT A LALLEMAND SZILÁZS OLTÓANYAGOK KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI TERJESZTŐJE
TECHNOLÓGIA
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Megjegyzés

Adagja 2g/q vagy hl. Hűtőházi gyümölcsnél és
erősen pektines vagy csersavas fajtáknál 3-4g/q.
Pl: meggy, Zalagyöngye, Bianka, kökény. Kevesebb metilalkohol.

Adagja 30g/hl (1 csomag). Az aroma nem oxidálódik, több illatanyag képződik az erjedés folyamán. Antioxidáns, glutation és peptid tartalmú
holtélesztő-származék.

Adagja 2x10g/hl (1 csomag). Az élesztő gördülékeny működéséhez alapvetően szükséges: több
alkohol, maradék cukor nélküli erjedés, javul a
párlat minősége, kevesebb elő- és utópárlat.

Adagja 20g/hl (1 csomag). 8-30 °C között erjesztenek. Nagy cukor- és alkohotűrés. A 228-as élesztő
aromafelszabadító hatása révén a fajtaillatot erősíti! (meggy, málna, földieper, illatos szőlők) A CM a
szilva és a kajszi élesztője.

Adagja csersavas fajtáknál (kökény, kékszőlők)
5g/hl, egyéb esetben 3g/hl. Az erjedés után 1 hónap alatt fejti ki illat felszabadító hatását.

termékek terelektált) kiváló
ező élesztők,
enzimek. Beke-

2x0,86=
1,7 Ft/kg

-

zszegény alapyümölcsök stb.)

Finom, jó pálinkát kíván a poharába a Kokoferm Kft. és a Harmath Bt.

LALLZYME HC
pektinbontó,
extrakciós enzim

1,2x2=
2,4 Ft/kg

11,1

erjesztőtartály! 10g/hl elég
habzó cefrék:
mölcs, pektines
a borseprőbe
ek a felhabzás

A kis kiszerelésű termékek megvehetők a
gazdaboltokban, amelyek a Harmath Bt.től vásárolhatnak:
Tel.: 26/325-956
E-mail: harmath.ilona@gmail.com,
Honlap: www.harmathker.hu

OPTIMUM-WHITE
pH-csökkentő
tápanyag

-

pH közé) fosz(földieper, mál-

UVAVITAL
élesztőtápanyag

6,46

ereplő termések lehetnek:

DR. KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS BALÁZS

rülési költségük 4 -10-szeresen megtérül a
keletkezett többletalkohol által: 1g cukorból a gördülékeny erjedés révén több alkohol keletkezik, illetve nem lesz maradék
cukor a cefrében.
A költségszámítás Harmath Bt. által forgalmazott kistasakos csomagolású termékek bolti árai alapján készült.
A minőségi különbségről pedig majd
Ön alkot véleményt.

FAJÉLESZTŐ

LALLZYME β aromafelsz. enzim

KLÍMÁT BIZTOSÍT GYÜMÖLCSEINK ILLAT, ÍZ, ZAMATBLÁZAT SEGÍT A CEFREKÉSZÍTÉS TECHNOLÓGIAI

agas minőségű
RM, LALLZYME
rmett értéket a
A cefrekészítési
e kell tartani! A
ájékoztat ezekőírás betartása
ben, mert ezek

2,36Ft/kg
Danstil A

Összesen, Ft/kg

Konzultáljunk, hogy megtaláljuk az Ön számára leginkább testre szabott megoldást

acefre
erjesztése

H-3231Gyöngyössolymos, Csákkői út 10. Tel/fax: +36-37-370-892, www.kokoferm.hu
©2019. A Lasil, EnergySil, Sil-All a Lallemand Animal Nutrition regisztrált márkái. Nem minden termék elérhető minden piacon, vagy ajánlott minden régióban.

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com
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növelni a bevételt. Például, ha a takarmányadagban lévő zsír és
az ADF aránya 0,18588 és 0,25336 közötti, akkor további 161
Ft extra bevétel adódott, ami 3,21%-kal magasabb, mintha csak
a Ca/P optimális arányára figyelnénk. A lottóhoz hasonlítva a
„hármas találat” itt is még többet fizet, ha sikerül a harmadik
legfontosabb (nyerő)tényezőt is eltalálnunk. A MI ezt képes
megoldani, hiszen mindent számszerűen fejez ki, így kalkulációk
millióival akár az „ötös találatot” is tudja biztosítani.
Könnyen belátható, hogy rengeteg mintázat, szabály képződik
a mesterséges intelligencia által, így felvetődik a kérdés, hogy
hogyan láthatjuk a fától az erdőt. A válasz egyszerű: A MI eredményeit be kell építeni egy speciális optimalizálásba, amely
a takarmányadag-számolásnál egyidejűleg veszi figyelembe
a felfedezett összefüggéseket. Ezáltal megvalósul, hogy a bevezetőben említett „miért történik”, illetve „mi fog történni” kérdések után a legmagasabb szintű kérdésre is megkapjuk a választ:
Mi lehet a legjobb, ami történhet a tehenészetben?
Az alábbi táblázat összefoglalja az izraeli tudományos kísérlet eredményeit, amelyben a MI eredményeit tartalmazó
optimalizáció kalkulálta a takarmányadagot a kísérleti csoport
részére, míg a kontrollcsoport az általánosan használt költségminimalizáló algoritmus alapján készült adagot kapta. Fontos
megjegyezni, hogy az első olyan kísérlet volt, ahol sem a takarmányok, sem pedig a minimum és maximum értékeik nem tértek el a két csoport között, csak a MI más megoldást ajánlott
a határokon belül. Éppen ezen sajátossága miatt kijelenthetjük,
hogy a kockázatot nem növeli az új módszer, hiszen a szakemberek által jóváhagyott intervallumon belül keresi a legjobb adag
összetételét, nem javasol új terméket, nem hagyja figyelmen kívül a szakemberek által javasolt korlátokat.
A táblázatból látható, hogy a tej kg 3,2 kg-mal növekedett, miközben a tejzsír kg 6%-kal lett több, de a fehérje kg még ennél
is nagyobb emelkedést ért el, 10,9%-kal haladta meg a kontrollcsoport értékét. Ezeket az eredményeket bárki összevetheti a
saját gazdaságánál tapasztalható változásokkal, vagy a forgalomba lévő takarmány-kiegészítők kísérleti eredményeivel. Csupán szemléltetésképpen, 1044 holland tehenészet között eredményünk a 12. legjobb lenne, azaz gyakorlatilag beletartozna a
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top 1%-ba, miközben minden
holland gazdaságban a változások mindent magukba foglaltak
(új takarmányok, új takarmány
kiegészítők, nagyobb adagok,
jobb genetika, akár többszöri
fejés, stb.), míg a MI azonos feltételek között érte el ezt a teljesítménynövekedést.
Az új módszer alkalmazásának
pozitív lehetősége és a potenciálja logikai úton is igazolható. Rendszerint, ha egy takarmányos szakember meg van
győződve egy adott takarmány
előnyös használatáról, akkor pl.
1 kg-mal megnöveli az adható
mennyiségét. Ha újrafuttatjuk
a takarmányadag-kalkulációt,
látható, hogy miközben csakugyan több került be az adott
komponensből az adagba, de
az egyéb feltételek módosulása
miatt más takarmányok és beltartalmi értékek is megváltoztak,
egyesek csökkentek, mások növekedtek, ráadásul eltérő mértékben. Könnyen belátható, hogy a „véletlenszerű” és változatos
egyéb módosulások miatt a kimenetel (termelés) szinte megjósolhatatlan. A tökéletesített optimalizáció minden változás hatását számszerűsíti, ezért a termelésre gyakorolt összhatásukat
is becsülni tudja.
Összefoglalva látható, hogy a MI rendkívüli potenciálokat tartogathat a digitális adatokkal rendelkező tehenészetek számára. Ahogyan jobb takarmányadagok tervezését teszi lehetővé,
ugyanazon az elven segítheti új, hatékonyabb premixek kivitelezését is.
Örömünkre szolgálna, ha hazai tehenészetekkel és/vagy takarmány-kiegészítő gyártóval együttműködve valós magyar adatokkal alátámasztva is lehetőségünk nyílna a mesterséges intelligenciában lévő lehetőségeket itthon is bemutatni.
A domjanopt.com weblapon található, onnan letölthető
tanulmányokban bemutatjuk, hogy milyen jellegű hasznos
összefüggések tárhatók fel egy tehenészet adataiból. Általuk választ kaphatunk arra, hogy adott körülmény (bizonyos
takarmányféleség, tápanyagtartalmi érték) milyen mennyiségben volt optimális a tehenek számára, feltüntetve az
elért extrahozam mértékét is, összehasonlítva a nem-optimális intervallumoknál tapasztalható termeléssel. Tanulmányainkban visszamegyünk a tehenekig, azok objektív
termeléséből vonjuk le állításainkat. Ezért eredményeink
a tehenészeti szakembereknek új korszakot nyitnak, mostantól egy helyen számtalan kérdésben tökéletesíthetik
a tudásukat. Hatékonyan segítjük a profitabilitás növelését azzal, hogy nemcsak beszélünk a hozamokról, hanem
számszerűsítjük is és ezáltal a weblapon sorba rendezhetőek a tanulmányok a bennük vizsgált tényezők hozamhoz
való hozzájárulásai alapján. A honlap további különlegessége, hogy a világon egyedülálló módon a mesterséges intelligencia automatikusan írja, állítja össze a rajta található
tanulmányokat.
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FEJŐROBOTOKRA SZABOTT
PRECÍZIÓS TAKARMÁNYOZÁS
A Sano robotizált fejőrendszerekhez igazított, hatékony takarmányozási megoldásokat kínál a technológia
megjelenésétől kezdve, minden fejőrobot típushoz:
▶ Egyedi igényekre szabott takarmányozás részleges takarmányadaggal (PMR: Partial Mixed Ration).
▶ A granulált abraktakarmány és a PMR-ben lévő Sano tejelő premix együttes alkalmazásával
kiaknázható az intenzív tejtermelésű tehenek teljesítmény potenciálja.
▶ A premix biztosítja a szükséges vitaminokat, aminosavakat és nyomelemeket a megnövekedett
fejésszámhoz és nagy mennyiségű tejtermeléshez.
▶ A kiváló minőségű összetevőknek köszönhetően a tehenek egészségesek, hosszú hasznos élettartammal rendelkeznek.
▶ A Sano több, mint 40 éve az iparág meghatározó szereplője. A vállalat a fejőrobotok megjelenése óta
foglalkozik a technológiához illeszkedő takarmányozási koncepció fejlesztésével és alkalmazásával.
▶ A Sano fejőrobotokhoz kifejlesztett, személyre szabott takarmányozási megoldásának sikerességét
nemzetközi referenciák támasztják alá.

HAZAI SZERZŐINK

Hogyan segíti elő a mesterséges intelligencia
a tehenészetek hatékonyságát?
Nochta Gyöngyi
közgazdász, München
Egy magyar agronómus innovációja által vált kiemelkedővé
egy izraeli kibuc tejtermelési hatékonysága, aki a 11.000 kg
standard átlagtermelést mindössze a takarmányadag összetételének változtatásával napi 3,2 kg-mal (ECM), a tej zsír- és
fehérjetartalmát (kg) 6% illetve 10,9%-kal növelte, miközben a
ketózis előfordulása 80%-kal csökkent. A gazdaság 2014 októbere óta alkalmazza sikeresen az egyedülálló módszert és ezzel
a régióban takarmányhasznosulásban az első, országosan pedig
a második helyet érte el a tejhozam zsír- és fehérjetartalmának
az arányát tekintve. Az izraeli tudományos kísérlet eredménye
megtekinthető a következő táblázatban, ahol az új módszert hasonlítjuk össze a jelenleg használt megoldással:

Az alábbi ábrán több mint 1000 dán tehenészet tejtermelésből
származó fajlagos bevételét hasonlítjuk össze évről évre. A grafikon bal oldalán látható, hogy azok a tehenészetek, amelyek
2012-ben kevesebb bevételt értek el, mint előző évben, azok
kb. 50%-kal tudtak javítani 2013-ban, a telepek másik fele újból
veszteséget szenvedett el. A jobb oldalon azok találhatóak, amelyek 2012-ben sikeresebb évet zártak, mint 2011-ben. Itt is megfigyelhető, hogy csupán kb. 50%-uk tudta a sikert megduplázni
2013 során, a másik fele már vesztett 2012-höz képest. Minden
olyan, mintha pénzfeldobás döntené el, hogy a következő évben
az egy tehénre jutó bevétel csökken-e vagy növekszik.
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Mi az oka a termelési hatékonyság változékonyságának?
Természetesen közrejátszanak benne olyan tényezők is, amelyeket a gazdaság nem tud befolyásolni, mint pl. az időjárás. De
Dániában nincsenek nagy távolságok, és a szomszédos farmok
eredményei sem egyformán alakultak, az egyiknél nő a hatékonyság, a másinál pedig csökken. Mindez elsősorban olyan
termelési faktorra vezethető vissza, ami gazdaságonként és
gazdaságon belül is változik és nagyban befolyásolja a termelési
hatékonyságot. Ez pedig a takarmányozás. Ha megnézzük, hogy
milyen véletlenszerűen alakul a tehenészetek hatékonysága,
miközben minden fejlesztési eszköz – gépesítés, takarmány-kiegészítők, tápok, géntechnológia, szenzortechnika stb. – rendelkezésre áll, akkor érthetjük meg igazán az új módszer jelentőségét. Az újítás bevezetése semmiféle változtatást nem igényelt a
termelésben, hanem a meglévő takarmányokkal, azok megszokott minimum és maximum határaival, csupán a takarmányok
arányait megváltoztatva szolgáltatta a kimagasló eredményeket.
Az alábbi ábra egy német tehenészet (300 tehén) átlagos tejtermelésének alakulását mutatja az idő függvényében. Először
ciklikus hullámot látunk 25-30 kg tejhozammal, egy extra mélyponttal. Ezt egy nagyobb hullám követi. Az első 1000 napban 5
kg, míg az 1600. naptól kezdődő 500 napos időszakban 12 kg
volt a hozamkülönbség. Mit hoz a jövő? Lehet találgatni, mint a
tőzsdén, aki viszont biztosra akar menni, annak hatékony döntés-előkészítési módszerre van szüksége.

Domján Csaba találmánya olyan elemzést tesz lehetővé, amely
komplexen, a maga teljességében és kölcsönhatásaiban képes
vizsgálni a termelési folyamatot. Megfelelő adatok esetén a
mesterséges intelligencia (MI) – az elemzésben 30 éves tapasztalattal rendelkező agronómus kezében – olyan eszköz, ami minden kérdésre megadja a választ. A módszer feltárja a változások
okait, rámutatva a múlt jó és rossz döntéseire, ezen felül képes
számszerűen kimutatni, hogy a különböző takarmányok és tápanyagtartalmi összetevők hogyan járultak hozzá a hozamokhoz
(tej mennyisége, fehérje- és zsírtartalma).
A tejtermelésben minden mérhető és a különböző rendszerek
szolgáltatják is az adatokat. Az említett izraeli tehenészet már
közel két évtized óta rendelkezik digitális adatokkal, melyek lehetővé tették a takarmányozás adatelemzésen alapuló optimalizálását.

NYÁRON IS HIDEG FEJJEL!
SCHAUMANNAL A HŐSTRESZ ELLEN!

A magas környezeti hőmérséklet és a magas páratartalom kombinációja igazán nagy kihívásokat jelentenek
egy tejelő állomány számára. A SCHAUMANN számos olyan termékkel rendelkezik, melyek a nyári időszak
speciális kihívásaira megoldást nyújtanak.
A tömegtakarmányok stabilizálása és
optimalizálása SCHAUMASIL SUPRA NK
Folyékony, propionsavban gazdag takarmány kiegészítő gabonák tartósításához. Védelmet nyújt
keverék takarmányok, valamint nyitott siló felületek utóerjedésének megakadályozása érdekében.
Felhasználási javaslat: 3 kg/tonna friss tömeg
SILOSTAR PROTECT
Por alapú tartósítószer keveréktakarmányok
és szilázsok stabilizálásához.
Felhasználási javaslat: 1 kg/tonna silózandó anyag
Anyagcsere folyamatok stabilizálása TIRSANA SPEZIAL
Anyagcsere aktív, folyékony, speciális kiegészítő az energia anyagcsere javításához. A propilén-glikol és a glicerin egy rendkívül gyors energia utánpótlást biztosít, melyet elősegít a termék
ízletessége – főként a laktáció kezdetekor.
Felhasználási javaslat: 150-300 gramm/tehén/nap
SCHAUMANN ENERGY
Bendővédett takarmányzsír, mely biztosítja a
nagy termelékenységű állatok energiaellátását. Garantált bendővédelem a Ca elszappanosítása által, legmagasabb energia tartalom
(18,5 MJ NEL)
Felhasználási javaslat: 250-500 gramm/tehén/nap

Egy adag Bonsilage FIT M-ből
előállítható 11 doboz propilén-glikol

1 adag≈100 t friss anyag
kukoricaszilázs
(Ø 33 % szárazanyag)
100 t friss anyag ≈ 33 t szárazanyag
1 % 33 t-ban megfelel
330 kg propilén-glikolnak

BONSILAGE SZEMINÁRIUMOK:
2019. 07. 18.
Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.
2019. 07. 19.
Hubertus Hof Landhotel
Jelentkezés július 10-ig: info@schaumann.hu
vagy a 06-1/219-0572”

Bonsilage - Európa első számú silózószerében, a kukorica siló készítésben!
Kombinált baktériumokkal célzott megoldásokra –
Bonsilage Speed M – Már minimum 2 hét után
nyitható a silótér
Bonsilage Mais – Aerob stabilizálás és csökkenti az utómelegedést

Védje szilázsát és állítson elő propilén-glikolt!
Dunántúl
Dunántúl
Kelet-Magyarország
Kelet-Magyarország
Raktár
Központi Iroda
Központi Iroda
Központi Iroda

Kérődző Ágazat
Sertés Ágazat
Kérődző Ágazat
Sertés Ágazat
Raktárvezető
Rendelések
Számlázás, irodai asszisztens
Ügyvezető

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

+36 30 459 4940
+36 20 411 4787
+36 30 598 6531
+36 20 548 7675
+36 20 535 3686
+36 20 352 8558
+36 20 503 7775
+36 20 316 7404

fridinger.ferenc@schaumann.hu
balazs.kosa@schaumann.hu
peter.szarvas@schaumann.hu
csaba.tari@schaumann.hu
gabor.balogh@schaumann.hu
peter.palinkas@schaumann.hu
rita.bokros@schaumann.hu
victor.bonnay@schaumann.hu

propilén-glikol

Bonsilage Fit M – Védje szilázsát és állítson
elő propilén-glikolt!
A Bonsilage FIT M tartósítószer az eltolt erjedési savösszetétel következményeként csökkenti
az utómelegedés rizikóját, mivel nagyobb menynyiségű ecetsav és alacsonyabb szintű tejsav áll
rendelkezésre, propilén-glikol egyidejű képződése mellett. Az extra adag propilén-glikol támogatja a tehenek egészségi állapotát, csökkenti az anyagforgalmi betegségek (mint az acidózis
illetve a ketózis) kialakulását.

HAZAI SZERZŐINK
A módszer kifejlesztője a kilencvenes évektől vizsgálja a takarmányozás és a tejhozam összefüggéseit Izraelben. Akkor digitális adatok még nem álltak rendelkezésre, de az összefüggés
egyértelműen kimutatható volt az input és output között. Az
izraeli tehenészeti szoftver a törzsadatokon felül tartalmazza a
betegségek és kezelések információit, a napi etetett takarmányfajtákat és mennyiségeket, azok labor szerinti tápanyagtartalmai
értékeit (47 féle), és a tehenenkénti napi tejhozamot fehérje- és
zsírtartalommal. Az időjárásról 10 percenkénti adatok állnak
rendelkezésre. A kumuláltan 1600 tehén közel 70 millió adata
tudatosan menedzselt, az adatbázis ellenőrzött és megbízható.
A MI alkalmazása azt jelenti, hogy matematikai algoritmusokat készítünk bizonyos feladatok elvégzésére, elemzés esetén
a minták sokaságban történő felismerésére. Megbízható adatbázisban az algoritmusok trenírozhatók így önálló tanulásra
lesznek képesek, ezt nevezik deep lerning-nek vagy machine
learning-nek. Az így lefuttatott egy- és multidimenziós elemzések megmutatják, hogy adott takarmány vagy tápanyagtartalom
múltban etetett mennyiségeihez a különböző körülmények között milyen hozamok (tej, zsír, fehérje) tartoznak. A mesterséges
intelligencia több ezer szabályt tárt fel, amelyek nemcsak a gazdák, de a tudomány számára is hasznosak és fontosak.
Példaként a tejmennyiség alakulását a takarmányadagban lévő
nyersfehérje alapján az említett német gazdaság adataival mutatja be az egyik fenti ábra. Láthatjuk, hogy a tehenek adagjában
a múltban 2,5 és 4,9 kg közötti mennyiségben volt a nyersfehérje. A MI pontosan meghatározza, hogy hol van az optimum.
Ha kevesebbet etetünk, akkor kevesebb tejet kapunk, de többet
sem érdemes adni, mert nem javítja, sőt rontja a teljesítményt.
Ezt a vizsgálatot lefuttatja az algoritmus az összes takarmányra
és tápanyagtartalomra.
Az összefüggés lehet lineáris vagy négyzetes, amennyiben releváns. Lineáris kapcsolat azt jelenti, hogy minél több pl. a keményítőt kap a tehén, annál több tejet ad. Négyzetes kapcsolat
esetén ajánlatos minimum-maximum korlátokat figyelembe
venni az adag összeállításánál. Az egydimenziós vizsgálat segít meghatározni a határértékeket az optimalizáció számára.
Ugyanakkor tiszta egyedi hatások nincsenek, hiszen minden
mindennel összefügg. Ezért van szükség többdimenziós vizsgálatokra is, amikor a MI azt vizsgálja, hogy milyen hatások erősítik
egymást szignifikánsan.
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Az alábbi negatív példa jól szemlélteti, hogy mennyi pénzt veszítünk naponta tehenenként, ha rossz kombinációt választunk
(597,68 Forintot naponta és tehenenként). Látható, hogy ha az
évszak nem tavasz, akkor a tejhozam kismértékben elmarad
(27,534 kg) a barna vonallal jelölt átlagtól, ha a S (kén) 59.9365.90 között volt, akkor még kisebb a hozam (26,759 kg), ME
adott intervallumában is hasonlóképpen elmarad a hozam az
átlaghoz képest. De, ha ez a három feltétel egyidejűleg fennáll, akkor drasztikusan kevesebb a hozam, csak 24,12 kg, amely
2,568 kg-mal marad el a legalacsonyabb értéktől (26,781), az
átlagtól pedig még jobban.
A rengeteg szabály közül a legtöbb potenciált hordozók kerülnek a gazda részére bemutatásra, a teljes körű áttekintés szinte
lehetetlen, de nem is szükséges, mert az optimalizáció átveszi
és automatikusan felhasználja ezeket az összefüggéseket.
Terjedelmi okok miatt a módszer komplex bemutatásra nincs
lehetőség, azonban meg
kell említeni, hogy az
algoritmusok
minden
mérhető tényezőt figyelembe tudnak venni az
elemzés során, mint pl.
laktációszám, laktációs
napok, betegségek stb.
Az opimalizálás 9 célnak
megfelelően végezhető
el: költségminimalizálás,
tej maximalizálás, max.
ECM, zsír- és fehérjemaximalizálás kg-ban és
%-ban, ketózis minimalizálás és végül a legfontosabb cél, a profit maximalizálás. Természetesen az
utóbbi a legkomplexebb,
mert az minden tényezőt
magában foglal.

HAZAI SZERZŐINK

A módszer kipróbált, az eredmény azonban az adatok pontosságától függ, így pl. Izraelben 96,5%-ban volt magyarázható a
tejhozam változása, a német mintagazdaságban 85%-ban. Sajnos még nem sok gazdaság rendelkezik teljes körű, jó minőségű
adatbázissal, hiszen a gazdák nem ismerik a digitalizációban rejlő lehetőségeket, pedig „A 21 század aranya az adat”.
A technológia lehetővé teszi a tápok és premixek gyártásának
optimalizálását is. Domján Csaba legújabb MI innovációja egy
biológiai modellezőprogram, ami több ezer virtuális termék
tesztelésére teremt lehetőséget, miközben prognózist ad a vár-

ható hozamváltozásokra, illetve az értékesítés volumenére is. A
szimuláció segítségével gyártás nélkül tesztelhetők potenciális
termékek ezrei, így a hatékonyságot legjobban növelő termék
kerülhet kiválasztásra a gyártáshoz. A nagyüzemek pedig a számukra legjobb összetételű premixet rendelhetik meg a módszerrel.
A digitális transzformáció megteremti a tudás alapú társadalom alapjait és mindenki számára biztosítja a lehetőséget, hogy
adatvagyonát kihasználva új alapokra helyezze szaktudását és
jelentősen javítsa jövedelmezőségét.

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

Mobil: 30/9453-764
e-mail: leholand@leholand.hu
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A tejfogyasztás fontosságára hívták fel a figyelmet
a Tej Világnapi fesztiválon
2001 óta június 1-jén ünnepeljük a Tej Világnapját. Ezen alkalomból a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács idén is
megrendezte ünnepségét, ahol elsősorban az edukációra és a
környezettudatosságra fektették a hangsúlyt.
Sokan nem tudják, mennyi jótékony hatása van a tejnek a jó
minőségű kalciumforráson túl. Az sem köztudott, hogy egészségünk megőrzésének szempontjából napi fél liter tejet, vagy
azzal egyenértékű tejterméket kellene fogyasztanunk. „Megnövekedett az igény a fogyasztókat véletlenül vagy szándékosan
megtévesztő reklámokkal, a közösségi médiában terjedő álhírekkel szembeni felvilágosító, edukációs célú kommunikációra
az országban, éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk
a táplálkozásról, ezen belül is a tejben és tejtermékekben megtalálható esszenciális tápanyagokról, amellyel az emberek a
szervezetük felépítéséhez szükséges anyagokat, és a mindennapokhoz szükséges energiát biztosítják. A tanács célja az, hogy
képezze a jövő generációját a tudatos táplálkozásról, ennek jegyében pedig a tejfogyasztás hasznosságáról is. Külön figyelmet
igényel a mostanában divatos, tejhez hasonlított termékekről
való tájékoztatás is, amelyek korántsem annyira egészségesek,
mint amennyire hirdetik.” – mondta Istvánfalvi Miklós a Tej
Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

A tejtermelőknek és a tejfeldolgozóknak többek között olyan
kihívásokkal kell szembenézniük, mint a klímaváltozás, a környezetvédelem vagy az egészséges táplálkozásra való megnöve-
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kedett fogyasztói igények. Mindemellett a folyamatos gazdasági
változásokat és a piaci versenyt is figyelembe kell venniük munkájuk során.
A Tej Világnap előtt a Tej Terméktanács rajzversenyt hirdetett általános iskolás gyermekek körében, hogy együtt alkossák meg a
Tejszív történetek idei kampányának kabalafiguráját. A kampány
célja, hogy felhívják a figyelmet a gyerekek egészséges táplálkozására, és annak részét képező tejtermékfogyasztásra. A győztes
pályázó és osztálya kétnapos osztálykirándulást és kabalafigurás
bögréket nyert, valamint meghívást kaptak a Tej Világnapi fesztiválra, ahol kiállították a pályázat 10 legjobb alkotását.

A MOM Sportban rendezett Tej Világnapi fesztivált sajtótájékoztató nyitotta, ahol a résztvevők a hazai tejágazat jelenlegi helyzetéről beszélgettek. Az eseményen a Tej Terméktanács mellett
az Agrárminisztérium, a Nébih, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is
képviseltette magát. A szervezők rengeteg informatív és szórakoztató programmal készültek a résztvevőknek. A gyerekek számára ügyességi játékok és akadálypályák voltak, ahol a megfelelő tejfogyasztás mellett a környezettudatosságra is tanították
őket, a felnőtteket pedig a kormányzati szervek és a tejágazat
képviselői között megrendezett kispályás focibajnokság várta.

Gratulálunk

a Mocsai Búzakalász Mg. Szövetkezet csapatának
a XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon
elért eredményhez.

4954 KORNELIA,
a Holstein-fríz tehén VI. kategória
első helyezett tenyészállata.
Apja: 24423 Clear-Echo AltaDECREE-ET
Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
zbabai@altagenetics.hu

Nyakas Farm – Hajdúnánás
Nyakas Tamás vagyok, hárman vagyunk testvérek. Mivel az otthonunk a gazdaság területén van, így már
egészen kicsi koromtól bepillantást nyertem a telep életébe. 2016-ban végeztem a Nyíregyházi Egyetemen,
mint mezőgazdasági mérnök. Jelenleg a Debreceni Agrártudományi Egyetemen állattenyésztő mérnökként
tanulok mesterképzésen. Büszke vagyok arra, hogy családi vállalkozásként működünk. Bátyámmal, Andrissal
az a célunk, hogy ezt a hagyományt tovább vigyük, és megőrizzük mindazt, amit édesapánk felépített.
Jelenleg az időm jelentős részét a tanulmányaim töltik ki, de igyekszem részt venni a telepi munkák koordinálásában is. Ahogy lehetőségem engedi, próbálok minél több szakmai tapasztalatot átvenni édesapámNyakas Tamás – Nyakas Farm
tól, hisz az alapokat csakis tőle tanulhatom meg.
Munkánkat nagyban segíti, hogy kiváló szakemberekkel dolgozunk együtt. Jelentős
szakmai segítséget jelent számunkra a külső szaktanácsadók jelenléte, hisz a technikai
fejlődésekről első kézből tőlük értesülünk. Érdeklődési köröm fókuszában a korszerű
istálló és fejéstechnológia áll. Jelenleg figyelemmel kísérem a technikai újításokat, és a
számunkra szükséges és megfelelő eszközöket igyekszem bevinni a telepi struktúrába
is. Ennek érdekében rengeteg rendezvényen, tanulmányi úton veszek részt, hogy bővíteni tudjam ismereteimet. Büszke vagyok arra, hogy családi vállalkozásként Magyarország kiemelt telepei közé tartozunk.
Az utóbbi években tapasztalt szélsőséges időjárási viszonyok egyre inkább óvatosságra intenek bennünket. A hőstresszel évről évre egyre több a problémánk. Észre vettük, hogy nagy meleg idején sem szívesen mennek az itatókhoz a tehenek. Ennek nem
örültünk, hisz ebben az időszakban az istálló hűtése mellett termelés szempontjából
elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Az ingadozó tejár miatt, minden csepp tej számít. Jó minőségű vízzel nem
csak a megtermelt tej mennyiségét tudjuk növelni, hanem az állatok általános állapotát is tudjuk javítani. Több folyadék felvétele esetén optimalizálni tudjuk az elfogyasztott takarmány hasznosulását, egyéb lázzal járó betegségek visszaszorítását. Aggódtunk amiatt,
hogy az évtizedek alatt lerakódott biofilm rétegben, mely a vezetékekben megtapadt, nagy melegben milyen baktériumok, algák telepednek meg, melyek az állatok egészségére károsak lehetnek. Ekkor jutottunk el oda, hogy nyitottá váljunk az ECOLAB által forgalmazott vízkezeléses rendszer kiépítésére. Ismereteim szerint több, mint nyolc éve tart közös munkánk, és úgy gondolom, bizonyították hozzáértésüket, elkötelezettségüket. Szakmai sikerünk kulcsa az, hogy biztosítsunk az állatok számára minden lehetőséget, hogy
minél kiválóbb termelési eredményeket produkálhassanak. Miután az ECOLAB több termékkel is bizonyított, így számunkra kézen fekvő volt, hogy az ivóvízzel kapcsolatos probléma megoldását is rájuk bízzuk. 2016 tavaszán sikerült megegyeznünk, és elindítanunk az
újabb közös együttműködést. A technológia kiépítését alapos telepi felmérés előzte meg. Mivel nem kis beruházásról van szó, minden
kérdésünkre precíz, szakmailag helytálló válaszokat kaptunk.
Úgy gondolom, minden lehetőséget meg kell, hogy ragadjunk, hisz ez a gazdaság
Mozsár-Molnár Bettina
nem csak bennünket, hanem még sok-sok családot tart el. Számunkra fontos a dolgoAnimal-Hygiene Kft. és
zók munkájának megbecsülése. Az eddigi eredmények alapján tapasztalataink pozitíNyakas Tamás – Nyakas Farm
vak. Nyári időszakban is jóval alacsonyabb visszaesést tapasztaltunk, valamint megnövekedett a felhasznált víz mennyisége is, mely azt jelenti, hogy a tehenek sokkal több
vizet fogyasztanak. Továbbá a gyógyszerfelhasználás is csökkent. Kevesebb lett a hasmenés, jobb takarmányhasznosulást tapasztaltunk. Az itatók tisztábbak. Laktációs
átlagunk három éve 11.000 liter, úgy gondolom, hogy ennek a szép eredménynek az
elérésében szerepe volt a vízkezelésnek is. Nekem az a véleményem, hogy a hatékony
termelésért áldozni kell. Természetesen mindez plusz költséget von maga után, de
hosszú távon kell gondolkodni, így viszont számíthatunk a megtérülésre.
Mozsár-Molnár Bettina
Animal-Hygiene Kft., területi képviselő, szaktanácsadó – Kelet-Magyarország
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Lezajlottak a tavaszi csülökápoló tanfolyamaink
Dr. Györkös István
Hagyományos tanfolyamainknak a Szolnok-Alcsiszigeti Gazdaképző Kft. adott otthont és iskolai lehetőségeket, melynek vezetője Ecseki Mihály részletekre kiterjedő szervező munkával
segítette tanulóink zavartalan felkészülését. Első tanfolyamunk
2019. április 8-12. közötti időszakban, a második pedig 2019.
május 13-17. között zajlott. Az áprilisi tanfolyamon az alábbiak
vettek részt:
Grewal Balraj Singh
Gurnam Singh
Gurpreet Sing
Harvinder Singh
Jobanpreet Sing
Kovács Elemér
Pataki András
Szili Dávid
Tóth László

Szirmaterm Kft., Harsány
Prograg-Agrárcentrum Kft., Ráckeresztúr
Szirmaterm Kft., Harsány
Jász-Föld Zrt., Jászladány
Prograg-Agrárcentrum Kft., Ráckeresztúr
Jász-Föld Zrt., Jászladány
Szirmaterm Kft., Harsány
Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros
Kunmadarasi Mg. Kft., Kunmadaras

A csoport kezdő gyakorlatát Újszászon, Petrik Ferenc 100 tehenes holstein-fríz gazdaságában töltötte. A gazda segítségét ezúton is köszönjük.
Májusi tanfolyamunk résztvevői voltak:
Baljeet Sing
Milkmen Földesi Tejtermelő Kft.,
Paks-Földespuszta
Gurinder Singh Dhaliwal Dunakiliti Agrár Zrt., Dunakiliti
Lendvai László
Pongrácz László tehenészete,
Jánosháza
Mendler Gábor
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.,
Törökszentmiklós
Varga Ferenc Gergő
Erdőhát Zrt., Csaholc
A csoport résztvevői gyakorlatukat a Jász-Föld Zrt. 1000 férőhelyes holstein-fríz tehenészeti telepén töltötték, ahol Vincze István telepvezető és Dr. Győri Dorottya állatorvos biztosították a
gyakorlatok zavartalan feltételeit. Gondos szakmai segítségüket
köszönjük.
Névsorainkból kitűnik, hogy több gazdaságunkból indiai szikh
tanulóink is voltak a magyarok mellett, akik tehenészeti telepeinken kiegészítő munkaerőként már általában a fejési, elletési, terelési és egyéb munkákban vesznek részt, pl. egészségügyi kezelésekben segítenek, és újabban részt vesznek a
csülökápolási munkákban is, egy-egy tapasztaltabb szakember
mellett. A tanfolyamok résztvevői között a nyelvi nehézségeket
sikerült áthidalni, amire kezdettől fogva törekedtünk is mind az
elméleti, mind pedig a gyakorlati feladatokban egyaránt. A tanuláshoz szükséges tankönyv, esetenként angol nyelvű kiegészítő
anyagok, bemutató készítmények, részletes képanyagok minden résztvevő rendelkezésére álltak. Általános tapasztalatunk,
hogy résztvevőink érdeklődésében, eredményes tanulásában
háttér ismereteik, bizonyos gyakorlatuk és motiváltságuk az
igazán meghatározó, és ez a mostani csoportok tagjaira is igazolódott. Szikh tanulóink az indiai, otthoni tapasztalataikra csak
részben alapozhattak, mert szinte mindegyikük családja faluban
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él, és többüknek van otthon 10-20 tehene is, melyek a család
tejellátását szolgálják, de ezek kisüzemi gazdaságok, s többnyire
a helyi fajtákat hasznosítják. Így a telepeinken eltöltött
rövidebb-hosszabb gyakorlatuk a holstein-fríz fajtával valószínűleg meghatározóbbak számukra az otthoniaknál. A tehenek gondozási teendőiben, az állatok megbecsülésében és általában
a gyakorlati feladatokban hasznosítható tapasztalatokkal is
bírtak. Többségük ugyanúgy hozta magával a munkájához
szükséges eszközöket és csiszológépet, -korongokat, mint ahogy
a többiek is.
Tanulóink a bevezető ismeretek, szerszám- és eszközhasználat,
azok karbantartása, balesetvédelem után már a funkcionális- és
kuratív csülökápolás alapelemeivel ismerkedtek meg, melyeket
a következő napokban már gyakorolhattak is. A gyakorlatokat
esetenként sikerült a nagyobb csoportot bontva két kalodában
is végezni tanulóinknak Újszászon. Így minden tanuló hatékonyabban vehetett részt a gyakorlatokon is.
Tapasztalataink mindeddig igazolták egyébként, hogy az évente
két alkalommal elvégzett állománykörmözések közötti féléves
időszakokban szükség van szakszerű sántaság megelőző és kezelő programokra, továbbá képzett helyi szakemberekre is. Természetesen mindinkább olyanokra, akik tartósan és felkészülten végzik ezt a fontos munkát. Tanfolyamainkra természetesen
nem mindig a jól kiválasztott, kellően motivált, sőt érdeklődő,
alapvetően ügyes, munkabíró, önkritikus, a külső kritikát is álló
és értő, valamint a telepi munkatársakkal együttműködni képes
tanulók jelentkeznek, hanem nagyon vegyesen, mint amilyenek
általában más tanfolyamok résztvevői is. De általában mégis
több a felkészült résztvevőnk, akik a helyi telepeken már megfelelően végzik munkájukat, bizonyos gyakorlatuk is van már, de
egyre több részletet szeretnének megismerni a sántasági kezelésekből. Olyanok is vannak többen, akik szakszerű állománykörmözést is végeznek kisebb-nagyobb tehénállományaikban.
Az ilyen tanulóinkat, látva hatékonyabb munkájukat és érdeklődésüket, sokszor inkább bíztatni kell, bizonyos iránymutatás
mellett. Kitűnnek motiváltságukkal és az is látszik rajtuk, hogy
bírják az adott tehenészet vezetőinek bizalmát. Persze mindennek az ellenkezőjére is gyakran látunk példákat.
Tanfolyamainkra jellemző volt mindig is a nyílt konzultációs légkör nemcsak az elméleti órákon, hanem a gyakorlatok alatt is. Ez
még az átmeneti nyelvi nehézségek ellenére most is így alakult.
Egy-egy elkövetett hiba megjegyzése munka közben azzal a kiegészítéssel, hogy a következő már kedvezőbb lesz, majdnem
mindig sokat segített a kezelési munka hatékonyságán. Általában az elvégzett munkákat ketten, hárman is megbeszélhettük.
Ilyen együttműködések alatt a kritikákból is sokat tanulhattak
résztvevőink. Egy-egy elméleti kérdést rendszerint gyakorlati
példák követtek, és fordítva is többször előfordult ez, hiszen a
gyakorlatnak és elgondolásoknak kedvezőbb esetben együtt kell
járniuk.
A tanulóink előhaladásában hatékonyabbnak látom azt a módszert, mely szerint az általuk már ismert tapasztalati tényekből
indulunk ki még a megbeszélések során, és az így követhető
következtetéseket szívesebben gondolják át, mert a gyakorlati
tényektől indultunk. Ezt követően lehetőleg a megfelelő gyakor-
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lati, kézzelfogható végeredménnyel mintegy megerősítjük az így
alaposabban megismert tényeket. A csülökápolásban is fontosak az elméleti szempontok, de ezek lehetőleg mindig a tanulók valóságos tapasztalataiból származzanak. A már vázlatosan
megismert módszert aztán csak gyakorolni kell, azt írnám szívesen, hogy szinte évekig, és mindig lehet rajta valamit jól eltalálni
és a hibákat is javítani. Rövid idő után kialakul, hogy a gyakorlati fogások egyre jobban sikerülnek és közben a többi elemen
lehet még tovább módosítani. Idővel aztán, ha következetesek
vagyunk, egyre inkább javul ez az arány. A tanulók általában jól
akarják végezni a feladatot, de nem úgy sikerül mégsem. Aztán,
ki előbb, ki később csak rájön, hogy a kézügyességét is módszeresen javítania kell a már tanult ismereteihez igazítva (sajnos
olyanok is akadnak, akik belátható időn belül nem jönnek rá
erre). Munka közben kezdik jobban látni a feladatok részleteit,
melyeket aztán meg is próbálnak csinálni, összehangolva az elméleti szempontjaikat a kézügyességükkel, bizonyos fogásokkal.
A kézzelfogható gyakorlat esetünkben tehát mintegy kiindulópont és végső megerősítés is, természetesen mindig valamely
adott kérdés alaposabb megértésére irányul. A vázolt tanulási ív
minden tanulónál más lehet, de kiscsoportos együttműködésben az oktatás hatékonyabb és eredményesebb is.
Sokszor maguk a tanulók hoznak a többiek számára hasznos tapasztalatokat, melyeket otthon ki is próbáltak. Ezeket aztán meg
lehet beszélni. A rövid ideig tartó, de intenzív konzultáció és gyakorlat ezen a szakterületen is elindíthatja tanulóinkat az egyre
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önállóbb munka felé. A tanultakat majd az otthoni állományban
gyakorolniuk is kell. Ismereteik így lehetnek alaposabbak és a
helyi adottságokhoz is így alkalmazkodhatnak megfelelően.
Végezetül röviden ismertetem tanulóink észrevételeit a tanfolyam során szerzett tapasztalataikról.
Az áprilisi csoportból:
Grewal Balraj Singh: csoportunkban talán én vagyok a legfiatalabb. Otthon régebben tartottunk teheneket, dolgoztam is
velük. Most meglehetősen sok új ismeretet szereztem, melyet
majd gyakorolnom is kell. A nagyüzemi állomány tehenei nemcsak fajtájukban, hanem gondozási igényeikben is eltérnek az
otthoni, kisüzemi állományainktól.
Gurnam Singh: otthon nekünk is van kisebb tejelő állományunk,
ezért a tehenek ápolása nem idegen számomra. A most tanult
csülökápolási módszer új volt nekem, de igyekeztem megismerni, hogy majd később gyakorolhassam is. A tanfolyam végén ez már egész jól ment is. A lábvégbetegségek tüneteinek
azonosítását is még gyakorolnom kell majd.
Gurpreet Singh: már régebben dolgozom Magyarországon,
Dunakilitiben. A tehenek gondozását, egészségügyi kezeléseit
hasznos és érdekes munkának tartom, szívesen is csinálom. A
tanult módszer nekem is új és a későbbi gyakorlással remélem,
hogy jobban megismerem majd.
Harjot Singh: igyekeztem a tanfolyam rövid idejét jól felhasználni tanulásra és gyakorlásra is. A munkához használt eszközöket, csiszológépet is megismerhettem használat közben. Örülök
annak, hogy eredményesen együtt dolgozhattunk a tanfolyam
alatt. Remélem ez a gazdaságunkban is sikerül majd.
Jobanpreet Singh: én is fokozatosan haladtam a tanfolyam során a kapott ismeretekkel, pl. a lábvégbetegségek részleteivel.
Jónak láttam, hogy többféle lábvégbetegséget is még idejében
kezelhettünk, mielőtt ezek súlyosbodhattak volna. A további
gyakorlás nekem is hasznos lesz a módszer megismeréséhez.
Kovács Elemér: a tehenek egészségügyi kezeléseiben már dolgozom egy ideje, így e szakterületnek sok részletét is megismerhettem. A lábvégbetegségek kezelései, sőt felismerései
egy újabb terület számomra. A funkcionális és kuratív jellegű
csülökápolás elveit alaposabban gyakoroltuk is a tanfolyamon
rendelkezésünkre álló rövid idő alatt. Így pl. a beteg körmök tehermentesítésének természetes és mesterséges módozatait is.
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Pataki András: a tanult módszer az eddigieknél több ismeretet
kíván a gyakorlati munkában. Többet kell majd gyakorolnunk
otthon is.
Szili Dávid: egy korszerű módszert ismerhettünk meg, de beszéltünk a lábvégek fertőtlenítéséről, ennek módszereiről és a
különböző fertőtlenítő szerekről is. Szükség volna olyan környezetkímélő és hatékony fertőtlenítő szerekre, melyek ára is kedvezőbb az eddig ismerteknél. Ilyen lehet pl. a timol hatóanyag is.
Tóth László: a szarvasmarhával már korábban gulyásként is
dolgoztam, ezért a bánásmód vele már ismerős számomra. Érdekesek voltak a lábvégbetegségek és azok kezelési módjai a
gyakorlatban. A tanfolyam alatt többféle olyan szerszámmal és
eszközzel is dolgozhattam, melyek hatékonyak a csülökápolás
sokszor nehéz munkájában.
A májusi csoportból:
Baljeet Singh: a tanult csülökápolási módszer a tehenek
rendszeres gondozásához hozzátartozik. Ebben akkor lehetek
hatékonyabb, ha a funkcionális csülökápolás alapvető
technikáival jobban megismerkedem. Ilyen fogásokat gyakoroltam is a tanfolyamon különféle szerszámokkal és géppel is. Igyekeztem elkerülni munka közben, hogy sérüléseket ejtsek, de a
további gyakorlás biztos segít majd ebben is.
Gurinder Singh Dhaliwal: a funkcionális csülökápolás módszere
eredményesnek tűnt számomra a gyakorlat alatt. Örültem annak, hogy a lábvégbetegségek okaival, tüneteivel, gyógykezelésével és megelőzési lehetőségeivel többet foglalkoztunk. Az
ilyen betegségeket a gyakorlatban is jobban megismerhettem

és ebben a kézikönyvünk képei is segítettek. Szívesen vettem
részt a tanfolyamon azért is, mert jól használható szerszámokkal
és géppel is dolgozhattam.
Pongrácz László: hazai állományunkban már egy ideje dolgozom
csülökápolóként, így a szerszámok kezelése, a géphasználat
már ismerős volt számomra. A funkcionális csülökápolás részleteiről, a betegségekről azonban sokat tanulhattam. Remélem,
hogy ez a munkámban is meglátszik majd.
Mendler Gábor: korábbi munkám során már kialakult bennem,
hogy szívesen foglalkozom, dolgozom tehenekkel, beleértve
gyógykezelésüket is. A csülökápolás persze fokozatos tanulást is
kíván, amihez jó kezdést adott ez a tanfolyam. Fontosnak látom,
hogy a telepi csülökápolási munkáinkat bizonyos tervszerűséggel végezzük majd és természetesen a közvetlen munkatársaimmal, vezetőimmel együttműködve, hiszen így lehet igazán
eredményes is.
Varga Ferenc Gergő: munkahelyemen már a gyakorlatban is
dolgozom a teheneink csülökápolásában. Az ehhez szükséges
munkaeszközök, gyógyászati szerek használatát már munkám
során megismerhettem. A tanfolyamon ezeket az ismereteimet
tovább bővíthettem is. Otthoni munkámban sokat segít a korszerű, gépesített kalodánk, melyet egy ideje már eredményesen
használok. A tanult módszer – úgy gondolom – hatékonyabbá
teheti az eddigi munkámat, többek között a tanult ismeretek
részleteivel is. Így pl. a beteg körmök tehermenetesítésében
természetes fogásokat is kipróbálhattunk. Munkámban a tankönyvünk is jól hasznosítható lesz a későbbiekben.

ÁLLATTARTÓ TELEPEK
CSÚSZÁSMENTESÍTÉSE

BETONMARÁSSAL

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

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

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

„LOMBIK

BORJAK ”
A LÁTHATÁRON

A korszerű szarvasmarha tenyésztés megke-

millió embriót ültettek át, melyből 992 ezer

döntöttünk, hogy a hagyományos technika

rülhetetlenül igényli a tartási körülmények

IVF embrió volt. Csak Európában a tavalyi

folytatása mellett kidolgozzuk az IVF embrió

javításán túl a genetikai háttér és a szaporítási

évben közel 53 ezer IVF technológiával előál-

előállítás hazai gyakorlatának módszerét. Kö-

technológia szüntelen fejlesztését.

lított szarvasmarha embrió átültetésre került

zel másfél év munkája és számtalan kísérlet

Az Embrio Kft. és az Embriobos Kft. az Al-

sor, ami több mint a fele az összes embrió

pha-Vet Kft. segítségével kísérletet tesz a

átültetésnek. (Flink F. Állattenyésztés 2019)

legkorszerűbb szaporítási technológia telepi

A hazai gyakorlatban a hagyományos emb-

körülmények közötti alkalmazásának meg-

rió-traszfer terjedt el (MOET), zömében egyet-

honosítására.

len embrió előállító állomás tevékenységének

Közel 30 év telt el azóta, hogy a Mezőgaz-

köszönhetően (Embrió Kft). Az elmúlt néhány

dasági Biotechnológiai Kutatóintézet, az

esztendőben viszont az importált IVF embriók

petefészkekből állítjuk elő az embriókat, de

Állattechnológiai Intézet és az Állatorvostu-

kedvező beültetési eredményei következté-

reményeink szerint mire ez a cikk megjele-

dományi Egyetem Kísérleti Intézet a Magyar

ben megnőtt az igény a hazai IVF technológia

nik, megérkezik az OPU szettünk (élő állat

Állatorvosok Lapjában (1991 Vajta G és mtsai)

gyakorlati kidolgozására. A kiemelkedő gene-

petefészkéből ultrahang árnyékban gyűjtött

sikeres IVF (In Vitro Fertilizált) szarvasmarha

tikai tulajdonságú tehenek megmentésére

petesejtek leszívására alkalmas eszköz), ami-

embrió előállításról adott hírt. A program

(családfa kihalás, ritka genetikai kombinációk,

vel újabb sikeres programokat szeretnénk

során végül egy egészséges bika borjú szü-

stb.), az utóbbi években importált magas ge-

kivitelezni.

letett. Szakmai körökben a kutatásokat óriási

netikájú embriók gyors megsokszorozására,

érdeklődés kísérte, de a gyakorlati kivitelezés

valamint a veszélyeztetett fajták (magyar-

A technikai háttér biztosításában (OPU szett,

máig váratott magára. Az eljárás magasszintű

tarka, kárpáti borzderes, stb.) genetikájának

laborintenzív volta miatt csak kutatóintézeti

megőrzésére is kiváló lehetőséget jelenthet

kísérletek részét képezte, hazánkban nem

az IVF technológia. Ezzel ugyanis 2-3-szor

terjedt el.

több embrió előállítása lehetséges, mint a

Nem ez volt azonban jellemző a világ más

hagyományos technológia során.

országaira. Ott a technika széles körben elter-

Mint a frissen létrehozott embrióátültető ál-

sok eredményes programról, hazai előállítású

jedt. A Nemzetközi Embrióátültetési Társaság

lomás (Embriobos Kft.) vezető állatorvosa (dr.

IVF borjak születéséről tudunk majd jövőre

(IETS) legutóbbi közlése szerint 2017-ben már

Gyulay Gyula), valamint a piacvezető Embrió

beszámolni. A hazai szarvasmarha tenyésztés

mind az öt kontinensre kiterjedt, és közel 1,5

Kft. új tulajdonosa (dr. Volman László) úgy

mérföldkőhöz érkezett, a jövőkép bíztató.

A képen balról jobbra: Dr. Gyulay Gyula és Dr. Volman László látható

eredményeként jutottunk el oda, hogy nagy
biztonsággal tudunk IVF embriókat előállítani
a martonvásári laboratóriumunkban. Több
programból közel 100 db embrió került lefagyasztásra és beültetésre. Jelenleg vágóhídi

médiumok) az Alpha-Vet Kft.-vel dolgozunk
együtt, akik részünkre széleskörű technikai
segítséget nyújtanak, melyet ez úton is köszönünk.
Bízunk abban, hogy együttműködésünk révén

ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ

SEGÍTÜNK ELÉRNI A CÉLJAIT

R
ENDKÍVÜLI AKCIÓ!
Milkplan MPP 3500 tejhűtő automata

mosó rendszerrel
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0
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(igény szerint nagyobb méretben is, ahol a
szállítási határidő egyedileg változhat)
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Bővebb információért forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Felkészültünk a nyárra,
de a forróságra nem számítottunk?
Rendkívüli akcióban,
akár RAKTÁRKÉSZLETRŐL is,
1000 és 3500 Literes tejhűtők
a készlet erejéig!

Technikai adatok: Maximum kapacitás: 3580 Liter, Hűtőegység típusa: MTZ64;
Hálózati igény/adatok: 380 - 400 V / 50Hz, Hűtő egység kapacitása: 13520 W / 5,3 Hp;
Minimális Áram felvétel (minimálisan szüks. biztosíték) 10,7 A; Teljesítmény: 5435 W
Fejések száma: 4; Anyaga: Rozsdamentes acél 18/10 DIN 1.4301 (AISI 304).
Albertzki Zoltán - értékesítési menedzser | +36-30/511-2846 | albertzki.zoltan@alpha-vet.hu

Spermatárolás FELSŐFOKON!

PIACVEZETŐ AMERIKAI TERMÉKEK A CHART INDUSTRIES-TŐL!

• Kiváló minőségű eszközökkel •praktikus műszaki kivitellel
• A legjobb ár/érték arányon! Mind egy helyen, az Alpha-Vetnél!

FOLYÉKONY NITROGÉNES MINTATÁROLÓ TARTÁLYOK:
•
•
•
•
•

Mini tartályok inszeminátoroknak, a napi mintaszállításhoz
Kis konténerek gazdáknak, hosszú tárolási idővel
Nagy kapacitású tárolók a tehenészeteknek, könnyű kezelhetőséggel
Abszorbciós tartályok szállítási megbízásokhoz, földön, vízen, levegőben
...és minden más, ami megkönnyíti és biztonságossá teszi a folyékony nitrogéntárolók használatát

Kérje ingyenes tanácsadásunkat és árajánlatunkat!

A jövő embriói velünk születnek

A legnagyobb genetikai előrehaladás, a leggyorsabban!

Vállaljuk embrió-és IVF laborok
teljeskialakítását, folyamatos
eszközellátását.
• Minitube médiumok,
fogyó- és transzfer
eszközök

• Ivf Bioscience
teljes médium
és fogyóeszköz
kínálata

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégáinkhoz!

Pál Gábor - értékesítési menedzser | +36-30/420-1221 | pal.gabor@alpha-vet.hu

TIX AR

G OS
RÓLA AZÓ
Á
Z
I
K
ALM
FORG

Hatékony alomfertotleníto és
kondicionálótermék

• Kíméletes a környezethez, miközben elpusztítja a leggyakrabban előforduló baktériumokat.
• Nem csak nedvesség és ammónia megkötő, hanem erős fertőtlenítő hatással is rendelkezik.
• Foszfátmentes, a pH-ja semleges és enyhén lúgos tartományba esik, ennek következtében nem károsítja a padozatot és a fém
karámelemeket, nem szárítja ki az állatok vékony bőrét, ami baktériumos fertőzést, vagy egyéb betegségek táptalaját jelentő
horzsolásokat és sérüléseket okozhat. Nincs szükség kesztyű viselésére a Tixar termékkel végzett munka során.
• Nagy mértékben megköti az ammóniát, így nem keletkezik légzési nehézséget okozó erős szag.
• Pára- és nedvességmegkötő hatása következtében alkalmazása előnyös a magas páratartalmú istállókban is.
• Valamennyi háziállatnál használható, az állattenyésztők alapvető eszköze.
• Nem káros az emberek és az állatok számára.
Összetétel: Biocid hatóanyag: Klóramin-T Kiszerelés: 25 kg

Bővebb információért forduljon bizalommal kollégáinkhoz!
Kincses Nándor - értékesítési vezető | +36-30/267-5427 | kincses.nandor@alpha-vet.hu
Jánosa Tibor - értékesítési menedzser (nyugat Mo.) | +36-30/357-8873 | janosa.tibor@alpha-vet.hu
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Legyen fejésre kész!
Kis Endre
regionális kereskedelmi termék értékesítési vezető, DeLaval Kft.
Mi a DeLaval-nál nem azért gyártunk tisztítószereket, mert
vegyszerek eladásával foglalkozunk. Azért tesszük, mert a tejtermelésben dolgozunk már 135 éve. Ennyi ideje vagyunk a
fejőgéptervezés, -gyártás, -szervizelés, valamint a fejőgép üzemeltetés élvonalában. Saját tapasztalataink alapján alakítjuk ki
a kehelygumikat, gyártjuk az olajokat és tisztítószereket is, hogy
probléma nélkül működjenek együtt berendezéseinkkel. Így
tudjuk biztosítani, hogy megfeleljünk a tejtermelők elvárásainak és a saját magunk által támasztott követelményeknek. Ennek eredménye, hogy tisztítószereink a legmagasabb minőséget
képviselik. A DeLaval szakszerű támogatásával, nemcsak tiszta
lesz berendezése, hanem fejésre kész is!
A fejőberendezésekhez használt tisztítószerek többsége általában úgy tűnik, hogy megfelel az elvárásoknak. Az összegyülemlett tejmaradványok vagy biofilmek azonban csak egy vagy két
tisztítószeres kanna felhasználása után vehetők észre. A DeLaval
tisztítószereket kimondottan a DeLaval berendezések tisztításához fejlesztettük ki. A fejlesztésben részt vettek azok a technikusok is, akik a mosóberendezések szervizét és beállítását végzik.
A tejtermelők pontosan tisztában vannak azzal, hogy a magas
baktériumszám alacsonyabb tejátvételi árat eredményez. Az
egyre kisebb árrés miatt ez az alacsonyabb ár akár a nyereséget
is felemésztheti.
Ha a berendezés nincs megfelelően tisztítva, az szemmel nem
látható. Ennek oka az, hogy az ásványi anyag, zsír- és fehérjemaradványok a nem látható helyeken gyűlnek össze. A következmény a baktériumszám növekedése a tejfeldolgozónak átadott
tejben. Mivel a tejfeldolgozó üzemek rendszeresen vizsgálják a
tejet, így előfordulhat, hogy ők fogják először észrevenni, ha valami nincs rendben.
A probléma okának megkeresése
Nem egyszerű kitalálni, hogy mi okozza a problémát. Lehet,
hogy a tőgyek állapota, de lehet, hogy az elhasználódott kehelygumik, a nem hatékonyan működő hűtőtartályok, vagy a
nem megfelelően tisztított berendezések. A DeLaval azonban
kívül-belül ismeri a berendezéseit és 100%-ban bízik a tisztítószereiben. Nem kötünk kompromisszumot, mivel megfelelő minőségű és hatékony tisztítást garantálunk a berendezés részegységeinek károsítása nélkül. Kompatibilitási teszteket végzünk
annak ellenőrzésére, hogy a tisztítószer ne tartalmazzon olyan
vegyszert, amely kárt tehet a gumiból készült részegységekben,
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például a tömítésekben, kehelygumikban és tömlőkben. Ezután
pedig elvégezzük a stressz-tesztet.
Hatékony, de kímélő
A vásárlási döntéseknél legtöbbször a hatékonyság az elsődleges
szempont. Ám a tisztítószerek esetében nem feledkezhetünk
meg a kíméletességről sem, hiszen legalább ilyen fontos, hogy
a vegyszerek ne tegyenek kárt a berendezésekben. A DeLaval
tisztítószerek gyártásakor mi erre az érzékeny egyensúlyra törekszünk.
Következetesség – az alapanyagoktól a végtermékig
A DeLaval tisztítószerek valamennyi összetevőjét teljes ellenőrzés alatt tartjuk már az első lépéstől kezdve. Nemcsak azt ismerjük, hogy pontosan miből állnak a termékeink, hanem az alaposan kidolgozott minőségellenőrzési eljárásnak köszönhetően
évről-évre következetesen megőrizzük a végtermékek összetételét. Ellenőrizzük és megvizsgáljuk a gyárba beérkező összes
nyersanyagot, és gondoskodunk arról, hogy megfeleljenek a minőségi követelményeknek. Az elkészítést követően ellenőrizzük,
hogy a késztermék megfelel-e a specifikációknak. A termék a
végleges minőségi osztályzatot szigorú utánkövetési vizsgálatok
után kaphatja meg.
Tisztítási problémák felismerése
A tisztítás minőségét alapvetően négy tényező határozza meg:
a vízhőmérséklet, a tisztítási időtartam, a mechanikai hatás valamint a vegyi hatás (melyet a tisztítószer biztosít). A hatékony
tisztítás feltétele, hogy a fenti tényezők tekintetében megtaláljuk az egyensúlyt.
Vegyük pl. a mechanikai hatást. A víztérfogat hozzájárul a mechanikai hatáshoz, azonban a csővezetékben levegőnek is kell
lennie. Ha túl sok víz van a vezetékben, akkor nem jön létre a
mechanikai hatás, míg túl kevés víz esetén a tisztító folyadék
nem éri el az összes felületet. Jelentős gyakorlati tapasztalatra van szükség a megfelelő egyensúly eléréséhez. Egy tisztítószer értékesítője nem rendelkezik ezzel a tapasztalattal, viszont
szerviztechnikusaink kívül-belül ismerik a fejőberendezéseket.
Tudják, hogy hol keressék a maradványokat. És azt is tudják, mi
a teendő.
A DeLaval a hatékony tisztítás tényezőinek optimális egyensúlyát biztosítja, kiegészítve a gyakorlati tapasztalatokon nyugvó
helyes beállításokkal, hogy fejőgépe a következő fejésre is készen álljon, azaz legyen Milk Ready.

HAZAI SZERZŐINK
Szerezzen új élményeket a
Farm Manager programmal!

Használja a DeLaval

Companion mobil alkalmazást!

Azonnali hozzáférés az
állatadatokhoz bárhonnan,
egy mobileszközön keresztül.

A telepi hálózaton belül a DelPro
Companion automatikusan
szinkronizálja a korábban bevitt
eseményeket, változásokat
– az Ön mobil eszköze és a telepi
szerver PC között.

A telepen sétálva offline dolgozhat a
DelPro adatbázisban: kiválaszthat
teheneket, feljegyzéseket készíthet,
műveleteket vihet be. A DelPro Farm
Manager program tükörképe az Ön
mobil eszközén is működik.

Az eredmény egy magával ragadó felhasználói élmény, amely során
késlekedés nélkül visszanézheti a fejést, etetést, testkondíció pontokat,
aktivitást és minden rögzített eseményt. Bárhol is tartózkodik,
tevékenységeit valós időben rögzítheti és a zsebében mindig rendelkezésre
áll a helyes döntésekhez szükséges információ.

Töltse le a DEMO linket az alábbi QR kódokkal!
QR kód a
DeLaval
alkalmazáshoz
(Google Play)

QR kód a DeLaval
alkalmazáshoz
Apple iOS esetén
(Apple store)

Bővebb információért, kérjük, forduljon márkaképviseleteinkhez vagy
látogasson el weboldalunkra: www.delaval.hu
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Alma Pro – precíziós borjúitatás,
jelentős munkaidő megtakarítással
Az Alma Pro rendszer alkalmazásával ötvözi a gyakorlati tapasztalatokat a tudományos szakmai alapokkal egy olyan innovatív
takarmányozási programot eredményezve, amellyel praktikussá
teszi a borjúnevelést és kihozza az állományból a maximumot.
Az első életnapok meghatározók a borjú későbbi teljesítményére nézve. Az emelt szintű, precíz és állandó értékekre beállított
takarmányozással olyan indulást biztosíthatunk a borjaknak, ami
stabil növekedést biztosít.
Mit tud az Alma Pro?
Az Alma Pro automata itatórendszer teljesíti a borjúnevelés optimális, természeteshez közeli körülményeinek való megfelelést, aminek
köszönhetően nő az állatok elégedettsége, 30%-kal a tejfelvétel,
akár 10 dkg-mal a napi súlygyarapodás. Így csökken az választáskori
életnapok száma, csökken a költség, az elhullás, nő a haszon.
Hogyan?
Az Urban Alma Pro itatógép a borjait jellemzően a 15. életnaptól
kezdődően látja el tejjel. Ez tetszőleges időben állandó hőmérséklettel és koncentrációval áll rendelkezésre. Így a nap folyamán kis
adagokban elosztva történhet az itatás az állat természetes igényei
szerint. Ez hozzájárul a borjú növekedéséhez, ahhoz, hogy egészséges és nagy teljesítményű marha váljon belőle. A műszaki felügyeletet és irányítást egy jól áttekinthető érintőképernyő teszi egyszerűvé, melynek szoftveres kezelőfelülete rendkívül felhasználóbarát
és könnyen kezelhető. A takarmányozással összefüggő értékek mellett a gép az egészségi paramétereket is méri és hiánytalanul tárolja
őket, így Ön első ránézésre áttekintheti borjai helyzetét. Okosan kialakított szenzorrendszer segítségével felismeri az állomás az egyes
borjakat a transzponderük alapján, így a tejmennyiség kiadagolása
egyedenként pontosan beállítható.
Tudjuk, hogy a teljesítményt meghatározza az állat komfortja, az
állandóság, és a megfelelő tápanyag- és energiabevitel, a megfelelő
higiénia. Az Alma Pro minden kritériumnak eleget tesz az elérhető
legmagasabb színvonalon.
Az igényeknek megfelelő etetés éjjel-nappal
Egyedileg állítható takarmánygörbéket alakíthatunk ki. A megfelelő tejmennyiséget arányosan juttatja ki a rendszer a nap folyamán,
pontosan a kívánt koncentrációban és hőmérsékleten. Az ivási viselkedést grafikusan megjeleníti a program.
Metabolikus programozás az intenzív itatás által
Az első 60 nap határozza meg az életteljesítményt, és abban az
esetben érhető el a maximális potenciál, ha az állat összes tápanyagigénye és körülményei megfelelőek.
A természetes anyagcserefolyamatokat szem előtt tartó programozás segíti a szövetek fejlődését, a későbbi tejtermelési kapacitást.
Ezt a takarmányozás jelentősen befolyásolja.
Stabil tejkoncentráció és hőmérséklet
A koncentráció előre beállítható, az állandó hőmérsékletet a teljes
tejrendszer több pontján beépített szenzorok biztosítják. Így kímélve az emésztőrendszert, stabilan tartva a tömeggyarapodást.
Egészségi állapot lekérdezése azonnal
A rendszer ismeri a borjak tejigényét. Nyomon követhető a napi
tejfelvétel: hányszor volt az állat az itatónál és az egyes ivásokkor
hány ml tejet fogyasztott.
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Ha a felvett mennyiség az optimális alá csökken, a rendszer automatikusan jelzi, és az adatok később is lekérdezhetők.
Magas szintű higiénia, teljesen automatizált mosóprogram
Savas és lúgos mosás is az alapfelszereléshez tartozik, a mosások
gyakorisága és időtartama szabadon választható. A csőhálózat körvezeték rendszerű (nem szükséges átcsatlakoztatás mosáskor).
A tejjel érintkező részek zártak, védettek a külső szennyeződésektől.
Amennyiben a „Higiénia itatóállás” funkciót is beépítjük, úgy minden borjú tejfelvétele után a rendszer automatikusan fertőtleníti
és öblíti a cumikat, így a cumin keresztüli borjúról borjúra átvihető
fertőzés meggátolható.
Párhuzamos itatás
Az Urban Alma Pro keverőközpontjához 4 állás tud csatlakozni,
ami akár párhuzamosan is tud itatni. Az állatnak nem kell várakoznia, a kiszívott tejet az Alma Pro egyedileg, ml pontossággal méri.
A borjak így kevesebbszer állnak fel, pihentebbek. Hamarabb elérik
a választási súlyt, csökken az első laktációig eltelt idő, nő a haszon.
A várakozási idő megspórolásával a keverőközpont kapacitása tovább növelhető, nagy létszámú csoportok betelepítésénél felgyorsul a betanulás.
Gyógyszeradagolás
Az Alma Pro rendszer a pontos és nyomon követhető takarmányozás mellett kiemelt hangsúlyt fordít a borjúnevelés körülményeire,
higiéniára, az egyedi igény szerinti precíziós kijuttatásra.
A rendszerhez külön gyógyszeradagoló tartály csatlakozik, ami
a beteg borjú ellátásához szükséges mennyiségű gyógyszert a napi
itatási alkalmak során, kis adagokban injektálja az adott állás csővezetékébe. Eközben a többi álláson az egészséges borjak kapják
a tiszta tápszert.
Az Alma Pro egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen adottságokkal rendelkező borjúnevelőbe beilleszthető.
A Stallprofi az egészen egyszerű átalakítástól a komplett istállótervezésig megoldással tud szolgálni. A kivitelezések a cég saját
mérnökeinek terve alapján valósulnak meg, ennek köszönhetően
egyértelmű és gyors a kommunikáció, az esetleges meghibásodás
esetén pedig szintén saját szervizcsapat áll készen, így hatékony és
gördülékeny a problémamegoldás.

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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A negatív energiamérlegről (2/2)
Az energiahiányos időszak megfelelő menedzsmentje
Katonáné Stiller Krisztina
Inter-Mix Kft.
Bevezetés
Jelen cikkemet egy helyesbítéssel szeretném kezdeni: az előző cikkben a NEFA értékek szintje helytelenül volt megadva, a
NEFA-koncentráció helyes mértékegysége a vérben: µmol/liter.
A májusi cikket folytatva most is a negatív energia mérlegről lesz
szó.
Az optimális fertilitás és a szubklinikai, illetve klinikai ketózis
és kapcsolódó problémák kockázatának csökkentése érdekében elsődleges fontosságú, hogy a tejelő tehén menedzsment
programjában kiemelten foglalkozzunk a negatív energiamérleg időszakával. Az ellést követő energiahiányos időszak komoly
kihívást jelent a telepeken, mivel egyszerre kell megküzdeni a
szárazonállásról a tejtermelésre való áttéréssel és a tehén megfelelő kondícióban tartásával.

Az ellés körüli időszak helyes menedzsmentje
A szárazonállás időszakából a tejtermelés periódusára való
zökkenőmentes áttérés elősegíti a szárazanyagfelvétel emelkedését. Ezáltal lerövidül a negatív energiamérleg állapotának
időtartama, csökken a szubklinikai ellési bénulás és a többi, alacsony szárazanyagfelvételhez kapcsolódó probléma kialakulásának kockázata. A tejtermelés minél könnyebb beindulásához
több tényezőre is ügyelni kell:
Az ellés levezetése
Biztosítsuk a lehető legkönnyebb elléslefolyást:
• Igyekezzünk kiküszöbölni a stressztényezőket, ne válasszuk
el a tehenet a megszokott csoportjától. Biztosítsunk az
elletőben megfelelő klímát, lehetőleg kerüljük az olyan
stresszt okozó műveleteket, mint például nagy mennyiségű
folyadék kényszer-itatása az állattal „drench” útján. Egyre
több telepen találunk ún. „stresszmentes” elletőt. Ez egy
szalmával almolt terület, ahová a várható ellés előtt néhány
héttel kerül a tehén és az ellést követő pár hétig ott is
marad.
• Előnyös, ha a kondíciópontszám az ellés körül 3.0–3.5.
Napjaink holstein tehenei esetében ez inkább 3.0.
• Segítsük a tehenet, hogy könnyű legyen az elléslefolyás:
válasszunk megfelelő bikát.
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Tartsuk fenn a vér megfelelő Ca-szintjét:
• A szárazonálló periódusban biztosítsunk megfelelő
magnézium-ellátást.
• Itassunk a tehénnel ellés után energiaitalt (pl. Fitness
Drink), amely kiváló Ca-forrás.
A szubklinikai ellési bénulás következményeként további problémák is felléphetnek az ellés körül:
• Legnagyobb kockázata a tőgygyulladás előfordulásának
van. A mastitis fájdalmat, komolyabb esetben lázat
okoz, ami a szárazanyagfelvétel csökkenéséhez vezet. Az
ellés környékén ellenőrizzük a teheneket tőgygyulladás
szempontjából és a beteg állatokat azonnal kezeljük.
• Magzatburok-visszatartás és méhgyulladás is előfordulhat.
Egészséges tehén esetében a placenta az ellést követő 6-8
órán belül távozik. A magzatburok-visszatartás metritist
okoz, de méhgyulladás akkor is felléphet, ha a placenta
időben kiürült a méhből. Az akut méhgyulladás lázat és
csökkent szárazanyagfelvételt okoz.
• Naponta egyszer érdemes megmérni a tehén
testhőmérsékletét, ezzel időben felismerhető a beteg állat,
mielőtt komolyabbra fordulna a betegség.
Takarmányozás az ellés körül
Az ellést követően fontos a tehén megfelelő takarmányozása,
lehetőleg kerüljük a drasztikus változtatást a takarmány összetételén:
• Az ellést követően a takarmány energia koncentrációját
emeljük a maximumra. Ezzel részben pótolható az
alacsonyabb szárazanyagfelvétel miatt fellépő energiahiány.
Magasabb abrakhányaddal összességében növelhetjük a
szárazanyagfelvételt.
• Biztosítsunk megfelelő szintű glükogenikus energiát. Ezzel
növelhetjük az inzulinszintet, ami segít a zsírmobilizáció
enyhítésében.
• A takarmányadag legyen megfelelő szerkezetű és ízletes,
tartalmazzon elegendő mennyiségű strukturális rostot.
• Naponta kétszer ellenőrizzük a bendő telítettségét. A
bendő teltsége megmutatja, hogy az utolsó 2-6 órában
megfelelő volt-e a takarmányfelvétel. A bendő telítettsége
a tranzíció időszakában akkor megfelelő, ha az 5-ös skálán
3.5–4.0 között van.
• Naponta kétszer ellenőrizzük a trágya állagát. A bélsár
konzisztencia pont értéke megmutatja a takarmány
megrágásának,
bendőbeli
fermentációjának
és
emésztésének hatékonyságát.

Haladás a kívánt genetikai irányba
az ICC$ (Ideális Árutermelő Tehén Index)
alkalmazásával
1HO12996 BOMAZ DAMIEN
-

KANZO -ET

ICC$ +1227, LNM$ +900, TPI 2740
Tej 1347
Szomatikus sejtszám 2.58
Bika fertilitás +2.1
Tőgykompozit 2.64
Lábkompozit 1.04

A nyári hőstresszre való tekintettel
ajánljuk figyelmébe magas megbízhatóságú, jó fertilitású, kiváló árérték arányú bikáink szaporítóanyagát.

LOVEBOAT -ET (Kplsz: 28426)
CO-OP JABIR TESTAROSSA -ET (Kplsz: 28743)
CO-OP JABIR TRANSFORMER -ET (Kplsz: 28895)
BLUMENFELD SPRING WRENCH -ET (Kplsz: 33716)
CANADA SS

Töltse le GENEX DAIRY bikakereső alkalmazásunkat!

Szeretettel várjuk standunkon a Farmer Expo-n Debrecenben!
(2019. augusztus 15-18., Szarvasmarha Pavilon)
Magyarországi forgalmazó:
1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-1010 e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

HAZAI SZERZŐINK
A kondíciópontszám helyes menedzsmentje a laktáció során

A kondíciópontszámot (BCS) a laktáció során mindvégig a
megfelelő értéken kell tartani. Előnyös, ha a kondíciópontszám
az ellés körül 3.0–3.5 az 5-ös skálán. Napjaink holstein tehenei
esetében ez inkább 3.0.
A kondíciópontszám az ellésnél
Ha a kondíciópontszám az ellés idején 3.5 felett van, akkor az
ellés problémás lesz, ami stresszt okoz, tovább csökkentve a
szárazanyagfelvételt. Ezen felül az ellés folyamatának közvetlen étvágycsökkentő hatása is van. A kettő együtt nagymértékű
zsírmobilizációhoz vezet, amely növeli a szubklinikai vagy klinikai ketózis kockázatát, az összes káros következménnyel együtt.
Ha a kondíciópontszám az ellés idején 3.0 érték alatt van, akkor
az állatnak nem lesz elegendő tartaléka a magas szintű tejtermeléshez és a tejzsírtartalom is alacsony lesz.
A kondíciópontszám alakulása a laktáció első hónapjaiban
Teljesen normális jelenség, hogy ellés után a kondíció 0.5–1.0
ponttal csökken, de nem szabad, hogy 2.0 alá essen! Ha egyes
teheneknél a kondíció túlzott mértékben csökken, akkor az valószínűleg nem takarmányozás eredetű, hanem egyéb problémára vezethető vissza, pl. sántaság, amelynek következménye a
csökkent szárazanyagfelvétel.
Ha a kondíciópontszám állományszinten esik vissza túlzottan,
akkor meg kell vizsgálni, hogy mi az oka. Milyen takarmányt kapott a szárazonálló és az elléselőkészítő csoport, hogyan történt
az áttérés a szárazonállásról a tejtermelésre, milyen takarmányt
kapnak a frissen ellett tehenek, milyen arányban fordul elő ellési bénulás vagy egyéb betegség, stb.?
Vannak olyan telepek, ahol főleg az üszőkkel fordulnak elő a
problémák. Ebben az esetben különös figyelmet kell fordítani a
fiatal állatokra, hiszen ekkor kerülnek át a tejelő tehenek közé.
Az istállót is meg kell nézni: mekkora hely áll rendelkezésre az
etetőút mentén, az üszők ki tudnak-e térni az idősebb tehenek
erőszakoskodása elől, a fiatal üszők tudnak-e rendesen inni az
itatórendszerből, stb.?
A kondíciópontszám a laktáció második felében
A laktáció második felében komoly kockázata van annak, hogy
a kondíciópontszám túlzott mértékben megemelkedik, az ellés
idejére elérheti a 3.5 feletti értéket is. Ennek oka általában az,
hogy a telep adottságai nem teszik lehetővé a fogadócsoport és
a laktáció második felében lévő csoport külön takarmányozását.
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A kondíciópontszám nyomonkövetése
A laktáció során rendszeresen ellenőrizni kell a kondíciót. Az
5-ös skálán a kondíció alakulását az alábbi ábra szemlélteti.

A kondíciót össze kell vetni a laktációs fázissal. Ha a telepen
nem szezonális az elletés, akkor egy bizonyos időpillanatban
meg kell állapítani az összes tehén kondícióját és a laktációs fázisnak megfelelő ajánlott kondícióval összevetni minden egyes
állat értékét. Ezzel megállapítható az átlagkondíció alakulása a
telepen.
Fázis

Laktációs
napok

Ellés

Ajánlott Minimum

Maximum

3,50

3,25

3,75

Laktáció
kezdete

1 - 30 nap

3,00

2,75

3,25

Csúcstermelés

31 - 100 nap

2,75

2,50

3,00

Laktáció közepe

101 - 200 nap

3,00

2,75

3,25

Laktáció vége

201 - 300 nap

3,25

3,00

3,75

Szárazonálló

60 - 21 nap
ellés előtt

3,50

3,25

3,75

Elléselőkészítő

21 nap ellés
előtt

3,50

3,25

3,75

Többszöri felméréssel minden egyes tehénnek felrajzolható a
BCS görbéje és a telep átlagának görbéje. Az eredmények kiértékelésével megállapítható a takarmányozás és menedzsment
hatékonysága, illetve azonosíthatók a magasabb kockázatnak
kitett egyedek.
A szubklinikai ketózis megelőzése és kezelése
Az energiahiány következményeit enyhíthetjük optimális takarmányozással és a fentiekben említett intézkedésekkel. A
holstein fajtájú tejelő tehén genetikai potenciálja olyan magas,
hogy szinte lehetetlen teljes mértékben kiküszöbölni a negatív
energiamérleg által okozott problémákat.
Glükogenikus anyagok
Az energiahiány enyhítésére az egyik lehetőség az állatok ellátása glükogenikus takarmánykiegészítőkkel, pl. propilén-glikol
és glicerol. Ezek alkalmazásával a tehén számára emelt szinten
biztosítjuk az elérhető cukrokat:
•
•

Ezeket a molekulákat a tehén a cukorhoz nagyon hasonló
módon, a glükóz alternatívájaként használja fel energia
előállításra, ezzel csökkentve a glükóz szükségletet.
A molekulák a glükóz termelés kiindulási anyagaként is
szolgálnak (glükoneogenezis).

Magyar bázison listavezető!
GMHGi 1698
Wendland Holsteins
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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
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Kimagasló termelés – Nagyszerű tőgy és lábak - Rendkívül alacsony szomatikus sejtszám
Találkozzunk Debrecenben a Farmer Expo-n! (Szarvasmarha pavilon, 2019. augusztus 15-18.)

Kapcsolat

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

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS
MESTERFOKON

masterrind@masterrind.hu
www.masterrind.hu

HAZAI SZERZŐINK
A glükoneogenezis anyagcsere folyamat, amelynek során glükóz
előállítás történik nem-szénhidrát szénvegyületekből, pl.:
•
•
•
•
•

Piruvát
Laktát
Glicerol
Rövid szénláncú zsírsavak: pl. propionát
Glükogenikus aminosavak: alanin, glutamin, aszparagin,
prolin

A propilén-glikol és glicerol hatása az energia anyagcserére
A tehén által felvett propilén-glikol és glicerol egy része közvetlenül a bendőből felszívódik és a glükoneogenezis szubsztrátjaként
kerül felhasználásra. A fennmaradó mennyiség propionáttá és
acetáttá fermentálódik a bendőben, további glükogenikus energiát biztosítva a tejtermeléshez.
Összefoglalás
Utóbbi két cikkünkben a tejelő tehén életének egyik legnehezebb szakaszáról, az ellés körüli időszakról volt szó. A
szárazonálló periódusról a tejtermelésre történő áttérés komoly
kihívást jelent a telepek számára. Az Inter-Mix Kft. ebben is segítséget nyújt termékeivel és szakértelmével. Forduljon hozzánk
bizalommal!
Forrás: Trouw Nutrition
Fordította: Katonáné Stiller Krisztina

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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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

