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EGYESÜLETI ÉLET

Elérkezett az évértékelés ideje, és ahogy azt előző írásomban 
ígértem, szeretném a Tisztelt Olvasóknak bemutatni elvégzett 
munkánk eredményeit.
A HUNGENOM PROJEKT hatalmas lehetőséget jelent a hazai 
tenyésztők számára állományuk objektív genetikai — és ezzel 
a lehető legpontosabb eredményt nyújtó — felmérésére. Ez az 
átvilágítás különösen értékes abban az esetben, amikor állo-
mányunk legfiatalabb évjáratáról van szó. A nőivarú utánpótlás 
fiatal korban meghatározott tenyészértékei eddig csak a pedig-
ré információkon alapultak, vagyis a szülői tenyészértékek átla-
gából számítottuk azt és ezzel rendelkezett elméletileg minden 
üsző.
Ez a megközelítés nyilvánvalóan csak „jobb-híján” felelhet meg. 
A megalapozott tenyésztői döntésekhez nyilvánvalóan ennél 
pontosabb információra van szükségünk. Ezt az igényt a genom, 
az egyed saját és csak rá jellemző örökítőanyagának vizsgálata 
alapján becsült tenyészértékek tökéletesen kielégítik.
Az elmúlt év során sokszor azt tapasztaltuk, hogy a szakembe-
rek ugyan lépten-nyomon hallanak a genomikáról, az elérhető 
nagyszerű eredményekről, a lehetőségekről, mégis, amikor saját 
állományuk genetikai átvilágításáról kell dönteniük akkor bizony 
megtorpannak, elbizonytalanodnak: „még korán van nekünk 
ez”, „nem igazán tudunk mit kezdeni az eredményekkel”, „nincs 
mozgásterem a tenyésztési döntésekhez, hiszen a selejtezés 
kényszerűség, nem szelekciós eszköz”… – halljuk sokszor. Nincs 
igazi ok a tétlenkedésre, hiszen rendkívül felhasználóbarát, gör-
dülékenyen haladó és alacsony költséggel üzemelő rendszert 
sikerült fejlesztenünk. A visszaérkező genomikai tenyészérték 
eredmények alkalmasak a teljes állomány, illetve akár az egyes 
egyedek objektív megítélésére. Óriási segítséget jelenthet a 
tenyészet még gazdaságosabb működtetésében, amelyet a ter-
melés hatékonyságának biológiai/genetikai alapon történő javí-
tásával érhetünk el.
Több irányból is meg tudjuk közelíteni ezt a célt. A legegyszerűbb 
a termelési tulajdonságok javítása, a tejmennyiség tejzsír- és fe-
hérjetermelés vagy épp a beltartalom növelésére irányuló sze-
lekció lehet sokak számára az elsődleges cél. Olyan esetekkel is 
találkozunk azonban, amikor a termelési tulajdonságok az üzemi 
egyedi tenyészcél tekintetében már az optimális tartományban 
találhatók, esetleg már nem cél ennek további növelése, hiszen 
a magasabb termeléssel járó emelkedő költségekre, illetve a ta-
karmány termőterület korlátozott mivoltára is gondolniuk kell. 

Ilyenkor kerülhetnek a látókörünkbe a menedzsment-tulajdon-
ságok. A tőgygyulladás elleni védekezés, masztitisz rezisztencia, 
alacsonyabb szomatikus sejtszám, a tőgy, illetve a láb-, lábvég 
funkcionális küllemi tulajdonságainak javítása, a sántaság meg-
előzése, a lábproblémás egyedek számának csökkentése mind 
komoly problémákat előzhet meg genetikai/tenyésztési alapon. 
Az elléslefolyási mutatók javításával pedig állományunk szapo-
rodásbiológiai mutatóit optimalizálhatjuk.
Az ilyen tulajdonságokban elért állományszintű előrelépés ko-
moly kiesésektől, állatorvosi, gyógyszerezési költségektől kímél-
heti meg a tenyésztőket. Van lehetőségünk okszerű párosítások-
ra és a szakmai tényekkel megalapozott döntéshozatalra. Ezt a 
lehetőséget kínálja a HUNGENOM PROJEKT.
Az első 10 hónap eredményeit több szempont alapján dolgoz-
tuk fel. Ezeket az elemzéseket mutatják be az alábbi táblázatok, 
diagramok.

1. Az első 10 hónap vizsgálatainak összesítését tartalmazza az 
1. táblázat. 6891 egyed HUNGENOM PROJEKTben becsült 
genomikai tenyészértékét vizsgáljuk. Látható, hogy a min-
ták döntő hányada, 94,7%-a a 2018 és 2019. évi születé-
sű üszőktől származik. Érdekesség, hogy megvizsgáltunk 3 
2013-ban született egyedet is. A 2018-ig született egyedek 
a minták csupán 5,3%-át adták, így ezek értékeiből a kisszá-
mú minta miatt nem igazán tudunk messzemenő következ-
tetéseket levonni. Az évjárati trendek még így is látszanak 
a termelési, tőgyegészségügyi és egyes küllemi tulajdonsá-
gok esetében.

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE

HUNGENOM genomikai  tenyészértékbecslés stat iszt ikai  e lemzései  2019. 1-10. értékelés adataiból

évjárat egyed GHGI Tej kg Zsír kg Feh. kg TőgyP. TőgyIn. LábP. LábIn. SCS VP Hhé. Ell.dir. Ell.indir.
2013 3 1046 1140 35 36 1,50 1,52 0,50 0,65 -0,77 1,50 0,66 0,50 0,60
2014 13 1030 1064 42 38 1,24 1,23 0,58 0,74 -0,93 1,62 0,16 -0,02 0,47
2015 16 1050 1571 45 52 1,03 0,89 0,28 0,24 -0,85 1,31 0,80 0,59 0,19
2016 10 1187 1868 67 67 1,47 1,29 0,50 0,61 -0,68 1,62 0,65 -0,34 0,38
2017 321 1094 1185 51 45 1,29 1,27 0,48 0,57 -1,13 1,37 0,68 0,16 0,52
2018 3514 1079 1328 51 48 1,11 1,07 0,39 0,44 -1,13 1,30 0,61 0,25 0,64
2019 3014 1120 1434 57 53 1,21 1,15 0,35 0,37 -1,20 1,40 0,78 0,21 0,69
összesen/
átlagok 6891 1086 1370 50 48 1,26 1,20 0,44 0,52 -0,96 1,45 0,62 0,19 0,50
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2. Az egyes tulajdonságokat igyekeztem úgy csoportosítani, 

hogy az értéktengelyek skálázása hasonló tartományba es-
sék, ezzel is segítve a könnyebb értelmezést. A színes kö-
rök mérete az adott évjáratban szereplő egyedek számával 
arányosan nő. A 2. diagram a GHGI és a tej kg tenyészérték 
értékeket tartalmazza. Ahogy azt a korábbiakban is jelez-
tem, a 2018. és a 2019. évjárat eredményei között trendsze-
rű növekedés érzékelhető. A csupán néhány egyed adatait 
tartalmazó évjáratok kiugró hatásait figyelmen kívül kell 
hagynunk a helyes értelmezéshez.

3. A 3. diagram a tejzsír- és tejfehérje tenyészértékek alaku-
lását mutatja. Itt is érzékelhető az utolsó két évjáratban a 
trend.

4. A 4. és az 5. diagram az egyes fontos funkcionális küllemi tu-
lajdonságok és a segítségükkel képzett láb- és tőgyindexek 
(LábIn., TőgyIn.), illetve a szomatikus sejtpontszám (SCS), a 
hosszú hasznos élettartam (Hhé.) az ellés lefolyás direkt és 
indirekt tenyészértékeit szedtem csokorba. Bár ezek néme-
lyike ún. másodlagos vagy menedzsment tulajdonság, még-

is jelentőségük a modern tenyésztési programokban egyre 
növekszik. A genom alapú tenyészértékbecslés pedig kellő 
megbízhatósággal becsli ezeket. Erre korábban nem volt le-
hetőség, így ma már kellő súlyt kell kapniuk a tenyésztési/
párosítási döntéseink meghozatalakor.

5. A 6. táblázat a 2018-ban és 2019-ben született üszőállo-
mány hagyományos pedigré alapon számolt tenyészérték-
index átlagait és a HUNGENOM PROJEKT genomikai GHGI 
átlagait veti össze. Várakozásainknak megfelelően a hagyo-
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2018 3514 1079 1328 51 48 1,11 1,07 0,39 0,44 -1,13 1,30 0,61 0,25 0,64
2019 3014 1120 1434 57 53 1,21 1,15 0,35 0,37 -1,20 1,40 0,78 0,21 0,69
összesen/
átlagok 6891 1086 1370 50 48 1,26 1,20 0,44 0,52 -0,96 1,45 0,62 0,19 0,50
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mányos szülői átlagból számolt pHGI indexek túlértékeltek 
a valódi genomikai tulajdonságokhoz képest. Ez egy világ-
jelenség, amelyből nem szabad téves következtetéseket le-
vonnunk állományunk reális értékelésekor. A kevésbé meg-
bízható R: 0,25-0,35 magasabb indexnél többet jelent a 
megbízható R: >0,5-0,65 valós index érték. Természetesen 
ezt a jelenséget kezelnünk kell, amelyre a következő évben 
esedékes genetikai bázisváltás lehetőséget teremt. 

6. A 7. diagram a két, komolyabb egyedszámmal rendelkező 
évjárat HGI és GHGI indexpont trendjét szemlélteti.

7. A 8. diagram a két eltérő becslési rendszer eredményeit és 
a kapott értékek különbségeit mutatja be. 

HUNGENOM genomikai  tenyészértékbecslés stat iszt ikai  e lemzései  2019. 1-10. értékelés adataiból

évjárat egyed GHGI Tej kg Zsír kg Feh. kg TőgyP. TőgyIn. LábP. LábIn. SCS VP Hhé. Ell.dir. Ell.indir.
2013 3 1046 1140 35 36 1,50 1,52 0,50 0,65 -0,77 1,50 0,66 0,50 0,60
2014 13 1030 1064 42 38 1,24 1,23 0,58 0,74 -0,93 1,62 0,16 -0,02 0,47
2015 16 1050 1571 45 52 1,03 0,89 0,28 0,24 -0,85 1,31 0,80 0,59 0,19
2016 10 1187 1868 67 67 1,47 1,29 0,50 0,61 -0,68 1,62 0,65 -0,34 0,38
2017 321 1094 1185 51 45 1,29 1,27 0,48 0,57 -1,13 1,37 0,68 0,16 0,52
2018 3514 1079 1328 51 48 1,11 1,07 0,39 0,44 -1,13 1,30 0,61 0,25 0,64
2019 3014 1120 1434 57 53 1,21 1,15 0,35 0,37 -1,20 1,40 0,78 0,21 0,69
összesen/
átlagok 6891 1086 1370 50 48 1,26 1,20 0,44 0,52 -0,96 1,45 0,62 0,19 0,50
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Tanítónk néha meglátogat bennünket, s ilyenkor meghányjuk-
vetjük a világ sorát Attilától napjainkig. Amikor ebbe belefá-
radunk, elővesszük a hazai állapotokat, és kemény véleményt 
mondunk a kül- és belpolitikáról, színházról, filmről, közgazda-
ságról, a helybeli tűzoltóságról, egyszóval mindenről, ami nem 
ránk tartozik. 
Így érkeztünk el a tejkérdéshez.

Újabban iskolánkban ingyentejet osztanak a gyerekeknek, s 
azon tanakodtunk, miképpen lehetne az adagokat felemelni. 
- Talán az erősebbektől el kellene venni? 
- Nem lehet – ingatta fejét a tanítónk –, a gyerek mind egy-
forma, és igazságérzetében rendülne meg, ha egyiknek más 
mértékkel mérnénk, mint a másiknak. Itt van például a Pista 
(ez az én fiam), tudom, hogy idehaza jut neki elég, de azért ő is 
megkapja a pohár tejét, mint a többi… 
Mérhetetlenül felháborodtam. 
- Tanító úr, ez tévedés lesz. 
- Dehogy kérem. Úgy issza, mint a vizet. Egy hajtásra. El nem 
engedné a világért sem.

Alig vártam, hogy egyedül maradjak. Megállj, gazember! Min-
den gyerek önző, és a hétéves csemetétől nem várhatok cso-
dát, hogy vékony csontú kis pajtásai javára lemondjon, de azt 
elvárhatom, hogy akkor idehaza is megigya a tejet. 
De idehaza nem issza meg. Vagy egyszerűen otthagyja az asz-
talon, ha nem nézünk utána, vagy öreg kutyánkkal szövetkezik, 
s az issza meg a tejet. Miután ezért tettleg léptem közbe, kávét 
kért, mert ő nem bírja meginni a tejet, undorodik tőle… 
És most! Mint a vizet. Egy hajtásra. Megállj, lókötő! 
Kimentem a kertbe, hogy megfelelő pálcát vágjak. Nagy híve 
vagyok ugyan a lelki nevelésnek, de a lelket előbb fel kell éb-
reszteni. 
Hogy pedig erre a mogyorópálca nagyon alkalmas eszköz, ezt 
tapasztalatból tudom, abból az időből, amikor még bennem 
ébresztgették.

A gyerek még nem volt otthon. A pálcát a sarokba támasztot-
tam, és vártam. Haragom kicsit ellanyhult már, mert alkonyo-
dott. Ablakomon árnyékok jöttek látogatóba. Szeretem a késő 
délután árnyékait, mert puhák és finomak. Nem feketék, nem 
fehérek, nem élők és nem holtak. Olyanok, mint az emlékek. 
Sűrűsödtek az árnyékok, és én újra elhatároztam, hogy a gyere-
ket megverem. Elissza a tejet azok elől a szegény kis viaszarcú, 
esett vállú pajtásai elől. 

Nőttek az árnyak. 
Megverem! Keményen. 
Jöttek az emlékek. 
Megverem! 
Öreg óránk csendben hatot ütött. Régi óra. A gyerekségem ez 
látta, álmaimat vigyázta, lakodalmakat és sírásokat eltemetett. 
Ütött az öreg óra. 
- Ne bántsd a gyereket – mondta. – Nézz egy kicsit magadba, 
és emlékezzél.

*

Én is hétéves lehettem akkor. Tél volt, havas arcú, békés tűzű, 
karácsonyváró tél, és mi pásztorjátékra készültünk a göllei is-
kolában. Én voltam az egyik angyal. Ma sem tudom, hogy gon-
doltak rám ennél a megtisztelő szerepnél, mert az ördögök is 
tanulhattak volna tőlem egyet s mást, de angyal lettem a világ 
színe előtt, s ehhez mért komolysággal tanultam szerepem. 
Közben mint „angyal” behógolyóztam Puskáék ablakát, és be-
szakadtam a malomgát vizébe, ahol azután majdnem angyal 
lettem a szó legszorosabb értelmében. Zörgőre fagyott ruhá-
ban loholtam haza, és édesapám nem volt tekintettel fagyos 
lelkiállapotomra…

Ezen előzmények után elérkezett a várva várt nap. Szárnyakat 
kötöttem, fehér ingbe bújtam, és hatalmas izgalommal vártam 
a „jelenésem”. 
A színház – azaz iskola – zsúfolásig tele. A nagy gőzben a lámpa 
nagyon gyengén mérte a fényt, de a görögtűz segített a dolgon, 
és a közönség áhítatos csendben leste a fejleményeket. 
Én is angyalhoz mért komolysággal daráltam el a mondanivaló-
mat, és az előadás végén még egyszer meggyújtottuk a görög-
tüzet, mert – mi tagadás – ez tetszett a legjobban. 
Utána a meghatott csend. A tapsot nem ismerték akkor még 
Göllében, és csak a nagynénim tapsolt, ami vidámságra fa-
kasztotta a gyerekeket, s egy öregasszony megjegyezte, hogy ő 
már ugyan sokat megért – Pécsen is volt egyszer –, de el nem 
tudja gondolni, hogy a pesti nagysága mért csapkodta össze a 
tenyerit. 
Ezzel zárult aztán a színdarab. A közönség kitódult az utcára, s 
a lámpa mindjárt vidámabban égett, pedig akkor már nem volt 
rá szükség. Letettem a szárnyakat, levetettem az angyali inget, 
és hazamentem a karácsonyfa alá, hol a tenyérverdeső nagyné-
ni jóvoltából volt minden, ami csak megterem a pesti bazárok 
árjegyzékében.
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Az ünnep azután elmúlt. A játékok hamar beadták derekukat. A 
furulya berekedt, a vonat rugója elszakadt, a puskába elfogyott 
a kapszli, s a labda kipukkadt, mert ráállítottam az ebédlőasztal 
egyik lábát, hogy kibírja-e? Nem bírta! 
Játékaim romjai tehát nem érdekeltek, de annál jobban vártam 
a másnapot. Ez a nap egyike volt azoknak a kivételes napoknak, 
amikor szívesen mentem iskolába, mert ezen a napon osztották 
szét a „színészek” között az előadás jövedelmét.

Nagy csendben vártuk az eredményt. Volt, aki húsz krajcárt 
remélt, volt aki harmincat, sőt akadt olyan, aki egész koronára 
gondolt. 
Természetesen a főszereplők többet kapnak. 
Sokáig latolgattam, hogy egy angyal főszereplő-e, és angyal-
kollégámmal odadöntöttünk, hogy az angyalok mindenképpen 
főszemélyek, tehát a mi fontosságunk se lehet kétséges. 
És halálos csendben kezdődött a jutalmak kiosztása. Esküdt 
Lajos – mint Szent József – egy koronát kapott. Jó. Neki volt  
a főszerepe. 
Csima Ferkó negyven krajcárt. 
Angyaltársaim harminc krajcárt. 
Megkapta mindenki a magáét. 
Rólam szó se esett.

A szívem elnehezült. Mindenki engem nézett. Ráborultam  
a padra, és sírtam, sírtam keservesen.

*

- Nem szégyenled magad – korholt otthon édesapám –, elven-
néd azok elől a szegény gyerekek elől a pénzt? Hát miféle gye-
rek vagy te? Rászorulsz te arra?

Nem tudtam válaszolni. Igazságérzetem, a felnőttek csalhatat-
lansága összedőlt bennem, könnyeim a szívemre folytak, és 
nem tudtam megmondani, hogy miféle gyerek vagyok én.

Most már tudom, éppen olyan voltam, mint a többi:  
gyerek voltam.

*

Közben besötétedett. Az öreg óra halkan járt a szobában, és 
bólongatva azt mondta: bizony, bizony, bizony…

A gyerek tejrészét azóta elküldöm az iskolába. A pálcát össze-
törtem, s a tűzbe dobtam. Nehezen égett, s olyan lángja volt, 
mint azoknak a tüzeknek, melyeket gyerekkoromban nedves 
vesszőből a göllei árokparton raktam – és csodálatos, melenge-
tő kis lángjaik lobognak még ma is.

(Fekete István 1940)

**

Megjelent az Új Időkben, 1941. november 30-án. 
Kötetbe szerkesztve az Egy szem kukorica (1944) tartalmazza.
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Tejpiac és tejtermelés 
– az influencereké a jövő?

Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

Tejágazat. Hol is tartunk most? Hogyan kezeljük az alternatív ter-
mékek előretörését? Van erre megoldás? Ezekre és még néhány 
igencsak zsebbe vágó kérdésre kaptak legalább gondolatébresz-
tő válaszokat azok a tejágazati szakemberek, akik november kö-
zepén részt vettek a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
szokásos éves konferenciáján.

Egy kis hazai…
Az országos főállatorvos, dr. Bognár Lajos elöljáróban vázolta 
az elmúlt pár évben hazánk határain túl megjelent (kéknyelv 
és bőrcsomósodás-kór) betegségek veszélyét. A szarvasmarha 
gümőkór vizsgálatok a mentesség fennállása esetén egyszerű-
södnek, 6 hetes kor helyett 12 hónapos kortól kötelező az éves 
tuberkulin teszt elvégzése.
Ágazati elemzésében kifejtette, az ágazat helyzete stabil, túlter-
melés nem mutatkozik a piacainkon. A tej 2019. évi fél éves átlag-
ára 34,3 €/100kg, ez az elmúlt öt év legmagasabb értéke. Emel-
lett a feldolgozott termékek is tartják magas árukat. A kereslet e 
termékek iránt várhatóan fennmarad. 2012 óta a szarvasmarha 
létszám folyamatosan nő; a tejfeldolgozói szektor kissé szétap-
rózódott, 119 ilyen létesítmény szerepel a nyilvántartásban, de 
a tejmennyiség 70%-át 3 cég vásárolja fel. A tej- és tejtermék-
fogyasztás örvendetesen folyamatosan növekszik, de jelenleg is 
jelentős az importtöbblet a hazai kiskereskedelmi üzletek polca-
in. A védjegyekkel jelölt termékek is fontos hozzáadott értéket 
képviselhetnek, ilyen a bő egy éve bevezetett „GMO mentes 
védjegy”, mely deklarálja, hogy az állományt a tej előállítása 
előtt legalább három hónappal már GMO-mentes takarmánnyal 
etették. Eddig egy tejüzem termékei nyerték el a minősítést…
A másik, bevezetés és kidolgozás alatt lévő minősítő rendszer a 
„Kiváló minőségű élelmiszer” védjegy, melynek első évében a tej 
és tejtermék-előállítók pályázhatnak majd.

Nemzetközi esélyek – és az alternatívák
A jövőnk és az ágazat társadalmi megítélése szempontjából 
vetett fel érdekes kérdéseket az európai farmereket tömörítő 
Copa-Cogeca kommunikációs igazgatója, Jean-Baptiste Boucher. 
A 2030-ig tartó előrejelzések szerint az európai folyadéktej fo-
gyasztás kismértékben csökkenhet, de a feldolgozott termékek 
fogyasztásában emelkedés várható. A világpiacon a folyadéktej 
iránti kereslet fennmarad és nő, az EU a kereslet 35%-át lesz ké-
pes majd ellátni. Kína fontos export-célterület lesz a jövőben. 
Európa tejtermelésében 0,8%-os növekedés várható, ez megha-
ladja az USA és Új-Zéland kapacitásbővülését is. 
Üröm az örömben… az alternatív termékek piaci részesedése is 
folyamatosan növekszik. 15 év alatt a növény-alapú italok for-
galma a hatszorosára emelkedett, főleg a nem-szója alapú „tej-
pótló-italok” részarányának növekedése feltűnő az elmúlt 4 év-
ben. Veszélyt jelent az ágazatra, hogy mind többen csökkentik 
hús- és tejfogyasztásukat az egészség nevében; ugyan a francia, 
angol, spanyol és német népességnek csak 6%-a mondja magát 

vegetáriánusnak vagy vegánnak, de a négy populáció 20-25%-a 
már inkább csak „alkalmi húsfogyasztónak” vallja magát. Egyes 
belga plakátok szerint a tej gyilkol… [Kis karácsonyi Fekete István-
novellánk történetében (8. oldal) a tej bezzeg még egészen más 
megítélés alá esett!] A fogyasztás-csökkentés okaként gyakran 
hivatkoznak az állatok jóllétére is. Az élelmiszerek vásárlásakor 
a legfontosabb tényezők közé az eredet, ár, élelmiszerbiztonság 
mellé bizony már az etikai megítélés kérdése is felsorakozott! Eti-
kus-e állati terméket fogyasztani?
Jövőnket tekintve bizonytalan tényező a nemzetközi kapcsolatok 
alakulása, így pl. a Brexit utóhatása, az USA-Kína kereskedelmi 
csatározások kimenetele… ezekre nincs túl sok ráhatásunk.
 
Ne is gondolkodjon rajta…
A jövőnk, az állatitermék-előállítás érdekében bizony hallatnunk 
kell a hangunkat, amíg nem késő… nem szabad támadólag fel-
lépni, szükségünk van olyan tenyésztők, termelők, állattartók 
„influencer-szerű” megjelenésére, akik az ágazat pozitív jellegét 
erősítik, az állattartás szépségét mutatják be, őszintén növelik a 
társadalom ’pozitív-hozzánkállását’…
Ez nem is olyan egyszerű, ismervén korlátainkat: a mezőgazda-
sági termelők vidéki, meglehetősen homogén és idősebb cso-
portot képviselnek az átlagnépességhez viszonyítva. Meg kell 
jelennünk az online-térben, hatásos, rövid bejelentkezésekkel, 
érdekes és ötletes kérdés-válaszokkal meg kell mutatnunk ma-
gunkat. Nagyon fontos, hogy ki viszi át az üzenetet! Ütős infor-
mációk kellenek, melyek annyira meggyőzőek, hogy a fogyasztó 
ne is gondolkodjon el rajta… Bizony szokatlan, de szükséges. 
Tőlünk nyugatabbra létezik már pl. olyan ingyenes telefonvo-
nal – green line –, melyen az érdeklődők a farmert bármikor 
kérdezhetik a beszélgetésekben épp felvetődött kérdésekről, s 
ő bizony a traktoron ülve is válaszol. Száz feletti érdeklődő hí-
vást regisztrálnak naponta. Ne pánikolj, szerveződj! – szól a té-
telmondat.
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Hogyan tovább? – Közös Agrárpolitika 2021-től
Az Agrárminisztérium osztályvezetőjeként Horváth Anikó Katalin 
mutatta be a mindenkit érintő számokat. A 2019-es évet ismer-
tetve a legfontosabb változás talán a termeléstől elválasztott 
támogatás soron mutatkozott, mert a tényleges támogatás mér-
téke 5,36-ról 5,43 Ft/kg-ra módosult. 
A területalapú támogatás összességében 74.901 Ft hektáron-
ként, a termeléshez kötött támogatások között egy tejhasznú te-
hén után 108.584 Ft, a szemes fehérjetakarmány után 65.528 Ft, 
míg a szálas után 186.129 Ft hektáronkénti fajlagos támogatás 
igényelhető.
A 2021-től tervezett KAP a költségvetés csökkentését célozza. 
Magyarország esetében az EMGA források 16,4%-kal, az EMVA 
források pedig 26,6%-kal csökkennének (2018-as árakon). 
A költségvetés 40%-át környezet- és klímavédelmi célokra kel-
lene fordítani. Fontos feltétel a környezeti kondicionalitás, 
amely a korábbi 30%-hoz képest az összes közvetlen kifizetés 
előfeltételévé válna. A minisztérium célja a 2014-2020 időszak-
ra vonatkozó (pl. kötelező zöldítés) mentesítések továbbvitele a 
kisgazdaságok egyszerűsített támogatása esetében, hogy a nem 
árutermelő gazdaságok átalánytámogatásának ne legyen felté-
tele a kondícionalitás betartása.
Nagyobb tagállami mozgástér, egyszerűsítés, adminisztratív ter-
hek csökkentése várható, de a jogszabályi javaslatok jelenlegi 
formájukban nem képesek megfelelni ezen elvárásoknak. Az át-
meneti nemzeti (ÁNT) támogatások továbbvitelét és azok 2020 
utáni fokozatos kivezetésének lehetőségét is szeretnék elérni.

Lengyelország ma és holnap
A lengyel tejtermelésről adott átfogó képet Dorota Śmigielska. 
Az EU-28-ban 9%-kal az 5-6. helyen állnak felvásárolt tejmennyi-
ségben. Tejelő állományuk a 2006-os 2,7 millió egyedről 2019-
re 2,2 millióra csökkent, de termelésük 4400 kg-ról 6500 kg-ra 
nőtt országos szinten (a termelésellenőrzött tehenek termelése 
8298 kg). 2015-ben telepenként átlagosan 8,6 tehén termelt, az 
összállomány majdnem fele a 10-29 tehén/telep kategóriában. 
200-nál nagyobb létszámú telepen az állomány 3,3%-a termelt. 
Az utóbbi három év tejárai 31-32 €cent körül mozognak, de nem 
éri a termelés költségét. Emiatt a tenyészetek koncentrálódnak, 
lépnek a hatékonyság felé. Fontos, hogy tejfeldolgozó iparuk 
nem szétaprózott, négy nagy feldolgozó viszi a prímet, 2019-
es országos tejtermék-exportjuk bőven duplája az importnak, 
s ez a pozitív szaldó a 2020-as tervek és kötések alapján még 
javulni is fog. Önellátási szintjük 120%, tejfogyasztásuk 225 kg/
fő tej egyenérték, vajfogyasztás 4,5kg! Egy promóciós tejalapba 
minden tejvertikumban részt vevő szereplő tejliterenként 0,001 
Zlotyt fizet, melyet a tej és tejtermékek reklámjára, a fogyasztás 
serkentésére, könyvkiadásra, rendezvények szervezésére, filmek 
bemutatására költenek.
A rendezvény végét ágazati fórummal zárták a szervezők, melyen 
a kereskedelmi láncok képviselői is megerősítették az alternatív 
divattermékek forgalmának növekedését, melynek ellensúlyo-
zására a minőségi tejtermékek gyártásában és forgalmazásában 
látják a megoldást. A hazai fogyasztók egyre nagyobb mennyisé-
gű sajtot és vajat emelnek le a polcokról.
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A KÖRÖS 2000 Mg. Kft. neve minden hazai tenyésztésben jártas 
szakember számára ismerősen cseng, hiszen évtizedek óta na-
gyon komoly tenyészállat-előállító munka folyik a gazdaságban. 
Az idén első alkalommal hagyta el hazánkat olyan tenyészbika, 
amelyet az olasz Intermizoo S.P.A. vásárolt meg és melynek sza-
porítóanyagát a nemzetközi piacon értékesíti majd. Az újabb 
értékes tenyészállatok felkutatását célzó mostani utazásuk alkal-
mával sikerült pár kérdést intézzek a cég tenyésztésvezetőjéhez 
Francesco Veronese-hez, és a KÖRÖS 2000 Mg. Kft. vezetőjéhez 
és tulajdonosához Széll Csabához. A Breed Invest Kft. két kollé-
gája, Balogh Mihály és Andrássy Balázs közreműködésével szer-
veztük meg az alábbi beszélgetést:
K.Zs.: Cégük az Intermizoo S.P.A. több éve jelen van a magyar 
szaporítóanyag piacon. Eddig még nem volt példa arra, hogy 
tenyészállatot is vásároljanak Magyarországról. Mi változott az 
elmúlt időszakban, ami miatt így döntöttek?
F.V.: Cégünk mindig is nyitott gondolkodású vállalkozás volt, ame-
lyik keresi az új dolgokat, lehetőségeket. Folyamatosan új célo-
kat tűzünk ki magunk elé, melyeket igyekszünk megvalósítani. 
Filozófiánk alapja, hogy a tenyésztésben sikereket akkor tudunk 
elérni, ha új vérvonalakat sikerül találnunk, aminek keretében 
persze új cégeket, új tenyésztőket ismerünk meg, bővítve ezzel a 
nemzetközi kapcsolatainkat. Az együttműködés nemcsak a szak-
mai tudás cseréjében, hanem a személyes kapcsolatok ápolásá-
ban is jelentkezik. Elvem, hogy mindenhol lehet újat tanulni.
Fontosnak tartom, hogy újat tudjunk adni mind az olasz, mind 
a magyar tenyésztőknek egyaránt. Szeghalmon találtunk olyan 
egyedeket, melyek felkeltették az érdeklődésünket és úgy gon-
doltuk, élni szeretnénk ezzel.
Személyes látogatásom alkalmával szembesültem vele, hogy a 
nyugati országokhoz képest milyen nagy területeken és milyen 
nagy létszámú telepeken foglalkoznak magas szinten a tenyész-
téssel, és hogy igazából milyen jó tehenekkel dolgoznak.
K.Zs. Hogyan talált rá a KÖRÖS 2000 Mg. Kft. tenyészetére?
F.V.: A fiúknak köszönhetően találkoztam a KÖRÖS 2000 Kft-vel 
és Széll Csabával, az ő javaslatukra látogattam meg ezt az üze-
met. Itt beszéltem Csabával, aki tájékoztatott arról, hogy magas 
TPI-jal rendelkező egyedei vannak, s amennyiben érdekelnek, 
tovább léphetünk a kapcsolatépítés terén. 

A kiválasztott egyedek mintáit teszteltük Olaszországban is, ezek 
kimagasló eredményeket értek el bizonyos tulajdonságokban, 
mint a fehérje vagy a BB kappa-kazein genotípus.
Érdeklődésünket fokozta, hogy az egyik egyednek olasz tehéncsalád-
ra, a PIROL SCHADY családra vezethető vissza a pedigréje. Így dön-
töttünk amellett, hogy ennek a JEDI lánynak a NEBULA bikával való 
embriómosásra kötünk egyezséget. Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, mert igen jó eredménnyel igazolta a hozzá fűzött bizalmat.
K.Zs.: Csaba, az elmúlt években rengeteg pénzt és energiát 
fektetett embrióprogramokba, tenyészállat előállításba. Szá-
mított ilyen jellegű megkeresésre vagy meglepetésként érte az 
Intermizoo és a Breed Invest Kft. látogatása?
Sz.Cs.: Meglepetésként ért. Maga a történet úgy kezdődött, hogy 
a Breed Invest-es fiúk két éve bejelentkeztek hozzám és jelezték, 
hogy érkeznek hozzájuk az Intermizoo-tól és szeretnék megnézni 
a jószágaimat, akik pont mosási programra voltak kijelölve. Te-
hát – válaszolva a kérdésedre – igen, meglepetésként ért, de tit-
kon reménykedtem benne, hogy a sok éves munka előbb-utóbb 
meghozza az eredményét.
K.Zs.: Mit érdemes tudni NAUTILUS anyjáról?
Sz.Cs.: NAUTILUS nagyanyja  egy olasz – PIROLO SCHADY – csa-
ládra vezethető vissza, akit JEDI-vel párosítottunk, ebből szü-
letett a bika anyja. Már az első értékelésekor is látszott, hogy 
TPI-ban elég magas értéket képvisel, kimagasló a mi tenyésze-
tünkben. Termelését nagyon jól tükrözi, hogy anyja már elsős 
korában is jóval 12.000 kg felett termelt. A külleme nem kiemel-
kedő, de hozza azt a funkcionális küllemet, amit egy tehéntől a 
saját tenyészetünkben elvárunk.
K.Zs.: Mi alapján választotta ki az üszőt embriómosási prog-
ramjába? Milyen tulajdonságok, mely értékei keltették fel az 
érdeklődését?
F.V.: Magas PFT értékkel rendelkezett, magas fehérje 
tenyészértékkel, kappa-kazein BB genotípussal. Mostanáig ma-
gas helyezéssel bír Olaszországban. Pedigré alapján is jó kombi-
náció NEBULA-val. Kezdetektől kerestem olyan nőivarú egyede-
ket, melyek jól kombinálhatóak ezzel a bikával.
K.Zs.: Milyen tulajdonságokkal rendelkező tenyészbika elérése 
volt a cél, ami miatt a Nebula bikát párosította az üszőre?
F.V.: Szerettem volna olyan bikát, aki fehérjében magas és jó 
keveréke a termelésnek és a küllemnek. Szerencsések vagyunk, 
mert jelenlegi eredményei alapján úgy tűnik, hogy jó kombiná-
ciója a magas termelésnek és a jó küllemnek. Kiegyensúlyozott 
értékekkel rendelkező bika.
K.Zs.: NAUTILUS ezt az elképzelést testesíti meg?
F.V.: Igen! Ha a bika eredményeit nézem, és a fenotípusos megje-
lenését is figyelem, mindenképpen azt mondhatom, hogy hozta 
az elvárásaimat. Kicsit régimódinak tűnhet a gondolkodásom, de 
amikor a telepen láttuk a bikát, jól nézett ki. Bent a mesterséges 
állomáson is jót mutat, és kellően aktív is, így bízom a jó utódok-
ban is; szóval ez egy jó bika.

Piros-Fehér-Zöld
Nautilus – magyar bika Olaszországban

Kőrösi Zsolt 
tenyésztésvezető, HFTE

33638 2287 6 K2 Nadi Jedi, Nautilus anyja a KÖRÖS 2000 te-
nyészetében
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K.Zs.: Mitől rendkívüli NAUTILUS eredménye?
F.V.:  Kimagasló IES tenyészérték, 3 feletti a tőgy tenyészérték, 
2,5 feletti a küllemi tenyészérték, átlag feletti a másodlagos tulaj-
donságokban, BB kappa-kazein genotipussal rendelkezik. 1500 
feletti a gHGI értéke.
K.Zs.: Tudomásom szerint nőivarú testvére is van a bikának. 
Vannak vele terveik?
Sz.Cs.: Sajnos a testvére elpusztult időközben.
F.V.: Igen voltak mosási terveink vele, hiszen ő is jól beleillett a 
koncepciónkba, de sajnos az élet másként alakította az ő sorsát.
K.Zs.: Mit szólt, mikor értesült a kisbika kimagasló genomered-
ményéről?
Sz.Cs.: Ez pont karácsonykor történt, úgyhogy bearanyozta a ka-
rácsonyomat, talán ez volt a legszebb ajándék, amit kaphattam. 
Nagyon megörültem neki, hiszen a nemzetközi porondon ő lehet 
az első olyan állatunk, aki határon túl is hírnevet tud szerezni a 
tenyészetünknek.
K.Zs.: Ez az eredmény eddigi munkájának komoly megerősítése. Gra-
tulálok ehhez! Mondana pár szót a jövőbeni tenyésztői céljairól?
Sz.Cs.: A tenyésztési célunk, amit a kollégákkal kitűztünk az egy-
értelműen az, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján fo-
lyamatosan keressük az ebből a családból származó egyedeket 
és ezeket folyamatos célpárosítás keretében tovább tenyésszük. 
A célunk az, hogy 4-5 éven belül 2500-2600 TPI felett legyen a 
teljes tenyészetünk tenyészértéke és a genom segítségével nö-
velni tudjuk a farmunk jövedelemtermelő képességét. Látjuk, 
hogy a genetikában milyen potenciál van, ami visszaköszön a 
termelés oldaláról is. Nekem személy szerint nem titkolt célom, 
hogy ezeket a külföldi sikereket tovább tudjuk fokozni. 
K.Zs.: Úgy tudom, jelenlegi látogatásának célja hasonló, mint 
két évvel ezelőtt. Hogy érzi, hasonlóan eredményes lesz a mos-
tani utazása is?
F.V.: Igen, azt hiszem igen. 2-3 évvel ezelőtt kezdődött ez a kiváló 
együttműködés, ennek sikeres folytatásán dolgozunk nap, mint 
nap. A legfontosabb és számomra talán a legnagyobb öröm a 
pedigréket együtt építeni a farmerrel, beszélni arról, hogyan is 
tervezzük a tenyésztést, hogyan építsünk fel a családokat. Ez azt 
jelenti, hogy szaktanácsot is adunk a farmereknek. A beszélgeté-
sek alkalmával a tenyésztővel közösen alakítjuk az elképzelése-
inket. A jó ötletek nem biztos, hogy kizárólag tőlem származnak. 
K.Zs.: Ön a világ számos pontján megfordul, ismer sok magyar 
telepet is. Milyen tenyésztési szempontokat javasol a magyar 
tenyésztőknek a jövőre vonatkozóan? Hogy látja, melyek lesz-

nek azok a tulajdonságok, amik felértékelődnek mind gazdasá-
gossági, mind tenyésztési szempontból?
F.V.: Nem könnyű kérdés. Pár látogatás alapján az a benyomá-
som és a véleményem, hogy egyensúlyban lévő, homogén te-
nyészeteket kellene létrehozni, mert néhol láttam olyanokat is, 
melyek elég szórt állománnyal rendelkeznek és gondos odafigye-
lést igényelnének az előbb említett feltételek kialakításához. Úgy 
látom, Magyarország a termelésre fókuszál, de figyelmet kellene 
fordítani a hosszú hasznos élettartamra és a fitnesz tulajdonsá-
gokra is, mert azok is fontosak. Folyamatosan figyelni ezeket. 
Úgy látom, hogy a magyar piac az elsők között volt, aki felfigyelt 
a bimbóhossz jelentőségére; sok tenyésztő érdeklődött ezzel a 
tulajdonsággal kapcsolatban a fejőházi fejés problémáinak meg-
előzése érdekében. Néhányan csak a tőgyindexet figyelik, de 
megfeledkeznek erről a fontos tulajdonságról.
Ha a világpiacot nézzük, sajnos hosszú időre megfeledkeztünk 
erről a tulajdonságról. Ugyanúgy a fartulajdonságok is háttérbe 
szorultak a tenyésztési döntéseknél, de az egyenes láb problé-
máját is említhetném.
Sokszor csak a számokat nézzük, és nem figyelünk ezen biológiai 
tulajdonságok fenotípusos megjelenésére.
Azt gondolom, hogy a jövőben ezekre a tulajdonságokra na-
gyobb figyelmet kell fordítanunk. Mert a termelés a világon 
szerintem rendben van, a bikák termelésben rendben vannak. 
A fitnesz tulajdonságokat fejleszteni kell, mert a farmerek ezeket 
az információkat már keresik és figyelik.
A farmagasság tekintetében is változik a világ, hiszen ha a 10 év-
vel ezelőtti tenyésztési filozófiát nézzük, ahhoz képest már nem 
a túl nagy teheneket részesítik előnyben a tenyésztők. A hátulsó 
bimbók helyeződését is hasonló problémának ítélem.
A legfontosabbnak gondolom – melyen 13 éve dolgozunk – a 
„sajttermelési hajlam” vizsgálatát, a tulajdonság genotipizálását, 
melyet sikeresen meg is oldottunk. Már tudjuk, mit keresünk, így 
megkezdtük a saját bikáink és bikanevelő teheneink vizsgálatát 
erre vonatkozóan.
Azok a farmerek, akik sajtgyártáshoz termelik a tejet, minden bi-
zonnyal komoly figyelmet fordítanak erre az tulajdonságra. A tej 
„sajtképessége” eltérő és ezért fontos tulajdonság a sajtgyártás-
ban érdekelt tenyésztő számára.
K.Zs.: Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk. Kívá-
nom, hogy a továbbiakban is olyan gyümölcsöző kapcsolat mű-
ködjön az Intermizoo, a Breed Invest Kft. és a KÖRÖS 2000 Kft. 
között, ami eredményeket hoz mindhárom fél és nem utolsó 
sorban a hazai holstein tenyésztés számára is!

Széll Csaba és Francesco Veronese Szeghalmon.

33638 3642 8 Nautilus
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Újabb 
aranytörzskönyveseink
 
Jakab Lajos

Nagy életteljesítményű teheneknek eddig sem volt híján 
a Sereg-tej Kft. tenyészete. Nemrégiben újabb öt állat iratkozott 
fel egyszerre a rekorderek közé, így már 16 Aranytörzskönyves 
tehénnel büszkélkedhetnek! Az ünneplésen sajnos csak két te-
henet köszönthettünk, mert időközben ketten már kikerültek  
a tenyészetből, egyikőjük pedig annyira nem tűrte a kötőféket, 
hogy jobbnak láttuk nem erőltetni a fényképezését. 

4103 Daru (17645 O-Man×16615 Dane) egyike a kikerülteknek. 
Kilenc laktáción át termelve került a rekorderek közé. Legmaga-
sabb termelését az ötödik ellése után produkálta, 13.544 kilo-
grammal zárta a 305 napos laktációját. Kilenc elléséből négyszer 
ikreket hozott a világra, ebből kétszer üsző ikerpárokat. Ezekből 
az ikerpárokból származó lányai közül egy talán anyja nyomdo-
kaiba lép, ugyanis közel jár már a 70 ezer literes termeléshez. 
Egyébként 4103 Daru anyja is a kiemelkedő életteljesítményű 
tehenek közé tartozott, élete során több mint 76 ezer kilo-
gramm tejet termelt. 
Másik kikerült avatott tehenünk 4212 Saru (O-Man×16615 
Dane). Úgy látszik, jó kombináció volt ez a párosítás, mert 4103 
Darunál is ez a két bika szerepel apaként és anyai nagyapaként! 
4212 Saru hetedik ellését követően lépte át a 100 ezer kilogram-
mos termelés határát. Negyedik laktációjában egészen kiugró 
termelést produkált. Ekkor 18.538 kilogrammos 305 napos ter-
melést jegyzett!
Az erős akaratú 5360 Alma (20985 Grand×19466 Decker) sajnos 
nem szeretett volna szerepelni a fényképeken. Hét laktációja kö-
zül a hatodik volt a legerősebb, ekkor 16.701 kilogrammal zárta 
a 305 napos termelését.
4989 Sasi (18648 LC×18292 Potter) nyolcadik laktációs tehén-
ként került az Aranytörzskönyvbe. Apjára jellemzően nem nagy, 

feltűnően finom csontozatú állat. Nagyon kiegyensúlyozott ter-
melést produkált, szinte mindig gyorsan, első vagy második ter-
mékenyítésre vemhesült.
4240 Család (15548 Saphir×15611 Sailor) a legnagyobb kort 
megélt tehén az öt közül. Hamarosan 13 éves lesz, 10. laktáci-

ójában termel. Nem voltak kiugróan magas termelései, hozta a 
10.000 kilogramm körüli laktációkat. Ami kiemelkedő viszont, az 
a zsírtermelése. Zsír kilogramm életteljesítménye több, mint 4,3 
tonna, 3,4 tonna fehérje mellett! 
Gratulálunk a Sereg-tej Kft. csapatának!

Kettős avatás 
Mezőhegyesen
Kőrösi Zsolt

2019. november 28-án a Nemzeti Ménes-
birtok és Tangazdaság Zrt. 11-es majori tehenészetében került 
sor a 24. 100.000-es tehenük avatására, aki talán sokak számára 
ismerős, hiszen a 2011-2014. közötti időszakban számos kiállítá-
son járt és komoly helyezéseket mondhat magáénak. Ő a 2008. 
augusztus 20-án született 32505 8682 1 BOUKJE. Hetedik ellé-
sét követően érte el az Aranytörzskönyves iktatáshoz szükséges 
tejmennyiséget. A 7 elléséből 3 üsző és 4 bikaborja született.  
A 100.523 liter tejben 3659 kg fehérjét és 3225 kg tejzsírt adott 
a gazdaságnak. Apja 19116 Regancrest-MR SAMUELO-ET, anyai 
nagyapja Comestar STORMATIC-ET.

A tenyészet új büszkeségeinek okleveleit Csánk Balázs ál-
lattenyésztési ágazatvezető, Kálmán Balázs és Bödő Tamás 
törzstenyésztő-inszeminátorok, valamint Vadász Tamás ügyve-
zető-tulajdonos vették át.
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Áttörés a spermaszexálás technológiájában

Listavezető bikáink szexált szaporítóanyaga is 
elérhető

Megnövelt relatív vemhesülési ráta*

*Az ABS Real World Data  adatai alapján®

Gyorsítsa meg a genetikai előrehaladást!

Ez az, amire várt…

21. századi technológia alkalmazásával hozták létre az iparág legelismertebb szakértői a Sexcel™ 
szexálási eljárást, hogy ezáltal több, nagy genetikai értékű vehem legyen az Ön állományában.
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A 2017. február 9-én Aranytörzskönyvbe iktatott 32505 6415 1 
CSALFA sem tétlenkedett az elmúlt 2 és fél évben, hiszen jelen 
esemény alkalmával a 130.000 kg-os tehenek szűk körébe lépett 
és kapta meg az elismerő Rekorder oklevelet. A 2006. augusztus 
15-én született, jelenleg 13 éves tehén apja 17463 Clinita Zack 
FREDERICK-ET, anyai nagyapja 15138 Junge FUTURE-ET. Eddig 10 
borjút ellett, amiből sajnos csak 2 volt üsző és 8 bika, így a ma-
gas termelésre való hajlam csak kevés utódjában folytatódhat. 
Dicséretére válik, hogy a 9 laktáció alatt megtermelt 131.114 kg 
mellett ismét vemhes és a legjobb egészségnek örvend. Jó úton 
halad a 150.000-es lépcső felé. Gratulálunk!

Nyakas farm avatás
Kovács Dániel

November 20-án avathattuk a kilencedik 
100.000 kg életteljesítményt elért 6301 Csóka nevű tehenet 
(20207 Jeffrey-Way Toplevel-ET×15048 BG Siegfried Storm-ET) 
a Nyakas farmon. Az avatás a Holstein Genetika Kft. rendezvé-
nyének időpontjában zajlott, így nagyobb közönség előtt ün-
nepelhettük meg ezt a kiváló teljesítményt és azt a nagyszerű 

tenyésztői munkát, ami mindezt a termelést kiszolgálta. A tehe-
net Sebők Tamás területi igazgató avatta fel. Az avatás nagyon 
jó hangulatban telt, amihez a házigazda vendégszeretete és jó-
kedve nagyban hozzájárult. Az eseményen részt vettek a Nyakas 
család tagjai, az üzemben dolgozó vezetők, és munkatársaik. 

Az Egyesület részéről részt vett az eseményen Bognár Lász-
ló ügyvezető igazgató és Kiss Ferenc, egyesületünk elnöke is.  
A szakmai publikum érdeklődése kivételessé tette az eseményt, 
hisz ritkán adatik meg, hogy egy tehenet ilyen módon ünne-
pelhessünk meg. A tehén a nyolcadik laktációjában érte el ezt  
a kiváló teljesítményt úgy, hogy a kimagasló tejmennyiség mel-
lett 3319 kg zsírt és 3009 kg fehérjét is termelt élete során. 305 
napra korrigált csúcstermelését a 3. laktációjában érte el 143.14 
kg-mal, ekkor a napi csúcsa 56,1 kg volt. A 8 elléséből 7 bikabor-
ja született, illetve egy üszője a második elléséből, ami 64.297 
kg tejet termelt 5 laktációja alatt. Ezentúl 3 unokája született  
a telepen, közülük kettő a mai napig ott termel.

Csóka oklevelét Nyakas András, a Nyakas farm tulajdonosa 
vette át

 
 
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   Mobil: 30/9453-764  
web: www.leholand.hu      e-mail: leholand@leholand.hu 

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS



A robotizált fejés szakértője
w w w.fejorobot .hu

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobil: +36 30 986 93 55

E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
www.fejorobot.hu

•   tőgybimbók automatikus mosása, szárítása,
•   első tejsugarak külön fejése,
•   tőgynegyedenkénti fejés,
•   tőgynegyedenkénti fejőkehely leemelés – nincs 
    vakfejés, 
•   minden fejőkehely leemelés utáni fertőtlenítése,
•   tőgynegyedenkénti tej vezetőképesség mérés,
•   automata fejés utáni tőgybimbó utófertőtlenítés és
    ápolás,

•   automata egyedi lábvég fertőtlenítés,
•   automata abrakadagolás,
•   ivarzás és kérődzés megfigyelés,
•   a tehenek GPS egyedi helymeghatározása az  
    istállóban,
•   egyedi tejmérés,
•   egyedi válogatás,
•   stressz mentes fejés – nyugodtabb, több tejet  
    termelő állomány.
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A távoli Kanada 10.500 tejtermelő farmján közel egymillió 
holstein termel. Az állomány 30%-a Ontario tartományban ta-
lálható, de ha a szomszédos Quebec impozáns számait is hoz-
záadjuk, akkor ketten együtt az országos telep- és egyedszám 
85%-át teszik ki. A Génbank-Semex Magyarország Kft. szakmai 
útjai november elején nem véletlenül célozzák épp ezt a régiót, 
hiszen mind a telepi méretek, mind a természeti körülmények 
hasonlatosak a hazai körülményekhez – november környékén 
mindenképpen. Az Ontario-tó nyugati partvidékének sík terüle-
teit jártuk be, két USA-ban lévő telepet is érintve.

2018-ban a kanadai tejelő állomány 93%-át adta a holstein 
10.753 kg tejjel, 3,96-os zsírral és 3,24-es fehérjével. Termé-
kenyítésük 13 hónapos korban, első ellésük 22-25 hónaposan 
általános. A Holstein Canada tenyésztőszervezet tenyésztési fi-
lozófiája a termelés és egészség kiegyensúlyozott párosát tartja 
követendőnek. 
Fontos szempont a hosszú élettartam és a jövedelmezőség, 
melyek szervezeti kiszolgálói a kiváló, szilárd lábszerkezet, a jó 
tőgyalakulás (függesztés és illesztés). Problémamentes tehenek 
kívánatosak, melyek a termelés és a funkcionalitás egységét 
megfelelő testméretekkel ötvözik.
Ebben az írásban nem telepleírásokra hagyatkozunk elsősorban, 
inkább olyan elemekre, gondolkodásmódra mutatnunk rá, ame-
lyek a hazai körülmények között is megoldásokat nyújthatnak a 
nálunk tapasztalható általános problémákra.

A borjúnevelés minősége alap
Nagyon szembetűnő az ’élet kezdetéhez’ való hozzáállásuk. 
Felismerték, hogy hosszú hasznos élettartamot, jó hát-, ágyék- 
és lábszerkezetet, jó testkapacitást csak olyan állatoktól lehet 
elvárni, melyek fejlődése töretlen, kezdeti növekedési erélyük 
kihasználása optimális. Kis odafigyeléssel, olykor jelentős be-
ruházásokkal elérték, hogy a kiesések és elhullások aránya a 
vemhesítésig nem haladja meg a 3(!)%-ot.

Nagy légterű, szellős, de nem huzatos, kis létszámú elletőkből 
kerülnek a borjak egyedi ketrecekbe, itt a technológia már je-
lentős különbségeket mutat. Volt, ahol majdhogynem inku-
bátor-házba kerültek az újszülöttek, de olyat is láttunk, ahol a 
széljárta dombtetőn álltak az egyedi Steinmann-ketrecek… a két 
szélsőség között az volt az általános, hogy a telep adottságaihoz 
mérten kifejezetten figyeltek a borjak ellátására és férőhelyére. 

Az egyedi tartást a kor előrehaladtával páros, majd csoportos 
elhelyezés követte, ezek a csoportok 10-15 egyedet számláltak, 
sosem voltak zsúfoltak. Az egy légterű borjúistállókat ’felmenő 
rendszerben’ csoportosították, azaz a telepi gyakorlatnak meg-
felelően korosztályok és a választás igényei szerint rakták egy-
egy fakkal arrébb a borjúcsoportokat. Kiemelt szempont volt 
mindenhol a megvilágítás minősége és a száraz, tiszta levegő, a 
nagy légtér és a huzatmentes környezet. Volt, ahol ezt 6-8 mé-
teres belmagassággal, saját szellőztető rendszerrel, széles ete-
tőúttal ellátott könnyűszerkezetes, ponyvával fedett, központi 
ventillátorral szerelt, de akár légbefúvásos rendszerű istállóval 

Így vagy úgy, de a borjú az első
– hasznos tapasztalatok az Ontario vidékéről –

Sztakó István 
fejlesztési főmérnök, HFTE

Kovács Dániel 
küllemi bíráló, HFTE
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oldották meg profi módon. Mindenük a borjú. Az almozás szal-
ma, esetleg forgács, illetve volt olyan istálló, ahol széna, mert 
a természet szeszélye és ebből adódóan a gazdaságossági szá-
mítások úgy hozták, hogy olcsóbb volt szénával almolni, mint 
szalmával…

Borjútakarmányozás
Pár napos kirándulásunk végére kialakult bennünk egy letisztult 
kép az észak-amerikai tenyésztők gondolkodásmódjáról, misze-
rint azzal foglalkoznak, arra figyelnek – de arra nagyon –, ami 
valóban fontos számukra. Nem bonyolítják túl a dolgokat, a ké-
zenfekvő, bevált megoldásokat szeretik. Ez igaz a borjak ellátá-
sára is. A föcstej itatás nem is kérdés, de innen a telepek döntő 
többsége a miénktől eltérő gyakorlatot folytat. Ez pedig a teljes 
tej itatása. Szinte mindenhol ezt tapasztaltuk, talán egy helyen 
volt tejpótló. És ezt a gyakorlatot nem akármilyen tejár mellett 
tartják fenn… 

850-900 g-os napi testtömeg-gyarapodásról számoltak be, igaz, 
hogy a telepi check-listákat átnézve nem is akadt 195.000-nél 
magasabb SCC (a legtöbb helyen 80.000-97.000 SCC/ml között 
alakult). A tejitatást általában tejitató-automatákkal oldották 
meg, a hozzáetetés a 15% szalmaszecskával kiegészített gazda-
sági abrakkeveréktől a granulált tápig széles spektrumon válto-
zott. A technológiai kivitelezésben is gyakran láttunk egyszerű 
megoldásokat, etetővályúnak a fakoronggal lezárt félbevágott 
PVC-cső sok helyütt kiváló megoldásnak bizonyult.
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Az állatok tiszták, bélsár szennyezés, hasmenés elvétve sem volt.
Volt már szó róla, de itt is hangsúlyoznám a hosszú hasznos 
élettartamra való törekvés fontosságát. Volt tenyészet, ahol a 
választást 220 napra(!) fejezték be, igaz, a kinti 0 – -6 oC ellené-
re sem láttunk borzas borjút és a tehenek háta, lába, kötése is 
rendben volt. Mindezt 4-5-ös laktációs átlag mellett. Az egyik 
kisebb, 140 tehenes telep állományában szerényen 22 excellent 
küllemű tehén termelt…

Reprodukció – gazdaságosság
Minden mindennel összefügg. A valódi tenyésztés, a genetikai 
előrehaladás feltétele a saját szelekciós bázis növelése, a szá-
munkra szükségesnél több borjú születése. Ez bizony profi sza-
porodásbiológia menedzsmentet feltételez, s megköveteli a ke-
zelési protokollok pontos betartását. Itt egy kicsit kitérnék olyan 
jól ismert fogalmakra, mint a már nálunk is általánosan használt 
DIM (DIM=days in milk), a tejelő napok száma, melynek alacso-
nyan tartásával a tehenek nagyobb arányban vannak a laktáció 
korai szakaszában és a laktáció csúcsán, így az egy tehénre jutó 
tejtermelés is magasabb. Ez a szám az általunk meglátogatott 
telepeken 150 és 188 nap között volt.

Jól működő szaporodásbiológiával alacsony lesz a kiesések ará-
nya, nő a született borjak száma, gyorsabban és jól pörgethető 
az állomány. Ezt természetesen megfejelhetjük szexált sperma 
használattal, embrióbeültetés alkalmazásával is akár, s akkor az 
a több telepen hallott metódus sem tűnik hihetetlennek, hogy 
saját utánpótlás céljából csak a telep top 40%-át termékenyí-
tik, a többi nőivar angus spermát kap termékenyítő apaként.  
A 40%-ba belefér a saját utánpótlás és némi vemhes üsző ér-
tékesítés is. Ehhez viszont 70% feletti ivarzásmegfigyelési ha-
tékonyság, 24-27% vemhesülési arány (pregnancy rate, PR) és 
35-42% conception rate (CR) (vemhes tehenek száma/összes 
tehén) szükséges. 

A nálunk is terjedő ’Beef on Dairy’ filozófia (ld: Holstein Magazin 
2019.5  26. oldal) Kanadában azért is jelentős, mert egészen má-
sok a marhahús-fogyasztási szokások. Itt a kiváló steakminősé-
get biztosító angus adja a terminál fajtát, így az ilyen természe-
tű termékenyítések alapfajtája ez a kisméretű angol húsmarha. 
A borjakat a holsteinekkel általában együtt is nevelik, mint az  
a képen is jól látható. Ezt a keresztezési konstrukciót a piac kife-
jezetten jól megfizeti, igen keresettek ezek a vágóállatok. 

Tartástechnológia
A termelő állományt tekintve nagy eltérések nincsenek a ma-
gyar gyakorlathoz képest, pihenőboxos, magas légterű istállók 
jellemzőek. A tehenek tiszták, a trágyaszánok dolgoznak. 

Két technológiai elem, kialakítás volt mégis érdekes. Az egyik az 
itt látható tető, amely főleg nyáron egyenlíti ki jól a külső körül-
ményeket. Itt a szokványos tetőgerinc megoldás alá bekerült egy 
háromszög alakú átszellőztetett réteg, alá a valós belső födémet 
adó lemezborítás. Ez egy ventillátorokkal jól átfújható puffer-
légréteget biztosít, ahol a napsütés hatására felmelegedő leve-
gő megreked, védve az istálló hőmérsékletét a hőterheléstől. 
Ez akár ventilátor rásegítéssel is eltávoltható. A nálunk megszo-
kottnál keményebb teleken viszont az alacsonyabb belmagassá-
gú teret az állatok jobban kifűthetik.
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Egy érdekes központi ventilátor-változat is feltűnt több telepen. 
Ez egy műanyag fogsorral ellátott szokványos szerkezet volt, – 
mint kiderült, kb. 50%-kal kevesebb energiaigénnyel.

Feltűnő volt a gumiburkolat mennyiségének mértéke, a közle-
kedőutak nagy része a lábak terhelésének csökkentése és a 
tehénkomfort növelése érdekében fedett. A boxokban néhol 
vízágy, alomanyagként szeparált trágyát és leginkább homokot 
használtak, de előfordult fűrészpor is. A homok felhasználása 
változatos, volt, ahol ülepítés után újra felhasználták. Elmondá-
suk alapján ez nem okozott lábvég-problémákat. 

Több robottal szerelt tenyészetet is láttunk, ezekben Lely 
Astronautok dolgoztak, 2-10 db/istálló. A PMR-re talán jobb ki-
fejezés lehetne a „gyengébb TMR”, mert a tulajdonosok elmon-
dása szerint a robotokban csak 4-8 kg, inkább csalogató jellegű 
abrakot adagolnak a teheneiknek, természetesen az egyedi ter-
melés függvényében. Ezeken a helyeken természetesen robotok 
végezték a tömegtakarmány rendszeres feltolását, a tehenek ér-
deklődésének fokozását. A tehenek nyugalma, a tehénkomfort 
mindig elsődleges, ezt a sűrűn elhelyezett motoros kefék sora 
is jelezte. A robotok előtti tágas tér lehetővé tette a rangsorban 
hátrébb lévő egyedek zökkenőmentes fejését.

Takarmányozás
36-44 kg napi termelésű farmokon jártunk. Jól látható volt a 
magas szintű automatizálás, de épp ez az év is azt mutatja Kana-
dában, hogy sosem lehet egy-egy megszokott metódust mindig 
ugyanúgy alkalmazni, mindig vannak olyan környezeti hatások, 
melyek igénylik a telepi szakemberek valódi szaktudását, a ko-
rábbi tapasztalatokat. Fontos a folyamatos továbbképzés, mert 
mindig az adott – esetenként igen rossz minőségű – alapanya-
gokból kell elfogadható minőségű és beltartalmú takarmányt 
előállítanunk. 
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Ontario tartomány 2019-ben nem volt az időjárás kegyeltje. 
Tavasszal olyan csapadékmennyiség zúdult rájuk, hogy az alap 
tömegtakarmány silókukorica vetése is júniusra tolódott. En-
nek megfelelően november első dekádjában – néhol a fagyban 
– még javában folyt a silózás, néhol 42% szárazanyag-tartalom 
mellett. A megbontott tavalyi falközi silókon minimális veszte-
ség sem látszik, s a november elején készülő kazalra is odafigyel-
nek. Csalókának tűnik a dupla abroncs használata, azt gondol-
nánk, hogy ez a tömörítés kárára lesz, de a bivallyal kombinált 
betontömbök együttese valószínűleg megfelelő tömörítettséget 
eredményez. A tavalyi szilázst látva ez nem kérdés. A depó olda-
lán takarást viszont nem használnak. 

Ez a csapadékos időszak annak a magyarázata is, amiről a bor-
jaknál már volt szó, hogy néhol szénával almoltak. Olyan mini-
mális volt a szalmatermés, hogy a szénához olcsóbban jutottak 
a tenyészetek. Van ilyen. 
Különös melléktermék-felhasználási módot tapasztaltunk egy 
tejfeldolgozóval is rendelkező tenyészetben. Itt a sajtgyártás 
melléktermékeként keletkező savó egy részét visszakeverték a 
TMR-be 15 liter/tehén napi adag mennyiségben. Azt gondoltuk, 
ez a mennyiség már kifejezetten lucskossá teszi a takarmányt, 
de az tapintásra megfelelő volt, a tehenek szívesen fogyasztot-
ták. A nyári hőstressz idején a hozzáadott ’szerves kötésű víz’ kis 
minorfehérjével dúsítva valószínűleg sokat kompenzál a környe-
zeti hatáson.

Tejátvétel elképzelhetetlen áron
Ez az a pont, mely megdöbbentően különbözik a magyar rend-
szertől. Már a borjak takarmányozásánál említettem a teljes tej, 
mint legtökéletesebb takarmány általános itatását. Ennek ilyen 
mennyiségű használata leginkább azért elgondolkodtató, mert 
a kanadai átlagár több termelő elmondása szerint majd’ 30 éve 
változatlanul 70 cent körül mozog! Az egyik telep aktuális átvé-
teli ára 77 cent volt, miközben egy kanadai dollár 225-227 Ft 
jelenleg. 168 forintos nyerstej árral mi is tudnánk mit kezdeni…
Mindezt mindenféle támogatás nélkül oldják meg. És mindemel-
lett, ilyen bődületes átvételi ár mellett megéri nekik teljes tejjel 
itatni, pedig ez az eladás oldaláról nézve ’veszteséget’ jelent.
Ők igazán nem is tejmennyiséget, hanem beltartalmat értéke-
sítenek, hiszen a tejzsír-kvóta az, ami a termelést szabályozza. 

Minden telep egy bizonyos mennyiséget termelhet egyeden-
ként, ezt meghaladó termelésért büntetést kell fizetnie. (Való-
színűleg ebben rejlik a magyarázata a teljes tej itatatásának.) 
Viszont ha a beltartalom után fizetnek, miért nem a koncentrált 
tejű fajtákkal vannak tele a telepek? Ezt a kérdést mi is feltettük 
az egyik cseh származású tulajdonosnak, és válasza érdekes, de 
egyben megnyugtató is volt: jogos a kérdés, de a tapasztalataik 
alapján a holstein fajtával mindent egybevetve még így is gazda-
ságosabb a tejtermelés, mint pl. a jersey-vel.
A nyerstej független és objektív átvételének záloga egy Kanada-
szerte most kiépülő rendszer, mely a tanktej paramétereit vizs-
gálja folyamatosan, s az adatokat online küldi a feldolgozónak. 
Ezzel is kiküszöbölve a mintavételből fakadó félreértéseket. A 
tartály melletti doboz képernyője az aktuális adatokat mutatja 
a termelőnek.

Semex központ
Természetesen az utazásszervező kanadai mesterséges termé-
kenyítő állomás székhelyének meglátogatása is a programok 
között szerepelt. Itt képet kaphattunk a cég szaporítóanyag- és 
embriókereskedelmi mérőszámairól, a világban elfoglalt helyé-
ről, és négy kiváló tenyészbikát is megtekintettünk.

The Royal Agricultural Winter Fair  
A Semex sem véletlenül szervezi farmlátogatásokkal tarkított 
tanulmányútjait épp erre az időszakra, hiszen így az út mintegy 
fénypontjaként a szakma iránt érdeklődő résztvevőknek alkalma 
nyílik egy minőségi, nagy létszámú, pörgős és grandiózus, igazi, a 
szó nemes értelmében vett SHOW megtekintésére. Ennek a tel-
jes mezőgazdaságot felölelő több hetes kiállításnak a szépsége 
és eleganciája a finoman kidolgozott és elegáns részletek mel-
lett leginkább abban rejlik, hogy sugallja a kanadai városlakó tö-
megek megbecsülését a földdel dolgozó, számukra minőségi és 
egészséges élelmiszert termelő és előállító mezőgazdászok felé.



Segítség 
a takarmányozásban

H. Wilhelm Schaumann 
Állattakarmányozási Kft.

1094 Budapest, Liliom utca 11. 
Tel.: +36 1 219  0572, 
www.schaumann.hu 

E- mail: info@schaumann.hu

Kérődző Ágazati Manager Lehel László Közép-Magyarország +36 20 411 4787
Kérődző Ágazat Szarvas Péter Kelet- Magyarország +36 30 598 6531
Kérődző Ágazat Fridinger Ferenc Dunántúl +36 30 459 4940
Sertés Ágazati Manager Tari Csaba Kelet- Magyarország +36 20 548 7675
Sertés Ágazat Szőke Gyula Kelet- Magyarország +36 20 596 90 15
Raktárvezető Pálinkás Péter Raktár +36 20 352 8558
Ügyvezető Bonnay Victor Központi Iroda +36 20 316 7404
Asszisztens Bokros Rita Központi Iroda +36 20 503 7775
Asszisztens Sáfrány Júlia Központi Iroda +36 20 219 1973

ENERGIETRUNK:
 Ellés utáni energiapótlás 

 Glükóz, elektrolitok, mikroelemek, 
propilénglikol

 Bendő mikroorganizmusainak 
adaptációját segítő ASS-CO-FERM 
probiotikum élő élesztővel

 Egyszerű adagolás, az állatok önként 
felveszik az ivóvízzel, nincs szükség 
drencsre

Segítség a toxinok ellen
Schauma TX & Schaumalac Forte 
– a toxinkötők

 Megköti az aflatoxint, és  
egyéb toxinokat ammóniát és más  
káros anyagokat

 Nem köti meg a tápláló 
összetevőket (vitaminok, 
ásványi anyagok, aminosavak, 
antibiotikumok stb)

 Javítja az emésztést, csökkenti  
a hasmenés előfordulását

 Támogatja az ellenállóképességet

RUMIVITAL I-TOP 
A tömegtakarmányok emészthetőségét 

javító enzimkomplexum

 A pH érték változtatása nélkül 
növeli a rostemészthetőséget és  
a keményítő hozzáférhetőségét

 Probiotikus hatású, támogatja  
a bendő mikroorganizmusait

 növeli a tejhozamot, a javult 
emészthetőségen keresztül 
csökkenti az abrakszükségletet

BONSILAGE-PALETTA 
Nyolcféle, személyre szabott szilázstartósító

 Gondoskodjon a biztonságos 
tömegtakarmánybázisról már ma

 Garantálja az aerob stabilitást, és  
az erjedés optimális lezajlását.

 Kombinált baktériumtörzsek; 
problémára szabott termék  
az optimális erjedési cél érdekében: 
külön készítmény lucernára, fűre, 
kukoricára, CCM-re 
Fit család: propilén-glikol termelődik, 
ezzel nő a szilázs energiatartalma 
magas nedvességtartalmú alapanyagok, 
gyors silóbontásra is  
van megoldásunk

KALBIVITAL paszta
 Életképesség növelése 

 Immunglobulinok támogatják  
a kolosztrum hatását, specifikus 
védelem a leggyakoribb, hasmenést 
kiváltó kórokozókkal szemben  
(E. Coli törzsek, Rota- Coronavírusok, 
Cryptosporidiumok)

 PROVITA LE saját fejlesztésű 
hatóanyag; tejsavbaktériumtörzsek 
elnyomják a patogén 
mikroorganizmusokat, segítik  
az optimális bélflóra kialakulását

 Paszta
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Amerre jártunk, mindenki büszke volt a termékére, állatára.  
A kecskék és a juhok, a lovak és a szarvasmarhák mind épp olyan 
rangos és megbecsült résztvevők voltak, mint az ország legna-
gyobb sütőtökjei. A kisebb juhos ringben épp úgy elegáns, öl-
tönyös bírók választották ki a profin felkészített és bemutatott 
tenyészállatokat, s a büszke győztesek épp úgy egy ’juh-herceg-
nővel’ fotózkodtak egy vérprofi paraván előtt, mint a nagy ring 
győztes ménjei és csodás holstein-fríz tenyészállatai, a fajta igazi 
királynői. Mindenki a maximális megbecsülést kapta meg.

The Royal Canadian Holstein Show
A novemberi csípős hideg ellenére kitűnő és pezsgő hangulat-
ban telt Kanada legnagyobb holstein show-ja a Winter Fair kere-
tében. A kiállításon neves kanadai és amerikai tenyészetek kép-
viseltették magukat kiváló állataikkal. A tehénszállás sorai közt 

is nagy élmény volt végigmenni, testközelből látni a tengerentúl 
excellentjeit, elcsípni egy-egy apró mozzanatot, megtapasztalni 
a felkészítés kicsiny, de lényeges és helyezést jelentő finomsága-
it. Ez a nyugodt, de minden ízében érzékeny és figyelő hangulat 
megalapozta a show-t övező várakozásainkat. 

A bírálat izgalmasan koreografált, profi és gördülékeny. Párhuza-
mosan több esemény zajlik, a munkavonal felállításával egy idő-
ben az előző kategória győztese már a fotófalnál hozza legszebb 
formáját, a végső sorrend kialakításakor pedig a háttérben 
már megindulnak a következő kategória egyedei… míg a bíró  
a ringben az egyedek részletes szemrevételezését végzi, addig  
a kiváló, tenyésztőszervezeti (Holstein Canada) elismerésben ré-
szesülő tenyésztők méltatása és a díjak átadása is megtörténik. 
Mindig történt valami, mindez elegáns nyugalomban, de élettel 
telve. S mindez egy négyirányú központi óriáskivetítőn…

A holstein show bírája Carl Phoenix volt, ő már World Dairy 
Expo holstein állományát is bírálta. A kanadai bírónak nem volt 
egyszerű dolga, hisz a 10 nagy létszámú kategóriában jobbnál 
jobb állatokat vezettek fel, a dobogós helyek sorsáról aprósá-
gok döntöttek, a bíró döntései minden esetben megalapozottak 
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és konzekvensek voltak. A tökéletes illesztést és a nem túl nagy 
méretet preferálta. Hátsó láb oldalnézetben feltűnő volt, hogy a 
tehenek többsége inkább karó lábalakulást mutatott. Mindezek 
elmondhatók volt a Red and White show-ról is. 
A vörös holsteineket szintén kanadai bíró Joel Lepage bírálta. 
Függetlenül attól, hogy a vörös egyedeknek külön felvezetést 
rendeztek, a holstein show keretében is mutattak be vörös 
egyedeket.
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A Holstein show kiválóságai:
Grand Champion:  Idee Windbrook Lynnzi (Windbrook)
Reserve Champion: Oakfield GC Darby-ET (Gold Chip)
Hororable Champion: Jacobs Doorman Victorie (Doorman)
Premier Sire:   Doorman

A tenyésztők megbecsüléséről
Több ringben zajlottak az események. A marha esetében a köz-
ponti ring mellett a Semex is épített és folyamatosan működtetett 
is egy kisebb ringet – ahol bármelyik hazai bírálatunk kényelme-
sen elférne –, melyen fiatal felvezetők versenyét, jersey show-t, 
üsző bemutatókat szerveztek. Mindezt népes lelátók előtt. 
A nagy holstein show bő nyolc órán át zajlott. A reggel fél tíz kö-
rüli kezdéskor a többgyermekes családok nagyszülőkkel, nagy-
nénikkel, testvérekkel, azok gyermekeivel elfoglalták a helyei-
ket és onnan nem távoztak az összevetések végéig, este hatig. 
A családtagok olykor elmentek ebédért, kis nasiért vagy csibés 
papírcsákóért a kis négyévesnek, de a lelátók folyamatosan tele 
voltak, az emberek békésen csevegtek, értően figyeltek, s elis-

merő tapssal jutalmazták a díjazottakat. Megtisztelték és elis-
merték a tenyésztőket.

November 2-10. között 28 tagú, jórészt tenyésztőkből álló kis 
csapat szerzett itthon is jól hasznosítható tapasztalatokat Kana-
da legdélebbre eső területein. Megköszönjük a Génbank-Semex 
Magyarország Kft. csapatának és különösen Schummer Orsi cso-
portvezetőnek az apró részletekre is kiterjedő figyelmét, kiváló 
szervezését, a szakmai és egyéb szabadprogramok arányának op-
timális összehangolását, a csapat összetartását, a kulináris élmé-
nyek biztosítását. A hosszú repülőút után – időeltolódás ide vagy 
oda – mindenki élményekkel és tapasztalatokkal telve tért haza.
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TAKARMANYOZÁSI
MEGOLDÁSOK

borjaknak 
fejlesztve

Istállótól a biogázig

 Tekintse meg bemutatótermünkben,  
 illetve kérjen hazai referencia látogatást!  
tel.: +36 70 600 3664
www.stallprofi.hu/urban

Kis- és nagyüzemi borjúnevelés  
ALMA PRO-val

Természetes tartási 
körülmények, kiváló hozam
• 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

automatikus cumifertôtlenítés

Urban A4 hirdetes.indd   1 2019. 04. 08.   9:14



Kellemes Ünnepeket
Boldog Új Esztendot

Kívánunk!
A Semex csapata

és ˝

www.semex.hu
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Az állattenyésztés számára legfontosabb tavaszi takarmánynö-
vényünk a kukorica. Termesztése az ország jelentős területén az 
évről-évre változó, sokszor szélsőséges, aszályos időjárás miatt 
jelentős kockázattal jár. A gyakori csapadékhiány, a 37-40 Celsius 
közeli hőmérsékleti maximumok, az öntözési lehetőség hiánya 
kiszámíthatatlanná teszi a kukorica termésének a mennyiségét. 
Az állatállomány számára azonban időjárástól függetlenül biz-
tosítani kell a szükséges mennyiségben, illetve jó minőségben 
az éves tömegtakarmány mennyiségét.

Napjainkban az aszályra hajlamos területeken a silócirok ter-
mesztése mindinkább a silókukorica alternatívájaként kerül na-
pirendre. Nem véletlen, hiszen a cirok kiemelkedő stressz- és 
szárazságtűréssel rendelkezik, egységnyi mennyiségű száraz-
anyag előállításához 30-50%-kal kevesebb vizet használ fel, mint 
a kukorica. További előnye, hogy a sokszor szűkös mennyiségben 
rendelkezésre álló takarmánytermő területeken másodvetés-
ben biztonságosan termeszthető. Partnereink visszajelzései és a 
saját tapasztalataink alapján májusi vetés esetén is teljes értékű 
növényállomány állítható elő vele. A nemzetközi és a hazai vizs-
gálati eredmények egyértelműen azt igazolják, hogy a korszerű 
silócirkokból készült tömegtakarmányok beltartalma kedvező és 
számolni lehet és kell velük a szarvasmarha ágazatban.  
Az Euralis Európa vezető ciroknemesítő vállalata, évek óta 
együtt dolgozik a Vital-Feed Kft. munkatársaival azon, hogy mi-
nél szélesebb körben megismertesse a partnereikkel a silócirok-
ban rejlő lehetőségeket. 
A Vital-Feed Kft. által hazánkban kizárólagosan forgalmazott 
BMR Gold X Euralis hibrid egy kiváló és – mára már tudjuk – 
eredményes  képviselője azon nemesítési irányvonalnak, mely 
a BMR típusú cirkokat méltán a minőségi tömegtakarmányok 
kategóriájába emeli, megfelelve minden szempontból azon 
modern és innovatív szemléletű takarmányozási kihívásoknak, 
szempontoknak, melyeket a szarvasmarha ágazat hazánkban 
képvisel. A BMR (Brown Mid Rib) típusú cirok hibridek jellem-

zője, hogy lignintartalmuk alacsonyabb és emellett a lignin 
összetétele is eltér a hagyományos fajtákéhoz képest. Az állat-
tenyésztés számára értékes, kiváló rostösszetételű és emészt-
hetőségi mutatókkal rendelkező tömegtakarmány készíthető 
belőlük, amit könnyen és hatékonyan képesek megemészteni a 
kérődző haszonállatok.

A cikkben a kedvező hazai termelői tapasztalatokon és a követ-
kező lapszámban megjelenő takarmányvizsgálati eredménye-
ken keresztül mutatjuk be a BMR Gold X silócirkot, mint a szar-
vasmarha ágazat alternatív tömegtakarmány forrását.

2019 évben a cirokszilázsok betakarítását követően, már az új 
silókazlak megbontása és etetésének megkezdése után kér-
deztük ügyfeleinket első tapasztalataikról, és hogy miért is 
esett választásuk a különleges, BMR típusú silócirokra?

Szalay Imre ügyvezető igazgató, Laktagro Kft., Csót
Cégünk 300 hektáron gazdálkodik és egy 270-es tehénlétszámú 
tejelő tehenészetet üzemeltet. Ennek az összesen 530 állatból 
álló állatállománynak a tömegtakarmánnyal való ellátása min-
den évben nagy feladatot jelent a menedzsment számára. Az 
általunk megművelt területek gyenge adottságúak. Átlagosan 
20 aranykoronás földeken dolgozunk. A területeink egy részén 
egy évben két növénykultúrát kell termelnünk, hogy az állataink 
nagy tömegtakarmány-igényét ki tudjuk elégíteni. Az őszi veté-
sű gabona vagy fű tavaszi besilózása után kukoricát vagy cirkot 
vetünk. A hosszantartó aszályos időszakok egyre gyakoribb is-
métlődése miatt a silókukorica termesztése bizonytalanná vált, 
a hozamok rendszeresen elmaradtak az elvárttól, ezért döntött 
a cégünk úgy, hogy kukorica helyett – a tavaszi szenázs betaka-
rítása után – másodveteményként silócirkot vet. A silócirok a ku-
koricához képest lényegesen kevesebb víz felhasználásával tud 
megélni, ezért termésbiztonságot ad számunkra ezeken a gyen-
ge adottságú területeken is. Az ebből készült takarmányt nálunk 
elsősorban a kis tejű tehenek, illetve üszők kapják. Próbáltunk 
már több fajtát, de eddig a hozam és minőség tekintetében a 
legjobb eredményt a BMR Gold X hibriddel értük el. 

Farsang János tulajdonos ügyvezető, Nagykőrösi Arany-Tej Kft.
A mi talajviszonyaink mellett – ami gyenge minőségű homokot 
jelent – nagyon nehéz megfelelő mennyiségű és minőségű si-
lókukoricát termelni öntözés nélkül. Talán minden 4.-5. évben 
sikerülhet.
Ezért is fordult érdeklődésünk a cirok felé. A cirok köztudottan 
sokkal kevesebb csapadék mellett is képes megfelelő 30-40 t/
ha termést hozni, s mindezt megfelelő minőségben. Ráadásul a 
modern BMR fajta beltartalma kimagaslóan jó, emészthetősége 
révén vetekszik vagy meg is előzi a gyenge, de még a közepes 
minőségű kukoricából készíthető szilázsét is.
Az idei évben két táblában vetettünk BMR Gold X silócirkot. 
Rendkívül jól fejlődött az állomány, a megadott technológiával 
gyomirtást is sikerült jól megoldani. Az aszályos időszak után 
megérkező csapadék hatására gyorsan regenerálódott az állo-
mány. A nyári hosszan tartó aszály ellenére jó termést, hektá-

BMR silócirok, az alternatíva 
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ronként 30 tonnát meghaladó zöldtömeget takaríthattunk be. 
A beltartalmi vizsgálat eredményei alapján megfelelő minőségű 
szilázst készítettünk. A telepen használatos összes TMR-ben fel-
használható kiváló emészthetősége és magas laktációs energia 
tartalma miatt. A következő évben a fővetésen kívül másod-
vetésben is tervezem BMR Gold X cirok vetését, mert várható-
an öntözés mellett még biztosabban fog teremni, mint a siló- 
kukorica.

Molnár Ferenc ügyvezető, Alattyáni Tejtermelő Kft.
2019-ben másodvetésben termeltünk BMR Gold X cirkot gabo-
nakeverék után. Az aszályos nyár ellenére 25 tonnát meghaladó 
termést takarítottunk be hektáronként öntözés nélkül. A cirok 
állománya vontatottan fejlődött a csapadékszegény időjárás-
ban, de amint megérkezett a csapadék, a nyugalmi állapotból 
igen gyors fejlődésnek indult. A saját tapasztalatok alapján a 
120 napos tenyészidő miatt másodvetésben biztonságosan ter-
meszthető.
A betakarított szilázs beltartalmából a kimagasló emészthetősé-
gét szeretném kiemelni, ami hozzájárult a magas laktációs nettó 
energia értékéhez. A takarmányozási csoportok mindegyikében 
jó felhasználhatóságot biztosítanak a szilázs beltartalmi muta-
tói. Az eddigiekben készített csemege csöves csuhé kiváltására 
is tökéletesen megfelel egy sokkal homogénebb minőségű, meg-
bízhatóan magas beltartalmú takarmány lévén. Például az üsző-
nevelés alaptakarmánya lehet.
A minőségi, jól emészthető tömegtakarmánybázis biztosítása 
érdekében a következő évben is szándékozunk vetni BMR Gold X  
cirkot, már csak a termőföld jobb kihasználása érdekében is má-
sodveteményben.
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A smaXtec Heat, Health & Feed Management rendszer (Ivarzás, 
egészségi állapot és takarmányozás menedzsment rendszer) segítségével 
- az állatok egészségi állapotának javítása érdekében történő optimalizált 
takarmányozás és egészségmenedzsment viszonylatában – a Bázis 
alapcsomag funkcióin túlmenően lehetséges a pH-érték mérése.

smaXtec PREMIUM
IVARZÁS, EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ÉS TAKARMÁNYOZÁS 

MENEDZSMENT

Mozgási aktivitás
Testhőmérséklet
pH-érték

A SMAXTEC PREMIUM BÓLUS-
EGYSÉG EREDETI MÉRETE

A smaXtec Heat, Health & Feed 
Management rendszer (Ivarzás, 
egészségi állapot és takarmányozás 
menedzsment rendszer) a Bázis-
alapcsomagban említett funkciók 
mellett a további lehetőségeket kínálja:

 A bendőegészség fi gyelése és biztosítása

 Takarmányozás irányítás kialakítása

 Az etetési hatékonyság növelése 
(IOFC=Income Over Feed Cost) jobb 
takarmányhasznosítás által

 Kihasználatlan teljesítménypotenciál 
kiaknázása energiában gazdagabb, 
az állat egészségét nem veszélyeztető 
takarmányráció összeállítása révén

 Igény szerinti takarmányráció kialakítása 
(takarmányráció átállás, takarmány 
kiválasztás megfi gyelése)

 Kiterjesztett egészségi állapottal 
kapcsolatos információk

AZ ÖN ELŐNYEI

 A Bázis-alapcsomaghoz képest nem igényel 
különösebb átállást (kezelés, telepítés, 
adatkiértékelés)

 A meglévő Bázis alapinfrastruktúrára építhető és 
ezáltal a smaXtec Prémium rendszerre történő 
bővítés esetén nincsenek felesleges beruházási 
költségek

 A pH-érték, testhőmérséklet és mozgási aktivitás 
paraméterek kombinációjával egyedülálló elemzési 
módszerekre nyílik lehetőség

 A mérőszenzorok reprezentatív bevetése lehetővé 
teszi, hogy következtethessünk a csorda állapotára

 Magasabb tejhozam a takarmányfelvétel 
optimalizálása által

 Megtakarítások takarmányok esetében (a 
takarmányozás hatékonyság növelése jobb 
takarmányhasznosítás által)

 Gyógyszerek és kezelési költségek csökkentése

www.anitech.hu
A smaXtec rendszer az első  olyan belső megfigyelő rendszer, amely segítségével 

folyamatosan figyelheti tehenei  ivarzását, egészségi állapotát és  takarmányozási igényét!
A rendszer automatikus riasztásokat küld az anomáliákról akár okostelefonra is, 

ezért kezelése egyszerű, gyors és hatékony nagy állományoknál is.

A rendszer kompatibilis a legnépszerűbb hazai farmmanager programmal is. 
Az Agárdi Farm és a Dunakiliti Agrár is itt találta meg a megoldást.

A telepirányítás jövője

SEGÍTÜNK ELÉRNI A CÉLJAIT
ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ

Minitube médiumok, 
fogyó- és transzfer eszközök

IVF Bioscience teljes médium 
és fogyóeszköz kínálata

A  j ö v ő  e m b r i ó i  v e l ü n k  s z ü l e t n e k 
A legnagyobb genetikai előrehaladás, a leggyorsabban!

Vállaljuk embrió-és IVF laborok 
teljes kialakítását, folyamatos eszközellátását.
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Albertzki Zoltán - Értékesítési menedzser
Mobil: +36 30 511 2846
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SZÉLES KÖRŰ 

SZOLGÁLTATÁSOK AZ 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI 

DIAGNOSZTIKÁTÓL 

AZ ÉLELMISZER 

MIKROBIOLÓGIÁIG

TAKARMÁNY-
MIKROBIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

VÍZ-
MIKROBIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
DIAGNOSZTIKAI
SZOLGÁLTATÁSOK

SZEROLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

ÉLELMISZER-
MIKROBIOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

KÖRNYEZET- 
HIGIÉNIAI
VIZSGÁLATOK

148/2007.(XII.8.) FVM 
RENDELET HATÁLYA 
ALÁ TARTOZÓ 
VIZSGÁLATOK

KLINIKAI
BAKTERIOLÓGIAI
ÉS PARAZITOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK

„Méréssel a v i lág megismerhető”

SEGÍTÜNK ELÉRNI A CÉLJAIT
ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ

ELÉRHETŐSÉGEINK:  8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A.  Telefon: +36 30 990 7140  E-mail: labor@phylaxialabor.hu

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
Akár raktárkészletről is, 1000 és 3500 literes tejhűtők a készlet erejéig! 

(Igény szerint nagyobb méretben is, ahol a szállítási határidő egyedileg változhat)

Milkplan MPP 3500 tejhűtő automata mosó rendszerrel

CSAK 
4 199 000 FT

+ÁFA
Az ár a szállítás 

és beüzemelés 

költségét nem 

tartalmazza!

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).
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Október végén, november közepén a leginkább nagykérőd-
zőkkel a napi gyakorlat szintjén foglalkozó – főleg állatorvosok, 
de örvendetesen egyre több gazdász is – izgatottan várja az 
utóbbi években már több száz fős találkozót, melynek keretét 
a Magyar Buiatrikus Társaság aktuális éves kongresszusa bizto-
sítja. Idén november 13-16. között Hévíz adott színteret a mind 
inkább gyakorlati témákat felölelő friss kutatási eredmények be-
mutatásának. 
A jelenlévők a tudományos szakmai információk mellett meg-
beszélhetik napi, telepi szintű problémáikat, egy-egy nehezebb 
eset, téma kapcsán kisebb ’konzíliumot’ tarthatnak, segíthetik 
egymást ötleteikkel vagy akár csupán azzal is, hogy más oldalról 
közelítik meg a felvetetett kérdést, így rávilágítva egy új megol-
dás lehetőségére. 
A felelős antibiotikum használat a humán gyógyászat kapcsán 
egyre nagyobb veszélyhelyzeteket teremt, ez ráirányítja a figyel-
met a gazdasági haszonállatok antibiotikum kezeléseinek ren-
deltetésszerű alkalmazására is. 
Nagyon is aktuális és a tenyésztők számára is fontos kérdések 
kaptak teret, mint a hőstressz, a csülökápolás újszerű megol-
dásai, vagy az állatjóllét kérdései. A precíziós megoldások ma 
már elkerülhetetlenek a csúcsra járatott telepeken, a meglévő 
és folyamatosan képződő adat-áradat megfelelő és fajsúlyos ér-
telmezése pedig fontos és megtanulandó folyamat. A termelő-

dő adathalmazok megfelelő értelmezése és az erre adott helyes 
reakció elkerülhetetlen lesz a jövőben. Ezekre a kérdésekre ke-
resett választ a konferencia workshop szekciója, melyen a részt-
vevők a precíziós állattenyésztés aktuális kérdéseire kerestek 
válaszokat. Előkerült a robotika, a szellőztető rendszerek auto-
matizálása, az egyedek paramétereinek professzionális vizsgá-
lati lehetősége. 
A gazdaságos termelés alappillére a jól működő szaporodásbio-
lógiai menedzsment. Az ivarzók megtalálása, a magas vemhes-
ségi arány létkérdés. Ma már a technológiai fejlődés általánossá 
teheti a tehenészetekben az asszisztált reprodukciós eljárások 
rutinszerű használatát, mint az embriómosás és beültetés. Ma-
gyarországon néhány telep az eljárást majdhogynem rutinsze-
rűen alkalmazza. Ezek a kérdések és megoldások óriási telepi 
ugrást, genetikai előrehaladást tesznek lehetővé. A következő 
írások a konferencián elhangzott előadások írásos változatai, az 
embrió-előállítás lehetőségére, illetve a spermával történő ter-
mékenyítések és az embrió-beültetések összevetésére követke-
ző lapszámainkban is kitérünk. 
Szívesen várjuk Önöket a jövőre esedékes, harmincadik jubile-
umi konferenciánkon is, amely a gyakorlat szakembereihez is 
mindinkább szól. Jól példázza mindezt a következő írás is, mely 
egy napi aktualitásról szól.

Kérődzők a középpontban
Sztakó István

A már meglévõ betonfelületek marását, csúszásmentesítését végezzük, mellyel nagymértékben
javítjuk az állatok életkörülményeit. 

A szétcsúszások száma 90-100 %-al csökkenthetõ!
A marás költsége már néhány hónap alatt megtérülhet, kissebb telepek esetén akár egy
állat megmentésével is!

A betonmarás speciális gépekkel történik, melyek méreteiknek köszönhetõen az istállók
bármely területén nagy hatékonysággal lehet dolgozni.

Az ország egész területén vállalunk munkát!

Referenciák:

CSÚSZÁSMENTESÍTÉSE

BETONMARÁSSAL

ÁLLATTARTÓ TELEPEK

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

SZILÁGYI ZSOLT EV.
+36-20/34-71-427
szikla.23@freemail.hu
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Összefoglalás
A nagy létszámú tejelő tehenészetek hatékony szaporodásbioló-
giai menedzselésében az egyik legnagyobb akadályt az ivarzási 
problémák jelentik. Elemzésünk célja az volt, hogy 34 hazai nagy 
létszámú tejelő tehenészet eredményeit felölelő saját kutatása-
ink és irodalmi adatok alapján összefoglaljuk az ivarzókeresés 
gyakorlatának és eredményességének főbb vonatkozásait. 
Üszőknél aktivitásmérőt az állományok 11,8%-ában, farokkrétá- 
zást 5,9%-ában alkalmaztak Magyarországon. Az ivarzókeresési 
segédeszközök alkalmazása 1,05 hónappal alacsonyabb első 
termékenyítési korral és 0,88 hónappal alacsonyabb első ellési 
korral járt (p<0,001). 
Teheneknél az állományok 67,7%-ában alkalmaztak aktivitás-
mérőt, 20,6%-ában pedig farokkrétázást. Tehenek esetében az 
ivarzókeresési segédeszközök alkalmazása nem járt együtt jobb 
szaporodási eredményekkel, aminek hátterében feltehetően az 
állhat, hogy az ivarzás-szinkronizálási protokollok (amelyeket az 
állományok 79,4%-ában alkalmaztak) elfedik a segédeszközök 
hatását. 
Az ivarzókeresési segédeszközök bevezetésének költsége külö-
nösen azokban az állományokban mutat jó megtérülést, ame-
lyekben az ivarzás-megfigyelési és a fogamzási ráta alacsony. Az 
aktivitásmérők megtérülési ideje 1,6 évtől akár több, mint 10 
évig is terjedhet.

Az ivarzókeresés jelentősége
A nagy létszámú tejelő tehenészetek hatékony szaporodás-
biológiai menedzselésében az egyik legnagyobb akadályt az 
ivarzási problémák jelentik (Lucy, 2001). A hatékony és pontos 
ivarzókeresés kulcsfontosságú szerepet tölt be a mesterséges 
termékenyítést használó szaporodásbiológiai programok ered-
ményességében (Heersche és Nebel, 1994). Az ivarzókeresési 
problémák megnövelik az elléstől első termékenyítésig eltelt 
időt, valamint a két termékenyítés közötti időt, ill. csökkentik a 
vemhesülési rátát (Fricke et al., 2014; Michaelis et al., 2014). 
Az ivarzás-megfigyelési ráta időszakos csökkenése még évekkel 
később is csökkenti a tehenészet jövedelmezőségét (De Vries és 
Conlin, 2003).

Ivarzókeresési módszerek
Az ivarzókeresés hagyományosan vizuális megfigyeléssel tör-
tént, azonban számos tényező – pl. a modern tejelő tehenek 
rövid ideig tartó és csökkent intenzitású ivarzása, a növekvő ál-
lományméret, az egy tehénre jutó kisebb munkaidő-ráfordítás, 
ill. az ivarzási tünetek kora reggeli és késő esti csúcsa – meg-
teremtette az igényt az ivarzókeresés hatékonyságát növelő se-
gédeszközök kifejlesztésére és elterjedésére (Fricke et al., 2014; 
Saint-Dizier és Chastant-Maillard, 2018). Senger (1994) szerint 
az ideális ivarzókeresési rendszer az alábbi tulajdonságokkal 
rendelkezik:

•	 az állatokat folyamatosan felügyeli;
•	 az ivarzókat pontosan és automatikusan felismeri;
•	 a tehén hasznos élettartamának egészében működik;
•	 minimális munkaerő-ráfordítást igényel; és
•	 nagy pontossággal (95%) és hatékonysággal jelzi az ivarzás-

sal, az ovulációval vagy mindkettővel összefüggő élettani 
változásokat.

Ivarzás-megfigyelés
A modern tejelő tehenek kevesebb és rövidebb ideig tartó ivar-
zási tünetet produkálnak, ami megnehezíti az ivarzókeresést 
(Dobson et al., 2007). Az ivarzás-megfigyelés időzítése, időtar-
tama, valamint a figyelembe vett ivarzási tünetek egyaránt je-
lentősen befolyásolják az ivarzás-megfigyelési rátát, ráadásul 
az ivarzó egyedek adatainak megfelelő rögzítése és vezetése is 
kulcsfontosságú (Roelofs et al., 2010). Az álló ivarzás észlelésén 
alapuló ivarzás-megfigyelés hatékonysága széles határok között 
mozog (<50-től akár 90%-ig). Ugyanakkor álló ivarzás csupán az 
ivarzások kb. 60%-ánál figyelhető meg, emiatt az ivarzás másod-
lagos tüneteit (pl. nyugtalanság, megnövekedett aktivitás, felug-
rás, másik egyed pérájának szaglászása) is figyelembe kell venni 
(Roelofs et al., 2010). A tehenek kb. ¼-e mutatott alacsony in-
tenzitású (<1,5 megállás/óra) és rövid ideig tartó (<7 óra) ivar-
zást, ami megnehezíti az ivarzó tehenek észlelését, amennyiben 
napi kétszer legfeljebb 30 percig történik ivarzás-megfigyelés 
(Dransfield et al., 1998). Hosszabb ideig tartó és gyakrabban 
végzett ivarzás-megfigyelésre van szükség.
Vitathatatlan az emberi tényező ivarzás-megfigyelésben be-
töltött szerepe. Fontos, hogy az ivarzás-megfigyelést végző 
személyzet osztatlan figyelemmel tudja végezni a munkáját és 
pontosan ismerjék az ivarzás tüneteit (Michaelis et al., 2014). 
Ugyanakkor az ivarzás-megfigyelés egy nagyon unalmas mun-
ka, emiatt fontos a telepi személyzet megfelelő motiválása is 
(Heersche és Nebel, 1994).

Az ivarzókeresési módszerek hatása a szaporodási  
és gazdasági mutatókra nagy létszámú tejelő tehenészetekben

Fodor István – Ózsvári László
Állatorvostudományi Egyetem, Törvényszéki Állatorvostani és Gazdaságtudományi Tanszék

1. ábra: Az ivarzókeresési segédeszközök főbb típusai tejelő teheneknél
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Ivarzókeresési segédeszközök
Az ivarzás-megfigyelési ráta szaporodási eredményeket meg-
határozó szerepe, valamint az ivarzás-megfigyelés nehézségei 
miatt különböző ivarzókeresési módszereket fejlesztettek ki és 
értékesítenek a tejelő tehenészeteknek. Ezek a módszerek az 
állat viselkedésének monitorozásával javítják az ivarzókeresés 
hatékonyságát az ivarzás-megfigyelést kiegészítve vagy ahelyett 
(Fricke et al., 2014). Az ivarzókeresési segédeszközök főbb típu-
sait az 1. ábrán mutatjuk be.

Az ivarzó tehenek megnövekedett aktivitása lépésszámlálókkal, 
ill. gyorsulásmérőkkel mérhető. A lépésszámlálók az időegység 
alatt megtett lépések számának változását mérik. Ezzel szemben 
a gyorsulásmérők a gyorsulási erőket mérik három dimenzióban 
(Fricke et al., 2014). Ezek az eszközök bizonyos határérték fö-
lött jelzik, hogy a szarvasmarha ivarzik. A lépésszámlálók, ill. az 
aktivitásmérő berendezések hatékonyságát intenzíven kutatják. 
Lépésszámlálókkal gyakran akár a 80%-ot is meghaladó ivar-
zás-megfigyelési ráta érhető el, ugyanakkor az eszközök haté-
konysága az alkalmazott riasztási határértéktől is függ. Az eddigi 
eredmények alapján a lépésszámlálók pontossága 49-90% kö-
zötti, tehát az egyes állományokban nagy különbségek tapasz-
talhatók (Galon, 2010; Roelofs et al., 2010). Neves és LeBlanc 
(2015) szerint az alábbi okok játszották a legfontosabb szerepet 
az aktivitásmérő berendezések bevezetésében 220 kanadai te-
jelő tehenészetben végzett felmérésük alapján:
1. Javítani szeretnék az állomány szaporodási eredményeit 

(81,8%).
2. Nem jut elegendő idő ivarzás megfigyelésre (51,3%).
3. Az ivarzás észlelésén kívül az állatok egészségi állapotának 

monitorozására is alkalmasak (45,0%).

Más eredmények szerint a tehenészetekben elsősorban azért 
vezetnek be szenzorokat (pl. a szaporodásbiológiai menedzs-
mentben), hogy ezáltal csökkentsék a munkaerőtől való füg-
gést, ill. javítsák a menedzsment színvonalát (Steeneveld et al., 
2015b). Ugyanakkor az automatizált rendszerek bevezetésének 
legfőbb akadálya az új technológiáktól való ódzkodás és a nagy 
mennyiségű adat értelmezésének nehézségei (Saint-Dizier és 
Chastant-Maillard, 2018).
A farokkrétázás a felugrásokat detektáló ivarzókeresési segéd-
eszközök nem elektronikus változata. Farokkrétázással az eddigi 
kutatási eredmények alapján <50 és >85% közötti ivarzás-megfi-
gyelési arányokat értek el (Roelofs et al., 2010).
Hazai kutatásaink (Fodor et al., 2016; Fodor et al., 2018) során az 
üszőknél és teheneknél alkalmazott ivarzókeresési módszereket 
személyes interjúk keretében, kérdőív segítségével mértük fel 
2015 májusa és novembere között 34 hazai nagy létszámú tehe-
nészetben. A vizsgált gazdaságokban alkalmazott ivarzókeresési 
módszereket a 2. ábrán mutatjuk be. Ivarzókeresési segédeszkö-
zöket teheneknél jóval gyakrabban alkalmaztak, mint üszőknél.

A jövőben az ivarzókeresés hatékony módszere lehet a megfele-
lő hormonok és anyagok kimutatása a fejőrendszerbe épített ér-
zékelőkkel. Egy észak-amerikai kutatás szerint a tehenek >40%-
át magas progeszteronszint mellett termékenyítették (Nebel 
et al., 1987). Magas progeszteronszint mellett a termékenyítés 
időzítése nem megfelelő, ugyanakkor az alacsony progeszte-
ronszint is csupán arra utal, hogy a tehén tüszőfázisban van, így 
önmagában a termékenyítés időpontjának meghatározására 
nem alkalmas (Heersche és Nebel, 1994). A progeszteronszint 

csökkenése a luteolízist jelzi, ugyanakkor a luteolízistől ovuláci-
óig eltelt idő széles határok között mozog, tehát ez a jelzés sem 
alkalmas önmagában a termékenyítés időpontjának meghatáro-
zására. A progeszteron- és az ösztradiolszint együttes mérésével 
azonban javítható lenne a termékenyítés időzítése (Fricke et al., 
2014).
Számos további lehetőség létezik az ivarzó tehenek kiváloga-
tására. A tehén testhelyzete ultra-szélessávú (ultra-wideband, 
UWB) rádió technológiával mérhető, amivel nem csupán a fel-
ugrás, de az álló ivarzás is detektálható (Homer et al., 2013). 
Ivarzáskor nő az állat testhőmérséklete, ami a hüvelybe vagy 
az előgyomrokba helyezett hőmérsékleti szenzorral mérhető 
(Saint-Dizier és Chastant-Maillard, 2018). A hüvelyi hőmérsék-
letet mérő eszközzel jobb ivarzás-megfigyelési rátát értek el a 
lépésszámlálókhoz képest (Sakatani et al., 2016). Koreai kuta-
tók már egy olyan hangfeldolgozó rendszert is kifejlesztettek, 
amivel >94%-os pontossággal válogatták ki az ivarzó teheneket 
(Chung et al., 2013). Az is kiválóan jelzi az ivarzókeresési mód-
szerek széles tárházát, hogy korábban robbanószer keresésre 
kiképzett kutyákkal >80%-os pontossággal tudták megkülön-
böztetni az ivarzó teheneket a nem ivarzó tehenekhez képest 
(Kiddy et al., 1978). Ugyanakkor ezen módszerek gyakorlati al-
kalmazhatóságának és hatékonyságának megítélésére további 
kutatások szükségesek.

Az ivarzókeresés hatékonyságát befolyásoló főbb tényezők
Tehéntől függő tényezők
1. Genetika. Az ivarzás kifejezésének alacsony az öröklődhetősé-

ge (h2=0,21), továbbá egyedek között, valamint adott egyeden 
belül ivarzásról ivarzásra is változik (Roelofs et al., 2010).

2. Ellés utáni időszak. Észak-amerikai eredmények szerint a 
nagy tejhozamú tehenek 20-30%-a anovulációs állapot-
ban van a 60-75. tejelő napon (ami gyakran egybeesik 
az önkéntes várakozási idő végével). Ezeket a teheneket 
egyik ivarzókeresési módszerrel sem fogják észlelni. Az 
ivarzókeresési módszerek által nem kimutatott tehenek 
35%-a már ovulált, tehát gyakori a csendes ivarzás is. Kevés 
olyan eset van, amikor az aktivitás detektálható mértékben 
nő, de az ovuláció elmarad (Fricke et al., 2014; Roelofs et 
al., 2010; Valenza et al., 2012).

3. Laktációszám. A másodlagos ivarzási tünetek kifejezetteb-
bek az egyszer ellett tehenekben, ugyanakkor az álló ivar-
zások száma többször ellett tehenekben magasabb (Garcia 
et al., 2011; Madureira et al., 2015; Roelofs et al., 2010; 
Yániz et al., 2006).

4. Tejhozam. Gyenge negatív korrelációt írtak le a tejhozam 
és az ivarzás kifejezése között (Diskin és Sreenan, 2000; 
Yániz et al., 2006).

2. ábra: Az üszőknél és teheneknél alkalmazott ivarzókeresési 
módszerek magyarországi nagy létszámú tejelő tehenésze-
tekben (n=34; Fodor et al., 2016 és Fodor et al., 2018 alapján)
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5. Kondíciópont (BCS). Az ivarzáskor magasabb kondíciópont-

tal rendelkező teheneket nagyobb eséllyel észlelik (Kovács 
et al., 2010; Saint-Dizier és Chastant-Maillard, 2018).

6. Sántaság. A lábvégproblémák kevesebb ugráláshoz és az 
álló ivarzási epizódok számának csökkenéséhez vezetnek. 
Ugyanakkor abban az esetben, ha nagy fájdalmat okozna 
számukra az ugráló tehéntől történő elmenekülés, az is 
előfordulhat, hogy a sánta tehenek akkor is állják a felug-
rásokat, amikor nem ivarzanak (Diskin és Sreenan, 2000; 
Roelofs et al., 2010). Garcia et al (2011) nem találtak szig-
nifikáns összefüggést a sántaság előfordulása és az ivarzás 
intenzitása között, viszont a sánta tehenek kisebb eséllyel 
vemhesültek.

7. Hormonkezelések. Az ivarzás előtti magasabb progeszte-
ronszint érzékenyít az ösztradiolra, ami növeli az ivarzás in-
tenzitását. A PGF-indukált és a spontán ivarzás időtartama 
között nem volt különbség (Roelofs et al., 2010).

Környezeti tényezők
1. Bika. Az ellést követően hamarabb kezdenek el ivarzani a 

tehenek bika jelenlétében (Roelofs et al., 2010).
2. Takarmányozás. A negatív energiamérleg és az alacso-

nyabb kondíciópont egyaránt csökkentik az ivarzás kifeje-
ződését (Madureira et al., 2015; Roelofs et al., 2010).

3. Időjárás. A heves esőzés, erős szél és a magas relatív pá-
ratartalom csökkenti az ivarzási viselkedést (Roelofs et al., 
2010; Yániz et al., 2006).

4. Cirkadián ritmus. Gyakrabban fordul elő ivarzás a késő éj-
jeltől kora reggelig tartó időszakban, ugyanakkor jelentős a 
menedzsment befolyásoló hatása (pl. etetés, fejés) (Diskin 
és Sreenan, 2000; Roelofs et al., 2010).

5. Tartási körülmények. A kötetlen tartást és betonpadozatot 
alkalmazó tartási rendszerekben romlik az ivarzás kifejező-
dése, ami azonban a betonpadozat gumimatraccal történő 
lefedésével javítható (Lucy, 2001; Roelofs et al., 2010).

6. Állományban lévő többi tehén. Az ivarzás kifejeződése je-
lentősen javul az egyidőben ivarzó tehenek számának nö-
vekedésével (Diskin és Sreenan, 2000; Roelofs et al., 2010; 
Yániz et al., 2006).

A termékenyítés időzítése
A termékenyítés és az ovuláció között eltelt idő kulcsfontossá-
gú az optimális fogamzási ráta eléréséhez (Fricke et al., 2014; 
Répási et al., 2014). Azok a korai kutatások, amelyek során 
gyakori ivarzás-megfigyelés történt (napi 4-12 alkalommal) és 

a termékenyítést álló ivarzásra alapozva végezték (az ivarzás 
másodlagos tüneteit figyelmen kívül hagyva), azt találták, hogy 
akkor lesz legjobb a fogamzási arány, ha a tehenet néhány órá-
val az álló ivarzás végét követően termékenyítik. Így jött létre 
az „a.m.–p.m. szabály”, ami annyit tesz, hogy ha reggel ivarzik 
a tehén, akkor délután termékenyítik, ha viszont délután ivar-
zik, akkor másnap reggel kerül sor a termékenyítésre. Megfelelő 
ivarzókereséssel az a.m.–p.m. szabály jól alkalmazható, azonban 
nem megfelelő vemhesülési eredmények esetén, ill. ha nem vá-
logatják ki rendszeresen az ivarzókat, akkor a teheneket nem 
sokkal a megfigyelt ivarzás kezdetét követően termékenyíteni 
kell (Roelofs et al., 2010). Ha a tehenet 0-12 órával az ovulá-
ciót követően termékenyítik, a megtermékenyülés esélye és 
az embrió minősége egyaránt csökken a petesejt elöregedése 
miatt. Az ovuláció előtt >24 órával végzett termékenyítés ese-
tén jó megtermékenyülési arány mellett gyenge lesz az embriók 
minősége, feltehetően a spermiumok elöregedése miatt (Fricke 
et al., 2014).
Az ivarzókeresési segédeszközök alkalmazásával javítható a ter-
mékenyítés időzítése (Chebel és Ribeiro, 2016). A tehenek átla-
gosan 27-30 órával (min-max: 21-39 óra) az aktivitásmérő jelzé-
sét követően ovuláltak, a fogamzási arány pedig a jelzést követő 
5-18. órában elvégzett termékenyítés esetén volt a legmagasabb 
(Roelofs et al., 2015). Fricke et al. (2014) ajánlása szerint azok-
ban az állományokban, amelyekben aktivitásmérőket alkalmaz-
nak, termékenyítési listák létrehozása és ez alapján napi kétszeri 
termékenyítés javasolt (napi egyszeri termékenyítés helyett), 
ezáltal a termékenyítéstől ovulációig eltelt idő változékonysága 
csökkenthető, ami magasabb fogamzási arányhoz vezet.

Az ivarzókeresés és az ivarzás-szinkronizálás együttes alkalmazása
A gyakorlatban az ivarzókeresést gyakran ivarzás-szinkronizá-
lással kombináltan alkalmazzák. Az ivarzókeresési segédesz-
közök alternatívát nyújthatnának az ivarzás-szinkronizálással 
szemben, azonban azokat a teheneket, amelyek ivarzást nem 
produkálnak, nem észlelik az ivarzókeresési módszerek (Chebel 
és Ribeiro, 2016; Saint-Dizier és Chastant-Maillard, 2018). Az 
aktivitásmérők a tehenek két alcsoportját nem mutatják ki: az 
anovulációs teheneket és az ovulált, de detektálható aktivitás-
növekedést nem mutató teheneket (Fricke et al., 2014). Ezeknél 
a teheneknél jelenleg hormonális beavatkozás szükséges (Fricke 
et al., 2014). Az együttesen alkalmazott ivarzás-szinkronizálás és 
ivarzókeresés jövedelmezősége az egyes módszerek egymáshoz 
viszonyított fogamzási arányától, ill. az ivarzókeresést követő-
en elvégzett termékenyítések részarányától függ (Fricke et al., 
2014; Giordano et al., 2012). Amennyiben az ivarzókeresést kö-
vető termékenyítés fogamzási rátája alacsony, nagyobb eséllyel 
lesz jövedelmező az ivarzás-szinkronizálás.

Az ivarzókeresési segédeszközök a szaporodási mutatók tükrében
A 34 hazai nagy létszámú tehenészet üszőit és teheneit felölelő 
kutatásunkban egyedi szintű adatokat gyűjtöttünk arról a 14.763 
üszőről, amelyek 2014-ben lettek először termékenyítve a vizsgált 
tehenészetekben (Fodor et al., 2018b), továbbá arról a 23.784 
tehénről, amelyeknek volt ellése 2014-ben az elemzett gazdasá-
gokban (Fodor et al., 2018a). Az egyedi adatokból kiszámítottuk 
a főbb szaporodásbiológiai mutatókat. Az ivarzókeresési mód-
szerek és a szaporodási mutatók közötti összefüggéseket statisz-
tikai módszerekkel elemeztük. Azokban az állományokban, ahol 
alkalmaztak ivarzókeresési segédeszközöket (pl. aktivitásmérőt, 
farokkrétázást) üszőknél, ott 1,05 hónappal alacsonyabb volt az 
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első termékenyítési kor, ill. átlagosan 0,88 hónappal korábban 
történt az üszők első ellése. Azokban az állományokban, ahol 
folyamatos ivarzás-megfigyelés történt, közel egy hónappal ké-
sőbb történt az üszők első termékenyítése, ill. első ellése a nem 
folyamatos megfigyelést végző, ill. kizárólag ivarzókeresési se-
gédeszközöket alkalmazó állományokhoz képest (15,58 vs. 14,79 
vs. 14,73 hó, ill. 25,57 vs. 24,76 vs. 24,43 hó).
Az ivarzókeresési segédeszközök alkalmazása tehenek esetében 
nem járt együtt jobb szaporodási eredményekkel, feltehetően 
azért, mert az ivarzás-szinkronizálási protokollok (amelyeket 
az állományok 79,4%-ában alkalmaztak) elfedik a segédeszkö-
zök hatását. Ugyanakkor kimutattuk, hogy az ivarzókeresési se-
gédeszközök alkalmazásával nagyobb mértékben javul az ellés-
től első termékenyítésig eltelt idő egyszer ellett tehenekben a 
többször ellett tehenekhez képest (-3,98 vs. -0,92 nap).
Az aktivitásmérő berendezések bevezetését megelőző vs. az azt 
követő év szaporodási eredményeit összehasonlították 44 kana-
dai tejelő tehenészetben (Neves és LeBlanc, 2015). A vemhesü-
lési ráta szignifikánsan nőtt (15-ről 17%-ra), aminek a hátteré-
ben az ivarzás-megfigyelési ráta növekedése állt (42-ről 50%-ra), 
miközben a fogamzási ráta gyakorlatilag változatlan maradt.

Az aktivitásmérő mint befektetés
Üszőknél csak az első ellési kor kitolódásából kb. 49 ezer Ft 
veszteség keletkezik minden egyes ellett üszőre vetítve átlago-
san Magyarországon (Fodor et al., 2017). Teheneknél az elmúlt 
évtizedek hazai kutatási eredményei alapján a szaporodási zava-
rok okozta gazdasági veszteség évi 40-80 ezer Ft-ot tesz ki tehe-
nenként, ami meghaladja mind a tőgygyulladás (25-70 ezer Ft/
tehén/év), mind a lábvég-megbetegedések (5-30 ezer Ft/tehén/
év) okozta gazdasági kárt (Ózsvári, 2013). Az ivarzókeresés nem 
megfelelő hatásfoka a gyenge szaporodási eredmények egyik 
legfőbb oka, ezért ennek javításával jelentős többletjövedelmet 
lehetne elérni.
Az ivarzókeresési segédeszközök gazdasági elemzéséről kevés 
szakirodalmi adat áll rendelkezésre. Bevezetésük különösen 
azokban az állományokban mutat jó megtérülést, amelyekben 
az ivarzás-megfigyelési és a fogamzási ráta alacsony (Chebel és 
Ribeiro, 2016). Egy 130 tehenes szimulált állományban ivarzás-
megfigyelést alkalmaztak, majd aktivitásmérő rendszert vezet-
tek be (Rutten et al., 2014). Az éves nettó cash flow 2827 eu-
róval nőtt az aktivitásmérő bevezetését követően, a befektetés 
költség-haszon aránya 1,23, a belső megtérülési ráta 11%, a 
megtérülési idő 8 év volt (Rutten et al., 2014).
Egy másik szimulációs vizsgálatban több forgatókönyvet ele-
meztek: ivarzás-megfigyelésből vagy időzített termékenyítésből 
(timed artificial insemination, TAI) kiindulva részben (75%) vagy 

egészben (100%) aktivitásmérőkre (AM) alapozott terméke-
nyítésekre álltak át. Az aktivitásmérők bevezetésével elért te-
henenkénti éves jövedelmet a 3. ábrán, az egyes forgatóköny-
vekben tapasztalt megtérülési időket pedig a 4. ábrán mutatjuk 
be. Az aktivitásmérők bevezetésével elért tehenenkénti éves 
többletjövedelem -5,1 USD-től (a negatív érték veszteséget je-
lent) 25,5 USD-ig, a megtérülési idő 1,6 évtől >10 évig terjedt 
(Dolecheck et al., 2016).
Az aktivitásmérők bevezetésének megtérülését elsősorban az 
aktivitásmérő egységek darabonkénti ára befolyásolta, melyet a 
rendszer telepítésének egyszeri költsége, ill. az aktivitásmérővel 
elért ivarzás-megfigyelési ráta követett (Dolecheck et al., 2016). 
Az ivarzókeresési segédeszközök befektetési döntésekor a mun-
kabér is fontos tényező (Steeneveld et al., 2015). Összefoglalva, 
az aktivitásmérők bevezetésével elérhető többletjövedelmet, 
így a befektetés megtérülését számos tényező jelentősen befo-
lyásolja, így a befektetés előtt gazdasági elemzések elvégzése 
javasolt.

Következtetések
Ivarzókeresési segédeszközöket jóval gyakrabban alkalmaznak 
tehenekben, mint üszőkben, ugyanakkor a segédeszközök jelen-
tősen javítják az üszők szaporodási eredményeit is. Tehenekben 
az ivarzókeresési segédeszközök okozta javulást az ivarzás-szink-
ronizálási protokollok alkalmazása elfedheti. Az ivarzókeresési 
segédeszközök bevezetése a gyenge szaporodási eredmények-
kel rendelkező állományokban mutatja a legjobb megtérülést.

Köszönetnyilvánítás
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg: az (1) EFOP-3.6.1-
16-2016-00024 „Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az 
Állatorvostudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának együttmű-
ködésében”; az (2) EFOP-3.6.2-16-2017-00012 „Funkcionális, 
egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidol-
gozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási 
hálózatban” és az (3) EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005 „Tudo-
mányos utánpótlás erősítése a hallgatók tudományos műhelye-
inek és programjainak támogatásával, a mentorálás folyamatá-
nak kidolgozásával”.

A felhasznált irodalom a Szerzőknél rendelkezésre áll.3. ábra: Az aktivitásmérők bevezetésével elért tehenenkénti  
 éves jövedelem különböző forgatókönyvek alapján  
 (Dolecheck et al., 2016 alapján saját szerkesztés)  
 AM: aktivitásmérő; TAI: időzített termékenyítés
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A Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) a kór-
okozója a háziasított és vadon elő kérődzők krónikus hasmenés-
sel és lesoványodással járó betegségének, a paratuberculosisnak.
A klinikai tünetek főként a felnőtt állatok között jelentkeznek, a 
betegség lappangási ideje 2-10 év is lehet, ami alatt az állatok 
szakaszosan már ürítik a baktériumot. A baktériumürítés nem 
csak a béltraktuson keresztül történhet, de főleg a betegség 
előrehaladott stádiumában lévő állatok már tejjel is üríthetik a 
baktériumot. A tejbe történő ürítés mértékéről egyelőre keve-
set tudunk, az azonban biztos, hogy a klinikai tüneteket mutató 
állatok gyakrabban és nagyobb mértékben ürítik a kórokozót a 
tejbe, mint szubklinikai stádiumban lévő társaik. 
A tejjel (föcstejjel!) és bélsárral való szájon át történő fertőződés 
a betegség terjedésének legfőbb forrása, melyre a fiatal állatok 
a legérzékenyebbek. A kifejezett stresszel járó helyzetek, mint 
az ellés, a környezti változások, az átcsoportosítás vagy a laktá-
ciós csúcs kezdete elősegíthetik, vagy felgyorsíthatják a klinikai 
tünetek kialakulását, ezáltal a nagy mértékű baktériumürítést. A 
stressz hatással van a makrofágokra, ami negatívan befolyásolja 
a szervezet ellenálló képességét a betegséggel szemben, így a 
MAP ürítés mértéke megnőhet, illetve a betegség súlyosbodhat. 
A paratuberculosis megjelenésének elkerülésére a telepi-me-
nedzsment szempontjából a legfontosoabb a megelőzés, a 
borjúkori fertőződések elkerülése. Ennek egyik fontos eleme 
a környezeti kontamináció csökkentése, mind a baktériumot a 
bélsarukkal ürítő tehenek eltávolításával az állományból, mind 
pedig a fertőzött tej megsemmisítésével. 
A környezeti kontaminációra, a fertőzési nyomás fenntartására 
és a borjúkori fertőződésre a legnagyobb veszélyforrást a klini-
kai tünetek megjelenése előtt álló un. „supershedder”, vagyis 
magas ürítő tehenek jelentik, akik kis mennyiségű bélsárral is a 
fertőző dózis több 100-szorosát képesek üríteni.
 A betegség kimutatásának „gold standard” vizsgálata a bélsár-
ból történő baktériumtenyésztés. A tenyésztés meglehetősen 
körülményes, a legjobb esetben is 2-4 hónap szükséges az azo-
nosításhoz, azonban vannak olyan törzsek, melyeket csak 1 év 
után lehet tenyésztéssel kimutatni. A bélsárban való baktérium 

jelenlét kimutathatóágának idejét jelentősen lehet csökkenteni 
PCR módszerrel. A PCR vizsgálat elterjedését legfőképpen az ára 
gátolja a tenyésztéssel és az ELISA vizsgálatokkal szemben.

Anyag és módszer
3 nagylétszámú kelet-magyarországi tehenészetben vizsgál-
tuk a paratuberculosis kimutathatóságát a laktáció folyamán. 
Öszesen 30, az előző laktációban már pozitív ELISA eredmény-
nyel rendelkező, ugyanakkor egészségesnek látszó 2-3. laktációs 
teheneket válogattunk be a vizsgálatba. Az állatoktól vér-, tej- és 
bélsármintákat vettünk közvetlenül az ellés után, a 10-12, 40-60, 
90-120, 200. napon. Rögzítettük az állatok általános állapotát és 
a napi tejmennyiséget. A tej és bélsár mintákból RT-qPCR vizs-
gálatot, a vér és tejmintákból ellenanyag vizsgálatot végeztünk. 
A bélsárminták feldolgozása során a kivonás Macherey-Nagel 
NucleospinTissue kivonó kittel, a RT-PCR vizsgálat Ingenetix RT-
PCR (IS900) kittel történt.
A PCR technika lehetővé teszi a mintában található DNS sza-
kaszok sokszorozását. A valós idejű (real-time) PCR-rel a DNS 
sokszorosítása kvantitatívan nyomon követhető, tehát követ-
keztetni tudunk a mintában található kiindulási kópiaszámra.  
A PCR reakció során a mennyiségi meghatározás a cikluszsám és 
a fluoreszcens szignál mérésével történik. A ciklusszám arányos  
a mintában lévő kiindulási kópiaszámmal, így a Ct értékeket ösz-
szehasonlítva a nukleinsavak mennyisége meghatározható.
A 30, kísérletbe válogatott állatból 6 állat került selejtezésre 
klinikai paratuberculosis miatt, 3 állat pedig egyéb okok miatt. 
A kísérletből klinikai tünetek miatt kiesett állatok adatait külön 
elemeztük. A kiesett állatok vizsgálata során figyelembe vettük a 
kiesés idejét, a kiesést megelőző bélsár RT-PCR Ct értékéit és az 
állatok tejtermelését a kísérletben maradt többi állathoz képest.

A klinikai paratuberculosis előrejelzése 
bélsár Rt-PCR vizsgálattal előzetes eredmények

Vass-Bognár Barbara1, Fornyos Kinga2, Jurkovich Viktor1

1Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani Tanszék és Mobilklinika, Budapest
2M.A.H. Food Controll Kft., Budapest
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Eredmények 
A klinikai tünetek miatt történő selejtezés átlagosan a laktáció 
40-60. napja között történt, ekkorra az állatoknak már profúz 
hasmenésük volt és az ellést követő állapothoz képest jelentős 
súlyvesztés, vagyis vágóérték-csökkenés következett be. 
A klinikai tüneteket mutató tehenek bélsár RT-PCR vizsgálatá-
nak eredménye az ellést követő 1-5 napon belül minden eset-
ben pozitív volt, tehát jelentős fertőzési forrást jelentettek az 
elletőben lévő borjakra.
A vizsgálat során adódott Ct értékek 27,2 alattiak voltak, szem-
ben a laktáció során klinikai tüneteket nem mutató állatokkal 
(amelyeknél az átlagos Ct érték 34,3±4,2 (min. 29,05; max. 
40,3) A RT-PCR vizsgálat Ct értéke semiqvantitatív eredményt 
ad, mivel a ciklusszám arányos a mintában található eredeti kó-
piaszámmal. Minél több a kiindulási mintákban a célszekvencia, 
a Ct érték annál kisebb lesz. 

A későbbiekben klinikai tüneteket mutató állatok állapotromlá-
sa (hasmenés kezdete, étvágytalanság, kondícióromlás) az ellés 
követő 10-14. napon kezdődött, jellemzően önmagukhoz képest 
10-20%-os tejtermelés csökkenéssel. A 10-14. napos RT-PCR Ct 
értékeik 25,6±3,1 (min. 21,02; max. 27) voltak.
A selejtezéskori mintákban a Ct érték minden esetben 24 alatti 
volt (22,1±2,1 (min. 18,1; max. 24,01), illetve 3 egyed mintájá-
ban a tejből végzett PCR vizsgálat is pozitív eredményt adott, 
mely megerősíti, hogy a klinikai tüneteket mutató állatok sokkal 
nagyobb eséllyel és nagyobb mértékben ürítik a baktériumot a 
tejbe, mint klinikai tüneteket nem mutató társaik. Vizsgálataink 
alapján az ellés után végzett RT-PCR vizsgálat jó előrejelzés lehet 
a tehén későbbi laktációs teljesítményére, segítheti a selejtezési 
döntés megalapozását. A gazdasági szempontokon túl a bak-
tériumot nagy számban ürítő állat állományból való mielőbbi 
eltávolítása kívánatos a környezeti terheltség csökkentésének 
céljából, illetve a biztonságos élelmiszertermelés érdekében is.

Köszönetnyilvánítás: 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási 
szerződés száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00024, címe: Intelli-
gens szakosodást szolgáló fejlesztések az Állatorvostudományi 
Egyetem és a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Karának együttműködésében).
A laboratóriumi vizsgálatokat támogatta a „Szarvasmarha fer-
tőző betegségeinek felmérésére és mentesítésére szolgáló pro-
totípus fejlesztése” c. projekt (a támogatási szerződés száma: 
2018-1.1.1-MKI-2018-0026).
A felhasznált irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll. A cikk a 
Magyar Buiatrikus Társaság XXIX. Nemzetközi Kongresszusán el-
hangzott előadás kivonata.
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A Jászapáti 2000 Mg. Zrt. meghatározó mezőgazdasági vállalko-
zása a régiónak. Az alaptevékenységei közül az egyik leghangsú-
lyosabb ágazata a tejelő szarvasmarha tartása.
Jelen időszakban az állományt 1300 holstein-fríz tehén és ezek 
szaporulata alkotja. A fejt tehenek száma 1120 darab. A rész-
vénytársaságnak hosszú távú fejlesztési elképzelései vannak 
az ágazatra vonatkozóan, mind létszám a fejlesztése, mind a 
technológia modernizálása terén. A célok elérése érdekében 
különösen nagy figyelmet fordítunk az állomány egészségi ál-
lapotának javítására és magas szinten tartására. Folyamatosan 
kontrolláljuk a különböző laktációs stádiumban lévő tehenek 
anyagcsere-forgalmi állapotát, tőgyegészségi és szaporodásbio-
lógiai helyzetét.
A telepen végzett anyagcsere-forgalmi vizsgálatok arra világítot-
tak rá, hogy a szubklinikai hipokalcémia prevalenciája az ellés 
utáni időszakban kimagasló volt, állományszinten megközelítet-
te a 70%-ot.
Ezért döntött a telep vezetése úgy, hogy kipróbálja telepi kísér-
leti szinten a Vilofoss Hungaria Kft. által javasolt új takarmányo-
zási technológiát az előkészítés időszakában.
A már ismert takarmányozási technológiákkal szemben ez egy 
merőben új módszer a probléma megoldására, a takarmányban 

lévő Ca megkötésével felkészíti a szervezetet az ellés utáni nagy 
mennyiségű Ca mobilizálására.

Kísérleti elrendezés
50-50 állatot terveztünk beállítani a kísérletbe üzemi körülmé-
nyek között. Az állatok a várható ellés előtt 2 héttel, az előké-
szítés megkezdésekor léptek a kísérletbe. A kísérleti és a kont-
rollcsoport takarmányadagja megegyezett egymással, a kísérleti 
csoport Zeolit-X kiegészítést kapott 500 g/nap adagban. A min-
tavételre kijelölt állatokból az első mintavétel 2019. július 24-én 
történt, ők itt kezdték el a kiegészítő takarmányadalék fogyasz-
tását az előkészítő csoportba való kerüléssel egy időben. Végül 
a kísérleti, takarmánykiegészítővel kezelt csoportban 48, a kont-
rollcsoportban 80 állat adatait gyűjtöttük össze.
Mind a kísérleti, mind a kontrollcsoportban közel azonos arány-
ban kaptak helyet először ellő állatok. A kísérleti csoport 48 ál-
latából 17 állat kezdte meg első laktációját (35%), míg a kont-
rollcsoport 80 állatából 28 állat kezdte az elléskor élete első 
laktációját (35,4%).
A kísérleticsoport (Zeolit-X) állatai átlagosan 15,1 napot töltöt-
tek az előkészítő csoportban, míg a kontrollcsoport állatai 12,3 
napot (p<0,05).

Szintetikus zeolit etetésének tapasztalatai  
a Jászapáti 2000 Mg. Zrt. tehenészeti telepén

Safranyik Fanni
telepvezető, Jászapáti 2000 Mg. Zrt.

1. táblázat: Az előkészítőben etetett takarmányokat és azok beltartalmi értékei
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Az állatok elléskori kondíciópontszámai (1-5 skála): Kísérleti 
csoport 3,5, kontroll csoport 3,36 (p>0,05).
Az 1. táblázat az előkészítőben etetett takarmányokat és azok 
beltartalmi értékeit mutatja. 
A tömegtakarmányok mellett – rozsszenázs 6 kg, kukoricaszilázs 
13 kg, szecskázott fűszéna 3 kg – 4 kg, helyszínen kevert abra-
kot kevertek a TMR-be. A táblázatból látható, hogy az adag el-
készítésekor szűk (1:1) kalcium-foszfor arányra törekedtek (0,4 
ill. 0,47% a szárazanyag kg-ra vetítve).

Anyag és módszer
Mindkét csoportból 15-15 állat esetében az előkészítő csoport-
ba kerüléskor 4 vérmintát vettünk:

1. Az előkészítőbe kerüléskor
2. az ellés utáni első 24 órában
3. Az ellés utáni 3. napon
4. Az ellés utáni 5. napon

A vérmintákban centrifugálás (3000/min) után egyes 
makroelemek koncentrációját határoztuk meg. Az összes kísér-
leti állat esetében adatokat gyűjtöttünk az ellés lefolyásáról, az 
ellés után kialakult esetleges klinikai megbetegedésekről vala-
mint az első próbafejés során termelt tej mennyiségéről.

1. Kalciumháztartás
1.1. Összkalcium koncentrációk összehasonlítása az ellés után 

első 24 órában vett minták alapján kezelt és kontrollcso-
portban

Az összkalcium-koncentrációk vizsgálatakor (1. ábra) megál-
lapítható volt, hogy egyik mérési pontban sem volt sem a kí-
sérleti, sem a kontrollcsoport átlaga 2,0 mmol/l alatt, azaz 
szubklinikai hipokalcémia nem fordult elő az állományban. A 
kalciumkoncentrációk az ellés utáni első 24 órában véve a min-
tákat sem mutattak szubklinikai hipokalcémiát, statisztikailag 
szignifikáns különbség sem volt a kezelt és kezeletlen csoportok 
között (p=0,3). Mindezek alapján kijelenthető, hogy a zeolit-X 
kezelés hatására szubklinikai hipokalcémia nem alakult ki. Meg-
jegyzendő, hogy a kísérleti csoportban az ellés napján véve a 
mintát magasabb volt az összkalcium-koncentráció átlaga mint-
egy 5%-kal, mint a kontrollcsoportban (hozzá kell tenni ismét, 
hogy a különbség nem volt szignifikáns).

Egyik időpontban sem lehetett szubklinikai hipokalcémiát 
megállapítani, a kezelt csoportban az ún. adaptációs periódus 
jobb eredményű átlagokat adott. A kontrollcsoportban a cso-
portok minimumai (legkisebb koncentrációk a csoportban) a 
szubklinikai hipokalcémia határán voltak, míg a kísérleti cso-
portban nem.

 Átlag Szórás 

Kezelt (Group 1) 2,33 +0,14

Kontroll (Group2) 2,20 +0,22

1. ábra: Az összkalcium- koncentrációk minden mérési időpont-
ban a kezelt és a kontrollcsoportban

2. ábra: Kísérleti csoport (Group 1,2,3,4: kísérlet indulása, ellés 
napja, ellés utáni 3. nap, ellés utáni 5. nap)

3. ábra: Kontrollcsoport (Group 1,2,3,4: kísérlet indulása, ellés 
napja, ellés utáni 3. nap, ellés utáni 5. nap)

4. ábra: A kalciumkoncentráció változása a kísérleti és a kont-
rollcsoportban  (Kezelt és kontroll együtt, csoportátlagok)
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1.1 Összefoglalva: a kísérlet indulásakor minden kísérleti állat 
normokalcémiát mutatott. Elléskor és az ellés utáni 3. napon 
a kontrollcsoport szubklinikai hipokalcémiát mutatott, míg a 
kísérleti csoportban ez nem volt tapasztalható. Az ellés utá-
ni 5. napon is, bár a csoportok átlagai már normokalcémiás 
tartományban voltak, a kontrollcsoportban előfordultak 

szubklinikai hipokalcémiás egyedek, míg a kezeltben nem.
A szérum szervetlenfoszfor-koncentrációi a kis szórásoknak 
köszönhetően statisztikailag különböztek a kísérlet megindu-
lásakor, de mindkét csoportban az élettani tartományban volt 
mérhető minden állat szérumkoncentrációja. Az ellés napján a 
kísérleti csoport átlagában mintegy 1 mmol/l-es csökkenés kö-
vetkezett be, statisztikailag igazolható különbség volt a kísérleti 
csoport javára. Az ellés utáni 3. napon a különbség nem volt 
statisztikailag igazolgató, de trendszerű volt, míg az ellés utáni 
5. napon ismét nem volt különbség a kezelt és a kontrollcsoport 
között. A kapott mérési adatok alapján az ellés időpontjára a 
kezelés hatására csökkent a vérben a szervetlen foszfor szérum-

koncentrációja, ami az ellés utáni 5. napra rendeződött.
A kísérletbe történő belépéskori vérmintákban a kálium szé-
rumkoncentrációja az élettani tartományban volt és nem kü-
lönbözött a két csoport között. Az elléskori, ill. a 3 és 5 nap-
pal később vett vérmintákban egyik esetben sem találtunk a 
kísérleti és a kontrollcsoport között statisztikailag szignifikáns 
különbséget.

4. Egyéb makroelemek ellátottsága
A vérszérum nátrium, magnézium, vas és klorid koncentrációi 
nem mutattak sem az élettani határértékektől történő, sem a 
kezelt és a kezeletlen csoportok között statisztikailag szignifi-
káns eltérés nem volt.

A laktáció eleji be-
tegségek összeha-
sonlításakor a ke-
zelt és a kezeletlen 
csoportban egye-
dül az első harminc 
napban kialakuló 
klinikai tőgygyulla-
dások tekintetében 
kaptunk szignifikáns 

különbséget a kezelt csoport javára, azaz ebben a csoportban 
mintegy negyedannyi klinikai tőgygyulladás fordult elő. Az 
egyéb vizsgált betegségek tekintetében szignifikáns különb-
ség nem volt a csoportok között, mégis több betegség (sánta-
ság, MBV, metritis, OHV) egyértelműen kevesebb fordult elő a 
takarmánykiegészítőt fogyasztó állatok között, míg különböző 
eredetű kezelést igénylő anyagforgalmi megbetegedés (ketózis, 
ellési bénulás) közel ugyanannyi, a különbség itt sem szignifi-
káns.

Tejtermelés az első próbafejéskor
Az első próbafejéskor a takarmánykiegészítőt az előkészítés 

időszakában fogyasztó cso-
port 30,6 kg, míg az e nélkül 
előkészített csoport 29,4 kg 
tejet termelt (p > 0,05), azaz 
átlagosan 1,2 kg-mal több 
tejet termeltek a kísérleti 
állatok. Az első próbafejés a 
kezelt csoportban átlagosan 
a 24., a kontroll csoportban 
átlagosan a 23. napon kö-
vetkezett be (p > 0,05).

Az eredmény ismeretében ezt az előkészítési technológiát al-
kalmazzuk az egész állományban. A reprodukciós és tőgyegész-
ségügyi hatásokat tovább vizsgáljuk!

2. Szervetlen foszfor ellátottság (Inorganic phosphor blood concentrations) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szérum szervetlenfoszfor-koncentrációi a kis szórásoknak köszönhetően statisztikailag különböztek a kísérlet 
megindulásakor, de mindkét csoportban az élettani tartományban volt mérhető minden állat 
szérumkoncentrációja. Az ellés napján a kísérleti csoport átlagában mintegy 1 mmol/l-es csökkenés következett 
be, statisztikailag igazolható különbség volt a kísérleti csoport javára. Az ellés utáni 3. napon a különbség nem 
volt statisztikailag igazolgató, de trendszerű volt, míg az ellés utáni 5. napon ismét nem volt különbség a kezelt 
és a kontrollcsoport között. A kapott mérési adatok alapján az ellés időpontjára a kezelés hatására csökkent a 
vérben a szervetlen foszfor szérumkoncentrációja, ami az ellés utáni 5. napra rendeződött. 
 

3. Káliumellátottság (Potassium blood concentrations) 
 
 Előkészítés Day 0 Day 3 Day 5 
Kísérleti 4,72+0,31 7,31+1,53 6,4+1,64 6,86+1,27 
 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 
Kontroll 4,49+0,26 7,7+2,61 mmol/l 7,08+2,3 6,68+1,88 
 mmol/l  mmol/l mmol/l 
p p › 0,05 p › 0,05 p › 0,05 p › 0,05 
 
A kísérletbe történő belépéskori vérmintákban a kálium szérumkoncentrációja az élettani tartományban volt és 
nem különbözött a két csoport között. Az elléskori, ill. a 3 és 5 nappal később vett vérmintákban egyik esetben 
sem találtunk a kísérleti és a kontrollcsoport között statisztikailag szignifikáns különbséget. 
 

4. Egyéb makroelemek ellátottsága 
A vérszérum nátrium, magnézium, vas és klorid koncentrációi nem mutattak sem az élettani határértékektől 
történő, sem a kezelt és a kezeletlen csoportok között statisztikailag szignifikáns eltérés nem volt. 
 

5. Klinikai betegségek előfordulása a kezelt és a kezeletlen csoportban 
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A laktáció eleji betegségek összehasonlításakor a kezelt és a kezeletlen csoportban egyedül az első harminc 
napban kialakuló klinikai tőgygyulladások tekintetében kaptunk szignifikáns különbséget a kezelt csoport javára, 
azaz ebben a csoportban mintegy negyedannyi klinikai tőgygyulladás fordult elő. Az egyéb vizsgált betegségek 
tekintetében szignifikáns különbség nem volt a csoportok között, mégis több betegség (sántaság, MBV, metritis, 
OHV) egyértelműen kevesebb fordult elő a takarmánykiegészítőt fogyasztó állatok között, míg különböző 
eredetű kezelést igénylő anyagforgalmi megbetegedés (ketózis, ellési bénulás) közel ugyanannyi, a különbség itt 
sem szignifikáns. 
 

6. Tejtermelés az első próbafejéskor 
Az első próbafejéskor a takarmánykiegészítőt az előkészítés időszakában fogyasztó csoport 30,6 kg, míg az e 
nélkül előkészített csoport 29,4 kg tejet termelt (p > 0,05), azaz átlagosan 1,2 kg-mal több tejet termeltek a 
kísérleti állatok. Az első próbafejés a kezelt csoportban átlagosan a 24., a kontroll csoportban átlagosan a 23. 

 Előkészítés Day 0 Day 3 Day 5 
Kísérleti 1,96+0,03 0,99+0,33 1,48+0,28 2,05+0,23 
 mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 
Kontroll 2,16+0,03 2,03+0,17 1,93+0,14 2+0,07 mmol/l 
 mmol/l mmol/l mmol/l  
p p ‹ 0,05 p ‹ 0,001 p=0,051 p › 0,05 
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2. Szervetlen foszfor ellátottság (Inorganic phosphor blood concentrations) 
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5. Klinikai betegségek előfordulása a kezelt és a kezeletlen csoportban



ANDERSTRUP HEAVEN 
Heaven a korábbi hazai listavezető, Anderstup Jutland által megismertetett dán Anderstrup 
Holstein farmjáról származik, mely a nagy termelésű, kiváló management tulajdonságokat 
örökítő, jó küllemmel rendelkező egyedek tenyésztését tűzte ki célul.

Anyai oldalon 11 generáción keresztüli VG és EX felmenőkkel bír az amerikai Darlawn Heaven 
tehéncsaládból.  Anyja Anderstrup Snow Heaven VG-87, mely 19 000 kg feletti első laktációs 
termeléssel bír. Üszőként +163 GRZG értékkel a világ legnagyobb indexével bírt, mely mellett 
Európa legnagyobb gTPI indexű Snowman lányaként tartották számon.

Heaven testvérei és féltestvérei között szerepelnek a GRZG lista korábbi kiválóságai: Cinema, 
Chevalier és Chrysler. Baltikum, Balisto apaságú teljes testvére jelenleg értékelt bikaként a 
német RZG lista 4. helyén szerepel 98%-os megbízhatóság mellett.

Hazai lányai teljesítménye alapján 2100 kg feletti tej kg és 0,21% zsírtartalom tenyészérték 
mellett 100 kg zsír termeléssel bír. Kiemelkedő termelési tenyészértékeit alacsony 
szomatikus sejtszám, pozitív hasznos élettartam és könnyű elléslefolyás tenyészértékek 
teszik még kiemelkedőbbé. Lineáris küllemi tulajdonságait szolíd testméret, széles 
farszélesség, negatív bimbóhelyeződés és 0,86 bimbóhossz tenyészértékek jellemzik.

BALLISTO x SNOWMAN x SHOTTLE

A HAZAI LISTAVEZETŐ

Heaven anyja Anderstrup Snow Heaven VG-87

1355 HGI

2119kg TEJ

100kg ZSÍR

90kg FEHÉRJE

www.semex.hu
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Bevezetés
A Trouw Nutrition LifeStart koncepciója egy innovatív borjútakar-
mányozási program, amely összeköti a tudományos alapokat a gya-
korlati tapasztalattal a későbbi optimális teljesítmény érdekében.
A LifeStart egyedülálló módon a borjú életének első két hónapjára 
fókuszál, a későbbi teljesítmény növelésének érdekében. Takarmá-
nyozási javaslatuk segít az egyed teljesítményének növelésében, 
csökkenti a betegségek és elhullás okozta kiesést és ezek költsé-
geit. A Trouw Nutrition a kiváló minőségű borjú tejpótló tápszer 
gyártása mellett kiemelt figyelmet fordít a borjú egészségére és a 
nevelés körülményeire is. 

Kiemelt fontosságú gondoskodás a telepeken
A magasabb teljesítmény eléréséhez különös gondosságra van 
szükség a telep irányításában. 
A teljesítmény alapja minden esetben az alapvető szabályok be-
tartása:

- Komfort: a borjúnevelő terület legyen jól megvilágított 
és megfelelően szellőző, de huzatmentes. Az alom legyen 
mély és száraz. 

- Állandóság: számos kísérlet igazolja a napi etetési idők 
betartásának fontosságát. 

- Kolosztrum: az újszülött borjakkal a testtömeg 10%-ának 
megfelelő mennyiségű (4 liter egy 40 kg-os borjúnak) 
kiváló minőségű kolosztrumot kell megitatni a születést 
követő 1 órán belül. 

- Energia: a borjakkal itatott LifeStart minőségű tejpótló 
tápszert 150 g/liter koncentrációban kell adni, 21 napos 
korra el kell érni a napi 6-7 liter mennyiséget.

- Tisztaság: a születési körülmények és elhelyezés higiéniá-
ja, itató eszközök higiéniája.

A LifeStart program nem csak egy takarmányozási javaslat, hanem 
kiemeli a borjúnevelés körülményeinek fontosságát is.

Folyékony takarmány: legfontosabb a beltartalom és az emészt-
hetőség
Bármilyen folyékony takarmány esetén (teljes tej vagy tejpótló 
tápszer) takarmányozási szempontból kiemelkedő fontosságú a 
benne lévő zsírok, fehérjék, szénhidrátok, laktóz, ásványi anyagok 
és vitaminok mennyisége és hatékony felszívódása.
A borjú közvetlenül a kolosztrumitatás időszaka után megkezdi ak-
tív immunitásának felépítését, ezért rendkívül fontos a föcstej utá-
ni, 2. és 3. napon történő takarmányozás. A kolosztrumitatás után 
a második fejésből származó átmeneti tejből egy nap alatt 2×3 li-
tert kell megitatni a borjúval. A második fejésből származó tejnek 
magasabb a zsírtartalma és a fehérjetartalma, mint a normál tej-
nek és szintén tartalmaz immunglobulinokat. Ezek az immunglo-
bulinok nem szívódnak fel közvetlenül a véráramba, hanem a bél-
ben lévő kórokozó baktériumokat támadják és a bélfalat erősítik, 
ezzel hatékonyan megelőzve a hasmenést. Általában elmondható, 
hogy napi 0,5-1 liter extra kolosztrum itatása segít a hasmenéses 
borjak állapotán. 

A kezdeti föcstejes itatás után a borjú emésztőrendszerét aktiválni 
kell, hogy kiépítse az aktív immunitást. A borjú növekedése és fej-
lődése egyúttal az emésztőrendszer és a különböző szervek fejlő-
dését is jelenti. A takarmányozás ekkor kiemelt szerepet játszik. A 
borjúnak a 2. napon 500 g tejpótló tápszerre van szüksége, amely 
4 liter teljes tejnek felel meg.
Néhány évvel korábban az első héten a borjakat visszafogottan 
takarmányozták, ezzel elkerülve a hasmenés okozta problémákat. 
A korlátozott takarmányozás csökkentette a bélsár mennyiségét, 
elérve ezzel, hogy a gondok kevésbé nyilvánultak meg. A valódi 
eredmény az lett, hogy a borjú létfenntartó és növekedési energia 
igénye nem volt kielégítve.

Takarmányozás az első hetekben
Az első héten a csak tejet fogyasztó borjak széklete kissé hígabb és 
sárgább, mintha abrakot is kapnának. Ez az első napokban teljesen 
normális jelenség. Napi 2×3 liter tejpótló tápszer kielégíti a borjú 
táplálóanyag igényét.
Az első 3-5 napban nincs szükség abraketetésre és az első hét vé-
géig nem is kell belekezdeni. Itt megjegyeznénk, hogy fel lehet kí-
nálni a borjú számára a jó minőségű, friss müzlit, mivel az az 1-2 
szem gabonapehely is bekerül a bendőbe és ott a vízzel együtt el-
kezdi segíteni a bendő fejlődését. A szénaetetést elég a 2. hét vége 
felé elkezdeni. Ugyanakkor ivóvizet már a 3. naptól biztosítani kell 
a borjú számára.
Ha a tej nem az oltógyomorba, hanem a bendőbe kerül, a borjú sú-
lyosan megbetegszik, akár el is pusztulhat. A megbetegedést nem 
egyszerű kezelni vagy gyógyítani. Szerencsére a megfelelő intéz-
kedésekkel nagymértékben csökkenthető a tej bendőbe jutásának 
kockázata.
Normál körülmények között a borjú által fogyasztott tej a nyelő-
csővályú-reflexnek köszönhetően közvetlenül a negyedik, azaz 
oltógyomorba kerül. Ha valamilyen zavar következtében a nyelő-
csővályú nem, vagy csak részlegesen záródik, akkor a tej a ben-
dőbe kerül. Szintén bejuthat a bendőbe a tej, ha a borjú túl sok 
tejet iszik vagy a tejivás után túl sok vizet iszik, ekkor valamennyi 
tej visszaáramlik a bendőbe. Ez negatív hatással van az emésztési 
folyamatra, puffadást és pár nappal később agyagra hasonlító bél-
sárürítést okozva.

A tej bendőbe kerülésének tünetei
Azon borjak esetén, amelyeknél a tej a bendőbe kerül, a bendő-
beli gázképződés miatt a bal oldalukon felpuffadnak. Kevesebbet 
isznak és/vagy étvágytalanok, bizonyos esetekben kólika-szerű tü-
neteket (gyomorgörcs)  mutatnak. Szőrzetük borzassá válik, tekin-
tetük tompa és egykedvű lesz. Körülbelül 5 nap elteltével a bélsár 
agyagszerűvé válik: szilárd és szürke lesz.
A táplálék nem megfelelő emésztése miatt a borjú növekedése 
megáll, a bendő fejlődése sem lesz optimális. A szőrzet fakó és 
borzas lesz, a borjú testtömege csökken. 

A jövő tehenét takarmányozzuk 
Lifestart borjúnevelési koncepció

Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.
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A Farm-O-San termékek hatékony és könnyen 
alkalmazható kiegészítők a gazdasági állatok 
egészségének támogatásában és megőrzésében.

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

Magyarországi forgalmazó:

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

Farm-O-San
Rediar

Farm-O-San
Pulmosure LD

Farm-O-San
Reviva

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

számára.

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

Farm-O-San
Colostrum

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

Borjú tejpótló tápszerek Csúcsgenetika

Mobil tejkiosztó kocsik,
itató automaták, borjúketrecek

Kolosztrumkezelő rendszerek

Takarmány keverő-kiosztó
kocsik

Takarmány-kiegészítők

Takarmány-kiegészítők, 
silótartósítók

Szeretettel várjuk 
az AgrárgépShow-n 
(„A”pavilon 211/D stand)!

2020. január 22–25. 
Hungexpo Budapesti Vásárközpont

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

Rakodógépek

• HASZONÁLLAT-TAKARMÁNYOZÁS
•  SZARVASMARHA SZAPORÍTÓANYAG 

KERESKEDELEM ÉS TENYÉSZTÉSI TANÁCSADÁS

• HOBBIÁLLAT-TAKARMÁNYOZÁS
•  ÁLLATELEDEL KERESKEDELEM ÉS TANÁCSADÁS

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. • Tel.: +36 1 402 1010

• GÉP- ÉS ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTÉS
•  SZERVIZ
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Hogyan előzhető meg a tej bendőbe jutása?
A megelőzés kulcsfontosságú tényezői a következők: higiénia, el-
lenőrzés, itatási szabályok szigorú betartása.
Itatás szabályai:
•	 A tej/tejpótló tápszer itatása után nem szabad azonnal ivóvi-

zet adni a borjúnak, a tej és a víz ivása között kb. 1 órának el 
kell telnie.

•	 Az itató automata és az önitató között legyen több méter tá-
volság.

•	 A borjú ne lehajtott fejjel fogyassza el a tejet. Ez a szopás ese-
tén természetellenes testhelyzet, nem indítja be a nyelőcső-
vályú záródás reflexét.

•	 A tejpótló tápszer koncentrációja legyen megfelelő: 1 kg tej-
pótló tápszer por 6-7 liter vízhez (125-150 gramm / liter).

•	 A tejpótló tápszer legyen alaposan elkeverve a vízzel és az 
etetési időpontok legyenek betartva.

•	 A tejpótló tápszer megfelelő itatási hőmérséklete 40–41 °C, 
nem szabad túl hidegen adni a borjúnak.

•	 A borjú itatására szolgáló eszközök minden esetben legyenek 
tiszták és higiénikusak: a vödröket és keverőedényeket itatás 
után tisztítani és fertőtleníteni kell.

•	 Vödrös itatás esetén a szopókát ellenőrizni kell és rendszere-
sen cserélni.

•	 Itató automata esetén ellenőrizni kell a por adagot és az itatá-
si hőmérsékletet. Rendszeresen tisztítani kell a kifolyó nyílást.

•	 Ha a borjú beteg (pl. tüdőproblémák), akkor az itatási meny-
nyiséget ennek megfelelően kell beállítani.

Az első 60 nap meghatározza az életteljesítményt
A teljesítménynövekedés alapja a LifeStart program hatékonysága: 
a tudományosan igazolt „metabolikus programozás” jelensége. A 
tápanyagfelvétel növelése a borjú életének első 60 napjában opti-
malizálja az életteljesítmény lehetőségeit. A növekedési folyamat 
bizonyos mechanizmusai csak abban az esetben aktiválódnak, 
ha a borjú összes tápanyagigénye megfelelően ki van elégítve. A 
korlátozottan takarmányozott borjaknál ezek a növekedési mecha-
nizmusok el vannak nyomva. Más szavakkal kifejezve, az első he-
tekben a kompromisszumok nélküli takarmányozás a borjú egész 
életére előnyösen hat.

Összefoglalás
A Sprayfo gyártója a Trouw Nutrition, a kompromisszumok nélkü-
li borjúnevelés elkötelezett híveként magas követelményeket tá-
maszt mind az alapanyagok, mind pedig a gyártás tekintetében. A 
Sprayfo tejpótló tápszerek hatékonyan támogatják a borjú egész-
séges növekedését és fejlődését egészen a választásig. A megújult 
Sprayfo Egészséget támogató csomag olyan kiegészítőket tartal-
maz, amelyek a lehető legjobb módon segítik a borjakat. 
Az Inter-Mix Kft. teljes körű megoldás csomaggal áll partnereinek 
rendelkezésére a borjúnevelés terén. Nem csak kiemelkedő minő-
ségű tejpótló tápszerekkel, hanem a legújabb generációs tejtaxival, 
borjúitató automatával, higiénikus kolosztrum kezelő rendszerrel, 
borjúházakkal, ketrecekkel, stb. is ellátjuk a tejelő telepeket. 

Kellemes Ünnepeket Kívánunk
és szeretettel várjuk standunkon 

(„A” pavilon, 211/D stand)  
az AgrárgépShow-n!
2020. január 22-25.

Hungexpo Budapesti  
Vásárközpont

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

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

A ColoQuick,rendszer és a Sprayfo borjú tejpótló tápszerek hivatalos magyarországi forgalmazója:
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A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!

Megéri időben cserélni!
Kis Endre 

termékmenedzser, DeLaval Kft.

Kutatások bebizonyították, hogy a jobb tőgyegészségen, haté-
konyabb fejésen és a jobb tejminőségen keresztül a rendszeres 
kehelygumi- és tömlőcsere az egyik legfontosabb tényezője a 
tejtermelők eredményességének.

A gumi elemek, alkatrészek rendszeres cseréje növeli a tejter-
melés gazdaságosságát
A fejőrendszer minden gumi eleme – kehelygumik, tömlők, tö-
mítések – idővel elöregszik. Megduzzadnak, megkeményednek, 
felületük megrepedezik. Ha nem cserélik őket időben, az mű-
ködésüket is befolyásolja, melynek eredménye a rosszabb tej-
minőség és tőgyhigiénia. Független kutatások bizonyítják, hogy 
a rendszeres kehelygumi- és tömlőcsere fokozza a tejtermelést. 
A DeLaval ajánlása szerint a kehelygumikat 2500 fejés vagy 180 
nap után – attól függően melyik következik be hamarabb –, a 
tejtömlőket és a rövid pulzátor tömlőket évente, minden más 
tömlőt pedig kétévente szükséges cserélni. Az ajánlott időtar-
tamok betartásával nemcsak a megfelelő higiéniai szintet és 
tejminőséget érjük el, hanem magas szinten tarthatjuk a tejter-
melést és erről az oldalról biztosíthatjuk a jó tőgyegészséget is. 
Mivel emberi érzékszervekkel lehetetlen felmérni, hogy a gumi 
részek mikor használódnak el, ezért a rendszeres csere az egyet-
len és praktikus megoldás.

A tehén érezze komfortosan magát fejés közben
Kutatóink hosszú időn keresztül tanulmányozták, hogy a külön-
böző minőségű kehelygumik hogyan befolyásolják a fejést, a 
tejminőséget illetve a tőgyhigiéniát. A céljuk az volt, hogy meg-
találják azt a megfelelő anyagot és kialakítást, amely növeli a 
termelők munkájának hatékonyságát. A kutatások eredménye-
képpen ma a DeLaval kehelygumik rendkívül széles választéka 
garantálja, hogy minden tejelő tehén fejéséhez megfelelő meg-
oldást nyújtunk. 
A kutatások ugyancsak rávilágítottak arra, hogy a kehelygumi 
milyen változásokon megy át a használati idő előre haladtával 
illetve, hogy ez milyen hatást gyakorol a fejésre. Az új kehelygu-
mik hibátlan rugalmassága és hajlékonysága nagy szerepet ját-
szik a tehén stimulálásában és ezzel együtt a fejési eredmények-
ben is. Az idő múlásával azonban a gumi megduzzad és felülete 

megkeményedik. Ez, és más, az emberi szem által láthatatlan 
változások a kehelygumi alakjában és rugalmasságában szignifi-
kánsan csökkenthetik a tehén komfortérzetét fejés közben.

Mit veszíthet, ha nem cseréli időben? 
A kehelygumi az egyetlen közvetlen kapcsolat a tehén és a fejő-
gép között. Ebből is látható a kehelygumi minőségének kiemel-
kedő fontossága. A kehelygumi különböző környezeti hatások-
nak van kitéve. Idővel mikroszkopikus repedések jelennek meg 
a gumi felületén, melyek hatására

•	 a baktériumok nagyobb számban túlélik a tisztítást és 
fertőtlenítést

•	 megnövekszik a magas csíraszám előfordulásának 
veszélye

•	 fertőző baktériumok gyakrabban kerülhetnek egyik 
tehénről a másikra

A kiváló higiénia az extra minőségű tej alapja 
Amennyiben a kehelygumikat és tömlőket nem cserélik időben 
az elegytej csíraszáma gyorsan növekvő tendenciát mutat. En-
nek oka a már korábban is említett repedésekben keresendő. A 
felület érdessé válik, amely ezután már kitűnő terepet biztosít 
a baktériumok szaporodásához. Így az is könnyebben előfor-
dulhat, hogy egy fertőzött tehénről akár több tehén is átfertő-
ződhet az elhasznált kehelygumin keresztül. A leghatékonyabb 
védekezés ebben az esetben is a rendszeres csere – az ajánlott 
intervallumon belül. Ennek hatására a higiénia javulni, a fertőt-
lenítést túlélő baktériumok száma pedig csökkeni fog. Így elke-
rülhető az is, hogy a gumi repedéseiben megtapadó antibioti-
kum szennyeződés esetleg bekerüljön a tejtankba.

A tőgybimbó megfelelő 
masszírozása kulcsfon-
tosságú a nagy tejhozam 
eléréséhez
Egy bizonyos idő eltelté-
vel a kehelygumi meg-
duzzad a felszívott tejzsír-
tól, víztől, mosószertől. 
Minél hosszabb ideig 
használnak egy kehely-
gumit, az annál jobban 
veszít rugalmasságából. 
A kehelygumi feladata, 
hogy a tőgybimbó folya-
matos masszírozásával 
stimulálja a tehenet, ez-
zel segítse a tejleadást 
illetve biztosítsa a legna-
gyobb tejátfolyást. A pul-
zátor tömlőknek nagyon 
fontos szerepük van ab-
ban, hogy a masszírozás 
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A tőgygyulladás megfékezéséről hosszú távon 
kell gondolkodni. 

Szakértelmünkkel, széles termékskálánkkal 
hatékony támogatást tudunk nyújtani, hogy 
mindig a telep és az állomány igényeinek 
megfelelő tőgyfertőtlenítőt válassza.

Tőgygyulladással kapcsolatos, testre szabott 
iránymutatásért forduljon kizárólagos területi 
képviselőinkhez.

Bővebb információ: www.delaval.hu
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tökéletes legyen. A jó állapotú kehelygumik és pulzátortömlők jó 
stimulálást, gyors és hatékony fejést biztosítanak, míg az elhasz-
nált vagy gyenge minőségű kehelygumik és tömlők által végzett 
masszírozás nem megfelelő. Ennek hatására pedig a tejtermelés 
fokozatosan csökkenhet. Sőt, egy esetleges fertőzés további tej-
termelés kiesést okozhat. A rugalmatlan kehelygumi nem képes 
feladata elvégzésére, mely a tőgybimbóvég felé gyülemlő vér és 
sejtközötti folyadék visszamasszírozása. A felgyülemlő folyadék 
fájdalmat vált ki, melynek hatására a tehén nem adja le a teljes 
mennyiségű tejet.
  
A tömlők állapota hatással van a fejés hatékonyságára
A fejőgép nem működik akármilyen minőségű tömlőkkel. A 
tömlők legyenek ellenállók a tejjel, vízzel, mosószerekkel és a 
fejőházi környezettel szemben, ugyanakkor legyenek rugalma-
sak, hajlékonyak és erősek. Emellett pedig természetesen fe-
leljenek meg az élelmiszeripari előírásoknak. A DeLaval tömlők 
széles skáláját kínálja, legyen szó akár gumi, szilikon, PVC vagy 
könnyített tömlőkről, melyek mindegyike bevizsgált, gondosan 
választott anyagokból készül. Ugyanúgy, mint a kehelygumik 
esetében, a tömlőknél is nagyon fontos az ajánlott időben el-
végzett csere. A tömlőket ki kell cserélni, mielőtt elvesztik rugal-
masságukat és baktériumok telepednek meg vagy lerakódások 
jelennek meg bennük.

A kehelygumik és tömlők rendszeres cseréje növeli a jövedel-
mezőséget és csökkenti a költségeket
Az új kehelygumik és tömlők a hatékony tőgybimbó masszírozás 
alapfeltételei. A kíméletes masszírozás befolyásolja a tőgyegész-

séget, fejési sebességet, tejtermelést és tejminőséget. A kehely-
gumik és tömlők rendszeres cseréje biztosítja, hogy fejőháza 
mindig olyan állapotban legyen, mely garantálja az állományba, 
gépekbe és istállókba fektetett munkájának maximális megté-
rülését. A tejminőség megőrzésének és a jövedelmezőség bizto-
sításának egyik alapvető feltétele a gumi elemek jó állapota és 
időben történő cseréje.

Szenteljen külön figyelmet a kehelygumik tisztításának! Csakis 
bevizsgált és engedélyezett tisztítószereket használjon a gyár-
tó által meghatározott adagolásban! Legyen felkészülve arra, 
hogy kalóz termékek használatával a problémák akár azonnal 
és együtt jelentkezhetnek.

Használjon eredetit és cserélje időben!

Mycofix®

Hatékonyabb 
védelem.
A mikotoxinok csökkentik a teljesítményt, és kihatással
vannak haszonállataink egészségi állapotára.

A Mycofix® a helyes döntés a mikotoxinokkal
összefüggő kockázat kezelésében!
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Naturally ahead

További információkért keresse fel a 

mycofix.biomin.net
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Istállók csúszásmentesítése betonmarással 

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

 
 

 

 

Rövid határidőre vállaljuk 

Állattartó telepek betonpadozatának csúszásmentesítését. 

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

költsége. 

 
 

Előzze meg a szétcsúszásokat! 

Új termék érkezett Magyarországra!!! 

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

www. Drewitt.hu 

Szabó Lajos 

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

E-mail: lalesz32@gmail.com 

Mycofix®

Hatékonyabb 
védelem.
A mikotoxinok csökkentik a teljesítményt, és kihatással
vannak haszonállataink egészségi állapotára.

A Mycofix® a helyes döntés a mikotoxinokkal
összefüggő kockázat kezelésében!
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