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Szexált termékenyítő anyag is
rendelhető, 90% üszőborjú
Az élettartam-hasznosságra – L Net Merit – épülô
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Ma már 6 kontinensen, 60 országban van jelen a piacon.
Egyedülálló észak-amerikai és európai bikakínálat
a profittermelésre szelektálva.
Megnövekedett és megújult bikakör
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A felelôs kiadó jegyzete
Bognár László, ügyvezetô igazgató HFTE

Idei évadunk tavaszi számát tartja kezében a Tisztelt Olvasó.
A XVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda Napok adnak különös aktualitást e megjelenésünknek, hiszen az állattenyésztôk készülnek ez idô tájt az egyik legnagyobb megmérettetésükre. Amikor a kiállítás szervezési munkáihoz kezdtünk, féltünk attól, hogy
a tejágazatban tapasztalt rendkívül kedvezôtlen hatások miatt alábbhagy a lelkesedés és csak nagyon kevés tenyésztô tud energiát,
munkát és pénzt fordítani a méltó részvételre. Ezzel szemben kollégáim az országot járván azt tapasztalták, hogy olyan tenyészetek
fejezték ki érdeklôdésüket, amelyek még korábban soha nem vettek részt a kiállításon és a korábbi szemléken sikeresen szerepelt
gazdaságok kedvét sem szegte a jelenlegi, kedvezônek éppen nem
tekinthetô hangulat.
A tavalyi történelmi létszám – 118 holstein egyed – közelében látjuk az elôzetes számok alapján a mostani kiállítás statisztikáját is.
Óriási dolog ez és hatalmas vállalás a tenyésztôk részérôl, de egyben azt is jelzi, hogy beérni látszik a sokat hangoztatott gondolat, hogy a tenyészállat kiállításokon való részvétel nem csak üres
passzió, hanem a tudatos tenyésztôi munka egyik fontos eleme.
Azt ma már egyikünk sem kérdôjelezi meg, hogy az egyébként kiváló minôségû termékeknek is szükségük van a reklám támogatására, láthatjuk is ezt a médiákból óriási mennyiségben ránk zúduló hirdetések formájában. Akkor tehát ne csodálkozzunk azon sem,
hogy azon gazdaságok tenyészállatai kelendôbbek a piacon, amelyek
eredményesen tudnak részt venni egy-egy ilyen rendezvényen. A korábbi idôszakban a megfelelô papírokkal rendelkezô tenyészállatok, vemhesüszôk nagyon komoly értéket jelentettek és ezekre látszólag kifogyhatatlan fizetôképes kereslet volt a keleti piacokról.
Az igaz, hogy a nyomott tejárak miatt az utóbbi pár hétben egy kicsit visszaesni látszik a kereslet és bôvülni a kínálat, hiszen az elôbbi esetben az orosz és fehérorosz agrártámogatások késlekedô kifizetése, míg az utóbbi esetben néhány gazdaságban a tevékenység
befejezésével járó kényszer-értékesítések eredményeztek alacsonyabb felvásárlási árakat. E tényezôk hatásai mára tompulni látszanak és ismét közel kétezer eurós vemhesüszô árakat hallunk. Nagy
segítséget jelent ez ebben a helyzetben a gazdálkodóknak, hiszen
a tej felvásárlási ára nehezen mozdul el a mélypontról.
A kiállításon holstein-fríz fajtát az Egyesült Államokból érkezô
Brian Garison bírálja, a ringben pedig Körösi Zsolt és Sebôk Tamás
segíti munkáját. A kiállításon részt vevô tenyésztôink számára ismét lehetôvé tesszük tenyészállataik mûvészi igényû megörökítését, amelyeket a nemzetközi hírû állatfotós Giorgio Soldi készít
el. A háromnapos kiállítás alatt a folyamatos szakmai tanácsadás
mellett felvezetôk ügyességi versenyét és fiatal felvezetôk számára
kiírt versenyt is szervezünk. A kiállítás nagydíjas és tartalék nagydíjas egyedeit nagy összegû pénzjutalommal díjazzuk. Nagyon
bízunk abban, hogy ez a rendezvény a nehéz körülmények ellenére
is a szakma meghatározó ünnepe marad. Egy olyan ünnep, amelyen a sok nehézség ellenére az agráriumban dolgozók meg tudják
mutatni hivatásuk legszebb oldalát és talán még a laikus érdek4 Holstein Magazin

lôdôk számára is éreztetni tudják, hogy mi az, ami a földmûveléshez és az állattenyésztéshez köti lelküket.
Szükség van az ilyen találkozásokra, hiszen sajnálatos módon a
különbözô újságokban, televíziós híradásokban és internet oldalakon egy torz kép kezd kialakulni a termelôkrôl. Elmondhatjuk,
hogy a korábbi idôszak demonstrációi során nagyon sok tapasztalatot szereztünk és döbbenten vettük észre, hogy helyzetünkrôl rendkívül keveset tud az átlagos fogyasztó.
A mai haszonelvû társadalom nem igazán a valódi értékek iránt fogékony és bizony tudomásul kell vennünk, hogy az ár és kizárólag az ár a döntést befolyásoló tényezô. Közös bûnünk a többi érdekképviselettel együttesen, hogy a tudatos fogyasztók kimûvelésére eddig rendkívül keveset fordítottunk, ez nem mindig pénz kérdése. A felvilágosító munka, a hazai termékek kiváló minôségének bemutatása mindenkinek személyes küldetésévé kellene, hogy
váljék, hiszen soha nem versenghetünk a médiában elköltött milliárdokkal, amelyeket egy-egy népszerû üdítôital vagy ásványvíz
esetében a forgalmazók el tudnak költeni. Hinnünk kell abban,
hogy ez a kiváló termék az egészség megôrzésének egyik alapja és
épp ezért presztízs kategóriát jelent. Mégis ma azzal kell szembesülnünk, hogy a feldolgozók, kereskedôk fele annyit kíván érte
fizetni, mint egy palack ásványvízért.
Nehéz ezt a kettôséget megélni, de pont ezért bízhatunk abban,
hogy a helyére kerül a tej ára, mert szükség van még az ilyen válsággal sújtott idôben is erre az alapvetô élelmiszerre. Sokáig a
szlovák kollégák sem bírták ezt az árnyomást és ma rendkívül kritikus helyzetbe került az egész szlovák tejvertikum. A kiváló
biológiai alapoknak köszönhetôen talán mi tovább leszünk képesek kitartani és nem szûnhet meg a tejhasznú szarvasmarhatartás
hazánkban. Ezt igazolta az elmúlt húsz év is, hiszen egyesületünk
megalakulása óta rendre érkeztek a nehézségek, de eddig valamennyivel meg tudtak küzdeni a tenyésztôk. Most is a kedvezô
fordulatban bízunk és kitartóan reménykedünk a szebb jövôben.
Talán az egyik legfontosabb gondolat, amire egyesületünk fennállása óta rá kellett ébrednünk, az az összefogás, a közös gondolkodás ereje, hiszen így sokkal könnyebben tudunk megbirkózni
az egyénre háruló feladatokkal.
Most ismét történelmi lehetôség nyílik elôttünk, mert az 1993. óta
hatályos állattenyésztési törvény – bár kiállta az idôk próbáját –,
ma már szûkös kereteket biztosít a fejlôdéshez. Ma már új szemléletre van szükség a jelenkori kihívások kezeléséhez. Már nem
csak a belföldi, nemzeti környezetben kell gondolkodnunk, hanem az uniós jogrendnek megfelelô törekvéseket is szabályoznunk kell. A világ egyre inkább a hatékonyság, a határokon átívelô tevékenységek felé mozdul el, amelyekhez a globalizáció kiváló ideológiai alapot teremt. A tudatos nemzeti fogyasztó helyett világpolgárokat nevel a kozmopolita „marketing” stratégia. Ma nem
csak a kereskedelem igyekszik terjeszkedni, hanem a tenyésztésszervezés szereplôi is új területeket keresnek. Ha nem vigyázunk és
nem vagyunk elég ügyesek, egykettôre kiszolgáltatott helyzetben
2009/2
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A 38. százezres

találjuk magunkat. Az új törvény megalkotása olyan lehetôséget
teremtett, amely a még megengedhetô legnagyobb biztosítékokat
jelentheti a hazai tenyésztés védelmében. Óriási kihívást jelent az
is, hogy az állam egyre inkább kivonul a tenyésztésszervezésbôl,
hiszen a rendelkezésre álló szûkös forrásai nem teszik lehetôvé e
komoly költségigényû tevékenységkör végzését.
Kettôs tehát a szorítás, hiszen egyfelôl az agresszíven terjeszkedô
külföldi szervezetekkel kell küzdenünk, másfelôl a hazai struktúra
is az összeomlás szélén áll. Ez a kényes egyensúly csak hosszú
távú stratégia megalkotásával és átgondolt lépésekkel tartható
fenn. Jelen idôszak kapkodása egyik számára sem kedvez.
Legjobb tudásunkkal igyekszünk olyan biztosítékrendszert kidolgozni, amely nagyban tudja segíteni az eredményes gazdálkodást
tenyésztôink számára. Kérem önöket, jöjjenek el a kiállításra és
erre a pár napra érezzük meg együtt a siker minden bánatot
feledtetô ízét!
Szeretettel várjuk Önöket pavilonunkban!

Magyarországon a Bóly Zrt. büszkélkedhet a legtöbb Aranytörzskönyves tehénnel. 38.-ként avattuk 30045 6147 0 Lepkét Csípôtelken. Dr. Hoffmann Dénes és csapata vette át a díjat.

A véméndi telepen 30045 5609 6 Hanna és 30045 7287 6 Tildi avatása is megtörtént. Itt Bíró András, Kovács Viktor és munkatársai
vették át az elismerést.

Megyei rendezvények

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nyíregyháza
2009/2
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Hajdú-Bihar megye, Debrecen-Józsa

Békés megye, Szabadkígyós

Bács-Kiskun és Csongrád megye, Kistelek

Heves, Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tápióbicske
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Gyôr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye, Kóny

Vas, Veszprém és Zala megye, Sümeg

Fejér és Komárom-Esztergom megye, Székesfehérvár

Somogy, Tolna és Baranya megye, Mecseknádasd
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Dél-borsodi Agrár Kft.
Gelej
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Gelej Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén helyezkedik el.
Eredete az Árpád korig nyúlik vissza. Elsô említése 1323-ból való. Nevét Geley nevû földbirtokostól kapta és nagy valószínûséggel juhász településként jött létre. A XVI. században II.
Ulászló Keresztes Jánosnak adta adományként. A törökök 1526ban, majd 1596-ban, a Mezôkeresztesi csata idején teljesen elpusztították a községet. Itt született 1589-ben a református irodalom legmarkánsabb egyénisége Geleji Katona István.
Ifj. Bethlen István nevelôje, majd 1633-tól az erdélyi egyház
református püspöke volt. Egyedülálló kopjaköves temetôjét
„halott falunak” is nevezik, amelynek jellegzetessége, a több
mint száz fennmaradt kopjafát utánzó sírkô, melyek között kétszáz éves is található. A viharos történelmi események ellenére fennmaradó geleji lakosság a középkor óta javarészt mezôgazdasággal majd késôbb halászattal foglalkozott.
Gelejen a Dél-borsodi Agrár Kft. szarvasmarha telepein, valamint
a Sajt Kft. sajtüzemében tett látogatásom után esetleg arra kért
volna valaki, hogy egy szóval fejezzem ki a látottakat, a legjellemzôbb, ami eszembe jutott: az ergonómia kifejezés. Ennek a
görög eredetû szónak a pontos jelentése: a munka gazdaságos megszervezésének elmélete és gyakorlata, az ésszerû erôkifejtés tudománya. Minden területen tetten érhetô az a fajta gondosság, amivel az ember – nagy általánosságban – csak saját otthonát alakítja
és rendezgeti.
A Gelejen dolgozók kezdetektôl nagyon sokat tettek a gazdaságért, aminek gyümölcse talán most érik be igazán. Ennek egyik számokban is kifejezhetô jele a 2008-ban elért 10.520
kg termelési eredmény. Kiss Ferenc a
Dél-borsodi Agrár Kft. ügyvezetô igazgatója, egyben a Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesületének elnöke segítségével szeretném bemutatni az itteni gazdálkodás történetét.
Hogyan és milyen körülmények között alakult a társaság?
Az ötvenes években több szövetkezet mûködött a környéken, amelyekbôl a ’60-as években létrejött a Petôfi Szövetkezet 780 hektáros szántó- és 1000 hektáros gyepterülettel. A kedvezôtlen természeti adottságai miatt egyszerû növénytermesztéssel és állattenyésztéssel, ezen belül juhászattal foglalkoztak. A hatvanas évek elején a
Bükk-hegység déli peremvonalából eredô Csincse-patakra megépült a geleji víztározó. Ehhez kapcsolódva alakult ki egy extenzív
halászati tevékenység. A tógazdaság késôbb keltetôkkel, teleltetôkkel, ivadékos tavakkal bôvült, a ’70-es években egy része a Petôfi Szövetkezethez került.
1990-tôl próbáltunk egy ipari jellegû termelési struktúrát kialakítani. Olyan kereskedô céggel kerültünk kapcsolatba (TERIMPEX),
amely segítségével a Geleji sajt Mexikóba és Ausztráliába is eljutott.
Úgy láttuk, hogy a felvásárolt tehéntej feldolgozása nehézkesen va18 Holstein Magazin

Gelej

lósítható meg, ezért egy tehenészet létrehozásáról döntöttünk a
’90-es évek elején. Megépítettünk egy 400 férôhelyes telepet, napi
10-12 ezer literes tejtermeléssel.
2001-ben történt egy nagyobb változás, amikor a Szövetkezet átalakult gazdasági társasággá és létrejött a Dél-borsodi Agrár Kft.
Nem a tulajdonosi szemlélet szentsége miatt történt az átalakulás,
mert mi fegyelemmel gazdálkodtunk szövetkezetként is, hanem könynyebb a döntési mechanizmus egy gazdasági társaságban. A sajtüzemben sikerült a belföldi palettát erôsíteni és úgy gondoltuk,
hogy a tehenészetet 400-ról 600-ra bôvítjük. Ehhez rendelkeztünk
megfelelô mennyiségû szántóval, gyeppel. Napi 16-18 ezer liter
tejet tudunk termelni és ezt a piacon el tudjuk helyezni, így 80-90
ember megélhetését biztosítjuk hosszútávon, ami egy 650 lélekszámú településen óriási értéket jelent.
Úgy tudom, hogy 400 vemhes üszôt vásároltak 1994-ben Hollandiából, ez adja a tenyésztési alapot. Hogyan értékeli a holland üszôimport eredményét?
A legjobb mindig tiszta lapokkal indulni. Valóban értékes genetikát vásároltunk. Jobban szerettük volna Magyarországon megvenni és nem külföldrôl behozni, de nem sikerült ilyen mennyiségû
vemhes üszôt megvásárolni itthon. A holland tenyésztés nincs rossz
helyen a világ tenyésztését tekintve. Ma is jó döntésnek ítélem meg.
Az egyik százezer literes tehenünket is onnan hoztuk be üszôként.
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Az elmúlt évben látványos termelésnövekedést értek el, mi ennek az oka? Mivel magyarázható a kiválónak mondható 30
liter feletti istállóátlag?
A 400-ról 600-ra történô létszámbôvítés során a Szegedfish Kft-tôl
vásároltunk nagyon jó genetikai háttérrel rendelkezô tenyészállatokat 2006-ban, ami az ottani tenyésztôk kiváló munkáját dicséri
és ezért nagyon hálás vagyok. Sok apró lépés kellett ennek az eredménynek az eléréséhez. Komoly szakmai vitákat okoz, de mi a kétszeri fejés mellett tettük le a voksot. Ezáltal több ideje jut a tehénnek pihenésre, valamint felkészülni a következô fejésre. A hátránya,
hogy ezáltal a tôgyekben raktározódó tej nagyobb volument jelent.
A kétszeri fejésre már üszôkorában fel kell az állatot készíteni. A telepünk központi felhajtó utas, így is esetenként egy óra húsz perc a
felhajtási és fejési idô kompletten. Amennyiben ezt háromszor tennék meg a tehenek, a nap 24 órájából sokkal kevesebbet tudnának
pihenéssel tölteni. Elengedhetetlen a száraz alom és a nagy pihenôtér, ezért az istállóterheltséget 10-15%-kal csökkentettük. Korábban 96 tehenet tartottunk az istállóban, most 84-et, de a fejlesztés
befejezése után 72 lesz, ami azt jelenti, hogy jelenleg 11 m2-rôl 15 m2re növekszik a tehenenkénti pihenôtér mérete. Ehhez pihenôkert
csatlakozik 20-25 m2-es tehenenkénti férôhellyel. Ebbôl látszik,
hogy nálunk elsôdleges szempont a tehén komfortjának kielégítése.

A folyamatos új beruházások is a tehenek komfortérzetének
javítását szolgálják?
A létszámnövelés azt jelentette, hogy mindent kinôttünk egyszerre, és minden épülethez hozzá kellett nyúlni. A borjak elhelyezéséhez növeltük a Steimann-ketrecek számát, a fogadó istállót bôvíteni kellett és új termelô istállót építettünk. Készítettünk egy fejôházat kizárólag a frissen ellett tehenek számára. Nagyon figyeltünk a
jó istállóklíma elérésére, amit természetes szellôztetéssel oldottunk
meg. Sokan a ventilátoros megoldást választják, nálunk azonban
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a nádpalló is tökéletesen bevált. Az istállók tájolásával a mesterséges szellôztetés helyett inkább a természetes mellett döntöttünk.
Új istállót biztosítottunk a körmözéshez és három körmözô kalodát is vásároltunk. Nálunk az elletôbôl csak ápoltan mehet a fogadóba az állat, a növendékteleprôl szintén csak ápoltan jöhet a központi telepre. Minden héten rendszeresen, több napon keresztül történik a lábak kezelése, ebbôl adódóan erre gondot, pénzt, épületet
kellett biztosítani. Minden az állatért történt, figyelembe vettük,

hogy ne legyenek szûkek a fordulók, az istállók szárazak legyenek,
új szalmatárolókat építettünk, hogy száraz alommal tudjuk ellátni
telepet és kibôvítettük a silóteret. Figyeltünk arra, hogy széles legyen
a felhajtó, hogy a tehenek kényelmesen tudjanak közlekedni és úgy
látszik, hogy ezért nagyon hálásak. Én azt vallom, hogy nem spórolni kell, hanem ésszerûen kell gazdálkodni. Nagyon sok környezetvédelmi beruházás folyik mostanában az állattartó telepeken.
Önöknél környezetvédelmi szempontból megfelelô a trágyakezelés rendszere?
Mi a trágyaelhelyezést már induláskor, 1994-ben megoldottuk. Ez
az adottságokból, kényszerbôl történt. Ahhoz, hogy a trágyát ki tudjuk vinni bármely idôpontban, ahhoz szilárd út, szilárd trágyatér
kellett. Ahhoz pedig, hogy a keletkezett csapadékot fel tudjuk fogni, csurgaléklé aknát építettünk. Nagyon sok fejlesztés folyik mostanában trágyakezeléssel kapcsolatban. Mindig a józan paraszti észt
kellene követni. A trágya arra való, fôleg egy 10 aranykoronás szántóval rendelkezô gazdaságnál, hogy termeljen és értéket érjen el a növényen keresztül. Ahhoz, hogy a tömegtakarmányokat, silót, lucernát biztonságosan meg tudjuk termelni, ezt a trágyát fel kell használni.
A geleji sajt ma már országos hírû, ami az önök sajtüzemében
készül. Mostanában egyre élesebb harc folyik a tejtermelôk, a
tejfeldolgozók és az áruházláncok között, amitôl egy saját feldolgozóüzemmel rendelkezô tejtermelô vállalkozás megmenekül.
A Sajt Kft. a Dél-borsodi Agrár Kft. 100 %-os tulajdonában van.
A gazdasági kapcsolat teljes egészében piaci alapon mûködik. Ha
nem lett volna a sajtüzem, nagy valószínûséggel nem fejlesztettük volna a vállalkozáson belül a szarvasmarha tenyésztést.
Úgy tudom, hogy az összes tejet itt dolgozzák fel, vásárolnak
még hozzá?
A korábbi években vásároltunk tejet, de a telepi fejlesztés pontosan
azt célozta, hogy a kiváló és megbízható minôség érdekében mindenképpen saját tejbázis legyen. A tejtermékek ízharmóniája szempontjából a beltartalom meghatározó, ezért alul-, vagy másként
takarmányozott tej nem biztos, hogy megfelelô. A piacról nagyon
könnyû kiesni és roppant nehéz bejutni. Nagyon komoly érdekünk
fûzôdik ahhoz, hogy inkább egy kicsivel kevesebbet szállítsunk a
piacra, minthogy a minôség rovására menjen a termék elôállítása.
Egy ilyen régiós üzemnél, ahol mindenki ismer bennünket, a rendszer zárt és integrált mûködése szükséges. Nem beszélve arról, hogy
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Telepszemle
mi a savót visszaitatjuk a szarvasmarha telepen, ami nagyon jó étrendi hatással van. Ezért nagy gondot okozna, ha az idegen tej savója véletlenül nem megfelelô minôségû lenne.
Milyen sajtok készülnek a feldolgozó üzemben?
Az exportpiacra az arab ízlésnek megfelelô, hagyományos kaskaval
készül félkemény kategóriában. Belföldre a szokványos sajtokat
gyártjuk, trappistát, Geleji gomolyát, valamint napi termékekként
tejet, tejfölt, túrót, kefirt stb. Magas minôséget garantálunk, emiatt a tejfeldolgozáson nincs nagy profit, a fogyasztó viszont egészséges terméket kap. Valamikor juhsajtok is színesítették a palettát.
A kilencvenes évek elején még Amerikába is szállítottunk juhsaj-

tokat. Az utóbbi években viszont a magyar élômunka óriási terhei
miatt nem tudtunk versenyképes áron szállítani. Több versenytársunk pl. Bulgária, Szlovákia stb. olcsóbban tudta ezeket a termékeket a világpiacra juttatni. A juhsajt természetesen hiányzik a palet-

táról, mert szerették, kedvelték a vásárlók, külföldön pedig hungarikum volt ez a magyar termék. Amikor versenyképességrôl beszélünk, figyelembe kellene venni a közgazdasági környezetet is,
amelyben mûködnünk kell. A túl szigorú magyar gazdasági környezet lett a geleji juhászat veszte.
A tejtermékek számára mennyire nehéz piacot találni?
Nagyon keményen meg kellett harcolnunk mind az export, mind
a belföldi piacért. Ez személyhez kötött feladat, ezért saját magam
intézem két kollégám segítségével. Az ár lényeges kérdés, de önmagában nem elégséges egy piacnak a megtartásához. Kell egy folyamatos személyes kontaktus a feldolgozó és a kereskedô között,
ami mindkettô számára biztonságot jelent. A boltokkal, boltosokkal közvetlen kapcsolatom van, amit nagyon szívesen ápolok napi
szinten. Sok információt kapok tôlük, hogy a fogyasztónak mi a véleménye, mikor szállítsunk, mikor van a legtöbb vevô stb.
Nagyon hosszú és nagyon sok buktatóval terhelt a minôségi tejtermék piacra juttatása. A fogyasztó a minôséget sajnos másodlagosan értékeli, elsôsorban az ár a meghatározó. A sajtoknál az elmúlt
években divattá vált egyéb termék bevitele a tehéntej terhére. Mi sem20 Holstein Magazin

mi ilyen jellegû dolgot nem engedünk meg magunknak. A Geleji
sajt ma is úgy készül, ahogy azt valamikor ôseink kigondolták. Vannak olyan 4-5 milliárdos forgalommal rendelkezô kereskedelmi láncok, ahol a tehéntejbôl készült termékek között a geleji termék 6080 %-os részarányban van jelen, ami azt mutatja, hogy a minôségi
termékeknek azért mégis van létjogosultsága. Mi elsôsorban BorsodAbaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Heves megyébe szállítunk.

A rengeteg sebbôl vérzô tejpiaci helyzet ellenére sosem hallom
panaszkodni. Ez saját mentalitásának köszönhetô, vagy úgy
érzi, hogy az Ön által vezetett cégnél nincs ok panaszra?
Nem szoktam panaszkodni, alapvetôen optimista, életszeretô ember vagyok. Azon pedig, hogy a tejágazat több sebbôl vérzik, el kell
gondolkodni, valóban megtettünk-e mindent annak érdekében, hogy
ez ne így történjen. Mi nulláról indultunk. Amikor ‘90-ben elnök lettem, összesen 80 millió forint mérleg fôösszeggel vettük át a céget.
Mára 3 milliárd forintot fektettünk be a Sajt Kft-be és a tehenészetbe együttesen.
Nálunk csapatok vannak kialakítva (takarmányos, elletôs, fejôs, növendékes stb.). Saját csapatukon belül történik a váltás. Ez egy kicsit több embert igényel, nálunk az 1200 szarvasmarhánál 20-23-at,
de azt gondolom, hogy aki az embert sajnálja az állattenyésztéstôl,
az ne foglalkozzon ezzel. Szeretem azt, amit csinálok és szeretem az
embereket. Nálunk korrekt munkakapcsolatok vannak. Ennek persze óriási ára van. 2008-ban 183 millió forint adót fizettünk a dolgozóink után. Ha mindenki ennyi adót fizetne, akkor az ország nem
itt tartana. Az adó megkerülése nálunk nemzeti sporttá vált.
Nagy probléma, hogy Magyarországon a vezetés kultúrája csak nyomokban lelhetô fel. A vezetôk méltatlan körülmények között, minimálbéren alkalmazzák a dolgozóikat és elvárják tôlük, hogy reggeltôl estig a telepen legyenek. Sok problémának ez az eredôje. Az irányító és a dolgozó közötti kapcsolat, valamint a munkaszervezés
nagyon fontos. Nagyon sok jó ötlet származhat a munkatársaktól,
nálunk pl. az elletô-, beteg-, ill. fogadóistállók kialakításakor sok
esetben az ott dolgozó munkatársaim javaslatait fogadtuk meg.
Minden reggel öt óra körül kint vagyok a telepen. Szükségesnek tartom a pontos feladatmeghatározást és úgy gondolom, hogy a szoros ellenôrzésnél még jobbat nem találtak fel. Jó a bizalom, de az
eredményekhez kell a fizikai, vizuális és verbális jelenlét. A geleji
gazdaságban nagyon sokat foglalkozunk a dolgozók helyzetével.
Példaként tudom említeni, hogy amint lehetôségünk volt rá, pihenôparkot építettünk, hiszen mindenkinek szüksége van pihenésre
és nem mindenki engedhet meg magának drága nyaralást. Mivel
halas gazdaság vagyunk, egy horgásztó is színesítheti a dolgozók
mindennapjait, így is szeretnénk hozzájárulni munkatársaink
pihenéséhez.
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Agrár Európa hírei
Európai Unió
Tejpiaci kilátások 2015-ig

torpanás a rövidtávon leginkább befolyással lévô tendencia. Középtávon azonban a kedvezô körülmények visszaállására számít az
EU, ami elsôsorban a belsô piaci kereslet folytatódó bôvülését takarja. Ez 10 százalékos termelés-növekedést fog hozni az elôrejelzés szerint az EU szintjén. E mögött a régi tagok sajttermelésének 9,5, az újakénak 13,8 százalékos növekedése áll. A fogyasztás
oldalán ugyanígy az új tagok bôvülése a nagyobb. Úgy is fordíthat-

Az Európai Bizottság szerint az EU tejszektorának kilátásaira
rövidtávon a gazdasági válság nyomja rá bélyegét. A nyerstej-árak
mélyrepülését a tejtermékárak is követeik, bár kétségtelenül
kisebb mértékben. Az elsô félévben a tejárak
Vajpiaci elĘrejelzés, 2006-2015, ezer tonna
nyomottak maradnak. Ez ebben az évben fel2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
erôsíti a koncentráció növekedését a tejter- Termelés
2 076 2 151 2 158 2 163 2 092 2 028 1 991 1 996 1 964 1 949
ebbĘl EU15
1 883 1 891 1 911 1 928 1 870 1 815 1 792 1 799 1 777 1 775
mékpályán.
ebbĘl EU12
193 260 247 235 222 213 199 197 187 174
2008-ban – a 2 százalékos kvótaemelés elle- Import
90
91
62
85
85
85
85
85
85
85
nére – alig emelkedett a tejtermelés a közös- Export
241 212 143 156 133 135 104
46
28
24
2 047 2 050 2 036 2 053 2 054 2 048 2 042 2 035 2 021 2 009
ségben, pedig a tejárak rég nem látott magas- Felhasználás
ságokban jártak. A 2009 március végén záró- Egy fĘre jutó fogyasztás (kg) 4,18 4,17 4,13 4,14 4,13 4,10 4,07 4,05 4,01 3,97
ebbĘl EU15
4,73 4,72 4,67 4,67 4,64 4,61 4,57 4,53 4,48 4,43
dott kvótaévben a kvótakihasználás mélypon- ebbĘl EU12
2,15 2,14 2,10 2,15 2,16 2,16 2,16 2,17 2,16 2,16
tot mutatott, ami a most kezdôdött periódus- Zárókészletek
magán
37
81 121
90
50
10
10
10
10
10
ban tovább fokozódik majd.
intervenció
63
0
0
70 100
70
0
0
0
0
Középtávon az EU tejtermelése helyre fog áll- készletváltozás
-121
-19
40
39
-10
-70
-70
0
0
0
ni, bár a 2015-ig tartó periódus végén sem
fogja teljes mértékben lefedni a kvóta mennyiségét. Az EU elôre- juk az elôrejelzést, hogy a tejtermelés növekedése csaknem teljes egéjelzése szerint a kvóta 2015/16-os szezonban történô eltörlése szében a sajttermelés növelésére fog fordítódni, amely többletet
nem lesz érezhetô hatással sem a termelés mennyiségére, sem az leginkább az új tagok fognak megenni. Eközben az EU sajtexportárakra. A tejtermelés 2015-ben alig 1,8 százalékkal fogja megha- ja ugyanis folytatja visszaesését.
ladni a tavalyi szintet, de ezen belül az új tagok 4,2 százalékkal A vaj és soványtejpor árai az EU intervenciós ár szintjére csökkenkevesebb tejet fognak várhatóan elôállítani. Eközben épp ezen ta- tek 2008 végére. Az EU be is avatkozott. Ebben az évben az e tergoknál számítanak az átlagos felvásárlási arány jelentôs, 4 száza- mékek iránti világpiaci kereslet gyenge marad. Ennek ellenére az
lékos növekedésére. (A 70%-os arány nagyjából megfelel a mi je- EU megállíthatatlanul szorul ki vaj világpiacáról. Emiatt 2015-re
lenlegi arányuknak.)
az EU vajtermelése 1,9 millió tonnára fog várhatóan csökkeni a tavalyi 2,2 millió tonnáról. A fogyasztás a réTejtermelés, felvásárlás és tehénállomány, 2006-2015
gi tagoknál csökken, az újaknál stagnálni fog.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Termelés (millió t)
148,1 148,0 148,7 147,4 147,5 148,2 148,7 149,6 149,8 151,4 A soványtejpor termelése 8 százalékkal fog
ebbĘl EU15
119,6 119,7 120,2 119,4 119,6 120,4 121,3 122,2 122,5 124,3 mérséklôdni 2015-re. Az export is esni fog,
ebbĘl EU12
28,5 28,3 28,5 28,1 27,9 27,8 27,4 27,5 27,3 27,1
ami szintén az EU termékek versenyképesFelvásárlás (millió t)
132,6 132,9 133,6 132,7 133,1 134,0 134,8 135,9 136,4 138,2
ebbĘl EU15
113,9 114,1 114,6 113,8 114,1 114,9 115,9 116,8 117,1 119,0 ségének romlását jelzi a világpiacon.
ebbĘl EU12
Felvásárlási arány (%)
ebbĘl EU15
ebbĘl EU12
Zsírtartalom (%)
Fehérjetartalom (%)
Hozam (kg/tehén)
ebbĘl EU15
ebbĘl EU12
Tehénállomány (millió egyed)
ebbĘl EU15
ebbĘl EU12

18,8 18,8 19,0 18,8 18,9 19,1 18,9 19,1 19,2 19,2
89,6 89,8 89,9 90,0 90,2 90,4 90,6 90,8 91,0 91,3
95,2 95,3 95,3 95,4 95,4 95,5 95,5 95,6 95,6 95,7
65,9 66,3 66,8 67,1 67,9 68,6 68,9 69,7 70,3 70,8
4,04 4,04 4,04 4,04 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05 4,05
3,34 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36
6093 6124 6200 6277 6346 6426 6520 6629 6693 6753
6654 6690 6745 6817 6880 6941 7033 7121 7154 7173
4501 4509 4623 4693 4763 4864 4928 5069 5196 5325
24,3 24,2 24,0 23,5 23,2 23,1 22,8 22,6 22,4 22,4
18,0 17,9 17,8 17,5 17,4 17,3 17,2 17,2 17,1 17,3
6,3
6,3
6,2
6,0
5,9
5,7
5,6
5,4
5,3
5,1

Tejpiaci reform
Nem kívánja újratárgyalni az Európai Bizottság a tejpiac reformjáról tavaly hozott
európai uniós döntéseket, köztük a fokozatos kvótanövelést - adta értésre Mariann
Fischer Boel biztos március végén Brüszszelben, az EU-tagországok mezôgazdasági
minisztereinek találkozóján.
Az ülés legfontosabb napirendi pontjaként felAz átlagos tejhozamok emelkedése fennmarad, de az új tagoknál vetett tejpiaci helyzet témaköréhez Magyarország, Ausztria, vala– az alacsonyabb bázis miatt – gyorsabb lesz, mint a régieknél. mint a hozzájuk csatlakozó Németország, Szlovénia és Szlovákia
Ezzel szemben a tehénállomány az új tagoknál fog erôteljesebben emlékeztetôt nyújtott be a miniszteri tanácshoz, olyan – fogalmacsökkenni (közel 20%-kal, szemben a régiek 3%-ával).
zásuk szerint nem hagyományos – intézkedéseket kérve, amelyek
A sajtpiacon a belsô és a világpiaci kereslet növekedésének meg- ellensúlyozhatják az árcsökkenés folyamatát.
Ezzel kapcsolatban Forgács Barnabás, a FöldSajtpiaci elĘrejelzés, 2006-2015, ezer tonna
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Termelés
8 926 8 932 8 969 8 997 9 082 9 246 9 395 9 542 9 646 9 879 um szakállamtitkára az ülést követôen az
ebbĘl EU15
7 727 7 745 7 768 7 795 7 857 7 974 8 104 8 211 8 288 8 512 MTI-nek elmondta, egyebek között az interebbĘl EU12
1 199 1 187 1 201 1 202 1 225 1 272 1 292 1 330 1 358 1 367 venciós ár felülvizsgálatát, valamint az exportImport
101
94
81
81
81
83
85
87
89
91 visszatérítés összegének felülvizsgálatát kérExport
586 596 545 542 543 543 558 558 536 525
ték. Az Európai Bizottság szerint azonban joFelhasználás
8 441 8 430 8 506 8 536 8 620 8 785 8 923 9 071 9 199 9 445
Egy fĘre jutó fogyasztás (kg)
17
17
17
17
17
18
18
18
18
19 gilag nincs lehetôség az ár emelésére, az exebbĘl EU15
19,1 18,9 18,9 18,9 19,0 19,2 19,2 19,4 19,4 19,8 portvisszatérítés módosítása pedig a nemzetebbĘl EU12
10,5 10,8 10,9 10,8 11,1 11,5 12,2 12,9 13,5 14,1 közi partnerek, illetve a Kereskedelmi Világ22 Holstein Magazin
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Agrár Európa hírei
Soványtejpor piaci elôrejelzés, 2006-2015, ezer tonna
Termelés
ebbĘl EU15
ebbĘl EU12
Import
Export
Felhasználás
ebbĘl EU15
ebbĘl EU12
Zárókészletek
magán
intervenció
készletváltozás

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
866 913 860 839 843 830 792 825 774
694 726 698 675 687 678 640 676 631
172 186 162 164 155 153 151 149 143
21
10
8
8
8
8
8
8
8
85 202 163 125 110 127
96
90
77
783 688 660 700 720 736 734 728 728
715 602 571 607 623 638 638 634 635
67
86
88
93
97
97
96
94
93
95 128 173 195 215 190 160 175 152
95 128 173
75
75
75
75
75
75
0
0
0 120 140 115
85 100
77
20
33
45
22
20 -25 -30
15 -23

szervezet (WTO) érzékenysége miatt nem kívánatos. Nem reagált
pozitívan Brüsszel arra a felvetésre sem, hogy vizsgálják felül az
iskolatej-programba bevonandó termékek körét, valamint az intervenciós idôszak elôrehozását célzó kezdeményezést is.
- Ezúttal nem volt túlságosan konstruktív és segítôkész a bizottság - fogalmazott a szakállamtitkár.
Az uniós tejpiacon jelentôsen visszaestek az árak a nemzetközi
keresleti-kínálati helyzet, illetve a 2006-os és a tavalyi reformok
nyomán, ez utóbbiak a termelés bôvítésének irányába hatottak.
Tavaly kvótanövelésrôl, illetve a kvóták fokozatos eltörlésérôl
döntött a miniszteri tanács.
Fischer Boel leszögezte, hogy a bizottság hajlandó támogatási intézkedésekrôl tárgyalni, de elutasítja a kvótákra vonatkozó korábbi döntések felülvizsgálatát. Ez szerinte nem oldja meg a problémát, és a termelôkben csak bizonytalanságot keltene, ha Brüsszel
ellentmondásos üzeneteket küld.
A biztos úgy vélte, hogy a termelés idén és jövôre is 4-5 százalékkal a kvótaplafon alatt marad uniós szinten. Hozzátette, hogy
az unió már szinte minden támogatási lehetôséget kihasznált az
ágazatban, és ami még maradt, „nem lenne hatékony a jelenlegi
körülmények között”.
A fent említett országok emlékeztetôje mindazonáltal nem menynyiségi korlátozásokat kér, hanem egyebek között az intervenciós
mennyiségek növelését, az exporttámogatás fokozott biztosítását,
valamint a tejpor felhasználásának engedélyezését állati takarmányként. Azt is sürgetik, hogy a bizottság már idén végezze el
azt a piacelemzést, amelyet a eredeti tervek szerint jövôre kellett
volna elkészítenie.
A tavalyi reformdöntés értelmében a tagországok tejtermelési
kvótái a jövôben évi egy százalékkal emelkednek, majd 2015-re
megszûnnek.
Magyarország már tavaly jelezte, hogy ez a döntés nyerstejexportôrként hátrányosan érinti, és azt nemzeti hatáskörben igyekszik ellensúlyozni. (FVM)
A tejkvóta rendszer felszámolása és a tejpiac kilátásai
Jim Begg, a Brit Tejipari Szövetség szakértôje a március 11-12-én,
Londonban tartott szakmai konferencián kijelentette, hogy a tejkvóta rendszer felszámolása az EU tagországokban – az össztermelés megemelkedése révén – a tejárak 12 százalékos csökkenését vonhatja maga után. A szakminiszterek ugyanis abban állapodtak meg,
hogy – a sima landolás biztosítása érdekében – a kvótarendszer
2015-ben történô megszüntetéséig a tagországok évi egy százalékkal növelhetik kvótáikat. Ezt a megközelítést a tagországok többsége támogatta, figyelmen kívül hagyva annak várható kihatásait
a tejárakra, amelyek a tagországok többségében már az elmúlt évben is visszaestek. A legutóbbi fél évben az árak Németországban
26,9 százalékkal, az Egyesült Királyságban 15,5 százalékkal, Fran2009/2

ciaországban pedig 12,2 százalékkal csökkentek, és ez minden bizonnyal alapvetôen befolyásolja a következô 2-3 év
2015
787 árainak alakulását is. A világpiaci árcsökkenés ellensúlyo651 zására Brüsszel kénytelen volt ismételten bevezetni a tejter137 mékek exporttámogatását.
8 Begg szerint azonban az átmeneti nehézségek nem jelentik
101
a tejtermelés válságát, sôt, az hosszabb távon fényes jövô
729
elôtt áll, amely a termelés növelését teszi szükségessé, és
637
92 a tejszektor szempontjából a legnagyobb kihívást az jelen117 ti, hogy hogyan tudja kielégíteni a növekvô keresletet. A
75 lakossági jövedelmek növekedése és a fogyasztási szokások
42 változása révén ugyanis számottevôen megnövekedhet a tej-35
termékek iránti kereslet a fejlôdô országokban, amelyek
azt saját termelésbôl nem lesznek képesek kielégíteni.
A másik komoly kihívás, hogy az EU tejtermelésében az árak jelentôs differenciálására lenne szükség. Feltétlenül el kell ismerni ugyanis azon termelôk többletmunkáját és magasabb ráfordításait, akik extra minôségû termékeket (többek között biotermékeket) állítanak elô.
A „tehénadó” javaslat elvetése
Tekintettel arra, hogy a metánkibocsátásokért nagymértékben a
szarvasmarhatartás tehetô felelôssé, Írország és Dánia felvetett egy
olyan javaslatot, hogy a szarvasmarhatartók fizessenek különadót
az általuk tartott állatlétszám után.
Dán szakértôk szerint ugyanis egy tehén egy év alatt 4 tonna széndioxidnak megfelelô metánt termel, míg egy autó ugyanennyi idô
alatt csak 2,7 tonna széndioxiddal szennyezi a levegôt. A javaslattevô két ország is hamar belátta azonban, hogy egy ilyen adó
elviselhetetlen terheket róna a Közösség amúgy is nehéz
helyzetben lévô szarvasmarha szektorára, és versenyhátrányba
hozná a tagországok marhahús- és tejtermelôit a harmadik országok kevésbé szigorú környezetvédelmi elôírások mellett mûködô
termelôivel szemben.
A Bizottság egyetértett a metánkibocsátások visszafogásának szükségességével, de elvetette az úgynevezett „tehénadó” bevezetését,
mivel az – véleménye szerint – legfeljebb átmeneti megoldást jelentene a problémára. A tagországoknak tehát más utat kell választaniuk a 2005-ben kitûzött cél teljesítéséhez, amely szerint a kibocsátásokat 2020-ig átlagosan tíz százalékkal kell csökkenteni. A
csökkentési direktívák megállapításánál figyelembe vették a tagországok jelenlegi terheltségi szintjét, így pl. Írországra és Dániára
20 százalékos csökkentési kötelezettség van kiszabva, míg Romániában és Bulgáriában 2020-ig megmaradhat a mostani kibocsátási szint.
Fentiek alapján a Bizottság olyan álláspontra helyezkedett, hogy
szarvasmarhatartás külön megadóztatása veszélybe sodorhatná a
Közösség tej- és hústermelését, ezért az üvegházhatású gázkibocsátást inkább az iparban és a közlekedésben kell visszafogni.
Ugyanakkor a második pillér megnövelt költségvetésébôl nagyobb
összegeket lehet fordítani az állattartás nemkívánatos mellékhatásainak kiküszöbölésére.
„Rendes” tejet adnak a génmódosított kukoricával táplált
szarvasmarhák is
A génmódosított kukoricával táplált szarvasmarhák ugyanolyan
összetételû tejet adnak, mint „hagyományos” takarmánnyal hizlalt társaik – derült ki német kutatók tanulmányából. Azután sem
lehetett kimutatni semmiféle elváltozást a tejben, hogy az állatokat két éven át géntechnológiával módosított kukoricával etették
– áll a müncheni Technische Universität szerdán a bajor tartományi gyûlés mezôgazdasági bizottságában ismertetett tanulmányáwww.holstein.hu 23
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ban. Ez volt a világon az elsô ilyen jellegû, hoszA feldolgozói értékesítési árak alakulása
szabb távú összehasonlító kutatás. Kiderült,
2008. II. 2009. I.
2009. II. 2009 II/2008 II. 2009 II/2009 I.
hogy a tehenek szervezete ugyanúgy képes megFt/kg
%
emészteni a génkezelt kukoricaféleséget – leg- Polytej
135,03
124,02
121,89
90,27
98,28
alábbis a kísérletben használt legismertebb
Dobozos friss tej
148,42
138,82
134,27
90,47
96,72
amerikai fajtát, a MON 810-est – mint a haDobozos tartós tej
151,35
135,14
130,36
86,13
96,46
gyományos takarmányt. Sem a tejben, sem az
Vaj
1 183,24 1 045,19 1 039,50
87,85
99,46
állatok vérében nem lehetett kimutatni semmi102,62
Vajkrém
772,23
716,05
734,78
95,15
lyen elváltozást. A MON 810 jelû kukorica a
657,20
634,66
625,78
95,22
98,60
génkezelésnek köszönhetôen ellenáll egy ve- Tehéntúró
Tejföl
350,49
327,69
318,59
90,90
97,22
szélyes kártevônek, a kukoricamolynak. A gén102,35
Natúr
joghurt
387,81
369,13
377,82
97,42
módosított technológia támogatói azt szok336,46
343,32
96,48
102,04
ták kiemelni, hogy így nem kell rovarölôvel Gyümölcsös joghur 355,83
280,73
279,32
274,76
97,87
98,37
permetezni a növényt. Az ellenzôk szerint vi- Kefír
1 154,29
912,86
859,37
74,45
94,14
szont a kukoricamolyra mérgezô fehérje, amit Trappista sajt
1 061,84 1 122,09 1 149,08
108,22
102,41
a génmódosítás nyomán a növény tartalmaz, Ömleszett sajt
ártalmas lehet az állatokra és az emberi szerveForrás: AKI PAIR
zetre is. A müncheni egyetem kutatói Heinrich Meyer professzor árak mérséklôdését a belföldi kereslet és a kivitel mérséklôdése mivezetésével 2005 májusától 25 hónapon át meghatározott rend atti relatív túlkínálattal lehet magyarázni. Az AKI adatai szerint a
szerint 18 szarvasmarhát etettek génkezelt kukoricával, míg másik nyerstej export februárban 11 százalékkal volt kisebb, mint egy év18-at hagyományos kukoricával. A kutatók havonta vizsgálták a szar- vel korábban. Ebben a feldolgozók nyerstej exportjának 20 százavasmarhák vérét, a tôlük lefejt tejet és az álFogyasztói árak változása
latok ürülékét.
2008. II. 2009. I.
2009. II. 2009 II/2008 II. 2009 II/2009 I.
Összesen a 36 állat 38 ezer adatát értékelték ki,
Ft/kg
%
s azt találták, hogy takarmánytól függetlenül ha- Polytej
227,56
206,08
206,00
90,53
99,96
sonlóan alakult a tejhozamuk, a súlyuk, s az ál- Dobozos friss tej
251,57
222,72
225,52
89,65
101,26
talános állapotuk. A viszonylag magas – napi Dobozos tartós tej
264,00
243,41
243,92
92,39
100,21
5,3 milligramm – rovarölô-fehérje bevitel elleVaj
1 935,38 1 961,51 1 935,36
100,00
98,67
nére a génkezelt kukoricával etetett tehenekVajkrém
1 219,28 1 189,77 1 207,11
99,00
101,46
nél sem lehetett kimutatni elváltozást sem a
Tehéntúró
1 035,47 1 154,18 1 121,63
97,18
108,32
szervmûködésben sem a termékenységben. EnTejföl
618,74
661,37
663,81
100,37
107,28
nek a génmódosított kukoricaféleségnek a terNatúr joghurt
483,28
501,23
493,47
102,11
98,45
mesztését betiltották Magyarországon és négy
Gyümölcsös
joghur
542,79
538,07
527,36
97,16
98,01
másik EU-tagállamban, Franciaországban, AusztKefír
441,19
455,87
456,38
103,44
100,11
riában, Görögországban és Luxemburgban.
1 524,13 1 550,30 1 557,06
102,16
100,44
A génkezelt növényekkel szemben számos Trappista sajt
Ömleszett
sajt
1
767,71
1
947,46
1
910,25
98,09
108,06
európai uniós tagország gyanakvó, az EU
Forrás: AKI PAIR
élelmiszerbiztonsági hatósága ugyanakkor
lékos visszaesése is benne van e hónapra viszonyítva. A gyenge
engedélyezné a MON 810-es kukoricaféleség forgalmazását.
forint miatt ugyanakkor az export átlagára a januári 74,46-ról
74,61 Ft/kg-ra emelkedett.
Magyarország
A KSH adatai szerint idén januárban a tej átlagos felvásárlási ára Februárban a világpiaci áresések is folytatódtak. Ezt a gazdasági vi66,4 Ft/kg volt. Elôrejelzésünk szerint a februári szint mintegy lágválsággal összefüggô kereslet-csökkenéssel lehet magyarázni.
63,5 lesz, ami jelzi, hogy tovább folytatódott a felvásárlási árak A feldolgozók által érvényesíthetô átadási árak februárban mind az
esése. Az AKI PAIR adatai 63,33 forintot mutatnak februárra. Az elôzô év azonos idôszakához képest, mind az elôzô hónaphoz
képest mérséklôdtek.
100
Tehéntej termelĘi átlagára, Ft/kg
Éves viszonylatban egyedül az ömlesztett saj-tokat tudta a tejipar
96,5
95
drágábban adni 8 százalékkal. A havi változá-sok között is vannak
90
kivételek, amelyek ára 2 százalékkal növe-kedett. Ilyen a vajkrém,
a joghurtok, és megint az ömlesztett sajtok.
85
Valódi értékelésre akkor nyílik módunk, ha a feldolgozói értékesí80
tési árak változását a fogyasztói árak változásának fényében vizsgáljuk meg. A 2009 februári fogyasztó árak az egy évvel korábbi75
hoz képest a tehéntúró, a tejföl és az ömlesztett sajt esetében vol71,6
70
tak számottevôen, 7-8 százalékkal magasabbak. A többi inkább stag66,4
67,0
nált ugyanúgy, mint az egy havi árak.
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24 Holstein Magazin

2006.

2007.

2008.

2009.

Összegezve a képet: a nyerstej ára immár több mint egy éve folyamatosan csökken, ezt a legtöbb feldolgozói ár követte, bár jelentôsen kisebb arányban. A tejtermékek fogyasztói árai ezzel szem2009/2
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ben alig változtak, igaz nem is tudtak emelkedni. Ehhez hozzátartozik, hogy a termékpálya mindhárom szintjét érintették a mûködési költségemelkedések, bár különbözô mértékben. A legnagyobb energiafelhasználó a feldolgozóipar.
A válsággal, illetve az azzal kapcsolatos hangulatkeltéssel összefüggésben a tejtermékek iránti kereslet is jelentôsen, mintegy 5-8
százalékkal mérséklôdött 2009 elején Magyarországon. Eközben a
forint gyengülése miatt a tejtermékek importja gazdaságtalanná
vált. Ezzel függhet össze, hogy a tejipar tudott néhány terméknél
kisebb áremelést elérni.
Az év hátra levô részében nem számíthatunk a forint jelentôs
erôsödésére, ezért az import nyomása tartósan mérséklôdik. Ezt
erôsíti, hogy több környékbeli országban a tejszektor leépülése
igen felgyorsult. Ilyen például Szlovákia és Lengyelország. Tehát
kínálati nyomásuk is csökken.
A kereslet oldalán nem számíthatunk kedvezô változásokra. Arra
azonban igen, hogy a kevesebb importtermék miatt a hazai termékekbôl kevésbé esik vissza az eladás. Ilyen összefüggésben a hazai termelôk és feldolgozók pozíciói a belföldi kiskereskedelemben némileg javulnak. Ha ehhez a fogyasztók tudatosabb
viselkedése és esetleg közösségi marketing programok is csatlakoznának, ezt akár tartóssá is lehetne tenni.
Mezôgazdasági Bizottság: súlyos helyzetben a tejágazat
A nem megfelelô uniós szabályozást, az országok tejkvótájának
felemelését okolták elsôsorban a tejágazat súlyos problémái miatt
a felszólalók az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának
Agrárpiaci, Szabályozási és Élelmiszerbiztonsági albizottságának
ülésén.
A kvóta felemelése a Tej Terméktanács termelôi és feldolgozói oldala szerint is jelentôs, mintegy 300-400 millió literes tejtöbbletet okoz Magyarországon.
Istvánfalvi Miklós, a terméktanács alelnöke szerint az EU bizottságának azonnal be kell avatkoznia a tejpiaci egyensúly megteremtése érdekében, egyebek között be kell fagyasztania az országok tejkvótáját. Szorgalmazta továbbá, hogy a magyar agrártárca
kezdeményezzen tárgyalásokat az EU bizottságával a kérdésben,
együttmûködve a térség országaival.
50 százalékkal több támogatást
A szakmai szervezet szeretné elérni a kvótaalapú támogatás 50 százalékos emelését, továbbá azt is, hogy Magyarországon fogyasztásélénkítô marketingkampány induljon a tejtermékek forgalmának növelésére.

Gráf tárgyalt a tejesekkel
A tejdemonstrációs bizottság képviselôivel konzultált a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban Gráf József, a
tárca vezetôje. Ezt Dékány András, a minisztérium szóvivôje közölte. Elmondta: a miniszter tájékoztatta a demonstrációs bizottság megbízottait brüsszeli tapasztalatairól, amelyeket a legutóbbi
agrárminiszteri tanácsülésen szerzett.
Forgács Barnabás, az agrártárca európai ügyekért felelôs szakállamtitkára kedden az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizottságának
az állattenyésztés helyzetével foglalkozó ülésén úgy tájékoztatta a
honatyákat az uniós mezôgazdasági miniszterek tanácsülésérôl,
hogy nem sikerült érdemi áttörést elérni az unió Bizottságánál a
tejkérdés megnyugtató rendezése érdekében.
Utcára mennek
A tejágazat válsága miatt újította fel tevékenységét a tejágazati
demonstrációs bizottság március elején. Errôl a Mezôgazdasági
Szövetkezôk és Termelôk Országos Szövetsége (MOSZ) Szarvasmarha-tenyésztôk Országos Választmányának tagjai döntöttek legutóbbi ülésükön Budapesten.
Bezuhant a piac
A MOSZ egyik friss elemzése szerint egy hónap alatt 8 százalékkal estek az árak, így a tejtermelôk kilátásai, az ágazat helyzete
az elmúlt hetekben tovább romlott. A nyerstej termelôi alapára
januárban átlagosan 62,64 forint volt literenként, ez mintegy 8
százalékos csökkenés a tavaly decemberi 67,53 forinthoz képest,
és mindössze kétharmada a tavaly januári árnak. Az idei januári
tejfelvásárlási árak 55-67 forint között mozogtak literenként, ami
– az elôzetes adatok alapján – februárra tovább csökkent.
Önköltség alatt
A szabad piaci árak, azonnali szállításra – a gyenge forint ellenére
is – csupán 45-50 forint között alakultak. A jelenlegi felvásárlási
árak elmaradnak a tej önköltségi árától, literenként akár 15-20 forintos veszteséget is okozhatnak a tejtermelôknek. A MOSZelemzés szerint például egy évi 4 millió liter tejet elôállító gazdálkodó vesztesége éves szinten akár 60-80 millió forint is lehet.
Elemzôk szerint visszaesett a magyar nyerstej-export is, az „importnyomás” viszont egyre erôsödik a magyar tejpiacon.
A csehek már menetelnek
A tejpiaci válság nemcsak a magyar ágazatot sújtja, hanem az
unió egészét, különösen a közép-európai régió országait. A térség

FVM: 2,5 milliárd van az ágazatra
Bitsánszky Márton, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium osztályvezetôje közölte: mintegy 2,5 milliárd forint
áll rendelkezésre az ágazat helyzetének javítására, amely egyebek
mellett hatósági díjak átvállalásában, az iskolatejprogram fokozott
támogatásában és a marketingköltségek növelésében jelenik meg.
A kereskedôk is felelôsek
Bakos Erzsébet, a Tej Terméktanács szakmai koordinátora a kereskedôk felelôsségére is felhívta a figyelmet, amikor emlékeztetett
rá, hogy a túlzott mértékû kereskedôi árrés miatt a tej feldolgozói,
átadási ára és a fogyasztói ár között jelentôs az eltérés. Példaként
említette, hogy a 2,8 százalékos zsírtartalmú tej átadási ára 140 forint literenként, ugyanakkor a kereskedô ezt a terméket 240-250
forintért adja az üzletekben a fogyasztóknak. (MTI)
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Agrár Európa hírei
gazdálkodói – köztük Egyesületünk képviselôi – ezért a hónap
közepén Prágában demonstrációt tartottak. A tüntetésen résztvevôk fô követelése az volt, hogy az újonnan csatlakozott uniós országok gazdálkodói ugyanolyan bánásmódban részesüljenek, mint
a régi tagországokban dolgozó társaik. Emellett a tejpiac jelenlegi kaotikus viszonyainak rendezését és átláthatóvá tételét követelték a gazdák a cseh fôvárosban.
Hibázott az EU
Magyar tejpiaci elemzôk szerint a tejágazati válság kialakulásának
okai közt szerepet játszik az unió elhibázott ágazati politikája,
például a tagállami tejkvóta megemelése. Továbbá a tej hazai felvásárlási árának folyamatos csökkenése, valamint a tejtermelôk kiszolgáltatottsága a feldolgozóknak, a feldolgozók gyenge alkupozíciója a kiskereskedôkkel – fôként a nagykereskedelmi láncokkal – szemben. (MTI)
Megint tüntetnek a tejesek
Továbbra is demonstrációt fontolgat a tejtermelôk demonstrációs
bizottsága, miután tárgyalt Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel Budapesten.
A testület úgy döntött, hogy nem mond le a demonstráció megtartásáról. A megváltozott körülményekre tekintettel azonban annak
idôpontját és helyszíneit mérlegeli. A tejtermelôk jelentôs része
jelenleg nem rendelkezik felvásárlási szerzôdéssel a megtermelt tejére. A meglévô szerzôdések nagy része árat nem tartalmaz. Az agrártárca ez év január 21-én meghirdetett 2,5 milliárd forintos intézkedési csomagja az ágazat megsegítésére megkésett, és hatását
nem érezteti – állítják a tejtermelôk. A bizottság közleménye szerint a szerdai konzultáción Gráf József arról adott tájékoztatást a
demonstrációs bizottságnak, hogy Mariann Fischer Boel, az unió
agrárbiztosa az öt ország támogatásával készült, a hektikus tejpiaci helyzet megoldását célzó javaslatot elutasította. Az agrártárca
irányítója ugyanakkor ígéretet tett, hogy Brüsszelben további
támogatókat keresnek és a következô uniós agrárminiszteri értekezleten továbbra is napirenden tartják - az ügyben érintett országok
– a közösségi tejpiaci szabályozás kérdését.
A demonstrációs bizottság javaslatot tett az agrártárca vezetôjének
a nemzeti hatáskörbe tartozó intézkedések megoldására is. Így például a tejtermelôk szeretnék eléri a termelôi tb-befizetések viszszatérítését, továbbá a hitelek biztosítását szeretnék elérni, illetve
a hitelek kamattámogatását is kezdeményezik. Jelezték azt is,
hogy a tejágazat válságának megoldása érdekében tárgyalásokat
kívánnak folytatni a pénzügyminiszterrel és a leendô kormányfôvel is. (MTI)
Nem veszik át a tejet a Vajdaságban
Nem veszi át a tejet a szerbiai Vajdaságban több tejgyár. A nemzetközi gazdasági válságra és a kereslet csökkenésére hivatkoznak.
A zombori (Sombor) Dukat tejgyár egyoldalúan felmondta a szerzôdést a tejtermelôivel és február 16-a óta nem veszi át tôlük a tejet. A nagybecskereki (Zrenjanin) Mlekoproduktban pedig azt közölték, hogy nem tudják átvenni a tejfölösleget, mert miközben a
kínálat nagy, addig a tej iránti kereslet visszaesett. Ezzel veszélybe kerül több száz tejtermelésbôl élô család megélhetése. A
tejtermelôk szerint a túltermelés egyik legfôbb oka az, hogy a tejgyárak nemrég nagy mennyiségû tejport importáltak. A Salford
csoportosulás tulajdonába tartozó szabadkai tejgyárban is a tej
fölvásárlásának radikális csökkentése mellett döntöttek. A vállalat
bezárta hat átvevôhelyét.
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Kimaradt erjesztett tömegtakarmányát és a rendszeresen
keletkezô silótéri melléktermékét (silótrágyáját) folyamatos szállítással megvásárolnám. Továbbá 5-10 éves komposztálódott nagy mennyiségû szervestágya is érdekel.
Ár földrajzi elhelyezkedés és minôség kérdése.
Halasi Ernô
Telefon:30/324-61-02
halasi.erno@gmail.com
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Hazai szerzôink

Az olaszperje növénytermesztési
vonatkozásai
1

Dr. Orosz Szilvia1 és Kontró József2
Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllô
2
Sersia Farm Kft.

Az un. ’szilázsfüvek’ új generációja, az édesfüvek egyre nagyobb
területet hódítanak meg a hazai szántóföldi növénytermesztésben.
2006. ôszén megközelítôen 350 ha-on, 2008. ôszén már közel
6.000 hektáron vetettek a termelôk olaszperjét, illetve annak hibridjét. Jelen cikkben az olaszperje, ezen belül is elsôsorban a
Suxyl nevû fajta termesztéstechnológiájával és betakarításával,
valamint a gyakorlatban elôforduló nehézségekkel és problémákkal foglalkozunk.
Az olaszperje fajták között 2008-ban is a legnépszerûbb a Suxyl
nevû, vetésforgóba illeszthetô fajta volt. A Suxyl sikerének egyik
oka, hogy termesztésével (vetésforgóba illesztve) lehetôvé válik a
terület optimális kihasználása, így az adott területen két év alatt
(minimum) három kultúrát lehet betakarítani. A Suxilt ôsszel
kalászos vagy silókukorica után telepítjük, az április végén-május
elején történô betakarítását követôen pedig újra kukoricát lehet
vetni a területen. Lazább talajokon lehetséges egy második
kaszálás is, ami nagyjából 3 hét múlva követi az elsôt, ezután
pedig – május második felében – lehet utána cirkot vetni. A
Suxyl másik nagy elônye, hogy az elsô kaszálásra 15-25 tonna/ha
termésmennyiséget (szenázs értékben) biztosítva lehetôvé teszi,
hogy ôsszel kevesebb kukoricát silózzunk, így több szemes kukoricát értékesíthetünk (a 2007-es 65 Ft/kg-os kukorica ár mellett ez
jelentôs összeget képviselt).
1. Tápanyagigény
Az olaszperje igen tápanyag- (fôleg nitrogén-) igényes növény, a
termés mennyisége, valamint annak táplálóanyag-tartalma, a
kijuttatott nitrogénmennyiség függvénye! A termés mennyiségét,
illetve annak fehérjetartalmát elsôsorban a kijuttatott (hozzáférhetô) nitrogén mennyisége határozza meg. Ha kevés nitrogént
kap a növény, akkor vagy nem nô meg, vagy alacsony lesz a
fehérjetartalma.
A nagy mennyiségû nitrogén mûtrágya kiváltására a szerves trágya (akár a fû elôtti kultúra alá kijuttatva), valamint a hígtrágya
is tökéletesen megfelel.
Összes tápanyag-igény:
• foszfor: 60-80 kg P2O5/ha/év
• kálium: 100-120 kg K2O/ha/év
• nitrogén: 150-200 kg N/ha/év
(ennyi tápanyagot vesz ki a növény a talajból)
Alaptrágyázás: Az olaszperje ugyan tápanyagigényes növény,
nagy hibát azonban ilyenkor nem lehet elkövetni. A foszfor és káliumellátás a növény fejlôdéséhez fontos, aminek jelentôs hatása
van a következô évi termésmennyiségre. Ezeknek a mûtrágyáknak
az ára azonban az elmúlt két évben megkétszerezôdött-háromszorozódott, így sokan elhagyják a kijuttatásukat. Tökéletesen lehet
ôket helyettesíteni szerves trágyával vagy hígtrágyával. Az ôszi nitrogénellátásról megoszlanak a vélemények: van aki juttat ki, van
aki nem. Egy biztos: ha ôsszel (októberben) meg akarjuk kaszálni
28 Holstein Magazin

az olaszperjét (Suxyl), akkor gabona után (augusztus végén,
szeptember elején) kell telepíteni és biztosítani kell számára minden tápanyagot (N, P, K)!
Ekkor kijuttatandó mûtrágya mennyiség:
P 60 kg hatóanyag/ha
K 100 kg hatóanyag/ha
N 60 kg hatóanyag/ha
Ajánlott hígtrágya mennyiség: 20 m3/ha
Tavaszi tápanyag-utánpótlás. Tavasszal kizárólag nitrogén mûtrágyát vagy hígtrágyát juttatunk ki két ütemben:
• március elején 80 kg hatóanyag/ha nitrogén mûtrágyát vagy
25-30 m3/ha hígtrágyát
• kb 20 cm-es fejlettségû olaszperje esetében: 60 kg hatóanyag/ha nitrogén mûtrágyát, vagy 15-20 m3/ha hígtrágyát.
1.1 Megvalósult gyakorlati példa a fejtrágyázás hatásának
bemutatására
• ’A’ gazdaság fejtrágya adagja: 150 kg nitrogén hatóanyag volt.
• ’B’ gazdaság fejtrágya adagja: 30 kg nitrogén hatóanyag volt.
Egyiknek sem volt pillangós elôveteménye, tavasszal elsô kaszálásra mindkét gazdaság kb. 20 t/ha fonnyasztott (35%sza.) termést
realizált. Eredmény:
• ’A’ gazdaság szenázsának a fehérje tartalma: 17% sza. volt,
• ’B’ gazdaság szenázsának fehérjetartalma: 12 % sza. volt.
• A különbség 5%.
20 tonna 35% szárazanyag-tartalmú szenázs szárazanyag-hozama 7
tonna szárazanyag, aminek 5%-a 0,35 tonna, vagyis 350 kg. ’A’
gazdaság tehát hektáronként 350 kg fehérjével többet realizált,
amely a 120 kg többlet nitrogén-hatóanyag eredménye volt. Ez
343 kg 35 %-os ammónium-nitrátnak felel meg. 343 kg100 Ft
= 34.300 Ft.
Amennyiben a 350 kg fehérjét extrahált szójadarával pótoljuk, a
költségek az alábbiak szerint alakulnának. 1 kg 46%-os nyersfehérje-tartalmú extrahált szójadara ára: 110 Ft. 350 kg nyersfehérje megfeleltethetô 836 kg 46% fehérjetartalmú extrahált szójadarának.
Vagyis 1 hektárról 836 kg110 Ft = 91.960 Ft nyersfehérje-többletet termeltünk, aminek bekerülési költsége 34.300 Ft volt. Tehát 57.660 Ft/ha értékû nyersfehérjét takarítottunk meg a szarvasmarha ágazatnak. Egy 500-as létszámú tehénállomány részére vetett 100 ha-on ez több mint 5 millió forint! Összegzésként megállapítható, hogy fehérjét a legolcsóbban – a magas nitrogén mûtrágya árak ellenére – még mindig mûtrágyából lehet elôállítani.
Várható nehézségek a tápanyagpótlás során: A jelentôs mennyiségû nitrogén hatóanyag hajlamosíthat a nitrát-terheltségre. Ezért
biztosítani kell a növénynek, hogy elegendô ideje álljon rendelkezésre a nitrát fehéréjévé való átalakítására (legalább 1 hónap) a
mûtrágyázástól a betakarításig. Továbbá érdemes ellenôrizni a
szilázs/szenázs nitráttartalmát. Irányadó határérték: a TMR összes
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nitráttartalma ne haladja meg az 1500 ppm sza. értéket. A tapasztalatok szerint a nagy mennyiségû nitrogén kijuttatás megfelelô
betakarítási fenofázist alkalmazva (a kalász hasban van), normál
körülmények között nem okoz megdôlést a növényállományban.
2. Vetéselôkészítés
Az olaszperje vetéselôkészítése megegyezik a búzáéval. A többéves Bahialnak és Avensylnek célszerû az altalajlazítás, majd szervestrágya kijuttatás. A Suxylnek nem kell altalajlazítást végezni,
ha vetésforgóba illesztjük. Például silókukorica után – elegendô
vetés elôtt tárcsázni. Vetés elôtt a búzának megfelelô magágyat
készítünk.
Várható nehézségek a talajelôkészítés során: Apró magról lévén szó, nagyon fontos a jó minôségû, aprómorzsás magágy készítése. A gyakorlatban ez általában nem jelent gondot, kivéve, ha
kötött talajról van szó, és az száraz, ami augusztus végén –
gabona után – gyakran elôfordul. Ilyenkor a tárcsázás hatására (ha
lehet egyáltalán tárcsázni) rögökben szakad fel a talaj, amely elmunkálása nem könnyû feladat. Esetenként segítséget jelenthet a
Güttler henger alkalmazása, amely képes a nagyobb rögöket is
széttörni, így a magot „porba” vetve várhatjuk a szeptemberi esôket. Ha a szárazság miatt végképp nem boldogulunk a talajelôkészítéssel, akkor ajánlott megvárni a szeptemberi esôket, és csak azután elvégezni a vetôágy elôkészítést. A nem kellôen elôkészített
és ülepedett (szerves trágyázás esetén) rögös talajba a mag különbözô mélységbe hull, így a kelés egyenetlen lesz.
3. Vetés
A vetés végrehajtása során az alábbiak szerint járunk el:
• a vetés idôpontja: augusztus vége – október eleje között, cél
az elsô fagyok megjelenéséig a 6 leveles állapot, illetve a
bokrosodás elérése (kb. 6 hét).
• a vetés módja: gabonasortávra, 1-2 cm mélyre vetünk
• a vetés magszükséglete:
 Suxyl, Avensyl: 25kg/ha,
 Bahial: 30 kg/ha.
• a vetés után: tömörítés pl. gyûrûshengerrel.
3.1 Mire érdemes figyelni a vetés során?
Korai vetés esetén az a probléma merülhet fel, hogy (ha nem tervezünk ôszi kaszálást) túlbokrosodik a növény és a hó alatt kipállhat. Szerencsés esetben, hótakaró nélküli és enyhébb teleken nem
jelent problémát az erôs fejlettség. A vetésidô eldöntésekor vegyük
figyelembe az ôszi betakarítás következô nehézségeit: novemberi
kaszálásnál számítsunk arra, hogy a fû nehezen fonnyad és rendkívül alacsony szárazanyag-tartalommal kell a rendrôl betakarítani
az olaszperjét, illetve esôs novemberi idôjárás esetében nem tudjuk idôben felszedni a rendet a lágy talaj miatt. Amennyiben nem
tudunk a talajra rámenni a járvaszecskázóval vagy bálázóval, akkor is takarítsuk be késôbb a már nem használható füvet (trágyára
kerül). A renden hagyott anyag ugyanis magas cukortartalma révén kiváló alapanyag a talajban élô élesztôgombáknak, Clostridiumoknak (vajsavtermelô baktériumoknak). Ezen káros mikroorganizmusok felszaporodnak és ’megfertôzik’ az újulatot. Így tavaszszal megváltozott mikroflórájú olaszperjét takarítunk be. Az aerob
mikrobák a szilázsban inaktív állapotban túlélnek, majd a bontás
után robbanásszerúszaporodásnak indulnak, ami erôs felmelegedésben nyilvánulhat meg. Tehát a renden hagyott olaszperje komoly kockázatot jelent a következô évi fûszilázs minôsége szempontjából.
2009/2

Az olaszperjét késôn, október második felében (szemes kukorica
után) is lehet vetni, de kockázatos, ugyanis a talajhômérséklet már
alacsony. A növény ekkor már lassan fejlôdik, november elején pedig talajmenti fagyok is lehetnek. Van olyan gazdaság, amelynek
sikerült az október közepi telepítés, de nem ez ideális idôpont.
Késôi vetéskor nem szabad spórolni a tápanyaggal!
A vetést gabonavetôgéppel végezzük, de nem gabona mélységre!
Erre gondosan ügyelni kell, mert – fôleg késôi vetés esetén – mire
az aprómagból kikel a növény és átküzdi magát az 5 cm vastag
talajon, már novembert írunk. Ha a fagyok beállta elôtt nem történik meg a gyökérváltás, tavaszra a hajszálgyökerek elszakadása
miatt a vetés kiritkulhat, vagy akár el is tûnhet.
4. Gyomirtás
Mivel a Suxyl, az Avensyl és hibridje a Bahial ôsszel igen intenzíven kel ki, tavaszi fejlôdése pedig robbanásszerû, így az esetek
döntô többségében sem ôsszel, sem tavasszal nem igényel gyomirtást. Az esetlegesen elôforduló gyomok szinte mindig kétszikûek (repce, csattanó maszlag, árvacsalán), amelyek ellen könnyû
védekezni.
5. Betakarítás és tartósítás
A betakarítás idejének egyik kulcspontja a növény fenofázisa,
ami azt jelenti, hogy akkor vagyunk a termésmennyiség-minôség
kompromisszumán alapuló optimumon, amikor a kalász még hasban van. Ez kb. 80-90 cm-es növénymagasságot jelent. Amenynyiben azt szeretnénk, hogy a növény táplálóanyag-tartalma (fehérje és energiatartalma) kedvezô legyen, célszerû a betakarítást
már akkor elkezdeni, amikor a kalász még hasban van (április kö-

Kaszálás: a szársértés kedvezô és kedvezôtlen hatásának megítélése még vitatott

Olaszperje rend: szélesre állított terelôlemezekkel
www.holstein.hu 29

Holstein_2009_2.qxd

09/4/17

11:12

Page 30

Holstein_2009_2.qxd

09/4/17

11:12

Page 31

FEJÉSTECHNOLÓGIA
A Készenlét Zrt-nek a fejéstechnológia választása során elsôdleges szempontja az volt, hogy egy olyan céggel tudjon stabil kapcsolatot kialakítani, melynek fô célja a fejés hatékonyságának maximalizálására és a fejés kíméletességére való törekvés. Ennek az elvárásnak felelt meg az ír DairyMaster, mely egyike a világ vezetô fejôgépgyártó cégeinek. A Dairymaster világszerte elismert sikerének titka,
hogy a csapat folyamatos kötelességének érzi a fejlesztést és a kutatást. Úttörô fejlesztôknek tekinthetik magukat a fejôházi berendezések gyártásában, de ugyanez elmondható az automata trágyakihúzókról, az automata etetôberendezésekrôl és a telepirányítási rendszerekrôl is.
A DairyMaster megoldást kínál mindenre, amire egy tejtermelô gazdaságnak szüksége lehet. Fejôházi
berendezések gyártása, tehén ellenôrzô rendszerek, technológiai termékek, etetôrendszerek mind a fejôházon
belüli és kívüli etetéshez és tehénválogató rendszerek.

A DairyMaster Swing Over (lengôkaros) fejôberendezés esetén az
akna közepén, a fejôk feje felett elhelyezett lengôkarok lehetôvé teszik,
hogy a készüléket az akna mindkét oldalán felváltva használjuk.
A lengôkarok saválló acélból készülnek, ezáltal hosszú élettartamúak.
A lengôkaros kivitel által kínált elônyök:
• Akadálymentes munkakörülmények
• Moduláris felépítés
• Alacsonyabb fenntartási és karbantartási költség
• Költségtakarékos

A DairyMaster Swiftlo Revolver karusszel fejéstechnológia
megnyitja a lehetôségeket az állomány bôvítése elôtt.
A karusszel kivitel által kínált elônyök:
• Nagy áteresztôképesség
• A DairyMaster által kínált technológiai újításoknak köszönhetôen
max. 2 fô kezelôszemélyzet
• A fejés teljes automatizálásával 1 fô kezelôszemélyzet is elegendô lehet
• A külsô fejésnek köszönhetôen kicsi a berendezés helyigénye
• A berendezés mûködés során stresszmentes körülményeket biztosít

A Készenlét Zrt. az új fejéstechnológia telepítésén túl vállalja a már meglévô
technológiák teljes felújítását, szervizét, valamint alkatrésszel való ellátását,
legyen szó eredeti vagy utángyártott alkatrészekrôl.
Elérhetôségek:
8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel.: 89/510-180, Fax: 89/510-199, Mobil: 30/385-75-84
Web: www.keszenlet.hu
E-mail: kereskedelem@keszenlet.hu
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zepe). Javasolt tehát április közepétôl rendszeresen vizsgálni a növényt. Meleg idôben gyorsan, 1-2 nap alatt kikalászol a növény!
Kalászolás után a termés mennyisége jelentôsen nem nô, fehérje és
energiatartalma csökken, lignintartalma viszont drasztikusan emelkedik! A tapasztalatok azt mutatják, hogy akár 0,5-1 MJ/kg sza.
energiát, valamint 5-7% sza. nyersfehérjét is veszíthetünk. Tehát
a drágán megvett mûtrágyából elôállított táplálóanyagtartalom
elveszik, vagyis kidobtuk a pénzt az ablakon. Betakarítás után a
következô növedék számára biztosítsunk 40 kg hatóanyag/ha
nitrogén mûtrágyát.
A másik kulcspont az idôjárás. A 20 tonna/ha termés tekintélyes tömeget képvisel, amit meg is kell tudni fonnyasztani ahhoz,
hogy 35%-os szárazanyag-tartalmat érjünk el. Készülni kell a nagy
termésmennyiség okozta mûszaki és technológiai problémák helyi megoldására, mert ennek a növénynek ez a termésmennyisége
tartósan várható tulajdonsága és egyben egyik legnagyobb elônye
(költségek tekintetében mindenképpen). A kaszálást 2-2,5 m szélességû kaszával célszerû végezni.
Hagyjuk a renden legalább 1 napig fonnyadni a füvet, majd járvaszecskázóval vagy bálázóval gyûjtsük össze. A harmat felszáradáskor (9 óra körül) érdemes elkezde-ni a kaszálást, azonnali rendterítéssel és (kedvezô idôjárás esetében a déli területeken) másnap
reggel lehet a rendképzést és -felszedést megkezdeni.
A fonnyasztás április második felében azonban (termésmennyiségtôl függôen) akár 2-3 napot is igénybe vehet. Május elsô hetében, ha a hômérséklet eléri a 30 °C-ot, nem több viszont, mint 56 óra! A szársértés tekintetében megoszlanak a vélemények. Az
ütôujjas szársértô hagyományos eszköze a fûszilázs-készítésnek,
gyorsítja a fonnyadást, nem okoz levélpergésbôl adódó fehérjeveszteséget (a fû szárölelô levélszerkezete miatt), de növelheti a
szántóföldi cukorveszteséget (fokozott, nagy felületû lécsurgás
miatt). A rendkezelés (terítés és összerakás), mint a fonnyasztás
gyorsításának mûvelete igen fontos a nagy termésmennyiségû
olaszperje esetében. Arra kell törekedni, hogy a perje lehetôség szerint a leghamarabb bekerüljön a depóba.
A rendterítést semmiképpen sem javasolt elhagyni, mert a szûk,
de vastag renden (a nagy termésmennyiség miatt) befülled a perje
és lassan szárad, míg laza szônyegrenden felgyorsítjuk a fonnyadást. A rendterítéshez azonban megfelelô kapacitású és stabil szerkezetû rendterítôre van szükség! Fontos a rendkezelô gépek sík
betonon történô beállítása, hogy még véletlenül se keverjenek földet a perjébe! Nem szabad elfelejteni, hogy a bendô mikrobiális
folyamatok színtere, amit megzavar egy káros erjedésû és Clostridiumokat, élesztôgombákat tartalmazó földes takarmány. A Clostridiumok spórái megjelenhetnek a tejben is!
Jó idô esetében nem kell a rendet mozgatni, a végsô szárazanyagtartalom elérésekor kell csak a rendfelszedô méretéhez beállított
szûk rendet összerakni. A rendfelszedés történhet járvaszecskázóval vagy bálázóval. Javasolt szecskaméret: járvaszecskázóval 2-4 cm.
Falközi silóba történô betárolás, illetve fóliatömlôbe történô töltés esetén, amennyiben lehetôség van rá, ragaszkodjunk a legalább 30-35 %-os szárazanyag-tartalomhoz!
Fóliatömlôben a felsô határ 40% körül van az egyenletes tömörség
és fóliafelület kialakítása érdekében (40 bar nyomással). Hozzá kell
tenni, hogy az olaszperje könnyebben és nagyobb hatásfokkal tömöríthetô, mint a lucerna. Megközelítôen 20%-kal több anyag tömöríthetô ugyanazon térfogatba (300 tonna/hurka = 60 méter
hossz esetében). Egyedi, hagyományos körbála esetén elmehetünk
40-45% száraz-anyag-tartalomig is. Falközi silóban nagyobb,
mint 40% szárazanyag-tartalom esetében jelentkeznek a tömörítés
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nehézségei. Ha ezt a problémát meg tudjuk oldani, akkor olyan szenázst kapunk, amiben több a maradvány cukor, mint a nedvesebb
és ezért nagyobb intenzitással erjedt szilázsokban. A cukortartalom a nagy szárazanyag-tartalmú szenázsban megközelítheti a 1517%-ot is. A nedves, 35% alatti szárazanyag-tartalmú szilázsokban azonban csak 2,0-2,5% cukor marad a tejsavas erjedés után.
Meg kell jegyezni, hogy a maradvány cukor hajlamosít a bontás
utáni romlásra, bemelegedésre, tehát nagy felületû falközi silóban
csak akkor alkalmazzuk ezt a megoldást, ha megfelelô silófalmenedzsmentet tudunk biztosítani, legalább 20 cm napi kitermeléssel. Falközi siló esetén ügyeljünk, hogy a fû alaposan meg
legyen taposva, különben a nem megfelelô erjedési folyamatoknak köszönhetôen a szenázs táplálóanyag-tartalmának vesztesége
(fehérje, energia) igen jelentôs lehet!
Amennyiben a tervezett betakarítás idôpontja körül esik az esô,
várjuk meg, míg az olaszperje felszárad, még akkor is, ha közben
kikalászol, mert a veszteség még így is kevesebb, mint ha vizes
(18% sza. tartalmú) perjét takarítanánk be. Az olaszperje kevésbé
érzékeny az erjedésre és tágabb szárazanyag-tartományban képes
megfelelô minôségben erjedni, mint a lucerna. Ennek ellenére az
alacsony szárazanyag-tartalom (kevesebb, mint 30%) eredménye
gyakran instabil szilázs, aminek jelentôs a csurgalékleve. Fóliatömlôben és egyedi csomagolású bálaszilázsban a csurgaléklé
összegyûlik a fólia aljában és romlást eredményez. Az ilyen alacsony szárazanyag-tartalom csurgalékléképzô hatása mérsékelhetô, de nem oldható meg még nagyobb szecskamérettel sem a fóliatömlôben.
Speciális hatást tapasztaltunk ôszi betakarítású, egyedi csomagolású bálaszenázs esetében. A fû rendkívül alacsony szárazanyagtartalma (kisebb, mint 25%) ellenére, gyenge volt az erjedés, kedvezô savi összetétellel. Az ok feltehetôen az volt, hogy ôszi betakarításkor a környezeti hômérséklet annyira alacsony, ami már gátolja a baktériumok szaporodását a bálában. A bálában található
anyag mennyisége nem elegendô ahhoz, hogy felmelegedjen, így
nem erjed meg, de nem is romlik az anaerob viszonyok miatt.
Ugyanezen alacsony szárazanyag-tartalmú anyag fóliatömlôben és
falközi silóban tárolva valószínûleg sokkal rosszabb minôségben erjed.
A zöld olaszperje, mint növény, kalászhányás elôtt betakarítva 6,4
MJ/kg sza. tartalommal valamint 21% sza. fehérjetartalommal és
15% cukortartalommal rendelkezô növény, amelynek elôállítása
komoly költséget jelent (8-12 Ft/kg).
A táplálóanyagok az erjedés során jelentôs változáson mehetnek
keresztül, mint ahogy azt elôzô cikkünkben bemutattunk. A forgalmazó cég szerint a jó minôségû szenázs legalább 5,3 MJ/kg
sza. energiatartalommal és 17% sza. fehérjetartalommal rendelkezik! Kalászhányás elôtt betakarítva, a növényt 24-25% sza. nyersrost-tartalom, 42-44% sza. NDF- és 27-30% sza. ADF-tartalom,
valamint 2-3% ADL–koncentráció jellemzi 80-150 mg/kg sza.
karotintartalom mellett. Az adatok megerôsítéséhez további országos adatgyûjtés szükséges. A növény képes potenciálisan a 20%-ot
meghaladó nyersfehérje-tartalom elérésére is a szilázsban, elsôsorban a nitrogén-pótlás függvényében! Az un. édes füvekbôl készített
szilázsok etethetôségét jelenleg azonban korlátozza, hogy nem állnak rendelkezésre pontos adatok az energiatartalomra vonatkozóan
(az emésztési együtthatók hiányában), illetve, hogy az óvatos becslés 5,5 és 6,0 MJ/kg sza. közötti laktációs nettó energia értéket
feltételez.
A szilázs/szenázs minôségét befolyásoló fôbb tényezôk:
• A növény tápanyagellátottsága.
• A növény fenofázisa betakarítás idején (kalász hasban).
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• A növény szárazanyag tartalma betakarítás elôtt.
• Földszennyezôdés jelenléte.
• A taposás minôsége (szárazanyag tartalom is befolyásolja).
• A silódepó légmentes lezárása (a hurka egyenletessége).
A várható termésmennyiség: 10-15 tonna sza./év (2 kaszálás). A
Suxylt maximum két kaszálásra nemesítették ki. A 3. (kisülhet)
és a 4. kaszálásra már nem fogja az elôzô nagy termésátlagot
hozni, de gyenge minôségû talajban egy évig meghagyva a perjét, az elôállítás 1 ha-ra vetített költségeit jelentôsen csökkentheti. A következô évben az elsô áprilisi kaszálás után kiszántható.
Nagy termôképességû talajokon a tapasztalatok szerint nem érdemes meghagyni a 3. kaszálásra.
A betakarítás harmadik kulcspontja a betakarítás gépesítésének színvonala. Egy 500-as tehénlétszámú telep olaszperje
szenázzsal történô ellátására (6-8 kg/nap/tehén) 100 ha olaszperjét
indokolt vetni. Vannak gazdaságok, amelyek a TMR-ben 50% kukoricaszilázs és 50% olaszperjeszenázs arányt terveznek, ebben az
esetben 150 ha-ra lehet növelni a telepített olaszperje terület nagyságát Suxyl esetében. Évelô perje (pl. Bahial) esetében elég ennek
a területnek a fele. A telepített terület nagyságának meghatározásához az egyik tényezô az állatállomány szükséglete, a másik a
rendelkezésre álló géppark minôsége, illetve mennyisége. Ne
feledjük el, hogy a cél a perje minél elôbbi lekaszálása, majd depóba történô beszállítása, amire mind kaszálógépekkel, mind pedig szállítókapacitással fel kell készülni! A betakarítások sorát az

Olaszperje rend: szûk rend, mely rendterítést igényel a fonnyadás felgyorsítása érdekében

olaszperje nyitja, így könnyen és viszonylag jó áron lehet bérsilózó gépet találni.

Rendfelszedés járvaszecskázóval (silózás: falközi silóban, fóliatömlôben vagy szecskabálában)
Csapadékosabb évben, amilyen a 2008-as év is volt, fel kell
készülni arra, hogy az évelô gyepeket 3 hetes idôszakonként, 2-3szor is meg kell kaszálni! Ne felejtsük el a kaszálások utáni 3040 kg hatóanyag nitrogén mûtrágya kijuttatását!
A vetésforgóba illeszthetô Suxyl elsô kaszálása után javasolt a
kukorica vetômagágyának elôkészítése. A második kaszálás lazább talajok esetén javasolt, illetve ha csak ôsszel akarunk a perje
után vetni. A kukorica alá történô talajelôkészítésnél (ami többnyire tárcsával történik) figyelembe kell venni, hogy a perje jelentôs mennyiségû (bojtos) gyökértömeget hagy maga után, amelynek baktériumkultúrával történô kezelése esetenként indokolt lehet és amelyet a kukorica meghálál.
Az olaszperje rovására szokták írni a növénytermesztôk, hogy vizet von ki a talajból, veszélyeztetve az utána következô kukorica
termésbiztonságát. Az olaszperje valóban vizet von ki a talajból,
viszont az összefüggô gyökérzete lehetôvé teszi az ôszi-téli csapadék felsô talajrétegben történô megkötését, így hozzájárul a talaj jobb vízháztartásához. A keléshez pedig a májusi csapadékra
amúgy is szüksége van a kukoricának.
Az elmúlt 2 évben (beleértve a 2007-es aszályos évet is) nincs tudomásunk olyan gazdaságról, ahol a perjét követô kukorica a talaj
vetéskori alacsony víztartalmának köszönhetôen adott volna jelentôsen kevesebb termést. A problémát inkább a perje utáni száraz talaj elôkészítése jelentette, amelyben a már említett Güttler
henger segítséget jelenthet.
Összegzésként megállapítható, hogy az olaszperje növeli a terület kihasználtságát (vetésforgóba illeszthetô típusnál), javítja a jövedelemtermelô képességet (2 év alatt minimum 3
kultúra), növelhetjük a szemeskukorica termésmennyiségét a
silókukorica csökkentésével, valamint növeli a takarmánytermelés biztonságát az ôszi-téli csapadék hasznosításával.
Mindezen eredmények alapján megállapítható, hogy az
olaszperje hibridek ígéretes takarmányai a tejelô szarvasmarhának. A különbözô hibridekbôl és keverékekbôl készített
szenázsok, szilázsok valamint szénák a tejelô szarvasmarha
takarmányozását alapvetôen változtatják meg. Ehhez arra
lesz szükség, hogy eredménnyel tudjuk beilleszteni a hazai
növénytermesztési technológiába.

Rendfelszedés elôtti szûkített rend készítése szônyegrendbôl
2009/2
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A takarmányadagok ellenôrzése –
tisztában lenni önmagunkkal
Rabi Zsolt
Sano - Modern Takarmányozás Kft.

A tejelô tehenészetekben – mint általában a gazdasági vállalkozásoknál – a cél a minél nagyobb haszon elérése. Mivel a tejtermelés
jelenleg nem a legjövedelmezôbb ágazatok közé tartozik, ezért a
tevékenység gazdasági eredményessége nagyban meghatározza a
következô idôszak életképességét. Ha egy termelô üzem kevés
eredményt produkál, akkor két lehetôség van a jobb pénzügyi eredmények elérésére: egyrészrôl növelni kell a bevételt, másrészrôl
csökkenteni a kiadási oldalt. Természetesen a legjobb megoldás,
ha mindezt egyszerre végezzük el, vagyis úgy kell csökkenteni a
kiadásokat, hogy ezzel szemben a bevétel növekedjen.
A tejelô tehenészet ebbôl a szempontból egy kicsit sajátságos helyzetben van, mivel a vásárolt értékek nagy részének egységárára gyakorlatilag nincs ráhatással (energia, víz, gyógyszer, vásárolt takarmány, gépek, stb.), csak ezek mennyiségét tudja szabályozni. Ugyanakkor nincs ráhatása a megtermelt végtermékek (tej, borjú, stb.) értékesítési árára sem.
Eredményességjavító megoldásként napjainkban szinte kizárólag a
hatékonyság növelését említhetjük. Ha a fenti megállapításhoz hozzátesszük, hogy a tejtermelés költségének mintegy felét a takarmányozási költségek teszik ki – azon belül is elsôsorban a vásárolt takarmányok értéke magas –, akkor magától értetôdik, hogy a hatékonyság javítása elsôsorban a takarmányozás hatékonyságának javítását jelenti. Magától értetôdik azért is, mert az egyéb költségtényezôk optimalizálására sok esetben már nincs számottevô lehetôség. A legtöbb üzemben sem az élômunkaerô-ellátottság, sem a
telepüzemelési költségek nem csökkenthetôek drasztikusan tovább,
a többi költségtényezô pedig elhanyagolható megtakarítást eredményez.
Hatalmas tartalékok vannak tehát a takarmányozás terén, amit talán jól illusztrál az a példa is, hogy egy átlagos magyar tehenészetben a megtermelt tej kb. 8-10%-a származik az olcsó tömegtakarmányból, a maradék tejmennyiséget abrakból állítja elô a
tehén. Ez egyrészt gazdaságilag, másrészt élettanilag is rendkívül
hátrányos. Ugyanez az arány a hasonló éghajlatú Olaszországban
pl. 38%, Franciaországban 59%, míg Németországban 40%
(E.D.F.-Star, 2000). A jobb éghajlatú Írország képes 75%-ban
tömegtakarmányból termelni a tejet, vagyis minden negyedik liter tejhez van csak szükség abrakra. Ilyen értékek mellett a hazai tejtermelés egyszerûen nem lehet versenyképes a fenti országokkal
szemben. Amíg fôként szemeskukoricából akarjuk biztosítani az
energiát és szójából a fehérjét, addig törvényszerû, hogy az egy literre esô takarmányköltség magasabb, mintha szilázsból és szenázsból tennénk ugyanezt. 1 MJ NEL egy jó minôségû kukoricaszilázsból kb. 1,08 Ft-ba kerül, ugyanez az energiamennyiség szemeskukoricából 3,12 Ft-ba. A bendôvédett zsírok által biztosított
energia elérheti a 10Ft/MJ-t is. Fehérjénél is hasonlóak az arányok: 1kg fehérje lucernaszénából 78,43 Ft-ba, szójából 217,4
Ft-ba kerül. Természetesen a szükséges energiát és fehérjét
csak tömegtakarmányból biztosítani nem lehet, de minél jobb
minôségû a tömegtakarmány, annál kevesebb abrakra van
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szükség és ez fordítva is igaz: a gyenge tömegtakarmány-minôséggel törvényszerûen együtt jár a magas abrakfelhasználás.
A napi gyakorlatban mégis legtöbbször a támogatásokat, a politikai helyzetet, a technológiát és még ki tudja milyen tényezôket
okoljuk, holott a legtöbbünknek lenne mit sepregetnie a saját
háza táján is! Persze egyszerûbb mindig másokra mutogatni és
másokat hibáztatni, de valljuk be ôszintén, közülünk hányan számoltak utána, hogy gazdaságilag mit jelentene, ha a gyalázatos
2,1-2,2-es laktációs átlagot sikerülne 2,5-2,6-ra feltornázni? Csak
megjegyzésképpen: Hollandia már országos szinten(!) tudja a 3,0
feletti laktációs átlagot…
Vagy azt, hogy mekkora pluszbevételt jelentene a sokhelyütt 3540% feletti selejtezési százalékot 25-30%-ra csökkenteni és a
felesleges vemhes üszôket magas áron értékesíteni? Vagy azt,
hogy az egy literre esô abrakfelhasználást 50g-mal csökkentve egy
500-as tehenészet éves szinten 200 tonna abrakkeveréket tudna
megtakarítani? Ez szerény számítások szerint is 10 millió forint
megtakarítást jelentene! Ehelyett elképedve hallom sokhelyütt,
hogy napi 15-16 kg abrakkal „tömik” a nagytejû csoport teheneit,
majd az istállóba belépve a trágyában annyi abrakmaradék található, amin egy kisebb ólra való disznó vígan meghízna… Mégis
egyszerûbb másra mutogatni, és mástól várni a megoldást. Mert
nálunk ugye mindig mindenrôl MÁS tehet…
Mint pl. néhány hazai tehenészetben, ahol reggel nyolc órakor már
senki nincs, a telepen égig ér a gaz, az épületek katasztrofális állapotban vannak, a termelés alig haladja meg a 20kg-ot. A tömegtakarmányok gyenge minôségûek, a dolgozók munkaminôségérôl
nem is beszélve. A termelés önköltsége magasan a felvásárlási ár
felett van, óriási a veszteség. Alacsony a tej beltartalma, sok a
problémás, beteg tehén. Literszám használják a hormonokat, mert
másképp nem lenne elegendô ellés. Pedig a képlet egyszerû: ha
nincs senki a telepen, akkor nincs senki, aki az ivarzó teheneket
megfigyelje, hétvégén pedig nincs termékenyítés (mert ugye a
hétvége az hétvége… de ez végül is csak az év 28,5%-a, nem
több…) Mert nálunk ugye mindig mindenrôl MÁS tehet…
Ennek némileg ellentmond, hogy pl. egy fejér-megyei nagyüzemben pár hónap leforgása alatt több, mint 5 literrel sikerült a fejési
átlagot növelni csak azzal, hogy egy kérôdzôknek optimálisabb,
kevesebb abrakot és több tömegtakarmányt tartalmazó takarmányadagot állítottak össze. Jobban figyelve a tehén élettani sajátosságaira, a munkaszervezésre és még pár apró, de igen lényeges
menedzsmentbeli tényezôre. Ugyanaz a technológia, ugyanaz a
genetika, ugyanaz a tömegtakarmánybázis…És ez nem egyedi
eset! Nálunk tényleg mindig mindenrôl MÁS tehet?
Ahhoz, hogy egy üzem – a tej felvásárlási árától függetlenül –
gazdaságosabban tudjon mûködni, hatékonyabbá kell tenni a takarmányozást. Ehhez az szükséges, hogy valóban jó minôségû és
kellô mennyiségû tömegtakarmányokat állítsunk elô, és a fennmaradó igényt elégítsük ki abrakkal. Az egy literre felhasznált ab-
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Hazai szerzôink
rak mennyiségének 300 g alatt kell lennie! A költségek ésszerû
csökkentése nem egyenlô az indokolatlan elvonásokkal, vagyis
1000 Ft kiadás megtakarítása csak látszólagos, ha a bevétel is
csökken 1.000 Ft-tal. Ha többel csökken, akkor csak tovább
fokoztuk a veszteséget…
A takarmányozás hatékonyságának eléréséhez elôször pontosan
ismernünk kell a jelenleg etetett takarmányadag „értékét”. Ezt
nem a számítógép, vagy valamelyik labor fogja számunkra
meghatározni, hanem a tehén maga. Nagyon sok mutatószám és
megfigyelés alkalmazható, amely jellemzi a takarmányadag
biológiai értékét, egyszóval a hasznosulását. Minden takarmánykomponens, amely nem hasznosul, drága és feltétlenül
számûzendô a takarmányadagból. Ugyanakkor minden komponens, amely valamilyen módon javítja a termelés hatékonyságát
szinte kötelezôen alkalmazandó! Ezt azonban nem a forgalmazók
színes prospektusai fogják eldönteni, sem pedig az elvi és
elméleti okfejtések, hanem a tehén maga... A hatékonyság
ellenôrzésének elsô lépése tehát a tehén takarmányozásra adott
reakcióinak megfigyelése, és csak az utolsó lépés egy új takarmányadag számítása.
Egyszerûbben fogalmazva: hasznosabb, ha a jelenleg etetett adagot módosítjuk – tökéletesítjük, mintsem az irodába egy újat kalkulálunk a számítógépen. Ehelyett sokszor csak teljesen új adagokban tudunk gondolkodni (grammokkal és tizedekkel zsonglôrködés), pedig még azt sem tudjuk, hogy az eddig etetettel mi
volt a probléma. Ha egy 38 literre számított adagból a tehén csak
30-33 liter tejet termel, akkor nem az a megoldás, hogy 40 literre
számítunk egy másikat, hanem megkeressük, hogy a hiányzó 5-8
liter hol veszik el. Mert valahol elveszik, az biztos…
Általános szabály, hogy a valós tejtermelés és a számított adag
nem térhet el 2-3 literrel egymástól. Ha akár a tej mennyisége,
akár a tej beltartalma elmarad ettôl az értéktôl, akkor vagy a
számítás volt rossz, vagy – ami gyakoribb – a hasznosulás nem
kielégítô.
A tej mennyiségének mérése akár napi szinten is megoldható, de
a kevésbé felszerelt üzemekben is kontrollálható a havi próbafejések alkalmával. A tej beltartalmi értékei – egyedenkénti szinten
– szintén a havi ellenôrzô fejés alkalmával értékelhetôek. A kapott
eredményeket értékelni kell egyed-, csoport- és állományszinten
is. Az egyedenkénti tejmennyiség-csökkenés havonta nem lehet több mint 3 liter. Természetesen az egyéb eseményeket
figyelembe kell venni: pl. mivel az ellenôrzô fejés havonta egyszeri alkalommal van, ezért elôfordulhat, hogy éppen aznap ivarzik a
tehén, és teljesen normális nála a nagyobb tejcsökkenés. A kiugróan sok tejet vesztô teheneket minden hónapban ellenôrizni kell.
Ugyanez érvényes a tej beltartalmára is (tejzsír, tejfehérje, tejcukor, tejkarbamid, SCC). A tejzsír értéke a rost emészthetôségérôl
ad tájékoztatást, míg a tejfehérje a bendô energiaellátottságáról. A
tejzsír az elsô két hónapban folyamatosan csökken, majd utána
folyamatosan emelkedik. A tejzsír mennyisége összefüggésben
van a napi tejjel és a napszakkal is. Általában magasabb napi
tejtermeléshez alacsonyabb tejzsír-tartalom tartozik, és a reggeliesti fejés között is van különbség. A százalékos meghatározás
helyett jobb, ha a napi termelt tejzsírmennyiséget értékeljük: a
tehénnek legalább napi 1,2-1,3 kg tejzsírt kell produkálnia. Az ez
alatti mennyiség oka a legtöbbször a bendô alacsony pH értéke,
amelyet a nem kielégítô rostemésztés okoz. Az 5% feletti tejzsír
általában ketózisra utal. A tej fehérjetartalma ugyanakkor lényegesen stabilabb érték. Emiatt a 0,1%-nál nagyobb eltérések már
jelzésértékûek. Az alacsony tejfehérje (<3,0%) rossz bendôbeli
36 Holstein Magazin

energiaellátottságot, míg a magas tejfehérje (>3,7%) energiatöbbletet jelenthet. Cél, hogy a laktációban mért legalacsonyabb
és legmagasabb érték között a különbség ne legyen több mint
0,3%. A tej zsír-fehérje arányából (FEQ) szintén értékes következtetések vonhatóak le: az 1,1 és 1,3 közti érték tekinthetô normálisnak, az ez alatti érték acidózist, az e feletti érték ketózist jelent.
A tej karbamidtartalma a fehérjebevitellel és az energiabevitellel
(fehérjehasznosulás) van összefüggésben. Emiatt a tej karbamid és
fehérjetartalmát együttesen kell értékelni. A befejéseket végzô ÁT
Kft. a vizsgált értékeket részletesen elemzi és a standard kilenc
osztály alapján értékeli. Ez az értékelés rendkívül hasznos információkat nyújt a takarmányozás hatékonyságáról. Persze csak ha
nem a polcon porosodik... Az energia és fehérje értékelés a bendô energia- és fehérjeellátottságára vonatkozik és nem a tehén
energia-fehérje egyensúlyára. Ha a bendôben kevés a hasznosuló energia és az oldódó fehérje, akkor a tej fehérje és karbamidtartalma alacsony lesz. Erre csak a bendôben hasznosuló energia
és fehérjearány emelése lehet megoldás, bendôvédett komponensek használata nem hoz eredményt. Ugyanez fordítva is igaz:
a magas tejkarbamid és tejfehérje túl sok energiát és fehérjét jelez
a bendôben. Ha a karbamid-tartalom normális, de a tej fehérjetartalma alacsony vagy magas, akkor a gyors szénhidrátok (cukor és
oldódó keményítô) aránya alacsony vagy magas. Ha a tejfehérje
normális, de a tejkarbamid alacsony vagy magas, akkor a fehérjék
frakcióinak felülvizsgálata szükséges: alacsony karbamidnál a
könnyen oldódó fehérjékbôl (napraforgó vagy repcedara) kell
több, magas karbamid-érték esetén a bendôvédett fehérje arányát
kell növelni (magasabb szójadara-hányad, vagy by-pass fehérje
etetése). Ehelyett sokszor tapasztalom, hogy a legutolsó lapon
megnézzük az egyensúlyban lévô tehenek arányát, és ha meghaladja az 50%-ot, akkor hátradôlve vállon veregetjük magukat.
A takarmányadag értékelése szempontjából ugyancsak fontos
információ testkondíció is. A test kondíciópontozásánál nem is
annyira az értékek, hanem a tendencia az igazán fontos. Cél,
hogy a laktáció alatt a kondíció ne változzon többet, mint egy
pont. Az ideális elléskori kondíciópont a 3,5, így ezt kell alapul
venni. Egy jól takarmányozott állományban az összes állat kondíciója 3,0 és 4,0 között van. A túl nagy eltérések vagy kilengések
hibás takarmányozási technológiára vagy hibás takarmányadagra
engednek következtetni. Ha az elsô laktációs harmadban a tehén
több mint 60 kg-ot veszít a testtömegébôl, akkor biztos, hogy
felül kell vizsgálni a takarmányozást. Az esetek többségében az
ellést követô idôszak takarmányozása csak „papíron” megfelelô.
Ha az elsô harminc napban a testtömeg-vesztés meghaladja az 50
kg-ot, akkor a szárazonálló és elôkészítô takarmányadag hibás. Az
az ember, aki naponta látja az állatokat, nem képes objektíven
megítélni az esetleges kóros folyamatokat. Ezért jobb, ha a
testkondíció-pontozást olyan ember végzi, aki csak ritkábban látja
az adott állományt. Természetesen a legjobb megoldás, ha a napi
fejések alkalmával a fejôházból kijövetelkor a tehenek testsúlya
mérve lenne. A kondíció-pontozást minden esetben el kell végezni
a szárazra-állításkor (utolsó laktációs idôszak takarmányozását
ellenôrizve), az elôkészítô csoportba helyezéskor (szárazonálló takarmányadag), elléskor (elôkészítô takarmányadag), és a 100. laktációs napon (fogadócsoport takarmányadagja).
Ha a fenti értékek nem egyeznek az elvártakkal, akkor a takarmányadagon módosítani kell. Általában valamely bevitt komponens nem hasznosul megfelelôen, vagy az egyes tápanyagok
összhangja nem megfelelô. A nem megemésztett takarmánykomponensek a bélsárral ürülnek ki a szervezetbôl. A bélsár vizsgála2009/2
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ta ezért objektív képet ad a takarmányozás hatékonyságáról. Minden tápanyag, amelyet az állat elfogyaszt és nem hasznosul,
megtalálható a bélsárban. A bélsár szûrésére használható a többrétegû speciális bélsárrosta, de ugyanúgy alkalmas egy átlagos
konyhai szûrô is. A bélsarat folyó víz alatt addig mossuk, amíg
a kicsorgó víz tiszta nem lesz. Ami ezek után a szûrôben fennmarad, az a meg nem emésztett tápanyag. Normális esetben a szûrési maradék csak 5mm-nél kisebb rostdarabokat tartalmaz, egyéb
anyagokat nem. A trágyában megjelenô egyéb komponensek az
ablakon kidobott pénzt jelentik. Természetesnek tûnhet, hogy a
bélsárban azért található meg bizonyos komponens, mert abból
túl sok van, és a tehén nem képes megemészteni, de ez így nem
teljesen igaz.

A takarmánnyal bevitt szénhidrátoknak folyamatosan kb. azonos
mennyiségû energiát kell biztosítani a bendôbaktériumoknak. A
cukor gyors, a bendôben oldódó keményítô közepes, míg a cellulóz lassú energiát szolgáltat. A három energiaforrásnak
összhangban kell lennie egymással (pl. keményítô:cukor arány,
optimális esetben 3:1), mert különben a bendôbaktériumok energiaellátása nem lesz folyamatos, így a fehérjeemésztés sem
kielégítô. A fehérjeforrások között ugyanúgy megkülönböztethetô
gyors, közepes és lassú oldódási sebességû fehérje. Gyors pl. a
karbamid vagy a sörtörköly, közepes a napraforgó és a repcedara,
lassú a szójadara. Természetesen a szénhidrátok és a fehérjék
arányának egyformának kell lenni, vagyis egységnyi gyors fehérjéhez egységnyi gyors energia is szükséges. Ha az energia és fehérjeösszhang a bendôben nem kielégítô, akkor bizonyos tápanyagok
nem hasznosulnak, hanem kiürülnek a bélsárral. Tehát a bélsárban
található bármely komponens származhat a hibás arányból is,
nem csak a relatív túletetésbôl.
Az egész kukoricaszemek többnyire az elégtelen szilázsbetakarítási technológia miatt vannak (szemroppantó rossz beállítása). A hosszú rostok megjelenése kevés gyors szénhidrátról és
a lignines, ezért emészthetetlen rostról árulkodik. Ha egy csoporton belül többféle trágyát találunk, akkor a TMR homogenitása
nem megfelelô, mert az állatok szelektálják a kiosztott takarmányt. A bélsár színe és állaga szintén fontos értékelô tulajdonság. Tejelô teheneknél az ideális bélsár-állag a kása-szerû
állag, amely ürítés után egyben marad, kb. 4-5 cm magasan,
és 4-5 lepény formájában. A trágyába lépve ráragad a cipônkre.
A túl híg bélsár magas nyersfehérjére, vagy magas bendôstabil
keményítô-bevitelre, esetleg túl kevés nyersrostra vezethetô vissza. A vékonybél maximum kb. 1800 g keményítôt tud
megemészteni, az e mennyiség feletti kiürül. Ez a legtöbb esetben
szemmel nem látszik, csak szûrés után. A túl kemény bélsarat
általában a kevés fehérje vagy keményítô, esetleg a túl sok rost
okozza. Az elégtelen vízellátás szintén okozhat kemény, egybeálló bélsarat. Az elégtelen vízellátás természetesen a tehén
által felvett víz mennyiségét jelenti, és nincs összefüggésben
az itatóhelyek „elméleti” számával. Hiába van szinte minden
tehénnek egy-egy itatója, ha az abban a víz koszos és büdös,
2009/2

akkor úgysem fognak inni belôle. Ehhez persze bele kell nézni az
itatóba, mert messzirôl – különösen a labdás önitatónál – minden
víz tisztának tûnhet…
A TMR homogenitása és az összeállítás pontossága szintén
kiemelkedô figyelmet érdemel. Sok esetben tapasztalható, hogy
napi 8-10%-kal változó tejtermelési szint oka az eltérô takarmánykeverékek kiosztása. Az egyik dolgozó így kever, a másik
meg úgy… A modern TMR-kocsikon megtalálható mérlegek
képesek a ki és betárolás részletes adatait rögzíteni, így számítógépen az egyes napok vagy dolgozók pontosan kielemezhetôek.
Ha a fenti vizsgálatok alapján a takarmányadag hasznosulása jó, de az eredmények mégis elmaradnak az elvártaktól, akkor valószínûleg a takarmányfelvétel okozhat problémát. Sok esetben a telepi vezetôk még megközelítôleg sem
tudják megmondani, hogy az adott csoport mennyi szárazanyagot
vesz fel. Pedig mind a kiosztott, mind a meghagyott takarmányt
mérni lehet. Másik lehetôség, hogy a tehén bendôjének teltségét
értékeljük. Ehhez az állat bal oldalán a horpasz teltségét kell csak
megfigyelni, közvetlenül a takarmányfelvétel után. Az ideális, és
az attól eltérô képeket a mellékelt ábrák mutatják.

A szárazanyagfelvétel mellett a kérôdzés is fontos. A fekvô teheneknek 80%-a kérôddzön, az álló tehenek 80%-a egyen. Ha ez nem
így van, akkor azt egészségügyi problémák okozhatják, vagy egyszerûen a tehénkomfort nem megfelelô. Egy felkérôdzött falatot
az állatnak a laktációban 50-60, míg a szárazonállás alatt 60-70
alkalommal kell megrágnia. Ha ez az érték magasabb, akkor túl
sok a rost, vagy kevés az energia a takarmányban, ha alacsonyabb, akkor valószínûleg túlsavasodott a bendô.
A jó takarmányfelvétel alapja a megfelelô tehénkomfort, a fény és
levegô, a megfelelô jászol és az ivóvíz. A megfelelô tehénkomfort
biztosítja, hogy a tehén kényelmesen tudjon pihenni a száraz és
tiszta almon vagy boxban, és elegendô mennyiségû fényt és
oxigént kapjon. Ha a tehén nem tud kényelmesen pihenni, akkor a takarmányfelvétele is alacsonyabb lesz. A 75 cm-es minimális egyedenkénti jászolhossz és az 1:1 állat:etetôhely arány
pedig biztosítja, hogy az összes állat a nap 24 órájában elegendô
takarmányt vegyen fel anélkül, hogy a rangsorban elôtte álló
elzavarná a jászoltól. Az ivóvíz minôsége nem lehet kérdéses,
míg a tehén számára a legideálisabb a 70 cm magasan elhelyezett
nyílt víztükrös itatók, amelyek 6cm/állat hosszúak legyenek. Így
a tehenek gond nélkül meg tudják inni a számukra szükséges 150200 liter vizet naponta. A tehén vízigénye 4 liter/ tej liter…
A jó telepi menedzsment alapja az eredmények pontos ismerete.
Ha az elért eredmények nem megfelelôek, akkor változtatni kell.
A megoldás elsô lépése minden esetben a probléma felismerése és
feltérképezése. Ennek hiányában a megoldás túl lassú és túl drága.
Egy részletes és mindenre kiterjedô takarmányelemzéssel sok
pénz és idô megspórolható, ugyanakkor a teljesítmény is növelhetô. Ez az alapja a jelenleginél sikeresebb tehéntartásnak, és
nem a másokra mutogatás, a kívülrôl segítségvárás…
www.holstein.hu 37
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„Állati jó genetika”
– az OMT Zrt. a tenyésztés szolgálatában –
A majd’ 40 éves szakmai múltra visszatekintô céget a mesterséges
termékenyítés hazai bevezetésére és folyamatos fejlesztésére hozták létre. A 2007-es tulajdonosváltást követôen sem változott a vállalkozás tevékenységi köre, a hazai szaporítóanyag-elôállításnak
és forgalmazásnak ma is jelentôs és meghatározó szereplôje.
Az OMT Zrt. gödöllôi állomásán közel 120 – holstein-fríz és magyartarka – bika termel, a kiváló hazai szaporítóanyag mellett
importspermát is forgalmaznak tejelô és húshasznú fajtakörben
egyaránt. Fajtaszortimentjük teljes körû, hiszen valamennyi itthon használt húsfajta szaporítóanyaga elérhetô, de a fô hangsúlyt
a két legnagyobb egyedszámú tejelô fajta forgalmazása jelenti.
A magyarkeresztúri sertés mesterséges termékenyítô állomáson
termelô 50 tenyészkan a sertéstenyésztôket szolgálja ki csúcsminôségû szaporítóanyaggal.
A Társaság bikáinak genetikai bázisát természetesen a legkiválóbb
és legkorszerûbb hazai és külhoni párosítások, kombinációk
képezik, ezáltal a nagy szarvasmarha-tenyésztési hagyományokkal
rendelkezô országokban is keresettek bikáik.
Az OMT Zrt. kifejezett hangsúlyt helyez az ivadékvizsgálat, mint
a legmegbízhatóbb tenyésztési eredmények megalapozását szolgáló eljárás végzésére, 2008-ban hét bikát indítottak e vizsgálatban. Fiatal bikáik nemzetközi porondon is megmérettetnek,
Hollandia, Csehország, Kanada, USA, Németország és Ausztria
is részt vesz csereindítási programjukban.
A hazai holstein-fríz bikáik között olyan már-már klasszikus
nevek szerepelnek, mint Tóbiás Wade, Agárd Aaron vagy Rang
Bellwood, külföldi bikaparkjukat olasz bikák alkotják (pl: Gilles,
Harmony).
Két éve a Társaság elhatározta, hogy szilárd gazdasági partnerei
számára nyereményakciót hirdet. 2008. tavaszán autót sorsoltak
ki a vásárlók között, míg nyár végén 10 kiváló genetikai háttérrel rendelkezô szûzüszô volt a nyeremény. Az augusztus 12-i sorsolás végül aszékesfehérvári Aranykorona Zrt-nek és a budapesti
H+N és Társai Kft-nek kedvezett.
A székesfehérvári cég hét ajándék üszôt állíthatott be telepén. A
telep tavalyi laktációs zárása 334 tehén átlagában 9445 kg, 70%ban hazai szaporítóanyagot használnak a termékenyítésekkor. Az
üszôket 2006-ban Rang Bellwooddal, 2007-ben Tóbiás Wade-del
inszeminálták, 2008-ban Inwardot használtak. A tehénállományt
is az OMT Zrt-tôl vásárolt szaporítóanyaggal termékenyítik.
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A telep szaporodásbiológiai állapota
kifejezetten jónak mondható, az elsô
ellés ideje 24-29 hónap, a két ellés közti idô ugyan 423-450 nap, viszont a termékenyítési indexük másfeles átlaggal
2,7 és 1,1(!) közötti.
A lábvégproblémák is elenyészô számban jelentkeznek. Az eredmények titka a jó szakmai menedzsment mellett
talán a takarmányozásban is keresendô. Az olaszperje egyéves változatából készült szenázs és a réti széna jelentôs szerepet játszik a kukoricaszilázs,
görögszéna- és lucernaszenázs, lucernaszéna és abraktakarmányok mellett
a takarmányadagban.
A füvek etetése az elônyös nutritív hatások mellett élettani szempontból is jelentkezik.
Az Aranykorona Zrt. tapasztalatai alapján az OMT Zrt-tôl elnyert,
immár négy hónapos vehemmel bíró üszôk nagyobbak és finomabb küllemûek telepi társaiknál.
A H+N és Társai Kft. három üszônek örülhetett a sorsoláson. A
pestkörnyéki telep a Társaságtól Lystel Lozaro-t és Vajháti Bronz
Stormatic-ot használ olasz bikák mellett. A 350 tehénnel és növen-

dékkel gazdálkodó cég klasszikus takarmányozást folytat, 28-as
Alfalaval fejôházzal rendelkezik. A menedzsment munkáját az
Alpro telepirányítási rendszer segíti. A tôgyek kifejezetten jók,
illesztésük, mélységük és függesztésük átlagon felüli. A nyereményüszôk itt is méreteikkel, szervezeti szilárdságukkal tûnnek
ki a csoportból.
Az OMT Zrt. a szakmai háttérismeretek fejlesztését is elôtérbe helyezi. Ezért 2009. márciusában szakmai partnerei részére izraeli
tanulmányutat szervezett, melyen 12 telep munkatársa vett részt.
Az öt napos út során a Holt-tenger melletti En Gedi kibucban volt
a szállásuk, ahonnan a GAT kibuc tehenészetét látogatták meg.
Izrael tejtermelésérôl a magas tejmennyiség és a lehetô legmagasabb szintû automatizálás és telepirányítás jut eszünkbe.
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Hazai szerzôink
A résztvevôk a szakmai program mellett a hôforrásokra épített gyógyfürdôt, a Holt-tenger gyógyító vizét, a kibuc egyedülálló flóráját és
változatos, különleges fogásokkal tarkított konyháját is élvezhették. Ebben az országban járva a nagy világvallások kialakulását megalapozó emlékhelyek sem maradhatnak ki a programból.

A kötetlen mélyalmos rendszerû, 550 egyedes telepen 460 holsteinfríz tehet fejtek 11.300 kgos átlaglaktációval 3,54% zsír- és 3.21%
fehérjetermelés mellett. A 48-as halszálkás fejôházban természetesen Afikim rendszer mûködött.
Nagy érdeklôdés követte a „kitrágyázás” technológiáját. A száraz
éghajlat és az alomanyag hiánya miatt az almozásmentes mélyalom valójában a megszáradt ürülék, amit idônként kultivátorral fellazítanak. Ez is kiváló pihenôteret biztosít a teheneknek. A takarmányozás technológiája is szolgált érdekességgel, hiszen furcsa volt
látni az üszôk takarmányát: éppen napraforgószár és pulykatrágya
keverékét fogyasztották elôszeretettel. Azon az éghajlaton minden
takarmánylehetôséget meg kell becsülni.

Az OMT Zrt. továbbra is a tenyésztô társadalom fejlôdését segítô
szolgáltatásokkal, programokkal, párosításokkal, kiváló minôségû szaporítóanyag és egyéb termékek forgalmazásával áll partnerei
rendelkezésére.
(X)

Holstein_2009_2.qxd

09/4/17

11:14

Page 40

