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TÜDÔGYULLADÁS.
Kezeld, mielôtt
túl késô lenne!

EGYETLEN INJEKCIÓ
KETTÔS HATÁS
GYORS GYÓGYULÁS

A tüdôgyulladás gyors,
a Resﬂor® még gyorsabb
A tüdôgyulladás azonnali kezelést igényel! Tedd ezt Resﬂor®-ral!
A Resﬂor® egyszeri oltás - kettôs hatású készítmény, mely egyesíti az antibiotikum (ﬂorfenikol)
és gyulladás-csökkentô (ﬂunixin) gyors gyógyító hatását.
A kezelés után azonnal megfékezi a bakteriális fertôzést, csökkenti a lázat és leállítja a folyamatot,
amely visszafordíthatatlan tüdôkárosodáshoz vezetne.
A tüdôgyulladás gyógykezelésére legjobb választás a kettôs hatású Resﬂor® injekciós oldat.

Intervet Hungária Kft., 1139 Budapest, Teve utca 1/A-C Telefon (36 1) 456 3090, Fax (36 1) 456 3099, E-mail info.hungary@sp.intervet.com, www.intervet.hu
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Egyesületi élet

A felelôs kiadó jegyzete,
avagy ez az év is jól kezdôdik…
Bognár László
ügyvezetô igazgató, HFTE

A költségvetés szempontjából elenyészô összeg, mindössze százötven-kétszáz millió forint veszélyezteti a jó minôségû és világviszonylatban is elismert magyar állattenyésztés alapjait. A kormányzat ugyanis korábban eltörölte a tenyésztôk által alig érzékelhetô, ugyanakkor a jövôt jelentôsen befolyásoló, mindössze az
árbevétel három-öt ezrelékét kitevô tenyésztési hozzájárulást. Az
állattartók számára ez gyakorlatilag alig volt érzékelhetô, ugyanakkor a minôségi tenyészállat elôállítás költségeihez jelentôsen
hozzájárult. Az agrártárca további ötvenmillió forintot szándékozik zárolni a tenyésztésszervezési támogatásokból, amelyre így
mindössze hétszázmillió forint jut. Sokat veszíthetünk e minimális összeg miatt.
Ez egy remekül mûködô, fontos és önjáró alap volt, amelyet olcsó politikai népszerûség miatt törölt el adócsökkentés ürügyén a
kabinet. A magyar állattenyésztés jövôje költségvetési sorra került
át, ahol kiszolgáltatottá vált a politikának, és így a hiányzó százötven-kétszáz millió forint miatt mindent elveszíthetünk. Követnünk kell a nagy elôdök tanácsát, amely szerint „a jót jobbal párosítva, még jobbat kapsz”, így ez közösségi érték és érdek, hiszen ezek a fajták a közösség tulajdonát képezik. Ezt ássák alá végképp azok, akik a költségvetés szempontjából elenyészô összeg zárolásáról, és a tenyésztési hozzájárulás megszüntetésérôl döntöttek.
A szarvasmarha-tenyésztés az alap 53-54 százalékát tudta lehívni
korábban, tekintettel az ágazat gazdasági súlyára. Ráadásul a támogató hozzájárulást csak a kis- és középvállalkozások kaphatták
meg koncentráltan, indirekt módon, a számukra szolgáltatást nyújtó cégeken keresztül, amely jelentôsen csökkentette a tenyésztési
munka során felmerült többletköltségeiket.
Magyarországon termel a világ legkoncentráltabb tejelô szarvasmarha állománya. Világelsôk vagyunk, miután az átlagos állatlétszám háromszázötvenkét tehénre tehetô ellenôrzött telepenként.
Európában tizenkilenc egyed az átlag gazdaságonként, Hollandiában hatvanhárom-hatvannégy. Tavaly hetvennégyezer új szarvasmarha egyedet tudtunk törzskönyvezni, amelynek az alapját a tenyésztésszervezési támogatás jelentette. Az eredményeinkre nyugaton is felnéztek és elismerôen bólintottak.
A magyar tenyészállatok olyannyira elismertek a világban, hogy
például Ukrajnában, Fehéroroszországban, Kazahsztánban és az arab
világban nincs is vetélytársa a hazai állatoknak. Szomorúan látjuk
mindannyian, hogy míg korábban 2000-2200 eurót fizettek egy
törzskönyvezett vemhesüszôért, most ugyan az exportlehetôségek
radikálisan megváltoztak, de még így is 350.000 forint egy törzskönyvezett magyar tenyészállat ára. Ráadásul az Unió is támogatja a tenyészmarhák harmadik országba való értékesítését.
525.000 termékenyítési adatot dolgoztunk fel tavaly a tenyésztésszervezési támogatások segítségével. Ugyancsak ezen összegekbôl
végeztük az elengedhetetlen teljesítményvizsgálatokat is. Fejlett informatikai háttérrel dolgozunk, amely pedigréinformációk alapján
4 Holstein Magazin

állapítja meg az egyed genetikai tulajdonságát. Egyedülálló módon több mint száz információegységet adunk egy tenyészbika mellé a tenyészértékbecslés rendszerében. Ez azért szükséges, mert az
adott tehén termelésének alakulásában a genetikai háttér negyven
százalékot határoz meg, hatvan százalékot pedig a környezet.
A teljesítményvizsgálatok végzésében és a tenyészértékbecslésben
egyfajta hidegháború zajlik a világban. Magyarország egyre nehezebben tartja elônyét már a közép-európai mezônyben is, míg korábban például a tenyészértékbecslés rendszerében hazánk jelentette a csúcsot és a követendô példát számukra.
Évente hatezer fiatal tenyészbika minôsül a világban, ebbôl csak
mintegy százötven a piacvezetô. Ebben a programban hatvan fiatal magyar tenyészbika-jelölt vesz részt. Az ivadékteljesítményvizsgálat ütemtervében közel hat év telik el a párosítási terv megszületésétôl az értékelésig, ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok Mezôgazdasági Minisztériuma (USDA) és az iparági partnerek közremûködésével pénzt és idôt nem kímélve kifejlesztett
kísérleti módszer alkalmazásával már DNS-térképekkel dolgoznak. Hat év helyett már a tizenkettedik napon, az embrionális sejtek vizsgálati eredményébôl elvileg néhány tulajdonság vonatkozásában meghatározható, hogy ígéretes jövô elôtt áll-e az adott tenyészbika-jelölt, vagy sem.
Mikor jutunk ide? A tenyésztésszervezési támogatások drasztikus
megvonása miatt eleve vesztes a pozíciónk. Ha zárolják ezt az ötven millió forintot, akkor mindent elveszítünk. Irigyelt tenyésztô
államból sereghajtók leszünk, veszélybe kerül a tejtermelés gazdaságossága, az exportlehetôségek bezárulnak, kiszolgáltatott importfüggô országgá válhatunk, és komoly állománykiesés következhet be.
A magyar támogatás negyven százalékkal csökkent 2004 óta, akkor még 1,2 milliárd forint állt rendelkezésre a törzskönyvezési,
teljesítményvizsgálati és tenyészértékbecslési feladatokra, addig
az idén ennek a háromnegyede. Már a tavalyi hétszázkilencvenmillió forintos forrás sem volt elegendô a feladatok elvégzéséhez,
az bôven elfogyott az év végére. A szakmai szervezetek szerint
évek óta alulfinanszírozott a tenyésztésszervezés, a tenyészállatelôállítás, valamint a biológiai alapok fenntartása, miközben más
jogcímekre milliárdokat fizet ki a kormány. Az állattenyésztésre
mindössze tizenötmilliárd forintot szán a kormány az idén, ebbôl
elenyészô, 4,7 százalékot kíván az állattenyésztés biológiai alapjainak megôrzésére és fejlesztésére fordítani.
Az Uniós jogszabályok ráadásul lehetôvé teszik nemzeti forrásból
a törzskönyvezési költségek száz, valamint a teljesítményvizsgálati és tenyészértékbecslési költségek hetven százalékának térítését
átalánytámogatás formájában. Ezt a lehetôséget messze nem használja ki hazánk, a kormány ellehetetleníti az állattenyésztés alapjait, és úgy tûnik, nem érdeke, hogy elsôk legyünk a régióban.
2010/1
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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”!

30833 0363 5 Pille, a Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft. elsô
Aranytörzskönyves büszkesége. Az elismerés Uhrin Ernôt és munkatársait illeti.

A Gödöllôi Tangazdaság Zrt-nél 30013 3190 2 Róza ért el 100.000 kg-os termelést, melynek oklevélét Vikor Péter telepvezetô vehette át.
2010/1
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Aranytörzskönyvi avatások 2009.
Tavaly 26 egyeddel gyarapodott a 100.000 kg tejtermelést elért holstein-fríz tehenek elismerésére 1995-ben újraalapított Aranytörzskönyvünk. Az elmúlt 14 évben 240, szinte kizárólag a hazai tenyésztôi munkát dicsérô tehén „életrajzát” örökítettük meg általa.
Szívbôl gratulálunk valamennyi Tenyésztônek és Tulajdonosnak, akik jó tartástechnológiával és takarmányozással lehetôvé tették,
hogy ezek az egyedek kiaknázhassák a fajta hosszú hasznos élettartamban is megnyilvánuló kiváló genetikai tulajdonságait.

#

ENAR-szám

Név

Születési
idĘ

Ellések
száma

Apa

Anyai
nagyapa














3025922364
3200550287
3004572876
3004556096
3004561470
3079612848
3014512983
3014355009
3010926180
3036532220
3016605247
3014355511

Baki
Lívia
Tildi
Hanna
Lepke
Pomáz
Szuvas
Pados
Fokos
Remete
Babás
Csiga

1997. 06. 03.
1996. 03. 25.
1996. 12. 28.
1996. 07. 04.
1996. 03. 20.
1995. 07. 21.
1996. 05. 03.
1999. 01. 25.
1995. 09. 11.
1998. 09. 11.
1996. 02. 18.
1999. 02. 11.

10
11
7
10
10
9
10
7
10
7
11
7

12370
13406
11925
13769
13511
12840
13306
12523
8390
13423
13533
12523

10045
10375
11726
12500
8162
7699
9417
11996
11193
12800
9434
11421



3221900117

Halász

1995. 11. 19.

8

10748

9374















3191304018
3024002533
3012311403
3012315506
3036526968
3005722218
3005721309
3010742733
3010748205
3010730529
3087205854
3015520552
3083303635

Jenna
Eszter
EmĘke
Tündi
Memory
Látvány
Lina
Kati
Nóra
Kalap
Deli
Virgonc
Pille

1994. 02. 17.
1996. 12. 01.
1996. 03. 28.
1998. 02. 10.
1998. 05. 23.
1997. 01. 12.
1996. 11. 23.
1995. 07. 14.
1998. 01. 04.
1996. 01. 05.
1998. 08. 09.
1998. 11. 16.
1999. 02. 05.

12
9
10
9
8
7
10
11
8
9
9
7
8

8621
13897
12910
13759
14410
12310
12310
10045
14174
12893
12374
12523
12523

8011
10045
8972
13305
12720
8482
12149
10147
10045
9389
13044
8390
12892

TenyésztĘ és Tulajdonos
Hód-MezĘgazda Zrt., HódmezĘvásárhely
Gorzsai Mg. Zrt., HódmezĘvásárhely
Bólyi Mg. Zrt., Véménd
Bólyi Mg. Zrt., Véménd
Bólyi Mg. Zrt., CsípĘtelek
Szajki Zrt., Szajk, Tehenészeti telep
Bakony Ho-Li Kft., Borzavár major
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
Bosflór Kft., Veszprémvarsány
MezĘhegyesi Ménesbirtok Zrt., MezĘhegyes
Szikgát-Tej Kft., Debrecen
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
Teny: Hagisz Zrt., Halmaj
Tul: Ivanics Imre, Csobaj
Lakto Kft., Dabas
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
Hajdúböszörményi Mg. Zrt., Hajdúböszörmény
Hajdúböszörményi Mg. Zrt., Hajdúböszörmény
MezĘhegyesi Ménesbirtok Zrt., MezĘhegyes
Milkmen Földesi TejtermelĘ Kft., Paks
Milkmen Földesi TejtermelĘ Kft., Paks
Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut Major
Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut major
Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut major
Nagisz-Tej Kft., Nádudvar
Kapostáj Zrt., Kaposvár-Toponár
Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft., Kisdombegyház

$
DO
SR
KD
D






30155 2055 2 Virgonc a Kapostáj Zrt. zimányi telepén lépte át a százezret. A hóesésben Csécsei János és Nagy Imre kollégájával
büszkén mutatta be tehenüket.
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Amirôl tavaly olvashattak
Az alábbiakban a 2009. év lapszámainak összesített tartalomjegyzékét tekinthetik át, s ha valamelyik
cikk ismét idôszerûnek vagy érdekesnek tûnik, olvassák újra nyugodtan.
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Nem kell a magyar tej?! – fogyasztói patriotizmus vagy kozmopolita
hozzáállás?
Mert termelni csak egészséges állatokkal lehet – Buiatrikusok
Debrecenben
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Egyesületi élet

A HUNLAND TRADE Kft. egyik legfontosabb tevékenysége a nemzetközi vemhes üsző kereskedelem. A világ számos országába szállítunk tenyészállatokat, ezen a területen az egyik piacvezető kereskedő cég vagyunk Európában.
Magyarországról, Hollandiából, Németországból és már a tengerentúlról is szállítunk magas genetikai értékű tenyészmarhákat Oroszországba, Kazahsztánba, Közel-Keletre, Romániába, Bulgáriába és
egyéb országokba.

A HUNLAND TRANS Kft. a cég saját tulajdonú logisztikai részlege.
A fuvarozásban a legmodernebb kamionokat használjuk, amelyek
minden igényt kielégítenek és minden EU-s állatjóléti követelménynek megfelelnek.
A Hunland a közúti fuvarozás mellett élőállatok légi- és tengeri
szállítmányozásában is sokéves tapasztalattal rendelkezik.

Ha kínál, ha keres… legyen Ön is a Hunland partnere!
H-2347 Bugyi, Ráda puszta • Tel.: +36-29 548 500 • Fax: +36-29 548 501 • E-mail: hunland@hunland.hu
www.hunland.eu
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Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
Nem lesz SPS Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
idén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági támogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az uniónak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf József szerint kedvezôtlen Magyarország számára, hogy az SPS-t az
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási terület
esik el a szubvenciótól, amely a rendszer bevezetését követôen azt
továbbra is megkaphatta volna. Példaként említette a tejtermelést,
a húsmarhatartást, illetve a dohánytermesztést.
Kitért arra, hogy azok a kiemelt ágazatok, amelyek eddig támogatást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
választották el teljesen, a nemzeti támogatási kassza, a top-up kiürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelezte ugyanakkor, hogy a nemzeti hatáskörben felhasználható uniós
támogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben esetleg át lehet csoportosítani.
Megjegyezte: ezt az összeget a tejtermelés kapja az idén. A miniszter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
Kiemelte: ha be lehetett volna vezetni a rendszert, akkor a Magyarország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
kaphatták volna a támogatást.
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. A miniszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
ki azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság több mint egy
év alatt miért nem határozott az SPS bevezethetôségének ügyében.

Magyar Termék
A Magyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinamikusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
szolgáltatók összefogása, melyben a tagok megbízható és jó minôségû termékeikrôl és szolgáltatásaikról híresek.
A tagok termékeiken a Magyar Termék védjegy használatával és
annak közös marketingtevékenységével növelik a magyar termékek elismertségét. Tevékenységükkel a magyar gazdaságot és munkahelyteremtést támogatják. A válság ráirányította a fogyasztók figyelmét arra, hogy nincs egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
háttér nélkül. Ezt a tendenciát felismerték a kereskedelmi láncok
is, így egyre több figyelmet fordítanak a fogyasztók tájékoztatására. A védjegy biztosítja a vásárlók számára, hogy a termékek
eredetét egyértelmûen be tudják azonosítani, garanciát nyújt, hogy
jó minôségû magyar áru van a csomagban. Ez segít a kereskedelemnek a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a kereskedelemnek is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyarországon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.
Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.
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A rövid hírek összeállítója:
Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE

A lakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve a
zöldség és gyümölcsféléket. A megkérdezettek 52 százaléka, ha
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának.
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
mint prioritás, az ötödik helyen áll.
Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Január óta a korábbinál pontosabban jelöli meg hús-, hal-, és
tejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer, hogy
azok melyik országból származnak. A lépésre azért került sor,
mert sok esetben akkor is a „Made int he UK” felirat került a
címkékre, ha a termék összetevôi más országból származtak.
Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

Több mint negyven éves a Túró Rudi
A Pöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek örvend a fogyasztók
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunióba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval bevont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették a Túró
Rudi receptúráját. A termékfejlesztés gyakorlati lebonyolítása a
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának, Mandeville Rudolfnak a nevéhez köthetô. A terméket Klein Sándor
nevezte el, akit fiatal pszichológus szakemberként a név megalkotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô reklámkampány lebonyolításával bíztak meg. A nagyüzemi gyártás
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idôvel gyártották, ezért kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.
Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február

A margarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
A termék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat eredményeként született meg. A pályázati kiírás célja a lakosság megfelelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az elsô helyet termékével, melyet gyöngyházfénye miatt margarinnak
kereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
gazdaságos, laboratóriumban elôállítható élelmiszert 1870-ben hozták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
az üzletekben. A termék növényi olajokból készül és többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmaz.
Forrás: Progresszív magazin, XVIII.Évf., 1-2.szám 67.o.
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Nielsen: több tejterméket adtak el tavaly
Kismértékben nôtt a nagy forgalmú tejtermékek értékesítése
tavaly, miközben értékben 3 százalékkal csökkentek az eladások –
derül ki a Nielsen piackutató legfrissebb felmérésébôl.
A kiskereskedelmi forgalom sajtból mennyiségben 10, gyümölcsjoghurtból 2, tejfölbôl pedig 6 százalékkal nôtt 2009-ben, és többet adtak el túróból, vajból, kefirbôl és natúr joghurtból is. A
gyümölcsjoghurt, a vaj és a túró piaca értékben is bôvült, ugyanakkor mind mennyiséget, mind értéket tekintve kevesebbet adtak
el hûtött szeletes édességbôl és hûtött tejdesszertbôl. Az élelmiszerek mennyiségi eladásainak átlagosan 2 százalékos csökkenése ellenére a tejtermékek forgalma azért nôtt a piackutató szerint, mert
az emberek egy része úgy növelte fogyasztását, hogy az olcsóbb,
illetve nagyobb kiszerelésû termékek felé fordult, és kereste a promóciókat.
A mennyiségi eladással súlyozott fogyasztói átlagárak részben
csökkentek 2009. november-decemberben az elôzô évi hasonló
periódushoz képest. Például a trappistát is magában foglaló félkemény sajtok 3 százalékkal lettek olcsóbbak, a gyümölcsjoghurt 2,
a tejföl 7, a Túró Rudi 10, a túró 9, a vaj pedig 3 százalékkal. A
legnagyobb kategória, a sajt 70 milliárd forintot meghaladó forgalma értékben 5 százalékkal csökkent 2009-ben a megelôzô évhez képest. Mennyiségben viszont 10 százalékos növekedést regisztrált a Nielsen, így a piac mérete túllépett az 50 ezer tonnán.
A sajt teljes bolti eladásából tavaly 60 százalék jutott a trappista
sajtra, ami több mint 30 ezer tonnát jelent.
Forrás: MTI

Kéknyelv betegség vonatkozásában korlátozás alá vont körzetek módosítása
A kéknyelv betegség vonatkozásában 2009-ben végzett valamenynyi monitoring vizsgálat, így a korlátozás alá vont körzetekben a
szentinel szarvasmarhákon havonta ismételten végzett szerológiai
vizsgálatok, a mentes területeken a közel 14.000 véletlenszerûen
kiválasztott szarvasmarhán végzett egyszeri szerológiai vizsgálat,
valamint az entomológiai vizsgálatokon belül a vektor fajokon végzett virológiai vizsgálatok eredménye azt igazolta, hogy Magyarországon nincs víruscirkuláció. A kedvezô monitoring eredmények alapján a korlátozás alá vont körzetek - a kéknyelv betegség
elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III. 27.) FVM rendelet 12. § (2) bekezdésében, valamint 20. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelôen az Európai Unió Bizottságának elôzetes
jóváhagyásával - a következôképpen módosulnak, mely módosítások 2010. február 1-tôl lépnek érvénybe:
A Gelej községtôl számított 20 km sugarú körzet, a 100 km sugarú védôkörzet, valamint a védôkörzet körüli 50 km széles megfigyelési körzet a jelenlegi formájában eltörlésre kerül és helyettük
egy új, 30 km sugarú, járványügyileg egységes korlátozás alá
vont körzet lép életbe, mely az érintett települések közigazgatási
határainak figyelembevételével került meghatározásra. A továbbra
is korlátozás alá vont települések listáját megyénkénti bontásban
itt olvashatják.
A kéknyelv betegség miatt korlátozás alá vont új körzetbe
tartozó települések megyénkénti bontásban:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Alsózsolca, Ároktô, Berzék, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bocs, Bükkaranyos, Bükkábrány, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja,
2010/1

Csincse, Egerlövô, Ernôd, Felsôzsolca, Gelej, Girincs, Harsány,
Hejôbába, Hejôkeresztúr, Hejôkürt, Hejôpapi, Hejôszalonta, Hernádlak, Hernádnémeti, Igrici, Kacs, Kesznyéten, Kiscsecs, Kisgyôr, Kistokaj, Köröm, Mályi, Mezôcsát, Mezôkeresztes, Mezôkövesd, Mezônagymihály, Mezônyárád, Miskolc, Muhi, Nagycsécs, Nemesbikk, Négyes, Nyékládháza, Ónod, Oszlár, Répáshuta, Sajólád, Sajóörös, Sajópetri, Sajószöged, Sály, Szakáld, Szentistván, Szomolya, Tárd, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszadorogma, Tiszakeszi, Tiszalúc, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Tiszavalk, Vatta.
Hajdú-Bihar megye: Egyek, Polgár, Folyás, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos.
Heves megye: Andornaktálya, Besenyôtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, Maklár, Mezôszemere, Mezôtárkány, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Poroszló, Szihalom, Újlôrincfalva.
Jász-Nagykun-Szolnok megye: Tiszafüred, Tiszaszôlôs.
Az új korlátozás alá vont körzetben a kéknyelv betegségre fogékony állatokra vonatkozóan továbbra is a 31/2009. (III. 27.) FVM
rendelet 6. §-ában és 7. §-ában megfogalmazott állategészségügyi
intézkedések alkalmazandók. A részletes szállítási szabályokat illetôen az új útmutató kiadásáig a jelenleg is érvényben lévô „A kéknyelv betegséggel kapcsolatos intézkedésekrôl szóló útmutató (2.0)”
és annak mellékletei az irányadóak azzal a módosítással, hogy az
eddigi különálló védô- és megfigyelési körzet helyett csak egy, egységes korlátozás alá vont körzet létezik.
Forrás: MGSZH

Álságos klímatudatosság?
A tejnek is van szénlábnyoma? A Tesco hamarosan megjelöli a
tejes dobozainak a szénlábnyomát – amely az elsô állomása lesz
annak a zöld felcímkézésnek, amely az év végéig 500 terméken
fog megjelenni. A megmozdulás azután következett, hogy egy felmérés kimutatta: az üzletlánc vásárlóinak a fele tisztában van a
szénlábnyom fogalom jelentésével – ez több, mint 1/3-dal több,
mint egy évvel korábban. Egy pint (kb. 0,68 liter) tej a következô
üzenetet hordozza: A szénlábnyom mértéke 800 gramm, és eltökélt szándékunk, hogy ezt csökkentsük. Hasznosítson újra, hogy
40 grammal csökkentse Ön is a mértékét.” A kenyerek, vécépapírok, és bevásárlószatyrok lesznek legközelebb felcímkézve a szénlábnyommal.
Forrás: The Sun, 19 August 2009

Kergemarhakóros szarvasmarhát találtak Ausztriában
A BSE-esetet az ország északi részén, Felsô-Ausztriában találták.
A 12 éves állat húsa nem került kereskedelmi forgalomba - közölte az Egészségügyi Minisztérium. A fertôzésre a szarvasmarha
levágásakor, a kötelezô ellenôrzéskor derült fény. A tesztet minden alkalommal elvégzik, amikor kétévesnél idôsebb marha kerül
vágóhídra. Eddig összesen hét kergemarhakóros szarvasmarhát
találtak Ausztriában. Az elsô fertôzés 2001-ben, a legutolsó 2007ben vált ismertté. Európában tavaly 69 BSE-fertôzést mutattak ki
a minisztérium adatai szerint. A fertôzések száma folyamatosan
csökkent 2001 óta, amikor 2167 esetet regisztráltak.
Forrás: MTI
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Egyesületi élet

Új tulajdonságok a tenyészértékbecslésben
Új eszköz a sikeres tenyésztôi munkához: az elléslefolyásra vonatkozó tenyészérték. A holstein-fríz fajta nemzeti tenyésztési program sikeres megvalósítását támogató szelekciós rendszer egyik kiemelkedôen fontos elemeként egy új genetikai értékmérô tulajdonság becslését és hivatalos közlését kezdtük meg.
Ezzel egy olyan új szelekciós eszközt adunk a tenyésztôknek,
amely segítségével a megfelelô célpárosítások során az utódgenerációban az ellések lefolyása genetikailag javítható. Az elléslefolyás a külföldi bikák esetében: calving ease.
A Holland Királyi Szarvasmarha Szindikátus (NRS) kutatói (G. de
Jong és R. van der Lynde), a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) munkatársai, a Tenyészértékbecslési Munkabizottság és a Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete (HFTE) szakemberei
végezték el a kialakítással kapcsolatos feladatokat és meghatározták a bevonható adatok körét. A központi adatbázis adataiból
leválogatásra került egy meghatározott adatkör. A feladat megvalósíthatósági tanulmánya és a paraméterek becslése ezeken a hazai adatokon alapult. Ez az együttmûködés egyik legfontosabb
kritériuma volt, hiszen a hazai szarvasmarhatartók érdeke azt kívánja, hogy a hazai populáció jellemzô értékeit használjuk fel.
A becslés elsô eredményeit a munkacsoport áttekintette, és megállapította, hogy a hazai populáció paraméterei a nemzetközi szakirodalom által közölt értékekhez közeli eredményeket mutatnak.
A becslés eredményeit az Interbull Center svédországi központja
próbafuttatás során elemezte és a magyar értékek szakmai színvonala alapján a nemzetközi tenyészértékbecslésben való részvételét
engedélyezte. Így ezzel az új tulajdonsággal tudjuk segíteni a hazai szelekciós programok sikerét.
Az elléslefolyás tulajdonság többféleképpen értelmezhetô, magába foglalja a tehén ellési képességeit, valamint az utód képességét
a megszületésre. Az egyik új oszlop az „ELL.Ind.” mely az elléslefolyásra vonatkozó indirekt érték. Ebben találhatók az 1., 2.
és a 3. vagy annál nagyobb laktációkat együttesen kezelô tehénre
vonatkozó, azaz a tenyészbika lányutódainak ellését leíró, indirekt
komponensként megjelenô tenyészérték index standardizált (mint
a küllem) tenyészértékei. A tulajdonság iránya pozitív, tehát minél pozitívabb szám a tenyészérték, annál kevésbé várható nehézellés a bika lányutódai ellésekor.
A másik új oszlop az „ELL.Dir” melyben az elléslefolyásra vonatkozó direkt értékek vannak feltüntetve. Ebben találhatók az 1.,
2. és a 3. vagy annál nagyobb laktációkat együttesen kezelô, a tenyészbikától született borjú születési körülményeire vonatkozó
(direkt komponens) tenyészérték indexek. A tulajdonság iránya pozitív, tehát minél pozitívabb szám a tenyészérték, annál kevésbé várható nehézellés a bika bármilyen utódjának világra jövetelekor.
A tenyészbikák kiválasztásakor tehát e két érték alakulását érdemes figyelemmel kísérnünk, azonban nagyon fontos, hogy megfelelô realitásérzékkel kezeljük ezen mutatókat. Könnyû belátnunk,
hogy a tenyészértékbecslés egy olyan jövôbeli eseményt próbál elôre megbecsülni, amely önmagában alacsony öröklôdhetôségi értékkel rendelkezik.
Az új tenyészértéket a termelési tenyészértékek blokkjában jelenítettük meg, a szokásos lány és tenyészetszám, valamint a megbízhatósági érték feltüntetésével.
Érdemes megfigyelni, hogy a becslési eljárás során milyen eltérô
az utódszám, melyet az adott tulajdonság esetében a rendszer értékelni képes és ez milyen eltérô megbízhatósági értéket eredményez.
Bízunk abban, hogy az új tulajdonságok segítségével sikeres szakmai döntéseiket tudjuk segíteni és állományukban valóban könynyebb ellések következnek majd!
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Marha a tányéron
Ezentúl lapunkban az ágazathoz kapcsolódó gasztronómiai élvezetek felé is nyitni szeretnénk, ezért minden számban közzéteszünk egy-egy tejes és marhahúsos receptet. Ha egy jól bevált, a család és a baráti kör által is elismert és gyakran rendelt finomság receptjének boldog ismerôje, – és az persze nem képezi szigorúan ôrzött családi recept, hagyomány tárgyát, – kérjük, küldje
meg nekünk levélben (sztako@holstein.hu), s mi szívesen közzétesszük azt a magunk és az Olvasók kulináris örömére.
Most, hogy itt a farsang, mi sem lehetne idôszerûbb, mint a fánk. Na persze egy kis túróval megspékelve.

Túrós fánkkarikák
(kb. 30-35 db)
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 dkg élesztô, 2 dl tej, 6 dkg vaj,
8 dkg porcukor, 2 db tojássárgája, 2 evôkanál rum,
25 dkg túró, 1 csipet só, 2 csipet sütôpor
0,5 dl tejjel, kevéske kristálycukorral és 2 evôkanál liszttel az élesztôt futtassuk
fel. Dolgozzuk krémesre a puha vajat a tojássárgájákkal, a rummal, a túróval,
és a porcukorral. Adjuk hozzá a felfuttatott élesztôt, az átszitált lisztet (a sütôporral), a sót és a maradék langyos tejet (de csak fokozatosan amennyit, a liszt
felvesz). Egy közepesen lágy tésztát kell kapnunk. Dagasszuk ki és kelesszük
meleg helyen 40 percig.
Gyúrjuk át a megkelt tésztát, majd nyújtsuk ki 1 cm vastagságúra. Szúrjunk
ki belôle korongokat egy 8 cm átmérôjû pogácsaszaggatóval vagy pohárral. A közepüket pedig szúrjuk ki egy jóval kisebb kb. 3 cm-es
szaggatóval. Helyezzük a fánkokat lisztezett vagy sütôpapíros felületre, takarjuk le ôket konyharuhával és kelesszük további 30 percig.
Bô olajban, lassú tûzön süssük a fánkokat aranybarnára, majd szedjük konyhai papírtörlôre. Ha kisültek, forgassuk meg ôket kristálycukorban vagy szórjuk meg porcukorral. Sárgabaracklekvárt kínálhatunk mellé. Vigyázzunk, hogy az olaj ne legyen túl forró, mert a
fánkok könnyen megéghetnek!
A marhahúsok klasszikusa: A Tatár
Ami a tatárbifszteket illeti – hogy pontosan mi köze a tatár néphez, azt homály födi. Tény azonban, hogy bizonyos párizsi bisztrókban a friss vagdalt húst tartármártással keverik össze, s mindezt nem pirítóssal, hanem sült krumplival és salátával tálalják.
Gyökerek
Franciaországban a „boeuf tartar” a 19. század vége óta ismert, az elsô nyomtatott recept 1911-bôl származik. Egyes
források szerint a pesti Gundelben is lehetett kapni tatárt az
étterem hôskorában. Közkeletû feltételezés szerint a tatárbifsztek az orosz konyhából került át Európába, németek hozták át. Maguk az oroszok pedig a hódító tatároktól tanulták.
A német közvetítést valószínûsíti azon amerikai tudósok vélekedése, akik szerint az ételt a tengerentúlra is német bevándorlók vitték át.
Annyi bizonyos, hogy Amerikában egy idôben német éttermek étlapján állandó szereplô volt – csakúgy, mint a bécsi
szelet vagy a hamburgi steak.
Híres tatárszabályok és hibák
A húst nem szabad „jó elôre” bekeverni, mustáros és/vagy olajos pácban „érlelni”. Valójában itt érlelésrôl nem is lehet szó: mind a
mustár, mind az olaj savmaradéka denaturálja a hús fehérjéit, azaz (köznapi értelemben véve) „fôzni” kezdi, szárítja-savanyítja. Ettôl
kezdve nem beszélhetünk természetes húsízrôl, legfeljebb valamiféle fehérjetartalmú fûszerkrémrôl. A finomított nagyipari olajak többsége ráadásul kellemetlen mellékízt is ad a húsnak.
Használjunk minél frissebb húst. És ne daráljuk, mert ez roncsolja a szerkezetét, kenôcsössé teszi. A jó tatár szaftos és „harapása” is
van (amolyan „al dente”). Darálás helyett a hûtött húst vágjuk vékony szeletekre, csíkokra, majd borsóméretû darabokra. Vagy akár
kaparjuk ki az inak közül. A német nem véletlenül nevezi kapart húsnak is (Schabefleisch).
A vágást közvetlenül tálalás elôtt végezzük, és a lehetô legkésôbbi idôpontban keverjük össze csak a fûszerekkel. Hiba a húst
szobahômérsékleten vagy – még inkább – konyhahômérsékleten tálalni: a nyers hús langyosan nehézzé válik. Ezért van az, hogy francia bisztrókban jégágyon tartják szervizig, jégen is keverik. Olykor még a tatárba magába is belekevertek kevés apró szemû jégkását,
ezzel téve könnyebbé és feszesebbé a húst. A fûszereket egyébként elég csak lazán beleemelni, hogy az egyes falatok legyenek változóak, izgalmasak, más és más összetételûek.
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Írások a marha körül
Kicsit kiszakadva a mindennapokból, de mégis témánknál maradva a szakmai anyagok mellett mintegy pihenésképpen alkalmanként megjelentetünk „marhakörüli élménybôl” táplálkozó rövidebb írásokat, novellákat, regényrészleteket, melyekhez ihletet, ötletet a tehenészetek, a tehenek körüli tevékenység szépsége vagy éppen nehézsége nyújtott.
Kezdetnek – mintegy kedvcsinálónak – álljon itt egy, a hatvanas évek angol gyakorlatát hûen tükrözô novella, melyet a realistán humoros, de mélyen emberi írásairól ismert állatorvos-író, James Herriot jegyez.
Témája a ma már nélkülözhetetlen, de akkor újdonságnak számító mesterséges termékenyítés, melynek kezdetekor az alkalmazás gyermekbetegségei bizony ott is jelentkeztek...(a Szerk.) Jó szórakozást!

„Ölég nyizigének láccik ez a bika”
Bika cilinderben. Többek közt ezen a tiszteletlen néven is emlegették az MM-et, a Mesterséges Megtermékenyítést, amikor a háború után színre lépett. Az MM persze bámulatos haladást jelentett. A hivatalos minôsítést megelôzôen a gazdák bármelyik elérhetô bikát hajlandók voltak fedezésre használni, válogatás nélkül,
csak hogy a tehenük vemhes legyen. A tehénnek borjaznia kellett,
hogy teje legyen, márpedig a tehenészetek célja a tejtermelés volt;
csakhogy „csökött” bikák ivadékai többnyire, sajnos, elég silányak
és gyenge fejôsállatok lettek.
Az MM azonban nagymértékben feljavította az állomány minôségét. Szédületes gondolat volt, hogy egy-egy elsôrendû, pedigrés, jól bevált bikát használjanak fel jelentôs számú tehén megtermékenyítésére a gazdaságokban, ahol a tulajdonosoknak egyébként soha nem telt volna ilyen állatra. Az elmúlt években tapasztalhattam, hogy Anglia gazdaságait már száz- meg százezer tüneményes fiatal üszô, ökör meg bika népesíti be, és ez végtelen öröm
számomra.
De mi tagadás, a mesterséges megtermékenyítésrôl csak elméletileg tudok. Saját gyakorlati kísérletezésem vele rövid volt, és
hogy ne mondjam, szerencsétlen...
Amikor a dolog beindult, a legtöbb gyakorló állatorvos úgy vélte, hogy menni fog ez, mint a karikacsapás, csak futkároznak majd
ide-oda, és tömegestül végzik a megtermékenyítést, a saját szakállukra. Siegfried meg én már alig vártuk, hogy belevághassunk.
Beszereztünk egy mûvaginát, azaz mesterséges hüvelyt is, ami egy
körülbelül 45 cm hosszú, kemény, vulkanizált gumicsô, latex béléssel. A tömlôbe egy kis csapon meleg vizet kellett tölteni, hogy
hômérséklete hasonlítson a valódi tehénhüvelyéhez. A mûvagina
egyik végére gumiszalagokkal egy latex tölcsért erôsítettek, ebbe
torkollt a sperma tárolására szolgáló üvegcilinder.
Ez az eszköz nem csak a megtermékenyítés mûveletére szolgált,
hanem kitûnôen alkalmas volt arra is, hogy megvizsgálják vele a
gazdák saját bikáinak termékenységét. Jómagam is ilyen minôségében végeztem vele elsô kísérletemet. Wally Hartley az egyik híres tehenészettôl vásárolt egy fiatal Ayrshire-bikát, és az új módszerrel kívánta ellenôriztetni termékenységét. Felhívott, hogy vállalom-e a munkát, én pedig a felhôkben jártam a gyönyörûségtôl,
hogy végre kipróbálhatom új szerzeményünket.
A gazdaságban ügyesen feltöltöttem a szerkentyût a kellô hômérsékletû vízzel, és szakszerûen ráerôsítettem a tölcsért az üvegcsôvel. És máris ott álltam, munkára-harcra készen!
A kívánatos, vagyis éppen folyató tehén egy tágas pajtában állt az
udvar szélén, és a gazda elindult feléje a bikával.
- Ölég nyízigének láccik ez a bika - jegyezte meg Mr. Hartley -,
de én azér' nem merném feldühíteni. Veszettül rakoncátlan a kis
nyavalyás!... Még nem vót dóga tehénnel, de már kanos, mint a
baknyúl!
Rásandítottam a bikára. Csakugyan nem nôtt túl nagyra, de a
szeme sem állt jól, és a fején ott meredezett az Ayrshire-ek jel22 Holstein Magazin

legzetesen görbe, hegyes szarva. Na mindegy - gondoltam -, ez a
mintavétel úgysem jár nagy veszôdséggel. Látni ugyan még sose
láttam, hogyan csinálják, de átlapoztam a brosúrát, és elég egyszerûnek rémlett...
Mint a szakértôk írták, nincs más teendô, mint megvárni, hogy a
bika hágni kezdjen, aztán a tasakból kiugró péniszt be kell irányítani a mesterséges hüvelybe. A bika állítólag elképesztô hiszékenységgel, boldogan behatol a vízzel töltött tömlôbe, és a kijelölt helyre ejakulál. Többször is elmondták nekem, hogy gyerekjáték az egész. Beléptem a pajtába.
- Engedje be, Wally! - mondtam, és a gazda kitárta a félajtót.
A bika beporoszkált, és a vaskarikához kikötött tehén nyugodalmasan alávetette magát beható szimatolásának. A jelek szerint a
bika elégedett volt az eredménnyel, mert végül mohó várakozással készenlétbe helyezkedett a tehén mögött.
Eljött az én pillanatom. Vesse meg a lábát a bika jobb oldalán,
írta a brosúra, és a többi már szinte semmiség...
A fiatal állat meglepô gyorsasággal a tehén farára vetette elülsô lábait, és máris elôrelendült. Nekem is sebesen kellett cselekednem, így hát mihelyt a pénisz kibukkant a tasakból, megragadtam, és becéloztam vele a mûködésre kész mûvaginát. De nem
volt szerencsém. A bika azonmód leszállt a tehénrôl, és felém pördült, sértetten izzó tekintettel. Aprólékosan végigmért, tetôtôl talpig, mintha nem akart volna hinni a szemének, és egy hangyányi
nyájasság sem tükrözôdött a képén. Aztán szemlátomást eszébe
jutott, hogy más, sokkal sürgôsebb dolga is van, mert figyelmét
ismét a tehénnek szentelte.
Ô ugrott, ahová kellett, én fogtam, amit kellett, de ettôl a bika
újfent felfüggesztette tevékenységét, és két elülsô lába visszadobbant a földre. Szemében ezúttal több volt sértett méltóságnál immár bôsz harag sugárzott belôle. Nagyot horkantott, felém
rázta tûhegyes szarvait, egyik lábával kicsit megkapálta a földön
a szalmát, aztán kutató tekintettel hosszan rám meredt. Szólnia
sem kellett, az üzenet egyértelmû volt. Csak még egyszer próbáld
meg ezt, haver, és befellegzett neked!
Amíg így rám szegezôdött a szeme, valami furcsa csend lett
körülöttem: nem volt se hang, se moccanás, mintha egy festmény
részei lettünk volna, én, a türelmesen álldigáló tehén, a földön a
megtiport szalma, no meg a gazda, aki az udvarról hajolt be az
ajtón, és fokozódó érdeklôdéssel várta a következô menetet.
Ami engem illet, én nem vártam különösebben. Egy kicsit kiállt
belôlem a szusz, és száraz nyelvem a szájpadlásomhoz tapadt.
Végre valahára a bika egy utolsó, intô tekintettel úgy határozott,
hogy a fontosabbját folytatja, és megint nekirugaszkodott a tehénnek.
Nagyot nyeltem, gyorsan lehajoltam, és mihelyt kilökôdött a vörös, csúszós hímtag, markomba ragadtam, és igyekeztem rászuszakolni a mûvaginát. Ezúttal a bika nem kukoricázott. Elszökkent a tehéntôl, szügyébe vágta a fejét, és jött, mint az ágyúgolyó.
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Írások a marha körül
A pillanat eme drámaian rövid töredékében döbbentem rá, micsoda agyalágyult hülyeség volt úgy elhelyezkednem, hogy a két
enyelgô állat az ajtó, meg köztem legyen. Mögöttem csak a pajta
sötétebbik sarka tátongott. Kelepcébe estem. Szerencsére a mûvagina ott himbálózott a jobb kezemben, és amikor a bika nekem
rontott, sikerült vele jó alaposan pofán csapnom. Ha a feje búbjára ütök, meg sem kottyan neki, és az egyik, esetleg mindkét rusnya szarvhegye óhatatlanul felfedezôútra indul a zsigereim közé.
Így azonban a kemény gumicsô irgalmatlan csattanása az orrán megállította a bôszült állatot, és miközben hunyorogva töprengett az
újabb támadás stratégiáján, agyba-fôbe csépeltem, eszeveszett rémületemben.
Azóta már sokszor eltûnôdtem, hogy vajon van-e még kívülem
állatorvos, aki önvédelmi fegyvernek használta a mûvaginát.
Hogy nem erre a célra gyártották, annyi szent, mert a közelharc során hamarosan alkotóelemeire bomlott. Elôször az üvegcsô süvített el a megrökönyödött gazda füle mellett, aki az ajtóból kerekre tágult szemmel bámulta a ramazurit, aztán a tölcsér vágódott
a tehén horpaszának, mely közben békésen kérôdzött, oda sem
hederítve a mellette zajló drámára.
A szorgos tángálást vívóbajnokhoz méltó döfésekkel és kitörésekkel váltogattam, de a sarokból sehogysem tudtam kiügyeskedni
magam. Mindazonáltal, noha a satnyácska tömlôvel fájdalmat nem
igen tudtam okozni a bikának, szemlátomást sikerült zavarba ejtenem. A nyomatékos szarvingatáson meg rázogatáson kívül egyelôre nem adta jelét, hogy meg akarná ismételni az elôbbi féktelen
rohamot, és úgy látszott, beéri azzal, hogy beszorít a szûk zugba.
Ám én sejtettem, hogy ez pusztán idô kérdése nála. Tudtam, végképp elszánta magát, hogy kikészítsen, és épp azon morfondíroztam, milyen érzés lehet, ha szarvhegyre tûzik az embert, amikor
leszegett fejjel újra nekem viharzott.
Véletlenül visszakézbôl vágtam pofon a mûvaginával, és ez mentette meg az életemet, mivel a latexbélés gumiszalagja szétszakadt, és a benne tárolt langyos víz egyenesen a bika szemébe lövellt. A bika megtorpant, és azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor úgy döntött, hogy bedobja a törölközôt. Az emberi lényekrôl
szerzett tapasztalataiban én nyilvánvalóan valami újdonságot jelentettem. Utóvégre én önkényesen beavatkoztam legintimebb,
törvényes kötelességének teljesítésébe, elpáholtam valamiféle gumiszerkentyûvel, és ráadásul meleg vizet löttyintettem a képébe!
Egyszerûen torkig volt velem.
Míg ezen elmélkedett, cselesen elsurrantam mellette, kitaszítottam
az ajtót, és kimenekültem az udvarra.
A gazda csak nézett, amint levegô után kapkodtam.
- A szencségit, Mr. Herriot, veszekedett egy meló ez az MM, mi?
- Bizony, Wally - rebegtem reszketegen. - Eléggé!
- Oszt mindig így mén?...
- Dehogyis, Wally, dehogyis... - Búbánatosan szemléltem a megviselt müvaginát.
- Ez kivételes eset volt. Én... én azt hiszem, ennél a bikánál tanácsosabb volna szakembert hívni a mintavételhez...
A gazda megdörzsölte a fülét, amelyet röptében súrolt a törékeny
üvegcsô.
- Na, egye fene, Mr. Herriot! De remélem, idejibe tudattya, mikó
gyünnek ki. Mán alig várom, hogy legyen megin' ekkis izgalom!
Szavai nemigen enyhítettek nyomorúságos kudarcérzetemen.
Megalázottan sompolyogtam el a tanyáról. A kórságba is, hiszen
manapság az állatorvosok naponta tucatjával csinálják a mintavételeket, minden zûr nélkül! Miért vagyok pont én ilyen ügyefogyott?
2010/1

A rendelôbôl menten felhívtam a tanácsadó szolgálatot. Igen,
mondták, szívesen kiküldik az egyik meddôségi szakértôjüket.
Másnap reggel tízkor ott lesz a gazdaságban.
Mire odaérkeztem, a szakértô már befutott, és valahogy ismerôsnek véltem a kopott macskaköveken lôdörgô, bodor füstfelhôket
eregetô, könnyed tartású figura hátát. A szakértô végre felém fordult, és roppant megkönnyebbüléssel észleltem, hogy nem más,
mint Tristan. Szó, ami szó, nem repestem azért, hogy egy idegennek számoljak be szégyenletes teljesítményemrôl. De Tristan
széles vigyora valósággal felüdített.
- Szia, Jim, hogy megy a bolt?
- Remekül! - mondtam. - Kivéve ezt a spermavételt. Tudom,
hogy nálatok ez csak napi rutin, de én gyalázatosan megjártam
vele tegnap.
- Csakugyan? - Jó erôsen megszívta Woodbine-jét. - Meséld el!
Mr. Hartley még nincs itt, éppen hazafelé tart a legelôrôl.
Behúzódtunk a pajtába, a tegnapi párbaj színhelyére, és elkezdtem
a beszámolót. Tristannak már az elsô pár szó után leesett az álla.
- Úgy érted, hogy egyszerûen csak beeresztettétek ide a bikát,
amúgy egymagában, kötôfék nélkül?
- Úgy bizony!
- Te tisztára lökött vagy, Jim! Kész szerencse, hogy még élsz. Ezt
a munkát, elôször is, mindig odakinn kell végezni, a szabadban;
másodszor pedig, a bikát mindig az orrkarikájába fûzött kötéllel
kell féken tartani. És a magam részérôl én rendszerint legalább
két-három pasast hívok segítségül... Rágyújtott egy újabb Woodbine-ra, és közben hitetlenkedve
méregetett.
- No mindegy, folytasd!
Történetem elôrehaladtával Tristan arckifejezése kezdett megváltozni. A szája meg-megvonaglott, az álla gyanúsan remegett, és
halkan csukladozott.
- Azt akarod bemesélni nekem, hogy a fütykösénél markoltad
meg a bikát?
- Hát... igen.
- Jesszusmáriám! - Azzal Tristan nekidôlt a falnak, és fékezhetetlen röhögésre fakadt. Jó hosszú idô elteltével, amikor végre levegôhöz jutott, szánakozó pillantást vetett rám.
- Jim, édes öregem, neked csak a tasakra kell tenned a kezedet, és
irányítani!
- Most már tudom - mosolyogtam savanyúan. - Este még egyszer
elolvastam a brosúrát, és rájöttem, hogy egész csomó hibát követtem el...
- Mindegy, ne rágd magad - legyintett. - Meséld csak tovább!
Kezd érdekelni.
A következô mondatok szinte megsemmisítô hatást gyakoroltak
kollégámra. A bika rohamának ecsetelésekor elbôdült, és ráomlott
a félajtóra, s mire befejeztem a históriát, már kalimpáló karral,
magatehetetlenül lógott a deszkán. Arcán csak úgy csurogtak a
könnyek, és elhalóan nyögdécselt, mintegy végelgyengülésben.
- Es te... te csak álltál a sarokban, és a mûvaginával gyepáltad a
bika orrát? Az alkatrészek meg csak úgy röpködnek, ahogy püfölöd... - Elôkotorta a zsebkendôjét.
- Az Isten szerelmére, ne is folytasd, Jim! Még bele találok szakadni... - Megtörölgette a szemét, és felegyenesedett, de láttam,
hogy a dolog jócskán elcsigázta. Ingatagon megfordult, mert a
gazda bakancsai már az udvaron dübörögtek.
- Jó reggelt, Mr. Hartley - mondta. – Akár hozzá is láthatunk!
Tristan módfelett szakszerûen irányította a bonyolult hadmûveleteket. A tegnapi tehén még változatlan kitartással folyatott, és
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Írások a marha körül
néhány percen belül, kétfelôl egy-egy béres ôrizetére bízva, ki is
kötötték a kapufához.
- Nekik majd arra kell ügyelniük, nehogy a tehén megpördüljön,
amikor a bika meghágja - magyarázta Tristan. Aztán a gazdához
fordult, és kezébe nyomta a mesterséges hüvelyt.
- Legyen szíves, töltse tele meleg vízzel, és jó szorosan dugaszolja be!
A gazda beslattyogott a házba, aztán, amikor visszajött, a harmadik béres elôvezette a bikát. Tegnapi ellenfelemet ma biztonságosan megzabolázta az orrkarikájába fûzött kötél. Nem vitás, hogy
Tristan mindent a nagykönyv szerint szervezett meg.
A gazda állítása, miszerint a kis bika kanos, mint a baknyúl, tökéletesen beigazolódott: amikor a fiatal állat megpillantotta a tehenet, mint maga a megtestesült kéjvágy eredt feléje.
Olyan gyorsan vetette rá magát zsákmányára, hogy Tristannak
alig volt ideje magához ragadni a mûhüvelyt. El kell ismernem,
hogy ifjú kollégám a villám sebességével hajolt le, kapta el a tasakot, és irányította a péniszt a szerkentyûbe. Szóval így kell ezt
csinálni! - gondoltam irigyen. - Ilyen könnyedén!
Szégyenkezésem tetôfokán azonban a bika kidugta a nyelvét, és
hosszan elnyújtott, fülrepesztô bôgést hallatott bôsz haragjában.
Azzal kirántotta magát az épp, hogy ráhúzott mûvaginából,
hatalmas bakugrásokba kezdett az orrkarikába fûzött kötél végén,
és a környék csak úgy visszhangzott sértett bôdüléseitôl.
- Mi a jó nyavalya...? - Tristan döbbenten bámulta a neki vadult
állatot, majd bedugta az ujját a mûvaginába.
- Jóságos Isten! - bôdült el ô is. - Hiszen ez a víz tûzforró!
Walley Hartley bólintott.
- Az ám - mondta. - Amikor bementem, ippeg zubogni kezdett az
üst, én meg azonmód megtôtöttem ezt a micsodát.
Tristan összevonta a szemöldökét, és felhördült.
- Hogy a fene ette volna meg! - motyogta oda nekem. – Máskor
mindig hômérôvel ellenôrzöm, de most ott volt az a duma veled,
meg ez a rohadék is olyan gyorsan akcióba lépett, hogy tisztára
elfelejtkeztem róla. Forró víz! Nem csuda, hogy a szegény pára
ilyen sebtében takarodót fújt...
A bika lassacskán abbahagyta a zajos méltatlankodást, ismét keringeni kezdett a tehén körül, gyanakodva végigszaglászta, és kételyekkel vegyes tisztelettel vette szemügyre. Csak a vak nem látta, mi jár a fejében.
„Micsoda tüzes fehérnép!" - gondolhatta.
- Na, egye penész, próbáljuk meg még egyszer! - indult el Tristan
a ház felé. - De most én töltöm meg ezt a vacakot.
A színpad csakhamar újra elrendezôdött. Tristan már készenlétbe
helyezkedett, a bika pedig, akit láthatólag nem rettentett vissza az
iménti élmény, szembeszökô türelmetlenséggel várta, hogy ismét
a tettek hímes mezejére léphessen.
Egy állat gondolatait vajmi nehéz kiismeri, én is csak találgattam, hogy a bikát vajon kínozza-e a csalódottság, emlékszik-e a
tegnapi katasztrófára, no meg arra, hogy az imént milyen csapás
érte büszkeségét, sôt testi épségét is. Magatartása mindenesetre
leginkább arra vallott, hogy szilárdan eltökélte: ô bizony, ha
törik, ha szakad, most meghágja ezt a tehenet!
Benyomásom helyesnek bizonyult, mert a következô pillanatban
máris nekiveselkedett. Tristan, ha kissé kidülledt szemmel is, de
rásikerítette a mûhüvelyt, ám a felhevült bika az ágaskodás túl
vad lendületében elvesztette lába alól a talajt, és hanyatt esve becsusszant a tehén alá. Tristan markából kisodródott a mûvagina,
és felrepült a levegôbe.
24 Holstein Magazin

Kecses parabolát írt le a tátott szájjal utána bámuló Mr. Hartley
fölött, majd kikötött egy kisebb szalmakazal tetején, az udvar
túlsó végében.
Miközben a bika talpra cihelôdött, Tristan komótosan a szalmakazalhoz ballagott. Szemmagasságba emelte a sértetlenül maradt
üvegcilindert.
- Remek! - mormolta. - Takaros, három köbcentis minta.
A gazda odafujtatott hozzá. - Megvan, ami köllött magának?
- Meg hát! - vetette oda fölényesen Tristan. - Éppen, amennyi kellett.
A gazda álmélkodva ingatta a fejét. - A nemjóját, ez osztán keserves egy veszôccség, mi?
- Bizony, bizony - legyintett Tristan. - Néha bonyolult egy kicsit.
No mindegy, most hozom a kocsiból a mikroszkópot, és megvizsgálom a mintát. Ez már nem tartott sokáig, és hamarosan
mindnyájan a konyhában üldögéltünk a tea mellett. Kollégám letette a bögrét, és kivett egy lángost.
- Pazarul termékeny bikát szerzett be, Mr. Hartley.
- Hát ez naccerû! - dörzsölte a kezét a gazda. - Szép kis summát
guberáltam le érte, oszt nem árt tûnni, hogy megéri a pézit. Leplezetlen csodálattal meredt a fiatalemberre. - De hajja-e, maga
is fajin munkát végzett! Szörnyen hálás vagyok magának.
Miközben a teát szürcsölgettem, azon tûnôdtem, hogy hiába múlnak az évek, mi sem változik.
Ahogy az üvegcsô a puha szalmán kötött ki, Tristan is mindig a
talpára esik.

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

2010. március 22-26-ig
csülökápoló tanfolyamot,

2010. április 6-30-ig
inszeminátorképzô tanfolyamot szervez
Az érdeklôdôknek tájékoztatót és jelentkezési lapot küldünk.

Ügyintézô: Dr. Füleki Miklós mobil: 30/688-7058
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Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

A község Nyugat-Nógrád térségében, a Nógrádi-medencében, a
Börzsöny hegység lábánál helyezkedik el.
A település régen csak Vadkert volt, megkülönböztetô szerepû
Érsek elôtag a helység egykori birtokosára, az esztergomi érsekre
utal. Az ország egyik legrégibb települése már a tatárjárás elôtt
fennállt. A középkorban az esztergomi érsek birtokában volt és
három részbôl – Felsô-, Közép-, és Alsó-Vadkertbôl – állt.
A XVI. század közepén török hódoltsághoz tartozott. 1710-ben
császári had szállta meg a helységet és január 22-én itt vívták
meg a Vadkert-Romhányi csatát, melyben II. Rákóczi Ferenc vezette a kurucokat. 1733-ban mezôvárosi rangot kap.
Az 1848-49-es szabadságharcban is jelentôs hadmozdulat színtere volt a város, itt állomásozott Görgey hada. 1906-tól Érsekvadkert a település neve. A XIX. század végén a település lakossága (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során jutott földhöz. Egyre többen foglakoztak iparosi, kereskedelmi tevékenységgel. A világháborúk nagy pusztítást végeztek a községben. A két
világháború között több család elvándorolt innen vagy elhagyta
az országot.
Ma a településen élôk nagy része az iparban dolgozik, legnagyobb
részük az építôiparban. A malomipar, fafeldolgozás már 19. századtól jelen van a településen. A XX. század közepe óta a szerszámgépgyártás is tradicionálisnak mondható. A megye legnagyobb
mezôgazdasági termelôszövetkezete Érsekvadkerten volt, aminek
egy része a mai Agroméra Zrt.

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekintô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelkedôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó tenyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô végzi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tagként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvasmarhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára kedvezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész2010/1

Érsekvadkert

tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósjenôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesztésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palotási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepvezetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szántó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
ágazat a növénytermesztés.
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt években jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el.
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej mennyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bikákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javítanunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elôtérbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a
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hosszú hasznos élettartamot és beltartalmat is figyelembe tudjuk
venni. Büszkén mondhatom, hogy nagyon ráérzünk a bikaválasztásra, ezt többen is mondják rólunk. Van egy bika, amit az augusztusi értékelés alapján még alacsony megbízhatósággal vásároltunk. Éreztük, hogy ez tovább fog javulni és a januári értékeléskor be is bizonyosodott.
Ez a BoliverOman származású bika jelenleg a lista második helyén áll. A hazai ivadékvizsgálati bikákon kívül elsôsorban amerikai és kanadai szaporítóanyagot vásárolunk. Sokéves tapasztalat
alapján mondhatjuk, hogy a mi állományunkban ezek szerepelnek
a legjobban. Az európaiak közül szinte kizárólag olasz bikákat
használunk.
Boss Iron után Mtoto szaporítóanyagot kerestem. Itthon már nem
tudtunk hozzájutni, végül az OMT Zrt-n keresztül Csehországból
bikaelôállításra szánt spermából kaptunk 60 adagot. Elmondhatom, hogy nekem még ma is vannak Mtoto elsôborjas teheneim.
Több esetben vásároltunk nálunk már bizonyított régebbi bikáktól is, pl.: Boliver, Lenker, Covista Ty. Ezek mellett állandóan keresem az új idegen vonalakat is, pl.: Amateur, Lynch, Garter,
Sharky, Bolton. A párosítást a teljes állományra magam készítem.
Megtérül, ha az ember csúcsbikáktól vásárol drága szaporítóanyagot?
Véleményem szerint a genetika a leghatékonyabb beruházás.
Cégünk igazgatója korábban szintén fôállattenyésztô volt, jelenleg pedig Európa-hírû galambtenyésztô, ezért a genetikán soha
nem spóroltunk még a legrosszabb idôszakban sem. Goldwyn
utolsó száz adagját darabonként 14 ezer forintért vásároltuk meg
a Génbank-Semex Magyarország Kft-tôl. Kevés bikát használok,
de ezek minden általunk fontosnak tartott tulajdonságban javító
hatásúak, többnyire magas megbízhatósággal. Ez a módszer azt is
eredményezi, hogy az állományunk sokkal egyöntetûbb lesz.
Azért is tudunk ilyen drága szaporítóanyaggal termékenyíteni,
mert nagyon jók a szaporodásbiológiai mutatóink. Többek között
azért sem használunk szexált spermát, mert egyrészt nincs gondunk az utánpótlással, másrészt, mert többnyire középszerû bikáktól származnak, amelyek nem felelnek meg a mi tenyésztési
elképzeléseinknek. Így is sok üszôt tudunk értékesíteni, volt
olyan évünk, hogy 100 darabot is eladtunk.
A holstein-fríz tenyésztôk közül igen sokan küzdenek szaporodásbiológia problémákkal.
A nagyon jó vemhesülés elsôsorban a becsületesen elvégzett munkának tudható be, de a bikaválasztásnál a fertilitást is figyelembe
veszem. Mivel bikánként több mint 100 adag spermát vásárolok,
így meg tudom tenni azt, hogy az elsô termékenyítések eredménye alapján döntök a további felhasználásról. Aminek nagyon
jó a vemhesülése, azt meghagyom a nyári kedvezôtlen körülmények idejére. A hormonkezeléssel indított termékenyítést nem
szeretjük, ezzel az eljárással gyenge eredményt értünk el. Sokan
úgy tartják, hogy a holstein fajta szaporodásbiológiai problémákkal terhelt. Ezt nem tudom igazolni, sôt az ellenkezôjére
nagyon jó példa, hogy a múlt év augusztusában 100 tehén termékenyítésénél 2,0 lett a vemhesülési indexünk.
A két ellés közötti idôt négy év alatt 480-ról 397 napra csökkentettük. Az ellés utáni elsô termékenyítés legkorábbi idôpontját 42
napban határoztuk meg és törekszünk arra, hogy 60-70 napon
belül meg is történjen az elsô termékenyítés, annak ellenére is,
hogy ennek rosszabb az indexe, mint a második és harmadiknak.
Miért tartották fontosnak a beltartalom növelését?
Mindig arra törekedtünk, hogy pozícióban legyünk a tejiparral
szemben. Ha a beltartalmat nem is fizetik meg kellôképpen, a tej26 Holstein Magazin

piacon úgy vagyunk alkupozícióban, hogy szükség esetén sajtgyártás vagy egyéb beltartalmat igénylô termék elôállítására alkalmas
tejet termelünk. Minôségi problémáink évek óta nincsenek a tejjel. Nálunk a beltartalmi érték 4% körüli tejzsír- és 3,3% fehérjetartalmat jelent, de már e fölötti mutatóink is voltak.
Tervezik-e az állatlétszám további növelését?
A férôhelyek korlátozottsága miatt nem tudjuk növelni az állományunkat, ezért múlt évben 60 tehenet eladtunk továbbtartásra.
Emiatt nagyon erôs a szelekciós nyomás nálunk és ezért nem
emelkedik a hosszú hasznos élettartam az állományon belül. Sok
olyan állatot kell kiselejteznünk, amilyeneket más állományokban még bent tartanak. Ha szerencsénk van, továbbtartásra adjuk,
szerencsétlenebb esetben leállunk a termékenyítéssel és eladjuk
vágóba, és ahogy már említettem, nagy mennyiségû vemhes
üszôt is értékesítünk. Ez is egy ördögi kör, mivel az ilyen magas
szintû genetikai állományból már nehéz kiválasztani azt a réteget,
amit jó szívvel tudok továbbadni. A megoldás a tejár javulása és
ennek következményeként a fejlesztés lenne. Idén az elôírt trágyatároló megépítését, valamint a borjúketrecek cseréjét tudjuk megvalósítani.
Milyen a telep tôgyhigiéniai helyzete?
Tôgyhigiéniai problémánk nincs, amit elsôsorban a tartástechnológiának köszönhetünk. A pihenôboxokba nyáron szalmát nem használunk, csak homokkal töltjük fel, valamint a karámok homokját
is évente többször pótoljuk. A homok tisztán tartja a tôgyet, ezért
volt olyan nyár, hogy sem vízzel, sem elôkészítô folyadékkal
nem tisztítottuk fejés elôtt a tôgyeket, a fejés rögtön az elsô tejsugarak kihúzásával kezdôdött.
Többen kifogásolják ezt a módszert a fejési inger kiváltásának elmaradása miatt. Mivel a fejôgépeinknél van elôfejési program,
valamint véleményem szerint már a fejôház zaja is kiváltja ezt a
hatást, így az elôkészítés elhagyható, amin jelentôs költséget
tudtunk megtakarítani.
Staphylococcus problémával sem küzdünk. A dolgozóink kesztyûben fejnek, nagyon vigyázunk arra, hogy ne vigyenek át kórokozót egyik tehénrôl a másikra. Nem elhanyagolható körülmény az
sem, hogy a fejôházi dolgozóink tíz éve nem cserélôdnek.
A legjobb bikákkal való termékenyítés a küllemi pontszámokban is megmutatkozik?
Az állomány a küllemi pontszámok tekintetében meghaladja az
országos átlagot és végre eljutottunk arra a szintre, hogy a múlt
évi Alföldi Állattenyésztési és Mezôgazda Napokon két üszôvel
bemutatkoztunk. A továbbiakban minden évben részt kívánunk
venni ezen a versenyen, amit olyannyira komolyan veszünk, hogy
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a legjobb küllemû állatainkat kiemeltük és show-bikákkal párosítjuk ôket. Remélem, hogy ennek a munkának 3-4 év múlva már
lesz eredménye. A takarmányozás miatt a termelésben nem tudjuk
kihozni az állományból azt, amire képes, de tenyésztésben – beleértve a küllemet, beltartalmi mutatókat ill. a hosszú hasznos élettartamot – megpróbálunk kiemelkedô eredményeket elérni. Ebben
a munkában is nagyon fontos a sikerélmény, mert nagyon megviselt bennünket, amikor a 2006-os laktációs termelési eredmény
után nem emelkedett, hanem csökkent a termelési szint. Remélhetôleg ettôl az évtôl ezen a téren is beindul a növekedés, de ehhez
szükségünk van a vezetôink támogatására is.
Társadalmi szerepvállalás tekintetében az aktívabbak közé
tartozik. Az elmúlt évi demonstrációk részvételét látva ez nem
mondható általánosnak.
A Naszály Tejhez szállítjuk a tejet, ahol minimális részvényünk is
van. A viszony nem rossz köztünk, kiemelten foglalkoznak velünk, többek között azért, mert kb. 12 tonna tejet visznek el tôlünk naponta, amivel minôségi probléma nincs. Nagyon jó a beltartalom, és kiemelném a szomatikus sejtszámunkat is, ami 200
ezer alatt is volt hónapokon keresztül, ezért próbálunk egy kicsit
magasabb árat elérni. A decemberi tejet 65 forintért vitték el, ami
nem sok, de ez az ár sajnos volt kevesebb is.
A demonstráció elôtt sok mindenkit felhívtam telefonon, mivel
ötszemélyes az autónk és elvittem volna többeket a szomszéd gazdaságból, de azt mondták, hogy nem jönnek. Nagyon csalódtam
a részvétel tekintetében, sokan nem voltak ott, akiknek jelen kellett volna lenni. Sok helyen a tulajdonos nem engedi el a dolgozóit és sokan mintha nem bíznának az eredményben. Szerintem
azokat a lehetôségeket, amikor össze tudunk jönni és együttesen
fel tudunk lépni, nem szabad kihagyni.

Az utolsó szakbizottsági ülés egyik témája volt, hogy felmerült a hazai származási igazolások hamisításának gyanúja.
Véleményem szerint nagy problémák vannak az egyedi nyilvántartásban, ezzel sajnos mi is küszködünk. A megyében többszázas
állományokat számoltak fel és rövid idôn belül nagy állománycserék is történtek. A problémát abban látom, hogy vannak olyan
tenyészetek, ahol a származásoknak a szakigazgatási hivatal felé
leadott adatai erôsen hiányosak, amirôl megfelelô marhalevelet kiállítani nem lehet. Azokat a tenyészeteket, amelyeknél ebbôl a szempontból a legtöbb probléma adódik, fel kellene szólítani és kizárni valamilyen kedvezménybôl, amíg egy bizonyos határig nem teszik rendbe a bejelentett adataikat. Ilyen idôszakban, mint az elmúlt pár év – amikor a vemhes üszô ára felszökik, és komoly
profithoz lehet jutni –, ez óriási kísértés az ügyeskedôk számára.
Mivel nagyobb számú vemhes üszô ment ki az utóbbi években,
ezért jelentkezhetett most ez a probléma.
Úgy tudom, hogy szenvedélyes sporthorgász.
Ez az egy szenvedélyem maradt az állattenyésztés mellett, de ez
olyan erôs bennem, hogy e nélkül valószínûleg nem tudnék élni.
Amikor 14 éves koromban megkaptam az elsô horgászengedélyemet, a szüleim rögtön vittek horgászversenyekre, ahol elôször
második lettem, majd nem sokkal késôbb egy horgásztáborban a
célba dobást és halfogást megnyertem. Innentôl kezdve nem volt
megállás. Ha akartam, ha nem, mindig beneveztek országos versenyekre. Benne voltam a Heves-megyei válogatottban, jelenleg
pedig a Nógrád-megyeiben. A legbüszkébb arra vagyok, hogy az
országos csapatbajnokságon tavaly elôtt a Velencei-tónál dobogóra állhattunk. Évente kb. 30 versenyen indultam, de amióta megszületett a kisfiam, kevesebbszer jutok el versenyekre, ennek ellenére igyekszem idôt szakítani erre az izgalmas sportra.
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Halvaszületésekbôl eredô gazdasági veszteség
csökkentésének lehetôségei III.
Az újszülött borjak ellátása és
szükség szerinti gyógykezelése
Dr. Szenci Ottó
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika, klinikavezetô egyetemi tanár
Az újszülött borjú ellátása
Közvetlenül a megszületés után, amennyiben az újszülött borjú
nem veszi fel a normál testtartást és a fejét nem tudja felemelve
tartani (Vitalitásfok III), figyelmünket a légzés megindítására és
ritmusossá tételére kell összpontosítani. Elsôként gondoskodni
kell a légutak szabaddá tételérôl. Tisztára mosott, fertôtlenített
kézzel el kell távolítani az orrüregbe jutott nyálkát úgy, hogy az
arcorri részt az orrnyílások felé masszáljuk. Hasonlóképpen a
szájüregben lévô nyálkát is eltávolítjuk.
Ha a légzés nem indul el, akkor fizikai ingereket (tarkónak hideg
vízzel való leöntése, a mellkasnak szalmacsutakkal való dörzsölése, ill. az orrnyálkahártyának szalmaszállal való ingerlése) kell
alkalmazni, és/vagy légzésstimuláló gyógyszert (Respirot,
Dopram-V, Lobelin) kell adnunk. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a légzésstimuláló gyógyszerek hatása nem egyértelmû és valószínûleg erre vezethetô vissza, hogy többségük ma már
nem is kapható kereskedelmi forgalomban.
Gyakorlati körülmények között, amennyiben az anyaállat még
fekszik, akkor a borjút az anya hátára fektethetjük, úgy hogy feje
lefelé lógjon, ezáltal elôsegíthetjük a légcsôben és az orrjáratokban lévô nyálka könnyebb eltávozását és mesterséges lélegeztetés
alkalmazását. Nagyüzemeinkben azonban célszerû olyan emelô
szerkezetet meghonosítani, amely segítségével az elletô karámban
az újszülött borjú hátsó lábainál fogva felemelhetôvé válik és általa a mellkas ritmikus mozgatásával (összenyomás, kitágítás) a mesterséges lélegeztetés is hatékonyabbá tehetô. Fontos megjegyezni,
hogy a légutakban lévô váladék néhány másodpercen belül eltávozhat, amely lehetôvé teszi a szabad légáramlatot. Ugyanakkor,
ha túl hosszú ideig tartjuk felemelt állapotban a borjút, a bendôbeli váladék kiürülhet és belégzéskor a tüdôbe is kerülhet.
Klinikai körülmények között, ha a légzést nem sikerül kiváltani
és ritmusossá tenni, akkor a légcsôbe vezetett endotrachealis szondán (5,5-7 mm belsô átmérô) keresztül AMBU lélegeztetô zsák
segítségével biztosíthatjuk a légcserét. Hasonló célból oxigént is adhatunk. A tüdôben lévô váladék gátolja a gázcserét, ezért súlyosabb
esetekben akkor járunk el helyesen, ha elsôként leszívjuk a légutakban lévô váladékot, melynek mennyisége kevesebb mint 10 ml
szokott lenni (Uystepruyst és mtsai, 2002). Amennyiben a váladék leszívása nem oldható meg, akkor a tüdô mindaddig nem töltôdik fel levegôvel, amíg a nyirokkeringés révén teljesen fel nem
tisztul. A lélegeztetést ezért mindaddig biztosítanunk kell, ameddig az újszülött borjú légzése nem válik ritmusossá, nem kezd el
köhögni, illetve a fejét nem tudja önállóan tartani.
A légzés kiváltása és ritmusossá tétele után az újszülött borjút hasára fektetjük (normál testtartás), amely kedvezôen hat a légzés normalizálódására is. Amennyiben gyakorlati körülmények között az
újszülött borjú továbbra is tónustalan, végtagjai és feje petyhüdten lógnak, de szívmûködés még észlelhetô és a légzés is ritmusossá vált, a háttérben súlyos fokú respiratorikus-metabolikus
acidosis található, amely súlyos fokú asphyxiás állapotnak felel
meg (Vitalitásfok: I).
28 Holstein Magazin

A sav-bázis egyensúlyi zavar kompenzációjának elôsegítése végett
izotóniás natrium-bicarbonát (1,3%) tartalmú infúziót célszerû adni.
Klinikai körülmények között az aktuális sav-bázis egyensúlyt meghatározásával a sav-bázis egyensúlyi zavar metabolikus és respiratorikus hátterérôl is konkrét képet kaphatunk és a következô egyenlet
segítségével számíthatjuk ki a szükséges puffer-oldat mennyiségét:
HCO3 mmol/I =BE mmol/l  testtömeg (kg)  0,6
ahol:
HCO3 = aktuális hidrogén-karbonát; BE =bázistöbblet
45 kg-os újszülött borjú esetén, ha a BE értéke -15 mmol/l
(súlyos fokú acidózis), akkor az egyenlet szerint a következô mennyiségû ALKALIGEN infúziót kell adnunk:
45  15  0,6 = 405 mmol/l hidrogén-karbonátot a szükséglet.
Minthogy 1 g nátrium-hidrogén-karbonát 12 mmol/l hidrogén-karbonátot tartalmaz, így 33,75 g nátrium hidrogén-karbonátot kell
adni. Minthogy az ALKALIGEN 5,208 g nátriumhidrogén-karbonátot tartalmaz, ezért az acidózis kompenzálására 2,5 L ALKALIGEN infúziót kell adni, amely 6,5  400 ml-es infúziónak
felel meg. Pufferoldat mellett 70 g glukóz infúzió (40% Glukóz
infúzióból 80 ml) adása is indokolt (Eigenmann és mtsai, 1982).
A köldökgyulladás megelôzése
Ha a köldökzsinór magától nem szakad el, úgy a bôrköldök alatt
kb. egy tenyérnyire kézzel el kell szakítani, illetve lefertôtlenített
emaszkulátorral lezúzni. A köldökcsonkot minden esetben mártsuk
alkoholos jódoldatot (6-10%) vagy alkoholos pioktanin- (3%) oldatot tartalmazó széles szájú üvegbe. A köldökcsonk leszáradásáig
ezt a mûveletet szükség szerint célszerû többször is megismételni, hogy a köldökgyulladást elkerüljük. Ha a köldökcsonk vérzik,
vagy vizelet szivárog, steril fonállal közvetlen a bôrköldök alatt
le kell kötni és alkoholos jódoldatba kell mártani.
Az újszülött táplálása
Az újszülött borjút megszületése után minél gyorsabban meg kell
szoptatni, illetve jó minôségû föcstejjel meg kell itatni, mivel
csak így juthat azokhoz az ellenanyagokhoz, amelyek a környezetében elôforduló kórokozókkal szemben megvédik. Az ellenanyagoknak a vékonybélbôl történô felszívódási esélye a megszületést
követô elsô órákban a legnagyobb, ezt követôen fokozatosan csökken. A megfelelô immunglobulin-ellátottság eléréséhez a megszületést követô 4-6 órán belül legalább 4-5 liter föcstej felvételére
van szükség. Holstein-fríz tehenektôl származó utódoknál célszerû 12 órán belül újra megismételni a jó minôségû föcstej adását,
mert az újbóli kolosztrum felvétel az elôzônek a vékonybél hátrébb lévô szakaszába (jejunum és az ileum) való jutását segíti elô,
aholis maximális felszívódás következik be.
Az élet elsô 24 órájában célszerû elérni, hogy az újszülött borjak testtömegük 10-15%-ának megfelelô mennyiségû kolosztrumot vegyenek fel. A föcstej itatását célszerû legalább 3 napon keresztül foly2010/1
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tatni, mert kiváló tápláló hatásán túlmenôen immunglobulin-tartalma révén a vékonybélben helyi védôhatást fejt ki. Üszôborjak esetén törekedni kell a legalább 10 napos kolosztrum itatásra.
Az immunglobulinok felszívódását a fentieken kívül a kolosztrum mindenkori immunglobulin-tartalma (többször ellô tehenek
kolosztrumának immunglobulin tartalma magasabb, ugyanakkor
tejcsepegés miatt tartalma jelentôsen csökkenhet), az újszülöttek
vitalitása (csökkent vitalitású borjak késve állnak fel, és késik a megfelelô mennyiségû föcstej felvétele, továbbá a jó minôségû és megfelelô mennyiségû kolosztrum adása ellenére az acidózis negatívan befolyásolja annak felszívódási mértékét), valamint a külsô
környezeti hômérséklet (hideg környezet csökkenti az immunglobulinok felszívódását) alapvetôen befolyásolja.
Az elmondottakból adódóan célszerû a föcstej immunglobulintartalmát elôzetesen kolosztrométer segítségével meghatározni.
Ugyanis a kolosztrum immunglobulin-tartalma és a kolosztrum specifikus gravitációja között pozitív korreláció van. Amennyiben a
kolosztrum specifikus gravitációja több mint 1050, úgy az 6 g/dl
immunglobulin koncentrációnak felel meg. Az ideális kolosztrumnak ezzel megegyezô tartalma van.
Célszerû lenne a mindenkori immunglobulin-ellátottságot a megszületést követô 12. órában ellenôrizni, mivel a hiány ekkor még
immunglobulinban gazdag kolosztrum adásával pótolható. Amenynyiben 24 óra elteltével ellenôrizzük az ellátottságot, az immunglobulinhiányos állapot már csak szérum-, vagy plazma transzfúzióval, illetve teljes vér adásával szüntethetô meg.
Ennek jelentôségét az is hangsúlyozza, hogy a nemzetközi szakirodalmi adatokkal (21,8% - 40,2%) megegyezôen hazai felmérésünkben is közel 30%-ban találtunk IgG-vel hiányosan ellátott borjakat. A hiányos ellátás esetén viszont az emésztôszervi és légúti
megbetegedések esélye szignifikánsan (P<0.01) nagyobb mértékû,
mint azt a felmérésünk is igazolja (1. táblázat). Az IgG hiányos
esetek felismerése csak rendszeres IgG szint meghatározással lehetséges, ezért javasoljuk annak rutinszerû alkalmazását tehenészeteinkben.
1. táblázat: Emésztôszervi/légúti megbetegedések elôfordulása
az IgG ellátottság függvényében a megszületést
követô 14 napon belül egy nagyüzemi holsteinfríz állományban
(Ari és mtsai, 2008)

A tej immunglobulin-tartalma az elsô fejés után rohamos ütemben csökken. Hat órával az elsô fejés után 33%, míg 24 óra után
66% a csökkenés mértéke.
Ezért célszerû nagyobb tehenészetekben kolosztrumbankot létesíteni úgy, hogy a többször ellett egészséges tehenek elsô fejésébôl
származó kolosztrumot összekeverjük és mintegy 4 literes mûanyag
kannákban 4°C-on tároljuk (maximum 5 napig) vagy lefagyasztjuk. Mindegyik kannára fel kell jegyezni a gyûjtés dátumát. Az így
tárolt kolosztrum csak tôgy-melegen (39°C) adható. A kolosztrum
szopókás itatóból, üvegbôl, vödörbôl adható, vagy gyomorszondán keresztül egyszerre mintegy 4 l-t adunk. A kolosztrumivás
tanítását mindig tiszta, fertôtlenített kézzel végezzük. Önmagában
a legjobb minôségû kolosztrum adása sem pótolja a legalapvetôbb higiéniás követelmények betartását.
Az ellés utáni idôszak legsúlyosabb veszteségi forrása a nem megfelelô immunglobulinellátottságból és a környezeti higiénia elégtelenségébôl származó különbözô kórokozók (E. coli: 5 nap, Clostridium perringens C :< 2 hét Salmonella typhi-murium: >10 nap,
Rota vírus: már 12 órás korban bekövetkezhet, általában <8 hetes
korban fordul elô, Corona vírus: 5-21 nap, Cryptosporidium parvum: 5 napos korban már elôfordulhat, általában a 2. héten) által
okozott bélgyulladásból ered. Ezért a megelôzésre kell helyezni a
hangsúlyt.
Az E. coli kártételének csökkentésében jelentôs elôrelépést a K99`
antigén tartalmú vakcina jelentette. Legjobb eredmény akkor érhetô
el, ha közvetlenül az ellés elôtt rövid idôközben kétszer adjuk az
anyaállatoknak, és ezt követôen évente röviddel az ellés elôtt
megismételjük. Hasonlóan védekezhetünk a clostridiumok okozta bélgyulladással szemben is. Meg kell azonban jegyezni, hogy a
legkiválóbb vakcina sem képes megfelelô védelmet biztosítani a
környezeti higiénia hiányosságaival szemben.
A különbözô eredetû hasmenés elôfordulásakor viszont az izomba adott antibiotikumkezelésen túlmenôen a megfelelô mennyiségû folyadékterápiával csökkenthetô az elhullásból eredô veszteség.
Az újszülött borjak az élet 1-4. napjában különösen érzékenyek a
hidegre. Az újszülött borjú a hôveszteséget egyrészt perifériás
érösszehúzódás, másrészt reszketés és a barna zsírszövetbôl származó fokozott energiapótlás révén igyekszik pótolni. Amennyiben a kettô közötti egyensúly felbomlik, hypothermia alakul ki.
A testhômérséklet csökkenése esetén kezdetben a szívverések számának emelkedése és a vérnyomásnak kisfokú emelkedése figyelhetô meg, 2,5°C-kal való csökkenés a szívfrekvencia és a vérnyomás fokozott csökkenését eredményezi, 5-7°C-os csökkenés esetén
a borjú gyenge és környezetével szemben apatikussá válik.
Általános fizikai gyengeség miatt az állatok képtelenek állni,
járni és szopni. A légzés felületessé és szabálytalanná válik. Az
idôjárás függvényében 6-24 órán belül elhullhatnak. A hideg
stressz leginkább a húsmarha állományokat veszélyezteti, de a hazai extrém idôjárási viszonyok között, különösen, ha az elletô istálló nem zárt, tejhasznú állományokat is érintheti.
Tehenészetekben az újszülött borjú fölé infralámpát célszerû
helyezni, míg húsmarha állományoknál szélvédett búvóhelyeket
kell kialakítani, amelyeket bôségesen be kell almozni.
Az asphyxia megelôzése
Ellési segélynyújtásunk során különösen ügyelni kell arra, hogy elkerüljük a kifejezett, illetve a súlyos, kevert respiratorikus-metabolikus acidózis kialakulását. Célszerû ezért fokozott figyelmet fordítani a tenyészüszôk felnevelésére és tenyésztésbe állítására. Általában 15 hónapos korban termékenyítjük egyedeinket, hogy 24
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Hazai szerzôink
hónapos korban tudjanak megelleni. Fontos a megfelelô testtömeg (340-362 kg) és marmagasság elérése (122 – 127 cm) és a tenyészpárosítás. Üszôket csak kisebb testtömegû utódokat örökítô
apaállatokkal párosítsunk. Ellenkezô esetben nagyobb számú ellési segélynyújtással és ezzel egyidejûleg a halvaszületések számának emelkedésével kell számolnunk.
Megengedett erejû húzatás esetén a húzatás idôtartama ne legyen
több mint 3 perc. A magzati medence elakadása esetén addig nem
célszerû a húzatást folytatni, amíg a légzést nem váltottuk ki, illetve nem vált ritmusossá. Csak ezután helyes folytatni a húzatást
úgy, hogy a magzatot egy idôben rotáljuk. Ellenkezô esetben a
magzat még megszületése elôtt súlyos asphyxia következtében
elhullhat.
Hosszanti farfekvés esetén a segélynyújtást gyorsan be kell fejezni, mivel a köldökzsinór leszorul, illetve elszakadhat. Így a súlyos fokú asphyxia kialakulásának is nagyobb az esélye. Kórházi
körülmények között a segélynyújtás megkezdése elôtt levett vér segítségével megállapíthatjuk az aktuális sav-bázis egyensúlyi állapotot, és ennek ismeretében megválaszthatjuk a segélynyújtás módját. Intrauterin kialakult súlyos fokú asphyxia alkalmával, különösen értékes utód esetén célszerû császármetszést végezni, mivel a
mûtéti beavatkozás jóval kisebb mértékben terheli a születendô
magzat sav-bázis egyensúlyát, mint a szülôúton keresztüli ellés,
illetve segélynyújtás.

30 Holstein Magazin

Gyakorlati körülmények között a gyenge reflexmozgások (vagy
azok hiánya) a súlyos fokú asphyxiára hívják fel a figyelmet.
Ilyenkor rendszerint csak a szopási reflex váltható ki.
A következô részben a halvaszületések elôfordulásában a menedzsment szerepét foglalom össze.
Köszönetnyilvánítás:
Vizsgálatainkat a GAK-CALVES05 (OMFB 00173, OMFB00177/2006) pályázat támogatta.
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Kérjen állatorvosától vagy
gyógyszerészétôl további felvilágosítást!
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Agrár Európa hírei

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

Bár mindannyian tudjuk, adatokat ritkán látunk arról, hogy menynyire eltérô az árváltozások üteme és iránya az élelmiszer ellátási
láncban. (Ezt a kifejezést használja manapság az EU az élelmiszer
termékpályákra.)
A grafikonról az elmúlt évek csaknem minden történése leolvasható. A 2007-2008-as árhullám a mezôgazdasági termékeknél; az ettôl messze-messze elmaradó élelmiszeripari és fogyasztói árváltozás; az érdekérvényesítô képességek látványos különbségei. Míg a
mezôgazdasági termelôi árak 2008 szeptembere óta, az élelmiszeripar belföldi eladási árai 2009 augusztusa óta csökkennek, addig
az élelmiszerek fogyasztói ára – bár lassuló ütemben – továbbra
is folyamatosan emelkedik. Ezen az sem változtat, hogy mintegy
négy év után, az élelmiszerek árindexe 2009 júliusa óta ismét az átlagos fogyasztói árindex alá került, vagyis lefelé húzza az inflációt.
Miközben a mezôgazdasági árindex lassan kiheveri a bázishatásokat és – várhatóan a tavasszal – megint emelkedni kezd, addig
élelmiszeripar továbbra is mérsékelni kényszerül árait. A forgalmazók a csökkenô fizetôképesség miatt mérséklôdô forgalmat
árrésük „karbantartásával” próbálják ellensúlyozni.
Az idei kilátásokról annyit, hogy az élelmiszerek fogyasztói árai
várhatóan legalább az év elsô felében az infláció alatt maradnak,
de növekszenek. Az élelmiszeripar árai tovább csökkennek, ami a
mezôgazdasági árak növekedési lehetôségeit is korlátozzák.
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Forrás: KSH

Álljon itt ezek után a Metro vezetôjének január eleji nyilatkozata:
A gyilkos árharc végét követeli Metro-lánc vezetôje
Az élelmiszer-kereskedelemben egyre nagyobb méretekben folyó
árcsökkentési harc beszüntetését követeli a Metro kiskereskedelmi
áruházlánc vezetôje Eckhard Cordes. Az árharc az eredeti szándékkal ellentétes és gyilkos hatású a termelôkre. A nyilatkozatban felszólította a versenytársakat a romboló verseny abbahagyására. Az
élelmiszerdiszkont áruházláncok tavaly tucatnyi árcsökkentési akció32 Holstein Magazin

val árasztották el a piacot. Ennek folytatásaként csütörtökön az
Aldi jelentett be újabb árcsökkentési „fordulót”. Cordes szerint az árharcnak gazdaságilag nincs értelme, hiszen amint az egyik szereplô árait csökkenti, a többiek azonnal követik. Minden résztvevô
számára világos kell legyen, hogy így nem lehet piaci részesedést
növelni.
A szerzô megjegyzése: Mitôl is „modern” hát ez a kereskedelem?
EURÓPAI UNIÓ
Csomagot oszt az EU a tejeseknek
Az európai tejpiacon 2009-ben súlyos válságtünetek jelentkeztek.
Az elégedetlenség hullámai elérték az Európai Bizottságot is. A Bizottság lépéseirôl lapunk is többször beszámolt. Most a legfrissebb
döntésrôl, a december elsô napjaiban történt támogatási csomag
felosztásáról adunk hírt.
A tejtermelôk támogatására 300 millió euró értékû csomagot szavazott meg a Bizottság. A tejalap létrehozásának megszavazását kiharcoló és a legnagyobb tejtermelô Németországnak és Franciaországnak a teljes összegbôl 20 százalék (61,20 millió euró), illetve
17 százalék (51,13 millió euró) jutott. Utánuk a legnagyobb részt
az Egyesült Királyság (29 millió euró), Hollandia (24 millió euró),
Olaszország (23 millió euró) és Lengyelország (20 millió euró)
kapta.
Mariann Fischer Boel, mezôgazdasági biztos elôször egy 280 millió eurós tejalapot javasolt (azt is a tagországok erôs nyomására).
A szakminiszterek azonban ragaszkodtak az alap 300 millió euróra
történô kiegészítéséhez, sôt még azt is csaknem egyhangúlag megszavazták, hogy a tejpiac zavarai esetén – a 186. cikkely alapján –
rendkívüli intézkedéseket is hozhassanak. Ennek eszközeit képezhetik többek között az új kvótakivásárlási opciók, vagy akár egy
további alap létrehozása. A tagországoknak 2010. június 30-ig fel
kell osztaniuk az országra szóló keretet az egyes tejtermelôk között, éspedig „diszkrimináció-mentes alapon”. Bármennyire is igyekszünk a támogatásokat a termeléstôl leválasztani, erre a legmegfelelôbb megoldásnak a kvóta szerinti elosztás kínálkozik.
Ez kilogrammonként egy forint alatti összeget fog jelenteni, ami
– lássuk be – nem fogja megoldani a válságba jutott magyar
gazdák problémáit. Ennél a hazai szaktárca által az elsô negyedév
végére ígért mintegy 8,3 forintos kilogrammonkénti támogatás
sokkal nagyobb jelentôségû. A többi ígért kormányzati segítség
bizonytalan.
Eközben az USA is hasonló intézkedésrôl döntött. Az amerikai tejtermelôk egyszeri közvetlen támogatásban részesülnek, amelynek
alapja az elmúlt év február és július közötti termelt és értékesített
tej mennyisége. A pénzt a már létezô ártámogatási program kiegészítéseként kapják kézhez. A támogatás mértéke a fenti periódusból éves szintre kalkulált termelésre mintegy 1,3 Ft kilogrammonként (a jelenlegi árfolyamszinten). Az összeget januárban már
meg is kapták!
Az amerikai programról lejjebb részletesen tájékoztatunk.
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Agrár Európa hírei
A tejalap tagországok közötti felosztását az alábbi táblázat
tartalmazza:
A 300 millió eurós tejalap felosztása a tagországok között
Tagország
Segélyrész (millió euró)
Belgium

7,21 Luxemburg

0,60

Bulgária

1,84 Magyarország

3,56

Csehország

5,79 Málta

0,08

Dánia

9,86 Hollandia

Németország
Észtország
Írország

61,20 Ausztria
1,30 Lengyelország

24,59
6,05
20,21

11,50 Portugália

4,08

1,58 Románia

5,01

Spanyolország

12,79 Szlovénia

1,14

Franciaország

51,13 Szlovákia

2,03

Olaszország

23,03 Finnország

4,83

Ciprus

0,31 Svédország

6,43

Lettország

1,44 Egyesült Királyság

Litvánia

3,10 EU-27

Görögország

29,26
300,00

Forrás: Európai Bizottság

Az Európai Bizottság – a tejtermékek emelkedô áraira alapozva –
a tejpiac kedvezô alakulását vetíti elôre. A Mezôgazdasági Tanács
december közepén, Brüsszelben tartott ülésén megállapította, hogy
a tejpiac általános helyzete 2009 júliusa óta folyamatosan javult.
A vaj és a sovány tejpor ára jelenleg az EU-ban jóval az intervenciós szint fölött alakul, de a sajtpiac kilátásai is kedvezôek,
folyamatosan emelkedô árakkal.
A Közösség tejtermelése 2009 elsô három negyedévében valamivel alatta maradt az egy évvel korábbinak, bár a kibocsátás április
és július között – a különösen kedvezô legeltetési lehetôségek következtében – számottevôen emelkedett. Végeredményben azonban
a tejárak csökkenése – és ezzel együtt az alacsonyabb jövedelmezôség – éreztette hatását a termelésben. Ebben az idôszakban Franciaország 4,8 százalékkal kevesebb tejet állított elô, mint egy évvel korábban. Viszonylag számottevôen csökkent a tejtermelés Magyarországon és Szlovákiában is (4,0, illetve 8,9 %-kal), növekedett viszont Belgiumban (5,1 %), Németországban, Dániában és
Lengyelországban (3,6 és 3,9 % között). November-december hónapban viszont a felvásárlási árak szinte valamennyi tagországban
1-2 eurócenttel emelkedtek literenként. Ennek hatására az év egészében az EU termelése az elôzô év szintjén mozgott. Egyes tagországok termelésének csökkenését más országok magasabb termelése kiegyenlítette.
Az év harmadik negyedévétôl kezdve a tejtermékek harmadik országokba irányuló exportja is az erôs felzárkózás jeleit mutatta, a
forgalom több termék esetében meghaladta az egy évvel korábbi
szintet. Ez részben az (idôközben ismét megszüntetett) export visszatérítések újbóli bevezetésének hatására alakult így, de egyben a világpiaci helyzet jelentôs javulását is tükrözi. Az elsô három negyedévben a tejpor export 16,7 százalékkal, a vajexport pedig 8,5
százalékkal túlszárnyalta az elôzô év hasonló idôszakának értékét.
Az intervenciós készletek emelkedése a javuló világpiaci árak hatására megállt, így az EU Bizottság december második hetében lezárta az intervenciós idôszakot. Az EU-ban december 9-én a vaj in2010/1

tervenciós készlete 76 414 tonna volt, nem változott a november
18-ai felajánláshoz képest, míg a vaj magántárolási készlete 26
százalékkal 38 310 tonnára, a sovány tejporé 3 százalékkal 259
271 tonnára csökkent.
Brüsszeli források szerint a Bizottság fontolóra veszi, hogy a
tejtermelôknek mentesítést adjon a versenytörvények bizonyos
elôírásainak teljesítése alól. Ez eredetileg a magas-szintû szakértôi
csoport (DLG) javaslata volt, mivel a szakértôk szerint javíthatja
az európai tejtermelôk versenyhelyzetét a nemzetközi piacokon.
Ennek érdekében esetleg a versenytörvények módosítására is sor
kerülhet, a tagországok között azonban meglehetôsen nagy
véleménykülönbségek vannak ebben a kérdésben.
Az állatjólét megjelenítése a termékek címkézésén
December közepén az Európai Bizottság kezdeményezte, hogy az
állati termékek címkéi – egységes rendszer szerint – tartalmazzanak
utalást arra, hogy az adott termékek az állatjólét elôírásainak megfelelô körülmények között tartott állatoktól származnak. A Bizottság 2009. október 28-án elfogadott egy jelentést, amely ismerteti,
hogyan lehet megkönnyíteni a fogyasztók számára a szóban forgó
termékek kiválasztását. Ehhez az állatvédelem és állatjólét ellenôrzésére szolgáló referenciaközpontok európai hálózatának kiépítésére lenne szükség.
A jelentést bemutatták Andrulla Vasziliu egészségügyi biztosnak
is, a tagországok azonban nem tudtak megegyezésre jutni az egységes címkézés és minôsítés gyakorlati kivitelezését illetôen. Az
új címkézési javaslatot elsôsorban Hollandia és az Egyesült Királyság támogatja. Olaszország és Görögország szerint az új séma alááshatja a Közösség jelenleg érvényes minôségi szabványait, és felesleges adminisztrációs terheket jelentene.
Vasziliu biztos asszony az adminisztrációs költségekkel kapcsolatos aggodalmakat indokolatlannak nevezte. Ezzel szemben hangsúlyozta, hogy az állatjólét fokozása a termékek minôségének javulásával jár együtt, ami a termelôk és fogyasztók számára egyaránt
fontos. A fogyasztóknak joguk van arra, hogy vásárlási döntéseik
megkönnyítése érdekében – objektív alapon – információt kapjanak
a termékek „rejtett” tulajdonságairól, azaz az állatok tartási körülményeirôl is. Ha a termékek címkéin nincs feltüntetve, hogy azok
az állatjóléti elôírások megtartásával nevelt állatoktól származnak,
akkor az állattartók nincsenek ösztönözve az állatjólét fokozására.
Hamis a sajt - Dúl a mozzarella botrány
Az olasz mozzarella gyártók hírnevüket féltik, miután vizsgálat indult termékeik eredetiségével kapcsolatban. A mozzarella Európai
Uniós védelmet élvez, a sajtot Olaszország déli területein, kizárólag bivalytejbôl készítik. Illetve a jelek szerint mégsem, mivel a
tesztek kimutatták, hogy a sajtok mintegy harmadánál tehéntejet
használtak a termelôk.
A 285 millió eurós piac bajba kerülhet, miután a hamisítást egy
jelentôs olasz sajtkonzorciumnál fedezték fel. A campaniai gyár
ugyanakkor azt állítja, hogy az akcióval a vetélytársak próbálják
ellehetetleníteni. A BBC információi szerint az eredmények nyomán egy független csoport a következô három hónapban felügyelet
alatt tartja a sajttermelést az érintett cégnél.
A mozzarella kapcsán már korábban is érzékeny veszteségeket
szenvedett el az olasz élelmiszeripar. Két évvel ezelôtt kiderült, hogy
egyes termékek dioxinnal fertôzöttek. A mérgezô anyag miatt kialakuló pánik miatt 40 millió eurónyi megrendelést mondtak vissza
a kereskedelmi partnerek.
/Forrás: VG/
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UK

Programok
száma

Tagállam

Regulation (EC) No 698/2009: Tej és tejtermékek belsĘ piaci promóciója – A pályázaton kiválasztott programok

18 millió euró tejpiaci programokra
Az Európai Bizottság 11 tagállam 13 tejpiaci marketing program-jának támogatására 17,9 millió eurót hagyott jóvá január 19-én. A marketing akciók az elkövetkezô három évben
zajlanak majd le, sajátos módon leginkább Franciaországban. Az EU belsô tejtermék-piacára irányuló támogatási lehetôséggel ugyanis leginkább a franciák tudtak élni. Rajtuk kívül német, finn, holland, olasz, osztrák, portugál, máltai, bolgár nyertesek vannak. A támogatáshoz 50 szá-zalékos önerôt kellett felmutatni, ami talán indokolja, hogy miért szinte
kizárólag régi tagállamok nyertek a pályázaton. A program célja a nehéz helyzetbe került tejszektor támogatása a közösség belsô piacán. A pályázatokat október 15 kellett benyújtani.
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EU-N KÍVÜLI HÍREK
A FAO elôrejelzése szerint 2010-ben a világ tejtermelése várhatóan
1,8 százalékkal nô. A kibocsátás bôvülése nagyobb lesz, mint
2009-ben, de elmarad az elmúlt 10 évben tapasztalt átlagosan évi
2 százalékos növekedési ütemtôl. A tejtermelés bôvülését egyértelmûen a fejlôdô országok okozzák, miközben a fejlett országok
fogyasztása és termelése stagnál. A fejlôdô országok termelése 4,
fogyasztása 2 százalékkal emelkedhet 2010-ben az elôzô évhez képest. A világ jelentôsebb termelôi közül csak az USA-ban és Ukrajnában várható a tejtermelés csökkenése, az Európai Unióban 0,5
százalékos bôvülést prognosztizálnak. A tejtermelésnek viszonylag
kis része, 6 százaléka kerül a világkereskedelembe. A világ importja 2010-ben 5 százalékkal 40,6 millió tonnára bôvül, a 2009. évi hasonló mértékû csökkenés után, így megegyezik a 2008. évi értékkel. A legerôteljesebb, 9 százalékos növekedés a teljes tejpor kivitelében figyelhetô meg, míg a legkevésbé, 3 százalékkal a sovány
tejporé bôvülhet.
A németországi Élelmiszergazdasági Kutató Központ havi rendszerességgel közzéteszi a nyers tej alapanyagértékét 3,7 százalék zsír
és 3,4 százalék fehérje beltartalomra vonatkozóan. A nyers tej alapanyagértékét a hannoveri és a kempteni árutôzsde vaj és sovány tejpor jegyzései alapján határozzák meg. A múlt év elején stagnált a
zsír és a fehérje ára, augusztustól azonban a bel- és külpiaci kereslet élénkülésével emelkedés figyelhetô meg. Decemberben az alapanyagérték stagnált, a zsírérték 1 százalékkal emelkedett, míg a fehérjeérték 1 százalékkal csökkent az elôzô hónaphoz képest. A nyerstej árának emelkedése ennek hatására megtorpanhat. /Forrás: AKI/
USA
Az USA mezôgazdasági minisztere, Tom Vilsack december 15-én
bejelentette, miszerint az ország tejtermelôi egy megállapodást
írtak alá a mezôgazdasági minisztériummal arról, hogy 2020-ig a
jelenlegihez viszonyítva 25 százalékkal csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását. A visszafogásban nagy szerepet
szánnak a trágya alapon történô energiatermelésnek. Emellett a
megállapodás ösztönzi a kutatási kezdeményezéseket, és az új
technológiák alkalmazását, magában foglalva többek között a trágya anaerob fermentációval történô kezelését, amelyre egyelôre az
USA tejtermelô telepeinek csupán 2 százaléka van berendezve.
Új közvetlen támogatás az amerikai tejágazat részére
A Mezôgazdasági Minisztérium (USDA) a 2009-es év végével nyilvánosságra hozta a 2010-es költségvetési törvény által létrehozott
290 millió dolláros Dairy Economic Loss Assistance Payment Program (DELAP) részleteit. Eszerint a tejtermelôk egyszeri közvetlen
támogatásban részesülnek, amelynek alapja a 2009. február és július közötti idôszakban termelt és kereskedelmi forgalomban értékesített tejmennyiség.
Megjegyzendô, hogy a költségvetési törvény gyakorlatilag nyitva
hagyta a kaput Tom Vilsack mezôgazdasági miniszter számára,
hogy a DELAP keretein belül a tejtermelôk részére folyósítandó
támogatás módját meghatározza. Ezért az USDA döntését különbözô találgatások elôzték meg, a közvetlen támogatás mellett/helyett további lehetôségként szóba került a már meglévô ártámogatási program újabb kiegészítése is. Végül is az USDA – legyôzve a demokraták közvetlen támogatásokkal szembeni szokásos ellenérzését – az utóbbi alkalmazása mellett döntött.
A támogatás részletei az alábbiak:
+A támogatás alapja a 2009. február[1] és július közötti idôszakban termelt és kereskedelmi forgalomban értékesített tejmennyi2010/1

ség. Ez alapján számítják ki [2] az üzem teljes évi termelését, amelynek felsô határa 6 millió font/év (körülbelül 2,7 millió kilogramm/év).
+ A fenti adatok alapján határozzák meg az 1 cwt-re (hundredweight, 100 font = 45,3 kg) jutó nemzeti támogatási rátát, a 290 millió dolláros borítékot csökkentve az FSA által képzett tartalék mértékével, majd az így keletkezett összeget elosztva az összes jogosult termelt tejmennyiséggel. Az FSA becslése szerint várhatóan
875 millió cwt tej lesz jogosult kifizetésre, így a várható kifizetési
összeg 0,32 $/cwt lesz. Mindez jelenlegi árfolyamon számolva
körülbelül 1,3 Ft/kg támogatásnak felel meg.
+ Jogosultsági feltételek: a termelô
– az USA területén tejet termelt és kereskedelmi forgalomba
hozott 2009 februárja és júliusa között,
– közvetlenül vagy közvetve felel a termelés kockázataiért,
részesedéssel bír az üzem kereskedelmi forgalomba hozatal
céljára szánt termelésébôl,
– rendelkezik az érintett hónapokra vonatkozó igazolt termelési
adatokkal, megfelel az USDA magas eróziójú termôföldek,
illetve vizes élôhelyek védelmére vonatkozó elôírásainak
(hasonlóan az Európában alkalmazott cross compliance-hez),
– támogatások igénybevétele során nem követett el lényegi
szabálysértést.
+ Az egyes termelôk részére folyósítandó kifizetés összegét úgy
számolják ki, hogy a nemzeti rátát megszorozzák az üzem jogosult
termelési mennyiségébôl a termelôre jutó részesedéssel. Például,
ha egy üzem megállapított éves termelése 20 ezer cwt, a termelô
részesedése 50 százalékos, akkor 0,32 $/cwt nemzeti rátával számolva 3200 dollárnyi kifizetéshez jut.
+ Az a termelô, akinek a 2006-2008 közötti naptári években a
nem mezôgazdasági tevékenységbôl származó átlagos éves kiigazított bruttó jövedelme az 500 ezer dollárt meghaladja, nem jogosult részvételre a programban.
+ A programot az USDA Farm Service Agency (FSA) hajtja végre
és a kérelmeket is e hivatal fogadja be. Azon termelônek, aki már
résztvett valamilyen tejtámogatási programban, nem szükséges
külön kérelmet benyújtania (becslések szerint ez az érintettek 95%-a),
ami nagymértékben gyorsítja a végrehajtást. A kérelem benyújtásának határideje egyébként 2010. január 19.
+ Az USDA szerint a tejtermelôk nagy részének a kifizetéseket
legkésôbb januárban átutalják. Az intézkedés fogadtatása vegyes.
A Tejtermelôk Nemzeti Szövetsége (National Milk Producers
Federation - NMPF) elsôsorban az intervenciót támogatja, ezért szerinte a közvetlen támogatás nem alkalmas a tejágazat problémáinak rövidtávú megoldására. A National Farmers Union ezzel szemben „helyes irányba tett lépésként” értékelte a programot.
Vilsack egyébként a DELAP kiegészítéseként decemberben 60
millió dollár értékû sajtfelvásárlást hirdetett meg, amelyre felhatalmazást szintén a 2010-es költségvetési törvény adott. Ezzel az
USDA kimerítette a törvény által a tejágazat válságának kezelésére
elkülönített összesen 350 millió dollárnyi keretet.
Az USDA 2009-ben egyébként a fentieken kívül a tejágazat megsegítése érdekében körülbelül 1 Mrd dollár értékben vásárolt fel
tejtermékeket (az erre fordítható összeget júliusban 243 millió
dollárral megemelték, valójában ez az összeg jelenti a tényleges
válságkezelési lépést), illetve adott ártámogatást a MILC keretein
belül, valamint újraindította az exporttámogatásként funkcionáló
Tejtermék Exportösztönzési Programot (Dairy Export Incentive
Program – DEIP).
[1] Ez volt az elsô hónap, ahol MILC kifizetések történtek.
/Forrás: Dr. Tóth Attila FVM/
www.holstein.hu 35

Holstein_2010_1.qxd

2/24/10

10:47 AM

Page 36

Agrár Európa hírei
MAGYARORSZÁG
Szlovéniába szállítják a zalai tejet
Napi huszonötezer liter friss, zalai tehéntejet szállítanak januártól
Fûzvölgyrôl és Miklósfáról Szlovéniába. A tejvásárlásról és szállításról a Fûzvölgyi Agrár Termelô Zrt. egy évre szóló szerzôdést
írt alá a szlovéniai Pomurske Mlekarne (Murska Sobota) tejüzemmel. A muraszombati tejfeldolgozó huszonnyolc eurocentért vásárolja meg a tejet, míg a Mizo – ahova korábban szállítottak – hetven forintot ígért literenként. A Mizo ajánlata a hatvannégy forintos átlagárhoz képest jónak számít, de a Fûzvölgyi Agrár Termelô
Zrt. önköltsége nyolcvan forint literenként - nyilatkozta Szûcs
László vezérigazgató. Hozzáfûzte: azért nyitottak éppen Szlovénia
elé, mert ott tejbôl készítik a sajtot, míg a hazai feldolgozók csak
úgy tudnak versenyben maradni, ha termékeikbe tej helyett növényi fehérjéket is zsírokat tesznek. A közel háromezer hektáron gazdálkodó Füzvölgyi Agrár Termelô Zrt-nél folyamatos a fejlesztés;
a közelmúltban harminc százalékos uniós támogatással százhatvanmillió forint értékben vásároltak korszerû gépeket. Az öt telephelyen száz dolgozót foglalkoztató részvénytársaság évi nettó árbevétele megközelíti az egymilliárd forintot.
/Forrás: Zalai Hírlap/

Legfeljebb 15 ezer euró átmeneti támogatást kaphatnak ez év
végéig a mezôgazdasági termelôk – a Magyar Közlönyben
megjelent földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszteri rendelet január végén lép hatályba.
A támogatás feltételeit jogszabály vagy pályázati felhívás tartalmazza, de mindenképpen átláthatónak kell lenniük azoknak. Az
összes átmeneti támogatás 2008 elsô napjától ez év utolsó napjáig
nem haladhatja meg a 15 ezer eurót. A következô szabály azonban
az összeget lerontja, mivel azt egybe kell számítani a jelzett idôszakban kapott kis összegû - de minimis - támogatásokkal.
Az azonos elszámolható költségeknél sem a de minimis, sem pedig az egyéb állami támogatás nem halmozható. Vagyis egyféle
költséghez csak egy támogatás jár. Arendelet felsorolja azokat a tevékenységeket, amelyekhez nem jár az átmeneti támogatás. Ilyen
például a halászat, és a mezôgazdasági termékek feldolgozása,
valamint forgalmazása is.
A válság miatt átmeneti támogatást csak az a termelô kaphat,
amely 2008. július 1-jén nem minôsült nehéz helyzetben lévô vállalkozásnak. Ha ezt követôen – a globális pénzügyi és gazdasági
válság miatt – került nehéz helyzetbe, akkor viszont jogosult a
támogatásra. A rendelet használja a "támogatás nyújtásáról döntô
szerv" megjelölést, de nem nevesíti azt.
A szóban forgó rendelet megjelenésével kapcsolatban Gráf József
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az MTI megkeresésé36 Holstein Magazin

re elmondta: a jogszabály megalkotására azért volt szükség, mert
a világgazdasági válság miatt az unió megduplázta – azaz 15 ezer
euróra emelte – az úgynevezett de minimis támogatás összegét.
Hozzátette: a támogatás kifizetésére azonban még a magyar agrárkormányzatnak forrást kell találnia, mivel azt a nemzeti büdzsébôl
kell finanszírozni. Emellett pedig az elosztásról a szakmai szervezetekkel is egyeztetni kell.
Koncentrálódik a hazai Túró Rudi piac
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte, hogy a SoleMizo Zrt. irányítást szerezzen a Danone Kft. Túró Rudi üzletága felett.
A Sole-Mizo Zrt. 2009. október 5-én szerzôdést kötött a Danone
Kft-vel, melynek értelmében megszerzi annak Túró Rudi üzletágát. A szerzôdés kiterjed a marcali gyár által használt védjegyekre
is. A szintén Marcaliban gyártott Milka Super Rudi termék és a
kapcsolódó szellemi termékek a Danone Kft. tulajdonában maradnak, annak független forgalmazását a Danone Kft. folytatja.
A vevô Sole-Mizo Zrt. közel 50,8 százalékban a CSIM Pte. Ltd.,
49 százalékban pedig a Hongkongban bejegyzett Sinhu Investment Limited tulajdona. A termelés jelenleg négy üzemben folyik,
Szegeden, Bácsbokodon, Makón és Csornán. Az eladó Danone
Kft. a francia Groupe Danone SA közvetett tulajdona. A Danone
Kft-nek Budapesten és Marcaliban vannak termelô üzemei.
A versenytörvény értelmében a vállalkozások összefonódásához a
GVH engedélye szükséges, ha valamennyi érintett vállalkozáscsoport, valamint az érintett vállalkozáscsoportok tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások elôzô üzleti évben elért nettó árbevétele együttesen a 15 milliárd forintot meghaladja. Feltétel továbbá, hogy az érintett vállalkozáscsoportok között van legalább két olyan vállalkozáscsoport, melynek az elôzô
évi nettó árbevétele a vállalkozáscsoport tagjai és más vállalkozások által közösen irányított vállalkozások nettó árbevétele együtt
500 millió forint felett van.
A Túró Rudi termékkategórián belül több márkás termék versenyez (Pöttyös, Milka stb.). A nagyméretû kiskereskedelmi láncok
hazai elterjedésével azonban nô a kiskereskedelmi saját márkák értékesítése (Spar, Tesco stb.), mely termékek bérgyártásban készülnek. Emellett létezik „nem kiskereskedelmi” saját márkás termék
is, mint pl. a Milka Super Rudi, melyet ugyancsak bérgyártás keretében gyártanak. Tekintettel a saját márkás termékek versenyben
betöltött szerepére, a GVH külön figyelmet fordított az összefonódás lehetséges hatásainak vizsgálatára a Túró Rudi bérgyártás piacán.
Az országban jelenleg öt helyen gyártanak Túró Rudi terméket
(Marcali, Sükösd, Veszprém, Mátészalka, Szeged). A Sole-Mizo
Zrt. 2008-ban viszonylag alacsony piaci részesedése az összefonódás után hozzávetôleg megduplázódik. A Túró Rudi piacának
egészét tekintve megállapítható, hogy az összefonódás által bôvült
vállalkozás egy rendkívül erôs, költséges marketingkampánnyal
kialakított márkát (Pöttyös) birtokló piacvezetôvel (Friesland) áll
szemben. Ráadásul a piac forgalmának majdnem negyedet kitevô
saját márkás termékek támasztotta versennyel is szembe kell
néznie.
A 2008-as teljes hazai Túró Rudi bérgyártási kapacitás meglehetôsen nagy hányada kapcsolható az összefonódás utáni Sole-Mizohoz. Az újonnan létrejövô vállalkozás azonban több okból sem
képes a verseny korlátozására. Egyrészt bérgyártás tekintetében a
kiskereskedelmi saját márkát gyártató vállalkozások szabadon újra
szerzôdhetnek más tejipari vállalkozással. Másrészt a piacvezetô
Friesland szinten folytat bérgyártást. Harmadrészt rendkívül egyszerû Túró Rudi gyártásba fogni, hiszen egy erre alkalmas speci2010/1
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ális gépsor 100-300 millió forint befektetéssel, kb. 6 hónapos idô
alatt kiépíthetô. Negyedrészt a Túró Rudi gyártásban jelentôs kihasználatlan termelési kapacitások vannak (a piac egészét tekintve
kihasználatlan a teljes kapacitás hozzávetôleg fele). Az összefonódás után a teljes piaci kapacitás elegendôen nagy hányada tartozik
a fúzióban érintett felektôl független piaci szereplôkhöz.
A fentieket figyelembe véve, a GVH álláspontja szerint az összefonódás következtében számottevô káros versenyhatás fellépése
nem valószínûsíthetô. Mivel a versenytörvény értelmében a versenyhatóság nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem csökkenti jelentôs mértékben a versenyt az érintett
piacon, különösen gazdasági erôfölény létrehozása vagy megerôsítése következményeként, a GVH engedélyezte, hogy a Sole-Mizo
Zrt. megvásárolja a Danone Kft. Túró Rudi üzletágát.
Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-126/2009. Budapest,
2009. december 21.
Mégsem szívódott föl a Túró Kitty
Már csak egy engedélyre vár a kínai gyár
Az ígéretek szerint, ha csúszással is, de hamarosan elkezdik gyártani az itthon jól ismert túródesszert kínai változatát. A Túró Kitty
üzeme már startra kész, a forgalmazáshoz azonban még hiányzik
egy engedély.
Tavaly nyáron még arról szóltak a hírek, hogy az ôsz folyamán
elindulhat Kínában az itthon jól ismert Túró Rudihoz hasonló, a
helyi igényekhez igazított túrós desszertek gyártása. A forgalmazás
azonban nem kezdôdött meg, s a hét elején olyan információk
jelentek meg, melyek szerint az Eximbanknál vizsgálatot indítottak az ügyben. Három éve ugyanis a hitelintézet nyújtott mintegy
kétmillió eurós kölcsönt a projekthez, amelynek sikere – az írás
szerint – mára kétségessé vált. A beszámolók szerint a beruházásban magyar oldalról érintett EU-Milk Kft. teljes egészében felszívódott, internetes oldala megszûnt, vezetôi elérhetetlenek –
vagyis úgy tûnik, az egyébként a kínai félnek folyósított pénznek
is bottal üthetik a nyomát.
Az EU-Milk azonban elérhetô. Ügyvezetô igazgatója, Tóthfalusy
Péterné kérdésünkre elismerte: az eredeti tervekhez képest valóban
csúszik a kínai rudi bevezetése, ám azt cáfolta, hogy bedôlt volna
a beruházás. (A társaság honlapja – az eu-milk.hu és az
eumilk.com címen – egyébként mûködik, bár még nincs kész, a portálon feltüntetett mobilszámon pedig el lehet érni az ügyvezetôt.)
A késés, egy a forgalmazáshoz nélkülözhetetlen, a helyi élelmiszeripari hatóság által jegyzett szabványosítási engedély lassú kiadására vezethetô vissza, ám ez az utolsó jóváhagyás, amire szükségük van. Ennek kiadását már többször ígérték a kinti hatóságok,
legutóbb most januárra. A helyzet azért nem könnyû, mert a túrót
Kínában egyáltalán nem ismerik, így forgalomba hozatali engedélyének megszerzése nehézkes, még a vártnál is sokkal lassabban
halad a procedúra.
Emiatt csúszott meg ázsiai partnerük is az Eximbanktól kapott hitel törlesztésével. Az igazgató szerint azonban nem állandó problémáról van szó, mindössze egyszer fordult elô, tavaly év végén. Az
elmaradást éppen az magyarázza, hogy a kínaiak korábban úgy kalkuláltak, mostanra beindul a forgalmazás, s a bevételekbôl fizetik
a kötelezettségeiket. A legutóbbi törlesztés alkalmával egyébként
csak a tôkerésszel maradt adós a cég, a kamatokat megfizette. Tóthfalusy Péterné elmondása szerint pedig tárgyalnak a kínai partnerrel, hogy milyen módon akarják ezt a kötelezettségüket teljesíteni.
A kínai üzem egyébként teljesen elkészült, s a gyártáshoz szükséges engedélyeket is beszerezték. A próbagyártáson már túl vannak,
2010/1

ennek során mindent rendben találtak – állítja az ügyvezetô. Kifejtette: a hírekben szereplô azon állítás sem igaz, hogy egy gépsort
adtak volna át. Az eredetileg tervezett kétezer négyzetméteres üzemet alakítottak ki, ahová összesen 83 gépet szállítottak le. Azt
azonban nem tagadta, hogy vannak nézeteltérések és viták kínai
partnerükkel, ám ezek olyan természetûek, amelyek egy ilyen közös projekt során normálisnak mondhatóak – fogalmazott.
Az Eximbanknál az ügyrôl annyit mondtak, a kínai rudikkal kapcsolatban semmilyen vizsgálatot nem folytatnak. Már csak azért
sem, mert az általuk folyósított kölcsönt a Magyar Exporthitel
Biztosító (Mehib) garantálta, így a pénzüket mindenképpen megkapják. Az, hogy nincs eljárás, persze nem jelenti, hogy a projekt
ne dôlhetne be, ekkor már az lenne a kérdés, hogy a Mehib hogyan
juthat hozzá a pénzéhez – tették hozzá. A hitelt egyébként nem a
magyar cég, hanem a kínai vette fel, így a törlesztés is az ô feladatuk. Az EU-Milk a gyártáshoz szükséges gépeket kiszállította,
és késôbb be is üzemelte. Anégy magánszemély által alapított EUMilk egy pekingi magyar-kínai gazdasági fórumon kötött együttmûködési szerzôdést a Zhogxing Ltd. agrárcéggel, elsôsorban az
említett magyar édesség, valamint kefir és joghurt elôállításáról.
Sajtreklám miatt 30 milliós büntetést kapott a Penny
A GVH egy megtévesztô sajtreklám miatt 30 millió forintra
megbírságolta a Penny Market diszkontláncot.
Az országszerte közel 200 diszkontáruházat mûködtetô a Penny
Market Kft. a 2009 júniusában tartott „13 éves akciójával”
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, ezért a Gazdasági Versenyhivatal megbüntette a céget.
A hatóság az üzletlánc trappista sajt reklámját kifogásolta: a társaság egy tavalyi reklámjában közöltektôl eltérô mértékben korlátozta az egyes akciós termékekbôl megvásárolható mennyiséget.
Kevés volt a sajt
Az akció keretében a trappista sajtot is kedvezményes áron kínálta a cég. Az adatok szerint 2008. 1. hete és 2009. 22. hete között
nem volt olyan hét, amikor a Penny Market a „13 éves akcióban”
hirdetett kilogrammonként 579 forintos árat alkalmazta volna. Az
adott idôszakban 749-1049 forintba került egy kilogramm sajt az
üzletekben. Az akciós ár ehhez képest jóval alacsonyabb, ezért a
társaságnak számítani kellett volna arra, hogy nagy lesz az igény
a vásárlók részérôl, ennek ellenére a vizsgálat szerint a Penny Market
nem készült fel megfelelôen az akcióra, egyebek mellett nem rendelt elegendô mennyiséget az akciós sajtból.
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Agrár Európa hírei

Másik büntetés
Az említett sajtreklám mellett a GVH jogsértônek minôsítette a
Penny szeptember 7-13. között szervezett akcióját. A versenyhatóság vizsgálata megállapította, hogy a lánc három termékbôl
nem megfelelô készlettel készült fel az akcióra, így azokból már
a leárazás kezdetén készlethiány merült fel.
Ezzel a magatartásával a Penny Market tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, így a GVH 3 millió forint bírságot szabott ki a vállalkozásra. A bírság összegének meghatározásakor enyhítô körülménynek bizonyult, hogy a jogsértés csak kevés terméket érintett.
Már utalják a top-up-ot a mezôgazdasági termelôknek
A tavalyi évre járó területalapú támogatás nemzeti kiegészítô
részét, az úgynevezett top-up támogatást január közepe óta utalja
a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), a gazdáknak
eddig 10,286 milliárd forintot fizettek ki – közölte Soproni
Horváth Lajos, az MVH sajtófônöke. A termeléstôl elválasztott területek közül hízottbika-tartásra kifizetési határozattal 5.853 ügyfél
rendelkezik, ôk összesen 4,4 milliárd forintot kapnak. Az anyatehéntartás támogatására mintegy ötezer gazdálkodó jogosult, összesen 1,6 milliárd forint értékben. Szarvasmarha tartás extenzifikációs támogatására 1,3 milliárd forintot, míg kedvezôtlen területeken
végzett anyajuhtartásra 360 millió forintot fizet a hivatal. A támogatások történelmi bázisjogosultság alapján vehetôk igénybe. A termeléshez kötött anyajuhtartás támogatás keretében 5.863 darab kérelmet fogadtak el. Akinek az anyajuhtartás támogatási kérelmét
elfogadták, úgynevezett de minimis – azaz kisösszegû – támogatásra is jogosulttá vált az idevonatkozó minisztériumi rendeletben
foglalt feltételek mellett. Ennek értelmében a támogatható minimális állatszám tíz egyed. Ha a termelô értékesít juhtejet vagy juhtejterméket, 1.400 forintot kap állatonként, ha nem, akkor 1.700
forint jár állatonként. Anyajuh de minimis támogatására 1.240
forint fordítható állatonként. Összesen eddig több mint másfél milliárd forint értékben születtek anyajuhtartás-támogatási határozatok
az MVH-nál.
Ezek nagy részben tartalmaznak de minimis támogatást is. A történelmi bázisjogosultság alapján járó támogatási összeg a hízott bika esetében 2008-ban még 45.488,54 forint volt állatonként, tavaly már 56.000 forintot tett ki. Az úgynevezett elválasztott anyatehén esetében egyedenként tavalyelôtt 9.350 forint volt a támogatás, a múlt évben pedig 18.000 forint. Az extenzifikációs szarvasmarha-támogatásra állatonként 2008-ban 17.050 forintot, 2009ben pedig 18.500 forintot folyósítottak. A juh kiegészítô támogatására tavalyelôtt 1.400 forint volt a gazdálkodók járandósága, tavaly pedig 1.600 forintra emelkedett – közölte a sajtófônök.
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Tôgye van az automatának
Külföldön elterjedtek a tejautomaták, és a Dunántúlon is már hatvan körül van a számuk. Ezek közül kettônek Varga Miklós dunakiliti termelô a gazdája, ôt kérdeztük a tej gépbôl való árusításának tapasztalatairól. Ég és föld a különbség a bolti zacskós és gépbôl fejt tej íze között – hogy az UHT tejet ne is említsük. Míg az
áruház polcain található termékek között 3,8 százalékos a legmagasabb zsírtartalmú, Varga Miklós automatájából 4,5-4,6 százalékos tejet lehet kapni, literenként 170 forintért. A szigetközi tehenész ráadásul csak a saját negyven hektárján termelt silót és lucernát eteti harminc színtiszta magyartarka fejôstehenével.
- Egész évben nem hajtom ki ôket, mert a marha még a diófa levelet is megeszi, és bizony megérzôdik az íze a tejen – mondja
gazda. – A vevôk elégedettek az állandó jó minôséggel: a mosonmagyaróvári automatából naponta 150-200 liter fogy. A „tanulógépem”, a rajkai kevésbé jó helyen van, annak gondolkozom az áthelyezésén – mélázik helyzetérôl Miklós.
Varga gazda állatai naponta 300-400 liter tejet adnak. Ezt eddig
fôként az Óvártejnek adta le, de a múlt évben csupán 53 forintot
fizettek literjéért. Veszteségessé vált így a termelés, ezért tizenöt
tehenét el kellett adnia. Akkor válaszút elé állt: vagy felszámolja
az állományt, vagy vesz egy automatát, ahol az általa termelt tej
felét egybôl el tudja adni.
– A gépben hivatalosan negyvennyolc óráig lehet a tej. Próbálok
annyit tankolni bele, hogy elôbb elfogyjon. Ha mégis marad, azt
hazahozom és megetetem az állatokkal – osztja meg tapasztalatait.
Mivel mindkét automatát forgalmas bolt elôtt helyezték el, bérleti díjuk havonta 30-40 ezer forintba kerül. Ám Varga Miklós így
is jobban jár, mint kistermelô társai. Ha napi 150 liter tejet elad,
havonta háromszázezer forintja megmarad. /Forrás: Szabadföld/
Piaci adatok
A KSH adatai szerint 2009 novemberében az elôzô év azonos
idôszakához mérten a tej felvásárlási ára 11,9 százalékkal volt alacsonyabb. Az év elsô tizenegy hónapjában pedig a tej ára 23,5 százalékkal esett.
2009 decemberében a nyers tej átlagos felvásárlási ára az AKI
szerint 65,3 forint volt kilogrammonként.
A nyers tej hazai termelôi átlagára kilogrammonként 64,05 forint
volt novemberben, az elôzô hónaphoz képest 4 százalékkal emelkedett. A feldolgozók 12 százalékkal kevesebb nyers tejet vásároltak fel novemberben az elôzô évhez képest. Decembertôl a beltartalom csökkenésre lehet számítani a korábbi évek tendenciája
alapján. A nyers tej termelôi ára októberben Új-Zélandon 22, az
USA-ban 10, az Európai Unióban pedig 1 százalékkal emelkedett
szeptemberhez képest nemzeti valutában kifejezve. Novemberben
az USA-ban 6 százalékkal tovább nôtt az ár.
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Ha a fogyasztók minden esetben a reklámban szereplô maximális
mennyiséget vásárolták volna meg a trappista sajtból, akkor a tervezett mennyiség boltonként kevesebb, mint két tucat vevô felvásárolhatta volna a készletet.
A sajtreklámmal a Penny tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot
folytatott, ezért 30 millió forintos bírságot kell fizetnie – derül ki
a GVH határozatából, amely szerint súlyosbító körülménynek
bizonyult, hogy a cég ismételt jogsértônek minôsül, a piac jelentôs szereplôje, megtévesztô reklámjait pedig széles körben terjesztette. Ugyanakkor enyhítô körülményként vette figyelembe a versenyhatóság, hogy az akciós termékekhez jutó fogyasztók valamilyen mértékû kedvezményt azért kaptak, a jogsértés pedig rövid
ideig tartott.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

Forrás: K S H, AKI
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Tudományosan bizonyított
gyorsabb fejés...
A DairyMaster rendszere az, ami megfelel Önnek – mondja el nekünk, hogy hogyan tudunk segíteni az Ön gazdaságára szabott,
tökéletes fejôházi fejési rendszer létrehozásában!
Miért válassza a DairyMaster rendszerét?
‚ A legújabb tudományos kisérletek bizonyítják, hogy a DairyMaster rendszere 5%-kal nagyobb termelékenységgel, hozammal dolgozik a piacon található technológiákkal szemben
‚ A DairyMaster-nél a legkisebb a kehelygumi lecsúszása, aminek a tôgyegészségben nagy szerepe van
‚ A DairyMaster Parlour rendszere átlagosan egy perccel gyorsabban
fej egy tehénre vetítve a konkurens termékekhez képest
‚ A DairyMaster fejéstechnológia nyújtja a legjobb teljesítményt,
a tesztelések során megfelelt a fejéstehnológiai nemzetközi
ISO szabványoknak

Magyarországi
kizárólagos képviselô:
8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Tel: 30/385-75-80 Fax: 89/510-199
E-mail: keszenlet@keszenlet.hu
Web: www.keszenlet.hu

KÉSZENLÉT ZRT.
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Hazai szerzôink

A különbözô tejtermelésû holstein-fríz tehenek
ivóvíz fogyasztása
Dr. Bedô Sándor
Szent István Egyetem, Gödöllô

Gazdasági állataink legfontosabb takarmánya az ivóvíz. Takarmány (energia, fehérje, stb.) nélkül az állat tovább él, míg a
szomjazást csupán 48 óráig bírja. Az ivóvíznek az állati szervezet
anyagforgalmában jelentôs a szerepe. A felszívódott táplálóanyagok vízben oldott állapotban vannak, így a felvett ivóvíz mennyisége jelentôs mértékben befolyásolja a takarmányok táplálóanyagainak emészthetôségét. Az emésztônedvek elválasztásához, a
testnedvek besûrûsödésének meggátolásához ivóvíz szükséges.
Gazdasági állataink szervezetének legnagyobb része víz. Legnagyobb víztartalékkal (80-95%) a magzat rendelkezik, míg a kifejlett szervezet mintegy 65% vizet tartalmaz.
Gazdasági állataink vízfogyasztását több tényezô befolyásolja, így
a felvett takarmány mennyisége, annak szárazanyagtartalma, a takarmányokkal felvett vegetációs víz mennyisége vagy a mikro- és
a makrokörnyezet hômérséklete és páratartalma.
A nagy szárazanyagtartalmú takarmányok etetésekor több, míg a
kis szárazanyag-tartalmú takarmányok felvételekor kevesebb ivóvizet vesznek fel az állatok. Pl. a növendék hízóbikák, amelyek
abrakot és szénát kaptak a hizlalás idején, átlagosan 8 l ivóvízzel
többet vettek fel naponta, mint az abrakot, szénát és szilázst fogyasztó társaik (napi 29 l illetôleg 21 l ivóvíz felvétel Bedô 1979).
Az ivóvízfelvételt befolyásolja a termelés intenzitása, a mozgási
lehetôség. Az ivóvízfelvételre hatást gyakorol az állatok életkora
és hasznosítási iránya is. Ezen kívül a növekedô és a vemhes állatok a testállomány és a magzatépítéshez többlet ivóvizet igényelnek. A vizeléssel, bélsárral, a légzéssel jelentôs a szervezet folyadékvesztesége, ami ugyancsak utánpótlást igényel. A gazdasági állatok ivóvízellátása a termelést alapvetôen meghatározza. Az ivóvíznek üdének, frissnek és tisztának kell lennie. Hômérséklete fiatal állatoknál 10-15 °C, kifejletteknél pedig 8-12°C legyen. Az
ivóvíz hômérséklete döntôen meghatározza a felvehetô mennyiséget (Berke, 1965, Barabás, 1969, Herold, 1977, Kovács, 1980,
Schmidt, 1995) is.
Az állatok itatására használt ivóvíz minôsége is lényeges tényezô.
Erre sokkal több figyelmet kell fordítani, mint az eddigiek során
tettük. Eddig a takarmányok kémiai összetételét és táplálóértékét,
makro- és mikroelem, valamint vitamintartalmát határoztuk meg,
ezután az ivóvíz laboratóriumi vizsgálatait kell elvégezni ahhoz,
hogy gazdasági állatainknak jó minôségû ivóvizet biztosítsunk.
Az állati termékek az ivóvízben oldott anyagok egy részét tartalmazzák, tehát az emberi táplálkozás szempontjából is fontos a jó
minôségû ivóvíz biztosítása a gazdasági állatok számára. A jó minôség azt jelenti, hogy az állatok ivóvize olyan legyen, ami
emberi fogyasztásra is alkalmas.
A tehenek termelte tej víztartalma 85-88%, így azok a legnagyobb
vízfogyasztók gazdasági állataink közül. A hazai szakirodalom
szerint szárazonálló tehenek napi 30-60 l, tejelô tehenek 50-150 l
vizet fogyasztanak Az 1 kg szárazanyagra felvett ivóvíz 4-6 l.
(Baintner, 1967, Barabás 1969, Herold, 1977, Schmidt, 1995) Az
ivóvíz felvehetôségének korlátozása termeléscsökkenéssel jár,
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ezért korlátlan mennyiségben kell az ivóvizet a gazdasági állatok
rendelkezésére bocsátani az év minden szakában.
Az ivóvíz jelentôségét a felsoroltakon kívül aláhúzza az a tény,
hogy a világ – így Magyarország – ivóvíz készletei fogyóban vannak. Folyóvizeink nagymértékben szennyezettek, azok itatásra
nem használhatók. Az ivóvízzel pazarlóan bánunk, így készleteink egy része nem jó minôségû. Ezelôtt hatvan évvel nagyobbrészt a folyóvizekbôl itattuk állatainkat, hatvan év múlva pedig
nem az olaj, hanem a jó minôségû ivóvíz birtoklása okoz majd
nézeteltéréseket.
A klímaváltozás elôrejelzései szerint Magyarország rendszertelen
csapadékviszonyokkal rendelkezik majd, így nagy záporok és jelentôs száraz idôszakok következnek. Folyóvizeink vízhozama csökken. Már a jelenlegi idôszakban észrevehetô a talajvíz csökkenése
és elszennyezôdése. Ezek a várható idôjárási jelenségek nem csak
a növénytermesztés vízgazdálkodását, de az állattenyésztést is
befolyásolják majd, amikor a tejelô tehenek ivóvízfelvétele központi jelentôségûvé válik.
A különbözô tejtermelésû tehenek ivóvízfelvételének megállapítására 30 magyar holstein-fríz tehén ivóvíz fogyasztását mértük
egyedi vízmérôkkel. Egyedileg mértük a tehenek napi takarmányfelvételét. Az állatokat december 1. és április 30. között lekötve,
istállóban tartottuk.
Mértük az istálló hômérsékletét és páratartalmát.
A különbözô tejhozamú teheneknek a takarmányokat megmérve,
egyedileg adagoltuk. Az abrakot a tejhozam szerint meghatározott
mennyiségben etettük. A kukoricanövény szilázsból 30 kg-ot a lucerna szénából 7 kg-ot kaptak naponta. Az 1. táblázat szerint a
tejhozam növekedésével fokozatosan több szilázst vettek fel a tehenek, lucernaszénából csupán a 30 kg-nál többet termelôk ettek meg
többet. Így a napi szárazanyagfelvétel is ingadozott 13,0-22,0 kg
között. A szélsô értékek jelentôsebb ingadozást nem mutattak.
1. táblázat: A tehenek napi takarmányfelvétele
A takarmány
megnevezése

T e j t e r m e l é s, kg
apasztott

< 10

10,1-20,0

20,1-30,0

Abrak kg

1,5

1,0

2,5

6,0

30 >
9,0

Kukoricaszilázs kg

24,7

27,8

28,2

29,6

28,8

Lucernaszéna kg

5,9

5,9

5,8

5,9

6,6

A napi ivóvíz felvétel 39,9-64,1 l között változott. Az apasztott,
illetôleg az elôkészítés alatt álló tehenek vették fel a legkevesebb ivóvizet, (39,9-43,0 l), míg a nagyobb termelésûek – 10,1-30,0 kg közötti mennyiséget termelôk – mintegy 50 litert, a 30,0 l-nél nagyobb termelésûek a legtöbb – 62,2-66,9 l – ivóvizet fogyasztottak naponta. A szélsôértékek azt mutatják, hogy a napi 30 kg-nál
kevesebbet termelô egyedek egy része ugyanannyi ivóvizet vesz
fel, mint a nagy termelésûek. Ezek az értékek kisebbek, mint amit
a hazai szakirodalom közölt. A napi összes vízfelvétel a tejtermelés növekedésével együtt fokozatos emelkedést mutatott. Így a
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30 kg-nál többet termelôk 30,1 l összes vízzel vettek fel naponta nagyobb mennyiséget, mint az apasztott egyedek, a 10 kg-nál többet termelô egyedeknél az ivóvíz fokozatosan nagyobb (68,9-71,5 l)
hányadot tett ki, mint a vegetációs víz mennyisége. Az apasztottak és a 10 kg-nál kevesebbet termelôk az összes víz 62,6-64,9%-át
ivóvízzel vették fel. Tehát az ivóvíz nagyobb hányadot képvisel
az összes vízfelvételbôl a többet termelô egyedeknél (2. táblázat).

Átlagos páratartalom %
74
72
70
68

2. táblázat: Egy tehén átlagos napi szárazanyag és vízfelvétele
Felvétel

66

T e j t e r m e l é s, kg

Napi szárazanyag/kg
SzélsĘ értékek
Napi ivóvíz /l
SzélsĘ értékek
Napi összes víz /l
SzélsĘ értékek

Apasztott

< 10

10,1-20,0

20,1-30,0

30 >

13,0

13,3

14,0

17,6

22,0

12,1-13,6

13,1-13,8

13,0-14,6

16,8-18,7

21,0-22,6

39,9

40,0

50,8

51,4

64,1

29,1-61,6

29,7-65,2

35,7-66,4

40,5-63,7

62,2-66,9

61,5

68,7

71,0

74,6

91,6

51,2-81,2

46,9-81,9

57,2-82,9

63,8-93,7

89,9-96,3

64,9

62,6

71,5

68,9

70,0

Az ivóvízfelvétel az
összes vízfelvétel %-ában

Az 1 kg takarmány-szárazanyagra jutó ivóvíz a különbözô tejtermelésû egyedeknél jelentôs különbséget nem mutatott. A kapott
eredmények valamivel kisebbek, mint amit a hazai szakirodalom
közöl.
Az 1 kg tejtermelésére legtöbb ivóvizet a 10 kg-nál kisebb termelésû egyedek használtak fel (12,6 l ), míg a 10 kg-nál többet termelôk 2,6-4,5 közötti ivóvíz felhasználást mutattak. Az 1 kg tejtermeléséhez felhasznált összes víz felvétele esetén ugyanazt az irányvonalat találtuk, mint az ivóvíz esetén (3. táblázat).
3. táblázat: Az egységnyi szárazanyagra és tejtermelésre esô
vízfelvétel
Vízfelvétel
1 kg szárazanyagra ivóvíz l
szélsĘ értékek

apasztott
3,0
2,3-4,3

1 kg tejtermelésre összes víz l
szélsĘ értékek

T e j t e r m e l é s kg
<10
10,1-20,0
20,1-30,0
3,2
3,6
2,9
2,3-4,7
2,5-4,6
2,2-3,6
12,6
4,5
3,0
9,5-12,7
3,2-5,3
2,6-3,3

30 >
3,0
2,8-3,7
2,6
2,5-2,7

Az istálló hômérséklete és páratartalma 12,7-14,7°C, illetôleg
66,0-72,8% között ingadozott.(1. és 2. ábra).
Átlagos hĘmérséklet C°
16
14
12
10
8
6
4
2
0
I×

II ×

III ×

IV ×

V×

Átlag

A legnagyobb mértékû összefüggést (r=0,72) levegô hômérséklete
és az ivóvíz felvétele között találtunk. A szárazanyagfelvétel
közepes (r=0,58) összefüggést mutatott az ivóvízfogyasztással,
míg a tejtermelés és az ivóvízfelvétel között ugyancsak r=0,53
összefüggést találtunk. A tejelô tehenek ivóvíz felvételét több
környezeti tényezô befolyásolja. Ezek a tényezôk a takarmányozás
2010/1

64
62
I×

II ×

III ×

IV ×

V×

Átlag

és a tartástechnológia közvetlen hatásai, amelyek jelentôs mértékben befolyásolják az ivóvízfogyasztást. Ezek az eredmények felhívják a figyelmet a tejelô tehenek ivóvíz szükségletének pontos
megállapítására a különbözô évszakokban, eltérô tartástechnológia és takarmányozási viszonyok között, amelyek a tehenek tejtermelése szempontjából nagy figyelmet érdemelnek.
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Magyar fejlesztés – Jövedelmezô tejtermelés
– Újdonságok a Multiton Bt-nél –

A napi telepi, gyakorlati problémákra jelent megoldást egy-egy
munkamûvelet részleges vagy teljes automatizálása, illetve a különbözô folyamatok automatikus archiválása és ezek elemzésének
számítógépes lehetôsége.
A Multiton Bt. sarudi 400-as tehenészeti telepén az Intelport Kft.
által fejlesztett eszközök segítik a munkát. Ennek használata semmilyen számítástechnikai elôképzettséget nem igényel, mûködtetése egyszerû és könnyen elsajátítható. Komplex rendszerként is
alkalmazható, de a lentebb leírt elemek egyesével, önállóan, a helyi igényeknek megfelelôen is beépíthetôk.
A telepirányítási rendszer elemei:
1. automata megfigyelés
2. adatbázis-kezelô program
3. fejésvezérlô
4. mosóautomata
5. párásítóvezérlô
6. vagyonvédelmi rendszer
1. Automata ivarzás-megfigyelés:
2009 tapasztalata: a hagyományosan megfigyelt tehenek 40%-a
került ténylegesen termékenyítésre, a gépes megfigyelés hatékonysága 51% volt. A technológia nem a fejôházi beruházás része és
bárhol beépíthetô. Gyakorlatilag a fejôházi bejáratokhoz felszerelt
azonosító kapukból, a tehenek nyakába elhelyezett aktivitásmérôkbôl és az adatokat fogadó számítógépbôl áll.
Az aktivitásmérôk olcsóságuk ellenére nagyon strapabíró kivitelben készülnek, többször használatosak, a tápforrásuk cserélhetô.
A beérkezô lépésszám adatokat óránkénti bontásban grafikusan is
láthatjuk, viszonyítva az elôzô 5-10 napos adott órai átlaghoz, így
a termékenyítés ideje is könnyebben megválasztható.

Szaporodásbiológiai mutatók és fejési átlagok változása 2006-2009
között a sarudi telepen:
Év

Produktivitási (%)
63,8

Két ellés
közti idĘ (nap)
470

Fejésátlag
december (l)
27,00

2006
2007

67,0

443

25,00

2008

75,9

422

27,00

2009

70,2

410

37,00

2009. év produktivitásadatok havi bontásban:

2. Adatbázis-kezelô program eltérései más programoktól:
‚ A program bármely részén – adatfelvitel, elemzés, lekérdezés –
rendszerezett formában mindenhol minden egyed minden adatához hozzáférhetünk.
‚ Ezek az adatok karton formájában azonnal nyomtathatók, így
a kezelô teljes képet alkothat az állatról. Ez tartalmazza a lezárt
laktációkat, a folyó laktáció befejéseit.
Szerepel rajta a párosított bika, valamint egy visszakérdezés az
aktuális kezelésrôl, vizsgálatról.
‚ Kezelési programok menüpontban paraméterezhetünk hormon
és vakcinázási programokat. Bármely elindított állat mindig
szerepelni fog adott napon adott napszakban az elvégzendô beavatkozással egy figyelmeztetô listában, amíg a mûvelet rögzítésre nem kerül, ekkor automatikusan a következô eseményre,
napra sorolódik.
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3. Fejésvezérlô:
Hagyományos feladatain kívül folyamatosan adatokat küld a számítógépnek, így a fejôk munkája mûveletekre lebontva dokumentálható. A fejésidôkre lekérdezéseket lehet készíteni, jelzi pl.
a mûszaki hibákat, a beteg és ivarzó állatokat. Korlátozható a fejésidô, ez javíthatja az állomány tôgyegészségügyi állapotát a mi
esetünkben fél óra per mûszak megtakarítással járt.
A fejô munkáját hangjelzésekkel segíti: ha megszakadt a fejés, ha
manuális fejésnél nincs tej átfolyás, ha a fejésidô az idôkorlát
lejártához közeleg.
2010/1
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4. Mosóautomata:
Levezényli a programozott hôfokon, a megfelelô mennyiségû és fajtájú vegyszerrel, a megadott ideig a fejôrendszer mosatását. Mindezt
ellenôrzi a program és dokumentálja. Mûszaki hiba esetén mobiltelefonos üzenettel értesítés küldhetô.
5. Párásítóvezérlô:
Az etetési és fejés idôkhöz igazodva beállítható etetôterenként, csoportonként, hogy mikor, mennyi ideig történjen a hûtés. Így csökkenthetô a párásítás költsége, a tehenek is mozgásra serkenthetôk, az etetôtéren tovább maradásra bírhatók. Az átnedvesedés megakadályozására a szakaszos párásítást alkalmazzuk, 10 másodperc permetezés után 20 másodperc szünet van beiktatva, ez is állítható. Mûködését augusztusi fejésátlagunk bizonyítja, ez a korábbi években tapasztaltaktól eltérôen nem csökkent, 37 kg volt.

6. Vagyonvédelmi rendszer:
Nem szakmai kérdés, de megkerülhetetlen a tehenészeti telepek életében. Beltérben infrafejek, kültéren infrasorompók felszerelése lehetséges, amit számítógép felügyel. Beállításra automatikusan élesíti az érzékelôket, munkakezdés elôtt pedig kikapcsolja a rendszert. Így
„belsô” védelmet is biztosít. Riasztás esetén – mely mozgásra vagy hálózatról való leválasztásra (elvágják a kábelt) jön létre – sms-t
küld az elôre beprogramozott telefonszámokra, majd hívást is kezdeményez, hogy biztosan észlelte-e az illetékes a riasztást.
Az éjjeliôr útvonalán nyomógombokkal igazolhatja, hogy valóban körbejárta a területet, emellett minden riasztási esemény naplózva van.
Riasztó központba bekötött épületek:

Ezek az eszközök lényegesen megkönnyíthetik a napi munkát, de csak naprakész „gondozással” hozzák a kívánt eredményt. Mindenesetre jó érzés részt venni ilyen újdonságok kipróbálásában és örülnék, ha mások is sikeresen alkalmazhatnák!
Esetleges további kérdésekkel kapcsolatban itt kaphat felvilágosítást:
Hegedûs Csaba 06 30 6780851
Terhes Sándor 06 30 9534696
Amennyiben a fenti rendszer felkeltette érdeklôdését és szeretné mûködés közben látni vagy kipróbálni, a szükséges programok a
(X)
www.intelport.hu oldalon letölthetôk.
2010/1
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Az oltógyomor helyzetváltozás
újabb megoldási lehetôsége
Szelényi Zoltán, Horváth András, Sassi Gergely, Bajcsy Árpád Csaba, Szenci Ottó
Szarvasmarha-egészségügyi csoport, Üllôi Nagyállat Klinika,
Állatorvos-tudományi Kar, Szent István Egyetem
Az oltógyomor helyzetváltozás és annak mûtéti megoldásai a hazai szakemberek elôtt is jól ismertek. A téma újbóli áttekintésének aktualitását a német gyakorlatban nemrégen bevezetett új mûtéti technika adja, amely során endoszkóp segítségével történik az
oltógyomor rögzítése.
A betegség elôfordulása
Az oltógyomor a kérôdzô állatok valódi gyomra, amely normál
helyzetben a hasüreg jobb oldalán helyezkedik el (1. kép). Az oltógyomor két irányú helyzetváltozása ismeretes: a jobb és a bal
oldali. Egy 564 esetre visszatekintô észak-németországi vizsgálatban az esetek 82,6%-a volt bal oldali helyzetváltozás. Ha az
oltógyomor a hasüreg jobb oldalában mozdul el, az esetek jelentôs részében meg is szokott csavarodni. Ha a csavarodás 180o-nál
nagyobb mértékû, akkor elzáródásról beszélhetünk. A továbbiakban elsôsorban a jóval gyakrabban elôforduló bal oldali helyzetváltozás jellemzôirôl szeretnénk beszámolni. A bal oldali oltógyomor helyzetváltozás egyes felmérésekben a leggyakoribb oka a
szarvasmarhák hasûri mûtétjeinek. Elôfordulási gyakorisága 1-5%
között mozog problémamentes állományokban, azonban ez az
arány 15 % is lehet, ekkor az okok feltárása céljából körültekintô
vizsgálatot kell végeznünk. Egyes vizsgálatok szerint holsteinfríz és guernsey állományokban gyakrabban fordul elô. Leggyakrabban a laktáció elsô hat hetében, de sporadikusan a többi szakaszban is és esetleg a vemhesség bármely idôszakában elôfordulhat. Ritkán növendékekben és egészen fiatal, néhány napos borjakban is tapasztalták.

1. kép: A szarvasmarha elôgyomrai a jobb oldalról nézve: Abendô, B-recésgyomor, C-levelesgyomor, D-oltógyomor, E-a
nyelôcsô beszájadzása, F-a vékonybél kezdete
Kórfejlôdés
Az állapot kialakulásának közvetlen oka, hogy az oltógyomorban
a százrétû nyílása nem a legmagasabb ponton, hanem az oldalsó
részen van. Az oltóba jutó elôgyomor-tartalomból már korábban
44 Holstein Magazin

felszabaduló vagy itt keletkezô gázok ezért a fundusi részen, az
oltógyomor alapjánál gyûlhetnek össze. A felszabaduló gáz hólyagszerûen kitágítja az oltógyomrot, amely a helyzetváltozás kiindulópontja lehet. További feltételként szükséges még, hogy a
gyomor-bélrendszer petyhüdt legyen vagy az oltógyomor esetleges
kitágulása is fennálljon. Ha mindezek a folyamatok egyidejûleg
jelentkeznek, az oltógyomor a bendôzsák alsó része és a százrétû
között a hasüreg bal oldalára kerül, majd a hasfal és a bendô között
a gáztartalomtól függô magasságban helyezkedik el (2. kép).

2. kép: Bal oldali oltógyomor-helyzetváltozás (rumen-bendô,
abomasum-oltógyomor, reticulum-recésgyomor, spleen-lép,
lesser omentum-kiscseplesz, greater omentum-nagycseplesz,
omasum-levelesgyomor
Az állapot kialakulását befolyásoló tényezôk a következôk lehetnek:
• a bendôben az illózsírsavak az emelkedô abrakadaggal párhuzamosan fokozottabban termelôdnek
• anyagforgalmi vagy fertôzô betegségek következményeként az
emésztôcsatorna renyhébbé válik (kalciumhiány, ketózis, magzatburok-visszamaradás, méhgyulladás, tôgygyulladás, emésztési zavar)
• a modern tejelô teheneket mélyebb testfelépítésre szelektálták,
ezáltal az oltógyomor hasüregben történô elmozdulására is nagyobb lehetôség van. Ezért fordulhat elô, hogy egyes tehéncsaládokban a betegség elôfordulása gyakoribb.
Tünetei
Az általános tünetek közül az étvágy- és a tejtermelés-csökkenés,
vagy a gyakran kialakuló hasmenés tûnik fel elsôként. Klinikai
vizsgálatkor ezek az állatok elesettek, enyhén kiszáradtak lehetnek. Néha az extrém módon kitágult oltógyomor a hasüreget az
állat hátulja felôl nézve asszimetrikussá teszi. A diagnózist kopogtatással és/vagy hallgatózással lehet felállítani, mivel az oltóban felhalmozódott gáz jellegzetes fémes csengésû hangot ad.
Elôfordulhat, hogy pl. szállítás vagy mozgatás hatására az oltógyomor az eredeti jobb oldali helyére visszacsúszik, ilyenkor a
korábbi pozitív lelet ellenére nem hallható a kopogtatási hang. A
differenciáldiagnózis során figyelemmel kell lenni az esetleges
hashártyagyulladással járó kórképekre és Hoflund-betegség egyes
formáira (ezek hasonló hangot adhatnak a kopogtatásos hallga2010/1
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tózás során). A bendôfolyadék vizsgálata során a kloridionok alacsony szintje, valamint a refluxszindróma kialakulása miatti alacsony pH-szint utalhat a kórformára. A vérvizsgálat során alacsony
klorid- és káliumszinteket, valamint – amennyiben lehetôség nyílik sav-bázis egyensúly meghatározására – metabolikus alkalózist
lehet diagnosztizálni.
Gyógykezelés lehetôségei
A konzervatív úton történô kezelést a különbözô forgatásos módszerek jelentik. Ezek során az állatot elôször a jobb oldalára döntik, majd a hasfalon keresztül masszáljuk az oltógyomrot, eközben az állatot félig a jobb, ill. a bal oldalára döntjük többször is.
A módszer hátránya, hogy több segédkezôt igényel és az eredményessége a ma már rendelkezésre álló mûtéti megoldásokhoz képest sokkal rosszabb.
A szakirodalomban több mûtéti technika leírása található meg,
amelyeket, hazánkban is ismernek és végeznek. A mûtéti megoldás lényege az oltógyomorban felgyülemlett gáz leeresztése, valamint az eredeti anatómiai helyzetnek megfelelôen történô rögzítése. Emellett szükséges a járulékos betegségek kezelése is.
Két módszer ismeretes a vakon végzett oltógyomor fixációra. Az
elsô az ún. „blind stich - vakon végzett kivarrás”-os módszer, melyet két speciális eszköz oltógyomorba helyezése és a gázok leeresztése után a kivezetett két fonalat a külvilágon megcsomózzuk. Az ún. „blind toggle - vakon behelyezett pecek” módszert
Grymer és Sterner ismertette 1982-ben. A beteg állatot hátfekvésbe hozva egy speciális trokárral a gázt leeresztjük, majd egy speciális eszközt, egy ún. toggle pin-t, az erre a célra készített eszközt
vakon az oltógyomorba helyezve azt a helyére húzzuk. A módszer elônye egyszerûségében és olcsóságában rejlik.
Hazánkban legelterjedtebb a bal oldali mûtéti feltárásból végzett
ún. „módosított utrechti módszer”.
Ennek leírását korábban e lap hasábjain is hazai szerzôk ismertették (2004/5. szám). A mûtétet álló helyzetben végezzük, amely
során a hasüreget feltárjuk a bal horpasztájékon, és a felgázosodott
oltógyomorból a gázt leeresztjük. Ezt követôen az oltó falába egy
seromuscularis (azaz az összes réteget nem átöltô) varratot helyezünk, amelyen legalább 1 m-es fonalat hagyunk. Ezután a kezünk védelmében a bal oldalról a jobb oldalra a hasüreg alsó falán, a bendô alatt egy speciális tût vezetünk, amit egy tenyérnyire
a köldöktôl elôre és jobbra a hasüregbôl a külvilág felé kiszúrunk.
A kiszúrás helyét elôre le kell borotválni és fertôtleníteni. Mivel
a kiszúrás a vastag bôr miatt néha nehézkes, ezért helyi érzéstelenítés mellett bôrmetszést végezhetünk, így már könnyebb lesz
a tût megfogni és kihúzni.
Eközben az oltógyomrot a bendô alatt áttoljuk, helyére igazítjuk,
és kezünkkel kontrolláljuk a kiszúrás helyét, majd a fonalat teljes
egészében kihúzzuk, hogy az oltó fala a kiszúrás helyéhez érjen.
A külvilágon a fonalat megcsomózzuk ügyelve arra, hogy a csomó vissza ne csússzon a hasüregbe. Ebben segíthet, ha pl. infúziós üveg gumidugóján vezetjük át a fonalat. Ezután a baloldali
horpasz sebet több rétegben zárjuk.
Az ún. „hannoveri” módszer szerint a hasüreget álló helyzetben
jobb oldali horpaszmetszéssel tárjuk fel. Az oltógyomorral együtt
– a gázok leeresztése után – a nagycsepleszt az oltógyomornak a
vékonybélbe történô átmenetétôl mintegy 10 cm-re rögzítjük a
jobb oldali hasfalon. Ezt követôen egy speciális, erre a célra készített mûanyag gombot varrunk a kivezetett fonállal a hasfalba,
így akadályozzuk meg az oltógyomor ismételt helyzetváltozását.
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Ezt a mûtéti megoldást Európában elsôsorban német nyelvterületen használják.
A bal oldali oltógyomor helyzetváltozás megoldására újabban fejlesztették ki az endoszkóppal végzett mûtéti eljárást („Janowitz”féle módszer). Létezik két lépcsôs és egy lépcsôs megoldás is,
jelen dolgozatunkban a két lépcsôset ismertetjük. A mûtétet álló
helyzetben kezdjük el. A bal oldalon a csigolyák harántnyúlványai alatt és a bal bordaív mögött 1-1 tenyérnyire, valamint az
utolsó vagy az utolsó elôtti bordaközben hasonló magasságban
mindkét helyen egy kör alakú területet leborotválunk, lefertôtlenítünk és mûtétileg elôkészítünk (3. kép).

3. kép: Az optika és a trokár bevezetési pontjai
Elsô lépésként az ún. Veress-féle tût vezetjük a hasüregbe, majd
ezen keresztül egy levegôbefúvó segítségével a hasüregben gáztöbbletet hozunk létre. Az endoszkóp optikájával a bordaív mögött
elôzetes bôrmetszés, helyi érzéstelenítés és a trokár bevezetését követôen jutunk a hasüregbe. A gázzal telt oltógyomor a bendô és a
hasfal között válik láthatóvá (4. kép).

4. kép: Oltógyomor-helyzetváltozás endoszkópos képe. Bal
oldalon a hasfal, középen a gázzal telt oltógyomor, míg jobb
oldalon a bendô látható.
A bordák között egy másik trokárral is behatolunk a hasüregbe,
amivel az oltógyomrot megszúrva elôször leeresztjük azt ott felhalmozódott gázt, majd a trokár csatornáján keresztül egy erre a
célra készített „toggle-pin”-t juttatunk az oltógyomor lumenébe,
amelynek fonala szabadon marad a hasüregben (5. kép).
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5. kép: A gázok leeresztése után az oltógyomron a toggle-pin
fonala látható

7. kép: A kivezetett fonalat a hasfalhoz csomózzuk, a mûtét
utáni állapot

A toggle pin behelyezése után mindkét trokárt eltávolítjuk és a
bôrsebeket 1 öltéssel zárjuk. Az állatot ezután 40 mg xylazin iv.
applikációjával ledöntjük és hátfekvésbe fordítjuk. A függôleges
hátfekvésben ismét két helyen borotváljuk le a szôrt és készítjük
elô mûtétileg a területet: A lapátosporc és a köldök közötti távolság felezôpontjától jobbra és balra egy-egy tenyérnyire. A bal
oldalon ismét az optikát, míg a jobb oldalon (az oltógyomor fiziológiás helyén) egy 50 cm hosszú endoszkópos fogót vezetünk
be (6. kép).

A vakon végzett módszerek elsôsorban a tengerentúlon terjedtek
el, Ezen módszerek közös jellemzôje, hogy az oltógyomor helyezôdésére csak következtetünk, azt nem látjuk, ill. érzékeljük, ezért
bizonyos kockázatokat hordoznak magukban. Ilyen például a nem
megfelelô helyen végzett beszúrás miatt az oltógyomor kiszájadzásának vagy a bendô egy részletének lefûzése, amely az állat
gyors elhullását vonhatja maga után. A gyakorlati körülmények
között, ha más lehetôség nem áll rendelkezésre, jó eredményeket
lehet elérni ezekkel a módszerekkel is, de rendszeresen nagy számú állat operálása az említett problémák miatt nem javasolható.
Az álló helyzetben végzett, a hasüreg megnyitásával járó módszerek széles körben elterjedtek és igen jó eredményekkel végezhetôk. A mûtéti körülmények miatt szakképzett személyzetre van szükség. Egyes esetekben (pl. elôrehaladott vemhesség) a jobb oldalival szemben a bal oldali megoldást részesítjük elônyben.
A jobb horpaszon történô mûtéti megoldásnál a bôr alatt elhelyezett gomb gyakran fertôzôdésekre, tályogképzôdésre adhat alkalmat, amelyet technikánk tökéletesítésével lehet elkerülni. A nagycseplesznek jobb oldali hasfalhoz történô varrásával ki is lehet
hagyni ezt a lépést. Ezekkel a módszerekkel nagy számú állatot
tanulmányozva 80 és 85%-os javulás érhetô el. Hosszú távú nyomon követésekben (15-24 hónap) érdekes módon nem volt különbség a jobb és a bal oldali oltógyomor helyzetváltozás mûtéten átesett állatok között, ami arra utal, hogy az állatok az akut
fázison túlesve, megfelelôen kivitelezett mûtéti technika után a
termelést folytatni tudják.
A laparoszkóppal végzett mûtéti megoldásról szóló beszámolók
mind a két lépcsôs, mind az egy lépcsôs, álló helyzet tekintetében
85 és 90% közötti eredményességrôl számolnak be. Ez természetesen függ a mûtétet végzôk tapasztaltságától is. Mindenképpen a
módszer elônyének számít, hogy nem kell a hasfalon sebet készíteni. A 4 bôrmetszés egyenként mintegy 1 cm hosszúságú. Ezáltal
nagyban csökkenthetô az esetleges sebgyógyulási zavarok aránya.

6. kép: Hátfekvésben az optika és az endoszkópos fogó
bevezetése látható
A fogóval megragadjuk a hasüregben szabadon lévô fonalvéget,
majd a külvilágra húzva átvezetjük egy elôre elkészített hengerszerûen feltekert mull-lapon, amit így a hasfalhoz varrunk (7. kép).
Rendszerint ez nem okoz szöveti reakciót, ill. egyes esetekben
helyi körülírt hashártyagyulladás alakulhat ki, amely az oltógyomrot a kivarrás pontjához rögzíti. A mull-lapot 3-4 hét elteltével eltávolíthatjuk. Az endoszkóp optikájának kivétele után annak trokárján keresztül a hasüregbôl a gázt leeresztjük. A bôrsebet ezt követôen egyetlen varrattal zárjuk.

Összefoglalás
Az alkalmazott módszerek várható eredményessége
A konzervatív módszereket ma már ritkán alkalmazzuk, mivel a
mûtéti megoldások széles skálája áll rendelkezésünkre és lényegesen jobb eredmények elérését teszik lehetôvé.
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A bal oldali oltógyomor-helyzetváltozás endoszkóppal történô megoldása nagy lehetôségeket rejt magában. Természetesen nem szabad „félretenni” a korábban alkalmazott eljárásokat, hiszen szövôdményes esetekben szükség lehet laparotomiára a hasüreg áttekin2010/1
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tése, áttapintása céljából. A mûtét
sikeres kimenetelét alapvetôen
meghatározza az egyéb társult betegségek (ketózis, metritis, mastitis, lábvégproblémák, kalciumhiány) idôben történô felismerése
és kezelése, amely nélkül nem várható teljes siker a mûtéti beavatkozástól.
Ugyanakkor hangsúlyozni kell,
hogy mûtéti beavatkozás nélkül az
érintett állatot elveszíthetjük.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki a Magyar Buiatrikusok Társaságának az
endoszkópos mûtét hazai bevezetésének támogatásáért.
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Az oltógyomor-helyzetváltozás
endoszkópos mûtéti megoldási
lehetôsége hazánkban is rendelkezésre áll.
Érdeklôdni az alábbi elérhetôségen lehet:
Szent István Egyetem
Állatorvos-Tudományi Kar Üllôi Nagyállat Klinika
Szarvasmarha-egészségügyi Csoport
drótposta: Szelenyi.Zoltan@aotk.szie.hu
Dr. Szelényi Zoltán:+36/30/2967012
Dr. Horváth András:+36/30/6068520
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