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A felelôs kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezetô igazgató, HFTE

Sokkal kisebb médiavisszhang övezte a tejtermelôk demonstrációját az elmúlt napokban. A híradások alig említették meg ezt a
fontos eseményt és ha mégis megtették sokkal inkább annak bulvár vonásait és nem a szakmai tartalmát emelték ki. Mire gondolok? A sajtó emberei számára a sok jogos sérelem és „fájó intézkedés” közepette valóban unalmas és nem hír értékû a tejtermelôk
demonstrációja. Miért pont ennek az ágazatnak és az abban dolgozó emberek sorsa volna könnyebb a mai Magyarországon? Sokkal
viccesebb, ha inkább a neves luxusszálloda elôtt a sétálóutcában
felvezetett üszôt veszi a kamera és ezt mutatjuk meg a készülékek
elôtt ülô embereknek.
Elôre sejthettük, hogy ez így lesz, hiszen az elôzô demonstrációnk, a maga pozitív üzeneteivel bizony „nagyot szólt”… A hatása
annál szánalmasabb lett. Az egyetlen kézzelfogható eredményét –
az ún. kereskedelmi etikai kódexet pedig ízekre szedte a Gazdasági Versenyhivatal. A nagy kereskedelmi láncok pedig az elhúzódó GVH vizsgálat ideje alatt „természetesen” nem vezetik be az
abban leírtakat. Mintha csak nekik üzent volna a GVH munkatársa és azt jelezte, hogy noha nekik a vizsgálódásra elôírt határidô
csak 2010(!) májusában járna le, de ôk úgy gondolják, hogy a kifogásaik megállják a helyüket és tartják magukat ahhoz a véleményükhöz, miszerint súlyosan korlátozza a versenyt ez a tervezett
intézkedéscsomag és így azok a kereskedelmi vállalkozások, amelyek mégis – szigorúan önkéntes alapon – bevezetik a kódex pontjait, akár büntetésre is számíthatnak a vizsgálatok lezárásával.
Újabb gyöngyszem, Vámos György állásfoglalása: „Versenyjogi
aggályokkal lép hatályba az élelmiszeretikai kódex” 2009.06.23
17:19
Bár csak egy hét múlva lenne esedékes, még mindig nem tudni,
hogy a kereskedelmi egységek hatályba léptetik-e július 1-jén az élelmiszer-termékpálya résztvevôinek etikai kódexét. Vámos György,
az Országos Kereskedelmi Szövetség fôtitkára szerint a kódex létrehozását kezdeményezô Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak elôre kellett volna egyeztetnie a Gazdasági Versenyhivatallal.
Az Országos Kereskedelemi Szövetség fôtitkára az InfoRádiónak
nyilatkozva elmondta: több alkalommal is felvetették a szaktárcának, hogy az elvileg július 1-jén hatályba lépô élelmiszer-termékpálya etikai kódex egyes pontjaival kapcsolatban felvetôdhetnek
versenyjogi aggályok. Vámos György óriási hibának tartja, hogy
– mint az késôbb kiderült – a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium egyáltalán nem egyeztetett a Gazdasági Versenyhivatallal a kódex vitatott pontjainak ügyében. A kereskedelmi láncok többsége már elfogadta a kódexet, amely bár vitatott,
július 1-jétôl ha bármely kereskedelmi vállalkozás megszegi a
versenytörvényt, akkor az bírságra számíthat - figyelmeztetett a
fôtitkár.
A termelôi, feldolgozói és kereskedôi szakmai, valamint az érdekképviseleti szervezetek megbízottai április 9-én írták alá az élelmiszer etikai kódexet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi4 Holstein Magazin

nisztériumban. A kódex aláírásával július 1-jétôl a magyar áru részesedése 80 százalékra emelkedik a nagy áruházláncok üzleteinek
polcain a jelenlegi mintegy 75 százalékról.”
(Idôközben a sok akadékoskodást és huzavonát látva úgy tûnik,
lépett a magyar parlament. A teljes politikai egyetértést sejtetô –
négypárti és egy független képviselô által jegyzett –, június 22-én
benyújtott, „A mezôgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról” szóló javaslat törvényi szinten szabályozná a kereskedelem magatartását, igen jelentôs bírsággal szankcionálva a kevésbé tisztességes hozzáállást. A törvénytervezetet a magyar országgyûlés egyhangúlag,
354 igen szavazattal június 29-én fogadta el. Szerk.)
Elszállni látszik ez a reménysugár is a hazai élelmiszer alapanyag
elôállító termelôk számára. Joggal gondolhatjuk, hogy furcsa világban élünk! A teljesen átlátszó – a gyarmatosítás primitív idôszakát idézô módszerekkel gyalulják le a hazai piacainkat és ezen
keresztül a termelôinket. Teszik mindezt a brüsszeli bürökrácia
képviselôinek nyílt támogatásával, a termékek szabad áramlása,
egyenlô versenyfeltételek, piaci egyenlôség, stb. hamis dogmáit
kántálva… Közben pedig egyre másra látnak napvilágot az ilyen
és ehhez hasonló hírek: „Fél Európa csalt az agrártámogatással?
Csak a németek több mint 100
millió euró – 25 milliárd forint
– támogatással segítették
2004/2005-ben saját élelmiszeriparukat és - kereskedelmüket
az eredetileg parasztoknak szánt
uniós pénzekbôl. Így segítette
az ágazat külföldi piacnyerését
Dánia, Franciaország és Hollandia is. Ennek negatív hatásait többek között a magyar élelmiszergazdaság még most is szenvedi.
Több éves jogi hercehurca után mégis nyilvánosságra készülnek
hozni azoknak a német és külföldi nagyvállalatoknak a nevét,
akik az EU mezôgazdasági támogatásából több száz millió eurót
kaptak. A parasztoknak szánt pénz cukorgyáraknak, édesipari cégeknek, malmoknak, és élelmiszerkereskedelmi cégeknek mentek
– írta az azta.hu. Az adatokat az illetékes német minisztérium nem
akarta kiadni, de a Greenpeace jogi úton kikényszerítette, bár korábban Brüsszel kérésére is megtagadták az információ nyilvánosságát. Ezek szerint: 2004/2005-ben EU mezôgazdasági szubvenciót kaptak olyan vállalatok, mint például az August Töpfer
GmbH & Co. KG szárított gyümölcs és gyümölcscukor részlege
(60 millió euró) Danisco Sugar GmbH (24,6 millió), Nordmilch
(22 millió), vagy a Ritter csokoládégyár, de még dán, francia és
holland gyártók is.
Míg a Greenpeace azért bírálja a német kormányt, mert ezekkel a
támogatásokkal a fejlôdô országok mezôgazdasági termelôit hozza hátrányos helyzetbe, addig a kormány védelmébe veszi az eljárást, ami szerintük közvetve a mezôgazdaság hasznára van. Ugyan2009/3
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így látja a német földmûves-szövetség is, amely szerint helyes
volt a támogatás odaítélése a nagyvállalatoknak. Más a helyzet
itthon: eddig az EU-ról azt tudtuk, hogy csak agrártermelést lehet
támogatni, az élelmiszer-ipart és a kereskedelmet tilos. Ezek szerint rosszul tudtuk, mert – mint most kiderült – az egyébként is
fejlettebb, tôkeerôsebb, nagyobb támogatást élvezô nyugati EUtagországok mégis megtették.
Méghozzá mindenféle szankciók nélkül! Ez a bevallott 25 milliárd forintnál biztosan jóval nagyobb összeg jogtalan árelônyhöz
juttatta e cégeket, illetve termékeiket a piacon. Leegyszerûsítve:
olcsóbban állíthatták elô és kínálhatták bármely piacon. Vagyis
terjeszkedhettek akár a magyar boltokban is, miközben az
árversenyes miatt a hazai termék kiszorult a polcokról. Talán ez
lehet az egyik magyarázat arra, hogy miért olcsóbb a nyugati termék? Mert eddig nem igazán értettük, nem igazán találtuk megoldást arra, miként képes a nyugati élelmiszeriparos a drágábban
felvásárolt mezôgazdasági alapanyagból készült élelmiszert olcsóbban adni – ideszállítva stb. - a hazainál”
A bosszantó tények után engedjék meg, hogy néhány gondolatban megemlékezzük a legutóbbi, jubileumi küldöttgyûlésünkrôl.
Óriási érdeklôdés mellett zajlott ez a jó hangulatú rendezvény a
Lázár Lovasparkban. Közel 300 fô, a küldötteink és meghívott
tisztelt vendégeink vett részt ünnepi ülésünkön. A helyszín kiváló
választásnak bizonyult, hiszen a gondosan ápolt park, az emberközeli kellemes hangulatot árasztó épített környezet és nem utolsósorban a kitûnô konyha, valamint a felkészült vendéglátás jó
alapokat teremtett az emlékezéshez, ráadásul ár/érték arányban sokkal kedvezôbb volt a korábbi helyszíneinknél. A kora reggeli kez-

dést követôen az eredetileg kiküldött napirendi pontoknak megfelelôen zökkenômentesen lezajlott a küldöttgyûlés, amely 11-órától egy szünetet követôen átalakult a 20 éves jubileumi emléküléssé. Az érkezô vendégeket friss, kemencében sült langallóval
(kenyérlángos) és egyéb finomságokkal fogadták.
Az elôadások sorát Kiss Ferenc elnök úr köszöntôje nyitotta meg.
Ezt követôen Bognár László ügyvezetô igazgató az egyesület elmúlt 20 évének legfontosabb eseményeit idézte fel, személyes
hangvétellel, az elôadás alatt az óriási fényképtárból kiválasztott
fényképek segítségével. Kôrösi Zsolt tenyésztésvezetô a tenyésztés területén elért eredményekrôl számolt be. Sirman Ferenc – szakállamtitkár úr a tejágazatot segítô lépésekrôl és a várható szakmapolitikai intézkedéseket ismertette. Az Egyesületi tagságról, a megélt 20 év tenyésztési munkájáról Varga Ágnes – ágazatvezetô
(Mezôfalvai Mg. Zrt.) és Fekete Balázs – a MÁSZ elnöke szólt,
míg Dr. Zsilinszky László – az MgSzH állattenyésztési igazgatóságának vezetôje – az egyesület elsô ügyvezetôje – a tenyésztésszervezés az egyesület megalakulásával és fejlôdésével összefüggô
aspektusait elevenítette föl, személyes élményeivel átszôtt formában.
Az elôadásokat követôen a szakma kiemelkedô személyiségeinek,
az alapító tenyészeteknek és tagoknak, a kiemelkedô termelési és
tenyésztési eredményt elérô tenyészeteknek és vállalkozásoknak
adtuk át az elismerô okleveleket és emlékplaketteket.
A Bicskei Mg. Zrt. díjnyertes teheneit, amelyeket kifejezetten a
jubileumi ünnepség kedvéért hoztak ide - és akik még mindig a
vásárhelyi kiállításon látott csúcsformáikban voltak, a kötetlen
szakmai beszélgetések elôtt Kôrösi Zsolt mutatta be az érdeklôdôknek.

Június 22-én délután a magyarországi Európai Uniós képviselet elôtt demonstrációt tartottak a magyar tejtermelôk. Délelôtt
a hazai agrárkormányzatnak átadott beadvány az alábbiakat tartalmazta:
PETÍCIÓ
A magyar tejtermelôk követelése a magyar agrárkormányzattól!
A tejágazat válságáért felelôsség terheli az Európai Uniót és a Magyar kormányzatot is. Az a nem elegendô intézkedés, amely eddig
egyáltalán megszületett, csak az ágazat haláltusáját hosszabbítja meg. Nincs jövôkép, csak a veszteséget termeljük, amely a tejágazat
teljes elsorvadásához, a biológiai alapok felszámolásához vezethet. A tehén létszám csökkenése folyamatos. A tej felvásárlási ára
2008. januárhoz mérten több mint 40 %-kal csökkent, mára 55 forint közelébe zuhant, utoljára a gazdák ilyen árat a termelt tejért
1998. januárjában kaptak.
KÖVETELÉSEINK:
• Az Európai Unió Bizottságaiban a magyar tejágazat érdekeinek hatékony képviselete
• A növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása
• Az elvárható jogszabályi háttér megvalósítása az Agrárrendtartási, a Kereskedelmi és a Versenytörvény
módosításával, a kereskedelemi monopólium és a beszállítói kiszolgáltatottság korlátozására
• A magyar kormányzat azonnali intézkedéseket tegyen a hazai tejfelesleg kezelésére (pl.: Soványtejpor
gazdasági tartalékalapba történô beépítése)
• A közvetlen termelôi tejértékesítés támogatása minden lehetséges módon
• A kvóta alapú támogatás 50%-os emelése, és az elôrehozott kifizetések biztosítása
• Tegyék lehetôvé a gázolaj jövedéki adójának 100 %-os mértékû visszaigénylését a tejtermelôk számára
• Az iskolatej program kiszélesítése a szereplôk motivációjának megteremtésével
• A beruházások finanszírozásához hosszú távú hitel igénylési lehetôség biztosítása, állami garanciával,
kamattámogatással
• A hatósági nyerstej vizsgálat költségeinek átvállalása
• Kamatmentes hitel takarmányvásárlásra
• A környezô országokból beáramló tejtermékek szigorított ellenôrzése
• Nemzeti tudatformálás hatékony marketing kommunikációval
Budapest, 2009. június 22.

2009/3

Demonstrációs Bizottság
MOSZ, Magyar Állattenyésztôk Szövetsége, MAGOSZ, Tej Terméktanács
www.holstein.hu 5
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Demonstráció
És a minisztériumi válasz:

FÖLDMĥVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
SZAKÁLLAMTITKÁR
Istvánfalvi Miklós úr
elnökhelyettes részére
Tej Terméktanács
1115 Budapest,
Bartók Béla út 152/c.

42/ 110 /2009.

Tisztelt Elnökhelyettes Úr!
Hivatkozással 2009. június 22-én megtartott tej demonstráció során átadott petícióban megfogalmazott követeléseikre, sorrendben az
alábbi választ adom.
1. Az Európai Unió Bizottságaiban a magyar tejágazat érdekeinek hatékony képviselete
Magyarország az összes tejpiaci helyzettel foglalkozó EU-s fórumon (Bizottság, Tanács által szervezett ülések), folyamatosan, minden
alkalommal elmondta és elmondja állásfoglalását és a megoldást célzó javaslatait (export visszatérítések, intervenciós árak, intervenciós mennyiségek, kvóta alapú támogatás jelentôs, legalább 50%-os emelése, intervenciós idôszak elôrehozatala, meghosszabbítása, a
régi és új tagállamok támogatási szintjének mielôbbi kiegyenlítése, iskolatej program kiszélesítése, stb.). Az FVM és a szakma között
teljes az egyetértés a tekintetben, hogy a tejpiaci feszültségek csökkentése érdekében eddig megtett bizottsági intézkedések nem elegendôek, tisztán nemzeti hatáskörben nem lehet a feszültségeket csökkenteni, ezért további, nem tagállami szintû intézkedések
meghozatalára van szükség.
Ennek érdekében Magyarország számos intézkedés esetében lépett fel kezdeményzô félként, illetve sok esetben álltunk más tagállam
javaslata mellé. Fenntartjuk korábban is megfogalmazott álláspontunkat, miszerint az export visszatérítések jelentôs, legalább 50%os, a kvóta alapú támogatás 50%-os, a vaj és sovány tejpor intervenciós árának bizottsági szintû intézkedése keretében történô azonnali emelésére van szükség annak érdekében, hogy az ágazatban tapasztalható feszültségeket csökkentse. E kérdéskör tárgyalásakor
végezetül szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a magyar tejágazat érdekeinek képviselete az Európai Unió Bizottságaiban csak
abban az esetben tehetô hatékonyabbá, ha az ágazat szereplôi megfogalmazzák egységes álláspontjukat az adott témakörben és azt a szakminisztériummal történô egyeztetés után a bizottságokba delegáltakkal képviseltetik.
2. A növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának helyreállítása
Az ország mezôgazdasági adottságainak megfelelô az a célkitûzés, amely a növénytermesztés és az állattenyésztés arányát az állattenyésztés irányába, a súlyának növelése érdekében változtatná meg. Az elmúlt évek hazai támogatási rendszere az állattenyésztési gépés technológiai beruházásokat részesítette elônyben, de ennek a hatása a kedvezôtlen piaci helyzet miatt ez idáig nem tudott érvényesülni. A piaci zavarok kezelésével egyidejû feladatnak tartjuk továbbra is az ez irányú beruházások támogatását a versenyképesség megtartása érdekében. Ennek a lehetôségét behatárolja jelenleg többek között a mezôgazdasági termékek piaci megítélése az Európai Unión
belül és a világpiacon és az Európai Uniós támogatási és piacszabályozási politika.
3. Az elvárható jogszabályi háttér megvalósítása az Agrárrendtartási, a Kereskedelmi és a Versenytörvény módosításával, a
kereskedelemi monopólium és a beszállítói kiszolgáltatottság korlátozására
Amint az ismeretes, Gazdasági Versenyhivatal a 2009. május 21-én versenyfelügyeleti eljárást indított az Élelmiszer Termékpálya
Kódexet aláíró szervezetek ellen, mivel megítélése szerint az érintett szerveztek a Kódex aláírásával megsértették a versenykorlátozó
megállapodások tilalmát. AZ FVM a Kódex aláírását megelôzôen többször is hangsúlyozta, hogy amennyiben az ügyet nem sikerül
minden fél által elfogadható megállapodás keretén belül rendezni, úgy azt törvényi úton kívánja megoldani.
Ennek megfelelôen benyújtásra került az öt párti konszenzuson alapuló, „A mezôgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában
a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról” szóló törvénytervezetet az Országgyûlés 2009.
június 29-én fogadott el.
4. A magyar kormányzat azonnali intézkedéseket tegyen a hazai tejfelesleg kezelésére (pl.: Soványtejpor gazdasági tartalékalapba történô beépítése)
Megítélésünk szerint a tejfelesleg levezetését sovány tejpor és vaj esetében azonnali megoldásként leginkább a jelenleg is mûködô intervenció szolgálja. Szomorú körülményként kell azonban értékelnünk, hogy Magyarország 2009. március 1-je óta nem ajánlott fel sem
sovány tejport, sem vajat intervencióra, holott ellenkezô esetben egyes számítások szerint a nyerstej átvételi ára literenként 10 forinttal emelkedhetne meg. Ugyanakkor szeretnénk megjegyezni, hogy a sovány tejpor gazdasági tartalékalapba történô beépítésének célja
elsôsorban az ellátási biztonság fenntartása, a hiányhelyzet kialakulásának elkerülése, és nem piaci folyamatokba történô beavatkozás.
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5. A közvetlen termelôi tejértékesítés támogatása minden lehetséges módon
Amint az ismeretes, az Európai Tanács 2009. március 19-20-i ülésén döntött a 2008. decemberében elhatározott 5 milliárd eurós gazdasági élénkítô csomag (European Economy Recovery Package – EERP) költségvetési fejezetek közötti felosztásáról. A vidékfejlesztés
ennek értelmében 1,02 milliárd euró pótlólagos forráshoz jut. A pótlólagos forrás az ezzel kapcsolatos jogszabály-tervezetnek
megfelelôen csak meghatározott célokra használható fel, így többek között a tejágazat szerkezetátalakítását kísérô intézkedésekre is.
Magyarországnak számításaink szerint – az EMVA források tagországok közötti elosztási arányát figyelembe véve – az 1,02 milliárd
euró 4-5%-a juthat, ez árfolyamtól függôen 10-15 milliárd Ft pótlólagos forrást jelent az ÚMVP keretén belül. A lehetôségeket elsô
ízben a 2009. évi IV. számú, 2009. május 27-i Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottsági ülésen vázoltuk fel az érdekképviseleteknek,
majd ezt követôen a további részletek megtárgyalása érdekében 2009. június 2-án egyeztetô megbeszélés megtartására került sor, ahol
a szakma javaslatait kértük a hatékony intézkedés meghozatala érdekében. A beérkezett javaslatok (melyek között a közvetlen termelôi
értékesítés elôsegítése is szerepelt) figyelembe vételével fogjuk idevonatkozó intézkedéseinket meghozni.
6. A kvóta alapú támogatás 50%-os emelése, és az elôrehozott kifizetések biztosítása
A kvóta alapú támogatás 50 %-os emelése az EU Tanács hatáskörébe tartozik, Magyarország továbbra is fenntartja az EU üléseken
korábbiakban elôadott álláspontját. A 73/2009/EK tanácsi rendelet 68. cikk szerinti tejszektornak juttatandó támogatás lehetôségeit a
Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottság soron következô ülésén tárgyaljuk meg.
7. Tegyék lehetôvé a gázolaj jövedéki adójának 100 %-os mértékû visszaigénylését a tejtermelôk számára
A javaslat, mivel az több aggályos kérdést vet fel, nem támogatható. Azon túlmenôen, hogy az Európai Bizottság álláspontja szerint
a jövedéki adó visszatérítés 100 %-ra történô felemelése nem engedélyezett, a jelenlegi szûkös költségvetési helyzetben egy ilyen jellegû intézkedés nem is lenne finanszírozható.
A szarvasmarhatartás adó-visszatérítési kedvezményének megszüntetését a rét-legelô után jelentôsen megnövelt – ld.: 2003. évi
CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének a) pontja – adó-visszatérítés (12 liter/hektár/évrôl 97 liter/hektár/évre) ellensúlyozza, ezért
itt további intézkedést nem tartunk lehetségesnek és indokoltnak.
8. Az iskolatej program kiszélesítése a szereplôk motivációjának megteremtésével
Az iskolatej program támogatási rendszerét oly módon módosítottuk a 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló
24/2009. (III. 13.) FVM rendelettel, hogy a programban résztvevôk további támogatásban részesülhessenek. Ennek keretében az eddig
23 forint deciliterenként igényelhetô támogatási szintet 27,6 forintra emeltük meg. Megítélésünk szerint az említett módosítással
(vételár megemelése) nagyban hozzájárultunk azon körülmény megteremtéséhez amely a részvétel vonatkozásában elsôdlegesen döntési
helyzetben lévô intézményfenntartók (önkormányzatok) programhoz való viszonyulását pozitív irányba tolhatja el. A vételár megemelésén keresztül ugyanis a 100 %-os támogatási kategóriába esô önkormányzatok esetében sem kell számolni önrésszel.
A korábbi gyakorlatnak megfelelôen a jövôben is várjuk a szakma és az érdekképviseletek minden olyan irányú konstruktív javaslatát
amelyeknek célja a programban való részvételi kedv növelése.
9. A beruházások finanszírozásához hosszú távú hitel igénylési lehetôség biztosítása, állami garanciával, kamattámogatással
E tekintetben jelenleg az alábbi kedvezményes hitellehetôségek, konstrukciók állnak a rendelkezésre: A 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján kedvezményes hitel igényelhetô más módon nem támogatott új mezôgazdasági gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez, lízingbe vételéhez, meglévô állattartási férôhelyek korszerûsítéséhez, valamint mezôgazdasági termékfeldolgozást szolgáló beruházásokhoz.
Megjelent az az új jogszabály amely lehetôvé teszi, hogy az Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram (ÚMVP) keretében
támogatott 5 fontos beruházási jogcím (mezôgazdasági gép beszerzés,állattartó telepek korszerûsítése, növénytermesztés és a kertészet
fejlesztését szolgáló beruházások, az öntözés fejlesztése és a melioráció) megvalósításához is lehetôvé teszi kedvezményes hitel igénybevételét. Ez az ún. projekt kiegészítô hitel rendkívül elônyös feltételekkel (7-8 % körüli kamat, legfeljebb 15 éves lejárat, legfeljebb
3 éves türelmi idôvel) lesz igényelhetô azon vállalkozások számára, amelyek / akik az MVH által kiadott jogerôs támogatási határozattal rendelkeznek és a beruházást még nem kezdték el.
A fenti konstrukciók mellett a saját forrású beruházásoknál a korábban a Sikeres Magyarországért Agrár Fejlesztési Hitelprogramban
meghirdetett feltételek alapján továbbra is lehetôség van kedvezményes hitelfelvételre.
10. A hatósági nyerstej vizsgálat költségeinek átvállalása
Az FVM jelenleg vizsgálja, hogy milyen módon lehetne a hatósági nyerstej vizsgálat költségei alól a tejtermelôket mentesíteni. A
lehetséges megoldások megvitatására a soron következô Tej, Tejtermék Termékpálya Bizottsági ülésen kerül sor.
11. Kamatmentes hitel takarmányvásárlásra
E kérdésnél fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy kamatmentes hitel semmiképpen nem adható, ez nem EU konform, az EU szabályok sem teszik lehetôvé. Jelezzük ugyanakkor, hogy a meghirdetett és mûködô Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
alapján a fennálló beruházási hitellel, vagy folyamatban lévô beruházási hitelkérelemmel rendelkezô mezôgazdasági vállalkozások
hiteligényüket forgóeszköz hitellel elégíthetik ki. Ez éven túli hitel, mely a mezôgazdasági termelôk forgóeszköz szükségletének finanszírozását szolgálja.

2009/3

www.holstein.hu 7

Holstein_2009_3.qxd

09/7/14

12:15

Page 8

Demonstráció
12. A környezô országokból beáramló tejtermékek szigorított ellenôrzése
A Tej Terméktanács 2008. októberi FVM-hez eljuttatott levelében fejtette ki aggodalmait az Európai Unió tagállamaiból Magyarországra beszállított élelmiszerek mennyiségének növekedésével kapcsolatban. Ezt követôen az FVM illetékes Fôosztálya az MGSZH felé
intézkedett annak érdekében, hogy a Tej Terméktanács által megfogalmazott szempontok a tejre és tejtermékekre vonatkozó ellenôrzések
tervezése során figyelembe vétessenek.
Az Országos fôállatorvos utasítására 2009. február hónapban az MGSZH ÉTBI országos, laboratóriumi vizsgálatokkal kiegészített
célellenôrzést hajtott végre a fogyasztói tejek (UHT) elôállításának és forgalmazásának ellenôrzésére, melynek során összesen 176 forgalmazó helyen 616 tétel UHT fogyasztói tejet vizsgáltak, továbbá ellenôrzésre került sor az ország területén 7 elôállító létesítményben is. A feltárt hiányosságokat és a vizsgálati eredményeket az FVM honlapján megtalálható részletes jelentés tartalmazza.
Az említett célellenôrzés mellett hatóságunk rendszeresen, az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelôen és az éves ellenôrzési tervnek megfelelôen megkülönböztetés-mentesen vizsgálja a Magyarországon forgalmazott tejek és tejtermékek elôírásoknak való
megfelelését.
13. Nemzeti tudatformálás hatékony marketing kommunikációval
A tejágazatban kialakult feszültségek csökkentését célzó, elsô körben meghirdetett 2,5 milliárd forint keretösszegû intézkedés csomagunkban mintegy 130 millió forint összegben tej- és tejtermékek komplex marketing programját célzó program meghirdetésére adtunk
lehetôséget. Nem vitatva azt a felvetést, hogy a hazai tejfogyasztás ösztönzése, mint üzenet nehezen szûrôdik át a jelenlegi „promóciós és reklám zajban”, szükségesnek tartjuk ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 2009. év vonatkozásában meghirdetett 368,5 millió
forintos keretösszegû termékprogramok (amely a különbözô zöldség és gyümölcs termékpályák, állati termékpályák promócióját ölelik fel) jelentôs része a tejtermékpálya promóciójára kerül felhasználásra.
Megjegyezzük, hogy szakmai körökben nem vitatott a különleges magyar védjegy elnevezésû marketing programunk sikeressége,
amely a tej- és tejtermékpálya marketing programjához mérten nagyságrendileg hasonló költségvetéssel bonyolódik le 2009-ben. Ebbôl
a ténybôl kiindulva, megítélésünk alapján az említett keretösszeggel és a szakma megfelelô közremûködésével sikeres program lebonyolítására nyílik lehetôség.
Kérem válaszom szíves elfogadását.
Budapest, 2009. július 7.
Üdvözlettel:
Dr. Máhr András sk.
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Egyesületi élet

Tenyésztési aktualitások
Kôrösi Zsolt
tenyésztésvezetô, HFTE

OMT Zrt. bikabemutató
Június 4-én tartotta az OMT Zrt. Szakmai Napját Gödöllôn, a
nagyremetei állomáson. Korábbi évek gyakorlatát követve tíz
órára várták az érdeklôdô tenyésztôket, hogy bemutassák az Zrt.
bikáinak legjobbjait.
Rövid megnyitó után csoportokban vagy egyenként kerültek
bemutatásra évjáratonként a fiatal ITV-ben induló és már elindult
várakozó státuszukat töltô bikák.

A gondosan elôkészített tehenet egy kis bevezetés után tekintettük
meg. Ez azt jelenti, hogy pár értékesebb tehén újrabírálatát követôen kezdtük meg SZAMOS bírálatát.

Ez a tehén neve, aki 30062 7403 7 ENAR számon éli egyre megkülönböztetettebb életét. Apja az utóbbi években hazánkban is
igen szép eredményeket felmutató utódokkal rendelkezô
CALBRET-I H-H CHAMPION.

Ezt követôen Sebôk Tamás a HFTE küllemi bírálója show-bírálat
keretében rendezte sorba a kétszer ötös csoportban bevonuló
tenyészbika jelölteket. Az elsô csoport gyôztese végül a 19347
Pero Éhes Lucky Mike-ET bika lett, aki a második csoport
gyôztesével a 19130 Gelej Docens Boliverrel mérte össze szépségét az összevetésben, ahonnan is végül ô került ki gyôztesen,
így a nap legszebb bikája is DOCENS lett.
A show-bírálatot követôen még néhány érdekesebb bika került
bemutatásra a nap szakmai részének zárásaként. Az Egyesület idén
is díjjal köszönte meg és ismerte el a Zrt. tevékenységét a s Szakmai Nap megrendezését. A programot egy kötetlen beszélgetés
mellett elköltött ebéd zárta.
Excellent bírálat
Örömmel értesítem a Tisztelt Tenyésztôket és a holstein-fríz fajta
iránt érdeklôdô olvasókat, hogy ismét van az országnak excellent
küllemû tehene.
Június 23-án 3 fô bírálói gárda utazott Bicsérdre a Bicsérdi Arany
Mezô Zrt-hez, ahová egy már a korábbi kiállításokról ismert tehén
bírálatához hívtak bennünket. A tehén, a tenyésztô – Szili József
– elmondása szerint legjobb formájában volt, így kérte, hogy nézzük meg, mert a korábbi pontjánál jobbnak ítéli.
2009/3

A tehén alapos átnézését követôen mindhárman egyöntetûen megállapítottuk, hogy megérdemli az excellent minôsítést. Fô bírálati
tulajdonságait tekintve a Láb-, Lábvég pontját kivéve 90 vagy ez
feletti pontszámot kapott. Testpont 93, Tejelô jelleg 95, Láb-,
lábvég 83, Tôgy 92, Végsô pont 90.
Bízunk benne, hogy a jó gazda gondossága, amely láthatóan övezi, még hosszú éveket biztosít Szamosnak!
Gratulálok még egyszer az Zrt. valamennyi dolgozójának!
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Egyesületi élet

Egy kis tavaszi csoda
Hódmezôvásárhely 2009.
Berkó József
területi igazgató, HFTE

A tavasz mindig a bizakodás évszaka. A tenyésztôk ennek ellenére
az utóbbi években szinte már rutinszerûen mondják, hogy nagyon nehéz év elé nézünk. Az okok változóak: takarmány, a támogatások késése, az érthetetlen módon változó tejárak. Ez utóbbi,
a tavalyi év hasonló idôszakában kedvezônek mutatkozott, bár
változásának tendenciája már rossz irányba mutatott. Akkor még
nem tudtuk, hogy ez legjobban egy szakadék szélérôl fellôtt tûzijátékra fog hasonlítani, mely fényes játéka után sokkal mélyebbre
hullik vissza, mint ahonnan elindult.
Ki kellett már bírni a tenyésztôknek rossz és nagyon rossz tejárakat, de az idei évre ezek a jelzôk már nem elegendôek, 2009ben a helyzet katasztrofális. A literenként 15-20 forintos veszteséget hosszabb távon kibírni szinte lehetetlen. Az elemzésekre, az
okok és a kiút keresésére már valószínûleg nincs idô, azonnali
cselekvésre van szükség, mert az EU és az globális kereskedelem
halálra ítélte a magyarországi tejtermelôk egy részét, és reméljük,
hogy csak egy részét.
A magyar gazdasági vezetésnek fel kellene ismerni, hogy az EU-nak
nincs szüksége a magyar tulajdonú, hatékonyan mûködô tejtermelô gazdaságokra. A globális Európában folyik egy nagyon komoly verseny, amiben mi, magyarok nem veszünk részt. Minden
állam úgy támogatja a saját állampolgárait – az Uniós tiltások
ellenére –, ahogyan csak tudja. Egyre többször kerülnek felszínre
ilyen cselekmények természetesen komoly következmények nélkül. A saját EU-bürokráciánk jóvoltából a magyar gazdák hasonlítanak annak a karate versenynek a gyôzteséhez, melyben nem
szabad teljes erejû ütést bevinni, csak érintôlegest.
Az ilyen küzdelmekben tízbôl kilencszer a gyôztest kórházban
ápolják, mivel a teljes erejû ütés bevitele szabálytalan, így annak
végrehajtóját leléptetik. Ezért érzem azt, hogy mi, magyarok vagyunk Európa eminens polgárai, de mire a „díjat” átvehetnénk akkorra többszörösen kiütnek, talán ki is számolnak. A katasztrofális helyzetre már csak egy fajta megoldás létezik: GYORS!
A komor hangulatú elôszó a valós helyzetet tükrözi, ennek ellenére a XVI. Alföldi Állattenyésztési Napok mintha nem ebben a
miliôben lett volna lebonyolítva. Azon holstein tenyésztôk, akik

10 Holstein Magazin

bármilyen formában részesei voltak ennek a három napnak, egy kis
csodát láttak. Úgy érzem, minden, ami rossz ebben az ágazatban
az most a kiállítási területen kívül maradt. A vásárhelyi kiállítások történetében még ilyen nagy számú részvétel nem volt: 124 állatot neveztek 31 tenyészetbôl. A bírálatot Brian Garrison végezte, aki az USA-ból érkezett.
Segítôje Kôrösi Zsolt tenyésztésvezetô és Sebôk Tamás küllemi
bíráló kollégánk volt. Garrison úr Ohioban él, ahol bátyjával
együtt egy elit brown swiss telepet vezet. Több mint húszéves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Tenyészbika elemzô, az Amerikai
Holstein Szövetség küllemi bírálati tanácsadója. Bíróként több hazai és külföldi show-n dolgozott. Ezek közül a legjelentôsebbek
az 1997 és 1999-es Nemzeti Holstein Show és hét alkalommal a
World Dairy Expo.
A show-bírálat a tavaly bevezetett szabályok szerint folyt. Tíz korosztályos plusz egy termelési kategóriában, illetve a csapatversenyben mérkôztek meg az indulók. A verseny részletes jegyzôkönyve a cikk végén olvasható. A kiállítási kultúránk fejlôdésére
már a tavalyi cikkemben is felhívtam a figyelmet. Több tenyésztô
nem csak a termelési mutatók fejlôdésében jeleskedik, hanem a
show-bírálatoknak is rendszeres visszatérô résztvevôje. Az elôzô
években gyôztes vagy helyezett állatait ismét felvezeti, ezzel egyre komolyabb küzdelemre kényszerítve a fiatalabb generációkat.
Erre régebben is láttunk példát, de ma már ez a több évre visszanézve is érvényes. A teljesség igénye nélkül három állatot említek. Elôször TRUDA-t, a tavalyi nagydíjast, akit Mezôhegyesen
tenyésztettek, és az idén negyedik helyezést ért el. A Ménesbirtok
tenyésztôi munkáját mutatja, hogy nemcsak tavaly, hanem az azt
megelôzô két évben is ôk vitték haza a nagydíjat Vásárhelyrôl.
SZELLÔ neve nagyon sok kiállításra járó tenyésztô fülében ismerôsen cseng, talán azért, mert már 2004-ben itt Vásárhelyen megnyerte az egyik második laktációs kategóriát. Azóta többször is
eredményesen szerepelt kiállításokon, társaival együtt képviselte
a magyar tenyésztést Oldenburgban, az Európa-show-n. Már három felvezetôvel bizonyította képességeit, és az idén is pontot érô
helyezést ért el a legidôsebbek kategóriájában. Rutinját bizonyítja, hogy az ügyességi versenyen kettôjük közül fiatal és csinos felvezetôje izgult jobban. Tenyésztôje a fegyverneki Kunhalom Agrária
Kft. méltán lehet büszke a kiváló tenyészállatra és a társaival elért
eredményekre.
Az utóbbi két évben a kiállítási jegyzôkönyvekben gyakran ismétlôdik egy név: MIMI.
2007. Farmer-Expo: Nagydíj,
2008. Hódmezôvásárhely: kategória II. helyezés,
2009. Hódmezôvásárhely: Senior és Reserve Champion.
Nagyon szép sor ez is, de MIMI kiállítási szereplése már 2005ben elkezdôdött. Szûz üszôként az OMÉK-on megmutatta kiváló
tulajdonságait. Sajnos volt egy elônytelen is közte: túlzottan „nagylányosan” nézett ki. Ezért akkor még nem ért el komoly helyezést. Mint ahogy 2007. tavaszán az Alföldi Napokon sem, ahol már,
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mint elsô laktációs lépett a ringbe. De úgy látszik, a jó holstein
olyan, mint a jó bor: ahogy öregszik, úgy lesz egyre jobb. MIMI esetében a fent említett eredmények ezt mutatják.
Tenyésztôje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. 9-10 éve lépett
a kiállítások sikeres és szép útjára. Madar László és kollegáinak
eredményes munkáját irodájának fogyó szabad falfelülete jelzi
legjobban. A gyôzelmekért, helyezésekért és a részvételért járó elismerések összefüggô tapétaként borítják a festést. A hódmezôvásárhelyi nagydíjhoz már hét évvel ezelôtt nagyon közel kerültek,
akkor HEGEDÛS nevû elsô laktációs tehenük mérkôzött meg a
legendás EMMÁ-val. Látva az itt folyó munkát, lesz még a falon
olyan szalag, amelyen ez áll: Grand Champion Hódmezôvásárhely. Mint ahogy ez sikerült a Bicskei Mg. Zrt-nek, bár ebben az
évben nem volt visszatérô gyôztese. Ha NARANCS el tudott volna jönni, méltán illett volna ebbe a sorba. Viszont jött helyette
egy újonc, aki rögtön fel is ért a csúcsra. Reméljük ICA is belép
a visszatérôk táborába.
A show-bírálat alatt a nézôk ismét összehasonlíthatták tudásukat
a fôbíróval. Igaz, hogy fele annyi idô állt a rendelkezésükre a döntés meghozására, de így is sokan látták ugyanazt szépnek a ringen
kívül, mint a profik belül. Az amatôr bírói verseny gyôztese egy tenyésztô kollegánk lánya, Uhrin Eszter lett Dombegyházáról. Gratulálunk és nagyon jó szórakozást kívánunk neki azon a külföldi
szakmai úton, amit a Holstein Egyesület jóvoltából nyert.
A szombati napon 27 felvezetô tette próbára tudását a számukra
megrendezett ügyességi versenyen. Sok, a versenyen elôször induló fiatal próbálta legyôzni tapasztaltabb kollegáit. A felkészülést olyan komolyan vették, hogy a versenyt is három újonc fiatal
hölgy nyerte. Az elsô helyezett Büki Renáta, a második Zsigri

Mercédesz lett, mindketten a váci FVM Szakiskolából érkeztek,
míg a harmadik helyen Joó Boglárka a Bólyi Zrt-bôl végzett. A
szakiskolás lányok úgy gondolták, hogy újoncként sokat kell
gyakorolni ahhoz, hogy szép gyakorlatot tudjanak bemutatni. Ennek eredménye meg is lett a versenyen, ahol a szerencse is melléjük szegôdött a fényképkészítés pillanatában. Gratulálunk mindhárom gyôztesnek.
Vasárnap folytatódott a holsteines program az Ifjú Holstein Tenyésztôk Felvezetô Versenyével. Kilenc ifjú versenyzô szállt ringbe a gyôzelemért és a díjakért. Jó érzés volt látni a gyerekek arcán
a lelkesedést, az akarást, a koncentrálást és a verseny végén a gyôztesek büszkeségét. Az elsô helyezett Sinkó Tekla Hódmezôvásárhelyrôl egy borjút, a második Korhammer Norbert Deszkrôl, a
harmadik Gréczi Gergô Csabrendekrôl és a negyedik helyezett
Garzó Elek Köröstarcsáról egy-egy bárányt nyertek.
Megköszönöm minden szülônek és segítônek, hogy munkájával
jó irányba terelte a gyerekek lelkesedését, mert ha nem is lesz
2009/3

mindenkibôl holstein tenyésztô, de az egészséges versenyszellem,
a kitartás és az állatszeretet csak hasznára válhat minden ifjú
indulónak.
A 2009-es Alföldi Állattenyésztési Napok 20 éves Furioso-Nord
Star tenyésztés jubileumi ünnepségek és rendezvények helyszíne
volt, de nem csak ôk ünnepeltek. A Holstein-Fríz Tenyésztôk
Egyesülete is az idén ünnepli 20 éves fennállását. Bár a jubileumi rendezvény csak egy hónappal késôbb volt, úgy gondolom itt,
Vásárhelyen a születésnaphoz méltó kiállítással köszöntötték
magukat a tenyésztôk.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki elhozta állatát Hódmezôvásárhelyre, pénzt és energiát nem kímélve, dacolva
a gazdasági környezettel, s hozzájárult e csodálatos hétvége megrendezéshez. Már lassan egy éve, hogy sötét fellegek kezdtek el gyülekezni a tejtermelôk feje fölött, s azóta is egyre sötétebbek. Ezen
az áprilisi hétvégén még áttörte a napfény a sötétséget, majd ismét
eltûnt. Ezért kérek minden tenyésztôt, aki vissza akarja kapni a remény sugarát, fogjon össze sorstársaival és ne engedje azt senki által sem elvenni!
XVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda Napok holsteinfríz tenyésztési díjai:
Holstein-fríz szûzüszô I. kategória
Harmadik helyezettje:
a 201 katalógusszámú (31863 3515 9) PALOTA-P.J.ALL RÁMÁS
Apja: 19930 Sure-View Alta All Red-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Agrár-Ker Kft., Csanádpalota
Második helyezettje:
a 216 katalógusszámú (32238 4762 1) ONGA BAXTER LOTTI
Apja: 20014 Emerald-ACR-SA T-Baxter
Tenyésztô és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Elsô helyezettje:

a 203 katalógusszámú (30350 5473 0) WELMOED
Apja: 19955 Alibi
Tenyésztô és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Holstein-fríz szûzüszô II. kategória
Harmadik helyezettje:
a 313 katalógusszámú (32835 2169 1) PÁLMA
Apja: 15381 Vajháti Tóbiás Wade
Tenyésztô és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major
Második helyezettje:
318 katalógusszámú (32505 8060 7) ESTEFANIA
Apja: 19732 Regancrest Dolman-ET
Tulajdonos: Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezôhegyes
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Elsô helyezettje:
a 310 katalógusszámú (32238 4641 9) ONGA JUCAR FODROS
Apja: 19403 Pasquero Jucar-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Holstein-fríz vemhes üszô III. kategória
Harmadik helyezettje:
a 409 katalógusszámú (30880 4675 9) MANUÉLA
Apja: 19511 Sandy-Valley Bolton-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske
Második helyezettje:
a 403 katalógusszámú (30232 6467 5) ZSÓFI
Apja: 17447 Calbrett-I H H Champion-ET
Teny. és tulaj.: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom
Elsô helyezettje:

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje:
a 602 katalógusszámú (32505 6615 7) SALLE
Apja: 20365 Picston Shottle-ET
Tulajdonos: Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezôhegyes
Második helyezettje:
a 609 katalógusszámú (32505 6380 0) NELLIE
Apja: 18822 Gillette Briela FBI
Tenyésztô és tulajdonos: Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezôhegyes
Elsô helyezettje:

a 604 katalógusszámú (32262 8229 8) VIOLA
Apja: 18707 BG Detektív SPY
Tenyésztô és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

a 406 katalógusszámú (30350 4900 8) DACOS
Apja: 19504 Jenny-Lou Marshall P-149-ET
Tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje:
a 502 katalógusszámú (30350 4712 7) FÁTYOL
Apja: 18715 Braedale Goldwyn
Tenyésztô és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Második helyezettje:
a 501 katalógusszámú (30350 4722 8) ÁLOM
Apja: 19324 Jenny-Lou Mrshll Toystory-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Elsô helyezettje:

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje:
a 708 katalógusszámú (30350 4046 7) ARI
Apja: 18179 MR Paragon-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Második helyezettje:
a 704 katalógusszámú (30349 3542 7) SZELES
Apja: 16140 Vajháti Vajk Aaron
Tenyésztô és tulajdonos: Hód-Mezôgazda Zrt., Hódmezôvásárhely
Elsô helyezettje:

a 702 katalógusszámú (30880 4047 2) MEDUSE
Apja: 18609 Laudan-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

a 507 katalógusszámú (30232 6110 2) SZEGFÛ
Apja: 18861 Barbi-Lyn M Mattison-ET
Teny. és tulaj.: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom
12 Holstein Magazin

Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje:
a 805 katalógusszámú (30350 3984 5) TRINTJE
Apja: 16993 Comestar Stormatic-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
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Második helyezettje:
a 804 katalógusszámú (32505 5416 9) PEGGY
Apja: 17731 Pursuit September Storm-ET
Tulajdonos: Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezôhegyes
Elsô helyezettje:
a 809 katalógusszámú (32835 0209 0) ICA
Apja: 15548 Saphir-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major
Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje:
a 904 katalógusszámú (32201 8636 7) BIZÁNC
Apja: 17839 Magor Bonanza Allen-ET
Tenyésztô, tulajdonos: Hód-Mezôgazda Zrt., Hódmezôvásárhely
Második helyezettje:
a 905 katalógusszámú (30230 5242 9) PAJZÁN
Apja: 17447 Calbrett-I H H Champion-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Körös 2000 Kft., Szeghalom Halas-puszta
Elsô helyezettje:

a 1003 katalógusszámú (30071 8766 6) BOKROS
Apja: 15900 Zicostar
Tenyésztô és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major
Holstein-fríz tehén XI. kategória
Harmadik helyezettje:
a 904 katalógusszámú (32201 8636 7) BIZÁNC
Apja: 17839 Magor Bonanza Allen-ET
Tenyésztô, tulajdonos: Hód-Mezôgazda Zrt., Hódmezôvásárhely
Második helyezettje:
a 805 katalógusszámú (30350 3984 5) TRIJNTJE
Apja: 16993 Comestar Stormatic-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Elsô helyezettje:
a 910 katalógusszámú (30232 4881 9) MIMI
Apja: 15548 Saphir-ET
Teny. és tulaj.: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom
A csapatverseny harmadik helyezettje az Agronómia Kft., Deszk,
második helyezettje a Hód-Mezôgazda Zrt., Hódmezôvásárhely,
elsô helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom.

a 910 katalógusszámú (30232 4881 9) MIMI
Apja: 15548 Saphir-ET
Teny. és tulaj.: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom
Holstein-fríz tehén IX-X. kategória
Harmadik helyezettje:
a 1001 katalógusszámú (30055 5752 6) OSZI
Apja: 15045 Quality Jed-Lou
Tenyésztô és tulajdonos: Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás
Második helyezettje:
a 1005 katalógusszámú (30821 4568 7) PIKA
Apja: 16783 Wellcome Garter-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Békési Egyetértés Kft., Békés
Elsô helyezettje:

A kiállítás nagydíjas holstein-fríz tenyészállata a 809 katalógusszámú (32835 0209 0) ICA.

Apja 15548 Saphir-ET, tenyésztôje és tulajdonosa a Bicskei Mg. Zrt.
A Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete az elôzô évekhez hasonlóan különdíjat ajánl fel:
A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda Napokon – az Év Tenyésztôje címet adományozza a Holsteinfríz Tenyésztôk Egyesülete.
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Az év tenyésztôje 2009-ben Gamós András, a Milkmen Tejtermelô Kft., Paks ügyvezetô igazgatója.
1. A kiállítás legszebb tôgyû tehenének tenyésztôje részére.

A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major, a 809 katalógusszámú (32835 0209 0) ICA nevû, 15548 Saphir-ET apaságú
tehén bemutatásáért.
2. Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevô, legeredményesebben szereplô tenyészet részére.

A díjat kapja: az Agronómia Kft., Deszk, aki a kiírás alapján 88
pontot szerzett.
3. A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja az Agromómia Kft., Deszk a 203 katalógusszámú
(30350 5473 0) Welmoed 19955 Alibi apaságú szûzüszô bemutatásáért.
4. A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Geo-Fríz Kft., Onga az 310 katalógusszámú
(32238 4641 9) ONGA JUCAR FODROS, 19403 Pasquero
Jucar-ET apaságú szûzüszô bemutatásáért.
14 Holstein Magazin

5. A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata
részére.
A díjat kapja a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom, a 507katalógusszámú (32232 6110 2) SZEGFû, 18861
Barbi-Lyn M Mattison apaságú tehén bemutatásáért.
6. A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.

A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major a 809 katalógusszámú (32835 0209 0) ICA, 15548 Saphir-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
7. A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Körös 2000 Kft. Szeghalom Halas-puszta a 905
katalógusszámú (30230 5242 9) PAJZÁN, 16783 Calbrett-I H H
Champion-ET apaságú tehén bemutatásáért.
8. A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.

A díjat kapja a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom a 910 katalógusszámú (30232 4881 9) MIMI, 15548 SaphirET apaságú tehén bemutatásáért.
2009/3
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9. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.

10. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.

A díjat kapja a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom a 910 katalógusszámú (30232 4881 9) MIMI, 15548
Saphir-ET apaságú tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 200.000 Ft

A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major a 809 katalógusszámú (32835 0209 0) ICA, 15548 Saphir-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
Pénzjutalom: 500.000 Ft

Holstein show Vásárhelyen

Sosem látott létszámú, 124 állatot mutatott be a 31 tenyészet, s
a minôség sem maradt el a mennyiségtôl.

Brian Garrison bírói munkája egyezett a tenyésztôk szemléletével.
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a VIII. Nemzeti Holstein Show nagydíjasa és egyúttal legszebb
tôgyû tehene.

Giorgio Soldi állatfotós és csapatának beállítási munkálatai mindig sok érdeklôdôt vonzanak.

A csapatversenyben a homogenitás kulcsfontosságú.

A Fiatal Felvezetôk Versenyén Harsányi Sándor volt a szigorú bíró.

A versenyzôk között nagy volt a korkülönbség, de mindannyian
lelkesen dolgoztak.
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Akkor és ott Sinkó Tekla volt a legügyesebb.

27 felvezetô tette próbára tudását a marhás agility versenyen. A
nagy melegben nem volt könnyû fenntartani a – fôleg a késôbb
sorra kerülô idôsebb – állatok figyelmét. A hôségnek meg is lett
az „eredménye”, mert ennyi hibapontszám még nem gyûlt össze
a versenyek történetében.
Ez persze csak a versenyzôknek jelentett gondot, mert a közönség
számára éppen ez az izgalom tette még érdekesebbé a programot.
A jó hangulatú megmérettetésen újoncok vitték el a pálmát.
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Európai Show-bírói Harmonizáció
„Funkcionalitás mindenek felett!”
Sebôk Tamás, Jakab Lajos
küllemi bírálók, HFTE

Real-Madrid, Barcelona, bikaviadalok, tengerpart, sangria…. és
még sokáig sorolhatnánk Spanyolország nevezetességeit mire sorra kerülne a holstein tenyésztés. Pedig az 522.000-es populáció
9000 kg feletti átlag tejtermelése sokkal elôkelôbb helyet érdemelne a listában. Az említett létszám kb. 70 %-a az ország északi régióiban termel, ahol a mediterrán viszonyok mellett is kitûnô adottságokkal számolhatnak a tenyésztôk. Az állományok mérete persze jóval elmarad a Magyarországon megszokottól, de a több mint
9000 tenyésztô farmjain a kötelezô (!) küllemi bírálatnak és befejésnek köszönhetôen szinte minden tehénrôl részletes információk
állnak a tenyészértékbecslés és a törzskönyvezés rendelkezésére.
A törzskönyvezést a CONAFE – a Spanyol Holstein Egyesület –
éves 40 Euro/tehén (kb. 11.500 Ft!!) tagdíj ellenében végzi, de ôk
a felelôsek a küllemi bírálat üzemeltetéséért és természetesen az
egyéb – hazánkban is hasonló – mindennapi feladatokért is. Évente kétszer tavasszal és télen publikálják a tenyészértékbecslési eredményeket, ahol a tehenek – az itthoni HGI-nak megfelelô – ICO
indexet kapnak, amelyben a termelési értékek 59%-ban, – ezen belül a fehérje kg 32%-ban – a küllem 35%-ban, a szomatikus sejtszám 3%-ban, a hosszú hasznos élettartam 3%-ban szerepel.
Évente mintegy 50-60 hivatalos show-t rendeznek, de a régiókban
nem ritkák a „spontán” szervezôdött kiállítások sem, amelyeket a
farmerek saját szórakoztatásukra – de igen színvonalasan – szerveznek, éjszakába nyúló „kiértékelésekkel”, amelyek kiváló lehetôséget kínálnak a farmerek egymás közti kapcsolatainak erôsítésére is.
A bírói harmonizáció
A harmonizáció gondolata elôször 1994-ben vetôdött fel. Enrico
Dadati vezetésével alakult meg az elsô munkacsoport. (Dadati
neve talán ismerôs lehet, hiszen 1999-ben ô bírálata a Farmer
Expót Debrecenben.) 1996-tól a vezetést Mauro Carra vette át, aki
a mai napig felelôs a projekt mûködéséért, sikeréért. Azóta körülbelül másfél évente hívják össze Európa országiból a holstein-fríz
fajta hivatalos bíróit, és próbálják a bírálati alapelveket, a „bírói
szemeket” a lehetô legtökéletesebbre csiszolni.

Az ez évi rendezvényrôl összességében elmondható, hogy az eddig lefektetett törvényszerûségek megerôsítésre kerültek, véglegesen véget vetve a „tenyésszünk show-tehenet” kultusznak. A funkcionalitás az elsôdleges szempont, ennek kell képeznie minden
döntés alapját. A gyôztes tehénnek nem csak a ringben, de a tenyészetekben, a farmokon is kiválóan kell teljesítenie, hiszen a gyôztes tehénnek a tenyésztô legjobb tehenét kell reprezentálnia: ez a típusú tehén pedig igen „profitorientált”!
A robotfejés fokozott terjedése érdekes változásokat hozhat, nemcsak a bírálatban, de a mindennapi életben is. Dániában a teljes
holstein populáció 20%-át már robotok fejik. Elôször hallottam
megfogalmazni a „nagyüzemi robotfejés” gondolatát is. (Ezt elsôsorban a munkaerô árának növekedése vetette fel, bár itt alapvetôen a 20-30 Eurós (5600-8400 Ft) órabéreket vették alapul a kalkulációnál, és nem a „feketén dolgozó” fejôk kb. 3 Eurós (840 Ft)
illetményét. A számok láttán, a magyarországi robotfejés futótûzszerû elterjedése még egy kicsit várat magára. A témában mégis
elgondolkodtató, hogy a robotok „tôgyekkel való kiszolgálása”
alapvetô igényként merül fel, tehát a küllem jelentôsége ebben az
esetben fokozottabban jelentkezik, mint eddig!
A rendszer legnagyobb „ellensége” a rossz bimbóhelyezôdés. A rendkívül szélen helyezôdô elülsô bimbók igen megnehezítik és hatásfokában is gátolják a fejést. A hátulsó bimbók túl közeli, egymást keresztezô helyezôdése viszont megoldhatatlan feladat elé állítja gépet, mert a jelenlegi technika nem teszi lehetôvé ezen egyedek fejését. Ezt már nem csak rossz bimbóhelyezôdésnek aposztrofálták, hanem „cross teat syndrome”-nak, azaz „keresztezett hátulsó bimbó syndrómának” nevezték el. Ezeket a teheneket ellés
után közvetlenül selejtezni, illetve értékesíteni kell, amely természetesen igen érzékenyen érinti tulajdonosukat. Ennek következtében
a hátulsó bimbók helyezôdésének megítélése szigorodni látszik,
mind a küllemi bírálat során, mind a ringben. A másik érdekes
dolog, hogy a robotok rendkívül precíz adatgyûjtésre is képesek,
így igen megbízható, kiválóan használható, akár új tenyészérték
adatok kialakítása is lehetôvé válik. Ilyen például a gép felhelyezésének ideje, a fejésre való hajlam – látogatások száma/nap – tenyészérték is, amely tovább segíthetné a tenyésztôket a fejésre
legalkalmasabb egyedek tenyésztésében….. „és a lehetôségek
még távolról sincsenek kiaknázva”- állította az elôadónk. A cél
világos: a gép minél tökéletesebb kihasználása. A hatásfok javításával a maximális tehénlétszám fejése, a lehetô legrövidebb idô
felhasználásával.
Dairy show – csak itt, csak most, csak Önöknek!

Elsô az elmélet…..
18 Holstein Magazin

A show-bírói harmonizáció gyakorlati részére Torrelavega nevû
kisváros állatvásár csarnokában – helyesebben az óriási csarnok
egyik sarkában – került sor. A csarnok – számunkra szokatlan módon – a város központjában helyezkedett el és kizárólag tenyészállat árverések, vágóállat értékesítések zajlanak a falai között, heti rend2009/3
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szerességgel. Mint már említettük, Spanyolországban nagy kultúrája és hagyománya van az állatkiállításoknak, így várható volt,
hogy vendéglátóink most is kitesznek magukért. Mivel az évi 60
show egyike sem esett ebben az idôben erre a helyszínre, csináltak hát egy hatvanegyediket. Két ringet építettek a csarnokban,
ezekben mutatkozott be hat osztály egyenként 8-8 egyede.

Minden állat gyönyörûen nyírva és kiválóan felkészítve várta a
megmérettetést. Látva a jobbnál jobb küllemû teheneket éreztük,
hogy a mai napon az igazi megmérettetés a bírókra fog várni. A
több mint 40 tagú bírói gárda négy csoportra osztva, körforgásban dolgozott az egymással párhuzamosan mûködô két ringben.

Egész Európa – pár négyzetméteren
A csoportok beosztásánál ügyeltek arra, hogy egyazon országból érkezôk külön csoportokba kerüljenek, és ne legyen mód a sorrendek eldöntése közben konzultálni. A csoportok viszonylag rövid
ideig tartó felvezetése és talán még rövidebb ideig tartó megállítása után kellett mindenkinek az általa helyesnek ítélt sorrendet
papírra vetnie és átadnia a szervezôknek, akik az eredményeket számítógépen rögzítették. A helyes sorrend eldöntésén négy elôzetesen kijelölt mesterbíró dolgozott egymással konzultálva, a legna-

Az indoklás a bírói gyakorlat elengedhetetlen része
gyobb titoktartás mellett. Ezen hivatalos eredmény kihirdetésére
és indoklására csak azután került sor, miután a csoportok minden
tagja már megindokolta a saját döntését és sorrendjét.
Sok vitával tarkított nehéz és hosszú nap volt sok tanulsággal. A
legfontosabb talán ezek közül az, hogy a szûzüszô, elsô- és másodikborjas kategóriák egyedeivel szemben az ugyanezen korcsoportú magyarországi kiállítási állatok még fölvennék a versenyt.
Sajnos az igazat megvallva az idôsebb tehénkategóriákban már
változott a helyzet. Csodálatos testû, kiváló tôgytulajdonságokkal rendelkezô harmadik, negyedik és ötödik laktációs teheneket
vonultattak fel – mindenki nagy elismerésére –, melyeknek azonban a magyar tehenek már nagyon könnyû ellenfélnek számítottak volna.
Mint ahogy egy valódi show-n dukál, a végén itt is kiválasztásra
került a nagydíjas egyed. A címet egy valóban csodálatos negyedik laktációs Terrason, a Reserve Champion díjat egy második
laktációs September Storm apaságú állat nyerte el. Dacára annak,
hogy az egész rendezvény tulajdonképpen az európai bírók gyakorlása végett szervezôdött, a tétnélküliség nem szegte kedvét a tenyésztôknek. Ugyanolyan lelkesedéssel készültek, szurkoltak állataiknak és úgy örültek a gyôzteseknek, mintha csak a nemzeti
show-t nyerték volna meg!
Teleplátogatóban
A hosszú, fárasztó nap után másnap a szervezôk teleplátogatásra
invitálták a csapatot. A Spanyolország északi részén elhelyezkedô
Cantabria régió az ország legjobb mezôgazdasági adottságokkal
rendelkezô területei közé tartozik. Az Atlanti-óceán felôl érkezô
nedves légtömegeknek útját állja a Kantábriai-hegység, ezért ezt a
területet gyakran áztatja esô.

„A TELEP”: egyetlen épület
2009/3
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közepe….

A „tükörtisztára” tisztítható etetôasztal
A meglátogatott farmok is ezen hegyvonulat lábánál helyezkednek el. A régióban jellemzôen 50-100 közötti tehénlétszámú
telepek mûködnek. Széles körben elterjedt gyakorlat, hogy az
üszôborjakat két hetes korban elszállítják és erre specializált vállalkozások bérben nevelik fel ôket, majd a tulajdonos hét hónapos vemhesen kapja vissza az állatokat.
Elsôként a La Marina nevû tenyészetet nézhettük meg, ahol 40
tehenet tartanak 12.700 kg átlagos termelési szinten. A tejtermelés mellett jelentôs bevételi forrás a tenyészállat értékesítés.
Elsôsorban embriót árusítanak, valamint a spanyolországi mesterségesek számára tenyészbikajelölteket állítanak elô. Az állomány
genetikai színvonalát jól tükrözi, hogy a mi HGI értékünknek
megfelelô ICO index a régió 974-es átlagához képest jelentôsen
magas, 1478. A negyven tehén átlagos végpontszáma 86 pont,
emellett négy excellent tehénnel is büszkélkedhetnek. Az állatok
elhelyezését újonnan épített pihenôboxos, matracokkal ellátott
istállótömb szolgálta, mely magában foglalta az elletôt és
fejôházat is.
A takarmány felkínálása etetôasztalon történt, melynek burkolata,
nem túl szokványos módon, üvegbôl készült. Bevallom, elég
furcsán mutatott ez a sérülékenynek tûnô anyag ilyen felhasználási formában.
Nagy hangsúlyt fektettek a tehenek bemutatására. Legjobb
tenyészállataikat feltöltött tôgyekkel, frissen megnyírva, az
összes tehenet sorszámmal ellátva és legfontosabb adataikat (termelés, származás, küllemi pontszám, stb.) katalógusba szedve
várták a vendégeket, így minden információval felvértezve sétálgathattunk a szebbnél szebb állatok között. Ezt követôen egy
rögtönzött show keretében is megszemlélhettük a legjobb
állataikat a külön erre a célra készült ringben.

A „háziverseny” kezdete…
20 Holstein Magazin

…és vége.
A bemutatót a végtelenségig komolyan vették, még az indokláshoz szükséges hangosításról is gondoskodtak. A bírálatot John
Gribbon végezte, akit már láthattunk 2006-ban Hódmezôvásárhelyen a Nemzeti Show-n is bírálni.
Ezt követôen a La Flor nevû farmon már meg sem lepôdtünk a
tökéletesre nyírt pázsiton felállított ring elôtt várakozó mini show
résztvevôi láttán.

A „második háziverseny”, háttérben az istállóval
A 112 tehenet tartó farm az elôzôhöz hasonló termelési és tenyésztési színvonalú állatai közül tíz gyönyörû egyedet vezettek föl,
majd szintén katalógussal a kezünkben nézhettük végig a kiváló
teheneket. A tenyésztô kiállításokon való eredményes szereplését
hûen tükrözte a számtalan trófeának berendezett különterem.
E kettôn kívül még több farmról is kaptunk információt, valamennyien elismert és eredményes tenyésztôi a régiónak. A felhasznált bikákat tekintve egyértelmûen többségben van a kanadai
genetika, de jelentôs az amerikai és a saját, spanyol tenyésztésû
szaporítóanyag használat is.
A bemutatott farmokon legkedveltebbként említett bikák
Goldwyn, Buckeye, Baxter, Duplex, Sanchez, Shottle mellett
rendre ott sorakozott Bolivia neve is, mely mondhatom, jólesô
érzés volt a számunkra is. Rajta kívül sajnos csak egy magyar terméket sikerült még Spanyolországban fölfedeznünk, a Fornettit.
2009/3
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Húsz éves a holstein tenyésztôszervezet

Május 26. Húsz éves jubileumi küldöttgyûlésünket a Tej Világnapjára idôzítve szerveztük, amelyen több mint 250, a holstein-fríz fajta
tenyésztésében régen és most is szerepet játszó küldött és vendég részvételével elevenítettük fel a két évtizedes múltat és tekintettünk a
most nehéznek tûnô jövôbe.

Török Zoltán a gazdasági helyzetet vázolta, Kovács Tamás FB elnök elfogadásra javasolta a pénzügyi beszámolót és tervet. Ô a rendezvényen személyes okok miatt lemondott az Egyesületben betöltött tevékenységérôl, munkáját köszönjük.

Herceg Károly az FB új elnöke,
a csaholci Herceg-Farm Kft. tulajdonosa.
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A szigorúan vett kötelezô küldöttgyûlési programot – pénzügyi- és munkabeszámolók, tervek hozzászólása, elfogadása, választás – egy
nagyobb lélegzetvételû jubileumi összejövetel követte, amely már kötetlenül zajlott. Ekkor ismertük el az Alapítók, a meghatározó személyiségek munkáját, segítségét is, s a jelenlegi kevésbé bíztató helyzetbe a múlt felidézése, a tenyésztési kultúránk fejlôdésének kezdetektôl való bemutatása egy kis szívmelengetô emlékezést csempészett. A régi fényképek sok-sok szép emléket tettek elevenné.

Egyedi marhabôr oklevelet vehetett át mások mellett dr. Bíró István, Egyed Béla,

Porvay Mária, alapító tenyészet képviselôjeként Sümeghy doktor.
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A „tagi lét” jelentôségét és lehetôségét saját szemszögébôl közelítette meg Varga Ági, (Mezôfalvai Mg. Zrt.), Dr. Zsilinszky László

és Fekete Balázs (Hód-Mezôgazda Zrt.).

Szakmai tevékenységét Fürj Antalnak

és Szili Józsefnek mestertenyésztô díjjal jutalmaztuk,

míg a Bóly Zrt. csapata,

Gulyás Tibor,

Merész Sándor
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és Sziládi János emlékplakettet vehetett át a hazai holstein-fríz tenyésztésben végzett munkája elismeréséül. Az Ezüstkanna-díjat az elmúlt
év legmagasabb elsô- és többlaktációs tehén tenyésztôje veheti át.

2008-ban az elsôsök között a Sereg-Tej Kft. tehene gyôzött –
Burghard Tibor ügyvezetô veszi át az elismerést –, a többlaktációs
gyôztes idén is a Milkmen Kft. tenyészetébôl került ki – Gamós
András ügyvezetô.

Idén végre 150.000 kg tej életteljesítményû tehenet is díjazhattunk.
A Pélpusztai Mg. Kft elismerését Csehkis Balázs veszi át.

Az Év Tenyészbikája 18175 Hornet TL TV idén is a Bos-Genetic
Kft. kínálatából került ki, a díjat dr. Monostori István kapta.

A termelési eredmények elismerésekor idén a 9500 kg feletti laktá-
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ciós átlagtermelést vettük figyelembe, 74 tenyészet érdemelte meg munkájával az oklevelet.

A szakmai program végét egy rögtönzött tehénbemutató jelentette, ahol a vásárhelyi nagydíjas 0209 Ica és 8766 Bokros kategóriagyôztes
teheneket mutatta be Kôrösi Zsolt.

A hely szellemének megfelelôen lovasprogrammal zártuk a napot.
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Tej Világnap Dunakilitin

Már tizenegy éve tart tejnapot a Dunakiliti Agrár Zrt. a Tej Világnapján. A rendezvény legfôbb célja a gyerekek – többségében a helyi
általános iskolások –, és a látogatók tudatos tejfogyasztás ösztönzése, melyet színes programokkal, tenyészállat-felvezetéssel tettek
élvezetessé a szervezôk.

A gyerekek és felnôttek tejet ihattak, sajtot ehettek, s a két napos
borjú körül is mindig nagy volt a gyerekhad. Kerecsényi András elnök-igazgató megnyitója után dr. Rimóczi Natasa háziorvos a tej
szerepérôl mesélt, majd Suri Antal ágazatvezetô mutatta be a telep legszebb állatait.

Ebédre pedig a fôzôversenyen
marhahúsból készült, majd zsûrizett ételekkel és sajttálakkal
csillapíthatták éhségüket a látogatók.
A napot a tejtotó és a Tej-kupa
kispályás labdarúgótorna eredményhirdetése zárta.
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Bikabemutató Nagyremetén

Június 4-én felkészülten várta partnereit aktuális és jövôbeni ajánlata bemutatására az OMT Zrt. csapata. A 31 felvezetett holstein-fríz
tenyészbika többsége a kiváló hazai tenyésztôi munka eredménye, két körben öt-öt állat show-bírálaton is bemutatkozott.

Felvezetések és összevetés Sebôk Tamás vezényelte alatt.

18033 Vajháti Bronz Stormatic-ET.

19000 Alcsi Dénár Boliver.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
a geleji Dél-borsodi Agrár Kft. tenyésztette bika, 19130 Gelej Docens Boliver
tûnt a legkiválóbb küllemûnek. Tavaly
is ô gyôzedelmeskedett.

A tenyésztônek járó elismerést
Kiss Ferenc veszi át
Solymosi Imrétôl.

Holstein_2009_3.qxd

09/7/14

12:54

Page 29

Tüntetés a tejtermelôkért
Június 22-e demonstrációs nap volt Európa-szerte. Az elôzô hét
nagy brüsszeli tüntetése után luxemburgi helyszínen szerveztek
összeurópai megmozdulást a tejtermelôk. Szimpátiánkat és
egyetértésünket sajnos csak közel háromszázan(!) a budapesti EU
képviselet elôtt transzparensekkel fölvonulva fejeztük ki.

Kontraszt. Ötcsillagos szálloda kontra -20 Ft/tejkg.

A tenyésztôket
képviselve
Bognár László
és Fekete Balázs
is felszólalt.

Csak remélni merjük,
hogy a már a nagy gazdasági befolyással bíró tagállamok német
és francia gazdái által is tûrhetetlennek ítélt állapotok, – ha másért nem is –, de a gazdasági nyomás hatására változni fognak. Erre talán a hazai megmozdulás és a Minisztérium is rásegít.
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Telepszemle

Szajki Zrt.
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Szajk Baranya megyében, Mohácstól 13 km-re nyugatra fekvô település. A honfoglalás idején ez a terület Botond fennhatósága
alá került. Nevét 1015-ben a pécsváradi apátság alapítólevelében
említették elôször. Szent István idején már templommal bíró
település.
Az ôsi magyar község létének a török uralom vetett véget, hiszen
a mohácsi csata 1526-ban Szajktól csak néhány kilométerre zajlott. A lakosság elmenekült és szétszóródott. A hódoltság alatt a
terület Radowan Jakab, késôbb Zrínyi Ádám tulajdona. A hódoltság utolsó éveiben ismét volt csekély számú lakossága, majd a felszabadító háború idején újra elnéptelenedett.
Elsô lakói ezek után Boszniából érkezett katolikus délszlávok voltak. A németek betelepülése 1715–1721 között kezdôdött.
A XVIII. század közepére Szajk magyar és délszláv lakossága elköltözött. A I. világháború után 300 németet telepítettek ki Szajkról Németországba, helyükre a Felvidékrôl érkeztek onnan kitelepített magyarok. A szôlôtermesztés és az állattartás mindig jelentôs volt a környéken. Szajk gyönyörû és védett pincesora ma is a
borkészítést szolgálja.
A világ tenyésztési stratégiájával párhuzamosan a tenyészcélok között Magyarországon is
egyre nagyobb figyelmet szentelnek a tenyésztôk a tehenek
hosszú hasznos élettartamának.
Az 1996-ban megnyitott Aranytörzskönyvbe az elmúlt napokban került bejegyzésre a Szajki
Zrt. 1284 Pomáz nevû tehene, a
100.000 kg életteljesítmény elérése alkalmából.
Tenyésztôje Handler Ferenc állattenyésztési igazgató, aki szakmai
munkája alapján elsôk között nyerte el a Mestertenyésztô címet.

Szajk

Az irodáját díszítô elismerések között a legrégebbiek az 1970ben megrendezett OMÉK-ról származnak. Ezek szerint egy nagymúltú, már a korábbi évtizedekben is sikeresen prosperáló gazdaságban vagyunk?
A cég 1949-ben alakult Babarci Béke Termelôszövetkezet néven.
1961-tôl a környékbeli 6 község szövetkezeteinek összevonásával
1978-ra egy 5000 hektáros szövetkezet jött létre, amely halászattal, szôlôtermesztéssel, borászattal, téglagyártással is foglalkozott
a növénytermesztés, valamint a sertés-, szarvasmarha és juhtenyésztés mellett. Ekkor 650 dolgozója volt a szövetkezetnek.

A rendszerváltás utáni átalakulások miatt mára 3000 hektárra csökkent az általunk mûvelt szántóterület. Nagyon jó minôségû területek vannak a környéken, az átlagos aranykorona érték 32, de a 4648 sem ritka. A gazdaság tehénlétszáma 485, ezen kívül egy 440
kocás sertéstenyészettel is rendelkezünk. A foglalkoztatottak létszáma 135 fô.
Ez a telep 1972-óta mûködik. Állategészségügyi státusza „négyes
mentes”. Kifejezetten jók a kiesési mutatóink. Valamikor a fûtött
30 Holstein Magazin
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borjúnevelôkben évente 60 elhullás történt, a Steimann-ketrecek
használata óta viszont csak 8 db. A tehénkiesés a zsúfolt tartás és
a csúszós betonpadozat miatt 6-8%. Staphilococcustól régen mentesítettük az állományt, a tôgygyulladási státuszunk nagyon jó.
Elôfelvételisként 1978-ban kerültem a Szövetkezethez. Akkoriban
az agrárpályának még nagy kultusza és presztízse volt. Késôbb ez
sokat veszített az értékébôl, különösen a privatizációs idôszak környékén. Idôvel újra visszatért az önbizalmam, mert úgy gondoltam, hogy a mezôgazdaságban normális körülmények között fogok élni. Jó levegôn vagyok, szép környezetben és nagyon felkészült, szakmaszeretô kollektívában végezhetem munkámat. Szeretnék optimista lenni a megalázó tejár ellenére is, hiszen már idestova 30 éve foglalkozom szarvasmarha tenyésztéssel és családom egzisztenciáját is erre alapoztam.
Terveznek beruházásokat a közeljövôben?
Semmilyen beruházást nem tervezünk. Az elmúlt idôszakban a
sertéstelepen és a szarvasmarhatelepen is megoldottuk a szilárd és
hígtrágya szakszerû elhelyezését, valamint a versendi majorban építettünk egy növendékistállót. Nagy szükségünk lenne egy modernebb, gyorsabb fejôházra és új takarmánytárolókra.

A gazdaságunkat nyomasztó legnagyobb problémát abban látom,
hogy a privatizáció során jogi személyek nem szerezhettek földet.
Ki vagyunk szolgáltatva a földtulajdonosoknak. Ahol nincs egy
kézben tulajdonilag a termôföld és az állattenyésztés, ott az állattenyésztés lesz a vesztes.
Évek óta folyamatosan tízezer kg-os szinten termelnek és mindezt gazdaságos körülmények között. Hogyan lehet ehhez biztosítani a jó minôségû takarmányt?
Sajnos az elmúlt három évben gyenge volt a betárolt tömegtakarmányunk. Mivel a gazdaságunk hibridkukorica elôállítással is
foglalkozik, az apasort rendszeresen besilózzuk, ami miatt a szilázs
rosszul erjed és gyenge energiatartalmú lesz. Az évenként változó
minôségû tömegtakarmányhoz minden évben más-más összetételû
abrakkeveréket állítok össze különbözô kiegészítôkkel.
A telep tartástechnológiája mennyiben támogatja ezt a magas
szintû tejtermelést?
A tartási körülmények nálunk nem igazán megfelelôek, kevés az
egy tehénre jutó terület. A takarmányozás színvonala mellett a nyár
hevessége dönti el, hogy mennyi a termelésünk. A nagy meleg nálunk katasztrofális károkat tud okozni, mivel minden beton és lapos tetô. A hôstressz ellen párásító berendezésekkel és ventilátorokkal próbálunk védekezni több-kevesebb sikerrel. A telep dupla
áram- és vízforrással, valamint a szükségesnél nagyobb hûtôrend2009/3

szerrel és vákuumszivattyúval rendelkezik. Mindenbôl van vésztartalékunk, így mûködési képtelenség nem fordulhat elô. Az az ars
poeticánk, hogy a telepi munkamûveletek nagyon fegyelmezett betartásával a lehetô legnagyobb nyugalmat tudjuk biztosítani az állatok számára.

A körülményeink szerények, félig-meddig barkácsolt, saját magunk
által olcsón kivitelezett megoldások és ez elôbb-utóbb gátja lesz a
továbblépésnek, mert túl nagy az élômunkaerô felhasználás. A telep tudása a szorgalmában, nem az adottságaiban van. Talán még a
genetikai képességét lehet kiemelni. Erre nagyon sok energiát és
pénzt fordítottam, mert ebben látom a számunkra elérhetô továbbfejlôdési lehetôséget.
Milyen a hazai és a külföldi származású szaporítóanyag aránya? Vásárláskor preferál-e országot vagy forgalmazót?
Az elôdöm 1978-ban vörös holsteinnel kezdte meg az akkori
állomány átkeresztezését. Én 1984-ben áttértem a feketetarka hol-
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steinre. 1994-tôl vásárolok import szaporítóanyagot is, aminek a
kezdeti 20%-os aránya mára eléri a 80%-ot. A kanadai bikák használata során azt tapasztaltam, hogy a tehenek szépek, jó küllemûek, de a mi környezetünket rosszul tûrik, korán kiesnek a termelésbôl. Az utóbbi idôben amerikai genetikára alapozom a tenyésztést.
Mintegy 20%-ban magyar szaporítóanyagot használok, részben ciklusbikáktól, részben értékelt bikáktól. Ezek a magyarországi értékelés miatt jobban akklimatizálódnak, jobban bírják a mi környezeti feltételeleinket, kevesebb esik ki közülük. A párosítási munkát
a Holstein Genetika Kft. végzi, ennek ellenére idônként más forgalmazóktól is vásárolok.

Milyen tapasztalatai vannak az ivarspecifikus szaporítóanyag
használatával?
A hazai piacra kerülése óta használok szexált spermát. Mindeddig
egyetlen bikaborjú született ebbôl, tehát nyugodtan kijelenthetô,
hogy az ivararány az elôre jelzettnek megfelelôen alakul, azaz biztosan legalább 90% a nôivar aránya.
A második termékenyítésre is szexált spermát használunk, a harmadikra viszont már nem. A termékenyítési index 2,0, rosszabb,
mint a hagyományos sperma esetében. A késôbbi vemhesülés
miatt veszített idôt azonban az intenzívebb üszôneveléssel bôven
behozzuk, mert ma már 14 hónaposan nem 350 kilósak, hanem 13
hónapos korban elérik a 410 kilógrammot.

Nem tapasztalt-e a megszületett borjak esetében rosszabb életképességet, vagy alacsonyabb súlyt, mint a hagyományos szaporítóanyaggal történô termékenyítésbôl származó utódok esetén?
32 Holstein Magazin

A születési súlyukat tekintve némileg kisebbek, mint a hagyományos spermából származók, de könnyen megszületnek és idôvel
utolérik a többieket. A szaporítóanyag vásárlásnál a termelési és küllemi paraméterek után a fertilitási adatokat preferálom. Az elsô idôkben a régebbi bikák spermáját forgalmazták, így genetikában visszatértünk a ‘90-es évekhez. Most már a legújabb csúcsbikáktól is
lehet szexált spermát vásárolni, és ez a hátrány felszámolódott.
Ilyen termelési szint mellett jövedelmezô a tejtermelés?
Az elmúlt évben 70,20 forint volt a tej szûkített önköltsége, a teljes költség viszont 83 forint. Az idei szûkített költség 67-68 forintra várható, a gazdasági általános költséggel együtt pedig 80 forint
körül. 25 éve, amióta én irányítom Szajkon a szarvasmarha tenyésztést a tejtermelés évente 2-3 %-kal emelkedett. A gazdaság eredménye minden évben pozitív volt.

A folyamatos eredményt úgy tudtam produkálni, hogy a tejértékesítés mellett minden évben eladtam egy-két kamionnyi vemhesüszôt, ami egy-másfél havi tejárnak megfelelô plusz bevételt eredményezett. A szexált sperma használata a vemhesüszô értékesítési
lehetôségeinket kitágítja, de az ebbôl származó bevétel sem tudja kompenzálni a tejár bevételbôl származó veszteségünket.
Ôszintén aggódom az ágazat helyzetéért, talpon maradásáért. Nehezen értem meg, hogy kitartó, szorgalmas, jó szakmai munkával az
eddig elért eredményeink mellett, miért kell ilyen súlyos helyzetbe
kerülnünk.
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Tejpiaci és szabályozási információk
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Európai Unió
Ahogy arra korábbi megnyilatkozásaink (cikkek, elôadások) során
utaltunk, Új-Zéland és Ausztrália folyamatosan veszi vissza az aszályos években elvesztett világpiac pozícióit. Az elsô negyedévben
Új-Zéland 17 százalékkal növelte tejtermék-exportját. A piacot az
EU-tól és az USA-tól hódítja el. Ahogy az EU tejtermékei szorulnak ki a világpiacról, úgy élénkül a közösségen belüli forgalom.
A nagy exportôrök a belsô piacra kénytelenek terelni termékeiket.
Jelenleg éppen azon országok felé, ahol visszaesett a tejtermelés:
Olaszország, Görögország, Egyesült Királyság.
ARLA
Miután mind a holland, mind az EU hatóságok engedélyét megkapta, az ARLA véglegesíti a FrieslandCampina beolvasztását. A
hatalmas tejipari vállalkozások összeolvadása nem csak az északeurópai tejtermékpiac hatékonyabb lefedését, hanem a kontinensen túli terjeszkedést is elôsegíti.
Az ARLA máris több mint 100 országban tevékenykedik világszerte, de tovább akar terjeszkedni. A hírek szerint most Németországban és Lengyelországban keres akvizíciós partnereket.
A pótlólagos tej- és sertéshús termelési támogatás visszautasítása
Mariann Fischer Boel a Mezôgazdasági Tanács április végén,
Luxemburgban tartott ülésén ismételten kijelentette, hogy
Brüsszel semmiféle pótlólagos támogatást sem tud nyújtani a
Közösség tejszektorának, bár átlátja annak nehéz helyzetét. Ilyen
igényt elôször Írország jelentett be, amelyhez azután Németország, Ausztria, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia is csatlakozott. Michel Barnier, francia miniszter felvetette, hogy a kvótabôvítés 2010 közepére ütemezett felülvizsgálatát célszerû lenne egy
félévvel elôrehozni. Spanyolország az iskolatej-akció terméklevezetô szerepét emelte ki.
A biztos asszony hangsúlyozta, hogy az EU a tejszektor megsegítése érdekében megtette mindazokat a támogatási intézkedéseket,
amelyeket a rendelkezésére álló eszközökkel megtehetett (vaj magántárolása, export visszatérítés, stb.). Mariann Fischer Boel elmondta, hogy eddig 70 ezer tonna vajat vettek fel magántárolásra és 60
ezer tonnát intervencióba. A sovány tejporra az intervenció elérte
a megállapított 109 ezer tonnás plafonértéket, és további 10.511
tonnát fogadtak el tender rendszerben. Kifejezésre juttatta továbbá, hogy ezek az intézkedések hosszú távon nem tarthatók fenn,
az igazi megoldást a piaci egyensúly megteremtése jelenti. Azt is
elmondta, hogy az export visszatérítés nem a tejtermékek világpiaci árának lenyomását kívánja szolgálni, sôt az árakban máris bizonyos emelkedési tendencia figyelhetô meg, mivel a termelés növekedési üteme a múlt évihez képest lelassult. Boel asszony egyértelmûen kifejezésre juttatta a Bizottságnak azt az állásfoglalását
is, miszerint – Belgium, Írország, Magyarország és Franciaország
sürgetése ellenére – nincs lehetôség új piactámogatási intézkedések alkalmazására a sertéshús termelése és értékesítése területén sem.
2009/3

Ausztria
Április végén háromszáz traktorral vonultak fel a tiltakozó tejtermelô gazdák Bécsben, a Ringen, hogy magasabb tejárak mellett
tüntessenek. A tejtermelô gazdák azt követelték a politikusoktól,
hogy a jelenlegi kvótarendszer helyett rugalmasan szabályozzák a
tejmennyiséget. Úgy vélik, így érhetik el, hogy a tejkínálat a kereslethez igazodjék. A négyezer tejtermelô osztrák parasztot tömörítô szakmai szövetség, az IG Milch szerint a tejtermelô gazdáknak a feldolgozók jelenleg kilogrammonként 30 centet fizetnek.
Ám ennél többre lenne szükség, hogy a tejtermelôk a költségeiket fedezni tudják. A több száz tiltakozó traktor a parlamenthez vonul.
Délután fél kettôkor adták át ismét a lezárt Ringet a forgalomnak.
Az osztrák mezôgazdasági miniszter, Niki Berlakovich bejelentette, hogy erre az évre lemond az ország tejkvótájának 1 százalékos
növelési lehetôségérôl, hogy ezzel is hozzájárulhasson a csökkenô
tejárak konszolidálásához. „Az osztrák tejpiac helyzete a csökkenô
kereslet és a növekvô feleslegek fényében drámai. A termelôi árak
olyan szintre süllyedtek, amely a gazdák megélhetését fenyegeti”
– mondta a miniszter. Az osztrák vezetés elismeri a Brüsszel által
a tejpiac stabilizálása érdekében hozott intézkedések (export kiegészítés, intervenció visszaállítása) helyességét és fontosságát, véleményük szerint azonban emellett a tagországok önkorlátozó intézkedéseire is szükség van.
Németország
A német tejtermelôk attól tartanak, hogy a jelenlegi válságos helyzet miatt tömegesen fognak csôdbe menni a gazdák. Ha nem változik a helyzet, és továbbra is alacsony, literenként 20 eurócent marad a tej felvásárlási ára, akkor a gazdaságok egyharmada fog megszûnni, mondta a Neue Osnabrücker Zeitungnak a német tenyésztôk szövetségének (BDM) elnöke. Ez mintegy 30 ezer gazdaságot
jelent Németországban. Az alacsony ár oka, hogy Európában 1-2
százalékkal több tejet állítanak elô, mint amennyit rentábilis áron
értékesíteni lehet. A német parasztszövetség (DBV) elnöke szerint
nem csak az a baj, hogy alacsony a felvásárlási ár, hanem az is,
hogy európai összehasonlításban Németországban a legmagasabb
a mezôgazdaságban használt dízel üzemanyag adótartalma: miközben Franciaországban ez mindössze 0,7 cent literenként, Németországban 40 cent. Ez összességében 800 millió többletkiadást
jelent a német gazdáknak, amit egyébként beruházásra költhetnének. A DBV elnöke kiemelte, hogy miközben a válság miatt "az
autóipart körüludvarolja a kormány, a mezôgazdaság számára még
mindig nincs programja".
lse Aigner mezôgazdasági miniszter április végén bejelentette,
hogy a német kormány egy 90 millió eurós segélycsomagot szavazott meg az alacsony tejfelvásárlási árak, illetve a német és az
európai tejpiac telítettsége miatt rendkívül nehéz helyzetbe került
tejtermelô gazdák megsegítésére. A tejtermelôk hónapok óta tiltakozó akciókat szerveztek Németországban, mivel a literenként 0,24
euró körüli felvásárlási ár még az önköltségüket sem fedezi. A szakwww.holstein.hu 33
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minisztérium a gyorssegély mellett fontolóra veszi a tejtermelô farmereknek járó uniós támogatás kifizetésének elôrehozását, valamint adóbefizetési határidejük elhalasztását is. Helyi szakértôk szerint a piaci egyensúly megteremtéséhez a tejtermelés visszafogására lenne szükség. A Német Parasztszövetség (DBV) viszont az
Aldi áruházi lánc tejfelvásárlási-ár csökkentését „tiszta provokációnak” nevezte.
Német nagykövetségünk információi szerint Németországban megkezdôdtek a tejárra vonatkozó tárgyalások. A kilátások nem túl derûlátóak, szakértôk véleménye szerint az ár a tárgyalások végeztével alacsonyabb lesz a jelenleginél. Alapvetôen két kategóriába lehet sorolni a felvásárlókat:
Azok a tejüzemek, amelyek tömegáruként szállítják a tejet az élelmiszer-kiskereskedelemnek, bázisárként 19-22 cent/kg árat fizetnek a termelôknek. Ezek közé tartozik pl. a Nordmilch. Azok a tejüzemek, amelyek saját márkás terméket forgalmaznak, vagy nagy
mennyiségben beszállítanak a kereskedelmi márkákba, 25 cent/kg
árak körül fizetnek, ide tartozik pl. a Humana.
Az árak természetesen egy komplex kalkuláció eredményei, tekintve, hogy a folyadéktejként értékesített termékért térségtôl függôen
csak 15-16 cent/kg lenne adható, míg a sajtba feldolgozott tejért átlagosan 20 cent/kg.
A vaj és a sovány tejpor esetében az intervenció az irányadó, és
bár a jogszabály által garantált mennyiségek már rég beteltek, de
a bizottság pályázati kiírás keretében tovább vásárol mennyiségeket az intervenciós áron. Amennyiben az intervenciós árhoz
hozzászámítjuk a hosszú (120 napos) fizetési határidôt, úgy az
intervenció valamivel alacsonyabb, mint 20 cent/kg-os árat biztosít, ha pedig tekintetbe vesszük az egyéb levonásokat és költségeket is, akkor csupán 18 cent/kg-ot kapunk.
Ennek következtében a tejüzemek megpróbálják intervenció helyett a kereskedelemben értékesíteni termékeiket, ez pedig csak a
konkurensek kiszorításával, az árak csökkentésével lehetséges. Emiatt már most elôre látható, hogy a felvásárlási ár csökkenni fog,
a kérdés már pusztán az, hogy milyen mértékben.
Továbbra is komoly gondot jelent a nagy tejmennyiség, mely
iránt a piacon nem tapasztalható megfelelô kereslet. A fogyasztás
ugyan kezd stabilizálódni, de ez csak a kiskereskedelmi árak alacsony szintjére vezethetô vissza. A tejtermelôk számára nem örömteli a tény, hogy a piac keresleti és kínálati mechanizmusa érvényesülni látszik.
Az exportpiacok továbbra is gyengék, nagyobb érdeklôdés csak
akkor várható, ha az árak tovább esnek. A csökkenô árak melletti
forgalomnövekedés azonban nem használ az ágazatnak. Az árak
stabilizálódásának egyedüli lehetôsége csak a kínálat csökkenése
lehetne. A nemzetközi piacokon ez sem vajnál, sem tejpor esetében nem tapasztalható. Bár Nagy-Britanniában és Franciaországban a 2008-2009-es kvótaév teljesítése 7-8 százalékkal elmarad az
elôzô évitôl, Németországban ekkora csökkenés nem jelentkezett.
Franciaország, Ausztria, Finnország és Portugália az évi 1 százalékos kvótaemelést nem osztja szét a termelôk között, hanem a
nemzeti tartalékba helyezi. Az intézkedés hatásossága azonban
kérdéses, tekintve, hogy az éves referenciamennyiség figyelembe
vételekor ezek a mennyiségek is beszámítanak az országos kvótába, továbbá ez az intézkedés nem gátolja meg a többi tagországból származó behozatalt sem.
Szakértôk Németországban azzal számolnak, hogy az árak leghamarabb az ôszi ártárgyalások során erôsödhetnek és érhetik el országos átlagban a 25 cent/kg-ot. Kevésbé derûlátó szakemberek
ezt csak a jövô tavaszi ártárgyalásra várják. Az mindenesetre egy34 Holstein Magazin

értelmûnek látszik, hogy a tejtermelôknek addig meg kell próbálniuk együtt élni a 18-22 cent közötti felvásárlási árral. Kérdéses
azonban, hogy hány termelô nem fogja bírni és lesz kénytelen
feladni a tejtermelést?
Belgium
A vallon mezôgazdasági miniszter egy segélycsomagot hirdetett
meg a tejtermelô gazdaságok számára a nehéz helyzetbôl való kilábalásra. A csomagból többek között kedvezményes hiteleket kaphatnak azok az állattartók, akik a kéknyelv betegség fellépése óta
ilyen hiteleket nem vettek igénybe. Emellett meghosszabbítják a
2008-ban felvett hitelek visszafizetési határidejét, és egy nagyszabású promóciós kampányt hirdetnek meg a tejtermékek fogyasztásának ösztönzésére, valamint újfajta tejtermékek kidolgozására
és bevezetésére, továbbá létrehoznak egy információs portált a vallon gazdák számára, illetve kiegészítik a húshasznú tehenek után
járó prémiumalapot.
Görögország
Görög tejtermelô és juhtartó gazdák nemrégiben az athéni mezôgazdasági minisztérium elé vonultak, és körültáncolták a mezôgazdaság fejlesztésének jelképes koporsóját, hogy tiltakozzanak az
alacsony tej-, illetve bárányfelvásárlási árak miatt. Az utóbbi különösen érzékenyen érinti a görög farmereket, mivel az ortodox
húsvét alkalmával a nagyszámú bárányértékesítés kiemelkedô jelentôséggel bír az állattartók bevételeiben. Miután Szotirisz
Hacigakisz, mezôgazdasági miniszter – parlamenti elfoglaltsága
miatt csak rövid idôt tudott fordítani a tüntetôkkel való tárgyalásra, a farmerképviseletek azzal fenyegetôztek, hogy útelzárásokkal próbálnak érvényt szerezni követeléseiknek.
Olaszország
Itala – az olasz tejet jelzô védjegy elsô éve
Az Olasz Tejtermelôk Szövetsége (Unalat) projektjére épülve és
kezdeményezésére, az Agrárpolitikai, Élelmezésügyi és Erdészeti Minisztérium finanszírozásával és a Buonitalia (az olasz
AMC) együttmûködésével 2008. májusában indították el az
Itala elnevezésû, olasz minôségi tehéntejet fémjelzô kollektív
védjegyet, mely garanciát nyújt az olasz fogyasztók számára,
hogy a tej olasz származású és a termékpálya nyomon követhetô – tájékoztatott Dr. Hamar Balázs.
A projekt elsô évének tapasztalatai az Unalat tájékoztatása szerint
igen pozitívak. Az Itala védjegy az olasz tej- és tejtermékágazat felfuttatását célzó, széleskörû kommunikációs stratégia központi eleme. Az Itala védjegy használatára bármely tejipari vállalat kaphat engedélyt, amennyiben teljesíti az ágazati szereplôkkel közösen az
Unalat által készített Gyártástechnológiai Szabályzatba foglalt elôírásokat. A Szabályzat meghatározza, hogy a termékpálya egyes fázisaiban mi az, amit mindenképpen meg kell tenniük a termelôknek. Azt viszont, hogy miképpen bizonyítják a Szabályzatnak
való megfelelôséget, a termelôk szabad döntésén múlik. A termelôk ingyenesen kérhetik csatlakozásukat a kezdeményezéshez. A
Szabályzatban elôírt minôségi követelmények betartását az Unalat
szakértôi ellenôrzik.
Az Itala védjegy egy helyi és országos szintû promóciós kampány
fôszereplôje. Többek közt, az elsôszámú állami tévécsatornán, a
RaiUno-n, az Itala egy "Szombat&Vasárnap" címû hírmûsort
indí-tott. Az írott sajtóban az Itala védjegy megjelenik a legnagyobb országos lapokban és ágazati szaklapokban. Helyi szinten
pedig a védjegyet használó vállalkozások a helyi sajtó, televízió,
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100%-ban olasz agrár-élelmiszeripari termelési lánc
Április 30-án került sor a Coldiretti "Elég volt a félrevezetésbôl
és az áremelkedésbôl. Kezdetét veszi a 100%-ban olasz agrár-élelmiszeripari termelési lánc" címmel megrendezett nagygyûlésére,
melyen a tagtermelôk és tagszövetkezetek 15 ezer képviselôje mellett Silvio Berlusconi miniszterelnök, Caludio Scajola fejlesztési
miniszter és Luca Zaia agrárpolitikai miniszter is részt vettek. A
nagygyûlést Napolitano köztársasági elnök és XVI. Benedek pápa
levélben üdvözölte.
A Coldiretti elnöke, Sergio Marini által bemutatott "Tiszta olasz
agrár-élelmiszeripari termelési lánc" elnevezésû projekt bemutatása után Silvio Berlusconi felszólalásában megígérte, hogy az
esetleges akadályok elhárítása érdekében, amennyiben szükséges,
a kormány kész akár rendeletek meghozatalával is segíteni.
Berlusconi hangoztatta, hogy az olasz mezôgazdaságra igenis
büszkének kell lenni és meg kell védeni azt, melynek egyik
módja az értékesítési-lánc lerövidítése, a másik a hamisítványok
elleni fellépés lesz. A Coldiretti kezdeményezésére jött létre, a ma
már 20.000 értékesítési helybôl álló "Campagna Amica", azaz "a
vidék a barátunk" elnevezésû termelôi kereskedelmi hálózat.
Ebben a termelôktôl közvetlenül lehet termékeiket megvásárolni,
ezzel is kiküszöbölve az árak megtöbbszörözôdését és a hamis
Made in Italy virágzását. A kormány többi jelen lévô képviselôje
is határozott támogatására talált ez a kezdeményezés. Scajola
fejlesztési miniszter elmondta, hogy szeretné újra fellendíteni a
gazdaboltokat és a kereskedelmi üzletláncok polcain a helyi termékek részére "polchelyeket" biztosítani, míg Zaia agrárpolitikai
miniszter ilyen rezervált helyeket szeretne biztosítani a Made in
Italy termékek számára.
A Coldiretti "Spesa sicura" - "Biztonságos bevásárlás" kezdeményezése révén, mondta Marini elnök, leleplezôdnek a hamis Made
in Italy termékek (ismerve a programot, az elnevezést fordíthatnánk "Biztos, ami olasz"-nak is). Az olasz fogyasztók asztalára
kerülô "Made in Italy" feliratú élelmiszeripari termékek 2/3 része
egyáltalán nem tartalmaz olasz állattartóktól vagy olasz földekrôl
származó mezôgazdasági alapanyagokat, amirôl persze a fogyasztók mit sem tudnak. Az ilyen fajta félrevezetés sajnos törvényes,
hangsúlyozta Marini. Néhány példa: három olaszként árusított
sonkából, kettônél külföldrôl származó sertéseket dolgoznak fel;
öt féle tartós tejbôl négy külföldrôl behozott tejbôl készül, de a
csomagoláson ezt sehol sem tüntetik fel; a száraz tészták több
mint egyharmada nem olasz búzából készül és a nem eredetvédett
mozzarella sajt több mint fele külföldi tejbôl vagy akár már külföldön beoltott tejbôl készül.
Íme a Coldiretti „Biztonságos bevásárlás - A tiszta olasz agrárélelmiszeripari termelési lánc” tervezete:
• 20 ezer „A vidék a barátunk” árusító hely
 10.000 farm, ahol közvetlenül a termelôktôl vásárolhatunk
2009/3

 5.000 agroturizmus hely
 2.000 termelôi piac
 2.000 szövetkezet
 1.000 gazdabolt
 a termelés helyszínén történô vendéglátóhelyek (vendéglôk)
• Anyagi elônyök: az értékesítési csatorna lerövidítésével a szektor szervezetlenségébôl adódó 4 milliárd euró plusz költség
megtakarítása a termelôk és a fogyasztók javára
• Környezetkímélô hatás a helyi termékek helyben árusítása révén:
 A szállítás elmaradásával 9,9 milliárd kg üzemanyag megtakarítása
 Az üvegházhatást kiváltó gázok csökkenése 3,2 milliárd kg-mal
• Egészségügyi elônyök a mediterrán diétára jellemzô termékek
fogyasztása révén:
 A súlyos elhízás és a túlsúly problémák csökkenése, mely
az olasz gyermekek 1/3-át érinti és amelyek olyan megbetegedésekért felelôsek, mely az egészségbiztosításra fordított
költségek 7 százalékát, kb. 7 milliárd eurót emésztenek fel
 A mediterrán diéta alkalmazásával bizonyos megbetegedések
csökkenése: Parkinson- és az Alzheimer-kór 13 százalékos,
a szív- és érrendszeri megbetegedések 9 százalékos és a rákos megbetegedések 6 százalékos csökkenését eredményezi
 Az átlag életkor növekedése.
A fent vázolt kezdeményezésnek persze vannak ellenzôi is. Mivel
az európai parlamenti választások kampányidôszakában vagyunk,
ezeknek most politikai felhangja (is) van. Berlusconi elnök felszólalásában név szerint említette ezeket. (Forrás: www.fvm.hu)
Lengyelország
A lengyelországi Tesco vezetôje szerint hamarosan több áruházlánc is eltûnhet a középeurópai ország piacáról.
„Úgy vélem, a gazdasági válság hatására a nemzetközi kiskereskedelmi láncok közül többen is elhagyhatják Lengyelországot” mondta Ryszard Tomaszewski, a lengyelországi Tesco vezérigazgatója. A Tesco-fônök meglepô kijelentését a jól láthatóan csökkenô fogyasztásra alapozza. Több nagy áruházlánc ugyanis jelentôs bevételkiesésrôl számolt be az elmúlt hónapokban, ez pedig kérdésessé teheti számukra, hogy megéri-e a 38 milliós ország piacán
maradniuk. Napjainkban 10 jelentôs kiskereskedelmi áruházlánc van
jelen a lengyel piacon: a francia E.Leclerc, a Carrefour és Auchan,
a német Real, a brit Tesco, a kisebb boltokat üzemeltetôk közül pedig a Lidl, a Biedronka, a Netto és a Kaufland.
Magyarország
A KSH adatai szerint idén márciusban a tehéntej átlagos felvá100
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rádió és az interneten keresztül reklámozzák a védjegyet.
Mivel a családdal együtt az iskola a legmeghatározóbb a szokások, a választási kritériumok kialakulásában, ezért az Itala promóciójához tartozik egy nevelési és táplálkozási információkat nyújtó program, mely az általános iskolásoknak készült. Ez a program
a 2008-09-es tanévben indult be, melynek helyszínei természetesen a tantermek (társasjátékok, rejtvények, stb.), valamint a tejtermelô farmok (ezekbe üzemlátogatásokat szerveznek) és az Itala weboldala (Italaweb.it - multimediális tejüzem, tájékoztató anyagok,
stb.), ahol játékos formában ismerhetik meg a diákok a tejfeldolgozás folyamatát, a minôségi tejtermékfogyasztás fontosságát.
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Forrás: KSH
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sárlási ára 63,3 Ft/kg volt. Az AKI PAIR adatai 58,58 forintot
mutatnak áprilisra. A csökkenés kontinensszerte folytatódik, ami
exportárainkon is meglátszik, hiszen áprilisban 10 százalékkal
csökkentek az elôzô hónaphoz képest. Így az exportálási kedv is
csökkent, 14 százalékkal kevesebb tej ment ki, mint az elmúlt év
hasonló idôszakában.
A termelési kedv rohamos csökkenése a tenyészüszô értékesítésen
is meglátszik. Az elsô két hónapban 40 százalékkal nôtt az állatok kivitele az elôzô évi hasonló idôszakhoz képest.
Az import oldalán vannak továbbra is nehezen érthetô folyamatok. A dobozos tejek behozatala ugyanis 17 százalékkal nôtt az
elsô két hónapban, a sajtoké 4 százalékkal.
Veszélyben a tejipar
A Magyar Agrárkamara szerint a meredek árzuhanás következménye akár 50 százalékos termeléscsökkenés és elbocsátás lehet. Egy
év alatt 31 százalékkal estek a nyerstej felvásárlási árak, és amennyiben ez kilónként 60 forint alatt marad, akár felére is csökkenhet a
tejtermelés, és az ágazatban 50 százalékos létszámleépítés következhet be. A kamara közleményében az áll, hogy áprilisban a nyerstej
felvásárlási árak 55-61 Ft/kg között mozogtak, a szerzôdött mennyiség nagyságától függôen.
A nyerstej átlagára márciushoz képest 2,1 százalékkal csökkent
áprilisban, míg 2008. áprilisához viszonyítva már 31 százalékkal
fizettek kevesebbet a felvásárlók a tej kilójáért. A Magyar Agrárkamara számításai szerint az átlag termelôi önköltség 2007-ben 75
Ft/kg, míg 2008-ban 85 Ft/kg volt, 2009-ben pedig 89 Ft/kg körül
várható, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza a termelôket.
A kamara aláhúzta: a tejágazat válságának egyik oka a tejtermékek
iránti nemzetközi kereslet csökkenése. Az EU exportja 2008-ban
szinte minden tejtermék esetében visszaesett. 2007-hez képest a
sajt exportja 7 százalékkal, a sovány tejporé 12 százalékkal, a vajé
29 százalékkal, míg a vajolajé 35 százalékkal csökkent.
A tejpiaci felesleg másik oka, hogy az elmúlt két évben a magas
árak miatt a feldolgozók a tejzsírt és tejfehérjét más, növényi eredetû kiegészítô anyagokkal helyettesítették.
Négy év alatt ötszörösére nôtt Magyarországban a szelektíven
begyûjtött és hasznosított tejes és gyümölcsleves kartondobozok mennyisége.
E korszerû csomagolástípusra jellemzô, hogy hozzáadott tartósítószerek nélkül is megóvja a benne tárolt élelmiszert, amely így
akár hûtés nélkül is eltartható. Az italos kartondobozok 75 százaléka papír. Sokan nem tudják, hogy ez a csomagolástípus is szelektíven gyûjthetô és újrahasznosítható. Tavaly közel 11.200 tonna italos kartondoboz csomagolás került forgalomba. Ennek a mennyiségnek a 12 százalékát, azaz 1.350 tonnát a lakosság szelektíven
gyûjtötte, így az újrahasznosításra kerülhetett. Az újrahasznosított
tejes és gyümölcsleves italos kartondobozokból egyebek mellett
csomagolópapír, toalett papír, konyhai törlôkendô, tojástartó
doboz és irodai papírtermék is elôállítható.
A Sole-Mizo gazdagítja portfolióját
A hátrányos térségek diákjai hagyományosan iskolatej vagy
kakaó bevitelébôl tudják fedezni napi kalcium szükségleteiket.
Április 20-tól az ízesített tejitalt rendelô iskolák esetenként kakaó
helyett madártejet oszthatnak ki a gyerekeknek. A Sole-Mizo Zrt.
döntésének a diákok és az oktatási intézmények is örülnek.
A programban résztvevô iskolák tanulói a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával minden nap hoz36 Holstein Magazin

zájuthatnak azokhoz az alapvetô tápanyagokhoz, amelyek a
fejlôdô szervezet számára szükségesek.
„A Sole-Mizo hetente 200.000 doboz magyar tejbôl készült Mizo
Boci tejet, és Mizo kakaós tejet gyárt és forgalmaz. Többek között közel 200 közoktatási intézménybe is szállítunk ezekbôl a
termékekbôl országszerte. Ez a mennyiség nem olyan rendkívüli a
mi esetünkben, a tej értékesítési mennyiségének mindössze néhány százalékát jelenti. Az akció társadalmi haszna viszont felbecsülhetetlen.” – emelte ki Gerbrant de Boer, a vállalat vezérigazgatója. A vállalat, hogy élénkítse a gyerekek tejfogyasztási kedvét, esetenként Mizo Boci madártejet visz a gyerekeknek melynek
alapja szintén 2,8 százalék zsírtartalmú tej. Erre egyelôre csak azokban az iskolákban van lehetôsége, akik ízesített tejet, vagyis kakaót rendeltek a vállalattól.
A termékek csomagolása Tetra Classic® Aseptic technológián
alapszik. A 2 deciliteres kiszerelésû, 2,8 százalékos zsírtartalmú,
ultramagas hômérsékleten kezelt tej és kakaós tej aszeptikus csomagolástechnológia révén nem igényel tartósítószereket, és hosszabban (60 napig) tartható frissen, megôrizve a tej eredeti ízét és minôségét. A dobozokat elôállító formfill-seal (formázás-töltés-zárás)
rendszerû TetraPak gép a Sole-Mizo Zrt. csornai gyáregységében
mûködik. A korszerû és gazdaságos dobozok ezentúl vidám, gyerekeknek szóló, „bocifejes” arculatot kapnak: az iskolatej április
végétôl Mizo Boci tej felirattal, vidámabb csomagolásban kerül
az iskolákba. A Mizo kakaós tej csomagolása egyelôre nem változik. A Sole-Mizo az európai iskolatej program elôírásai szerint
áprilistól 400 darab plakátot helyezett ki a program népszerûsítésére az iskolákban.
Válságban erôsödô sajtosok
A hazai tejtermelô gazdaságok fele eltûnhet, ha nem emelkednek
a felvásárlási árak. Ezen a tavaszon Nyugat-Európában is sötétnek
látják a jövôt a tejesek.
Az alacsony felvásárlási ár azzal magyarázható, hogy Európában
két százalékkal több tejet állítanak elô, mint amennyit rentábilisan értékesíteni lehet. A nyerstej árának száz forint feletti tetôzése
2007. végén, 2008. elején a fôleg Olaszországban jelentkezô átmeneti nyersanyaghiány következménye volt, de nálunk megbontotta az üzleti kapcsolatokat. A termelôk tömegesen hagyták faképnél feldolgozó partnereiket s a jól fizetô eseti felvásárlókhoz
pártoltak. Aztán amikor újra túltermelésbe futott a tejipar az idôlegesen magas nyersanyagár és az akkori erôs forint- árfolyam okozta gyenge exportbevétel miatt a hazai tejes cégek zöme visszavonult a külpiacról, jelentôsen csökkentve termelésüket, némelyek
végleg bezártak. A tej ára hetek alatt 60 forintra vagy az alá zuhant, ha egyáltalán el tudták adni a gazdák. Létezik olyan tejfeldolgozó, amely a tejgazdasági krízisben nemhogy talpon maradt,
de erôsödött is. A kôröstetétleni Kôröstej Kft. pár hónap óta az
ország legnagyobb sajtgyára.
Kecskés Péter a kôröstetétleni üzem igazgatója azt mondja, az
utóbbi egy-két évben a tejfeldolgozók sorsa attól függött, hogy
meg tudták-e tartani az exportpiacokat vagy sem. Ahol azt gondolták, hogy átmeneti visszavonulás után vissza lehet térni a
külpiacokra, igen elszámították magukat.
– Mondhatjuk, öldöklô a küzdelem a tejtermékek piacán is, fôleg
a dánok, a franciák, a németek árasztják el Európát sok és olcsó
áruval. A hazai sajtpiac 40–50 százalékát import képezi, s az újabb
elôrejelzések szerint a nyomás fokozódik, vagyis feltételezhetô az,
hogy idén további üzemek zárhatnak be. Erôfeszítésekkel, de végülis a Kôröstej exporton tudta tartani késztermékei 60 százalékát sôt,
2009/3

Holstein_2009_3.qxd

09/7/14

12:56

Page 37

Agrár Európa hírei
idén az elsô negyedévben 20–30 százalékkal nôtt a kivitelünk.
Korábban fôleg az arab országokba szállítottunk, újabban a sajtok
jelentôs részét veszi fel a cseh piac, a balkáni térség és nô a német,
svájci, amerikai értékesítések volumene is. Piacunk bôvülésének
magyarázata az, hogy már évekkel korábban jelentôsen szélesítettük a hagyományos termékkörünket. Egyebek közt felfuttattuk az
ömlesztett és szeletelt sajtok gyártását, a parenicából pedig szinte
valamennyi hazai üzletláncba szállítunk. Úgy néz ki, idén 2 ezer
tonnával növelhetjük a termelést, elérjük a 16 ezer tonnát, tehát a
kapacitás további bôvítésrôl, esetleg új üzem létesítésérôl kell gondoskodni. – sorolta a sajtüzem igazgatója.
A hazai tehenészeteknek nincs segítség
A gazdák szerint Brüsszelben jóformán semmit nem tesznek a tejágazat érdekében. Igaz, jó egy hónapja elrendelték az intervenciós
felvásárlást és az export támogatását, de az a magyar tehenészeken
egyelôre nem segít. Az intézkedések fôként a nyugati tejipari
cégek számára jelentenek némi segítséget, mert leginkább a tejtermékek értékesítését segíti elô, és csak késôbb és csak áttételesen
hat majd valamikor a tej felvásárlási árára. Sorra számolják fel a
telepeket, s az állatok csak azért nem kerülnek a vágóhídra, mert
az ukrán és orosz felvásárlók ezerszámra viszik ki a vemhes üszôket és teheneket. Az idôsebb állatok viszont nem kellenek, azok
tényleg a mészárszéken végzik. Eddig nagyjából 20 ezer tejelô marha került határainkon túlra.
Kecskés Péter úgy látja, a tej 60 forint körüli felvásárlási ára nem
változik lényegesen nyár elejéig. A hazai gazdaságokból ez idô
tájt is sok tejet szállítanak exportra, s a tejtermelôk kénytelen beérni a nyomott árakkal, mert sokan nem tudtak leszerzôdni a feldolgozókkal. A közvetlen tejexportból csak a kereskedôk profitálnak.
A tejtermelôk és feldolgozók gazdasági érdeke az, hogy a nyers-

anyagból itthon állítsanak elô minél többet a magas hozzáadott
értékkel bíró készáruból – mondja Kecskés Péter. A tehenészetek
többségével a nyerstej exportôrök nemigen kötnek egy hónapnál
hosszabb szerzôdést, ha mégis, akkor semmiféle kötelezettséget
nem vállalnak az átvételi árra. Jelenleg 40–45 forintért veszik meg
a tejet. Tehát nem csak biztonságosabb, de elônyösebb is a feldolgozóval szerzôdni. A tejüzemek most 60 forint körül fizetnek az
alapanyagért. Az önköltség átlagosan 70–75 forint, vagyis a tehenészetek jó fél éve csak veszteséget fejnek.
Hadba indulnak az agrárkamarák
Míg az EU régi tagországaiban szerves fejlôdés során alakult ki a
termelôk – feldolgozók – kereskedôk viszonya, addig a KözépEurópa országait néhány év alatt meghódították a multinacionális
áruházláncok, és ma már az összes kereskedelmi forgalom mintegy
felét is irányítják. Módszereik lényege, hogy minél alacsonyabbra
szorítsák a beszerzési árakat, és bevételeiket olyan összegekkel
gyarapítsák, melyeket a beszállítókkal fizetetteknek meg nyilatkozta a sajtónak korábban Koncz György, a Magyar Agrárkamara elnökhelyettese. Szlovákia, Csehország, Magyarország és Lengyelország agrárkamarái közösen lépnének fel a tisztességtelen kereskedôkkel szemben. Errôl külön egyeztetést tartanak június elsô
napjaiban – döntöttek a négy ország agrárkamarái a pár hete tartott debreceni tanácskozásukon.
(Forrás: BAON)
A válság nyomása
Összefogtak a hazai, sôt a saját városukban készülô termékek
védelme érdekében a szentesiek. Sárga háromszög, benne fekete
felkiáltójel: vedd és vidd a szentesi terméket. Ez áll mostantól
Szentes hatvan üzletében forgalmazott helyi termékeken.
www.agrar-europa.hu
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A Bábolna Takarmány partnere
– Nemesszalókon bíznak a jövôben! –
A Nemesszalóki Mezôgazdasági Zrt. Veszprém megye nyugati szélén – 2001-es megalakulása óta – gazdálkodik eredményesen. Az
ezernél több tejelô tehenet tenyésztô vállalkozások sorában évek
óta a legmagasabb laktációs tejtermelést mondhatják magukénak.
Pethô István elnök urat kértem a cég bemutatására.
A Zrt. 49 fô magyar természetes személy tulajdonában lévô, 1,5
milliárd Ft saját tôkéjû cég, éves árbevételének 67%-a származik
a szarvasmarha ágazatból, átlagos dolgozói létszáma 121 fô, közülük 72-en dolgoznak az állattenyésztésben. Jelenlegi állatlétszám
a három telepen 2400 db, amibôl 1200 db a tejelô tehén. Az állomány 2001-óta 10.000 kg feletti zárt laktációs tejtermelést produkál, a 2008-as 11.509 kg volt az eddigi legmagasabb szint.
Épületeink az 1980-as évek elején készültek és ma kb. 110%-os
kihasználtsággal mûködnek. A tartás-, illetve fejéstechnológia korszerûsítése és a férôhely-kapacitás bôvítése a közeljövôben elkerülhetetlen lesz.
A társaság gyenge talajadottságok mellett (14 AK/ha), 1490 ha
szántón és 129 ha gyepterületen folytat növénytermesztést.
Kalászosokat, kukoricát, repcét és takarmánynövényeket termelnek. A 2006-ban alakult Agroszalók Kft. 2204 hektáron, a Zrt-hez
hasonló vetésszerkezetben kizárólag növénytermesztést folytat. A
takarmánynövényeket a Zrt. felé értékesíti, legfontosabb ilyen
növénye az olaszperje, amibôl elsôsorban szenázst készítenek a
tehenészet számára.
Elôre léptek a tejtermelôk rangsorában
Egy nagy telep eredményes mûködtetésében meghatározó jelentôségû a munkaszervezés, errôl Baki Zoltán fôállattenyésztôt kérdeztem. A napi teendôket három fô tevékenységi körre bontottuk.
Szalai Sándorné a tenyésztôi feladatokat látja el. A tenyészpárosításra szánt bikák kiválasztásánál a fertilitás az elsôdleges szempont, amellett, hogy a tôgytulajdonságokon és a körömszögön ne
rontson, az erôsséget pedig javítsa. Elônyben részesítjük a magyar
bikákat, illetve spermaforgalmazókat, közülük is a Bos-Genetic
Kft-vel a legszorosabb az együttmûködés. Ivadékteljesítmény vizsgálatban részt vevô tenyészbika jelöltek rendszeres indításával segítjük a hazai tenyésztést.
Ezen irányelvek alkalmazásával a hazai HGI átlag szerinti rangsorban a korábbi 80-90. helyrôl a 2009. januári értékelés szerint a
48. helyre kerültünk, miközben a szaporítóanyag beszerzésünk költséghatékonysága is jelentôsen javult. Tóth László a takarmányozással kapcsolatos munkákat irányítja. A napi kétszeri takarmánykiosztást egy 18 m3-es, számítógépes programozású, silómarós, önjáró keverôkiosztóval végezzük. Az abrakkomponensek összekeverése egy horizontális csigás kocsival történik, ebbe a keverékbe a
gazdasági abrakon kívül minden alapanyag belekerül. Fehérjeforrásként repcét és napraforgó darát, illetve minimális mennyiségû
kezelt szóját használunk. Tömegtakarmányaink kukoricaszilázs, olaszperje- és lucernaszenázs, kevés lucerna- és rétiszéna kiegészítéssel.
A keverék ízletességének javítására, nedvesítésére folyékony ki38 Holstein Magazin

egészítôt és szeszgyári mellékterméket etetünk. A takarmányreceptúrák összeállítása 2006. augusztusa óta a Bábolnai Takarmányozási Program szerint – a rendelkezésre álló tömegtakarmány bázis,
az alapanyagok aktuális beszerzési árának és a telepi etetési tapasztalatoknak a figyelembe vételével – történik. Az egyedi tejelô és
szárazonálló premixeket, speciális kiegészítôket a Tendre Takarmányipari Kft. a cég egyéni igényeit figyelembe véve alakította
ki és a termelés növekvô igényeit szem elôtt tartva fejleszti tovább.
A takarmányozási program gyakorlati megvalósulását vályúminták rendszeres vizsgálatával ellenôrizzük, évente kétszer anyagforgalmi vizsgálattal (vér, vizelet és szôrminta) kiegészítve. Gátay
Endre a tejminôségért felelôs vezetô. Naponta háromszor fejjük az
állományt a 410-es, kétaknás, halszálkás fejôházban. Átlagosan
a fejôslétszám kb. 3%-ára tehetô klinikai tôgygyulladásos állatok
fejése külön fejôházban történik, az alkalmazott antibiotikumokat
rezisztenciavizsgálattal választjuk ki, három kezelést követôen
gyógyszert váltunk.
2008-ban 12.100.776 liter tejet értékesítettünk az Alföldi Tej
Értékesítô és Beszerzô Kft. részére, melynek a harmadik legnagyobb
tulajdonosi részével rendelkezünk.
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Nôtt a tejtermelés
Az állategészségügyi teendôk szakmai irányítását, illetve bizonyos kezeléseket, beavatkozásokat szerzôdéses formában Dr. Feczkó
Péter állatorvos végzi. Munkáját a szaprodásbiológia terén a telepen dolgozó inszeminátorok és az ivarzómegfigyelô segíti, ivarzásszinkronizálást alkalmaznak. A lábvégek ápolását saját körmözôk
egész éven át folyamatosan végzik, kiegészítve lábfürösztési programokkal.
A tehénelhullás évek óta 5% alatti, az állománypótlást már a
szexált sperma használata elôtt is saját szaporulatból biztosítottuk. A telepi laktációs átlag a 2007. évi 2,0-rôl 2008-ban 2,2-re
emelkedett.
Rangot és piacot a magyar termelôknek
Arra a kérdésemre, hogy miként próbálják átvészelni az ágazatot
sújtó válság idôszakát, az Elnök úr a következôket válaszolta:
Eddig nem érzékelve a kormányzati és érdekképviseleti szervek
válságkezelésének hatását, kampányt indítottunk a hazai tejtermékek vásárlásának növelésére. Tapasztalataink szerint a
fogyasztók nem tudják megkülönböztetni a magyar termékeket a
külfölditôl, mert a kereskedôláncok szándékosan idegen hangzású
márkanevekkel látják el a hazai termékeket.

2009/3

A közútról jól látható istállónkon elhelyezett felirat képét
elküldtük számtalan helyre (média, érdekképviseletek, beszállítók), sajnos egyedül csak a Kossuth Rádió részérôl mutatkozott
érdeklôdés és pozitív hozzáállás.
A tejágazat közel egy éve tartó válsága miatt kialakult magyarországi tejárak ilyen magas tejtermelési szint mellett sem biztosítanak nyereséget a gazdaság számára, így nem nyújtanak fedezetet a már megkezdett trágyakezeléssel és elhelyezéssel kapcsolatos beruházáshoz sem.
2008-2010 években 439 millió forintot fordítunk e célra állattartó
telepeinken. A beruházáshoz kapcsolódó támogatás utólagos
folyósítása több tízmilliós kamatterhet jelent a cég számára.
Jelenleg korábban felhalmozott tartalékaink felhasználására
kényszerülünk, ez azonban hosszú távon nem tartható.
Bízva abban, hogy a tejtermelés jövedelmezôsége rövid távon
kedvezô fordulatot vesz, a fejôházat és az istállókat is érintô
fejlesztéseket tervezünk, illetve tovább folytatjuk a jelenlegi méretben és szinten a tejtermelést.
Köszönöm a beszélgetést, eddigi eredményeikhez gratulálunk
és kívánjuk, hogy jövôbeni terveik teljesüljenek.
Schlosser István
szarvasmarha szaktanácsadó, Tendre Takarmányipari Kft. (X)
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Tapasztalatok a csülökápoló tanfolyamon
Györkös István
tudományos tanácsadó, tanfolyamvezetô
ÁTK, Herceghalom

Mondhatjuk immár hagyományosnak, hogy – mint annyiszor,
így most is – a szolnoki Gazdaképzô Kft. adott megfelelô otthont
és továbbképzési lehetôséget a legutóbbi körmözô tanfolyam résztvevôinek ez év április 6-10. közötti héten. Ezt a tanfolyamot,
mint a korábbiakat is, Egyesületünk – szervezésében és szakmailag – támogatta. Az idô és a szervezés is jó volt a 13 résztvevô tanuló számára, akik között – iskolai végzettségüket tekintve – 6 fô
általános, 6 fô középfokú végzettségû, 1 fô pedig egyetemet végzett. Életkorukat tekintve 19 és 46 év közöttiek voltak, átlagos
életkoruk 25 év, tehát fiatalok és szakmai területen érdeklôdôk
voltak, távlati céljaik azonban még e szakterületen is különböztek
egymástól.
A tanfolyamon részt vettek
Név
Benkô Árpád
Bodnár Mihály
Domonkos Roland
Fekete Zoltán
Hajdu Gergely
Horváth Péter ifj.
Ihász Dávid
Kertész Sándor
Mogyorósi Csaba
Németh Zoltán
Simon Ferenc
Tuba József
Uzonyi Antal

Munkahely
Ostffyasszonyfai „Petôfi” Mg. Szövetkezet
Gorzsai Mg. Zrt. Hódmezôvásárhely
Ostffyasszonyfai „Petôfi” Mg. Szövetkezet.
Dunatáj Szövetkezet, Dömsöd
Ivanics Farm, Csobaj
Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
Hegykôi Mg. Zrt., Hegykô
Gorzsai Mg. Zrt. Hódmezôvásárhely
Hegykôi Mg. Zrt., Hegykô
ÁLLÉRT Kft. Ete
Rábapordányi Mg. Zrt., Rábapordány
Mg-i magánvállalkozó, Hajdúböszörmény

Terveik szerint egyesek rendszeres, mások alkalmi csülökápolást
vagy ellenôrzést végeznének otthon az állományban. A közösen
eltöltött napok alatt a legfontosabb munkaprogram a holland típusú csülökápolás módszerének elsajátítása volt, melyhez az eltelt hét csak alapul szolgálhatott, a folytatás már az otthoni állományokban végzendô teendôk során adódik kinek-kinek a helyi,
éppen aktuális céloknak és körülményeknek megfelelôen. A módszer elméleti és gyakorlati anyagának megismerése alatt ezekrôl a
különbözô célokról, helyi alkalmazásokról is volt lehetôségük a
jelenlévôknek egymással szót váltani, így többféle tapasztalatcserére, fontos kérdések, vélemények megfogalmazására is mód nyílt
idôközben.
A feladatok elvégzése során külön hangsúlyt kapott a megelôzô
jellegû munka (hiszen a csülökápolás önmagában is ilyen) és a
különbözô lábvég betegségek gyógykezelése is. Szó esett a tenyészkiválasztás, a szelekció jelentôségérôl, elsôsorban a végtagok küllemi tulajdonságainak fontosságáról is. A gyakorlat során visszatérô tapasztalat volt, hogy a körmözendô állat lábszerkezeti jellegzetességei mellett annak mozgását, testméreteit, kondícióját is
érdemes megfigyelni.
40 Holstein Magazin

Tapasztalatokkal már igazolt, jó módszernek mutatkozott most is,
hogy elméleti kérdések megbeszélését is lehetôleg mindig a tevékeny gyakorlati munka felôl közelítettük meg. Így a munka során, az elvégzendô teendôk és megfigyelhetô szempontok növekedésével az ismeretek is szervesebben épülhettek egymásra. E munka speciális jellegzetessége, hogy nemcsak a helyes szemmértéket
és adott szempontrendszer ismeretét kell gyakorolni, hanem a manuális fogásokat is, majd a kettôt össze is kell „hangolni”. Mondhatjuk úgy is, hogy jó szem és ügyes kéz egyszerre szükséges a megfelelô eredmény eléréséhez. A résztvevôknek gyakorolniuk lehetett
különösen az 1 cm alatti méretek megfigyelését és kidolgozását.
Persze ahhoz, hogy többféle érdekes eset, vagy egyes betegségek
változatos tünetei és ezek kezelési módja ismételten is kézbe kerüljön, hosszabb idô kell. Ehhez a tanfolyami gyakorlás és tapasztalatcsere csak az alapokat és az elindulást nyújthatta, a folytatásához szükséges több(ezer) állat lábápolása során – kellô önkritikával – remélhetôleg kialakul majd bizonyos biztonság a megfigyelések és munkavégzés tekintetében. Az eredmények a tanfolyamon is – mint egyébként – az egyéni adottságokon is múltak,
de még azoknak is, akik korábban végeztek hasonló munkát, bizonyos ideig újonnan kellett a módszert és a szükséges fogásokat
megtanulniuk. Persze a korábbi tapasztalatok, mint pl. gyakorlott
megfigyelés, szerszámhasználat, vagy a megfelelô bánásmód az
állattal, késôbb hasznosíthatóak voltak. Természetesen gyakorolnia kellett annak is, aki otthon inkább ellenôrizni kívánta az állomány szakszerû csülökápolását, hiszen az ellenôrzés hitelessége
múlik azon, hogy valaki nemcsak az alapelveket, hanem a gyakorlati fogásokat is jól ismeri.
A résztvevôk rendszerint magukkal
hozzák „saját” szerszámaikat is, így
biztonsággal megállapítható volt,
hogy a csülökápolással kapcsolatos eszközök terén a telepi dolgozók nincsenek elkényeztetve, de a legfontosabb szerszámok azért rendelkezésre álltak. Szó esett arról is, hogy a különféle szerszámokat, eszközöket
nemigen érdemes rangsorolni, hanem az adott célú munkafázishoz
kell kiválasztani és kezünkhöz igazítani azokat. Ebben még hagyományosan talán azok a kovácsok voltak legszerencsésebbek, akik
el is készítették szerszámaikat. Manapság persze ezek már meg is
vásárolhatóak. A kiválasztás mellett a gondos eszközhasználat, karbantartás, élezés is a feladatok között szerepelt.
Minden résztvevônek voltak az elméleti és a gyakorlati munka terén erôsségei, mint pl. jó szemmérték, következetesség, érdeklôdés, stb., de voltak gyengeségeik is, melyeken túl kellett jutniuk.
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Általános problémának nevezhetô a gyengébb motiváció és felelôsségérzet, a kitartó, pontos és lelkiismeretes munkában bizonyos járatlanság, magasabb iskolai végzettségûeknél a megbízható és alapvetô gyakorlat – megengedhetônél kevesebb – hiánya és
általában a módszeres elvek és a kapcsolódó gyakorlat összehangolatlansága. A csülök ápolásának szerves része a legfontosabb
lábvégbetegségek biztonságos elkülönítése is. Az e területen elkezdett tanulást érdemes otthon is folytatniuk a tanfolyam résztvevôinek.
Különös szempontként került a figyelem homlokterébe az a kettôsség, hogy egyrészt jó minôségû munkára kell törekedni, másrészt hatékony, haladós munkát is kell végezni. E célok a helyileg
változó, telepi munkarendszerek kialakítását igénylik.
Ennek megfelelôen más-más munkarendet kíván az évente kétszer
elvégzett állománykörmözés, az elletôben végzett csülökápolás, a
sánták visszatérô kezelése, vagy az egész évben folyamatosan végzendô ápolás rendjének kialakítása. Kiegészítô ismeretekként kapcsolódtak mindehhez a lábfürösztések technológiai megoldásai is.
A gyakorlatok során rendszeres volt a munka eredményének ellenôrzése. A résztvevôknek szokniuk kellett mások kritikai megjegyzéseihez és az önkritika gyakorlásához is. A kritikus észrevételek
nemcsak a hibákat, hanem az elért jó részeredményeket is segítettek megerôsíteni. Hibázni a vizsga elôttig lehetett, de csak úgy,
hogy az nem maradt megjegyzés nélkül, azontúl természetesen lehetett javítani is.
A módszer alapelve, hogy a gyakorlat teszi a mestert, ezért a munkavégzés elôzetes és világos szempontjainak ismertetése és bemutatása után a résztvevôket valójában a maguk gyakorlata vezette
javuló eredményekhez, melyeket az egész csoport rendszeresen
megbírált.
A gyakran hosszú percekig tartó csendes, figyelmes munka és az egyre alaposabb és pontosabb bírálatok jelezték a gyakorlati és elméleti jártasság fejlôdését. A tanfolyam végére minden résztvevô szerzett annyi szakmai jártasságot, mellyel az otthoni állomány lábvégápolási munkáiba már beállhattak, ily módon tovább folytatva a gyakorlathoz kapcsolódó tanulást is.

A kialakult tejtermelési rendszerek nemcsak az egyes munkafolyamatok kapcsolódását, hanem az azokat irányító vagy munkát
végzô dolgozók szakszerû és kollegiális együttmûködését is igénylik. A javuló minôségû és egyben hatékonyabb munka érdekében
a jó munkatársi kapcsolatok kiépítése e területen mindannyiunk
számára bizonyos szemléletmód változást sürget. Ez segíthet annak a sok helyütt merev hierarchiának az átalakításában, melyet
valahogy úgy lehetne érzékeltetni, hogy egyesek bizonyos magasabb régióban speciális élettani és genetikai összefüggésekért munkálkodnak, míg mások, egészen más régióban, a nem túl steril végtagok karbantartásán ügyködnek. A kasztrendszer bizonyos felszámolását e területen is talán a tanultabb kollégák hamarabb kezdeményezhetnék a hatékonyabb munka érdekében is. Úgy lehet ez,
hogy egyrészt a gyakorlat és jó munka teszi a mestert, tehát a tanfolyam résztvevôinek jó szakemberekké kell válniuk ezen a speciális területen, másrészt ha ilyenné váltak, érdemes ôket majd megbecsülni is.

Felhívás
A Gazdaképzô Kft.
(5000 Szolnok, Keszeg u. 15.
Tel/Fax: 56/420-895, e-mail: info@alcsired.hu)
idén is megszervezi ôszi tanfolyamait:

2009. szeptember 21-tôl–25-ig
Holland módszerû körmözô,
2009. október 5-tôl–30-ig
inszeminátorképzô tanfolyamait.
Az érdeklôdôknek tájékoztatót és jelentkezési lapot küldünk.

Ügyintézô: Dr. Füleki Miklós mobil: 30/688-7058
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Saphir üzenete
Dr. Monostori István
ügyvezetô igazgató, Bos-Genetic Kft.

Már sok éve az Alföldi Állattenyésztési Napok egyik fô attrakciója a holstein-fríz show-bírálat. Erre április 24-én már 16. alkalommal került sor. A bíráló az Egyesült Államokból meghívott
Brian Garrison úr volt. A megszokottnál nagyobb létszámú és
erôsebb mezônybôl általa kiválasztott nagydíjas és tartalék nagydíjas egyedeket egy dolog kötötte össze: apjuk a 15548 SAPHIR
nevû hazai tenyészbika.
A bika pályafutásának szép megkoronázása volt ez a siker. Saphir
neve nem volt ismeretlen eddig sem a tenyésztôk körében. A BosGenetic Kft. tenyészbikájától több országba exportált szaporítóanyagot. Saphir Németországban és Olaszországban is tenyészértéket kapott a leányai után. Jelen írásomat nem csupán az eredmények felsorolására szorítkozó nekrológnak szánom, hanem keresve sem találnék jobb példát a hazai tenyészértékek megbízhatóságára, versenyképességére. Ezt a gondolatot kívánom megosztani a
„magyar” tenyésztôkkel.
A történet kezdete…
A Bos-Genetic fiatal tenyészbikái a világ nagy holstein populációinak legjobb tehéncsaládjaira, neves tenyészeteire vezethetôk vissza.
Így elôszeretettel vásárolunk az 1987 óta mûködô, világszerte el-

ismert osnabrücki donor tesztállomás legjobb teheneinek bikaborjai közül is. Ez az attraktív, a nôivar szelekcióját szolgáló beruházás tulajdonképpen a világ egyik legjobb központosított sajátteljesítmény vizsgáló állomása. Az évrôl-évre azonos körülmények között tesztelt bikanevelô jelölt tehenek száma napjainkra
meghaladta az 1600 egyedet.
Mikor 1998. decemberében ott jártunk, egy kivételes teljesítményû
Prelude apaságú tehénre figyeltünk fel. Lawine az állomás történetének második legmagasabb DT-index pontját érte el. Tenyésztôje, Harald Redecker a mai napig a tenyészetek versenyében tartja elsôségét. És ott volt a rendkívül megnyerô fenotípusú, szép, fedett fekete, éppen egy éves bika: Saphir.
Apja Maughlin Storm a tenyészértékében a nagyüzemi állományokban elônyôs tulajdonságok átörökítését ígérte. Magyarországon 3 fia szerepelt a hivatalos ITV-ben. Ma mindhárom a TOP50
rangsorban szerepel! Ezzel Storm magasan a legsikeresebb bikaelôállító bika Magyarországon: 3 fiának átlagos HGI értéke 1149
pont. Mind a hármat a Bos-Genetic Kft. indította, további fiai
csak spermaimport útján kerültek a tenyésztésbe. Az 1. számú táblázatban magyarországi HGI értékével láthatjuk Maughlin Stormot, valamint hazai és import spermaként szereplô fiait.

15548 Saphir-ET
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élettartam tenyészértéke (0,93) alapján az elsô negyven bika legjobbja. A rangsor% (Ra%) szinte minden termelési és küllemi fô
tenyészérték esetén 90-95% feletti. Kedvezô a szomatikus sejtszám tenyészértéke (-1,32). Leányaira jellemzô a nagyon jó perzisztencia. Ennek a kiegyenlített termelésnek köszönhetô, hogy „sovány”, rossz kondíciójú Saphir-lányokkal ritkán találkozunk. Éppen ezért a funkcionálisan korrekt, jó küllemû lányai közül is kevés az, amelynek a kondíciója ideális a show-ringben megkívánthoz képest. Szerencsére az utóbbi 2-3 évben a bírói elvárások közelítenek a tejelô erôt, hasznos élettartamot erôsítô funkcionalitást
mutató egyedek irányába! A finom szervezet, a túl erôs tejelô jelleg ma már bizonyítottan negatív korrelációban van a hasznos élettartammal….
A 2. számú táblázatban Saphir tenyészérték eredményeit hasonlíthatjuk össze az eddigi 22 értékelés alapján. Az elsô 6 értékelése során még az 1995-ben született tehénévjárat képezte a bázist. Majd
2005. februárjától a 2000-ben született évjáratra történt váltás 434
kg tej tenyészérték, 13,2 kg zsír és 15,0 kg fehérje tenyészérték
bázis ugrást okozott. Mindezt figyelembe véve megállapítható,
hogy az elsô értékelések során a tej, valamint a fehérje kg tenyészA remények valóra váltak!
SAPHIR ivadékteljesítmény-vizsgálati indítását követôen két értékét alábecsülték a bikának. Ugyanakkor az utódok nagy száma
évben is megnyerte a martonvásári bikabemutató keretében meg- mellett a küllemörökítô „karakterét” megôrzi Saphir, de olyan
tartott bika-show „legszebb bikája” címet. Elsô, alacsony meg- magasságokba nem emelkednek pontjai, mint az elsô utódcsobízhatóságú tenyészértéke 2003. augusztusában született. A 9 kör- portja alapján.
nyezetben termelô 11 leánya alapján elért 1492 HGI pont várako- Az utódok számának gyors növekedése is jelzi, hogy 2003. végézással töltött el sok hazai tenyésztôt. Ezt követôen 8 értékelésen tôl SAPHIR-t sok hazai tenyésztô használta állománya építésére.
keresztül vezette a hazai HGI rangsort. A HFTE által kiírt, az „Év te- Az idei év áprilisában történt értékelésig 5744 lánya jelent meg
nyészbikája” vándordíjat 2004. és 2005. évben is elnyerte. Majd 270 tenyészetben a próbafejések során. Németországban eddig
ötször volt második, a további 8 értékelés során a fiatalabb „sztá- 951 lánya zárt laktációt, az Olaszországban megszületett utódairok” mögött a tizedik hely környéki helyezésével bizonyította, hogy nak száma 151. A több országban mért tenyészértékek egymással
az utóbbi húsz év legnépesebb hazai évjáratának (1997) ô a leg- harmonizálnak, de megállapítható, hogy Saphir lányai a nagy tehénjobb tenyészbikája. A 2009. májusi tenyészértékében már közel öt- létszámú telepeken, termelési környezetekben tudják igazán elônyezer lánya alapján mutatja azt a „modern” bikát, mely a hasznos nyé változtatni örökölt tulajdonságaikat.
2. táblázat: A 15548 Saphir tenyészértékeinek változása értékelésenként (BLUP, 2003-2009.)

1. táblázat: Maughlin Storm és fiainak magyarországi
tenyészértéke (BLUP, 2009. április)
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Mit ér a bika, ha magyar?
A mesterséges termékenyítés elterjedése magával hozta azt az
elônyt, hogy térben és idôben nem korlátozva a világ bármely apaállata hozzáférhetô a magyar tenyésztô részére is. Ennek az állategészségügyi megszorítások és – ha van – a nemzeti érzés vethet gátat. Ugyanis Európa tenyésztôi tudják, hogy a nemzeti tenyészértékek jelentik a legnagyobb megbízhatóságot adott ország tenyésztôinek. A nemzeti szelekciós indexek fejezik ki legjobban az
adott országban ajánlatos tenyészcélt, hiszen más és más piaci,
termelési környezettel szemben támasztott feltételrendszerben termelnek az állományok.
Sajnos a magyar tenyésztôk Európa végén kullognak abban a tekintetben, hogy milyen mértékben használják munkájuk során a hazai tenyészértékû bikákat. Sokuknak érdemes lenne tükörbe nézni,
mikor „ Igyál magyar tejet!”, vagy „Magyar tejet a polcokra!” transzparensek alatt másoktól elvárják a hazai munkahelyek, a hazai vállalkozások védelmét. Így fordulhat elô, hogy a legjobb hazai tenyészértékû bikák szaporítóanyaga még a felhasználás negyven százalékát sem éri el! Alternatívaként itt van az import, sok országban született tenyészértékével. De valóban értékesebb utódokat nemzett az import sperma az elmúlt években?
A HFTE által kiadott „Tenyészbika Teljesítmény Összesítô”
2003. novemberi számában a 32-34. oldalakon megtaláljuk az
INTERBULL legmagasabb MHGI indexû bikáit. Az elsô 150 bikából 22 olyat találunk, amely Magyarországon is használatra került
és 1997-es évjáratú, mint az akkori hazai listavezetô Saphir. Nagy
többségük magyarországi lányai alapján publikálható hazai tenyészértékkel rendelkezik. Mai HGI értékük alapján csak három
bika ér el jobb eredményt!
Az azonos évjáratok „második körös”, magasabb utódszámon alapuló összevetése jelenthet csak adott környezetben történô valódi
megméretést! Nem érthetünk egyet némely importot forgalmazó
azon véleményével, miszerint az a megméretés, hogy mit tudunk
eladni. A hazai tenyésztô szempontjából sokkal fontosabb, hogy
állományában mi realizálódott az ígért genetikai értékekbôl! Erre
a HFTE kiadványának harmadik része, a publikálható tenyészértékek listája ad segítséget a valóban érdeklôdôk számára. A 3. számú táblázatban láthatjuk a hazai és import bikák közül azokat, melyek széleskörû használatuk következtében ma legalább 500 lányuk alapján rendelkeznek HGI értékkel. A HFTE több mint 100 köz3. táblázat: Az 1997-es évjárat legmagasabb indexpontszámú
bikái (BLUP, 2009. április, minimum 500 utód)

ponti lajstromszámot adott ki ezen évjárat import egyedei részére!
Közülük 50 elérte a legalább 10 környezetben termelô lányaival a
hazai publikálhatóság szintjét. A táblázat legmagasabb HGI értékû
15 egyedébôl 8 hazai bikaként került felhasználásra! Ezek a kiváló
bikák azt bizonyítják, hogy a hazai tenyészérték megbízhatóbb a
magyar tenyésztô számára. A táblázatból kimaradt sereghajtók közül kiemelem Machoman nevét, mely évjáratának amerikai listavezetôjeként, magyarországi lányaival 618 HGI értéket tudott „összekaparni”. Modesto, Four Star és Millionaire vásárlói sem örülhetnek látva a 700 HGI alatti hazai tenyészértéket ezen bikák mellett.
Ne gondoljuk, hogy csak egy szerencsés évjárat esetében fordulhat
elô, miszerint hazai bikáink „állják a sarat”. Az 1996-os évjáratba
tartozó Lenker minden import vetélytársát megelôzte! Tóbiás és
Ulysses a világhírû O-Man 1998-as évjáratában szerepel a legjobbak között.

32835 0209 0 Ica, a kiállítás legszebb tôgyû és Grand
Champion tenyészállata
Most térjünk vissza Saphir vásárhelyi diadalára! Ez bizonyítja, hogy
speciális tenyésztési célok eléréséhez is megfelelôek a hazai tenyészbikák. A HFTE által ajánlott legjobb aktív magyar bikák között megtaláljuk a nemzetközileg elismert típus örökítôket, mint Bolivia
és Gavor. Tôgyörökítése alapján számos országban ismerik Hornet
szaporítóanyagát. Barocque és Cézanne szaporító anyaga is exportképes. Olyan értékek kerülnek ki a hazai ivadékteljesítményvizsgálat legjobbjaiból, melyek eredendôen a magyar tenyésztô szolgálatára születtek. Hányszor és hány utód alapján kell még a
hazai bikáknak bizonyítaniuk, hogy a mi környezetünkben
felveszik a versenyt az import genetikával? Saphir tenyészértékének a 99 százalékot elérô megbízhatóságával erre hívja fel a
figyelmünket.

ė

30232 4881 9 MIMI, a kiállítás Reserve Champion tenyészállata
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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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LALSIL FRESH - innovatív megközelítés a
kukoricaszilázsok mikotoxinkontrollját illetôen
Julien SINDOU1 és Dr. Kovács Tamás2 összefoglalója Dr. Alex BACH3 kísérleti anyagaiból
1
Lallemand Animal Nutrition, Toulouse; 2 Kokoferm Kft, Gyöngyössolymos;
3
IRTA (National Spanish Research Insitute)
A mikotoxinok nemcsak Európában, hanem világszinten is
növekvô gondot okoznak. A leggyakoribb kukoricaszilázsokban
található mikotoxinok a DON (hányást okozó toxin), zearalenon és
az aflatoxinok. A takarmány aflatoxinja a tejbe is kiválasztódik,
mint M1-es aflatoxin, és így az emberi egészségre is potenciális
veszélyt jelent. Az EU szabályozás a tej M1 aflatoxin tartalmát maximum 0.05 ppb koncentrációban határozta meg. A Zearalenonnal
kapcsolatban megállapították, hogy a tejelô teheneknél reproduktív
problémákat okoz.
A Lallemand, az állatorvosok és a tehenészeti szakemberek egyre növekvô igényének megfelelôen elhatározta, hogy tudományos kísérleteket folytat az IRTA-val közösen (Dr Alex BACH, Spanyol Nemzeti Kutató Intézet), hogy megvizsgálja, vajon a LALSIL FRESH
gombaellenes tulajdonságainak köszönhetôen képes-e limitálni a
szilázs készítés és tárolás, valamint a kitárolás és etetés során képzôdô mikotoxintartalmat.

mából hôt termelnek, a pH-t pedig a romlási folyamatok beindulását megakadályozó stabil pH-érték fölé emelik. E fölött a stabilitási határérték fölött a klostridiumok és a listeria baktériumok
már nem gátoltak, és gyors szaporodásba kezdenek, ami a tej fertôzöttségét, és a marháknál egészségi problémákat okoz. Az élesztôk gátlása limitálja mindezeket a veszélyeket (lásd 2. ábra).
1. ábra: a LALSIL FRESH hatása a nyitás utáni gombaflórára

A nagyszabású kísérletsorozat körülményei
2. ábra: a LALSIL FRESH hatása a nyitás utáni pH-ra
Mivel a mikotoxin tartalom igen változó függôen a terméstôl, a termesztési és telepi gyakorlattól, a helyi körülményektôl, stb. úgy
határoztak, hogy a kísérletet nagyszámú, különbözô adottságokkal rendelkezô telepen fogják elvégezni. 28 farmot választottak ki Katalóniában (Spanyolország). Minden farmon kontroll és LALSIL
FRESH-sel kezelt silókat állítottak be a kísérletbe.

N
a

A silózást megelôzôen a következô vizsgálatokat végezték a silózandó alapanyagokból:
- pH
- kémiai összetétel
- mikotoxin koncentráció: aflatoxin, DON és zearalenon
90 nap fermentáció után a következô meghatározásokat végezték el:
- Szilázs pH
- Illó zsírsav és tejsavkoncentráció mérése
- Kémiai összetétel
- Gomba telepszám
- Mikotoxin koncentráció: aflatoxin, DON és zearalenon
A LALSIL FRESH fungicid hatásának következtében sokkal
stabilabb szilázsokat eredményezett
Annak ellenére, hogy a kísérlet évében a természetes gombaszennyezettség meglehetôsen alacsony volt (25000 TKE/g átlagérték),
a LALSIL FRESH-nek sikerült jelentôsen, kevesebb mint 1/10-ére
csökkenteni az élesztô és penész csíraszámot kb. 2000 TKE/g-ra
(Lásd 1. ábra).
Ez a kísérlet is igazolta, hogy a LALSIL FRESH a nyitás után
stabilan tartja a pH-t. Ez az élesztôk gátlásával magyarázható. Az
élesztôk képesek felhasználni a tejsavat, melynek energiatartal46 Holstein Magazin

A LALSIL FRESH segít a mikotoxinkontrollban
Aflatoxinok
A kísérlet szilázsainak alapanyagában a besilózás elôtti aflatoxintartalmak átlaga 7.35 ppm volt. Érdekes, hogy a besilózás után az aflatoxintartalom szignifiánsan csökkent, jelezve azt, hogy a szilázs
erjedése során jelentôs volt a detoxikáló hatás. 90 nap után LALSIL
FRESH-sel kezelt szilázsok alapvetôen alacsonyabb aflatoxinszintet mutattak, mint a kontroll tételek (lásd 3. ábra).
A LALSIL FRESH hatására a kukoricaszilázsok nyitáskori zearalenon tartalma alapvetôen kisebb volt, mint a kezeletlen kontroll
tételeké (lásd 4. ábra).
Ebben a kísérletben a DON toxin kontamináció különösen alacsony
volt (kb. 0,04 ppm). Ennek következtében nem tudtunk különbsé2009/3
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3. ábra: a LALSIL FRESH hatása az aflatoxintartalomra

Zearalenon

4. ábra: a LALSIL FRESH hatása a zearalenon szintjére

Don

geket mérni a silózás elôtt és után, illetve a kezelt és kezeletlen tételek között.

lázsoltóanyagot (FDA-USA, Franciaország, Kanada stb.). A Lalsil
FRESH legfontosabb hatása, hogy alapvetôen csökkenti a veszteségeket, javítja a nyitás utáni aerob stabilitást (pH és hômérséklet), és optimálja a bevitelt. Különösen meleg idôszakban. Mindezeken túlmenôen a LALSIL FRESH az egyetlen olyan termék,
melynek 2005-2006-ban demonstrálták a hatását a szilázsok mikotoxin-kontrollját illetôen.

Még néhány ok, ami a LALSIL FRESH mellett szól
A LALSIL FRESH az elsô termék, amelyet sok országban elsôként engedélyeztek, mint a szilázst az aerob mikrobáktól védô szi-

A LALSIL FRESH Lactobacillus buchneri baktériumai ráadásul javítják az emészthetôséget is, és könnyen hasznosítható energiaforrásként propilén-glikolt termelnek.

Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

• Tudományos alapon tervezett
alapanyag-specifikus termékek
• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik
• Optimális tartósítás, értékesebb
tömegtakarmány

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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A petefészek cisztás elváltozásai
Stiller Szilárd
Sano - Modern Takarmányozás Kft.

Jelen írásban arra vállalkoztam, hogy a tejelômarha tartásánál, tenyésztésénél a petefészek cisztás elváltozásainak okait a szakirodalom alapján összefoglaljam. A tudomány eddigi eredményeit
összegyûjtve szeretném az Olvasó figyelmét felkelteni egyrészt arra, hogy néhány apró változtatással, odafigyeléssel milyen mennyiségû pénz megtakarítására van lehetôség, valamint hogy a vizsgálatok, tudományos kutatások új információit a gyakorlatba hogyan
érdemes és kell átültetni. Hatalmas pénzösszegekrôl van szó a tudományos munkáknál – gondoljunk csak az állatok kezeléseire, mintavételekre (nem egyszer a szarvasmarhánál is kivéreztetésre, tudományos megfogalmazásban „abattoir” befejezésre) és nem kicsi költségû analízisekre.
Ne vesszen el ez a rengeteg információ! Az új eredményeket érdemes nyomon követni! Munkám során számtalanszor találkozom ezzel a zavarral és a megoldás lehetôségeivel is. Baker (2005) szerint
5-25% esélye van a cisztaképzôdésnek laktációnként, Alldrich
(2001) szerint ez a szám 39% teheneknél, 11% üszôknél. Huszenicza (2004) szerint az elsô tüszô cisztássá alakulására 20% esély
van. Ha a takarmányozási napokat számolom, az involúciót követô nem vemhesült idôtartam „felesleges” takarmányozását ki lehet
kalkulálni gyorsan. Számoljunk a ciszta kezelésének gyógyszerköltségével, számoljunk az észre nem vett elváltozások alatti rakások költségeivel!
Rengeteg alkalommal szembesülök a „túl drága”, „nem fog menni” válaszokkal. A munkánkat mindig számolásnak kell megelôznie, utána értelmezni a „túl drága” kifejezést, ki kell tûznünk rövid, közép és hosszú távú célokat, és értelmet kell adnunk a „nem
fog menni”-nek!
Takarmányos létemre azért veszem elô ezt az élettani zavart cikksorozatom elején, mert rá szeretnék világítani, hogy amit a marha hátuljánál keresünk (tej, borjú) azt mennyiben határozza meg az, ami
a marha orra elôtt van.
A tejelô marha ivari ciklusa
A szarvasmarha általában 21 napos (teheneknél 21,2±3,6 nap)
(Látits, 2006) ivari ciklusa alatt változó mennyiségû (2-4) tüszônövekedési hullám játszódik le a petefészekben. A leggyakoribb a
kettô és a három hullám. Az ivarzást (ösztrusz) követô második
napon tüszônövekedés indul a petefészekben, a három hullámmal
rendelkezô tehenekben a második és harmadik hullám a 9. és 16.
napok közt játszódik le (a két hullámmal rendelkezôkben a második tüszônövekedés a 12. nap körül észlelhetô). Minden egyes tüszônövekedési hullámban a 4-5 mm átmérôjû tüszôk (folliculus)
egy csoportja (3-5 db; folliculus cohort) indul növekedésnek.
Ezek közül a legnagyobb folliculus válik dominánssá, inhibin termelésével akadályozza más tüszô dominánssá fejlôdését, a többiek
felszívódnak. A domináns tüszô folytatja a növekedést. Az 5-7 napos növekedési hullám alatt elért méret 3-6 napig marad, ha az állat a sárgatest fázisban van, tehát progeszteron blokk alatt áll.
Atrézia (felszívódás) a sorsa a sárgatest fázis alatt maximális mére48 Holstein Magazin

tet elért domináns tüszônek, és a szubordinált folliculusoknak az
akkori cohortban. Ha sárgatest (corpus luteum, CL) regresszió (csökkenô progeszteron szint) alatt fejlôdik ki a tüszô, vagy ha elôször
éri el a maximális méretet, akkor ovulál. Minden tüszônövekedési
hullámot egy átmeneti FSH hullám indít meg (Garverick, 1997).
Ahogy a tüszôk növekednek, növekvô mennyiségû ösztrogént választanak ki a véráramba. Az ösztrogén mennyiségének növekedése
vezet a hipotalamusz GnRH (gonadotrop releasing hormon) kibocsátásához és a GnRH okozta hipofízis FSH (folliculus stimuláló
hormon) és LH (luteinizáló hormon – preovulációs LH csúcs) szekrécióhoz, az ösztruszhoz. Az LH felelôs az ovulációért és a tüszôfal sejtek luteinizációjáért. A preovulációs LH csúcs után az érett petesejt a petevezetôbe jut, a tüszôbôl sárgatest alakul, sejtjei (theca
interna és granulosa sejtek), melyek a luteinizáció elôtt ösztrogént
termeltek, progeszteront bocsátanak ki (Huszenicza, 2004).
A luteinizációt követô elsô növekvô tüszôgarnitúrából minden bizonnyal azért nincs ovuláció, mert az ekkor még mûködésben lévô
sárgatest progeszteronja megakadályozza ezt. Ha felszívódnak is
ezek a tüszôk, ösztrogéntermelésük 1-2 napig érvényesülô tonizáló
hatása igazolja a tüszôhullám meglétét. Mindennek a gyakorlati jelentôsége abban áll, hogy ilyenkor néha ivarzásszerû tüneteket mutatnak az állatok. Ha nincs sárgatest, vagy annak mûködése elégtelen, a ciklus közepén is történhet ovuláció, esetleg még fogamzás
is (Látits, 2006).
Ha a vemhesség nem alakul ki, a méhfal által kibocsátott prosztaglandin F2 (PGF2) hatására a CL felszívódik a ciklus 15-16.
napján. Amint a corpus luteum regresszálódik, csökken az általa
termelt progeszteron mennyisége, az FSH és LH hulláma miatt kialakul az új ciklus. Ha vemhesség alakul ki, a CL fennmaradásával állandósuló progeszteron blokk alatt a legtöbb esetben nincs
újabb ovuláció, tehát ha vemhesség van, akkor nincs ivari ciklus.
A kibocsátott progeszteron csökkenti a méh összehúzódásokat és
gátolja az FSH és LH hullámot, az elôbb említett ösztrogénnel
együtt felkészíti a méh szöveteit a vemhességre. A kialakuló embrió is bekapcsolódik a feed-back mechanizmusba, az általa termelt
megfelelô mennyiségû interferon-T gátolja a méhfal PGF2 termelôdését. Ezt hívjuk a vemhesség maternális (anyai) felismerésének
(Huszenicza, 2004). Tehát amint az embrió „jelzi a jelenlétét”, az
ivari ciklus leáll, ha a méhbôl nem „jelentkezik senki”, a szervezet
újra generálja az ivari ciklust önmagának.
A ciszta (kystis (gr.) = hólyag) hártyával, vagy sejtfallal körülzárt,
legtöbbször folyadékkal telt tér (Soutis, 2006). A petefészek
ciszták 2,5 cm-nél nagyobb képletek, melyek a petefészekben 10
napnál tovább észlelhetôk (Garverick, 1997). A cisztákat tüszôciszta (follicularis ciszta), luteinizálódott tüszôciszta és cisztás sárgatest
(cisztás corpus luteum) csoportokba soroljuk. A tüszôciszta az ovuláció és luteinizáció folyamatának zavarával alakul ki. A döntô momentum a LH hormon preovulációs csúcsának hiánya, melyet az
elégtelen GnRH hormon termelése okoz. A hormon kibocsátása különbözô okokból nem hatásos. A tüszô által termelt ösztrogén nem
2009/3
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elegendô a GnRH válaszhoz, vagy a hipotalamusz ösztrogén-érzékenysége alacsony. Ezt az inszenzitivitást (és az ovuláció hiányát)
okozhatja egy közepes mennyiségû progeszteron szekréció. Ez a jelenség jól dokumentált az alacsony progeszteron-kibocsátású ivarzásszinkronizálásnál (Látits, 2006). A tüszôciszták magányos vagy többes megjelenésûek, ernyedt tapintásúak, elrepesztéskor léggömbszerûen hirtelen robbannak szét (Látits, 2006).
A folliculus ciszták nem ovulálnak, adott mértékû luteinizáció felfedezhetô. A luteinizáció mértékétôl függôen a sárgatest ciszták változó, de keményebb tapintásúak a tüszôcisztáknál, puhábbak a sárgatestnél. A sárgatest ciszta folyadékkal telt központtal rendelkezik
(Divers, 2007). Több korábbi kutatás nem talált sárgatest cisztát
vemhes tehenekben, így alátámasztottnak tûnt a feltételezés: a cisztás sárgatest nem tartja fenn a vemhességet. A Cornell Egyetemen
azonban megállapították, hogy a nem több mint 100 mg progeszteront termelô sárgatest valószínûleg képes a vemhesség fenntartására, tehát a cisztás CL is képes erre (Coleman, 2008). Vemhesség hiányában a sárgatest ciszta elsorvad és észrevétlen marad.
Tünetek
A külsô tünetek legtöbbször rendellenes ivarzási viselkedésmintákban nyilvánulnak meg. A cisztás petefészekkel rendelkezô állat
„folyamatos” ösztruszt (nimfománia), ösztrusz hiányát (anösztrusz), vagy ezek egyenetlen kombinációját mutathatja. Tanulmányok szerint az ösztrusz és anösztrusz aránya 74%:26% és 17%:83%
közt változik. Általános tünetek közé sorolható a péraajkak, méhnyak, méh izomtónusának hiánya; a hüvely passzív süllyedése
és/vagy fokozott nyálkaürítése; a sacroilialis és sacrosciaticus szalagok lazulása (az USA-ban az ún. „sterilitási púp” megjelenését
írták le a faroktôn); változások az általános metabolizmusban; kiszámíthatatlan változások a tejtermelésben; durva száraz szôrtakaró; nyugtalanság; zavart takarmányfelvétel és kérôdzés; fokozatos
lesoványodás (Allrich, 2001).
Áttekintve a tejelô marha ivari ciklusát, a ciszta kialakulásának
hormonális alapjait a következô cikkben a különbözô hatásokat
tárgyalom, melyek a cisztaképzôdésben szerephez juthatnak. Számos tényezôrôl hallani a gyakorlatban, melyek hatása nem mindig
világos. Írásomban megpróbálom a különbözô hormonokat, metabolitokat, egyéb faktorokat a helyükre rakni világossá téve azok
szerepét.
„Szintúgy ismerje a hazában nevekedett gazda önálló helyét s
minden körülményit (…) mindenekfelett pedig ne keresse a hátramaradást, a hibát másban, mert mással nem – hanem inkább
magában, mert magával parancsolhat.”
(Széchenyi, 1828).
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Szarvasmarhák pasteurellózisa
– Vakcinával vagy anélkül? –
A nyirkos, párás, ködös, hûvösebb idôszakban mindig megnô a
szarvasmarha telepeken dolgozó állatorvosok és állategészségügyi
szakemberek munkája. Különösen a fiatal borjaknál szaporodnak
a légzôszervi tünetek, nô a köhögô, bágyadt, étvágytalan, elesett
állatok száma.
Elôfordul, hogy a légzôszervi tünetek viszonylag jóindulatúak.
Gyakori azonban, hogy a leglelkiismeretesebb kezelés ellenére
sem javulnak, sôt el is hullanak az állatok. A betegség néha olyan
gyors lefolyású is lehet, hogy az elsô kezelés elvégzésére sincs
idô. Az enyhébb lefolyású esetek általában vírusos eredetûek. A
súlyosabb eseteket gyakran önállóan vagy vírusfertôzéshez társulva baktériumok, elsôsorban pasteurellák, azok közül is leggyakrabban a Pasteurella (újabb nevén Mannheimia) haemolytica
A1 okozza.
A pasteurellák Gram negatív, fakultatíve patogén baktériumok. A
klinikailag egészséges állatok felsô légutaiból is gyakran izolálhatók, de e törzsek virulenciája jelentôsen eltér a kóresetekbôl
izolált pasteurellákétól. Kórtani szempontból a P. multocida és a
M. haemolytica a legfontosabb. A virulens P. multocida törzsek
fôként az A buroktípusba tartoznak. Szarvasmarhában, juhban, és
egyéb kérôdzôkben tüdôgyulladást, vérfertôzést, tôgygyulladást
okoznak. A M. haemolytica A típusú törzsei szarvasmarhában és
egyéb kérôdzôkben tüdô- és mellhártyagyulladást, tôgy- és izületgyulladást néha vérfertôzést okoznak. E törzsek a tüdô makrofágjait károsító citotoxint/leukotoxint is termelnek.
A tüdôpasteurellózist elôször 1915-ben, az USA-ban írták le.
Ugyanitt napjainkban a húsmarha állományokban több mint 1
milliárd dollár veszteséget okoz évente, ami egymagában is nagyobb
veszteség, mint amit az összes többi betegség együttesen okoz.
A M. haemolytica kártételérôl hasonló, hazai pénzügyi adataink
nincsenek. Errôl az érintett telepek fôkönyvelôi tudnának mesélni. A kórokozó azonban jelen van. Ezt támasztják alá Fodor és
mtsai legfrissebb adatai is, ahol 116 szarvasmarhából származó
adatot dolgoztak föl. A 116-ból az 54 tüdôminta 70,37%-a (38db)
volt pozitív, az 50 orrváladék 56%-a (28db) volt pozitív a
P.haemolytica A1 törzsére nézve.
Általánosan elfogadott, hogy a jellegzetes, nehezen kezelhetô és
nagy kárt okozó fibrines mellhártya és kruppos tüdôgyulladások
oktanában, és az elváltozások kiváltásában a M. haemolytica A1
tehetô elsôdlegesen felelôssé, ezért a továbbiakban már csak ezzel
foglalkozunk. A betegség klasszikus formája a M. haemolytica
A1 légcsôbe vagy mellüregbe juttatásával elô is idézhetô.
Köztudott, hogy a betegség jelentkezésében a stressznek, a telepi
menedzsmentnek, vírusoknak és egyéb kórokozóknak fontos szerep jut. Klinikailag egészséges marhák orrjárataiban is kis számban izolálható M. haemolytica. Ha az egészséges marhák bármiféle stresszágenseknek vannak kitéve (vírusfertôzés, eladás, szállítás, választás, átcsoportosítás, stb.) vagy változás áll be a környezeti tényezôkben (hôség, hideg stb.) vagy a mikroklímában (por,
ammónia, stb.) a M. haemolytica robbanásszerûen elszaporodik a
50 Holstein Magazin

felsô légutakban. Érdekes tény az is, hogy az állat halála után az
orrüreg nehezebben hozzáférhetô helyeirôl, garatból, tonsillákból
akkor is kimutatható a M. haemolytica ha az állat életében a tenyésztés eredménytelennek bizonyult.
Ez azt mutatja, hogy kedvezôtlen környezeti- vagy stresszhatásra
lehetséges a baktériumok elszaporodása a látszólag egészséges
állatok felsô légutaiban is. A felsô légutakbeli robbanásszerû elszaporodás után a baktériumoknak nem jelent gondot a belégzett
levegô mikrocseppjeihez tapadva az alsóbb légutakba is eljutni.
Mitôl olyan virulens a Pasteurella haemolytica?
A) A stressz és a vírusok hatása a csillóshám és a fibronektin
állapotára
A baktériumos betegségek többségénél a kórokozó megtapadása,
majd elszaporodása a megbetegedés felé vezetô út elsô lépése.
Ezért a szervezet külsô védelmi vonalának a hámnak az állapota a
kórtani események szempontjából igen fontos.
A Gram negatív baktériumok (pl. pasteurellák) légutakbeli elszaporodását a csillóshám csillómozgásának károsodása és/vagy a
hámsejtek felszínén lévô adhéziós glikoprotein, a fibronektin eltûnése vagy megfogyatkozása okozza., ami normál körülmények
között megakadályozza a Gram negatív baktériumok kötôdését a
sejtekhez.
Gram negatívok igen szívesen szaporodnak levált epitélium sejteken és az éretlen, regenerálódó csillós hengerhámon, mivel ezek
felszínén kevés a fibronektin. Egyes vírusok vagy más kórokozók
közvetlenül károsítják a csillók mozgási centrumát, mások a hám
szekrécióját befolyásolva csökkentik a csillók aktivitását (parainfluanza, adeno, IBR, mycoplazma, stb).
A hosszú szállítás, zsúfoltság, választás, falkásítás, vásárlás, idôjárásváltozás, por, ammónia, stb., mint stressztényezô hatására
adrenerg stimuláció jelentkezik, mire a hám nyálkamirigyei több
és hígabb nyálkatermeléssel reagálnak. Ennek kevésbé hatékony
csillómozgás lesz a következménye.
A fertôzések és/vagy a stressz mind a csillómozgást, mind a
fibronektint negatív irányban képesek befolyásolni lehetôvé téve
ezzel a baktérium kolonizációt.
B.) virulencia faktorok
A P. haemolyticának (és csakis ennek) mind a 15 szerotípusa a baktérium szaporodás logaritmikus fázisában termel jó immunogén
tulajdonságú, hôlabilis, fehérje természetû exotoxint, az un. leukotoxint. A leukotoxin specifikusan károsítja a kérôdzô neutrofil granulocitákat, monocitákat, makrofágokat és limfocitákat. Hatására
az érintett sejtek megduzzadnak, a sejtszervek és a membrán roncsolódik, a sejtmag szétesik. Kísérletekben a makrofágok ellenállóbbnak mutatkoztak a granulocitáknál a leukotoxinnal szemben,
és ez az ellenálló képesség az életkor elôrehaladtával növekedett.
A leukotoxin a Pasteurella haemolytica legfontosabb virulencia faktora.
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Hazai szerzôink

E mellett még a M. haemolytica neuraminidáz enzimje a nyálka viszkozitását, a proteáz a fibronektint csökkenti, ezáltal közvetlen hatást gyakorol a mikrokörnyezetre (nyálka) és elôsegíti a baktérium kolonizációt.
Csak a M. haemolytica A1 rendelkezik fehérje természetû fimbriával/pílussal (és abból rögtön kettôvel is) de ezek kórtani szerepe még nem bizonyított. A M. haemolytica jelentôs makrofág
károsító lipopoliszacharid endotoxint is termel, amely a baktériumsejt pusztulása után válik szabaddá. A helyi reakciók elôidézésében jelentôs szerepe van. Az endotoxin a gyulladásos exsudátumban, az alveolusban, az intersticiumban, a kapilláris lumenben, az intersticiális és az alveoláris makrofágokban, az endotel
sejtekben, az epitélium sejtek felszínén jelenik meg. A hörgôbe
kísérletesen bejuttatva fibrin kilépést, tüdôödémát okozott. Az
endotoxin és a sejt találkozása a sejt aktiválódásához és/vagy
halálához vezet.
C.) A pasteurella és az antibiotikumok
Jóllehet a pasteurellák ellen léteznek hatékony antibiotikumok,
mégis ezek eredményessége M. haemolytica gond esetében nem
mindig kielégítô. A kezelés ellenére is elhullhatnak az állatok,
mégpedig annak a leukotoxinnak a hatása miatt, amit csak a M.
haemolytica termel.
Bár az antibiotikum kezelés hatására elpusztul a M. haemolytica,
de a korábban termelôdött leukotoxin olyan kórtani folyamatokat
indít meg a tüdôben, amelyeknek a visszafordítására nincs idô és
lehetôség, tehát az állat számára végzetessé válhat. A kórbonctani
lelet jellegzetes (elsôsorban az elülsô lebenyekben jelentkezô hurutos tüdôgyulladás hevenyesetekben, fibrines-kruppos tüdô- és mellhártyagyulladás elhúzódóbb esetekben); a baktérium tenyésztés az
antibiotikum kezelés következtében eredménytelen; a kórszövettani kép azonban a leukotoxin károsításra diagnosztikai értékû (az
endotel- és a mononukleáris sejtek magja megnyúlik, “zabsejtek”
2009/3

jelennek meg a metszetben). Láthatjuk tehát,
hogy nem mindennapi
fondorlattal rendelkezô
ellenféllel állunk szemben. A M. haemolytica
az a tipikus, ártatlannak tûnô „szürke eminenciás”, aki az ellenfele legkisebb gyengeségét, megingását képes a
maga javára hasznosítani, és nem ereszti áldozatát annak utolsó lélegzetéig.
Szerencsére ma már mi
is többet tudunk róla és
ennek a tudásnak a birtokában eredményesebben vehetjük fel a harcot
ellene.
Ha a tartási, környezeti, hômérsékleti, takarmányozási és egyéb stresszt kiküszöböljük, ha a vírusok ellen védekezünk,
ha a borjakat kolosztrummal megitatjuk, akkor már sokat tettünk a velünk élô ellenség ellen. Ha ezeket a feltételeket nem tudjuk 100%-ban biztosítani akkor viszont a megelôzésre kell összpontosítanunk…
Hogyan védekezhetünk?
A vakcinás védekezéssel képesek lehetünk a leukotoxin kártételét
is megelôzni vagy kivédeni. A kolosztrummal megfelelôen ellátott tejelô állományok borjainál, ahol az anyákat ellés elôtt vakcináztuk, vagy a telepen lévô M. haemolytica áthangolta az anyákat, ott a passzív védettség az elsô néhány hónapban megfelelô.
A vakcinás védekezést ennek megfelelôen kell kialakítani, vagyis
a borjakat elegendô 2 hónapos korban oltani. Bármely okból kolosztrum mentesen nevelt borjaknál viszont számítanunk kell a
betegség korai jelentkezésére, tehát korán kell a borjakat vakcinázni (2 hetes korban).
A MERIAL PASTOBOV nevû vakcinája a legkorszerûbb, legbiztonságosabb és a legjobb védekezési lehetôséget nyújtja a felhasználóknak. Ún. alegység vakcina, amiben igazi különlegesség
a leukotoxin elleni gyors védekezési képesség kialakítása valamint a nagyfokú tisztítottság, aminek következtében nagyon fiatal állatok is szövôdménymentesen olthatók vele.
Kiváló gyakorlati eredmények vannak a készítmény ún. „tûzbeoltási” felhasználásával, amikor is klinikai tüneteket mutató
állományban alkalmazták sikerrel.
Így a piacon egyedülálló, felülmúlhatatlan termék. Olyan jó,
hogy a gondok gyors, vakcinás megszüntetése, és még néhány
éves megelôzéses használata után, a vakcinázást abbahagyva
sem tért vissza a korábbi probléma.
További információ: Rhone Vet Kft., Dr. Hevesi Zsolt 30/982-00-52
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