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Egyesületi élet

Tenyésztési aktualitások
Kôrösi Zsolt
tenyésztésvezetô, HFTE

EHRC Küdöttgyûlés - Isztambul
2009. június 30. és július 3. között tartotta Küldöttgyûlését az
Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció Isztambulban.
22 európai ország vett részt a rendezvényen.
Az elsô napon különbözô témakörökben hangzottak el elôadások,
melyek aktuális kérdésköröket érintettek. A házigazdák bemutatkozó elôadásait követte Dr. Jürgen Hartmann prezentációja, melyben arról számolt be, milyen újításokkal segítik Németországban
a tenyésztôket. Az integráció és a szolgáltatási rendszer magas szintû kiépítésére hívta fel a figyelmet. Ezt követôen a Wageningeni
Egyetem kutatói számoltak be a tej- és a tej beltartalmi paraméterek genomikus vizsgálatára vonatkozó eredményeikrôl. A török
holstein tenyésztés jövôbeni célkitûzéseirôl szólt a következô elôadó – Nizam Kagitcibasi – expozéja.
J.F. Ettema Dániából a szexált sperma telepi szinten történô felhasználásának gazdasági és szervezési szempontjairól beszélt. A verdeni VIT kutatója Dr. Reinhard Reents elôadása a genomszelekció tenyészértékbecslésre és az eredmények nemzetközi összehasonlításra gyakorolt hatásairól szólt, melyben az augusztusi futtatás idôpontjára egy un. átmeneti bázist nevezett meg a MACE
konverziós formula esetében, ami a 2010-es év elsô futtatására
„forrja ki magát” teljes értékûvé és a 2010/11 fordulóján válik a
piacon a nemzetközi forgalomban teljes értékûvé.
A küldöttgyûlésen az elnökségi tagok megválasztására került sor,
ahol az állandó tagok mellett 4 személy szavazás alapján kerül az
elnökségbe. Az 5 jelölt közül Bognár László a második legtöbb
szavazattal ismét az elnökség tagjai közé került, megerôsítve eddigi pozícióját.

retnék köszönetet mondani a telep valamennyi dolgozójának segítségükért és a lehetôségért, amit biztosítottak számunkra.
III. Állattenyésztési Napok, Kaposvár
Szokásos szeptember végi idôpontban került megrendezésre a III.
Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállítás, ahol a holstein-fríz
fajtát 13 gazdaság 35 egyede képviselte. A bírálatot Harsányi Sándor küllemi bíráló végezte. Négy osztályban mutatták be az egyedeket, a nagydíj a Bicskei Mg. Zrt. Etyek-Ödön majori tehenészetének kiválósága Nelli lett, aki anyja révén már ismert a kiállítást járó szakmai közönség elôtt.
Horvátország
A horvátországi holstein-fríz tenyésztôk is felismerték annak szükségességét, hogy a fajtával kapcsolatos tenyésztési és tenyésztésszervezési feladatokat lehetôség szerint egy kézben összpontosítsák, ezért szándékaik szerint még az idén szeretnék az Egyesületüket megalakítani. Tavasszal már jártunk náluk a tanácsadás
céljából. Szeptemberben az agrárkiállításuk holstein bírálatára kaptam meghívást, illetve a beszélgetések alkalmával további információcserére nyílt lehetôség. A november elején tartandó középeurópai szemegyeztetô bírálatunkhoz a cseh és a szlovák kollégák
mellé ôk is csatlakoztak a lineáris küllemi bírálati rendszer alapelveinek elsajátításáért.

Szemegyeztetô bírálat – Tiszanána
Júliusban tartottuk legutóbbi szemegyeztetô bírálatunkat Tiszanánán, ahol kiváló alkalom nyílt két napon keresztül a bírálati rendszer és a lineáris bírálat elveinek pontosítására és azok egységes
alkalmazásának gyakorlására. A tejelô erôsség, a láb- és a tôgytulajdonságok szerepeltek elsôsorban a fókuszban, de természetesen
az egyéb tulajdonságok is komoly hangsúlyt kaptak. Ezúton is szeGénbank-Semex Magyarország Kft., Szakmai Nap
Csodálatos októberi idôjárás fogadta a Mezôhegyesre látogató
szakembereket, akik a Génbank-Semex Magyarország Kft. Szakmai Napjára érkeztek. A látványos tenyészállatbemutatót a tehenek ismertetésével kezdték, majd ezt követôen a bikák felvezetésére került sor. A szakmai rendezvény programját színesítô elôadások szintén a tradícióknak megfelelôen következtek a Mûvelôdési
Házban. A 20 éves születésnapi évfordulóról Veres Zoltán ügyvezetô igazgató emlékezett meg, majd ôt követte a Semex Allince
vezérigazgatójának elôadása, aki a vállalat stratégiájáról beszélt.
Fekete Balázs MÁSZ elnök az aktuális hazai helyzetet elemezte,
majd Dr. Gordon Atkins színes elôadásában ismerkedhettünk az
anatómia és a küllem összefüggéseivel. A színvonalas napot finom ebéd zárta.
4 Holstein Magazin
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Egyesületi élet
A III. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta tenyésztési díjai
A díjakat Fekete Balázs, a MÁSz elnöke adta át.
A 2009. évi III. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 37 egyed 13 tenyészetbôl került bemutatásra. A bírálatot Harsányi Sándor, északkeletmagyarországi küllemi bíráló, nemzetközi show-bíró végezte.
Holstein-fríz szûzüszô kategória
Harmadik helyezettje:
a 204 katalógusszámú (5530) Szajkó
Apja: 17731 Pursuit September Storm-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Rábavölgye Mg. Tsz., Körmend
Második helyezettje:
a 209 katalógusszámú (4286) Narancs
Apja: 19791 Langs-Twin-B Dondee-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt., Magyaralmás
Elsô helyezettje:
a 201 katalógusszámú (5625) Kótyagos
Apja: 19385 Black Rose Harmony
Tenyésztô és tulajdonos: Mezôfalvai Zrt., Mezôfalva
Holstein-fríz vemhesüszô kategória
Harmadik helyezettje:
228 katalógusszámú (0903) Lompos
Apja: 16395 Devill-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Bólyi Mg. Zrt., Bóly

Második helyezettje:
a 224 katalógusszámú (8687) Almás
Apja: 18515 Beyercrest Judd-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Fûzvölgyi Agrár Zrt., Fûzvölgy
Elsô helyezettje:
207 katalógusszámú (4031) vemhesüszô
Apja: 19540 BG Egon Zenit-ET
Tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt., Magyaralmás

Elsô helyezettje:
a 235 katalógusszámú (1012) Nelli
Apja: 17476 Opsal Finley-ET
Teny. és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
Holstein-fríz második és több laktációs tehén kategória
Harmadik helyezettje:
a 245 katalógusszámú (2824) Beatrice
Apja: 17361 Covista Ty-ET
Teny. és tulajdonos: Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezôhegyes
Második helyezettje:
a 240 katalógusszámú (0414) Sári
Apja: 16422 Alzi Juror Ford
Teny. és tulaj.: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
Elsô helyezettje:
a 236 katalógusszámú (6380) Nellie
Apja: 18822 Gillette Briela FBI
Tenyésztô és tulajdonos: Mezôhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezôhegyes
A Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major a 235 katalógusszámú (1012) Nelli, 17476 Opsal Finley-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
A díjat átadta Bognár László ügyvezetô igazgató, HFTE.
2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Mezôfalvai Zrt., Mezôfalva a 201 katalógusszámú
(5625) Kótyagos, 19385 Black Rose Harmony apaságú szûzüszô
bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos, küllemi bíráló.
3. A kiállítás legszebb tôgyû tehene.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major a 235 katalógusszámú (1012) Nelli, 17476 Opsal Finley-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
A díjat átadta Harsányi Sándor, a kiállítás bírója
4. Az elôre meghirdetett pontverseny alapján a legeredményesebb tenyészet 29 ponttal a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödönmajor lett.
A díjat átadta Kôrösi Zsolt, tenyésztésvezetô, HFTE
A 2009. augusztusi tenyészértékbecslés eredményei alapján a legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget ajánlott fel az egyesület. 18942 Darnlaw Spirit tulajdonosa az Országos Mesterséges Termékenyítô Zrt.
A díjat átadta Kôrösi Zsolt, tenyésztésvezetô, HFTE

Holstein-fríz elsô laktációs tehén kategória
Harmadik helyezettje:
a 237 katalógusszámú (0488) Elvira
Apja: 18520 OMT-ALTA Csongor Morty
Tenyésztô és tulajdonos: Kaposvári Egyetem, Állatteny. Kar, Tanü.
Második helyezettje:
a 230 katalógusszámú (1067) Cifra
Apja: 18459 Sandy Valley Onix-ET
Tenyésztô és tulajdonos: Bólyi Mg. Zrt., Bóly
2009/5
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Seregszemle Kaposvárott
13 tenyészet 35 állata mutatkozott be az idei évadzáró regionális kiállításon. Ezt a helyszínt mindig a családias légkör jellemzi, a hûvösebb estéket és reggeli órákat az utolsó, még nyarat idézô napsugarak melengetik. Az ôszi környezetben a szokott kiállítási hangulat is nyugodtabb, kiváló lehetôség ez az elmélyültebb beszélgetések, partnerkapcsolatok ápolására.

A tejágazat szereplôi számára az összejövetel jelen helyzetünkben kicsit másról is szólt. Az ellehetetlenülés határán álló telepek ottani képviselôi
az ágazati miniszter jelenlétét kihasználva egy figyelemfelhívó demonstrációval fogadták a tenyészállatokhoz érkezô Gráf József FVM-vezetôt.

Fekete Balázs MÁSz elnök helyzetismertetôjét követôen petíciót adott át, melyet az Európai Hegyitarka Tenyésztôk Szövetségének
cseh és német vezetôi is aláírtak a jelenlévô 15 EU tagállam nevében.

A színvonalas show-bírálat négy kategóriában zajlott. A szûzüszôk versenyét a 19385 Black Rose Harmony apaságú, Mezôfalvai Zrt.
tenyészetébôl érkezô 5625 Kótyagos nyerte, aki késôbb a kiállítás tartalék nagydíjának trófeájával is megajándékozta tulajdonosait.
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A Magyaralmási Agrár Zrt. 19540 BG Egon Zenit-ET apaságú 4031-es vemhesüszôje lett kategóriájának gyôztese.

Az elsôsök versenyében a Bicskei Mg. Zrt. 1012 Nelli nevû tehene vitte a prímet, olyannyira...

...hogy késôbb a kiállítás legszebbjének választotta Harsányi Sándor show-bíró.

A legszebb tôgyek összevetésében is a 17476 Opsal Finley-ET apaságú tehén lett a gyôztes.
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Etyek-Ödönmajor mindent vitt. A nagydíj mellett a legszebb tôgy és az összetett pontverseny gyôztesét illetô trófea is a Bicskei Mg. Zrt.
gyûjteményét, elismeréseinek tárházát gazdagította. A díjakat Andrássy István vette át.

A kiállítások egyik leglátványosabb programja a szarvasmarha felvezetôk versenye. Nem lehet már kizárólag holstein agilitynek nevezni,
mert a korábbi magyartarka, jersey, charolais fajták mellett most egy galloway bika is a ringbe lépett, s ott kezelhetôségének köszönhetôen a 6. helyet érte el a túlnyomórészt holsteinek versengésében. Idén új színfolttal is gazdagítottuk a programot, hiszen a nézôk között
is akadt egy nem tenyésztô bátor jelentkezô – Killer István –, aki a látottak alapján kedvet kapott a pályán való szlalomozáshoz.

Nyilt nap Nyírbátorban

A Bátortrade Kft. eddig is élen járt az új technológiák bevezetésében. Szeptemberben ismét egy Magyarországon egyedülálló beruházást
nézhettünk meg. A program célja a nemrégiben megépített pincés elrendezésû fejôház bemutatása volt. Magyarországon elsôként szereltek fel fejôházat AfiLab mérômûszerekkel, amelyek a fejôterem alatti pincében helyezkednek el. A mûszer tulajdonképpen egy tejlaboratórium, amit fejôállásonként építettek be és nem csak a tej beltartalmi mérésére szolgáló adatokat méri, hanem a szomatikus sejtszám adatait is továbbítja a központi számítógépre.
Dr. Gábor István ágazatvezetô bemutatta nekünk a rendszerhez tartozó felhasználóbarát szoftvert (Afifarm), ami a fejésre vonatkozó rendkívül nagyszámú elemzéssel nagyon megkönnyíti a telepirányítási munkát.
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Megint sokan százezer felett

A dabasi Lakto Kft. 31913 0401 8 Jenna nevû tehene igazi rekorder. Nem is feltétlenül a szigorúan vett termelési eredményekkel tûnik ki társai közül, hanem azzal, hogy 15 évesen 12 ellést tudhat a
háta mögött. A tenyésztôi munka elismerése Kôvágó Ignácot és
munkatársait illette.

A nagyüzemi körülmények között is elérhetô hosszú hasznos élettartamot bizonyítja következô négy tehén is.
Valamennyien a Mezort Csoport tenyészeteiben termelnek,
30240 0253 3 Eszter a Sárvári Mg. Zrt. hegyfalui tenyészetének...

...míg 30107 4273 3 Kati, 30107 4820 5 Nóra és
30107 3052 9 Kalap a Szombathelyi Tangazdaság
Zrt., Rangut majorban lévô telepének hírnevét öregbítik.
Az okleveleket a tenyésztésért felelôs Magyar József
és kollégái vették át.
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A paksi Milkmen Földesi Tejtermelô Kft. két tehene, 30057
2221 8 Látvány és 30057 2130 9 Lina októberre érte el, hogy
233. és 234. sorszámmal szerepeljen az Aranytörzskönyvben.
Az elismerô okleveleket Gamós András és csapata vette át.

Ivanics Imrénél Csobajon 3221900117 Halászt már csak posztumusz avathattuk fel.

A nádudvari Nagisz Tej Kft-nél 3087205854 Deli (Doli) október
30-án kapta meg az elismerést, melyet dr. Papp Zoltán kollégáival vett át.
A debreceni Szikgát-Tej Kft-nél Tardy Sándor, Némethy Ferenc és
munkatársai örültek 3016605247 Babás sikerének.

A Nemesszalóki Mg. Zrt-nél
a teljes csapat összegyûlt
egy fotó erejéig.
3014355511 Csiga
életteljesítménye is
meghaladta a
100.000 kg-ot,
az oklevelet Pethô István,
Baki Zoltán és
kollégái vették át.
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20 éves a Génbank
Az idén szintén huszadik évébe lépett Génbank-Semex Magyarország Kft. október 8-án rendezte bikabemutatóját és színvonalas elôadásokkal megtöltött szakmai napját.

A kanadai genetikai alapokra építô
mesterséges állomás szakemberei
elôbb az általuk forgalmazott genetikából elôállított tehenek gyönyörû
egyedeit mutatták be a nagyszámú
érdeklôdô tenyésztônek, majd a jövô
várományosait és a jelen forgalmazható tenyészbikáit vezették fel.

Fotó: Szabó Ákos

Medgyes Hungária Bolton

Fotó: Szabó Ákos
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Az elôadásokat Veres Zoltán nyitotta, majd Fekete
Balázs MÁSz elnök a tenyésztôk összefogásának erejét hangsúlyozta.

A Semex elnöke, Paul Larmer a cég világban betöltött szerepét elemezte, Gordon
Atkins professzor a funkcionális küllemre összpontosított elôadásában.
Ô másnap Székesfehérvárott is megosztotta értékes tapasztalatait hallgatóságával.

Fotó: Szabó Ákos

A sikeres programszervezést elismeréssel köszöntük meg az ügyvezetônek.
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Már nincs vesztenivalójuk
a magyar tejtermelôknek
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Az agrártárca intézkedései érdemben nem javítanak a tenyésztôk,
tejtermelôk kilátásain. Ezért a legszélesebb termelôi kör a MOSZ,
MAGOSZ, Tej Terméktanács, Magyar Állattenyésztôk Szövetsége együttesen vett részt a november 5-ére szervezett demonstráción, ami egészen más volt, mint az eddigiek. Egyre drasztikusabb
és sokkolóbb eszközökkel próbálják a gazdák felhívni a figyelmet
arra, hogy a 24. órában vannak.
Az ellenôrzött tehénlétszám 183 ezer, ami 10 ezerrel kevesebb a
múlt év azonos idôszakához képest, és ez a csökkenô tendencia tovább folytatódik. Havonta közel ezer tenyészállat hagyja el az országot, és e sorok olvasói pontosan tisztában vannak vele, hogy
az utánpótlás ilyen mértékû kiesése mekkora károkat okoz. Ez a
helyzet azonban a következménye már, és nem az oka az ágazatban jelenlévô elkeseredettségnek.
Az Európai Bizottság – Magyarországot is beleértve – elfogadta,
hogy 2009-tôl 5 éven keresztül évi 1%-kal emelkedjenek a tagállamok tejkvótái. Olaszország már az elsô évben 5%-os bôvítést
hajthat végre, ami nagyban gyengíti a hazai exportot. Itthon a tej
felvásárlási ára január óta csökkent, jelenleg 55 forint körül van,
amibôl az üzletekben semmit nem tapasztalunk, ennek következményeként a kereskedelmi árrés sok esetben megduplázódott és
nem ritka a 94%-os sem. Nem csak a tej esetében, hanem más termékpályán is igaz, hogy a kereskedelmi árrés a legmagasabb.
A termelô által 55 forinton átadott tejár esetében mintegy 20
forint veszteség jelentkezik. A mindössze 82 forinton továbbadott
feldolgozói árból pillanatok alatt 240 forintos kiskereskedelmi ár
lesz, ami 436%-a a termelôi árnak. A különbség nem tekinthetô
tisztességes árrésnek, hanem mértéktelen kapzsiság által realizált
aránytalanul magas haszonnak. Ezért az árrés fogalom nem igazán
a legmegfelelôbb kifejezés, de gondolom, ennek alkotásakor még
lényegesen tisztességesebb volt a kereskedôk piaci magatartása.
Amíg a tejtermelôk naponta a veszteséget termelik, addig az áruházláncok extraprofitra tesznek szert egy jól bevált recept alapján,
ami nem szól másról, mint egy más országból származó tej, a
külföldrôl származó tejek, tejtermékek nyomott áron történô árusításáról egészen addig, amíg a hazai tejtermelés nullára csökken.
Ez nem csak nálunk okoz problémát, hanem egész Európában,
hiszen Spanyolországban francia, Franciaországban német, Németországban lengyel, Lengyelországban pedig lett termék kerül
a polcokra ugyanezen az elven.
A demonstráció nem csak a méltatlan helyzetbe került gazdák segélykiáltása, hanem a hazai fogyasztók felvilágosítását is szolgálja. Sajnos Magyarországon közel nincs meg az a társadalmi támogatottság, mint más európai országokban egy-egy tüntetés alkalmával. Ugyan elindult már némi változás, de sajnos a hazai fogyasztó sok esetben nincs tisztában azzal, hogy nem „csupán” a
hazai tejelô szarvasmarhatartás kultúrája tûnik el az országból soksok munkahellyel együtt, hanem azok a vonzónak mondható árak
is, amit az importtejért fizetnek egyelôre. Nem hibáztathatjuk a
vásárlót azért, mert olcsón szeretne vásárolni, de érdemes arra
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törekedni és felhívni környezetünk figyelmét, hogy amennyiben
tehetik, ragaszkodjanak a hazai termékekhez, mert nagyon nagy
hiba azt gondolni, hogy amikor már nem lesz magyar a polcokon,
akkor is 95 forint marad pl. a spanyol, vagy szlovák tej ára.
Nem könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy a hazai élelmiszerek
forgalmi adója lényegesen magasabb, mint a környezô országok
esetében, és a munkabér terhek is a külföldi versenytársaknak kedveznek. Mintha ez önmagában nem lenne elég baj, még arra is van
példa, hogy nálunk mûködô feldolgozó a szerzôdésben foglalt 30
napos fizetési határidôt figyelmen kívül hagyva hónapokat késsen, ami ebben a szektorban szintén végzetes lehet.
Ezek után nem csoda, ha durvulnak a módszerek. A demonstráció
Szegeden, Pécsen, Gyôrben, Alsónémedin és Budapesten zajlott.
A részvételen is meglátszott az elkeseredettség, mivel a magas tenyésztôi létszám mellett már olyan kollégák is jelen voltak, akik
közvetve élnek a tejtermelésbôl, ill. tejágazatból. Minden helyszínen volt tejkínálás, de tejkiöntés is. Hegedûs Imre a Bicskei Mg.
Zrt. ügyvezetôje import tejjel kevert trágyát szórt szét egy traktor
vontatta trágyaszóróval, a bicskei Spar központ udvarán, valamint
a Tesco herceghalmi logisztikai központja elôtt, amiért még a délelôtt folyamán elô is állították, ezért a demonstrációk a továbbiakban nélküle folytatódtak.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elôtt Gôgös
Zoltán államtitkárnak levágott marhafejek kíséretében petíciót
nyújtottak át a tüntetôk, amelyben határozottabb és következetesebb kormányzati lépéseket követelnek itthon és az Európai Unióban egyaránt. Sürgetik az októberben elfogadott 75 milliárd forintos tejágazati támogatás mielôbbi kifizetését, követelik az elvárható jogszabályi háttér megteremtését az Agrárrendtartási-, a Kereskedelmi- és a Versenytörvény módosításával, valamint az új
Állattenyésztési törvény kidolgozásával.
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A Demonstrációs Bizottság ezen kívül a további követeléseket is
megfogalmazta:
- A kereskedelmi monopólium és a beszállítói kiszolgáltatottság
korlátozását a 2009. évi XCV. törvény adta jogi háttérrel.
- A közvetlen termelôi tejértékesítést elôsegítô új támogatási jogcímek kidolgozását és a meglévôk ügyintézésének felgyorsítását.
- A kvóta alapú támogatáson felül beígért (14-15 forintos) támogatások azonnali idôbeni ütemezését, azok jogszabályi hátterének
kidolgozását, az elôfinanszírozás biztosításával.
- A tejvertikumban az átláthatóság és az arányos jövedelmezôség
biztosítását.
- Az iskolatej program kiszélesítését a szereplôk motivációjának
megteremtésével.
- A beruházások finanszírozásához hosszú távú hitel igénylési lehetôség biztosítását, állami garanciával, kamattámogatással.
- Kamatmentes hitelt takarmányvásárlásra.
- A környezô országokból beáramló tejtermékek szigorított ellenôrzését.
- A magyar tej- és tejtermék fogyasztás ösztönzését hatékony marketing kommunikációval, AMC forrással és szakmai jóváhagyással.

- Végül, de nem utolsó sorban, hogy a Brüsszel által engedélyezett egyszeri 15.000 EUR állami támogatást a tejágazati válság
kezelésére fordítsa a magyar agrárkormányzat.
Az államtitkár úr, miután átvette a petíciót megígérte, hogy mindent megtesz a támogatások mielôbbi kifizetéséért, azonban az
uniós szabályok szerint csak 2010. októberében kezdôdhet meg a
források folyósítása a termelôk részére. Ezen kívül több olyan
uniós és magyar intézkedés is várható a közeljövôben, amely
megoldhatja a tejágazat problémáját.
Azt csak remélni tudjuk, hogy az államtitkár úr nem a tejágazat megszûnésével együtt gondolja a tejágazati problémák megszûnését.
A Demonstrációs Bizottság döntése, hogy ismét párbeszédet kezdeményez a Miniszterrel, a feldolgozókkal és a Gazdasági Versenyhivatallal. Amennyiben nem sikerül a tejágazat jövôjét illetôen
megnyugtató megoldást találni, tovább folytatódnak a demonstrációk, melyek kivitelezésében sok meglepetést tartogatnak még
az elszánt termelôk.

A siker reményében…(!?)

Már sokadszor rendeztünk más szervezôkkel összefogva figyelemfelkeltô megmozdulást a tejtermelés és tejár megmentéséért, a termelôk életben maradásáért. A november ötödiki több helyszínen zajló demonstráció-folyam most úgy tûnik, talán meghozta a kellô
és eredményes média-visszhangot és számunkra fontos információk is eljutottak a fogyasztókhoz. Ilyen az import tejtermékek
minôsége elleni kifogások és a kereskedelmi láncok egyoldalú, importot támogató árpolitikájának hangsúlyos megjelenítése.
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Ma az érdeklôdés felkeltéséhez sajnos drasztikus lépések szükségesek.
Importtejes trágyaszórás, tejosztogatás és tejkiöntés, levágott véres marhafejek felsorakoztatása szerepelt a repertoárban.
A magyar marhatenyésztô társadalom fennmaradását célzó sokadik petíciót Gôgös Zoltán szakállamtitkár vette át.
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Nem kell a magyar tej?!
– fogyasztói patriotizmus vagy kozmopolita hozzáállás? –
Sztakó István
fejlesztési fômérnök, HFTE

Kis hazánkban sajnos régóta bevett szokás, hogy a magyar terméket általában gyengébb minôségûnek tekintjük/tekintettük, mint
a külhonit. Ez a mûszaki cikkekre kifejezetten érvényes volt, s ez
a szemlélet köszön vissza az élelmiszeripar által elôállított termékek esetében is. Talán a 2004-es EU-csatlakozásunk és az áruk szabad áramlása okán létrejött piaci „mindent szabad” káosz, élelmiszer-botrányok miatt az utóbbi idôszakban az a trend látszik kirajzolódni, hogy a magyar vásárló – mi nevezzük fogyasztónak –
végre kezd fogékonnyá válni a magyar eredetû, megbízható élelmiszerek preferálására, vásárlására.
Etnocentrizmus vagy inkább etnocentrikus fogyasztói magatartás.
Ez az idegen és eddig kevésbé ismert fogalomkör takarja azt a gondolkodásmódot, mely szerint a saját etnikai csoport (nemzet) mindennek a középpontja, s a tagok minden más csoport értékeit, viselkedését ehhez viszonyítva becsülik meg. Jól mûködött/mûködik ez pl. a német nemzetnél, mert mint kb. 10 éve idôsebb német
ismerôseim mesélték, a második világháború után szinte minden
termékbôl (a példában a porszívóból) németet vásároltak egyrészt,
mert bíztak a minôségében, másrészt, mert nem mellékesen tudták, hogy ezzel a saját iparukat támogatják, mintegy a hajuknál fogva húzzák ki önmagukat a háború okozta nehézségek tengerébôl.
Vagy vegyük a franciákat, esetükben nem kérdés: jó minôségû csak
francia élelmiszer lehet, de nem is rejtik véka alá az import termékekkel szembeni ellenérzésüket.
S mi a helyzet Magyarországon? Hogyan viszonyul a hazai fogyasztó a magyar termék – esetünkben tejtermék – vásárlásához?
Hogyan, milyen marketingeszközökkel, fogásokkal lehet elérni,
hogy az egyre inkább Magyar tudatú vásárló ne csak a gondolkodásában legyen Magyar, hanem a pénztárcája szintjén is. Ne csak
elvben szeresse a magyar eredetû terméket, hanem ha arról van szó,
akkor az éppen akciós külföldi helyett a most még valószínûleg
drágább hazait tegye a kosarába. Ha hosszú távon sokan tesznek
így, akkor forgalomcsökkenés miatt a kereskedônek sem lesz érdeke annak beszerzése. Ha nem, akkor a hazai alapanyag-elôállítás
megszûnése miatt az import ára fog az egekbe szökni. Ha fogyasztóként jól csináljuk, a magyar terméket keressük, akkor a kereskedônek valószínûleg mindegy mit árusít, lényeg, hogy forgalom
legyen.
A fogyasztói magatartás és annak változása volt egy november hatodiki AMC konferencia központi témája. A meghívott elôadók a
2009. év piackutatásainak eredményeit, s az ezek alapján elgondolt lehetséges marketingstratégiákat fogalmazták meg, melyek által a vásárlókat a magyar termékek fogyasztására lehet ösztönözni.
Dr. Szakály Zoltán, a Kaposvári Egyetem tanszékvezetôje általános képet festett. 1990-is a termelô volt a kereskedelem meghatározó szereplôje, ezt a szerepet ’90-tôl napjainkig a kereskedô vette
át (ennek ma érezzük is minden nyûgét). A jövôt viszont a tudatos
fogyasztó fogja meghatározni, s nekünk az a fô célunk, hogy ô magyar élelmiszert válasszon. Három hozzáállást tudunk elkülöníteni: a patrióta pozitívan viszonyul saját hazájához, de elfogad
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mást is. A nacionalista elfogult a hazája iránt, míg a kozmopolita
más nemzeteket jobban elfogad. Ha ezt a fogyasztóra vetítjük,
akkor etnocentrikus az a fogyasztó, aki szolidaritást vállal a hazai
termelôvel és termékekkel, a külföldi termék vásárlását helytelennek ítéli. A nem etnocentrikus fogyasztónak mindegy az eredet,
csak a jó ár, a jó vétel számít.
Franciaország és Ausztria esetében kifejezetten etnocentrikus magatartás jellemzi a fogyasztókat. Viszont míg a francia stratégia kirendeltségek nyitásával az exportot helyezi elôtérbe (nagy ország,
megteheti), addig az osztrákok (kisebb ország, szûkösebb termelôi
kapacitások) a belsô piac védelmét tartják fontosnak. A vásárló csak
hazai terméket akar venni, egy osztráknak legfontosabb az osztrák
eredet, majd a minôség, s legvégül az ár. Tízbôl hatan osztrák terméket is választanak.
Magyarország választhat a két stratégia közül (területileg is a két
ország között vagyunk, sok mezôgazdaságilag mûvelhetô területtel), de a szomszédos példa számunkra kedvezôbb. Ez viszont feltételezi egy erôs etnocentrikus attitûd felépítését. A rendszerváltást
követô felmérések azt mutatták, hogy hazánkban a fogyasztó legkevésbé a magyar terméket vásárolta, s a magyar terméket minôségben is a német és a kanadai mögé sorolta. Tehát eleve gyenge fogyasztói etnocentrizmustól indultunk.
Az idei vizsgálatok szerint tízbôl nyolc magyar érzelmileg kötôdik
Magyarországhoz, 70%-uk szerint csak olyan termékeket kellene
importálni, ami itthon nincs, viszont 60% szerint a külföldieknek
is joguk van ott lenni a magyar polcokon. Ez a paradoxon is jelzi,
hogy addig vagyunk hazafiak, amíg elmondhatjuk magunkról, de
amint a pénztárcánkról van szó, lemondunk errôl a jogunkról.
Rendbe kell tenni az ár kérdését Magyarországon. Olyan árszintet
kell biztosítani, amely közvetíti a biztonságos magyar termék kategóriát, de megfizethetô is marad. Az elôadás írott változatát következô számunkban részletesen is olvashatják.
A GfK Hungária igazgatója, Kozák Ákos is a paradox helyzetre hívta fel a figyelmet. Magyarország gyökereiben soknemzetiségû, de
nem befogadó típusú ország. Büszkék vagyunk a nemzetiségeinkre, de elvárjuk, hogy mindenki magyar terméket vásároljon. Kell egy
masszív vásárlóerejû középréteg, enélkül sajnos nehezen várható el
a hosszú távú tudatos magyar termékvásárlás.
A fogyasztó a kereskedôtôl jó ár-érték arányt és választékot vár el.
Errôl már Polereczki Zsolt tanársegéd (Kaposvári Egyetem) beszélt. A kereskedelmi koncentráció növekedésével a beszállítói árak
csökkenése és a fogyasztói árak növekedése várható, ami maga
után hozza a választék beszûkülését és egyre kevesebb magyar termék megjelenését a polcokon. A fogyasztó viszont fenn akarja tartani döntési autonómiáját, széles áruválasztékot akar látni. A helyzet megoldásaként a fogyasztóknak össze kell fogniuk termelôkkel
és a feldolgozókkal a magyar élelmiszerért, a kormányzatnak a szükséges játékteret kell biztosítania. A termelônek joga van hazai terméket elôállítani, a fogyasztónak joga van választani, az állam
feladata megvédeni a termelôt a piacon.
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Ma a kereskedelem fókuszában csak az ár szerepel. “Csak az árat
figyeld, nem számít milyen és honnan származik.” ez a fô üzenet.
Ezzel a kereskedôk maguk mellé állították a fogyasztót, hiszen jól
felkészültek és egységesen sugallják ezt a gondolatot. Ezzel szemben szerencsére kedvezô tendenciák is mutatkoznak: erôteljes az
érzelmi azonosulás a hazai termékekkel és több hazai élelmiszert
szeretne látni a vevô. Érveket kell adni a hazai termék fogyasztása
mellé, hogy a magyar fogyasztó ne csak akarjon magyar terméket,
hanem végre vásárolja is meg azt.
Az ún. Pull(húzó)-típusú stratégia lehet követendô, ahol az élelmiszeripar az állami szabályozással összefogva közvetlenül a fogyasztó döntését befolyásolja üzeneteivel, reklámokkal, kommunikációjával, ennek hatására a vevô vásárlásai alkalmával keresni kezdi az
árut a polcokon, mintegy kikényszerítve a kereskedôtôl az adott
terméket.

kommunikáció, tájékoztatás

Élelmiszeripar
Ì Kereskedô Ì Fogyasztó
Állam
a termék
keresése
Dr. Totth Gedeon a Budapesti Gazdasági Fôiskola tanszékvezetôje a védjegyek fontosságát hangsúlyozta. A védjegy mindenképpen
érzelmi kötôdést hoz létre, egyfajta biztonságot és hitelességet,
minôséget feltételez, jó ár-érték arányra pozícionál.
Ilyen vagy ehhez hasonló tartalmú védjegy nagy lökést jelenthetne a tejtermékek piacán...
Az elmúlt években az élelmiszerimport dinamikusan nôtt és benne
különösen erôteljesen emelkedett a magas hozzáadott értékû élelmiszerek és italok behozatala. Errôl már Szabó Márton, a KopintTárki Zrt. vezetô kutatója szólt. Az agrár-külkereskedelem szerkezete kedvezôtlenül alakul: a kivitelben csökken, a behozatalban gyorsan nô a magas hozzáadott érték tartalmú, magas fokon feldolgozott élelmiszerek aránya. Sajnos legjobb példa erre a tejágazat: a
nyerstej-export ugyan erôteljesen nô, a sajtimport azonban még nagyobb ütemû és a külföldi áru részesedése a hazai piacon már 30
százalékos. Az import növekedése természetes, mértéke viszont
nem. A csatlakozás elôtti elhibázott támogatáspolitika (magas vámok, magas ár- és exporttámogatás) csak fokozta a gondokat.
A Magyarország által a csatlakozás elôtt követett támogatáspolitika helyett az Unióban már nem adható támogatásokat fokozatosan
le kellett volna építeni, elôre rögzített menetrend szerint az ágazati szereplôk megfelelô tájékoztatása és felkészítése mellett. A támogatáspolitikában elkövetett hibák következtében a csatlakozással járó elkerülhetetlen strukturális alkalmazkodás valójában csak
a belépés után kezdôdött el, holott évekkel korábban meg kellett
volna indulnia.
2003-ban – a csatlakozás elôtti utolsó teljes évben – feldolgozott
élelmiszer importunk 1600 millió euró, 2008-ban már elérte 4000
2009/5

milliót. Az importnövekmény tejnél ebben az öt évben 59 millió
3-vel nôtt, sajtból 95 millió 3-val több került a hazai polcokra. A
külkereskedelmi mérlegben sajtból nagy – 88 millió 3 – a deficitünk, s éppen a feldolgozott élelmiszer kategóriában nagy a lemaradásunk.
2000. és 2008. között sajtból (túró nélkül) 51-56%, tejbôl 20-30%,
tojásból, zöldségbôl 10-15% volt az importarányunk a fogyasztás
szintjén. 2008. decemberében az üzletláncok 46%-ban import sajtot, 25%-ban import tejet árusítottak.
Összességében a külföldi láncok 24-36 (átlag 30)%, a hazai láncok
19-21 (20)% importárut szerepeltettek polcaikon, itt igen markáns
a különbség. A tejágazatot tekintve a nyerstej jelentôs árcsökkenésébôl keveset adtak át a láncok, míg a sajt esetében átment a nyerstejár-csökkenés, hiszen ma a 8-9 évvel ezelôtti áron vásárolhatjuk
meg a sajtokat. A hazai termékek piaci részesedésének visszaszerzéséhez egy kis szemléletváltás is szükséges: az import nem feltétlenül piaczavaró tényezô, hiszen mi is exportálunk termékeket.
Mindenképpen azonos versenyfeltételeket kell teremteni az import
és hazai elôállítású termékek között, itt kulcsszerepük van az üzletláncoknak. Amennyiben ôk ezt nem értik meg, a nyilvánosság és
átláthatóság „fegyverét” lehet alkalmazni, amely külföldön szégyen- és dicsôség honlapok formájában jelenik meg. Mindemellett
a beszállítóknak is érteniük kell a láncok követelményeit.
Magyarországon a legtöbb árubeszerzô magyar. Elmondásuk szerint, – ha ellentétes utasítás nem érkezik – ôk prioritásként magyar árut akarnak venni, de meg kell felelni a követelményrendszerüknek: folyamatosan egyenletesen jó, homogén sztenderd minôséget, rugalmas, tervezhetô, megbízható logisztikát várnak el.
Viszont a láncok mellett is nô fû, azaz alternatív értékesítési csatornák – szociális bolthálózat, tejautomaták – is rendelkezésre állnak, ki kell használni ôket. Fontos a termékfejlesztés, a már említett vásárlói lojalitás, patriotizmus, a táplálkozási ismeretek bôvítése, átadása.
Úgy tûnik, hogy a különbözô nyomások – élelmiszer-botrányok,
import fokozódása, magyarságtudat erôsödése, az egészségesebb,
biztonságosabb élelmiszerek iránt való igény – hatására mára a
magyar társadalom éretté vált arra, hogy patrióta szemlélettel forduljon a hazai alapanyagok és termelôk felé. Ezt az esélyt a feldolgozóiparral karöltve ki kell használnunk, s nekik és az államnak
kampányaikkal a hazai termelést kell támogatniuk, a magyar termékeket kell elôtérbe helyezniük.

Állásajánlat
Az Országos Mesterséges Termékenyítô Zrt. területi képviselô
munkatársat keres Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szat-már-Bereg és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék területére.
Leendô kollégánk feladatai:
Szaporítóanyag-értékesítés
Tenyésztési szaktanácsadás
Kapcsolattartás a partnerekkel
Elvárásaink:
Szakirányú felsôfokú végzettség
„B” kategóriás vezetôi engedély
Szarvasmarha-tenyésztésben, élôállat- vagy szaporítóanyag-kereskedelemben szerzett gyakorlati tapasztalat elônyt jelent.
Szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk:
somos.zoltan@omtrt.hu
Somos Zoltán Tenyésztési és Kereskedelmi Igazgató,
2101 Gödöllô-Nagyremete, Pf. 74.
Információ: Somos Zoltán; +36 20/9437-478
www.holstein.hu 19
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Mert termelni csak egészséges állatokkal lehet
– Buiatrikusok Debrecenben –
Sztakó István
fejlesztési fômérnök, HFTE

Buiatria. A lexikonok szerint a kérôdzôk betegségeivel, tenyésztésével, takarmányozásával foglalkozó tudomány összefoglaló neve.
A Magyar Buiatrikus Társaság az, mely ezt a tudományágat egységbe rendezi, célja a kérôdzôkkel foglalkozó kutatások segítése,
az elért hazai és külföldi eredmények eljuttatása a gyakorló állatorvosok és érdeklôdô agrárszakemberek számára.
Ezért szervezte Társaságunk idén október 14-17. között a debreceni Aranybika Szállóban XIX. Nemzetközi Kongresszusát, melynek vezérgondolatát a termelési költségek csökkentése jelentette.
A konferenciákat minden évben ôsszel – kivétel volt a tavaly júliusi budapesti nagysikerû XXV. Világkonferencia – rendezzük
meg. Az összejövetelek viszont nem csak, és fôleg nem a száraz,
friss tudományos ismeretek átadásáról, sokkal inkább az állattenyésztôk és állatorvosok egymásra találásáról, közvetlenebb kapcsolataik kialakításáról szólnak és kell szólniuk. Az összefogásról
egy cél érdekében. Mert nincs egyik a másik nélkül. Gazdászok és
Állatorvosok erre a szakmára tettük fel az életünket, ehhez értünk.
A szakmai munka hat szekcióban zajlott. A borjúegészségügyi részben Szelényi Z. és mtsai az ikervemhesség elôfordulását és következményeit vizsgálták s azt találták, hogy harmadik vagy késôbbi ellés során nagyobb a valószínûsége az ikervemhességnek,
melynek hossza 4-8 nappal rövidebb a normál elléshez képest. Az
ikreket ellô tehenek laktációs termelése 400-2200 kg-mal haladta
meg unipara társaikét, viszont az MBV 33-54%-uknál jelentkezett, elsô termékenyítésük 10 napot csúszott, s a tôlük származó
üszôk is 0,5-2,5 hónappal késôbb vemhesültek egyes ellésbôl származó társaikhoz képest.
Tôgyegészségügyi elôadásában Kovács P. kollégáival tôgygyulladást elôidézô kórokozók elterjedését vizsgálta 15 hazai állományban. A 3819 feldolgozott tejminta 33%-ából nem volt kimutatható kórokozó (ez lehet már gyógyult fertôzés, sérülésbôl adódó
gyulladás vagy sporadikusan ürülô Staph. aureus is), 15, 8% Staphilococcus aureus fertôzést mutatott. A Streptococcus uberist, mint telepi kórokozó minden telepen kimutatták, viszont Streptococcus
agalactiae teljesen visszaszorult.
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A fertôzô betegségek tárgykörében Malik P. a hazai Bluetongue
fertôzôdésrôl szólt, ennek részleteit Tisztelt Olvasóink a 2008/3.
számunk 48. oldalán már megismerhették. Rónai Zs. és mtsai szarvasmarhák paraallergiás reakcióit, valós vagy fals pozitív tuberkulin reakciókat vizsgáltak. 2006-2008. között 3000 kétes vagy pozitív tuberkulin-próba miatt levágott marha nyirokcsomó mintáinak
vizsgálatából azt a következtetést vonták le, hogy a paratuberkulózis igen elterjedt a hazai állományokban, de az atipusos, nemtuberclosis mycobaktériumok s jelen vannak a gazdaságokban. Az
eredmények azt is mutatják, hogy szimultán tuberkulin-próbával
sem szûrhetôek ki teljesen a fals pozitív reakciók. Az eredmények
megerôsítik a paraallergiás reakciók nem gümôkóros eredetét, de lehet, hogy különbözô mycobaktérium fertôzések egy állományban,
vagy akár egy állatban is egyidôben elôfordulnak, ezért nagyon óvatosan kell eljárni a betegség megítélésekor.
Jánosi K. mtsaival 88 hazai szarvasmarha telep Mycoplasma bovis
szeropozitivitását vizsgálta, s nem talált ellenanyagoktól mentes
állományt. A vizsgált állatok 17,2%-a volt csak mentes M. bovis
ellenanyagtól, s a szeropozitivitás mértéke a korral nôtt. Míg a 34 hónapos borjak 78%-ánál volt ellenanyag kimutatható, addig 69 hónaposan ez 94%-ot ért el. A gyakorlati hozzászólók tapasztalatai azt mutatják, hogy ha elkerülhetô a tejitató vödrök esetleges
összekeveredése az egyedi ketrecekben, akkor a mycoplasma fertôzési lánc úgy tûnik, megállítható.
Brydl E. mtsaival 1996-2006 között 45.000 tejhasznú tehén anyagforgalmi vizsgálatát végezte el. Ezek szerint hazai állományokban
az energiaellátás, a sav-bázis anyagcsere és a fehérjeellátottság zavara volt a legjelentôsebb az ellés körüli idôszakban, a következô
hónapban, majd a csúcstermelés idôszakában.
Bajcsy Cs. a a polifaktoriális oktanú oltógyomor-helyzetváltozás
(OHV) lehetséges megoldásairól tartott áttekintést, mely jelen-
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tôsen eltér attól függôen, hogy melyik oldalon található az elváltozás. Elsôsorban takarmányozásra lehet visszavezetni (rövidre
szecskázott szálastakarmány, kevés strukturális rost), de befolyásolhatja az állat kora, anatómiai jellegzetessége is. A bal oldali
OHV gyakran visszatérô, enyhébb tüneteket produkáló kórkép,
míg a jobb oldali, gyakran csavarodással kombinált forma ritkább, de gyorsabb lefolyású, súlyos, életveszélyes betegség. A bal
oldali kórforma gyógykezeléseként megnyugtatóan valamely sebészi beavatkozás ajánlott, ez lehet az utrechti, a hannoveri módszer, a paramedián technika.
Egy újfajta megoldási lehetôséget vázolt Horváth A., aki kollégáival
laparoszkópos toggle pin behelyezést végzett. A beavatkozás gyors,
biztonságos és gazdaságos, az így operált tehenek hosszabb életteljesítményre képesek, viszont nem minden esetben nyújt megoldást, nagyfokú szakértelmet és mûszerezettséget igényel.
Könyves L. az involúciós szövôdmények kérdéskörét járta körül
elôadásában, melynek részleteit lapunk 39. oldalán olvashatja.
Mellert arra hívta fel a figyelmet, hogy az ivarzás korai felismerésében, az esetleges vemhesség korai megerôsítésében nagy segítséget jelenthet a progeszteronszint szérum- vagy tejmintában történô mérése egy erre szolgáló tesztcsík segítségével.
Sassi és munkatársai Histophilus somni kóroktani jelentôségét
vizsgálták elsô termékenyítésükön átesett olyan HF szûzüszôk
esetében, melyeknél gennyes, hurutos-gennyes ivarzást észleltek.
Azt tapasztalták, hogy a H. somni fertôzöttség pozitív korrelációt
mutat a hüvely és a méhnyak gyulladásos elváltozásával, viszont
önálló, társkórokozók nélküli megbetegítô képessége nem
egyértelmûen bizonyított.

Pécsi A. kollégáival végzett vizsgálatai során azt találta, hogy a
szubklinikai endometritis önmagában is jelentôs mértékben rontja a szaporodásbiológiai mutatókat klinikailag szövôdménymentes állatokban. Az üres napok magas átlaga is felhívhatja a figyelmet a kórképre.
Szenci O. elôadásaiban a halvaszületések elôrejelzésének, a probléma orvoslásának lehetôségeit, a kórbonctani vizsgálatok eredményeit tárta a hallgatóság elé. Sok lehetséges tényezô (a tehén
ellésszáma, a borjú neme, a vemhesség idôtartama, genetikai eredet, beltenyésztettség) közül talán a veszteséget leginkább a humán faktor befolyásolja. A hullák boncolása során kiderült, hogy
a kísérlet ideje alatt elhullott borjak halála 82,6%-ban hypoxiára
vezethetô vissza, ami a szülôutakban következett be. Ha az elletôs
az ellés kezdeti jeleit észlelve két órán belül megkezdi a szükséges, akár minimális segélynyújtást, úgy a veszteség jelentôsen csökkenthetô. A vizsgálatok során az is kiderült, hogy a várható ellés
elôtt elhullott borjak testtömege az aktuális vemhességi idôvel arányos. A témáról részletesen olvashatnak lapunk 36. oldalán és a Magazin elkövetkezô lapszámaiban.
A rendezvény utolsó napján a fertôzô eredetû borjúbetegségek részleteit ismerhettük meg Pálfi doktortól. A háromnapos konferencián összesen 38 elôadás és 6 poszter nyújtott információt a jelen
lévô szakembereknek.
Jövôre is várunk minden kérôdzôkkel foglalkozó állatorvost és
minél több agrárszakembert, hiszen itt ôk is sok új, hasznos információval gazdagodhatnak. A Társaság kifejezett célja, hogy oldja az állatorvosok és gazdászok közötti viszonyt, s elôsegítse a
minél szélesebb körû információ átadást.
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• Magyar Termék Nagydíj
Szeptember 2-án a Parlamentben vehették át kitüntetéseiket a Magyar Termék Nagydíj Pályázat gyôztesei. Idén 37 pályázat érdemelte ki a kitüntetô címet, melyek 13 témakörben oszlanak meg.
A Túró termékcsaládban a Nádudvari Élelmiszer Kft. végzett az élen.
A gyôztes termékcsalád kifejlesztésében komoly kereskedelmi
partnerek álltak a Nádudvar mögött. A túró tradicionális értékeit
a modern technológiával ötvözötten is megóvták és céljuk, hogy
a gémeskutas logó az állandó minôséget, kiszámíthatóságot és stabilitást jelentse a fogyasztók számára. Mottójuk: minôség, megbízhatóság, tradíció!

• Nôni tudott a joghurtpiac
A válság kirobbanásakor visszaesett ugyan a joghurtfogyasztás,
de tavasz óta emelkedés tapasztalható. Kivételt csak a gyümölcsdarabok nélküli termékcsoport jelent, mely a legalacsonyabb árfekvésû kategória. A növekedés tehát nem az olcsó termékek térhódításából adódik. A fogyasztás növelését elôsegítette, hogy a
gyártók nagy figyelmet fordítanak az árakciókra, valamint az egyet
fizet – többet vihet akciókra. Azonban szakértôk szerint a kedvezményes áfa bevezetése nem hozott nagy változást, annak ellenére,
hogy a joghurtok a kedvezményezett 18 százalékos adókörbe kerültek. Fogyasztási szokásokban a hazai piac eltér a nyugat-európaitól. Szerte Európában a natúr joghurtokat kedvelik, míg ez a
kategória nálunk csak a piac egyhatodát teszi ki. Ennek oka lehet,
hogy a magyar konyha a fôzés során szinte alig használ joghurtot, másrészt pedig a vásárlók az édes ízeket keresik, mert desszertként fogyasztják a joghurtot. Egy másik nagy hányadot kitevô fogyasztói szegmens kifejezetten az egészséges életmód jegyében fogyaszt joghurtot. Ezt felismerve a gyártók folyamatosan dobják piacra az egészséges, normál joghurtok pozitív élettani hatása mellett valamilyen plusszal rendelkezô termékeket.

• A Danone Tejtermékgyártó és Forgalmazó Kft-tôl a Sole-Mizo
Zrt. megvásárolja marcali Túró Rudi üzemét. A termelés megduplázását tervezik egy új gyártósor telepítésével, valamint húsz százalékkal bôvíteni szeretnék a dolgozók létszámát. A jövôben a
Sole-Mizo Túró Rudi termékeit csak Marcaliban fogja gyártani,
valamint a Milka Super Rudi is itt fog készülni, melyet továbbra
is a Danone Kft. forgalmaz majd.

• Megszigorították a földszerzés szabályait
A jelenlegi szabályok szerint sem magyar, sem pedig külföldi társas vállalkozás nem szerezhet termôföldtulajdont. Külföldi magánszemély ezután csak akkor vásárolhat legfeljebb 300 hektár
földterületet, ha legalább 3 éve hivatásszerû mezôgazdálkodást
folytat Magyarországon. Egy fontos feltétele ennek, hogy állandó
lakosként itt is kell élnie. Eddig a külföldiek földszerzéséhez elég
volt egy adóhatósági igazolás arról, hogy a külföldi gazda három
éve mezôgazdasági tevékenységet folytat országunkban és adóalanya a hatóságnak. A jövôben ez már nem lesz elegendô, szükség
lesz az adóhatóság által kiadott támogató környezettanulmányra
is. Ezzel a törvénymódosítással sikerült egy kiskaput bezárni a külföldiek termôföldszerzéséhez vezetô úton. Egyébként az ausztriai
agrárkamarára hivatkozva megállapíthatjuk, hogy legalább 700
ezer hektár magyar földet mûvelnek osztrák gazdák, de rajtuk kívül németek, hollandok, olaszok tulajdonában is vannak földek.
22 Holstein Magazin

A rövid hírek összeállítója:
Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE

Így összesen közel egymillió hektár magyar föld van külföldiek
tulajdonában. Ennek ellenére a földhivatalok országos összesítése
alapján 500 EU állampolgár birtokol mindössze 900 hektár magyar termôföldet. Érdekes lehet, hogy a többi akkor hol van nyilvántartva....?

• A szaktárca tejágazati intézkedései
Az elôrehozott, 2009. évi tejkvóta alapú kifizetés 100 százalékát
október 15-vel kezdték el kifizetni, melynek értéke 8,60 forint/
liter lehet. Meghirdették a tejágazati támogatást, amely a SAPS,
vagy SPS boríték 2013-as nemzeti felsô határ 3,5százaléka. A támogatás az értékesített tej mennyisége alapján kerül kiszámításra,
majd kifizetésre. A várható kifizetés a kvótaév vagy a naptári év
lezárásának figyelembe vételével történik. A támogatás összege
várhatóan 6-7 forint/liter. Az állattartás elôsegítésére az Európai
Gazdaságélénkítô Csomag keretében Magyarország számára 48
millió 348 ezer eurót ítéltek meg, amit teljes egészében a tejágazat szerkezetátalakítására terveznek fordítani. Az ÚMVP részeként
kidolgozták az állatjóléti intézkedéseket. Az ÚMVP-módosítást
benyújtották az Európai Bizottsághoz, döntés négy hónapon belül
várható. A legkorábbi kifizetés 2010 folyamán lehetséges, a támogatás idôtartama öt év.

• Az FVM-nek takarékoskodnia kell
Az agrártárca nem kapja meg az idén rendelkezésre álló 177 milliárd forintos elôirányzatból zárolt 11,5 milliárd forintot, az
elvont 1,5 milliárd forintnyi tartalékot valamint azt a 33 milliárd
forintot, melyet még tavasszal vontak el és még 2010-ben fizettek
volna vissza. A járulékszabályok megváltozása további 1,1 milliárdos csökkenést jelent. Viszont lesznek forrásnövelô tételek is:
az FVM az integrált ellenôrzési és irányítási rendszerre 3 milliárd
forintot kap, az állami kötelezettségvállalásra 2 milliárd forintot.
Az agrárkutatásra, parlagfûirtásra és génmegôrzésre kevesebb pénz
jut majd, de összességében takarékosan üzemeltethetô lesz a minisztérium.

• Új vezérigazgatója van a FrieslandCampina Hungária Zrt-nek
Az elmúlt év végi FrieslandCampina-összeolvadás utáni nyolc hónapban a FrieslandCampina Hungária Zrt. vezérigazgatói posztját
átmenetileg Johan Priem töltötte be. Ôt szeptember 1-jével Konstantine Maggioros (46) követte, aki budapesti székhelyén egyben a FrieslandCampina Románia vezérigazgatója is. 1998-ban
csatlakozott a Friesland Hellashoz pénzügyi és adminisztrációs
igazgatóként.
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• A Coca-Cola teszteli egy új szénsavas tejital piacra dobását,
eddig New Yorkban és Nagy-Britanniában tesztelik az eladását. A
termék Vio néven jelent meg. A fölözött tejet és tejszínt tartalmazó ital erdei gyümölcs, barack, mangó, citrus és trópusi colada ízekben kapható. A beavatottak szerint az ital inkább frissítôként jelenik meg, nem tápláló tejitalként.

• Ír lehet az agrárbiztos?
Az Európai Bizottság elnöke José Manuel Barroso kizártnak tartja, hogy Románia kapja meg a mezôgazdasági biztosi posztot (a
Hotnews hírei szerint). Románia a volt mezôgazdasági minisztert,
Dacian Ciolost jelölte a posztra. Barroso indoklása szerint még
maga az ország sem tudja a számára biztosított európai forrásokat
kezelni, valamint igazságügyi rendszerének is vannak hiányosságai. Az EU a lisszaboni szerzôdés támogatásáért cserébe több
engedményt is adott Írországnak, lehet, hogy egy ír biztos kinevezése is ezek között lehet.

• Követelik a sajtok azonosíthatóságát
Lyndon Edwards, a RABDF elnöke a brit termelôk egyik érdekképviseleti szervezetének kifejtette: a kormánynak meg kell változtatni a beszállítók jelölési kötelezettségének jelenlegi szabályait. Ez az egyetlen módja a kiskapuk bezárásának. Olyan törvény bevezetésére kéri a kormányt, amely révén a vásárló egyértelmû és
pontos jelzést kap a tehéntej származási országáról egészen a feldolgozóig, valamint viszonteladóig. Jelenleg egy egész sor félrevezetô jelzés van a sajton. Az UK jelzés csak annyit jelent, hogy
a terméket az Egyesült Királyságban csomagolták. Az egyedüli mód
a vásárlók tájékoztatására az, hogy ha a sajtot a Biztos Élelmiszeripari Sztenderdnek megfelelô brit tejbôl állítják elô, és ekkor
a csomagoláson feltüntetik a Vörös traktort és az Union Jacket.

• Emelkednek a nyerstej árak
Szeptemberben a nyerstej hazai termelôi átlagára 57,89 forint
volt. A hazai nyerstej ár a többi tagországhoz képest késôbb kezdett el emelkedni. A beltartalom a szezonalitás miatt nyáron volt
mélyponton, szeptemberre már elkezdett javulni. Közben a nyerstej felvásárlása 13 százalékkal kevesebb volt, mint az elôzô évben.
A fölözött tej kiviteli ára az elôzô hónaphoz képest emelkedett. A
napokban fizetik ki a termelôknek a tejkvóta támogatást, ami

8,30 Ft/liter. Ez talán segíthet az ágazat helyzetének javításában.
Az újonnan csatlakozó tagállamokban a nyerstej ára augusztusban
csaknem 14 százalékkal volt alacsonyabb a régi tagországokban
lévô áraknál.
Euróban kifejezve, Magyarországnál csak Észtországban, Lettországban, Litvániában, Romániában és Szlovákiában fizettek kevesebbet a termelôknek. Magyarországon az év elsô kilenc hónapjában a feldolgozói értékesítési árak 10 százalékkal csökkentek az
elôzô évhez képest, melynek hatására jelentôsen bôvült a tejtermékek belföldi értékesítése. Leginkább a hozzáadott értékû sajtok, a vaj, a joghurt és a vajkrém bôvült. A zacskós és dobozos tej
értékesítése azonban az import nyomására visszaesett.

A tejpiaci válság kezelése
A mezôgazdasági különbizottság (SCA) napirendi pontjai között
ezúttal is a tejpiaci válság kezelése volt a legfontosabb téma. A
megoldás tekintetében problémát okoz, hogy nincs egyetértés a
tagországok különbözô érdekû csoportjai, a miniszterek és az
Európai Bizottság között.
A brüsszeli végrehajtó testület és a nettó befizetô országok egy
része nem kívánja újratárgyalni a reformokat, felszámolni a kvótarendszert, inkább csak kiegészítô vagy rövid távú intézkedésekben
gondolkodnak. Közben 21 tagállam, köztük Magyarország a szabályozás komoly átalakításával oldaná meg a válságot. A javaslatok között szerepel a közösségi felvásárlás meghosszabbítása, az
állami és magántárolás mennyiségének a növelése, illetve a szigorúbb fellépés a kvótatúllépésekkel szemben. A mezôgazdasági különbizottság ülésén közben megállapították, hogy a piaci helyzet
sokat javult július óta. Mintegy 10 százalékkal megemelkedett az
uniós nyerstej és a tejtermékek ára. Mindemellett a világpiaci árak
30-40 százalékkal emelkedtek. Azonban nincs ok derûlátásra. Az áremelkedés csak szezonális, ami az EU piaci átlagárnál sokkal alacsonyabb szintrôl indult. Az áremelkedés azért következett be,
mert a tejfeldolgozók jelenleg nem jutnak annyi tejhez, amennyit
a piacon el tudnak helyezni. Ezt az unió intézkedései okozták,
mert szabályozzák az intervenciós és magántárolt készleteket.
Az intervenciós készletek sorsa is felvetôdött az ülésen. A Bizottság próbálja a leginkább rászorulók segélyezési programjával
megoldani a vaj és sovány tejpor problémáját. Magyarország (és
számos egyéb tagállam) nem kíván élni a lehetôséggel, ugyanis
mindkét termék elôállítási költsége kétszerese az intervenciós
árnak. A programot a tej terméktanács egyhangúlag elutasította.

A két kép között öt apró különbséget rejtettünk el, ha van kedve, keresse meg azokat. Jó szórakozást!
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Cankó 2000 Kft.
Bogyoszló
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Bogyoszló Magyarország északnyugati részén, a Duna, a Rába
és a Répce hordalékkúpján fekszik. Elsô írásos említése 1228ban történik. A Kanizsayak birtoka volt és a kapuvári uradalomhoz tartozott. Késôbb a Nádasdyak, majd 1681-ben az Esterházyak kezébe került.
Az 1594. évi török pusztítás után 10 évre kihalt a falu. Az újratelepülôk adó- és robotmentességet kaptak. A régi családok zöme
1620-ban visszatért Vitnyédrôl. Erdôirtást követôen mûvelésre
alkalmas földek jöttek létre, amely a jobbágyok munkájának eredményét tükrözte. A község hatalmas legelôi kiválóan alkalmasak
voltak az állattartásra. A juhok az értéktelenebb, a szarvasmarhák az értékesebb legelôket vették birtokba. A földesúr a lótenyésztést tette virágzóvá.
Az 1950-es években itt is termelôszövetkezet alakult.
A falu több fafaragó népmûvészt adott a hazának. Itt alkotott
Kiss Ernô és Áder István. Ma pedig Pintér Jenô népmûvész öregbíti munkáival a község hírnevét.
Abban a szerencsében volt részem, hogy Gulyás Tibor személyében olyan kiváló szakemberrel beszélgethettem, akinek három
gazdaság is nagyon sokat köszönhet. Vezetése alatt mindhárom
esetben a szarvasmarha ágazat eredményei rövid idô alatt óriásit
javultak.
A Holstein Egyesület elismerése jeléül, jubileumi küldöttgyûlésén
az ágazatban kamatoztatott válságmenedzseri képességeit emlékplakettel jutalmazta.
Tudomásom szerint ez az
elsô munkahelye. Milyen
változások történtek a
gazdaság életében, amióta
itt dolgozik?
Bogyoszlón 1987-ben kezdtem a munkát telepvezetôként. Akkoriban négy község területén – Bogyoszló,
Jobaháza, Potyond, Magyarkeresztúr – gazdálkodtunk.
1994-ben a Magyarkeresztúr
kiválásával 500-ról 400-ra
csökkent a tehénlétszám.
Sikerült két év alatt újra elérni az ötszázas tehénlétszámot és azóta is ennyivel dolgozunk. A termelési szint akkoriban 6000 liter körül mozgott. Ekkor még hagyományos takarmányozási rendszerben dolgoztunk.
1992-tôl, mint állattenyésztési ágazatvezetô dolgozom.
A Szövetkezet 1999-ben átalakult Kft-vé. 2006-ban megvásároltuk
a Farádi Szövetkezetet szintén egy 500-as tehenészettel, ami a Cankó 2000 Kft. tulajdona lett. Most kb. 3200 hektár földterületen gazdálkodunk. A növénytermesztésen és a szarvasmarha tenyésztésen
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kívül szolgáltatásokat is nyújtunk. A gépi szolgáltatásokon belül a
szántástól a terményértékesítésig mindent megcsinálunk. Ezen kívül a szárítás és a keverôüzemi szolgáltatásunk jelentôs.
Mi késztette a tulajdonosokat a Farádi Szövetkezet megvásárlására, ennyire bizakodóak voltak a tejágazat helyzetét illetôen?
Ennek több oka is volt. Ahogy romlik az ágazat jövedelmezôsége,
egyre kisebb az eltartó képesség. Úgy gondoltuk, hogy amennyiben meg akarjuk ôrizni a jelenlegi kapacitásunkat, illetve munkaerô létszámot, bôvülnünk kell. Láttunk benne fantáziát is, mert valamikor ez egy jól funkcionáló cég volt rengeteg épülettel és viszonylag jó genetikájú állománnyal. Egy szomszédos gazdaságról
van szó, nem akartuk a lehetôséget átengedni másnak, mivel egy
itt megerôsödô gazdaság konkurenciát jelentett volna számunkra.
Nehéz döntés volt, de második évre sikerült nullszaldós eredményt
elérni, tavaly pedig már nyereséges volt a farádi gazdaság. Hozzá
kell tennem, hogy a döntés meghozatalakor még nem volt ennyire
rossz a tejágazat helyzete.

Ön szerint mi a legfôbb oka a kialakult helyzetnek?
Ennek van egy hivatalos és egy – szerintem – valódi magyarázata. A hivatalos az, hogy felszabadították az európai unión belül a
kvótákat és ezáltal megnôtt a tejtermelés. Én ezt nem tartom
annyira elfogadható magyarázatnak. Amit valószínûbbnek tartok,
2009/5

Holstein_2009_5.qxd

11/16/09

10:14 PM

Page 25

Telepszemle
hogy állítólag az unión belül a tej 8%-a ázsiai exportra ment, és
ez az export majdnem nullára csökkent.
Ázsiában nagy fejlesztések történtek az utóbbi években. Jó példa
még, ami az orosz tagállamokban történik, hogy négyszázasával
viszik ki a vemhesüszôket és ennek az az oka, hogy ôk maguk kívánják megtermelni a szükségleteiket. Ezen kívül ez a válság egy
mesterségesen gerjesztett folyamat. Nagyon kedvezô a kereskedôknek, a feldolgozóknak is, egyedül a termelôknek nem jó. A kereskedôk horribilis árréssel dolgoznak, a jelenlegi tejár az üzletekben
nem vagy csak alig érzékelhetô, valamint a rengeteg import termék, amivel elárasztanak bennünket semmilyen módon nincs szabályozva.
Mit tudnak tenni a termelôk azért, hogy ez a helyzet valamennyire változzon?
A tejtermelôk esetében az a nagy gond, hogy ez egy szûk réteg.
Voltak már különféle demonstrációk, ahol a részvétel sem volt
megfelelô szintû. Jó példa erre, az az eset, amikor az egész Dunántúlnak ott kellett volna lennie a Tesco logisztikai központja elôtt,
ezzel szemben mindössze negyvenen voltunk, tehát összetartásban
is vannak gondok. Ezen kívül tudomásul kell venni, hogy ez egy
365 napos mûszak, mi nem tudunk kivonulni egy hétre úgy, –
nem leszólva más foglalkozásokat – mint például a pedagógusok.
Sok hazai szakember dicséri a munkáját. Sikerült viszonylag
rövid idô alatt két gazdaságot is nyereségessé tennie az elszomorító gazdasági körülmények ellenére is.
Nem tartom magam zseninek. Amit elértem, azt munkával értem
el. Úgy gondolom, hogy az ember munkája olyan, mint a fényképe. Éppen ezért én olyan munkát nem szeretek kiadni a kezem közül, amit nem számoltam, ill. nem gondoltam át alaposan. 22 éve
dolgozom itt. A kollégáim nagy részét azóta ismerem, jó a kapcsolatunk. Amit megbeszélünk, szakmailag eldöntünk, azt ôk operatívan maximálisan végrehajtják. Tudomásul vette mindenki, hogy
egy a célunk.
Mi változott a gazdaság életében, miután lehetôséget kapott,
mint ágazatvezetô?
Az engem leginkább érintô változás, hogy kevesebbet tudtam kint
lenni az állatok között, ez a mai napig rosszul érint. Nagyon sokat
tanultam az elôdömtôl, de voltak olyan dolgok, amiket máshogyan láttam és ezen próbáltam változtatni. A legjobban a takarmányozásba vetettem bele magam. Akkoriban még nem voltak számítógépes programjaink. Takarmányvizsgálatot addig is végeztünk, de talán utána sokkal részletesebben. Ennek jöttek is az eredményei a tejtermelésben.
Elôször elkezdtük etetni a szóját, ami addig nem volt jellemzô,
közben fokozatosan abbahagytuk a zöldtakarmány etetését. Pár év
alatt átálltunk a teljes monodiétás takarmányozásra. A tömegtakarmányt 100 százalékban magunk állítjuk elô. Az abraktakarmány
gabona részét szintén megtermeljük. A fehérjehordozókat és a premixet vásároljuk. Nagyon örültünk, amikor megvettük az elsô takarmánykiosztó kocsit, ami számítógépes, mérleges, silómarós
modern technikával volt felszerelve, nem mázsára, hanem kilóra
pontosan lehet etetni. Be lehet programozni az általam kiszámolt
takarmányadagot és onnantól kezdve a takarmányos gépész ellenôrizhetô volt. Jóval könnyebben és pontosabban tudtuk az állatok
igényét kielégíteni.
Igénybe vett szaktanácsadói segítséget?
Szoktam sok mindenkivel beszélgetni és kikérem mások véleményét is, de azt a nézetet vallom, hogy „higgyél mindenkinek, de
ellenôrizd.” Soha nem számoltattam takarmányos céggel a takarmányadagot, megpróbáltam magam kiszámolni. Ha valaki kiszá2009/5

molta saját kedvtelésébôl, nem bántam, de mindig leellenôriztem.
A változtatások után látványosan jöttek az eredmények. 1987-ben
5477 liter volt a termelés, 1992-ben, amikor átvettem az ágazatot
6346 liter volt. Utána egy darabig stagnálás következett, 1996-ban
már 6800 liternél jártunk. 2002-ben pedig 9500 liternél. Az elmúlt
évben a tehenenkénti éves tejtermelésünk 10.400 kg volt, a laktációs termelésünk pedig 9996 kg.
A termeléssel kapcsolatban melyik nézetet vallja? Maximális
termelésen tartani a teheneket, vagy egy mérsékeltebb termelési szint gazdaságosabb lehet?
Azt vallom, hogy a tejtermelés növelése ne menjen az állat
egészsége, ill. a beltartalom rovására. Már elég régóta sajtgyárnak
értékesítjük a tejet, ezért nagyon lényeges a tejzsír és a tejfehérje
tartalom is. Ebben is nagyon jók az eredmények, mert múlt évben
4%-os volt a tejzsír és 3,3% a fehérje. Nem szeretném a termelést
annak rovására emelni, hogy a beltartalom csökkenjen, de annak
rovására sem, hogy a tehén hasznos élettartama rövidüljön.
Mivel próbálja ezt az egyensúlyt fenntartani?
A takarmányozásban nem csak az elvárt termelés mennyiségével
számolok, hanem kalkulálok az elvárt zsír- és fehérjetartalommal
is. Ezen kívül a megfelelô genetikai háttér biztosítására törekszem.
A bikák kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy tejzsír és
tejfehérje százalékban ne legyenek rontó hatásúak, de természetesen elsôsorban a takarmányozástól várom a beltartalmi eredményeket. Az élettartam szempontjából ma már vannak ún. másodlagos
tenyészértékek, tehát van, amelyik jobban örökíti ezt a tulajdonságot, de úgy gondolom, hogy ez inkább környezetfüggô.
Azért emelem ki mindig a takarmányozást, mert ez befolyásolja
leginkább az állat életét, tejtermelését, azon kívül az összes költ-

ségnek kb. 50 százalékát teszi ki. Az élettartam növelése érdekében
a tartástechnológián is igyekszünk javítani. Törekszünk arra, hogy
kényelmes és higiénikus legyen az állatok helye. A közlekedô utak
ne legyenek csúszósak.
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Próbáljuk minél szellôsebbé tenni az istállókat. Nyári idôszakban
a hôstressz tompítása nem csak ventillátorokkal történik, hanem
itatjuk a teheneket akkor is, amikor mennek a fejôházból kifelé.
A takarmányozásnál is vannak olyan fogások, pl. az élesztô etetése, amivel csökkenteni lehet a hôstresszt. A napi takarmányadag
kiosztása hôségben másképpen történik, mint télen.
Nyáron 40 százalékát reggel etetjük, 60 százalékát pedig este, mert
éjszaka, amikor lehûl a levegô, jobban elfogyasztja az állat. Ezen
kívül az állategészségügy terén is próbálunk minden tôlünk telhetôt megtenni. Kiemelten fontosnak tartjuk a tôgyegészségügy
helyzetét. Az elletôre nagyon odafigyelünk, mert nem csak a borjú
élete, hanem a tehén laktációja is onnan indul. Nagy hangsúlyt fektetünk a csülökápolásra.
Bikaválasztásnál a jó lábörökítô tulajdonság az elsôdleges. Amelyik tehénnek a lábával probléma van, az kevesebb tejet ad, magas
a szomatikus sejtszáma, mert valószínû sokat fog feküdni, kondíciót veszít, mert nem tud enni, így a szaporodásbiológiájával is
gondok lesznek. Évente kétszer körmöztetjük az állományt, de kéthárom havonta szintentartó lábápolás folyik, ezen kívül lábfürösztési programunk van heti rendszerességgel.
A tenyésztési munkát is Ön végzi?
A párosítási tervünket a Holstein-Genetika Kft. készíti, de a teljes
bikaparkot én jelölöm ki. A felhasznált szaporítóanyag zömében
amerikai bikáktól származik, de magyar, francia, olasz, német is
megtalálható nálunk. Használunk ivadékvizsgálati bikákat is a
hazai mesterséges termékenyítô állomásoktól. Bogyoszlón jó testméretû állománnyal rendelkezünk, erôsségben és marmagasságban
az országos átlag fölött vagyunk. Szexált spermát kezdetektôl használok, 80% a nôivarú arány. Dupla annyiba kerül, mint a hagyományos szaporítóanyag és sajnos rosszabb a vemhesülés, de a két
telepen összesen százzal lett több az üszôborjú 2008-ban, mint a
2007-es évben.

támogatottá váljon egy ilyen jellegû beruházás is, mivel a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudjuk önállóan megépíteni.

Fotó: Holstein Genetika Kft.

Gulyás Tibor, Varga Tamás, 3029 Csóka és Rosta Géza
A technológia korszerûsítésérôl keveset beszéltünk. Vannak-e
beruházásra vonatkozó terveik?
Nekünk is, mint sokaknak meg kellett valósítanunk egy rendkívül
költséges inproduktív beruházást.
Farádon és Bogyoszlón is megépítettünk az elôírásoknak megfelelô almos trágyatárolót, és hígtrágya tárolót is, ami összességében 270 millió forintos beruházás volt. Remélem, hamarosan lesz
lehetôség a fejôházi technológia cseréjére is, ami mellé egyedi azonosítási rendszert és mozgásérzékelôt is szeretnénk. Várjuk, hogy
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Egy hír – két vélemény
(Ebben a rovatunkban egy adott téma két eltérô megítélését olvashatja)

Nem lesz 80 százalék magyar áru a polcokon, sosem lett volna
Forrás: Hírszerzô, Máriás Leonárd 2009. október 16., 06:05
Úgy tûnik, mégsem lesz 80 százalékban magyar áru az áruházak
polcain: a parlament ugyanis hétfôn elfogadta azt a törvényt, ami
elvileg a hatályba lépés elôtt elhalt élelmiszeretikai kódex utódjának tekinthetô. Ebben már nem szerepel a hazai termékek védelme, sôt közvetetten akár a külföldi árukat és vállalatokat hozhatja jobb helyzetbe. Ami ennél is érdekesebb: az agrártárca által hangoztatott 80 százalékos arányt maga a kódex sem tudta volna biztosítani.
Az Országgyûlés csaknem egyöntetûen szavazta meg hétfôn azt a
törvényt, ami az élelmiszerek termelôi és beszállítói, valamint forgalmazói közötti egyenlôtlen piaci pozíciót hivatott felszámolni.
A képviselôk ezzel azt szeretnék megakadályozni, hogy a magyar
gazdák és az ipari élelmiszertermelôk tönkremenjenek a nagy áruházláncok közötti versenyben, melyben érvelésük szerint a kereskedôk gyakran vállalhatatlan feltételeket kényszerítenek rájuk.
A most elfogadott törvény annak a június végén megszavazott javaslatnak a módosított változata, amit az agrártárca rohamtempóban vert keresztül a parlamenten a tavaszi ülésszak utolsó napjaiban. A köztársasági elnök azonban végül nem írta alá a jogszabályt,
mert úgy találta, elôkészítetlen, átgondolatlan szövege jogi ellentmondásokkal terhelt, éppen ezért kitûzött céljai elérésére alkalmatlan.
A korábban elfogadott szabályozás fô célja a július 1-jei hatályba
lépése elôtt elhalt élelmiszeretikai kódex lényeges elemeinek törvényerôre emelése lett volna, melyek közül elsôsorban a „80 százalékban magyar árut a polcokra” jelmondatot memorizálhatta a
nyilvánosság Gráf József agrárminiszter kitartó ismételgetésének
köszönhetôen.
A kódexet helyettesítô törvény azonban már csak szellemében ôrizte az említett 80 százalékot: a beszállítók védelmét igyekezett
azokra a termékekre szûkíteni, melyeket leginkább Magyarországról szereznek be. Végül azonban a hétfôn elfogadott változatból eltûntek a magyar áruk, és maradt a beszállítók védelme, tekintet nélkül arra, hogy hazai vagy külföldi vállalkozásról és áruról van szó.
Az etikai kódex halála
Egy évvel ezelôtt, 2008. nyarán az agrártárca tárgyalóasztalhoz
ültette a kereskedôk és a beszállítók érdekképviseleti szervezeteit,
hogy utóbbiakat megvédje a kereskedelemben tapasztalt éles
verseny káros hatásaitól. A tárgyalások célja az élelmiszeretikai
kódex megalkotása és elfogadtatása volt, amit éles vitákat
követôen végül áprilisban írtak alá a szervezetek képviselôi.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azonban eljárást indított a
kódex aláírói ellen, mert a szervezet szerint versenyellenesen
viselkedtek. A kódexszel az volt a fô probléma, hogy nem vette
figyelembe az uniós versenyjogot és az áruk szabad áramlásának
követelményét. A javaslatok elsôsorban az agrártárcától származtak, fô üzenetük az a Gráf József által egy éven át ismételt jel28 Holstein Magazin

mondat volt, mely szerint a kódex hatására 80 százalékban magyar élelmiszer került volna az áruházláncok polcaira július 1-jétôl.
Mint korábban megírtuk, olyan vélekedések is voltak akkoriban,
melyek szerint az etikai kódex akár adekvát reakciónak is
tekinthetô részünkrôl, ugyanis az EU-ban az agrárágazat agyontámogatott, s ezért nincs tisztességes verseny. Ugyanakkor azt is
sejteni lehetett, hogy a kódex kikényszerítésével bizonyos termelôi ágazatok, például a tej, a hús, a zöldség vagy a konzerv
igyekeztek jobb pozíciókat biztosítani maguknak.
Az áruházláncok azonban a GVH eljárásától megrettenve kihátráltak a kódex mögül, és a kezdeményezés 3 hónappal a start után,
idén június végére összeomlott. A parlament mezôgazdasági
bizottságából származó értesüléseink szerint az agrártárca és a
földmûvelésügyi miniszter ezzel kellemetlen helyzetbe került,
hiszen az egy éven át hangoztatott 80 százalékban magyar árut a
polcokra helyett hirtelen semmilyen eredményt nem tudtak felmutatni.
Ezért fogadták el végül rohamtempóban június végén azt a törvényt, melybe átültették az etikai kódex céljait, ez azonban csak
„pótcselekvés” volt a kódex helyett - véli egy a tárgyalásokat a kereskedôi oldalról végigkísérô forrásunk. Az elhamarkodott javaslat végül visszapattant a köztársasági elnöktôl, ezért tovább finomították és hétfôn újra megszavazta az Országgyûlés.
Nem lesz magyar áru a polcokon
Azonban az elfogadott törvény már meghiúsítja a törekvést, hogy
a magyarországi üzletek polcaira 80 százalékban magyar áruk kerüljenek, mert inkább a nagy multinacionális élelmiszergyártóknak kedvez - fejtette ki az Országos Kereskedelmi Szövetség fôtitkára, aki megkeresésünkre emellett hangsúlyozta, hogy a törvény
céljaival egyetért, de úgy látja, továbbra is vannak kérdéses és ellentmondásos részek.
A törvény június végén elfogadott változatában még szerepelt a terméklista, ami elsôsorban azokat a beszállítókat védte volna, akik hazai alapanyagokból hazai árut állítanak elô, illetve azokat a gazdákat, akik Magyarországon termelik meg az áruházakban kapható élelmiszereket. Ezt a listát azonban a hétfôn elfogadott változatból kivették, így a törvény már nem tesz különbséget termékek szerint
a beszállítók között, vagyis azokat a multinacionális gyártókat is
védelmébe veszi, akik az elôzô változat terméklistája szerint kiszorultak a hatálya alól.
Ezzel azonban azok a tôkeerôs, Magyarországon mûködô külföldi cégek szintén védelmet kapnak, amelyek importált árut is szállítanak a forgalmazóknak, például Szlovákiából származó UHTtejet vagy a Csehországban gyártott Boci csokoládét. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az új törvény alapján már bármelyik beszállító panaszkodhat, míg az elôzô alapján inkább csak a hazaiak
tehettek volna ilyet.
Ennek következménye pedig valószínûleg az lesz, hogy a nagy multinacionális termelô vállalatok pozíciója erôsödni fog, a kisbe2009/5
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Ütközôzóna
szállítók viszont nem sokat kapnak ettôl a törvénytôl. Ez azért valószínû, mert a tôkeerôs termelôknek megvan az az érdekérvényesítô és forgalmi súlya a nagy áruházláncokban, amellyel kihasználhatják a törvény védelmét a kereskedôkkel szemben, a kisbeszállítóktól viszont megszabadulhatnak a kereskedôk, ha a hatóságokhoz fordulnak.
Sose lett volna 80 százaléknyi magyar áru a polcokon
Utólag azt azért érdemes megjegyezni, hogy maga az etikai kódex
sem biztosította volna minden téren a 80-20 százalékos arányt a polcokon. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz) éppen emiatt nem támogatta már az etikai kódexet sem,
úgy vélték ugyanis, hogy semmit sem segített volna a magyar gazdákon - mondta el kérdésünkre Jakab István, a szervezet elnöke,
egyúttal a Fidesz parlamenti képviselôje.
A képviselô szerint már a kódex sem biztosította a magyar termékek védelmét,
mert lehetôvé tette, hogy hazainak tekintsék például azt
a szalámit, amit külföldrôl
behozott sertésbôl készített
egy feldolgozó vállalat. A
probléma súlyát jelzi, hogy
Fontos eleme a történetnek az is, például 2008-ban 1 millió
hogy a "magyar áruk" aránya a sertést hoztak be az országkódex nélkül is 70 és 80 százalék ba, és itt dolgozták fel ôket,
között mozog az üzletekben
vagyis hazai terméknek mi(Fotó: Magócsi Márton)
nôsültek.

Eddig a cikk. A következôkben dr. Wagenhoffer Zsombor
MÁSz ügyvezetô reakcióját olvashatja, s Önre bízzuk, melyik
véleményt tartja elfogadhatónak.

Nekem errôl kicsit más a véleményem, mint a cikk szerzôjének.
Eleinte úgy tûnik, hogy a magyar termelôk védelmére kel, ám ha
figyelmesen átolvassuk az irományt, kiderül: ez is csak üres
tölténypuffogtatás. A cikkel kapcsolatban a “kritizálj s népszerû
leszel” mondás jut eszembe. Persze, minden törvényt lehet kritizálni, azt a legkönnyebb. Sokkal nehezebb és „munkásabb”
építô jellegû és jogos kritikát megfogalmazni. Jó lenne, ha ezek
az emberek jobban utánanéztek volna az ügynek, mielôtt tollat
ragadtak és letennék az asztalra a maguk építô jellegû, megvalósítható és jogos kritikáját. Érdeklôdéssel olvasnám és minden bizonnyal támogatni is tudnánk azokat. Ellenkezô esetben
jobb, ha csendben maradnak, mert csak félrevezetik az olvasót és
éppen annak az ügynek ártanak, aminek megoldására tett
erôfeszítést kritizálják.
Néhány konkrét példa a felületességre és félrevezetésre. A júniusban beterjesztett törvényben semmiféle terméklista nem volt,
hanem megnevezték azt a 15 termékkört, amelyekre a jogszabály
hatálya kiterjed, ezek az alábbiak voltak:
1. Hús, húskészítmények, hal vagy más állati eredetû élelmiszerek;
2. Tejtermékek;
2009/5

3. Tojás;
4. Méz;
5. Zöldség-, illetve gyümölcsfélék, gombák, feldolgozott zöldség-,
illetve gyümölcsfélék, burgonya;
6. Konzervipari termékek;
7. Malomipari termékek;
8. Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök;
9. Állati és növényi zsír és olaj;
10. Cukor és cukoráruk;
11. Gabona, liszt, keményítô vagy tej felhasználásával készült termékek;
12. Édesipari és cukrászati termékek;
13. Borok;
14. Fûszerek, pirospaprika, gyógynövény termékek;
15. Ásványvíz, ízesített ásványvíz
A késôbbi viták során kiderült, hogy nem lehet olyan termékkört
(pláne nem terméklistát) készíteni, ami minden szereplônek elfogadható legyen és az uniós versenyszabályoknak is eleget tegyen,
így kimaradt a termékkörökre történô lehatárolás. Máskülönben
ez támadási felületet jelentett volna, hiszen könnyen diszkriminatívnak vagy szabad verseny ellenesnek lehet minôsíteni ilyen listát. Azt nem teljesen értem miért következik a termékkörbôl egyenesen az, hogy különbséget tesz beszállítók között (ahogyan azt a
cikk szerzôje írja) és az sem világos, hogy a most elfogadott jogszabály miért venné védelmébe a „multicégeket”.
Arról sem szól a cikk szerzôje, hogy nem sikerült a magyar termék fogalmát meghatározni úgy, hogy az minden szereplô által
elfogadható legyen! Hiszen sok esetben a magyar terméknek kikiáltott áru nem vagy csak részben hazai alapanyagból készül, illetve vannak olyan cikkek, amiket nem is lehetne elegendô mennyiségben hazai termelésbôl elôállítani. Szintén ide vonatkozó kérdés, vajon mit lehet tenni azért, hogy a tejtermelôk vagy a sertéshizlalók hazai genetikát használjanak és ne külföldit? Ezzel miért
nem foglalkozik a szerzô?
Arról sem olvashattunk a cikkben, hogy a 3 százalékos „polcpénz” visszatérítés mértékét kivették, ugyanakkor több kondíció
alkalmazását tételesen (összesen 16 pontban) tiltja a jogszabály.
Így többek között a kereskedô nem szedhet a beszállítótól üzletnyitással és a mûködtetésével kapcsolatos díjakat. Ezen felül a
törvény körülírja azokat a tételeket, melyeknek mértéke arányban
kell álljon a nyújtott szolgáltatás értékével. A jogszabálynak több
olyan pontja is van, ami nagyobb bizalmi viszonyt igényel kereskedôtôl és beszállítótól egyaránt. A hatóság által a kereskedôre
kiszabott bírság mértéke a nettó árbevételének 5-15%-a, de legfeljebb 2 milliárd forint lehet. Fontos változás, hogy a 20 milliárd
Ft-nál nagyobb forgalmat bonyolító kiskereskedôknek nyilvánosságra kell hozniuk, és az MgSzH-val el kell fogadtatniuk az általános szerzôdési feltételeiket és az üzletszabályzatukat. Így a beszállítók még a megállapodás elôtt tájékozódhatnak a kereskedô
partner feltételeirôl.
Arról sem olvashatunk a cikkben, hogy ilyen jogszabályt Szlovákián kívül egyetlen tagállamban sem fogadtak még el és a szlovák
törvény nem olyan szigorú, mint a magyar. Úgy gondolom, ezzel
a törvénnyel és annak ötpárti támogatásával egy nagyon fontos
lépést tettünk a tisztességtelen piaci magatartás visszaszorítása
érdekében, amit nem szabad lebecsülni. Persze még hosszú és rögös út áll elôttünk, amire kialakíthatjuk a normális kereskedelmi
(és minden ágazati szereplôre jellemzô) magatartást! Ettôl még
azonban nem kellene ennyire fanyalogni és fôleg nem félrevezetni
az olvasókat!
www.holstein.hu 29
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Agrár Európa hírei

Tejpiaci és szabályozási információk
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Immár újdonsült sajtlovagként tekintve a tejszektor helyzetére,
egyre kevésbé hiszek a külsô segítségben. Az Európai Unió Bizottsága és Parlamentje nyilatkozat-háborút vív a témában, miközben a tejár még mindig a mélyponton van. Szó nélkül európai parlamenti képviselôink sem hagyhatták a dolgot, mindkét
politikai oldalról nyilatkozatok láttak napvilágot a helyzet tarthatatlanságáról. Az már biztos, hogy az EU eddigi intézkedései
nem állították meg a tejszektor helyzetének romlását. Az pedig,
hogy nemzeti hatáskörbe akarják utalni a kérdést, egyenesen
felháborító, hiszen azt jelenti, hogy amely tagállam tud forrást
biztosítani, az beavatkozik, aki nem, az még rosszabb helyzetbe
kerül, hiszen romlik EU-n belüli versenyképessége.
Idehaza számos ígéret hangzott el, amelyek között egy szeptemberben megjelent FVM tájékoztató volt hivatott rendet tenni.
Megállítja-e ez a legjobb genetikájú állományok (vemhes üszôk,
tejelô törzsállományok) élô exportját? Aligha. A belôle származó azonnali bevétel telepek tucatjait menti meg az azonnali bezárástól. Az év elsô felében már több állat ment ki az országból, mint tavaly egész évben (11 ezer!). Ez persze nem csak nálunk folyik. Az ide exportáló északi szomszédainktól is egész
telepek kerülnek autókra, és indulnak kelet felé. Ettôl kezdve
nem nehéz megjósolni, hogy 2010-ben jelentôsen csökken a tejelôállítás a térségben. Az áraknak felfelé kell indulniuk még
akkor is, ha az ígért támogatások is a jövô év elején fognak megérkezni (hiszen választások is lesznek!).
A támogatásokkal kapcsolatos nyilatkozatokkal nagyon csínján kell ám bánni! Fájó tapasztalat, hogy a termelôknek szánt
összegek jó érvekké válnak a kereskedôk és felvásárlók számára
az árak mérséklésére, tehát inkább ôket támogatják.
Európai Unió
Európai Parlament: Többet kell tenni a tejtermelôkért
2009. szeptember 18.
Az EP-képviselôk legutóbbi döntése értelmében februárig
megkapják a tejtermelôk az eddigi támogatásokat. A parlament szerint az Európai Bizottság eddigi intézkedései messze
nem voltak elegendôek. Az EP-képviselôk 447 igen, 70 nem, 16
tartózkodó vokssal fogadták el a vaj és a tejpor felvásárlási támogatásáról szóló jogszabálytervezetet. A képviselôk a támogatást a
sajtokra is kiterjesztenék. Az EP felszólította az Európai Bizottságot, tegyen többet a válság leküzdéséért.
A képviselôk szerint a Bizottságnak sürgôsen élénkítenie kell a
tejtermékek iránti keresletet, az iskolatej-program alapul vételével.
Az EP egy 600 millió eurós EU tejtermék-alap létrehozásával támogatná az ágazati modernizációt. A vitában felszólaló mezôgazdasági bizottsági elnök, Paolo De Castro (S&D, IT) azt mondta,
az eddig elfogadott intézkedések nem elegendôek a termelôk megsegítésére. Az EP által elfogadott állásfoglalás szerint a Bizottságnak növelnie kell az élelmiszerkereskedelem átláthatóságát, sok
tagországban ugyanis a fogyasztók által fizetett ár a termelôi árak
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esése ellenére is magas maradt. A képviselôk az exporttámogatások kifutása után más EU forrásból támogatnák tovább a tejszektort, és az USA-hoz hasonlóan agrárexport-hitelbiztosítást vezetnének be. Mariann Fischer Boel, mezôgazdasági biztos bejelentette, további intézkedésekkel segítik az ágazatot. Eszerint a tagállamok termelônként 15 ezer eurós állami támogatást nyújthatnak,
illetve kiegészítô kvóta alapján tejtermékeket vásárolhatnak fel.
Tej: a Bizottság további intézkedéseket javasol a tejágazat rövid-, közép- és hosszú távú megsegítésére
2009. szeptember 17.
Mariann Fischer Boel, mezôgazdasági és vidékfejlesztési biztos
részletesen bemutatta a folyamatban lévô, a tejtermelôk piaci válságból történô kilábalásának elôsegítését célzó bizottsági kampány keretében hozott legutóbbi intézkedéseket. A Bizottság júliusi jelentésén alapuló és az Európai Parlamentnek ma bemutatott intézkedéscsomag rövid távú intézkedéseket és rövid távú
programokat egyaránt tartalmaz annak érdekében, hogy hosszú
távon biztosítani lehessen a tejágazat jövôjét. A Bizottság már
megtette az elsô lépéseket afelé, hogy lehetôvé váljon a tagállamok számára, hogy 15 000 eurónyi összegig átmeneti támogatást
nyújtsanak a mezôgazdasági termelôknek. Javasolja továbbá az
egyéb mezôgazdasági ágazatokban már létezô szükséghelyzeti záradék alkalmazását a tejágazat vonatkozásában is, mely lehetôvé
tenné a piacon a jövôben felmerülô zavarok gyorsabb kezelését. A
tagállami kvótafelvásárlási rendszerekben életbe lépô változtatásoknak köszönhetôen annak eldöntésekor, hogy kell-e kiegészítô
illetéket fizetni, a nemzeti tartalékba bevont felvásárolt kvóták
nem fognak többé a nemzeti kvóta részének számítani.
Amennyiben a kiegészítô illeték beszedésre kerül, a felvásárolt
kvótának megfelelô rész az ágazat szerkezetátalakítására használható. Hosszabb távon a Bizottság azt tervezi, hogy munkacsoportot hoz létre a tagállamok és a Bizottság szakemberei részvételével. A munkacsoport feladata többek között az lesz, hogy
megvizsgálja a mezôgazdasági termelôk és a tejágazat közötti
szerzôdéses viszonyokat, a még év vége elôtt megjelenô, a tejágazatbeli élelmiszerlánc mûködését elemzô jelentés eredményeit,
továbbá a tejágazat határidôs piaca kialakításának lehetôségét.
„Ez az intézkedéscsomag számos már bevezetett és a jelek szerint
jól mûködô intézkedésen alapul” mondta Mariann Fischer Boel,
mezôgazdasági és vidékfejlesztési biztos. „Lassan már látjuk a
fényt az alagút végén tejtermelôink számára. Ezért egyre határozottabban azt mondom, hogy nem léphetünk vissza olyan intézkedések mentén, melyek hosszú távon káros hatással lennének
a tejágazatra és megfosztanák a mezôgazdasági termelôket a kiszámíthatóság érzésétôl. Az fel sem merül, hogy teljes visszavonulót fújjunk a KAP-reform állapotfelmérése során hozott döntésekkel kapcsolatosan, sôt az Európai Tanács határozottan ennek
ellenkezôjét kéri. Meg vagyok gyôzôdve róla, hogy a mai napon
felvázolt ötletek valódi segítséget fognak nyújtani tejtermelôink
2009/5
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számára. Gondolkodnunk kell továbbá közép- és hosszú távú
megoldásokon is. Franciaország és Németország máris konstruktív ötletekkel állt elô.”
Rövid távú intézkedések:
A Bizottság az elkövetkezô hetekben módosítani fogja az állami
támogatásra vonatkozó szabályokat, lehetôvé téve így a tagállamok számára, hogy az állami támogatások ideiglenes válsághelyzeti
keretrendszerén belül 15.000 eurónyi összegig átmeneti támogatást nyújtsanak a mezôgazdasági termelôknek.
A jövôben a tejágazat az egységes közös piacszervezés 186. cikke
alá fog tartozni, és ez lehetôvé teszi a Bizottság számára, hogy
piaci zavar esetén gyorsan és saját hatáskörében hozhasson ideiglenes intézkedéseket. A Bizottság változtatásokat javasol a tagállami kvótafelvásárlási rendszerek mûködését illetôen.
Jelenleg a tagállamok szerkezetátalakítási célokra vásárolhatnak
kvótát a mezôgazdasági termelôktôl és azt bevonhatják a nemzeti
tartalékba. A nemzeti tartalék részét képezi a tagállam teljes kvótakészletének. Amennyiben az egyéni termelôk túllépik az engedélyezett kvótát, de a tagállam – beleértve a nemzeti tartalékot –
mint egész nem lépi túl azt, nem kell kiegészítô illetéket fizetni.
A Bizottság azt javasolja, hogy a nemzeti tartalékba beolvasztott
felvásárolt kvótát ne vegyék figyelembe a nemzeti tartalék részeként, amikor a kiegészítô illetékrôl kell dönteni. Amennyiben a
kiegészítô illeték beszedésre kerül, a felvásárolt kvótának megfelelô rész az ágazat szerkezetátalakítására használható.
Közép- és hosszú távú intézkedések:
A Bizottság munkacsoport felállítását javasolja a Bizottság és a
tagállamok szakértôi részvételével. A munkacsoport feladatai közé
fog tartozni többek között az alábbi területek részletes vizsgálata:
- A tejágazat és a tejtermelôk közötti szerzôdéses viszonyok jogi kerete létrehozásának lehetôsége a piaci kínálat-kereslet egyensúlyának javítása érdekében a tisztességes verseny megôrzése mellett.
- A Bizottság ígéretének megfelelôen ez év vége elôtt bemutatásra kerülô, a tejágazat élelmiszer-ellátási lánca mûködését vizsgáló jelentés következtetései.
- Annak vizsgálata, hogy vajon határidôs piac létrehozása az európai tejágazat tekintetében hosszú távon átláthatóbbá tenné-e az
árakat.
- Annak vizsgálata, hogy milyen módon lehetne a termelési költségek és az innováció terén bevált helyes gyakorlatot Európaszerte mindenhol átadni a tejágazatban.
A tejágazat terén történt legfrissebb elôrelépések:
A legutóbbi adatok azt bizonyítják, hogy javulás mutatkozik az
árak terén. A vaj piaci ára egy hónapon belül 4 százalékot emelkedett Franciaországban, 8 százalékot Németországban és még ennél is többet az Egyesült Királyságban. A fölözött tej piaci ára átlagosan 2–3 százalékot emelkedett Európában. A kiviteli szabályok augusztusban történt módosítása óta a sajt piaci ára 5–7 százalékot emelkedett. A tej átlagára az EU-ban mintegy 2 százalékkal
emelkedett augusztusban és szinte megszûntek az intervenciós
felvásárlások.
Folyamatban lévô intézkedések:
A Bizottság további 600 millió eurónyi összeget szán ebben az
évben piaci intézkedésekre. A közvetlen kifizetések 70 százaléka ez
évben korábban, októberben kerülhet kifizetésre. A KAPreform állapotfelmérése és az európai gazdaságélénkítési terv részeként to2009/5

vábbi 4,2 milliárd euró áll rendelkezésre az „új kihívások” kezelésére, beleértve a tejágazat szerkezetátalakítását is. Mindez hozzáadódik a vidékfejlesztési politika keretén belül már rendelkezésre
álló eszközökhöz. A Bizottság megerôsítette továbbá az iskolatej
programot és a tejtermékek promóciójára irányuló intézkedéseket.
Hogyan lett 8-ból 19 tagállam? Eddig!
Súlyos gondok a tejszektorban
Nyolc tagország (Ausztria, Franciaország, Görögország,
Lettország, Litvánia, Németország, Szlovákia és Szlovénia)
képviselôi július végén közös levélben fordultak Mariann Fischer
Boel mezôgazdasági biztos asszonyhoz, és a kvótarendszer
kifutási feltételeinek újratárgyalását kérték, mereven elutasítva
Bizottságnak a 2009. július 22-i jelentésben kifejtett álláspontját.
A tagországok elégedetlenségét a tejszektor súlyos helyzete váltotta ki. A Munich Strategy Group (MSG) a Németországban
mûködô mintegy 100 nagy tejfeldolgozó vállalkozás 80 százalékának jövedelmezôségét vizsgálva megállapította, hogy a cégek
egyharmada igen nehéz anyagi helyzetben van. Különösen érvényes ez a szövetkezeti tejfeldolgozókra, mivel azok folyamatosan
a lehetô legmagasabb árat igyekeztek tagjaiknak fizetni, ami gyakorlatilag a tôkeépítés rovására ment. A vizsgált vállalatoknál az
adózás elôtti eredmény az értékesítési árbevétel 0,9 és 2,7 százaléka között mozgott, 30 százalékuknál pedig nem érte el az 1
százalékot. Az utóbbiak túlélése csak a költségek drasztikus visszafogása, a beruházások elhalasztása és a tartalékok felélése útján
lehetséges.
Az MSG azt javasolja a tejfeldolgozóknak, hogy igyekezzenek a
piaci rések kihasználására, az export fokozására és termékszerkezetük optimalizálására koncentrálni. A friss tej és a vaj piaca
Európában teljesen telített, célszerûbb inkább a joghurtok és
desszertek gyártására átállni.
A GIBO Csoport elemzése megállapítja, hogy a holland tejtermelô gazdaságok árbevétele 2009 elsô félévében 59 százalékkal
(24.500 euróra) visszaesett az elôzô év hasonló idôszakához viszonyítva, az átlagos tejfelvásárlási árak pedig mintegy 30 százalékkal csökkentek az országban 2008 elsô féléve óta.
Bár a holland tejtermelô gazdák jelentôs költségmegtakarítást
értek el a takarmányok és mûtrágyák árának, valamint a trágyakezelési költségeknek a csökkenése révén, és kibocsátásukat
átlagosan mintegy 5 százalékkal növelték (farmonként 374.000
kg-ra), bruttó nyereségük mégis kilónként 10 centtel (13 cent alá)
csökkent. Ebbôl, a bérleti díjak, a munkabérek, a kvótadíjak és a
kamatok kifizetése után kilónként mindössze 6,6 cent marad a
tôkeépítésre. Ugyanakkor az elôrejelzések azt mutatják, hogy a
tejfelvásárlási árak 2010 ôsze elôtt várhatóan nem térnek vissza a
normális szintre.
A Holland Tejtermelô Gazdák Szövetsége (MNV) és a Holland
Tejtermelô Gazdák Tanácsa (DDB) nem hajlandó elfogadni ezt az
állapotot, ezért kivonult a Holland Farmerszövetség (LTO) által
rendezett kerekasztal tárgyalásról, és külön javaslatot terjesztett
Gerda Verburg miniszter asszony elé.
Gerda Verburg mezôgazdasági miniszter egy új programot hirdetett meg alternatív étkezési fehérjeforrások keresésére az állati eredetû fehérjék kiváltására. Fehérjeforrásul szolgálhatnak többek
között az algák, a tengeri plankton és hínár, a gombák és rovarok,
valamint a laboratóriumban (állatok nélkül) elôállított hús. A
miniszterasszony szeptember 23-ig kérte be a vállalkozók ötleteit
és javaslatait, amelyek közül a legjobb elképzelések megvalósítására a holland kormány 1,7 millió eurót ajánlott fel.
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Az alternatív fehérjeforrások keresésére holland szakértôk szerint
elsôsorban azért van szükség, mert a népesség szaporodása és az
életszínvonal emelkedése révén egyre növekvô lakossági igények
kielégítése olyan erôs nyomást gyakorol a termôföldre és a környezetre, hogy az már az ökoszisztéma összeomlásával fenyeget.
Az új fehérjeforrások alkalmazása és étkezési bevezetése természetesen egy hosszú távú feladatnak tekintendô, és szükségessé
teszi a fogyasztási szokások ennek megfelelô befolyásolását is. A
miniszter asszony szerint Hollandia aktív szerepet vállalhat az új
típusú fehérjeforrások keresésében és fenntartható termelésében.
16 EU tagállam támogatta az új tejpiaci szabályozás létrehozását
Szeptember 7-én az EU 27 tagállamából tizenhat állam támogatta a tejpiac újraszabályozását célzó francia-német kezdeményezést.
A 2010 és 2015 között fokozatosan megszûnô tejkvóta rendszer
miatt kiesô jövedelem ellensúlyozása, ill. a nehéz helyzetben lévô
tejtermelôk megsegítése érdekében 16 tagállam közös nyilatkozatban egy új tejpiaci szabályozás létrehozását sürgette.
A kezdeményezést Ausztria, Belgium, Bulgária, Észtország, Finnország, Franciaország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg,
Magyarország, Németország, Portugália, Románia, Szlovákia és
Szlovénia támogatta.
Ezen országok a minimum intervenciós árak olyan szintre történô
átmeneti növelését javasolták, mely mellett az EU hajlandó a felesleget felvásárolni a gazdálkodóktól. További javaslat, hogy a nemzeti kormányok folytassák a gazdálkodók támogatását Brüsszel jóváhagyásától függetlenül. Továbbá a minimum felvásárlási ár nemzeti szinten történô bevezetését is támogatták.
Németország, Ausztria, Franciaország, Magyarország, Portugália
és Szlovákia egy kiegészítô nyilatkozatban a tejkvóták tervezett fokozatos megszüntetésének ideiglenes felfüggesztését kérte a Bizottságtól, de az nem járult hozzá az intézkedések felülvizsgálatához.

tását, és radikális változtatásokat kell bevezetnie a tejellátási lánc
„szerzôdéses rendszerében”. A németek és a franciák emellett szeretnék elérni, hogy következô évekre elôirányzott kvótanöveléseket fagyasszák be, és a kvótarendszer megszüntetésének kérdését
csak 2015 után tûzzék újra napirendre.
A tagországok nyomására, a piaci egyensúly helyreállítása érdekében Brüsszel beleegyezett az ideiglenes állami támogatások termelônkénti összeghatárának 15.000 euróra történô felemelésébe, a
felemelt összegbôl azonban levonják az eddig kifizetett (7.500
euróig terjedô) „de minimis” támogatás értékét. A tejpiaci szabályozás további esetleges módosítását azonban a Bizottság nehezen
fogadja el, mivel véleménye szerint az ideiglenes állami támogatások plafonjának további emelése a KAP renacionalizálásának
veszélyét rejti magában.
Ezért változatlanul mereven elutasítja az elosztó kereskedelembe
való beavatkozást. A „superlevy” szabályok módosítására (amely
a kvóta feletti tejmennyiséget elôállító termelôket akkor is külön
adóval sújtaná, ha egyébként az adott állam nem használja ki teljesen a számára megállapított kvótát) valószínûleg nem kerül sor.
A francia-német kezdeményezés egyik legfontosabb követelése a
tejtermékek exporttámogatásának és intervenciós árainak emelése,
amelyre egyelôre a Bizottság kevés hajlandóságot mutat. Ugyancsak óva intett az intervenció kiterjesztésétôl Hilary Benn, angol
mezôgazdasági miniszter is, arra hivatkozva, hogy az éves sovány-tejpor termelés egynegyede már most is intervenciós raktárakban van.
Annak ellenére, hogy a nagy termelô országokban (különösen
Dániában és Németországban tejszektor helyzete továbbra is rendkívül súlyos, az utóbbi hónapokban egyes termékek árai elmozdultak a mélypontról. Az AMI, német piacelemzô cég jelentése
szerint a vaj világpiaci ára július közepe óta mintegy 20 százalékkal emelkedett (tonnánként 1.925 euróról 2.300 euróra).
Szeptember 15-én már 18 tagállamra bôvült azok listája,
akik az EU tejpiaci beavatkozását sürgetik.
„Spanyolországgal és Csehországgal együtt immár 18 tagállam
írta alá a kezdeményezést. 19.-ként Lengyelország szeptember 21én csatlakozott az elégedetlenekhez.
Belga és német tejtermelôk, mintegy 140 traktorral több órára elrekesztették szeptember közepén a forgalmat a két ország
határátkelôjének közelében a Liége-t Aachennel összekötô
E40-es autópályán - jelentette az RTBF belga rádió. A traktorokon olvasható feliratok szerint a gazdák igazságos árat
követelnek az általuk elôállított tejért.
A rendôrség a hollandiai Maastricht irányába próbálta elterelni a
forgalmat. Belgiumban az utóbbi napokban a gazdák több látványos akcióval tiltakoztak a nyomott tejárak ellen, és több település közterein több százezer liter tejet öntöttek ki. Másnapra olyan
akciókat jelentettek be, amelyek során 3 millió liter tej utcára
zúdításával járt.

A tejszektor elhúzódó válsága
Az EU tejszektorának elhúzódó és mélyülô válsága miatt már a
tagországok többsége támogatja azt a francia-német kezdeményezést, miszerint a Közösségnek növelnie kell tejtermelôk támoga32 Holstein Magazin

Az osztrák gazdák sem adnak tejet!
2009. szeptember 21.
Szombaton az osztrák tejtermelôk is csatlakoztak francia társaikhoz, és ôk is sztrájkba léptek a zuhanó tejárak elleni tiltakozásul.
Ezt szövetségük, az IG Milch jelentette be.
Az IG Milch képviselôje az osztrák Ried városában tartott agrárvásáron közölte: azonnal leállítják a tejszállítást és ezzel elfogadják a francia tejtermelôk csütörtöki felhívását, hogy más Európai
Uniós országok gazdái is sztrájkoljanak. Az IG Milch már 2008
2009/5

Holstein_2009_5.qxd

11/16/09

10:15 PM

Page 33

Agrár Európa hírei
nyarán a tejszállítások beszüntetésére szólított fel. Ausztriában
csaknem 40 ezer tejtermelô van. A 2007-es szinthez képest átlagban a felére esett vissza a tej felvásárlási ára, mivel a gazdasági
válság miatt erôsen csökkent a kereslet - írta a webradio.hu. A
német és a holland tejtermelôk már közölték, hogy támogatják
francia kollegáikat, de országuk törvénye megakadályozza ôket
abban, hogy sztrájkba lépjenek.
Az Európai Unió Mezôgazdasági és Halászati Tanácsa hétfôn rendkívüli ülést tartott, de az eredménytelenül ért véget. A tejpiac
fokozatos liberalizálása, illetve az áruházláncok erôfölénye miatt
jelenleg 20 euró centre - átszámítva - 55 forintra csökkent a nyerstej felvásárlási ára, s ez még az önköltséget sem fedezi.
Az Európai Bizottság folyamatosan emeli a tejkvótákat, amiket
2015-re el is akar törölni, hogy tisztán a piac szabályozza a termelést. Mindez hatalmas túltermeléshez vezetett, és a gazdák csôdjével fenyeget. A kontinens termelôi, köztük a magyarok is, hónapok óta veszteségesek. De az Európai Bizottság a hét eleji miniszteri ülésen csak nemzeti keretek közötti támogatást engedélyezett,
a kvótacsökkentéstôl és a központi támogatástól elzárkózott.
Ezért indult a francia gazdák sztrájkja, amelyhez egyharmaduk
rögtön csatlakozott. A szupermarketek hatalmas tartalékokkal rendelkeznek, így a legnagyobb forgalmú üzletekben egyelôre nem
lesz érzékelhetô hatás, de ha a termelôk kitartanak, a jövô hét
közepétôl már eltûnhetnek a friss tejtermékek a francia élelmiszer-áruházak polcairól. Szabad Föld/AgroLine
Regionális agrártanácskozás
2009. szeptember 17.
A tejpiaci gondok megoldásáról, az áruházláncok erôfölénynyel való visszaélésének megakadályozásáról, valamint az
uniós közös agrárpolitika 2013 utáni jövôjérôl tanácskoztak
csütörtökön Budapesten a Visegrádi Csoport (V4) országainak agrárminiszterei, valamint Bulgária és Románia mezôgazdasági tárcáinak vezetôi.
A konferenciát követô sajtótájékoztatón Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közölte: a hat ország agrárvezetôinek megbeszélésén közös nyilatkozatot fogadtak el, amelyben
rögzítették, hogy a problémák megoldása nem az egyes tagállamok
ügye, azokat összeurópai szinten kell rendezni.
A közös nyilatkozatot ismertetve a magyar agrárminiszter közölte: a résztvevôk egyetértettek abban, hogy az unióban a tejpiaci
helyzet kritikus, ugyanis a nyerstej ára 40 eurócentrôl, azaz mintegy 100 forintról a felére 20 eurócentre, mintegy 50 forintra csökkent az utóbbi idôben.
Ez pedig a tejtermelôk számára elviselhetetlen, mivel az ár még
az önköltséget sem fedezi. A nagy kereskedelmi láncok magatartásával kapcsolatban a tanácskozáson jelenlévôk megállapították, hogy azok sokszor visszaélnek erôfölényükkel és ezt szintén
nem nemzeti hatáskörben, hanem uniós keretek között kell rendezni. Ezért felkérik az EU bizottságát, hogy az erre irányuló
javaslatait ez év végéig tegye meg.
A mostani költségvetési idôszakot követô közös agrárpolitikáról
megállapították, hogy annak jövôje igen fontos, mivel az az unió
egyik alapértékét képezi. Ezért fontosnak tartják, hogy a közös agrárpolitika továbbra is a jelenlegi keretek között és finanszírozással mûködjön tovább. Ez különösen fontos az újonnan belépett
tagországok számára. Ezt az idei varsói megállapodásban rögzítették is a jelenlévôk.
Gráf József tájékoztatta az újságírókat arról is, hogy Magyarország felkészülése a 2011 elsô félévében esedékes magyar elnök2009/5

ségre rendben folyik. Ezen belül az agrárkérdésekben hazánk fontosnak tartja a KAP további jövôjének megalapozását, valamint
az új költségvetési idôszak pénzügyi terveinek elfogadását. Emellett Magyarország hangsúlyt helyez a vízkészletek célszerû hasznosítására is. Ez a kérdéskör ugyanis szerinte egyenértékû az
élelmiszer-helyzet és -biztonság kérdéskörével, valamint az energiaügy fontosságával.
Ezért hazánk már most munkatársakat delegált azokba az országokba, amelyek jelenleg látják el, illetve a közeljövôben foglalják
majd el az unió elnökségi posztját. A tapasztalatokat pedig hasznosítani kívánja a magyar elnökség tevékenységében - mondta
Gráf József. A tanácskozáson Magyarországot Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Bulgáriát Tzvetan
Vassilev Dimitrov miniszter-helyettes, Csehországot Stanislav
Kozák miniszter-helyettes, Lengyelországot Marek Savicki miniszter, Romániát Liviu Harbuz államtitkár, Szlovákiát pedig Jáhn
Slaby államtitkár képviselte.
A közös nyilatkozat:
A Visegrádi Csoport:
Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia,
valamint Bulgária és Románia
budapesti tanácskozásának közös Nyilatkozata
1. Tejpiaci helyzet
A résztvevô országok agrárképviselôi megtárgyalták az Európai
Unióban kialakult tejpiaci helyzetet. A hozzászólók egybehangzóan kritikusnak ítélték meg az ágazat kilátásait, hangsúlyozva,
hogy érdemi döntések híján az egyes tagországokban a tejtermelés
nemkívánatos mértékben csökkenhet. Ez nemcsak súlyos ágazati
problémát jelentene, hanem komoly társadalmi feszültségekhez is
vezethet.
A résztvevôk az EU Bizottság eddigi intézkedéseit elégtelennek
tartják, és ismételten felhívják a testület figyelmét a megkerülhetetlen és érdemi döntések meghozatalának szükségességére. Álláspontunk szerint, csak nemzeti hatáskörben a piaci zavarok nem
kezelhetôk, azok megoldását összeurópai uniós ügyként kell kezelni. A Visegrádi Négyek országai, valamint Bulgária és Románia igénylik és számítanak az összes tagország együttmûködésére
a pénzügyi terhek vállalásában.
2. A kereskedelmi láncok magatartása
A tanácskozás részvevôi véleményt cseréltek a kereskedelmi láncok magatartásáról, az erôfölénnyel való visszaélések módozatairól, a nemzeti hatáskörben meghozott törvényi szabályozás lehetôségeirôl. A delegációk egyetértettek abban, hogy e probléma hatékony megoldása érdekében szintén összeurópai szintû intézkedésekre van szükség. Ezért felkérik a Bizottságot, hogy erre irányuló
javaslatait 2009. végéig tegye meg.
3. A Közös Agrárpolitika jövôje
A résztvevôk megerôsítették, hogy a Közös Agrárpolitika jövôjét
illetôen tartják magukat a 2009. évi Varsói Megállapodásban
rögzítettekhez.
Budapest, 2009. szeptember 10.
Cseh Köztársaság
Lengyel Köztársaság
Magyar Köztársaság
Szlovák Köztársaság
Bolgár Köztársaság
Románia
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MAGYARORSZÁG
A KSH adatai szerint idén júliusban a tehéntej átlagos felvásárlási átlagára 56,4 Ft/kg volt. Az AKI PAIR adatai 55,31 forintot
mutatnak augusztusra, ami 27 százalékkal maradt el az egy évvel
korábbi szinttôl. A nyerstej kiviteli ára augusztusban átlagosan
59,45 Ft/kg volt, ami 16 százalékkal volt alatta az egy évvel
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és jelentôs, Magyarországon 10-20%-os árcsökkenés volt tapasztalható. Glattfelder Béla ezért a kvótaemelés 2008. márciusi európai parlamenti vitájában óvatosságra intette az európai döntéshozókat, és elvetette a kvótaemelésre vonatkozó javaslatokat. A képviselô emlékeztetett arra is, hogy a magyar néppárti delegáció ezt
követôen a kvótaemelés ellen szavazott, és arra szólította fel a magyar mezôgazdasági minisztert - hiába -, hogy az Agrárminiszterek Tanácsában utasítsa el a kvótaemelést.
„Az Európai Uniónak ezért haladéktalanul vissza kell vonnia a
tejtermelés növekedéséhez vezetô intézkedéseit” - hangsúlyozta
Glattfelder. „Továbbra is ellenezzük a kvóták 2015 utáni végleges
eltörlését is. A jelenlegi válság fontos tanulsága, hogy szükség
van a tejpiac szabályozására. Enélkül az árak kiszámíthatatlanná
válnak. A nagymértékû áringadozás okozta veszteségek elviselhetetlenek az európai tejtermelôk számára”. A képviselô üdvözölte, hogy az Európai Parlament Mezôgazdasági Bizottsága –
válság enyhítése érdekében – megszavazta azon indítványát, amely
az exporttámogatások összegét 450 millióról 600 millió euróra
emelné. Exporttámogatások nélkül a feleslegek egy része az EU
belsô piacán maradna, amely további árcsökkenéshez vezetne.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Forrás: KSH

korábbi szintnek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az elôzô
havi adathoz képest már sem a belföldi, sem a kiviteli ár nem
csökkent. A kivitel mennyiségben is emelkedett augusztusban. A
teljes tejé 8, a fölözött tejé 22 százalékkal volt magasabb, mint
júliusban.
Eközben a világpiacon is történtek elmozdulások. Új-Zélandon és
az USA-ban ugyan még stagnálnak az árak, de az Európai
Unióban júliusban már 3 százalékos emelkedést regisztráltak. Az
elsô félévben a felvásárolt tej mennyisége 8 százalékkal maradt el
az egy évvel korábbi szinttôl.
A tejipar átadási árai alig érzékelhetôen, 0,4 százalékkal mérséklôdtek augusztusban, míg a fogyasztói árak 0,5 százalékkal nôttek. A fogyasztói árak ugyanakkor még mindig 1,8 százalékkal
magasabbak, mint voltak egy évvel korábban. Eközben például
Németországban az augusztusa tejtermék fogyasztói árak közel 10
százalékkal alacsonyabbak, mint egy évvel ezelôtt.
A tej és tejtermékek külkereskedelmi egyenlege folytatja romló
tendenciáját. Értékben mérve az elsô félévben ötödével kevesebb
volt a kivitel, miközben a behozatal, mindössze 7 százalékkal
mérséklôdött. Az export 57 százaléka volt nyerstej, míg az import
30 százalékát dobozos tej képezte. A dobozos tejek importja drámai módon növekszik. A behozatal 90 százaléka 1,5 százalékos
tartós termék, amelynek fele (52%) Szlovákiából, 28 százaléka
Csehországból érkezett.
A tejpiaci válság oka a kvótaemelés
Glattfelder Béla, fideszes európai parlamenti képviselô szerint a tejpiaci válság fô oka a tejkvóta-emelés.
Az Európai Parlament a tejipari válságról, Strasbourgban folytatott vitája után Glattfelder Béla európai néppárti képviselô a következô véleményt tette közzé: “a tejágazat jelenlegi súlyos helyzetéért az Európai Bizottság és a tagállamok kormányai is felelôsek, mivel 2008-ban támogatták a tejfeleslegek kialakulásához és
az árak összeomlásához vezetô kvótaemelést.” A döntés az Európai Bizottság 2007 decemberében kiadott téves piaci elôrejelzésein alapult. Brüsszel akkor növekvô keresletet és árakat prognosztizált. A következô hónapokban azonban a kereslet visszaesett
34 Holstein Magazin

Tabajdi: Gyors intézkedések kellenek a tejválság megoldására
2009. szeptember 18.
Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselô
„Azonnali és határozott intézkedésekre van szükség, annak
érdekében, hogy megfékezzük a rendkívül súlyos európai tejválságot és helyreállítsuk a tejpiac egyensúlyát. Az új tagállamok különösen szorult helyzetben vannak, hiszen a mezôgazdasági támogatások egyenlôtlensége miatt csupán a nyugati termelôk kvóta alapú támogatásának 60 százalékát kapják
meg” - mondta Tabajdi Csaba, szocialista delegációvezetô, az
Európai Parlament Mezôgazdasági Bizottságának fôtagja a
mai plenáris ülésen.
Ennek ellensúlyozására javasolta a magyar kormány a kvóta-alapú
támogatások jelentôs növelését, amely méltányos megoldást jelentene fair az új tagállami gazdák részére. A Bizottság azonban
mind ettôl, mind az európai agrárium legmeghatározóbb szereplôjének, a Franciaországnak azon javaslatától elzárkózott, amely
az exporttámogatásokat emelte volna jelentôs mértékben - adta
hírül az orientpress.hu.
„Fontos lenne végre választ kapnunk arra a kérdésre is, hogy miért fulladtak kudarcba az Európai Bizottság erôfeszítései a nagy
kereskedelmi láncok erôfölényének megtörése a mezôgazdasági
termelôkkel szemben. Ez az erôfölény egyszerre hátrányos a termelônek, és a fogyasztóknak, akik semmit nem érzékeltek a felvásárlási árak drasztikus csökkenésébôl az elmúlt idôszakban. Segítheti a probléma megoldását a közösségi ármegfigyelô információs
rendszer létrehozása, mely a fogyasztói és termelôi árak nyomon
követésével folyamatosan mutatja a termelôk árrészesedését az
élelmiszer-kereskedelmi láncon belül” - hangsúlyozta a magyar
EP képviselô.
A versenyképesség középtávú javításának lehetôségeit nagymértékben elôsegítené, az a javaslat, amely 600 millió euró tôkével
tejágazat-szerkezetátalakítási alapot hozna létre, illetve ha jelentôsen kiterjesztenénk az iskolatej programot.
FVM: segítség a tejtermelôknek
2009. szeptember 10.
Az agrártárca a szorult helyzetben lévô tejtermelôk megsegítésére
a jövô évben mintegy 14-15 forint literenkénti támogatást kíván
2009/5
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adni nemzeti forrásból - közölte Máhr András, a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) szakállamtitkára.
Elmondta: az FVM-ben azért döntöttek így, mert az unió bizottsága lényegében nemzeti hatáskörbe utalta a tejpiaci problémák
megoldását. A magyar agrárkormányzat ezért úgy döntött, hogy
még ez év ôszén kifizeti a termelôknek - nemzeti forrásból - a tej
top-up-ot. Ez 16 milliárd forint többletforrást jelent még az idén
a súlyos gondokkal küszködô ágazatnak - húzta alá Máhr András.
Emellett jövôre be kívánják vezetni az állatjóléti támogatást, valamint az uniós források átcsoportosításával még további pénzeket szeretnének az ágazatnak jutatni. Erre lehetôség adódik,
ugyanis az uniós pénzek 10 százalékát nemzeti hatáskörben át lehet csoportosítani. Ebbôl a 10 százalékból 3,5 százalékot, vagyis
az így rendelkezésre álló összes pénz 35 százalékát szeretnék a
tejágazatnak adni. Máhr András aláhúzta: a jelenlegi és a tervezett
többlettámogatással együtt így jövôre literenként mintegy 22-23
forint támogatáshoz juthatnak a tejtermelôk.

mindkét termékcsoportban növekedést mutat a nagyobb üzletek
irányában.
A mennyiségben mért forgalomból a kereskedelmi márkák
gyümölcsjoghurtból az átlagosnál kisebb mértékben, 11 százalékkal részesedtek idén július-augusztusban. Ez 5 százalékkal
kevesebb, mint az egy évvel korábbi, hasonló periódusban.
Ugyanakkor natúr joghurtnál a mutató 23-ról 30 százalékra változott. Gyümölcsjoghurtból az eladott mennyiségbôl, egyik évrôl a
másikra 72 százalékról 76-ra emelkedett a legkisebb, 0-200
gramm közti szegmens részaránya.
A kis kiszerelésû termékek növekedését az mozgatja, hogy bôvült
az úgynevezett multipack termékek kínálata: Javarészt négy vagy
nyolc cikkelemet csomagolnak egybe.
A gyümölcsjoghurt – értékben mért – kiskereskedelmi forgalmából a szegmensek piaci részesedése százalékban

Szegmens
Olcsóbb lett a joghurt, és nôtt a forgalma
Meghaladja a 35 milliárd forintot az éves piac mérete
Gyümölcsjoghurtból négy és félszer annyit adtak el egy év
alatt, mint natúrból Budapest, 2009. szeptember 17. - Az
egészséges étkezésre való törekvést joghurtnál nem zavarja a
válság: A hazai joghurt-fogyasztás 5 százalékkal emelkedett
egyik évrôl a másikra, és 2008 szeptember – 2009 augusztusban meghaladta a 67 ezer tonnát. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen Kiskereskedelmi Indexe.
Ugyanakkor több mint 35 milliárd forintért adtak el joghurtot.
Értékben 3 százalékkal bôvült a piac. A gyümölcsjoghurt 29 milliárd forint feletti bolti eladásával a Nielsen által mért élelmiszerek forgalom szerinti rangsorában a tizenegyedik. Megelôzi például a tejfölt, sós rágcsálnivalót és tésztát.
A fogyasztás növekedését ösztönözte, hogy a hazai joghurt-kínálatban 90 új termék jelent meg az elmúlt év során. Egyrészt az olcsóbb cikkek választéka bôvült, másrészt terjednek a kereskedelmi márkák. A magasabb árszegmensben pedig a gyártók a korábbinál intenzívebben promóciózták a joghurtokat.
A gyümölcsjoghurt olyannyira kedvelt, hogy a kiskereskedelemben négy és félszer annyit adnak el belôle, mint a natúrból: Natúr
joghurtból az éves értékesített mennyiség közel 12 ezer tonna,
gyümölcsjoghurtból pedig meghaladja az 55 ezer tonnát.
Az alapanyagok áremelkedése miatt, tavalyelôtt végbement nagyobb drágulás után idén valamelyest csökkentek a mennyiségi
eladással súlyozott átlagos fogyasztói árak. Amíg egy kilogramm
gyümölcsjoghurt 2007. július-augusztusban 504 forintba került,
rá egy évre pedig 536-ba, addig idén csak 518 forintba. Az árak
azért csökkentek, mert megnôtt az olcsóbb, márkázott termékek
forgalma. Másrészt a fogyasztók a drágább joghurtokat gyakran
vásárolják árengedményes akció keretében. A natúr joghurt átlagára a 2007. július-augusztusi, kilogrammonként 470 forintról egy
év alatt 550-re ugrott, míg az idei hasonló periódusban 522 forintot regisztrált a Nielsen.
Itt a mennyiségi eladással súlyozott fogyasztói átlagár fôleg azért
lett alacsonyabb, mert jelentôsen nôtt a kereskedelmi márkás joghurtok eladása. A joghurt az egészséget szolgáló tömegtermékek
közé tartozik. Jellemzô eladáshelye a modern, 400 négyzetméteresnél nagyobb bolttípus. A fôleg diszkontot és szupermarketet
magában foglaló 401-2.500 négyzetméteres és a 2.500 négyzetméternél nagyobb hipermarketre jut a mennyiségi eladások 77
százaléka natúr, és 71 százaléka gyümölcsjoghurtból. A tendencia
2009/5

gyümölcspépes
gyümölcsdarabos
egészséges
desszert
ivójoghurt
light
egyéb

2007. szeptember 2008. augusztus
34
28
11
7
8
6
6

2008. szeptember 2009. augusztus
32
28
14
9
9
4
4

A gyümölcsjoghurt kiskereskedelmében az üzlettípusok –
mennyiségben mért – piaci részesedése százalékban
Üzlettípus
2.500 m2 felett
401-2.500 m2
201-400 m2
51-200 m2
50 m2 és kisebb

2007. szeptember 2008. augusztus
32
38
9
16
5

2008. szeptember 2009. augusztus
29
41
11
15
4

A natúr joghurt kiskereskedelmében az üzlettípusok –
mennyiségben mért – piaci részesedése százalékban
Üzlettípus
2.500 m2 felett
401-2.500 m2
201-400 m2
51-200 m2
50 m2 és kisebb

2007. szeptember 2008. augusztus
32
43
10
12
3

2008. szeptember 2009. augusztus
31
45
10
11
3

A joghurt mennyiségi eladással súlyozott fogyasztói átlagára
fogyasztói árának alakulása a legutóbbi idôszakban
Forint/kg-ban
g
Szegmens
natúr joghurt
gyümölcsjoghurt

2007. júliusaugusztus
504
470

2008. júliusaugusztus
536
550

2009. júliusaugusztus
518
522
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Hazai szerzôink

Halvaszületésekbôl eredô gazdasági veszteség
csökkentésének lehetôségei I.
– Az ellés alatt és után a borjúmagzatban bekövetkezô
élettani változások összefoglalása –
Dr. Szenci Ottó
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika, klinikavezetô egyetemi tanár
Az elmúlt évtizedekben a halvaszületések – halvaszületésrôl (perinatális mortalitás) beszélünk, ha a borjúmagzat az ellés alatt,
ill. az ellést követô 24 vagy 48 órában elhullik – aránya fokozatosan nôtt, fôként holstein-fríz üszôk ellése során. A svéd holstein-fríz üszôállományban a halvaszületések aránya 4%-ról 11%ra emelkedett. Más szerzôk szerint az elsô ellések mintegy 10%ában a borjúmagzatok vagy az ellés alatt, vagy az élet elsô 24
órájában elpusztulnak.
Hollandiában a halvaszületések aránya üszôk esetében 12,2% volt
1990-ben, míg az Egyesült Államokban 1996-ban 13,2%. Egy
Iowa állambeli tejhasznú állományban a perinatális mortalitás
aránya 1968 és 1999 között 7,1% volt különbözô korú állatokban, és ez az arány évente 2,1%-kal emelkedett. Franciaországi
tejelô állományokban a borjak ellés körüli elhullása 5,3-7,6%-ra
tehetô, és a halvaszületések kétszer gyakoribbak voltak üszôkben,
mint tehenekben.
Korábbi hazai vizsgálatunk szerint, amely 1973-1978 közötti idôszakra vonatkozott, a halvaszületési arány a vizsgált két nagyüzemi gazdaságban 7,1-10.0 % (átlag 8.7%), ill. 5.8 – 8.1% (átlag
7.2%) között változott. Ezen belül üszôellésekhez feketetarka holland lapály és feketetarka holland lapályholstein-fríz állományban 8,1-32,8% (átlag 16,2%), míg holstein-fríz állományban 6,911,3% (átlag 8,3%) fordult elô halvaszületés. Az elmúlt évben
végzett felmérésünk is jelzi, hogy a vizsgált holstein-fríz állományban üszôellések során megemelkedett a halvaszületések elôfordulási aránya (12,3%), amely megegyezik a szakirodalomban
ismertetett értékekkel, vagyis hazánkban is az üszôellések esetén
nagyobb arányú halvaszületéssel kell számolni.
A halvaszületések miatti veszteségek az Egyesült Államokban
éves szinten eléri a 132 millió dollárt. A halvaszületések okozta
gazdasági kár részben az elpusztult borjak értékébôl, az állatorvosi
költségekbôl, másrészt a következô laktáció során az anyaállat
alacsonyabb termelési eredményeibôl adódnak, mivel ilyenkor nô
a selejtezési arány, csökken a tejtermelés, és az állatok nehezebben
vemhesíthetôk újra. Halvaszületések esetén magzatburok-visszatartás, méhgyulladás és más rendellenességek nagyobb arányban
fordulnak elô. Minthogy a született borjak ivara 50-50%-ra tehetô, így jelentôs számú tenyészutánpótlás kiesésébôl eredô veszteséggel is számolni kell.
Mindezek a vizsgálati adatok egyértelmûen felhívják a figyelmet
arra, hogy gazdaságaink az ellések szakszerû levezetése, ezen belül
a halvaszületések számának csökkentése terén jelentôs tartalékokkal rendelkeznek. Különösen a mostani idôszak alacsony
tejátvételi ára hívhatja fel figyelmünket az ellés körüli idôszak
történéseinek jobb megismerésére, hogy általa a tejtermelés önköltségét csökkenteni tudjuk, vagyis gazdaságaink életben maradását segítsük elô.
Mindezeket figyelembe véve elsôként azon élettani változásokkal
kívánunk foglalkozni, amelyek az ellés alatt és a megszületést
követôen a borjúmagzatokban bekövetkeznek.
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Az ellés alatt bekövetkezô élettani változások
Intrauterin állapotból az extrauterin életbe való átmenet élettani
körülmények (segélynyújtás nélküli ellés) között is megterheli az
újszülött állatok alkalmazkodó képességét. A ritmikus méhösszehúzódások és a magzatburkok felrepedése következtében zavar
keletkezik a fötoplacentáris keringésben és általa a magzati gázcserében.
A magzati vér oxigéntartalma fokozatosan csökken (hypoxia),
míg szén-dioxid mennyisége arányosan növekszik (hypercapnia).
A magzati szövetek oxigénellátása ebben a kezdeti szakaszban
még elegendô, így az anyagcsere-folyamatok változatlanul aerob
módon zajlanak. Segélynyújtás nélküli elléskor viszonylag rövid
az az idôszak, amely a köldökzsinór leszorulása, ill. elszakadása
és a magzat megszületése között eltelik. Így az újszülött borjak
fiziológiainak tekinthetô enyhe fokú, kevert respiratorikus-metabolikus acidózist mutatnak. A megszületést követôen ez az állapot egyrészt a vér un. puffer-rendszerei (bikarbonát, hemoglobin,
plazmafehérje, foszfát), másrészt a légvételek számának emelkedése révén fokozatosan megszûnik. Az acidózis metabolikus részének kompenzációja az újszülött állatok nagy részénél gyorsabban (egy órán belül), míg respiratorikus részének kiengyenlítôdése lassabban (48 óra múlva sem teljesen) következik be.
Komplikált szülészeti rendellenességek elôfordulásakor a segélynyújtás késlekedésével egyenes arányban (abszolút vagy relatív nagy
magzat és szabálytalan prezentáció esetén lassúbb, míg méhcsavarodás, a placenta, ill. a köldökzsinór rendellenessége esetén gyorsabb ütemben) a magzati gázcsere is nagyobb mértékû zavart szenved. A hypoxia elmélyülése következtében az anaerob glikolízis
lép elôtérbe, amely a glikogén raktárak kimerüléséhez és elsôsorban tejsav-felhalmozódáshoz vezet. A hypercapnia fokozódása a
respiratorikus acidózis elmélyülését eredményezi. A felszaporodott széndioxid és az organikus savak leadása a placenta mûködési zavara miatt csökkent, illetve gátolt, így a respiratorikus-metabolikus acidózis elmélyülése ily módon nem akadályozható meg.
Az életben maradás érdekében a magzat szervezetében számos kompenzációs mechanizmus lép életbe.
Elsô lépésként fokozódik a szimpatikus tónus, megváltozik a szervezet vérellátása. Ennek fôbb jellemzôi: gyorsabb szívverés, a nem
életfontos szervekben a vérerek összehúzódása (tüdô, vese, vázizomzat, bôr), a vérnyomás emelkedése, a vérátfolyás fokozódása az
életfontos szervekben (szív, agy). Nagyobb fokú hypoxaemia
esetén a szívmûködés frekvenciája csökken. Bizonyos fokú védelmet biztosítanak a vér un. puffer-rendszerei is. Az anyagcserének
az anaerob glikolízis irányába való eltolódása ugyan oxigén megtakarítást eredményez, de a következtében termelôdött szerves savak (elsôsorban tejsav) tovább mélyítik a metabolikus acidózist.
Az acidózis elmélyülése azonban nem veszélytelen a születendô
magzatra nézve, mivel a bizonyos pH optimumon (pH 6.5-6.7)
mûködô enzimrendszerek megbénulnak, ezáltal közvetlenül
károsítják a szív izomzatát és a központi idegrendszert (vérzések
2009/5
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keletkeznek), vagyis a magzat/újszülött elhullását eredményezik.
A segélynyújtás késlekedése következtében a föto-placentaris gázcsere zavarától függôen a kompenzációs mechanizmusok hamar kimerülhetnek, amely a súlyos fokú asphyxia (oxigénhiány) kialakulásához, ill. a magzat méhen belüli elhullásához vezethetnek. Német felmérés szerint a megnyílási szakasz elhúzódásával párhuzamosan emelkedik a súlyos fokúan respiratorikus-metabolikus acidózissal született borjak aránya: kevesebb, mint két óra esetén
0%, 2 és 4 óra között 19%, 4 és 7 óra között pedig 44%-ban fordulhat elô.
Fontos megjegyezni, hogy hazai vizsgálatunk szerint, amelyet
mások is megerôsítettek, a húzatás idôtartama sem lehet több
mint 2-3 perc, mert vitális magzatok esetén is jelentôsen megnövekedhet a súlyos fokúan respiratorikus-metabolikus acidózissal született borjak aránya, amely intenzív kezelés nélkül, ill. ellenére halvaszületéshez vezethet.
A megszületést követôen a légzés elkezdésével és ritmusossá
válásával a méhen belüli hypoxia miatt korábban kialakult vérérösszehúzódás megszûnik, és a felhalmozódott szerves savak (fôleg tejsav) a véráramba kerülnek. Valószínûleg ezzel magyarázható az ellés utáni 10 percben a pH és metabolikus paraméterek további csökkenése. Ezt követôen, megkezdôdik a respiratorikusmetabolikus acidózis kompenzációja. A kifejezett respiratorikusmetabolikus acidózis esetén annak arányától függôen a kompenzáció elhúzódik, az újszülött borjak késve állnak fel és késik a
megfelelô mennyiségû kolosztrum felvétele is, amely fokozott fertôzési veszéllyel párosul.

Annak ellenére, hogy a magzati korban a tüdô nem funkcionál
(vagyis nem vesz részt a gázcserében), számos feladata van. Így jelentôsen hozzájárul az amnionfolyadék termelôdéséhez, amely a
magzat mechanikai védelmén túlmenôen jelentôs glikogénraktárnak is számít. Közvetlenül a megszületés elôtti idôszakban a tüdôben un. felületaktív anyag (surfactant) képzôdik, amely lipoprotein tulajdonsága révén kibéleli az alveolusok felületét.
A légzés elkezdôdésével a tüdô számára ez olyan stabilizáló mechanizmust jelent, amely lehetôvé teszi, hogy a viszonylag alacsony
intrapulmonalis nyomás mellett az összes alveólus részt vegyen a
gázcserében, vagyis megakadályozza az alveólusok újbóli összeesését. Ugyancsak közvetlenül a megszületés elôtt, a légzôközpont érési folyamatával párhuzamosan ultrahang segítségével légzômozgásokat figyelhetünk meg. Természetesen ezen légzômozgások nem kifejezettek, mivel az intrauterin a légzôközpontra csak
közepes erôsségû ingerek hatnak. A tüdôben lévô amniális váladék
nagy része természetes szülés közben kipréselôk a tüdôbôl, míg
kisebb része a nyirokkeringés révén szívódik fel. Éppen ezért, a légzés elkezdôdése és az amniális váladék felszívódása után mintegy
8-12 cm H2O negatív intratorakális nyomás szükséges a légzés fenntartásához.
A vérkeringés megváltozása
Közvetlenül a megszületés után a köldökzsinór a bôrköldök alatt
kb. 5-8 cm-re az anyaállat vagy az újszülött mozgása következtében rendszerint elszakad. A köldökerek izmos fala az elszakadást
követôen erôteljesen összehúzódik, keresztmetszete egész hosszában megszûkül. A szakadás helyén a vérér gyorsan trombotizálódik. A köldökerek elszakadása egyben a magzati vérkeringés megszûnését eredményezi, ami együtt jár a Botallo vezeték és a foramen
ovale elzáródásával.
A légzés elkezdôdésével és ritmusossá válásával az újszülött borjak parciális oxigén nyomása hamarosan megközelíti a felnôtt korra jellemzô értéket. Ennek, valamint a hypercapnia csökkenésének
következtében a tüdôerek kitágulnak és ezáltal vascularis ellenállásuk gyorsan csökken, ami a vérátfolyás fokozódását eredményezi.
A levegôvel telt tüdôbôl származnak azok a vazoaktív kininek,
amelyek hatására egyrészt a pulmonalis erek dilatációja tovább fokozódik, másrészt a ductus arteriosus és a köldökerek elzáródása
bekövetkezik. A tüdôbeli vérátfolyás ellenállásának csökkenésével egyetemben csökken a jobb pitvari nyomás. A köldökerek elszakadásával párhuzamosan a bal pitvar és kamra vérmennyisége
fokozódik, ami a foramen ovale elzáródását eredményezi.

Minden gazda ezt látja szívesen az istállóban
A légzés elkezdôdése és ritmusossá válása
Az önálló, új élet létének alapfeltétele a légzés elkezdôdése és ritmusossá válása. A központi és perifériás kemoreceptorok egyrészt
a hypoxia és hypercapnia, másrészt a pH változások következtében aktiválódnak, vagyis hatásukra kiváltódik a légzés és ritmusossá válik. A külsô környezeti hômérsékletkülönbségbôl eredô
un. termál inger, valamint az új környezetbôl származó taktilis
ingerek is izgató hatást fejtenek ki a légzôközpontra, ahogyan az
újszülöttek felnyalása is. Az elsô légvétel egy mély erôltetett
belégzéssel kezdôdik. Az újszülött borjúnál mintegy 60-80 cm
H2O negatív intratorakális nyomásra van ahhoz szükség, hogy az
elsô légvétel során a tüdô megteljen levegôvel. Közismert, hogy
a méhen belüli magzat tüdeje nem funkcionál. A fejlôdô magzat
jobb kamrájából a vér a tüdôerek nagyfokú ellenállása miatt a
Botallo vezetéken keresztül az aortába jut.
2009/5

Termoreguláció
A megszületést követôen az újszülött borjú a külsô környezeti hômérsékletnek, ill. annak változásainak is közvetlenül ki van téve.
Ez rendszerint alacsonyabb, mint az anyaállat testhômérséklete.
Közvetlenül a megszületés után az újszülöttek testhômérséklete
csökken, majd folyamatosan eléri a felnôtt korra jellemzô értéket.
Az újszülött borjak termoregulációja egyrészt az anyagcsere fokozódása (közvetlenül a megszületés után háromszorosára fokozódhat), másrészt a hôveszteség csökkentése (reszketés) révén szabályozott. Minthogy az újszülöttek glikogén és zsírraktárai korlátozottak, ezért a megfelelô mennyiségû és minôségû táplálékfelvétel alapvetô jelentôségû. Ennek ellenére az anyagcsere folyamatok
is korlátozva vannak, mivel csak bizonyos fokig fokozódhatnak.
Az újszülöttek bôralatti zsírrétege minimális, így szigetelô hatása
is korlátozott. Minthogy közvetlenül a megszületés után a test felülete nedves, így a hôveszteség is nagyobb mértékû.
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Kolosztrumitatás jelentôsége
A megfelelô mennyiségû és minôségû kolosztrum felvétele nemcsak energiaforrásként szolgál, hanem az újszülött passzív védekezôképességének kialakításában alapvetô jelentôséggel bír. A születendô borjúmagzatok gyakorlatilag immunglobulin hiányosak,
mivel a placenta felépítése megakadályozza az immunglobulinok
átjutását.
A kolosztrum tulajdonképpen a tejmirigy felhalmozódott szekréciójának felel meg. A kolosztrum immunglobulin koncentrációja
az ellés elôtti 5. héttôl kezdve folyamatosan növekszik és a tulajdonképpeni ellés elôtti második héten eléri maximális koncentrációját. Ezen kívül nagy mennyiségben tartalmaz kazeint, zsírt és
vitaminokat. A keringô immunglobulinok mennyiségének jelentôs szerepe van a vérfertôzés elleni védekezésben. A hasmenés kialakulását ugyan nem akadályozzák meg, mivel az immunglobulinok a bél lumenét nem érik el megfelelô mennyiségben. Ugyanakkor a keringô immunglobulinok csökkentik a hasmenés súlyosságát azáltal, hogy megelôzik a folyadéknak és a különbözô ionoknak a bél lumenébe való fokozottabb kiáramlását. A kolosztrum
celluláris alkotórészei (limfocita, makrofág) a bélfalon keresztül átjuthatnak és egy bizonyos ideig a celluláris védelmet erôsíthetik.
A megszületést követô 24 órán belül az immunglobulinok a vékonybélbôl szívódnak fel. A különféle immunglobulinok felszívódási mértéke és idôtartama eltérô. Ugyanakkor az idô múlásá-
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val arányosan csökken felszívódásuk. Minthogy ez a felszívódási
folyamat nem immunglobulin specifikus, vagyis bármilyen makromolekula felszívódhat, ezáltal megakadályozhatják az immunglobulinok felszívódását.
A következô részben a születendô és az újszülött borjak vitalitásának megállapítása lesz a témánk.
Köszönetnyilvánítás: Vizsgálatainkat a GAK-CALVES05
(OMFB 00173, OMFB-00177/2006) pályázat támogatta.
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Involúciós szövôdmények elôzményei és következményei,
valamint kockázatuk elôjelzése anyagforgalmi
vizsgálattal tejhasznú tehenekben
Dr. Könyves László
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar
Az Európai Unió 2007-2013 közötti idôszakra szóló állategészségügyi stratégiája a „Jobb megelôzni, mint gyógykezelni” alcímet
viseli. Ez felhívja a figyelmet a megelôzés központú gondolkodásmód terjedésére és fontosságára.
A tejhasznú tehenek tejtermelési eredményei az utóbbi évtizedekben intenzíven növekednek. E növekedést azonban a szaporodási
teljesítmény gyengülése kíséri. A gyenge szaporodási teljesítmény
jelentôs gazdasági veszteséget okoz, ezért a szaporodási zavarok
megelôzése elemi érdek.
A tejhasznú tehenek az ellés körüli idôszakban labilis anyagcsereállapotuk miatt fokozott érzékenységet mutatnak a környezetük
iránt. Az ellés körül a megváltozott élettani és környezeti feltételrendszerhez való alkalmazkodás részeként, metabolikus és endokrin változások sorozata zajlik. Az elôforduló megbetegedések hátterében, tágabb értelemben a megváltozott körülményekhez való
alkalmazkodás zavara áll. Az alkalmazkodási folyamatok megfelelô metabolikus mutatók ellenôrzésével nyomon követhetôk. Az
egyes mutatók élettani tartománytól való eltérései jelezhetik az alkalmazkodási folyamat zavarát, ezért azokat biológiai kockázatokat jelzô tényezôkként is meghatározhatjuk.
Az itt közölt vizsgálatok fô célkitûzése, hogy hozzájáruljon a
tejhasznú tehenek teljesítményét érintô kockázatok, valamint az
azokat elôre jelzô tényezôk jobb megismeréséhez. A magzatburok
visszamaradás (MBV) és a méhinvolúció bakteriális szövôdményei (MBSZ, sin.: méhgyulladások) olyan, a gyakorlatban gyakran elôforduló involúciós szövôdmények, amelyek ok tana összetett és kialakulásuk elôjelzése nem megoldott. A kutatómunka során a tejhasznú tehenek ellés körüli idôszakának energiaforgalmát
és sav-bázis anyagcseréjét jellemzô metabolikus paraméterek, valamint a szaporodási teljesítmény és a tejtermelést közötti összefüggéseket vizsgáltuk. Az involúciós szövôdmények kialakulási a
kockázatának idôben történô felismerése fontos a megelôzési stratégia kidolgozása érdekében.
A vizsgálatban arra kerestünk választ, hogy a tejhasznú tehenek
energiamérlegét és sav-bázis anyagcseréjét jellemzô metabolikus
és egyéb paraméterek alkalmasak-e a magzatburok visszamaradás
(MBV) és a méhinvolúció bakteriális szövôdményeinek (MBSZ,
sin.: méhgyulladások) kialakulásának elôjelzésére. Elemeztük továbbá az egyes involúciós szövôdmények és szaporodási rendellenességek egymáshoz való viszonyát. Vizsgáltuk a MBV és a puerperális metritis (PM) hatását a tehenek a ciklikus petefészek mûködésre, a szaporodási teljesítményre és a tejtermelésre.
A vizsgálatba folyamatosan, a várható ellés elôtt <14 nappal levô,
klinikailag egészséges holstein-fríz teheneket vontunk be. Összesen 105 tehén adatát értékeltük. A vizsgálatok az alábbi elemekbôl tevôdtek össze:
Anyagforgalmi vizsgálatok
Vér- és vizeletmintákat vettünk az energiaforgalom és a sav-bázis
anyagcsere vizsgálata érdekében végzett laboratóriumi meghatáro2009/5

zásokhoz. A mintavételre a reggeli etetést követô 3-5 óra elteltével, ellés elôtt (prep.) <14., az ellés után (pp.) a 4., 10-14., 2835., 56-63. napon került sor. A mintákból meghatároztuk a vérplazma nem észterifikált zsírsav- (NEFA) glükóz- és acetecetsav(AcA) koncentrációját, valamint aszpartát-aminotranszferáz (AST)
enzimaktivitási értéket.
A ketonuria mértékét a vizeletminták acetecetsav-koncentrációjának szemikvantitatív meghatározásával végeztük, a pozitív reakciót keresztekkel (+/++/+++) jelöltük. A sav-bázis anyagcsere
állapotának jellemzésére meghatároztuk a vizeletminták pHját és
nettó sav-bázis ürítés (NSBÜ) koncentrációját. A mintavételekkel
egyidôben a testkondíciót (BCS) egy 5 pontos skála segítségével
bíráltuk el.
Klinikai vizsgálatok
Klinikai vizsgálatokat végeztünk a pp. 4., 10-14., 28-35., 56-63.,
és 84-91. napon, amelyek során ellenôriztük a rektális testhômérsékletet, adatokat gyûjtöttünk a MBV és a MBSZ elôfordulásáról.
A petefészek-mûködés és a petefészkeken található képletek jellemzése érdekében ultrahangkészülék segítségével rektális petefészekvizsgálatokat végeztünk az ellés utáni 28-35., 56-63. és 84-91.
nap elteltével. A méhmegbetegedések diagnosztizálásakor a
magzatburok-visszamaradást, valamint a méhinvolúció bakteriális szövôdményeinek (MBSZ) klinikai megjelenési formáit (puerperális metritis (PM), toxikus puerperális metritis (TPM), a
klinikai endometritis (KEM) és pyometra) különítettük el.
Szaporodási és tejtermelési adatok gyûjtése
Feljegyeztük az ivarzások idôpontját, a mesterséges termékenyítések (MT) idejét és eredményét, az elléstôl az elsô mesterséges termékenyítésig, valamint az elléstôl a vemhesülésig eltelt idô hoszszát és a vemhesüléshez szükséges termékenyítések számát. Rögzítettük a termelt tej mennyiségére, zsír- és fehérjetartalmára
vonatkozó adatokat.
Eredmények
Az értékelt 105 tehén adatai alapján az ellés elôtti <14 napban a
plazma NEFAkoncentráció pozitív (esély hányados (OR): 102,1;
P<0,05) (1. ábra), a vizelet nettó sav-bázis ürítés- (NSBÜ) koncentráció negatív (OR 0,99; P<0,05) (2. ábra) összefüggést mutatott a MBV esélyével.
A 102,1-es esély hányadost (OR) úgy kell érteni, hogy a plasma
NEFA-koncentráció 1 mmol/l-rel való emelkedése 102,1 szeres
esélynövekedést jelent a MBV kialakulására. Kisebb léptéket figyelembe véve tehát már csekélynek mondható 0,1 mmol/l NEFA
koncentráció emelkedéskor is több mint 10-szeres MBV esélynövekedéssel kell számolni.
A plazma NEFA- és a vizelet NSBÜ-koncentráció prep. negatív
korrelációt mutatott (r=-0,24; P<0,05). Tehát az ellés elôtti acidózis kialakulásával nô a zsírmobilizáció foka és az MBV esélye.
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A legalább 1,0 pont BCS vesztés esetén eltérô mértékben nôtt a
MBSZ-nek esélye attól függôen, hogy az prep. <14 – pp. 28-35.
nap (OR:2,82; P<0,05), a prep. <14 – pp. 10- 14. nap (OR:4,79;
P<0,01) vagy a pp. 10-14. – 28-35. nap (OR:10,81; P<0,01)
között zajlott-e le.
A PM-ben szenvedô állatok laktációjuk 4. (P<0,05) és elsô 100
napjában mért tej-(P<0,05), tejzsír- és tejfehérje-termelése
(P<0,01; P<0,01) elmaradt egészséges társaikétól (1. táblázat).
Ellésszám
csoport

1. ábra. A magzatburok-visszamaradás valószínûsége és az ellés
elôtt <14 nappal mért vérplazma NEFA-koncentráció kapcsolata*
(*: Probability of Retained Placenta = a magzatburok-visszamaradás valószínûsége)

paraméter
1. MT
ideje, nap
ElléstĘl a
vemhesülésig eltelt idĘ, nap
4. napi
tejtem., kg
100 napos
tejterm., kg
100 napos
tejzsír, kg
100 napos
tejzsír, %
100 napos
tejfeh., kg
100 napos
tejfeh., %
ElĘzĘ 305
napos lakt.
tejterm., kg

ELSėBORJAS

TÖBBSZÖR ELLETT

(n=34)

(n=71)

PM+
(n=24)

PM –
(n=10)

112,4
r36,5
185,2
r98,7

110,4
r 60,9
191,5
r67,9

18,3
r5,2
2489
r563
90,9
r22,7
3,7
r0,8
74,5
r15,7
3,01
r0,19
-

22,3
r6,9
2388
r379
98.1
r2,9
4,1
r0,7
73,8
r10,8
3,05
r0,18
-

PM +
PM –
(n=23)
(n=48)
átlag r szórás
94,7
79,8
r36,8
r39,9
168,1
148,5
r92,2
r101,1
25,0
r5,4
2848 a
r688
10,9
r24,6 a
3,6
r0,6
86,3
r22,1 aa
3,04
r0,26
8343
r1789

26,0
r7,2
3257 b
r802
117,6
r29,1 b
3,6
r0,5
99,8
r25,0 bb
3,06
r0,20
7888
r1683

ELSėBORJAS +
TÖBBSZÖR ELLETT
EGYÜTT (n=105)

PM +
(n=47)

PM –
(n=58)

102,8
r49,6
177,0
r94,9

86,7
r40,6
159,6
r94,5

22,1
r6,2 A
2695
r657 A
97,8
r24,3 AA
3,7
r0,7
81,3
r20,3 AA
3,03
r0,23
-

25,4
r7,2 B
3097
r813 B
113,9
r28,7 BB
3,7
r0,6
94,9
r25,2 BB
3,06
r0,20
-

MT = mesterséges termékenyítés
a, b
és A, B: P<0,05;
aa, bb
és AA, BB: P<0,01

1. táblázat: A puerperális metritisben megbetegedett (PM+) és
abban nem szenvedô (PM-) tehenek szaporodási és tejtermelési adatainak összehasonlító elemzése

2. ábra. A magzatburok-visszamaradás valószínûsége és az ellés elôtt
<14 nappal mért vizelet NSBÜ- (NABE) koncentráció kapcsolata*
(*: Probability of Retained Placenta = a magzatburok-visszamaradás valószínûsége)

A legalább 2+ -es ellés elôtti ketonuria esetén nôtt a MBV kialakulásának esélye (OR:Inf.; P<0,05).
A MBV elôzménnyel több mint 27-szeresére nô a PM
kialakulásának esélye (OR:27,3; P<0,001). A PM esetén majd 3szorosára nôtt a morfológiailag inaktív petefészkek jelenlétének
esélye a pp. 28-35. napon (OR:2,83; P<0,05).
Az ellést követô 4. napi (korai) legalább 1+ -es ketonuria esetén
jelentôsen nôtt a MBSZ (OR:2,64; P<0,05) és ezen belül a pp.
10-14. napi puerperális metritis (PM) kialakulásának esélye
(OR:2,65; P<0,05). Az MBSZ nagyobb esélyét a prep. 14 napon
belül kialakuló >0,2 mmol/l plazma NEFA-koncentráció
(OR:3,44; P<0,05) ugyancsak jelzi.
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Következtetések és javaslatok a gyakorlat számára
Az elvégzett vizsgálatok eredményeképpen feltárt összefüggések
ismerete segítséget nyújt a tejhasznú tehenek elléskörüli alkalmazkodási zavaraiból eredô egészségi-, szaporodási- és termelési
kockázatok elôjelzéséhez, nyomonkövetéséhez és a megelôzés
módszereinek fejlesztéséhez.
A tejhasznú tehenek energiaforgalmát jellemzô mutatók közül a
vérplazma NEFAkoncentráció, a ketonuria és a testkondíció, továbbá a sav-bázis egyensúly állapotát tükrözô vizelet NSBÜ-koncentráció meghatározásával elôjelezhetôk a magzatburok-visszamaradás és a méhinvolúció bakteriális szövôdményeinek magasabb
elôfordulási esélyével járó kóros élettani állapotok. Az involúciós
szövôdmények a fôként a puerperális metritis kialakulásának
következményeként kockázatot jelentenek a tejhasznú tehenek
szaporodási- és termelési teljesítményére.
A gyakorlat számára javasolható az ellés körüli idôszakban a tejhasznú tehenek energiaforgalmának és sav-bázis anyagcseréjének
rendszerbe foglalt ellenôrzése. A szûrôvizsgálatokat az ellés elôtt
<14 nappal, majd az ellést követô 3-4., 10-14., és 28-35 nappal
célszerû elvégezni. A vizsgálatok lehetôvé teszik a veszélyeztetett
egyedek kiszûrését és megjelölését. Rájuk a késôbbiekben fokozott figyelmet lehet fordítani. Nagy állományok esetén megfelelô
idôközönként végzett, tervezett vizsgálatokkal a fent jelzett mutatók segítségével jól nyomon követhetôk és elemezhetôk az állomány teljesítményét hosszabb idôtartományban érintô kockázatok.
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FELHÍVÁS
EUROPEAN CHAMPIONSHIP, CREMONA 2010
… szeretné tehenével képviselni hazánkat az Európa Show-n?
… szeretne tagja lenni a magyar válogatott csapatnak a 2010-es cremonai Európa-bajnokságon?
… szeretne közvetlen részese lenni a sikernek?
… szeretné megmérettetni tenyészállatát európai szintéren?
Várjuk azon tenyésztôk jelentkezését, akik a fenti kérdések bármelyikére igennel válaszolnának!
Feltételek:
- kimagaslóan jó küllem
- 220-224 konstrukciós kód
- megfelelô állategészségügyi státusz
A felmerülô költségeket az EHRC fedezi!
A jelentkezéssel és a részletekkel kapcsolatban kérjük, keresse a Holstein Egyesület munkatársait:
Iroda: 06-1-412-5050
Kôrösi Zsolt 30/9706-004 • Harsányi Sándor 30/9216-022 • Sebôk Tamás 30/9706-003
Jakab Lajos 30/9706-002 • Doma Pál 30/9216-025 • Berkó József 30/9516-681

Legyünk büszkék eredményeinkre, mutassuk meg
Európának a magyar holstein-fríz „erejét”!
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A fiziológiai körömforma
az egészséges körmök feltétele
Dr. Barbara Benz
Gummiwerk Kraiburg Elastik GmbH.

A szarvasmarhák természetes életterében a körmök növekedése és
elhasználódása összhangban állnak. A körmök megfelelô alakját a
köröm hátsó falának dôlésszögével lehet meghatározni. Ez a dôlésszög kb. 50°-os, a köröm hátsó falának a sarokvánkoshoz viszonyított aránya pedig 2,2 : 1 (PAULUS, 2004).
Ha a körmök dôlésszöge túlságosan lapos, akkor a rájuk kifejtett terhelés kedvezôtlenül érinti az állatot, ami szélsôséges esetben az ínhártya zúzódása miatt akár körömgyulladást is okozhat. (Toussaint
Raven, 1998).

1. ábra: A túlságosan lapos és a megfelelô dôlésszögû köröm terhelése (Toussaint Raven, 1998)
Ezen túlmenôen a nem megfelelôen meredek körmök esetében túlságosan kicsi a köröm felsô részének a talajtól számított magassága, mely által jelentôs mértékben megnövekedik a fertôzô körömbetegségek kialakulásának veszélye. A körömápolás során ezt az
állást korrigálják.
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A szarvasmarhák alapvetôen a puha talajt választják
Az utóbbi években a puha gumipadozat jelentette az elsô fontos
lépést a természetes talajviszonyokhoz igazodó járófelületek
terén. Ennek a fejlesztésnek köszönhetôen jelentôs mértékben
javult a körmök egészségi állapota, továbbá az állatok is aktívabbak lettek. A gumiból készült járófelületek azonban ennél sokkal
többet nyújtanak: a pediKURA-rendszer ún. „koptatózónákkal”
egészíti ki a puha gumitalapzatot. Ez a megoldás hasonlóságot
mutat a természetben megtalálható körülményekkel, melynek következtében a körmök kopása egyenletes lesz. Mindez még az
intenzív istállótartási körülmények között is hozzájárul ahhoz,
hogy az állatok megôrizhessék körmeik természetes formáját. A
rendszer figyelembe veszi azt, hogy az állatok a puha talajt
részesítik elônyben, hiszen a finom koptatószerrel kombinált felületû pediKURA szônyeg hasonlóan puha, mint az ismert
KURA-járófelület. A rendszeres körömápolás célja – a túlságosan

padozat

2. ábra: A körmök állása az ápolás elôtt és azt követôen (aid 2008)
Ahhoz, hogy a körmök formája megfelelô legyen, az istállóban
történô tartás során is ügyeljünk arra, hogy a szaruképzôdés és -kopás egyensúlyban legyenek egymással. Ha megfigyeljük a legelôn
vagy a szántóföldek mentén vezetô utakon tartózkodó szarvasmarhákat, akkor azonnal szembetûnik, hogy a puha talajt részesítik elônyben a köves, kavicsos járófelülettel szemben. Ebbôl kifolyólag nem
sok értelme van annak, ha az egyenletes körömkopás elérése céljából kombinálni kívánjuk a folyosók puha felületét a betonból készített istállótalapzattal. Az állatok ugyanis igyekeznek elkerülni
a kemény talajt és amilyen mértékben csak lehetséges, a puha területeken zsúfolódnak össze egy csoportban. Mindez további stresszhez vezethet, különösen akkor, ha a rangsorban alacsonyabb helyen álló vagy beteg állatokat a többiek elkergetik a puha talajról.
(Telezhenko, 2006).
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Koptatóanyaggal ellátott és speciális profillal kialakított
pediKURA-járófelület
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lapos állású körmök korrigálása helyett – a tényleges ápolás, különös tekintettel a fertôzô körömbetegségekre. A tartási körülmények nagymértékben hozzájárulhatnak a körmök egészségének
megôrzéséhez.

pediKURA a gyakorlatban

Az alapelv így hangzik: minél inkább olyan körülményeket teremtünk az istállóban, melyek a legelôn fellelhetô viszonyoknak
megfelelnek, annál egészségesebbek és terhelhetôbbek lesznek az
állatok körmei. Mindemellett a körmök megfelelô formája nagy
jelentôséggel bír a körmök egészségének szempontjából.
A pediKURA-rendszer teljes mértékben megfelel a szarvasmarhaistállók járófelületeivel szemben támasztott három legfontosabb
követelménynek: a körmöknek megfelelô mértékû puhasággal rendelkezik, kellôképpen gátolja az állátok elcsúszását, továbbá ideális mértékben koptatja a körmöket.
Mindezek által a pediKURA-rendszerrel egy újabb lépést tettünk
afelé, hogy a természetes talaj tulajdonságait bevigyük az istálló
falai közé. A rendszeres és szakszerû körömápolást természetesen
továbbra is körülbelül évente két alkalommal el kell végezni, de
sokkal inkább ápolás, mintsem az állás javítása vagy esetleg egy
betegség kezelése céljából. A természetes talajjal szemben természetesen egy óriási különbség azért továbbra is megmarad. Ez pedig nem más, mint a trágya és a vizelet magas koncentrációja.
Ezért is nagyon fontos az, hogy járófelületek megfelelô higiéniájával és a fekvéshez lehetô legnagyobb kényelmet biztosító körülményekkel hozzájáruljunk a körmök egészségének megôrzéséhez.

A termék iránt itt érdeklôdhet:
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Egyedül nem megy!
Tendre partnertalálkozó
A fenti jelmondat szellemében hívta a Bábolna Takarmány
(Tendre Kft.) partnereit szeptember 8-án szakmai és baráti találkozóra. A csodálatos Kiskunsági Nemzeti Parkban az országos hírû
Biczó Csárdában közel 300 partnerünket köszönthettük.
Prof. Dr. Fehér Károly cégünk sajtófônöke bevezetô szavai után
Kádár Péter ügyvezetô igazgató a kft. helyzetérôl, fejlesztési lehetôségeirôl tájékoztatta az egybegyûlteket. Ez annál is inkább tartott
különös érdeklôdésre számot, mert a Tendre a Bóly Zrt., Dalmand
Zrt., Pick Zrt., Sole-Mizo Zrt. és a Fiorács Kft. cégek társaságában a közelmúltban lett az ország egyik legnagyobb mezôgazdasági cégcsoportjának a tagja. Az igazgató a jövôkép felvázolásakor
a minôséget, a gazdaságosságot, a partneri kapcsolatok további fejlesztését, a tudatos piacépítést és a karakteres piaci megjelenést helyezte középpontba.

Minôség-megbízhatóság-hit-partnerkapcsolatok. Így összegezhetô a
Tendre cégfilozófiája.
A szakmai elôadásokat nagy figyelem kísérte. Prof. Dr. Horn Péter
egyetemi tanár, akadémikus „Az állattenyésztés elôtt álló ki-hívások és válaszok a XXI. sz. elején” címû elôadásában nem csu-pán
a világ állattenyésztésének helyzetét vázolta, hanem annak következményeit és tapasztalatait összevetette a hazai állattenyésztés
helyzetével, lehetôségeivel. A világhírû állattenyésztô tudós elôadásának végsô konklúziója: csak a modern alapokra helyezett, korszerû állattenyésztés felel meg az egyre nagyobb kihívásoknak.
Dr. Popp József „A fontosabb állati termékek világpiaci kilátásai”
címû elôadásában a legfrissebb adatokkal, tényekkel mutatta be az
állati termékek mai helyzetét.
Ám mielôtt a hallgatóság elveszett volna a számok tengerében az
elôadó a tendenciákat a genetika, a termelési színvonal, az állategészségügy, a környezetkímélô gazdálkodás, a hatékonyság, a támogatáspolitika összefüggésében vizsgálta. Még egy lényeges megállapítás: felfelé a mélypontról.
Dr. Fábián János, cégünk kutatás-fejlesztési vezetôje nagyon sejtelmes címet adott elôadásának: „500 ezer malac nem tévedhet”.
44 Holstein Magazin

Ilyen széles populációtól szerzett tapasztalatok alapján mutatta be
a Bábolna Takarmány legkorszerûbb malactakarmányozási módszereit, ismertette a cég új termékeit.
Folytatva a hagyományainkat ebben az évben is Termelési Díjjal
ismerte el néhány kiemelt partnerünk teljesítményét.
Tejelô tehén kategória – Nemesszalóki Mg. Zrt.
Sertés kategória – Középtiszai Mg. Zrt.
Baromfi kategória – Táp Kft.
Baromfi kategória – FELGYÔ-KEV Kft. Kisteleki telepe
Húsmarha kategória – Abaúji Charolais Kft.
2009. legnagyobb forgalma díj – Csonka Károly, márkaképviselô
Gödöllô
Életmû díj – Dr. Deme Pál, Középtiszai Mg. Zrt.

A Biczó Csárda kitûnô vendéglátása mellett Böhler János világbajnok és Szabó Erika segítségével új színfoltként hangulatos
kettes-fogathajtó versenyt rendeztünk.
A gyôzteseknek Kádár Péter ügyvezetô és Kovács Ferenc a Biczó
Csárda tulajdonosa adta át a tiszteletdíjakat.
A partneri verseny helyezettjei:
I. Ihász Béla, Seregélyes
II. Szájer József, Körmend (Rába Völgye Msz.)
III. Kátai Ferenc, Taksony (Agro-Taks Kft.)
III. Tóth Andrea és Kissné Babos Anikó a Tendre munkatársai
Partnereink általános véleménye szerint sok hasznos, gyakorlati
értékû információval gazdagodtak.
Hasonló, kitûnô hangulatú kapcsolatépítô rendezvényre a jövôben
is számíthatunk rájuk.
Hiszen mindenki tudja, hogy „Egyedül nem megy!”.
(X)
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Amit az itatóvízrôl tudni érdemes

A jelenkor tejtermelô tehenei finomra hangolt szerkezetek,
melyeknek 20-30 gallon (1 gallon= 3,785 liter) ivóvízre van szükségük a tejtermeléshez. Végülis a tej 87%-ban víz. Mégis az itatóvíz minôségének lehetséges hatásait az állomány egészségére és
tejtermelésére máig hozzáértés nélkül kezelték.
A Penn State és más egyetemek kutatásainak irányelvei szerint tiszta, friss, egészséges víznek kell folyni a telepeken.
Ezekre az irányelvekre hivatkozva meggondolandó, hogy nem kellene-e itatóvíz teszt eredményekkel kimutatni az állományban lévô
problémákat.
Az egyetlen igaz és kipróbált megoldás annak kimutatására, hogy
az itatóvíz milyen szerepet játszik az állomány egészségében vagy
a tejtermelési problémákban az, hogy az állomány egy elkülönített
részének jó minôségû vizet biztosítunk, és kimutatásokat végzünk
a felmerülô teljesítménybeli különbségekrôl.
Ha nem néz ki jónak, nem is az…
Pennszilvániai évszázados tapasztalatok azt igazolják, hogy a fizikai szennyezôdések sokkal valószínûbbek, mint az egészséggel
kapcsolatos szennyezôdések. Nem szabad elfelejteni, hogy a tejtermelô teheneknek nagyjából ugyanolyan íz- és szagérzékelési határértékeik vannak, mint az embereknek. Más szóval, ha a víz szaga
és íze nem tetszetôs a mi számunkra, az valószínû, hogy a teheneink számára sem lesz vonzó.
A leggyakoribb fizikai szennyezôdések:
• Fémek: A leggyakoribb fémek a vas és a mangán, melyek természetesen és bányászati tevékenység eredményeként elôfordulnak.
A vas 0,3 mg/l és a mangán rendkívüli 0,05 mg/l feletti koncentrációja egyértelmû fémes ízt okoz, ami csökkent tejtermelést eredményez. Kevésbé elterjedt a magas rézkoncentráció, mely a rézpipák korrodálódásának az eredménye és szintén fémes ízt okoz.
• Hidrogénszulfid gázok: Ezek a természetben elôforduló gázok záptojásszagot eredményeznek, mely nagyban lecsökkenti az állatok
vízfelvételét, ezáltal csökkentik a tejtermelést. Ez gyakran elôfordul, ha a vas- és mangánkoncentrációval van probléma.
• Oldott anyagok: Az összes vízben oldott anyag (TDS) magas koncentrációja akkor fordul elô, ha a víznek magas az ásványianyag tartalma, melyet általában földalatti sósvíz, bányászati tevékenység
vagy olajfúrás okoz. A TDS szint 3000 mg/l feletti értéke általában rossz ízt eredményez. Különbözô okokból magas TDS tartalmú víz kiszáradás tüneteit és elektrolit egyensúlyzavart okoz.
• Sók: A kloridok 250 mg/l feletti koncentrációja az általa okozott
sós ízzel csökkentheti a tejtermelést. A tejtermelô tehenek számára
a vízben oldott nátrium ritkán okoz problémát, de ha a vízben oldott mennyisége meghaladja a 20 mg/l határértéket, kalkulálnunk
kell vele az ásványianyag szabályozás során. A magas nátrium- és
kloridszint azoknál a kutaknál fordul leginkább elô, melyek nagyon mélyek, vagy közel vannak utakhoz, olajfúráshoz.
• Keménységi fok: A vízkeménységet leginkább a kalcium és magnéziumtartalom okozza. A kemény víznek önmagában nincs hátrányos hatása a tejtermelésre vagy az állomány egészségére, de egyes
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ásványok túlzott mennyisége problémát okozhat. A takarmányadag kiszámításakor kalkulálni kell a víz kálciumtartalmával, ha
az 500 mg/l felett van. A magnéziumkoncentráció 125 mg/l felett
laxáns hatású lehet és szintén kalkulálni kell vele az adagban.
Megbetegítheti az állatokat…
Kevésbé ismert, de sokkal súlyosabb problémát okozhat az egészséggel kapcsolatos anyagok jelenléte a vízben. Ezeknek nincsenek
nyilvánvaló tünetei, de hosszútávon betegségek kialakulásához vezetnek az állományokban:
• pH: Az 5.1 pH érték alatti savas víz megnöveli a krónikus, illetve
az enyhe acidózis kialakulásának esélyét. Ennek következtében
lecsökken a tejtermelés, csökken a tej zsírtartalma, szegényes lesz
a fejlôdés és állataink növekedése, csökken a takarmányfelvétel,
és több fertôzéses és anyagcsere probléma merül fel. A 9.0 pH
érték feletti lúgos víz okozhat az acidózishoz hasonló krónikus
vagy enyhe alkalózisos tüneteket. Alkalózis akkor is gátló tényezô
lehet, ha a takarmányadag túlzott mennyiségû fehérjét, ásványi
anyagot, pufferanyagot tartalmaz, illetve különösen lucernában
gazdag takarmányadagoknál fordul elô.
• Nitrát és nitrit: Már a 20 mg/l-es nitrogéntartalom is problémát
okozhat a tejtermelô teheneknek. A megemelkedett nitrátszint reprodukciós problémát okozhat a termelô állományban és lassabb
fejlôdést a növendékek esetében, a takarmányadagból felvett nitrát
mennyiségétôl függôen. Okozhat még légzési zavarokat és a nem
megfelelô oxigénfelvétel következtében szürkésbarna nyálkahártyát. Egyes leírások szerint már 1 mg/l feletti nitrogénkoncentráció is káros a tejelôállományokban, de ritkán fordul elô, hogy ezt
meghaladó értéket találjanak vizekben. A nitrit mérgezôképessége
azonos tüneteket okoz, mint a takarmányból, illetve vízbôl történô magas nitrátfelvétel. Magas koncentrációnál terméketlenséget,
akár vetélést is okozhat, valamint lassú fejlôdést és növekedést.
• Szulfát: Az 500 mg/l feletti szulfátkoncentráció hasmenést, csökkent tejzsírtartalmat és ásványianyag-egyensúly zavart okozhat,
különösen a fiatal állatok esetében. A magas szulfátszint megnövelheti a szelén, E-vitamin és réz iránti szükségletet. Egy idô
után néhány állat közömbössé válhat a megemelkedett szulfátszinttel szemben, ez csökkent tüneteket eredményez.
• Baktériumok: Az E. coli baktérium jelenléte a vízben sokkal súlyosabb szennyezôdést jelent az állatok és az ember számára
egyaránt. Az E. coli baktériumnak és egyéb coli típusú baktériumoknak hiányoznia kell az itatóvízbôl, valamint abból a vízbôl
is, melyet a berendezések tisztítására vagy akár tôgymosásra használunk. Korábbi tanulmányokban még azt javasolták, hogy a különbözô egészségügyi problémák elkerülése érdekében a szarvasmarhák itatóvize 100 milliliterenként kevesebb, mint 50 coliform
baktériumot tartalmazhat. Azonban a pennsylvaniai egyetem legújabb kutatásai nem tudtak korrelációt mutatni a coli-típusú baktériumok és az állományok egészségi állapotának eredményei
között. A coli-típusú baktériumok jelenléte a vízben szorosan kapcsolódik a vízgyûjtô helyhez. Az itatóedények és tálak, valamint
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Szakfordítás
a víztartályok tisztítását naponta kell végezni annak érdekében,
hogy csökkentsük a baktériumok elszaporodását. Az itatóedények
alapját érdemes oly módon megemelni, hogy a trágya okozta baktériumszennyezést lecsökkentsük.
Kis költség, nagy hatékonyság…
A fent említett fizikai és egészségre káros szennyezôdések általában
200 dolláros költség alatt kimutathatók az ivóvízbôl. Ha ivóvíz
vizsgálatra szánjuk magunkat, a következô tippeket érdemes megfogadni:
• Az víz vizsgáltatása váljon rendszeressé. Általában 14 havonta érdemes a vizet vizsgálatnak alávetni, amit az évszakok és idôjárás
változása indokol. Ezek számos szennyezôdést okozhatnak.
• Államilag elismert laboratóriumot bízzunk meg a feladattal. Az állami elismerés igazolja, hogy megfelelô berendezésekkel és hozzáértô szakemberekkel dolgoznak, ezáltal pontos eredményeket
adnak. A hivatalos laboratóriumok használata biztosít arról, hogy
az eredmények felhasználhatók egy késôbbi vízminôség javítási
döntés során.
• Kérdezzük meg, vannak-e kísérleti csomagjaik. Bizonyos laborok,
melyek gyakran dolgoznak tejtermelô telepek megbízásából, kifejlesztettek olyan csomagokat, melyek keretében a fent említett paramétereket vizsgálják. Egy jó csomagnak tartalmaznia kell a pH
értéket, az összes oldott anyag mennyiségét, nitrát-, nitritkoncentrációt, kalcium, réz, vas, mangán, magnézium, nátrium, klorid,
szulfát tartalmat, valamint a keménységet, coli típusú baktérium
és E. coli baktérium tartalmat.

• Figyelembe kell venni a vizsgálati körülményeket. A szomszédos
földek hasznosítási módjai indokolhatnak a fentieken kívül további vizsgálati paramétereket. Például azoknak a telepeknek, melyek
benzinkút, szemétlerakó vagy ipari létesítmények közelében vannak, hasznára lehet különbözô ember alkotta szerves szennyezôdés
vizsgálata. További vizsgálat javasolt a telep ivóvizének megóvása érdekében, mielôtt eldöntjük, hogy a közeljövôben változtatunk valamit egy közeli terület földhasználatában. Például, ha olajfúrás tervezése merül fel a farm közelében, akkor egy átfogó fúrás
elôtti vízvizsgálatot érdemes megszervezni, hogy dokumentálják
a fúrások elôtti vízminôséget. Ez esetben egy laboratóriumi képviselônek kell a mintákat összegyûjtenie a telepen, hogy biztosítson azok érvényességérôl egy esetleges késôbbi jogi eljárás során.
Az itatóvíz minôségének hatásai a tejtermelésre és az állatállomány
egészségére nem ismeretlenek, de gyakran nem fordítunk rájuk
kellô figyelmet. Ha ön egy olyan állománnyal dolgozik vagy birtokában van, melynek megmagyarázhatatlan az alacsony tejtermelése vagy nem megfelelô az egészségi állapota, akkor egy alapos
vízvizsgálat megmagyarázhatja, mi a problémák igazi okozója. Az
államilag elismert laboratóriumokban történô vízvizsgálatok rendszeressé tétele elfogadható áron kimutathatja a mindennapi problémáinkat.
Forrás: Hoard’s Dairyman
2009. július, p 442.
Eredeti cím: Not just any old water
Fordította: Ruszkai Krisztina
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