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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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Tenyésztési aktualitások
Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
WHFF Küllemi bírálati harmonizáció – Párizs
Globalizáció. Ez a szó kemény vitákat vált ki a világban, megoszt
földrészeket, országokat. Bizonyosan az ellenzői és támogatói
vélemények részéről is sok igazság fellelhető, de a holstein-fríz fajta esetében inkább előnyökről, mint hátrányokról beszélhetünk. Február végén 28 ország tenyésztőinek képviseletében, 54 bíráló gyűlt
össze megvitatni a küllemmel kapcsolatos jövőbeni kihívásokat,
tenyésztési irányelveket mind elméletben, mind gyakorlatban.
Ezeken a rendezvényeken rendszeresen megtörténik az
országok „bírálóinak kiértékelése” is. Az Interbull országonként
számol korrelációkat minden lineáris tulajdonságra, összeveti
azokat, ezzel szinte irányítva az adott, illetve a jövőben felmerülő
feladatokat, hiszen ilyenkor kiderül az is, hogy mely tulajdonságokat harmonizáltak kiválóan a világban, ss melyek kevésbé.
A táblázatban az INTERBULL januári futtatásának eredményei alapján szerepelnek az adatok, a nemzeti tenyészértékeket
alapul véve, azon bikák esetében, amelyeknek a lányai legalább 10
környezetből származnak. 19 ország vagy országcsoport (DNK,
SWE, FIN) 18 lineáris küllemi tulajdonságának összefüggéseiről
számolt be Gerben de Jong a jelenlevőknek.

lineáris skálán mozgó” lineáris tulajdonságnál jelentkezett, vagyis
az élességnél (0,75), és a mozgásképnél (locomotion, 0,72), amely
nem okozott nagy meglepetést, viszont annál nagyobb kihívást
jelentett, jelent a bírálóknak. A tulajdonságok definícióinak, a
használt skála pontosítása sarkalatos kérdése volt a konferenciának. Érdekes lehet tudni, hogy az objektív méréseken alapuló
tejmennyiség 0,88, a tejzsír kg 0,84-es korrelációt ért „csupán”
el, mely azt mutatja, hogy bizonyos tulajdonságoknál a bírálók
szeme, szemmértéke gyakran pontosabb, megbízhatóbb, mint
a műszerekkel végzett vizsgálatok! A fenti problémakört orvosolván, szigorítás, talán inkább pontosítás történt az élesség megítélésénél.
Az új definíció leírása szerint az élesség megítélésénél 100%-ban
a bordák szöge és nyitottsága adja a bírálat alapját. Tehát minden
egyéb, eddig a tulajdonság szerves részét képző tulajdonság, pl.
csontfinomság, lapos nyak, finom fej stb. „kiesik” a pontozásnál.
Ez a változás Magyarországon – elsődleges becslések szerint – az
érintett tulajdonságnál egy kis visszaesést eredményezhet, de erre
számadatok természetesen csak pár hónap adatgyűjtés után állnak
majd rendelkezésre.
Dante lány nemzetközi sikere
A Bos-Genetic Kft. 18706 BG DANTE LANCELOT nevű
bikájának – amely Magyarországon és Németországban is hivatalos ivadékteljesítmény vizsgálatban vett részt – második laktációs
utóda nyerte március közepén a Baden-Württembergben rendezett
Show nagydíját és a legszebb tőgy elismerést is.

A 18 lineáris tulajdonság közül a farmagasság (0,91), a farlejtés
(0,94), a tőgymélység (0,97), a bimbóhossz (0,94) és a hátulsó
bimbó helyeződés voltak azok a tulajdonságok, amelyeknél a
„világ szeme a legjobban összehord”. A 0,90 feletti korreláció azt
jelzi, hogy adott tulajdonság megítélése Pl. Argentínában, Koreában, Japánban stb. szinte ugyanolyan, mint Európában, mint
Magyarországon. A leggyengébb eredmény a két „nem valódi
2010/2.

DG Dante Lottery: Betrieb Marcus und Franz Mock, Markdorf;
RBW Schau Nagydíj és Legszebb tőgy
Gratulálunk a szép sikerhez!
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Rangsor Csúcstermelések fajtakód: 220-225
Életteljesítmények rangsora - Tejtermelés
TenyésztĘ
1 Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
2 Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás
3 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Sárvár
4 Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
5 Hild-Tej Kft., Érseklama
6 Narivo Kft., Igrici
7 Hód-MezĘgazda Zrt., HódmezĘvásárhely
8 Milkmen Kft., Paks
9 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
10 Bólyi Mg. Zrt., Beremend-CsípĘtelek
11 Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major
Életteljesítmények rangsora - Zsírtermelés
1 Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
4 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Sárvár
5 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Sárvár
6 Kapcsándi JenĘ Zoltán, Tiszaalpár
7 Nyakas András, Hajdúnánás
8 Geo-Milk Kft., Sárospatak
9 Herceg-Farm Kft., Csaholc
10 Aranykalász 1955. Mg. Kft., MezĘkeresztes
Életteljesítmények rangsora - Fehérjetermelés
1 Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
2 Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás
3 Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
4 Hild-Tej Kft., Érseklama
5 Narivo Kft., Igrici
6 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Sárvár
7 Hód-MezĘgazda Zrt., HódmezĘvásárhely
8 Nyakas András, Hajdúnánás
9 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
10 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Sárvár
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált tejtermelés, 1. laktáció
1 Milkmen Kft., Paks
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
4 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Kemenesmagasi Agrár Kft., Kemenesmagasi
7 Berek Farm Kft., Tisztaberek
8 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
9 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
10 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált zsírtermelés, 1. laktáció
1 EmĘdi Mg. Zrt.
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Berek Farm Kft., Tisztaberek
4 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Berek Farm Kft., Tisztaberek
7 MezĘfalvai Mg. Zrt., MezĘfalva
8 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
9 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
10 MezĘfalvai Mg. Zrt., MezĘfalva
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált fehérjetermelés, 1. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Milkmen Kft., Paks
3 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
4 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
5 Kemenesmagasi Agrár Kft., Kemenesmagasi
6 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
7 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
8 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
9 Jándtej Mg. Kft.,
10 Berek Farm Kft., Tisztaberek
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált tejtermelés, 2. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Berek Farm Kft., Tisztaberek
3 Milkmen Kft., Paks
4 Berek Farm Kft., Tisztaberek
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
7 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
8 Berek Farm Kft., Tisztaberek
9 Berek Farm Kft., Tisztaberek
10 Gorzsai Mg. Zrt., HódmezĘvásárhely
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált zsírtermelés, 2. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
4 Kasz-Farm Kft., Derecske
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
7 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
8 Agroméra Zrt., Érsekvadkert
9 Vicenter Mg. Kft.,
10 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
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Az egyed ENAR száma
32022 0061 8
30055 0315 6
30107 4043 4
30240 9985 2
30060 1529 6
30049 0322 3
30002 5694 5
30057 1700 5
30216 0693 8
30045 5322 0
30071 3205 3

Neve
Banán
Kati
Izolda
Malvin
Pálfa
RezgĘ
Göncöl
Begónia
Sutje 227
Tulipán
Fillér

Született Ellések száma
1993
10
1993
10
12
1992
1994
10
1994
9
1993
13
1994
12
1996
9
1996
9
1996
8
1996
8

Apa
12476
12486
8562
12999
12941
12309
12489
13068
11780
11703
13642

Tej kg
156312
153856
136941
135932
134880
129994
122841
121257
120989
120623
120509

Zsír kg
5256,7
3959,6
4875,4
5556,3
4286,6
4082,5
4239,8
4471,8
5333,6
3512,8
3672,3

30240 9985 2
30216 0693 8
32022 0061 8
30107 4043 4
30107 4820 5
31830 0301 3
30891 0407 2
30047 2492 7
31925 9906 4
30353 6393 9

Malvin
Sutje 227
Banán
Izolda
Nóra
Gizi
Róka
Rezeda
Hermina
Mamus

1994
1996
1993
1992
1998
1993
1994
1997
1997
1995

32022 0061 8
30055 0315 6
30240 9985 2
30060 1529 6
30049 0322 3
30107 4043 4
30002 5694 5
30891 0407 2
30216 0693 8
30107 4820 5

Banán
Kati
Malvin
Pálfa
RezgĘ
Izolda
Göncöl
Róka
Sutje 227
Nóra

30057 8266 1
30216 3023 0
30216 3006 9
32548 4346 5
30216 3097 5
32466 4121 7
31925 1319 6
30216 3041 8
32548 4156 0
32548 3802 9

Zsír% Fehérje kg
3,36
4761,3
3,11
4491,5
3,56
4267,4
4,09
4487,0
3,18
4420,5
3,14
4356,9
3,45
4053,5
3,69
3682,9
4,41
3912,1
2,91
3825,1
3,05
3729,8

Fehérje%
3,05
2,92
3,12
3,30
3,28
3,35
3,30
3,04
3,23
3,17
3,10

10
9
10
12
8
12
12
9
9
9

12999
11780
12476
8562
14174
10748
10046
14094
11502
10053

135932
120989
156312
136941
114935
110624
114242
115479
114027
87042

5556,3
5333,6
5256,7
4875,4
4787,8
4785,2
4732,1
4620,1
4566,8
4566,2

4,09
4,41
3,36
3,56
4,17
4,33
4,14
4,00
4,01
5,25

4487,0
3912,1
4761,3
4267,4
3903,0
3569,7
4032,9
3485,4
3460,0
2971,10

3,30
3,23
3,05
3,12
3,40
3,23
3,53
3,02
3,03
3,4

1993
1993
1994
1994
1993
1992
1994
1994
1996
1998

10
10
10
9
13
12
12
12
9
8

12476
12486
12999
12941
12309
8562
12489
10046
11780
14174

156312
153856
135932
134880
129994
136941
122841
114242
120989
114935

5256,7
3959,6
5556,3
4286,6
4082,5
4875,4
4239,8
4732,1
5333,6
4787,8

3,36
3,11
4,09
3,18
3,14
3,56
3,45
4,14
4,41
4,17

4761,3
4491,5
4487,0
4420,5
4356,9
4267,4
4053,5
4032,9
3912,1
3903,0

3,05
2,92
3,30
3,28
3,35
3,12
3,30
3,53
3,23
3,40

Nemes
Janke
Ilona
Csendes
Corrie 292
Anja 63
Iboly
Teuntje 10
Hihi
Pipacs

18962
18130
18292
17797
16783
18936
18990
16543
18045
15785

18636
16655
16552
16282
16174
15949
15874
15755
15750
15608

473,0
589,6
602,9
368,1
652,1
358,3
552,5
503,3
375,7
349,2

2,54
3,54
3,64
2,26
4,03
2,25
3,48
3,19
2,39
2,24

543,9
562,1
535,6
465,7
525,8
522,3
483,3
502,7
510,3
487,0

2,92
3,37
3,24
2,86
3,25
3,27
3,04
3,19
3,24
3,12

31209 2669 4
30216 3097 5
31925 1332 9
30216 3006 9
30216 3023 0
31925 1241 0
32533 3766 4
30216 2864 6
30216 3059 5
32533 3561 3

Önkéntes
Corrie 292
Gyanús
Ilona
Janke
Kardos
Klára
Vilma
Cato 188
Csilla

14636
16783
18609
18292
18130
18621
18695
18292
16543
17797

12712
16174
13834
16552
16655
15078
13193
12595
14906
10859

659,7
652,1
651.6
602,9
589,6
585,9
580,1
574,3
573,7
570,2

5,19
4,03
4.71
3,64
3,54
3,89
4,40
4,56
3,85
5,25

440.9
525,8
425,5
535,6
562,1
420,8
416,6
412,6
475,7
325,6

3,47
3,25
3,08
3,24
3,37
2,79
3,16
3,28
3,19
3,00

30216 3023 0
30057 8266 1
30216 3006 9
30216 3097 5
32466 4121 7
32548 4156 0
30216 3041 8
32548 3802 9
31636 1565 8
31925 1319 6

Janke
Nemes
Ilona
Corrie 292
Anja 63
Hihi
Teuntje 10
Pipacs
Andi
Iboly

18130
18962
18292
16783
18936
18045
16543
15785
14494
18990

16655
18636
16552
16174
15949
15750
15755
15608
14532
15874

589,6
473,0
602,9
652,1
358,3
375,7
503,3
349,2
544.9
552,5

3,54
2,54
3,64
4,03
2,25
2,39
3,19
2,24
3.75
3,48

562,1
543,9
535,6
525,8
522,3
510,3
502,7
487,0
486.6
483,3

3,37
2,92
3,24
3,25
3,27
3,24
3,19
3,12
3.35
3,04

30216 2717 9
30086 3802 6
30057 6483 0
30086 3790 8
30790 2185 5
30216 2653 2
30790 1962 7
30086 3811 0
30086 3847 5
32707 0196 3

Roelie 262
Marcsi
Begónia
Rózsa
Ancsa
Dingena
Ilona
Riska
Maris
Adélka

17644
17981
16882
17800
16418
17545
17374
15406
17981
16882

18879
18475
18168
17834
17549
17475
17386
17382
17265
17216

567,2
617,1
521,3
558,0
711,0
728,3
684,8
649,2
523,7
575,9

3,00
3,34
2,87
3,13
4,05
4,17
3,94
3,73
3,03
3,35

595,8
574,1
514,3
529,0
555,3
581,3
568,1
503,1
515,1
487,4

3,16
3,11
2,83
2,97
3,16
3,33
3,27
2,89
2,98
2,83

30216 2653 2
30216 2726 3
30790 2185 5
30880 3251 8
30790 1962 7
30216 2848 2
30216 2709 2
30406 2222 5
300785 4170 1
30216 2714 8

Dingena
Eisinga
Ancsa
Csóka
Ilona
Grácia
Gelej Tüzes ….
Zsibók
Emike
Aaltje 387

17545
17609
16418
17447
17374
18292
17645
17069
14467
17545

17475
16792
17549
15426
17386
15047
15071
11925
14154
14393

728,3
724,1
711,0
698,5
684,8
684,2
682,4
675,7
662,7
655,2

4,17
4,31
4,05
4,53
3,94
4,55
4,53
5,67
4,68
4,55

581,3
534,8
555,3
448,6
568,1
481,4
526,5
395,8
468,5
459,6

3,33
3,18
3,16
2,91
3,27
3,20
3,49
3,32
3,31
3,19
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Rangsor Standard laktációs termelés 305 napra korrigált fehérjetermelés, 2. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Berek Farm Kft., Tisztaberek
4 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
7 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
8 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
9 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
10 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált tejtermelés, 3. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Herceg-Farm Kft., Csaholc
3 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
4 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
7 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
8 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
9 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
10 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált zsírtermelés, 3. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
4 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Dézsi Imre
7 Árpád-Agrár
8 Berek Farm Kft., Tisztaberek
9 Berek Farm Kft., Tisztaberek
10 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
Standard laktációs termelés 305 napra korrigált fehérjetermelés, 3. laktáció
1 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
2 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
3 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
4 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
5 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
6 Agro-M Zrt., Oros
7 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
8 Milkmen Kft., Paks
9 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
10 Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej

2010/2.

30216 2717 9
30216 2653 2
30086 3802 6
30216 2651 8
30790 1962 7
30240 2918 3
30790 2185 5
30216 2644 8
30216 2656 3
32548 2377 7

Roelie 262
Dingena
Marcsi
Gelej Mason Maca
Ilona
Niki
Ancsa
Alke 169
Gerda 397
Zala

17644
17545
17981
17705
17374
16534
16418
17459
17497
14802

18879
17475
18475
16254
17386
16624
17549
14686
16324
17138

567,2
728,3
617,1
606,5
684,8
572,5
711,0
593,0
636,5
415,9

3,00
4,17
3,34
3,73
3,94
3,44
4,05
4,04
3,90
2,43

595,8
581,3
574,1
570,3
568,1
557,6
555,3
553,0
545,2
544,0

3,16
3,33
3,11
3,51
3,27
3,35
3,16
3,77
3,34
3,17

30216 2141 2
31925 0842 6
30790 1854 7
30143 9881 9
30790 1741 2
32548 1191 2
30790 1975 9
32548 0446 2
30790 1649 5
32548 1157 0

Rolie 262
Varsa
Vilma
Hajnal
Ancsa
Csipke
Balu
SzĘke
Fecske
Tibi

16505
16645
14799
16783
16418
14440
16615
17115
16881
16534

18898
18644
18542
18283
18241
17667
17656
17402
17387
17287

633,0
604,9
687,4
422,1
725,5
502,6
602,4
464,1
611,3
476,7

3,35
3,24
3,71
2,31
3,98
2,84
3,41
2,67
3,52
2,76

613,1
529,1
548,8
530,4
536,1
560,8
564,0
511,6
552,2
497,9

3,24
2,84
2,96
2,90
2,94
3,17
3,19
2,94
3,18
2,88

30790 1741 2
30790 1636 3
30216 2393 7
30790 1854 7
30790 1891 0
32602 5483 7
30847 4863 5
31925 0924 1
31925 0709 8
30216 2141 2

Ancsa
Bözsi
Rinksje
Vilma
Bimbó
Kávé
Agár
HAMIS
Rolie 262

16418
16881
17006
14799
16615
15048
17920
17447
15660
16505

18241
16826
16855
18542
16891
13633
12606
13875
14904
18898

725,5
713,8
702,8
687,4
680,8
679,9
659,1
638,4
633,3
633,0

3,98
4,24
4,17
3,71
4,03
4,99
5,23
4,60
4,25
3,35

536,1
523,0
587,3
548,8
523,2
427,5
435,7
416,8
480,5
613,1

2,94
3,11
3,48
2,96
3,10
3,14
3,46
3,00
3,22
3,24

30216 2141 2
30216 2393 7
30790 1975 9
32548 1191 2
30790 1649 5
30827 2285 3
30790 1854 7
30057 7035 6
30790 1741 2
30216 2484 6

Rolie 262
Rinksje
Babi
Csipke
Fecske
Derelye
Vilma
Látvány
Ancsa
JGS Alida 73

16505
17006
16615
14440
16881
17053
14799
15858
16418
14808

18898
16855
17656
17667
17387
16810
18542
16683
18241
15886

633,0
702,8
602,4
502,6
611,3
508,7
687,4
423,5
725,5
565,1

3,35
4,17
3,41
2,84
3,52
3,03
3,71
2,54
3,98
3,56

613,1
587,3
564,0
560,8
552,2
549,2
548,8
548,6
536,1
534,4

3,24
3,48
3,19
3,17
3,18
3,27
2,96
3,29
2,94
3,36
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1 kép: valami

1 kép: valami

1 kép: valami

1 kép: valami

1 kép: valami

1 kép: valami

1 kép: valami

1 kép: valami

Kedves 10 évesen hetedikesként érte el a 100.000 kg
teljesítményt, melynek elismerését és Zászlós Tibor
vezérigazgató Varga Ágnes vette át munkatársaival.

A Gyulai Agrár Zrt. 30832 0320 3 Fátyol tehene
kilencedik laktációjában haladta meg a százezret.
A sikeres tenyésztői munka elismerését Fürj Antal
kollégáival kapta.

A Milkmen Kft. hármas avatásnak örülhetett: 30057
2748 4 Azúr, 30057 4594 3 Vanda és 30057 4320 2 Fáni
már a sokadik oklevél büszke tulajdonosává tette Gamós
Andrást és kollégáit.

A Gödöllői Tangazdaság Zrt-nél 30013 3190 2 Róza ért el
100.000 kg-os termelést, melynek oklevélét Vikor Péter
telepvezetô vehette át.

Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
Tejtermelők tejmenetben
Az európai mezőgazdaság legnagyobb vesztesei az elmúlt egy-két
évben a tejtermelők voltak. Ráadásul a kedvezőtlen folyamatok
még a mai napig tartanak. Az ágazat speciális adottságai miatt aki
felszámolja a termelést nagyon rosszul jár, az újraindítás pedig
rengeteg pénzbe és időbe kerül. Éppen ezért ugyancsak gondban
van a rábaközi Hidráns Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. is. Ez
a tejgazdaság 200 milliós környezetvédelmi beruházás előtt áll.
A fejlesztés költségeinek 65 százaléka vissza nem térítendő támogatás, mégis bizonytalanok, hogy vállalni tudják-e.
- A jelenlegi tejár gyakorlatilag nem engedi, hogy ilyen
nagymértékű beruházásba kezdjünk, viszont uniós előírás – ecseteli a döntés lényegét Szalai István Csaba ágazatvezető. - Hogy
fenn tudjunk maradni, ezt meg kell csinálnunk. De miből?
A tavalyi évet közel 100 millió forint veszteséggel zárta a gazdaság, annak ellenére, hogy kevesebb költség mellett több tejet
adott el, mint az előző, nyereséges 2008-as évben. Nem tudják
tovább görgetni a veszteséget, a feldolgozóktól kapott, januári
64,50 forint literenkénti felvásárlási ár pedig nem elég a fennmaradáshoz.
- Négy partnergazdasággal dolgozunk együtt, éppen most
egyeztetünk a közös fellépés ügyében – veszi át a szót Szűcs Kelemen, a társaság elnöke. - A mi napi tejünk meglehetősen kevés,
alig 30 ezer liter. Ezt a mennyiséget szeretnénk legalább 50-60
ezerre, távlati célként, pedig napi 100 ezer literre emelni, ezzel
már érdemi tárgyalási alapot tudnánk teremteni. Ha közösen sem
tudják kialkudni a 72 forintos átvételi árat, kénytelenek leszünk
régi, egyébként megbízható partnerükkel megszakítani a kapcsolatot és egy külföldi felvásárlóval kötünk üzletet. Az ő részükről
komoly, határozott fogadókészséget tapasztalunk, s hajlandóságot
mutat az előbb emlegetett 72 forint körüli árra.
Kovács László, a Tej Terméktanács elnöke szerint ez azonban
nagyon ingoványos terület.
- Ez igazából nem érdeke se az egész országnak, se a Tej
Terméktanácsnak. Lehet, hogy pillanatnyilag valamivel magasabb árat kapnak a külfölditől a tejért, de mindenképpen el kell
rajta gondolkodni. Az ár ugyanis nagymértékben függ a forint árfolyamától, vagy, előfordulhat az is, hogy ha a külföldi felvásárló
a saját tejtermelőitől több tejet kap, akkor a távolabbi partnert otthagyja.
A bogyoszlói Mészáros Szabolcs nem külföldön akarja eladni a
tejet, de ő is megunta a kiszolgáltatottságot. Közvetlen értékesítéssel automatából, literenként 140 forintért árulja a megtermelt tejét.
- Körülbelül 70-80 százalékát szeretném így értékesíteni. Vannak későbbi terveim a feldolgozással kapcsolatban is, de azért
a hazai feldolgozót sem szabad eldobni. Ráadásul a magyar feldolgozók után még ott vannak az üzletláncok, no és a sor végén a
fogyasztók. Ők pedig örülnek, mert az automatából mért tej nincs
lefölözve, ez teljes értékű.
Tavalyelőtt a feldolgozók 7 milliárdos veszteséggel zártak, 2009ben pedig a tejtermelők kerültek kilátástalan helyzetbe. S bár a
fogyasztói árak is csökkentek, arányaiban a kereskedők vállalták
a legkisebb kockázatot. A pontos számokat Kovács László sorolja.
- Csökkentek a tej felvásárlási árak körülbelül 30 százalékkal,
csökkent az ipar átadási ára is - mintegy 25-26 százalékkal - a
kereskedők felé. Ugyanakkor a kereskedelem alig 3 százalékkal
csökkentette a fogyasztói árakat.
A fogyasztók ezt is meghálálták, tavaly jóval több tejterméket
vásároltak, mint az azt megelőző évben.
/Forrás: gazdakor.szie.hu/
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A rövid hírek összeállítója
Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE

Év végére kimászhat a tejágazat a gödörből
- A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2004-ben 1700 fejőstehenet
tartott, 2009 végén már csak ezret. 2004 óta több mint félmilliárd
forint veszteség keletkezett a tehenészetben, holott nem romlott a technológia és a szakemberek sem felejtették el tudásukat
– érzékeltette az utóbbi években kialakult piaci helyzet tavaly
csúcsosodó negatív hatásait Kun Mihály, a nagyüzem vezérigazgatója, a Magyar Agrárkamara Állattenyésztési Osztályának
ülésén. A kamara alelnöki tisztségét is betöltő szakember szerint
nem a kormánnyal, a tejiparral, hanem a kereskedőkkel van a
tejtermelőknek igazán bajuk, ugyanis európai gyakorlat, hogy a
tej termékpályáján keletkező jövedelem 80 százalékát fölözik le
a kereskedők.
- Valóban nem magyar jelenség ez – szögezte le Máhr András
szakállamtitkár, aki röviden arról beszélt a tanácskozáson, hogy
az Európai Unió legutóbbi agrárreform-intézkedései nem elfogadhatóak a tejtermelők számára. Hiába próbálta azonban a
közösséget kormányzó Európai Bizottságot és annak agrárbiztosát
meggyőzni erről az összes tagország, nem lehetett a reformoktól
eltéríteni a brüsszeli irányítást. Így alakult ki az a helyzet, hogy
2009-re megfeleződtek a tej korábbi felvásárlási árai, a kontinens
minden országában óriási veszteséget termeltek a tehenészetek.
Csak tavaly ősztől kezdve tapasztalható némi árnövekedés, de az
árak még mindig nem fedezik a termelők költségeit. Ezért különféle támogatási csatornákon keresztül kell az ágazaton segíteni.
Máhr bejelentette, hogy március első felében megjelenik például
az a rendelet, amely egy uniós rendelet – 73/2009/EK tanácsi
rendelet 68. cikkelye – alapján biztosít támogatási lehetőséget. A
támogatás alapja a 2009/2010. kvótaév alatt értékesített tej menynyisége. A támogatás mértéke a 2013-as nemzeti támogatási felső
határ 3,5%-ának termeléshez kötött formában történő kifizetése,
amely 46,2 millió euró, és amely összeg a tejágazatban kerül
felhasználásra. Ez nagyjából 6-7 forintnyi támogatást jelent tejkilogrammonként. Mivel a támogatás utófinanszírozott, a pénzt a
termelők 2010. decemberétől kaphatják kézhez.
Szintén márciusban jelent meg az a rendelet, mely során tejkilogrammonként 50-60 fillér uniós támogatáshoz jutnak a tehenészetek. Ennek alapja az a brüsszeli döntés, miszerint a közösségi költségvetésből a 27 tagországban összesen 300 millió eurót
fordíthatnak a tejtermelők megsegítésére. Magyarországnak 3,5
millió euró jutott. Ezt a pénzt ez év közepéig kell kifizetni.
Nagyobb tétel lesz az az összeg, melyet állatjóléti támogatások
formájában lehet majd igényelni. Az unió tavaly döntött arról,
hogy gazdaságélénkítő csomag részeként Magyarország 48,3 millió eurót használhat fel a közösség keretéből e célra. Ezekre azok
a tehenészetek pályázhatnak, melyek elmaradott, vagy hátrányos
helyzetű térségben dolgoznak, illetve a telephely úgynevezett nitrát-érzékeny területen található. Mivel az 50 tehénnél többet tartó
gazdaságok automatikusan az utóbbi körbe sorolódnak, ezért ezek
mind pályázhatnak. Máhr szerint a lényeg az, hogy egy adott álla2010/2.
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pothoz képest kell vállalni az állatjóléti beavatkozásokat, fejlesztéseket, melyek alapján átlagosan 6-7 forint tejkilogrammonkénti
támogatás igényelhető. Az erről szóló rendelet áprilisban láthat
napvilágot, s 2011 első félévében fizetik a támogatást.
18/2010. (III. 4.) FVM rendelet
a tejtermelők által igénybe vehető átmeneti állami támogatásról
20/2010. (III. 11.) FVM rendelet
a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről
28/2010. (III. 30.) FVM rendelet
a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2010. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól
Mindezek együttes hatásaként 20-22 forint támogatás gyűlhet
össze tejkilogrammonként, s amennyiben az év során tovább
emelkednek a tej felvásárlási árak, úgy az ágazat kikerülhet a mély
válságból. A jövőt illetően pedig Máhr úgy véli, hogy ígéretes lehet az a folyamat, mely az EU-ban kezdődött és közösségi szinten
igyekszik megregulázni a nagy áruházláncok térnyerését, igazságosabbá tenni a tej termékpályán képződő jövedelem termelők,
feldolgozók és kereskedők között történő elosztását.
A szakállamtitkár elmondta még, hogy három forrásból támogatják ebben az évben a sertés- és baromfitartókat. Egyrészt
állatjóléti támogatás igényelhető: ebben az évben a sertéságazatra 6, a baromfira 4 milliárdot különítettek el. Négymilliárd forint áll rendelkezésre a különféle állategészségügyi prevenciókra,
betegségmegelőzés finanszírozásra és egymilliárd forinttal támogatja az állam az állati hulla ártalmatlanítás költségeit.
/Forrás: indexkelet.hu/

Az OECD az élelmiszerpiac áringadozásai ellen
Az élelmiszerpiacon is megjelent jelentős áringadozások elleni harc, valamint az agrárszektorban dolgozók jövedelmének
garantálása volt a legfőbb témája a nemzetközi Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) agrárminiszterei kétnapos találkozójának – mondta az ülést követően Gráf
József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Párizsban.
Tizenkét év után először tartott miniszteri szintű ülést a világ
fejlett országait tömörítő párizsi székhelyű szervezet Miniszteri
Bizottsága, amelyen a harminc tagország tárcavezetői mellett
tucatnyi meghívott és tagjelölt ország, többek között Argentína,
Oroszország és Izrael is képviseltette magát. A magyar miniszter fontosnak tartja, hogy mindegyik ország „kilépett a saját
burkából”, illetve az Európai Unió közegéből, s a világ fejlett
országai két nap alatt közvetlenül egymás között meg tudták vitatni a nemzetközi szinten jelentkező mezőgazdasági problémákat,
amelyek egységesebb látószögbe kerültek.
Gráf József szerint az élelmiszeriparnak biztos jövője van, hiszen
egyre növekvő fogyasztóréteget kell ellátnia. Ugyanakkor jelentős
kihívást és gondokat jelent, hogy az OECD számításai szerint az
elkövetkező húsz évben a világ élelmiszertermelését 50 százalékkal kellene növelni, miközben a szektornak a megművelhető
területek arányának és a vízkészletnek a csökkenésével, valamint
az évente jelentkező természeti katasztrófákban megnyilvánuló
(árvizek, aszályok) klímaváltozás hatásaival kell szembesülnie.
Ez utóbbi területen a miniszter szerint nem várható el, hogy csak
2010/2.

a többi szektor csökkentse az üvegházhatást, hanem a jelentős
kibocsátónak számító mezőgazdaságnak magának is lépnie kell,
például a növénytermesztésben új technológiák alkalmazásával.
A kétnapos tanácskozáson elsősorban arról alakult ki vita, hogyan lehet a növekvő élelmiszerigényeket kielégíteni az alacsony
termelésű és nagy importra szoruló fejlődő országokban: az önellátás megteremtésével vagy pedig közvetlen élelmiszerellátással.
Az élelmiszerpiacra korábban nem volt jellemző az a miniszter
szerint irreálisnak minősített áringadozás, amely az elmúlt években megfigyelhető volt. Az okokról megoszlott a tagországok
véleménye. Egyes államok a szállítási költségeket, mások
az élelmiszerbiztonsági követelményeket jelölték meg problémaként. A magyar tárcavezető azzal az állásponttal értett
egyet, hogy a pénzpiac válságát követően a befektetők új üzleti
lehetőségeket kerestek, s ennek során a tőzsdei tevékenység és a
spekuláció az élelmiszerpiacra is elért. A miniszter kitért az ágazat
presztízsének problémájára is azért, hogy tisztességes jövedelmet
biztosítva a fiatalok számára is vonzóvá váljon a mezőgazdaság,
amely az új kihívásokkal egyre nagyobb felkészültséget igényel a
környezetvédelem, a vízgazdálkodás vagy a számítógépes rendszerek területén. „A kiszámítható biztos jövedelem érdekében kell a
spekulációs tevékenységet kikapcsolni a rendszerből” – hangsúlyozta Gráf József.
A kereskedelmet illetően – a miniszter tájékoztatása szerint – az
ár-érték arány eltorzulására példaként merült fel a konferencián az
európai tejválság, amelynek során a tej átvételi ára 40-ről 20 eurocentre csökkent, miközben a fogyasztói ár alig változott. A miniszter szerint a piaci ártól eltérített áraknál igazságtalan a nyereség és
a haszon megoszlása, mivel a nagy élelmiszerláncok visszaélnek
erőfölényükkel. Annak ellenére, hogy Magyarország törvénnyel
próbálta szabályozni a felmerülő problémákat, a miniszter úgy
érzi: a kérdést nem lehet az országok szintjén rendezni, hanem az
Európai Uniónak vagy az OECD-nek segítenie kell. A támogatások kérdésének területén Gráf József elmondása szerint vannak
olyan fejlett országok, élükön Új-Zélanddal, amelyek azt állítják:
semmilyen szinten nem segítik az agrárszektort, és hasonló utat
javasolnak nemzetközi szinten is. Ezzel szemben a magyar miniszter azt hangoztatta, hogy az Európai Unió közös agrárpolitikája
jelentheti a követendő példát, hiszen a közvetlen támogatások itt
már el vannak választva a termeléstől, azaz jövedelemtámogatás
működik. „A drasztikus beavatkozás és a megváltoztatás beláthatatlan következményekkel járna az európai agrártermelőkre” –
mondta az agrárminiszter.
/Forrás: MTI/

Bőtőgyű marha: napi kilencven liter tej
Tejelési rekordot döntött az Egyesült Államokban egy tehén:
32.736 kg tejet adott egy év alatt, azaz naponta csaknem 90 litert.
A „bőtőgyű” marha szűkebb hazája Wisconsin állam, azon belül
Waldo települése. Fajtája holstein-fríz, neve Ever-Green-View
My 1326-ET. Mint gazdája, Tom Kestell elmondta, a tehén nem
kapott semmilyen különleges takarmányt vagy tápot, és nem volt
“táppénzen”, mármint beteg a tejrekordot döntő évben.
/Forrás: MTI/
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Környezettudatos gazdálkodással az egészséges élelmiszerekért
A Magyar Agrár-környezetgazda Egyesület szerint egészséges
élelmiszereket környezettudatos gazdálkodással lehet termelni.
A kecskeméti székhelyű országos közhasznú szervezet elnöke,
Csitári Tibor szerint a környezettudatos gazdálkodó a régi parasztokra hasonlít, aki célszerűen hasznosította a szervestrágyát és az
egyéb melléktermékeket is.
A mai gazdálkodók már vegyszereket, műtrágyákat használnak,
de korántsem mindegy, hogyan teszik azt. Mivel nálunk alacsonyak a terményárak, ezért nem használnak mértéktelenül vegyi
anyagokat, mert nem éri meg. A magyar földek nincsenek még
agyonszennyezve. Viszont sajnos a szervestrágya felhasználás is
alacsony az állattenyésztés visszaesése miatt, így a talaj tápanyagtartalma is kicsi. A környezettudatosság azonban nem szűkíthető
le a vegyszerek ésszerű alkalmazására. Figyelni kell pl. a gyomosodásra, a parlagfű irtásra is.
Az egyesület az unió Norvég alapjából nyert egy pályázatot,
amelyből országos szintű konferenciákat szerveztek, amelyeken
többek között az agrár-környezetgazdálkodási pályázat követelményeit is tisztázták. Csitári Tibor szerint érdemes volna minél
több gazdálkodónak bekapcsolódnia az AKG programba.
/Forrás: agroinform.com/

Tudatosabban vásárolunk magyar terméket
Tavaly a magyarok tudatosabban vásároltak hazai gyártású
élelmiszert, mint a korábbi években derül ki az Ipsos felméréséből.
Az Új Magyarország vidékfejlesztési program (ÚMVP) irányító
hatósága megbízásából végzett felmérésből kiderül, hogy a megkérdezettek közel 80 százaléka megnézi a csomagoláson a termékek származását, 75 százalékuk pedig tudatosan figyel arra,
hogy magyar terméket vásároljon.
Az alapvető élelmiszerek közül a legfontosabb termékek – amelyeknél elsősorban a származási helyet veszi figyelembe a lakosság – a pékáruk, a tojás, a baromfi, továbbá más húskészítmények
és a tejtermékek. A lista legvégén a szeszes italok és az édességek
állnak.
Az elmúlt évben több mint 10 százalékkal nőtt azon fogyasztók
száma is, akik rendszeresen vásárolnak biotermékeket. Tavaly a
válaszadók mindössze 40 százaléka ügyelt arra, hogy egészséges
élelmiszer legyen az, amit vásárol. A felmérés szerint a magyarok
66 százaléka szereti a bőséges adagokat, ami szintén nem az
egészségtudatos táplálkozás elvét tükrözi. Ezzel szemben jó hír,
hogy a napi gyümölcsfogyasztást majdnem minden magyar fontosnak tartja és törekszik is rá.
/Forrás:napi.hu/

Génmódosított növények borítják a Földet
Európa a legtudatosabb vagy a leggazdagabb kontinens? Miközben a világ termőföldjeiből már 134 millió hektárt hódítottak el a
génmódosított növények, a mi földrészünkön továbbra is nagy az
elutasítás.
Éles kontrasztban állnak egymás mellett a világproblémák asztalán az egyre csökkenő mennyiségben rendelkezésre álló, illetve egyre inkább kihasznált termőföldek és a drámaian növekvő

12 | Holstein Magazin

népesség. Az éhes tömegeket jóllakatni a kevés termőterületről
csak kompromisszumok árán lehet. A legegyszerűbb ilyen kompromisszum a génmódosítás, amivel mintegy varázsütésre, az
aszályos területeken is megterem a gabona, sok termést hoznak a
növények még szélsőséges időjárási körülmények között is. A génmódosítás egészségügyi és környezetvédelmi kockázatai ugyanakkor mindmáig tisztázatlanok, a génekbe való „belepiszkálásnak”
sok ellenzője akad, különösen a jómódú, felvilágosult régiókban.
Miközben Európában a legjellemzőbb a GMO-ellenesség és az
egyre erősebb eltolódás a bioélelmiszerek felé, a világ szegényebbik felén gyakran a módosított génkészletű növényeket is örömmel megeszik, hisz ezek általában olcsóbban kerülnek az asztalra.
Nem véletlen, hogy az ilyen növényeket termelő gazdák körülbelül 90 százaléka is a fejlődő országok szegény területein, kis
területen gazdálkodókból kerül ki.
A legújabb vonatkozó adatokat a Mezőgazdasági Biotechnológiai
Alkalmazások Nemzetközi Szolgálata (ISAAA) tette közzé nemrégiben. A szervezet 2009-es adatai szerint már 134 millió hektáron
termelnek GM-növényeket, a szójatermő terület háromnegyedén,
a gyapotföldek felén génmódosított növényeket termesztenek.
Mivel ezek átlagos hozama nagyobb, mint az eredeti növényeké,
valószínűsíthető, hogy a világon forgalomba kerülő szójának
több mint háromnegyede GM-növény, ugyanígy a gyapottermés
több mint fele módosított lehet. A kukoricaföldek negyedéről, a
repcetermő terület ötödéről kerül le ilyen termés. Ezek egyrészt
közvetlenül kereskedelmi forgalomba kerülnek, gyakran állatokkal etetik fel őket, így a húson keresztül jutnak a fogyasztókhoz, máskor valamilyen módon feldolgozva, valaminek a hozzávalójaként kerülnek a polcokra. Az uniós szabályozás szerint a
0,9 százaléknál nagyobb mennyiségű GM-összetevőt kell feltüntetni az élelmiszerek címkéin, de sok európai polgár jobban örülne
a teljes tilalomnak. Az unióban 2004-ig tilos volt GM-növényeket
termeszteni, s addigra sokakban kialakult az ellenállás a génmanipulált élelmiszerekkel szemben.
Itt sem teljes ugyanakkor az egyetértés: az ISAAA adatai szerint
a 25 legnagyobb GM-termelő ország listáján hat európai állam
szerepel. A legnagyobb területen, 100 ezer hektáron Spanyolország termeszt génmanipulált kukoricát, de a listán ott van több
közép-kelet-európai ország is, így Csehország és Lengyelország
mellett két szomszédunk, Románia és Szlovákia. Nemsokára GMtermelővé válhat Olaszország is, ahol pedig a lakosság 74 százaléka elutasítja a génmódosítást – erről február elején született döntés
az országban –, s az egyébként berzenkedő illetékes minisztériumnak május elejéig kell biztosítani a GM-kukorica megjelenésének
feltételeit. A támogatók és ellenzők harca itt is dúl, ahogyan nemrégiben Bulgáriában is vitáztak a GM-növényekről – utóbbi helyen végül az ellenzők nyertek, háromévnyi moratóriumot tudtak
kiharcolni. Magyarországon is GM-moratórium van érvényben,
melyet ötpárti egyetértéssel tart fenn az állam az Európai Unió
határozott ellenzésének dacára. A génmódosítás-mentességnek
ezek a kis, európai bástyái idővel felértékelődhetnek majd a tudatos európaiak szemében, akik a génmódosított élelmiszerek helyett – mert megtehetik – inkább az eredeti növényeket, vagy még
inkább a bioélelmiszereket választják a nemzetközi palettáról.
/Forrás: szabadfold.hu/
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Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
Dacian Ciolos: Átláthatóak lesznek az EU-s agrártámogatások kritériumai
Az európai uniós agrártámogatások kritériumai átláthatóak, azonosak lesznek minden országban – jelentette ki Dacian Ciolos, az
Európai Bizottság mezőgazdasági biztosa nádudvari sajtótájékoztatóján.
Az uniós biztos előadást tartott a harmadik alkalommal megrendezett Magyar Agrárakadémián, ezt követően újságírók előtt kifejtette: 2013 után több egyenlőségnek és több méltányosságnak kell
jellemeznie az agrártámogatásokat az unióban.
Az uniós biztos szólt arról, hogy a 2013 utáni közös agrárpolitika
reformjának javaslatait az év végére készítik el, előtte széleskörűen
tájékozódik a tagországokban.
Magyarországi látogatása – fogalmazott – jól illeszkedik abba
a sorba, amelynek során felkereste Németországot, Spanyolországot és Franciaországot.
Dacian Ciolos fontosnak nevezte, hogy a döntés előkészítése
során megismerjék a tagországok sokféle érdekét, fontos, hogy
mindenkit meghallgassanak, és mindenki elmondhassa a közös
agrárpolitikával összefüggő véleményét.
Az unió agrárbiztosa kérdésre válaszolva beszélt a mezőgazdasági
és élelmiszeripari termékek árstabilitásáról. Rámutatott: ez nem
jelentett problémát, amíg védett, zárt volt az unió gazdasága,
de miután az EU is teljesen nyitottá vált a világgazdaságban, a
mezőgazdasági árak is „brutálisan ingadoznak”.
Közös feladatnak nevezte megtalálni azokat az eszközöket, amely-ek megvédik a gazdákat ezektől az ingadozásoktól.
Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az
akadémia szünetében kétoldalú megbeszélést folytatott Románia
korábbi agrárminiszterével, az EU jelenlegi mezőgazdasági biztosával – közölték a sajtótájékoztatón.
Gráf József utalt arra, hogy agrárminiszterként sokáig dolgozott
együtt román kollégájával, és a legtöbb kérdésben egyetértettek.
Mindig igyekeztünk a saját országaink és az új tagországok
érdekében közösen fellépni – jegyezte meg a magyar agrárminiszter, hozzátéve, hogy Dacian Ciolosnak most bonyolultabb a
helyzete, mert az egész Európai Uniót kell képviselnie.
Tabajdi Csaba (MSZP) európai parlamenti képviselő, a rendezvény kezdeményezője elmondta: Nádudvaron nyolc ország és
Magyarország képviselői cseréltek véleményt a közös agrárpolitika kérdéseiről.
Kifejtette nézeteit a magyarok mellett Spanyolország, Nagy-Britannia, Portugália, Belgium, Hollandia, Görögország, Olaszország
és Románia képviselője is.
Tabajdi Csaba hangsúlyozta, hogy rendkívül jelentős és széles
körű eszmecserét folytattak, ami jelzi, hogy az agrárgazdaság
ügye nem pártpolitikai, hanem nemzeti és uniós ügy.
/Forrás: MTI/

A manapság egyre inkább elterjedő genomszelekció során az 50
K panel segítségével viszont „csak” 50000 DNS molekulát vizsgálnak.

Rövid hír Monostori kieg Lottery-t új tulajdonosa a nemzetközi
show-bíró Markus Mock nevezte így el. Eredeti nevén (Laurin)
2006. június 25-én született egy Ramos apaságú tehéntől. Anyja
Laura 84 pontos végpontszámmal és 10.286 kg-os második laktációs csúcstermeléssel egy erős közepes tehénnek számított.
Az anyai oldalon a „felmenők” tehát Ramos-t követően:
Sioux×Adler×Cantor×Amigo

Az Alberta Egyetem tudósai befejezték a híres Semex tenyészbika, Braedale Goldwin genomszekvenálását. Ezáltal ő lett Kanada
első olyan tenyészbikája, melynek teljes genomja ismert.
A genomszekvenálás során a vizsgált egyed DNS-ének minden
egyes molekuláját, azok sorrendjét és tulajdonságait feltárják. Ez
egy szarvasmarha esetében 3 billió DNS molekula feltérképezését
jelenti.
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Marha az asztalon
A klasszikus tatár

A tatár
Ami a tatárbifszteket illeti – hogy ennek 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
első nyomtatott recept 1911-ből származik. Egyes források szerint
a pesti Gundelben is lehetett kapni tatárt az étterem hőskorában.
Közkeletű feltételezés szerint a tatárbifsztek az orosz konyhából
került át Európába, s németek hozták át. Maguk az oroszok pedig a
hódító tatároktól tanulták.
A német közvetítést valószínűsíti azon amerikai tudósok vélekedése, akik szerint az ételt a tengerentúlra is német bevándorlók
vitték át.
Annyi bizonyos, hogy Amerikában egy időben német éttermek étlapján állandó szereplő volt – csakúgy, mint a bécsi szelet vagy a
hamburgi steak.
Híres tatárszabályok és hibák
A húst nem szabad „jó előre” bekeverni, mustáros és/vagy olajos
pácban „érlelni”. Valójában itt érlelésről nem is lehet szó: mind
a mustár, mind az olaj savmaradéka denaturálja a hús fehérjéit,
azaz (köznapi értelemben véve) „főzni” kezdi, szárítja-savanyítja.
Ettől kezdve nem beszélhetünk természetes húsízről, legfeljebb
valamiféle fehérjetartalmú fűszerkrémről. A finomított nagyipari
olajak többsége ráadásul
kellemetlen mellékízt is ad
a húsnak.
Használjunk minél frissebb
húst. És ne daráljuk, mert
ez roncsolja a szerkezetét,
kenőcsössé teszi. A jó
tatár szaftos és „harapása” is van (amolyan „al
dente”). Darálás helyett a
hűtött húst vágjuk vékony
szeletekre, csíkokra, majd
borsóméretű darabokra.
Vagy akár kaparjuk ki az
inak közül. A német nem
véletlenül nevezi kapart
húsnak is (Schabefleisch).
A vágást közvetlenül
tálalás előtt végezzük,
és a lehető legkésőbbi
időpontban keverjük össze csak a fűszerekkel.
Hiba a húst szobahőmérsékleten vagy – még inkább –
konyhahőmérsékleten tálalni: a nyers hús langyosan nehézzé válik.
Ezért van az, hogy francia bisztrókban jégágyon tartják szervizig,
jégen is keverik. Eckart Witzigmann még a tatárba magába is belekevert kevés apró szemű jégkását, ezzel tette könnyebbé és feszesebbé a húst. A fűszereket egyébként elég csak lazán beleemelni,
hogy az egyes falatok legyenek változóak, izgalmasak, más és más
összetételűek.
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250 gr sovány, nagyon friss marhahús (bélszín, fartő, lapos
hátszín)
3 evőkanál olívaolaj
25 gr salotta vagy sonkahagyma finomra vágva
6-7 db kapribogyó finomra vágva
10 szem eltett zöldbors, kés lapjával megroppantva
2 kis cornichon (csemegeuborka) kis kockára vágva (2 mm)
1 kávés kanál dijoni mustár
1 evőkanál házi vagy Heinz ketchup
10 szem zöldbors
1 tojássárgája
2 evőkanál zöldpetrezselyem és snidling finomra vágva
só, bors
Tabasco, Worcestershire-szósz
Elkészítés
A lehűtött húst éles késsel vékony szeletekre, majd csíkokra, aztán finomra vágjuk. Edényben jégágyra tesszük. A hozzávalókat
falapáttal intenzíven összekeverjük, végül kevés jégkását adunk
hozzá. A jégkásától a tatár könnyebb, lazább, feszesebb lesz. Intenzíven, de nem eltúlozva ízesítjük, haladéktalanul tálaljuk.
Mára – nem utolsó sorban Bill Buford 2006-ban megjelent Heat
c. könyve nyomán – világhírnévre tett szert Dario Cecchini
toszkán hentesmester tatárja, a Chianti szusija – jó példa ez az
egyszerűségre, és arra, hogyan őrizzük meg a hús természetességét,
hogyan színezzük csupán néhány jól kiválasztott hozzávalóval.
Dario gondosan leinazott friss húst használ, ezen belül a felsál
egyik részét, vagyis szívósabb húsrészt (ahol a rostok közt több
kötőszövet is van). Finomra vágja a húst, s még
percekig klopfolja, sima
felületű klopfolóval.
A fűszerek: só, szárított chilipehely, reszelt
narancshéj, kevés friss
zöldfűszer
(oregano,
majorána vagy petrezselyem). A tálalás pillanatában még kevés citromlé és olívaolaj kerül
bele. Bruschettával tálalják (paradicsomos, olajos
pirítós), a húst pálcikával
eszik („szusi módra”).
Roland Trettl, az egy
Michelin-csillagos
salzburgi Ikarus séfje
avokádókrémmel és keleties szójamártással tálalja a tatárt.
Ulf Braunert luzerni szakács karamellizált friss kecskesajttal
kombinálja a tatárt egycsillagos konyháján: a friss sajtot finomra vágott fekete olajbogyóval, pirított fenyőmaggal és olívaolajjal keveri, kinyújtja, műanyagfólia között hűvös helyen pihenni
hagyja félóráig. Tálaláskor pogácsaszaggatóval kiszaggatja, barnacukorral hinti meg, konyhai lángszóróval karamellizálja. Ez a
sajtkorong kerül a finomra vágott, egyszerűen csak sóval, borssal,
olívaolajjal ízesített, késsel vágott húsra. A körítés: kevés hagymás
petrezselyemsaláta céklarüggyel és balzsamecettel és olívaolajjal.
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A hamburgi Peter Sikorra norvég szaiblingból készít tatárt kaviárral és Szent Jakab kagylóval. A kiváló minőségű, apró kockára

A legnépszerűbb „tejes” desszert
A világ legnépszerűbb édessége körül van egy kis zűrzavar. Mi a
különbség a flan, a créme brulée és a crema catalana között?
Nem világos, ki kezdte a tojásos-tejszínes desszertet. Mindenki
a sajátját tartja a legősibbnek, így megy ez. Az első írásos emlék
Francois Massialot, 1691-ben megjelent szakácskönyvében található (Le cuisinier royal et bourgeois), créme brulée néven, de
narancsos-fahéjas ízesítéssel, ami a crema catalan jellegzetessége,
így marad ez a meccs örökre döntetlen.
Kezdjük a flannal vagy créme caramellel, vagy borított karamellöntetes pudinggal. Házilag erre van a legtöbb esélyünk, nem
igényel speciális célszerszámot, még forma se kell neki, elég egy
nyeletlen, kisméretű lábos, koleszszoba-kompatibilis édesség. A
lábosban tíz deka cukrot karamellizálok, hagyom belekötni, félreteszem. Fél liter tejet és két deci tejszínt összeforralok fél rúd
félbevágott vaniliával, ha akarom, egy kis rúd fahéjjal. Belekaparom a vaníliamagokat, félreteszem kihűlni. Három tojást felverek
három sárgájával, tíz deka cukorral és beleöntöm a tejet. Ha forró
a tej, kicsapja a tojást, tönkremegy, türelem. A karamellilzált aljú
lábosba öntöm és egy-másfél órát sütöm 100-110 fokos sütőben.

Kiveszem, egy éjszakára elrakom a hűtőbe, másnap kiborítom,
tortaként szeletelem, körbeöntöm az olvadt karamellel. Ha nagyon
zsíros a tej, tejszín, egy rétegben összáll a zsír a tetején, kifordítás
után az alján. Ez persze hiba, de egy ideje gyúrok rá, a burráta zsíros
2010/2.

vágott halat sóval, borssal, olívaolajjal, finomra vágott salottával,
pár csepp citrommal ízesíti. A tatár tetejére rukkalapesztót tesz,
amely rukkolából és olajból készül. Erre kerül az apró szemű
kaviár (egy pisztrángfajta kaviárja), a frissen sült jakabkagyló és
kiskanálnyi wasabival színezett tobbikokaviár.
Lyonban a két Michelin-csillagos Nicolas Le Bec tatárbifsztekébe
parmezánforgácsot és bazsalikomlevelet kever a hagyományos hozzávalók mellé. Készít ezenkívül – szezonban – „zöldségtatárt is”.
Ehhez tavaszi zöldségeket kever össze: articsókát, retket, fiatal
édesköményt, zöld spárgát, lóbabot, zöldborsót. A zöldségeket
olívaolajjal, salottával, babérlevéllel párolja kevés szárnyasalaplé
hozzáadásával, fedő alatt, rövid ideig (ropogós marad az állaguk).
A levet leszűri, sűríti, sózza-borsozza, borecettel ízesíti. Végül zselatint ad hozzá, belekeveri a ress zöldségeket, s kerek formában
hagyja megdermedni.
Forrás: buvosszakacs.blog.hu

meglepetésére emlékeztet, imádom. Latin-Amerikában kötelező és
tökéletes kísérője a dulce de leche. Formában természetesen sokkal
elegánsabban lehet elkészíteni.
Az igazán elegáns a créme brulée (trinity cream, égetett krém).
Ennek a tálalásához már szükség lesz kis tálkákra, egy hőlégfúvóra
és némi gyakorlatra. A puding ugyanúgy készül, mint a flan, de
fél liter tejszínből, fehérjék nélkül. Ezt a pudingot kell kis hőálló

tálakba szétosztani és 140 fokon gőzfürdőben sütni fél órát.
A szobahőmérsékletűre kihűlt krémek tetejét megszórom egy
teáskanál cukorral és hőlégfúvóval, mert az van otthon, karamellizálom. Annál többet nem tudok tanácsolni, hogy ésszel, a túl vastag szilánkok tönkreteszik az élvezetet, elég neki egy halvány barna
hártya. A karamellszigetelés a lelke, a lágy krém és a kemény, égett
cukorszilánkok összhangja miatt akkora szám.
A legfinomabb a crema catalana. A narancs és a fahéj elnyomják a
tojásíz utolsó kis darabját, ez a kedvencem. Ez is a flan alapreceptjét
követi, szintén fehérjék nélkül, de a tűzhelyen készül. A sárgájákat
fehéredésig verem a cukorral, lassan felöntöm a tejjel, őrölt fahéjjal,
pár darab narancshéjjal ízesítem és folyamatosan kevergetve, alacsony lángon krémet főzök belőle. A krémet szétosztom kis tálakba,
hagyom kihűlni, majd a créme bruleéhez hasonlatosan karamellizálom a tetejét. Nem csak a legfinomabb, a legmunkásabb is.
Van majdnem magyar (igazából az is francia) válasz a tejjel és tojással készülő édességre, az a madártej.
Melyik a kedvencük?
Forrás: Péter Anna
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Ez a rövid írás részben a kiállítási bírálatok nehézségeiről is szól. Ez most, a VIII. Nemzeti Holstein Show előtt különösen aktuális,
s jól jellemzi a bírók által oly sokszor hangoztatott tézist: „Ott, akkor, én úgy láttam.” Mivel valamennyien emberek vagyunk, így a
szándékoltan objektív megítélésünket olykor egy kis szubjektív momentum is befolyásolhatja. A többi a történetből kiderül…
Kellemes szórakozást.

„...Aggyunk egy leheccséget...”
Összerándultam, amikor Jack Scott nyápic teste a tehén bordáihoz
csapódott, de magát Jacket ez láthatólag nem izgatta túlságosan. A
szeme kiguvadt ugyan egy kicsit, és a sipkája a fél fülére csúszott,
de azonmód jobb fogást keresett a tehén farkán, ismét megvetette
a lábát a macskaköveken, és felkészült a művelet folytatására.
Éppen a tehén méhét iparkodtam átöblíteni a Lugol-féle jódoldattal. A háború után általában ezzel kezeltük a szarvasmarhák
méhnyálkahártya-gyulladás okozta meddőségét, de az öblítéshez
be kellett vezetnünk a méhnyakon a hosszú, fémből készült
Nielsen-katétert, és ez a tehén a jelek szerint nemigen örvendett
a dolognak. Valahányszor megkíséreltem átmesterkedni a katétert
a méhnyak redőin, hevesen megriszálta magát, és a gazda, mivel
legfeljebb ötven kilót nyomott, mindannyiszor nekivágódott a
szomszéd tehénnek. Ezúttal azonban úgy éreztem, győzni fogok.
A katéter szépen becsusszant a méhbe, és tudtam, hogy ha a tehén
csak néhány másodpercig veszteg marad, kész a munka.
– Tartson ki, Jack! – lihegtem, és pumpálni kezdtem a Lugolt. A
tehén azonban mihelyt megérezte a folyadék csöpögését, újfent
riszált egyet, és a gazda úgy beszorult a két megtermett jószág
közé, hogy csak tátogott. És amikor az egyik csülök is tiporni
kezdte a lábujjait, halk nyögés szakadt ki belőle.
– Remek, készen vagyunk! – Kihúztam a katétert, és elhátráltam
ettől a véleményem szerint különlegesen kelletlen pácienstől.
Ámde Jack láthatólag a legkevésbé sem osztotta elítélő
véleményemet. Megtiport lábával odasántikált a tehén fejéhez, és
átkarolta a nyakát.
– Jaj, de aranyos kislány vagy! – dünnyögte, és arcát a bozontos
pofához szorította.
Őszinte csodálattal néztem. Mindig így volt ez Jackkel. Mélységesen szeretett a gazdaságában minden teremtett élőlényt, embert, állatot egyaránt, és néhány alkalmi kivételtől, például az
imént kezelt tehéntől eltekintve, láthatólag azok is viszonozták az
érzelmeit.
Miután kedvére megölelgette a tehenet, kiszuszakolta magát
mellőle, és átugrott a trágyacsatornán. Arcán a szokott mosoly
tündökölt. Ábrázata nem volt olyan pirospozsgás, mint a gazdáké
általában, inkább sápadt és elnyúzott, mint aki álmatlanul töltött
néhány éjszakát, a homlokát és orcáit barázdáló mély ráncok
pedig idősebbnek mutatták a maga negyven esztendejénél. De a
mosolya sugárzott, mint valami belső fény.
– Annék még egy-két más dogot is magának, Mr. Herriot – mondta. – Az első, hogy kéne egy inekcijó az egyik ökrömnek. Kehes
egy kicsit.
Átbaktattunk az udvaron, nyomunkban Jack juhászkutyájával,
Rippel, aki gazdája legnagyobb gyönyörűségére vígan körülhancúrozott minket. Ezek a tanyasi kutyák gyakran alattomos,
félős teremtmények, de Rip úgy viselkedett, mint afféle boldog
házi kedvenc. A gazda lehajolt, és megpaskolta a fejét.
– Nicsak, pajti, te is gyüssz? – Mire a kutya jobb dolgot talált
magának, már egy kisfiú meg egy kislány kocogott utánunk, a
Scott család legifjabb sarjai.
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- Apa, hová mécc? Apa, micsinyász? – kiabálták. Ebben a gazdaságban minden vizit gyerekek társaságában zajlott, akik hol
a tehenek lába közt, hol a mi lábunk alatt rajcsúroztak, néha a
munkát is hátráltatták, de Jacket ez soha nem bosszantotta.
Az ökör vastag szalmaalmon hevert egy tágas rekeszben. A hatalmas állat nem lehetett nagyon beteg, mert békésen kérődzött,
amikor beléptünk.
– Ollan nagy baj nincs vele – mondta Jack. – Egy kicsit tán megfázott. De párszor hallottam köhögni, és úgy vélekszek, nem ártana
nekije egy inekcijó.
Az ökör hőmérséklete kissé magasabb volt a kelleténél, úgyhogy
felszívtam a fecskendőbe a penicillint, ami akkortájt jutott az állatorvosi szakma kezébe. Az ökör fölé hajoltam, szokás szerint
gyorsan rácsaptam szőrös farára, és bedöftem a tűt.
Egy ilyen méretű állat injekciózása bármelyik másik gazdaságban
némi problémát okozhatott volna, teszem azt, körbe kellett volna
hajkurásznom a bokszban, de ez a jószág még csak fel sem állt.
Le sem fogta senki, nyugalmasan kérődzött tovább, mindössze a
szemét fordította felém mérsékelt érdeklődéssel, amikor a tűt mélyen beszúrtam az izmok közé.
– Jól van, cimbora, derék kölök vagy! – Mielőtt tovább mentünk
volna, Jack kiadósan megvakargatta a bozontos fejet. (….)
Hangjára az ajtó fölött egy irdatlan fej bukkant elő. Ebben az istállóban a bikát tartották, és a hatalmas Shorthorn szemlátomást kifejezésre akarta juttatni nagyrabecsülését.
Nyalogatni kezdte Jack tarkóját, s amikor az érdes nyelv már
sokadszor lökte szemére a sipkát, a gazda gyengéden megintette.
– Hadd mán abba, George, te fajankó, te! Assziszed, neked mindent szabad? – De közben hátranyúlt, és a bika állát csiklandozgatta.
George olyan ábrázatot vágott, hogy inkább kutyához hasonlított,
mintsem bikához. Elbambult szemmel, tetszést koldulva, egyre
szaporábban bökdöste, nyalogatta a gazdát, bármennyire tiltakozott is az. Az ilyen méretű bika sok gazdaságban potenciális
gyilkossá fajulhat, de George nemigen különbözött Jack többi
dédelgetett kedvencétől.
Jó néhány héttel később kihívtak a Scott-gazdaságba egy beteg
borjúhoz, s ő mindig, minden jószágának ad egy lehetőséget.
(….)
– Ez a bornyú, Mr. Herriot.., – kezdte Jack, de hirtelen izgatottan rámutatott az istálló tetején tollászkodó galambra. – Nicsak,
javulóban van a kis mitugrász! Már hónapok óta figyelem. Csontbőr vót, úgy lesoványkodott, de most mán kezd gömbölödni...
Magamban elmosolyodtam. Lám, Jack még a galambokon is rajta
tartja a szemét! A gazda eközben nagy nehezen visszatért a gyakorlatiasabb gondokhoz.
– Na, szóval ez a bornyú. Ilyet se értem még meg! Folyvást csak
körbe–körbe jár, mintha megkergűt vóna.
Nagyon lelombozódtam. Azt reméltem ugyanis, hogy ezúttal valami egyszerűbb dologgal találkozom. Az utóbbi időben nem igen
volt szerencsém Jack állataival – hol a gyógymódom bizonyult
2010/2.

Írások a marha körül
sikertelennek, hol a prognózisban tévedtem, és most olyasmire
vágytam, amit kirázhatok a kisujjamból. De amit Jacktől hallottam, rosszat sejtetett.
Az alig egyhónapos, a Shorthorn–tenyésztők kedvenc sötét rozsdavörösében pompázó, takaros kis borjú a szalmán hevert, és
egészen normálisnak látszott, csak a fejét döntötte félre egy kissé.
Jack lába hegyével könnyedén meglökte a farát, mire a borjú felállt.
Ettől kezdve azonban már egyáltalán nem látszott normálisnak,
mivel, mintha egy mágnes vonzotta volna, támolyogva elindult
jobb felé, és nekiment a falnak. Valahogy összeszedte magát, és
ismét nekilódult nagy gyámoltalanul, megint csak jobb felé. Kétszer is körbejárta a bokszot, végül az ajtónál összerogyott.
Aha, tehát erről van szó! Fellélegeztem, de egyszersmind aggódtam is, mert már tudtam, mi a baja a kis jószágnak, és majdnem
biztosra vettem, hogy meg tudom gyógyítani... De csak majdnem
biztosra.
A borjúnak 41 fokos láza volt.
– Ezt a betegséget listeriozisnak hívják, Jack – mondtam.
A gazda értetlenül nézett rám.
– A másik neve: marhák forgó kórja – és maga is látja, miért! Ez
egy agykárosodás, aminek következtében az állat kénytelen így,
körbe-körbejárni...
– Ennek is az agyával van baja, mint a bárányoknak? –komorodott
el Jack. – Mencsisten, csak nincs itt valami átok a levegőben? Lehet, hogy a végin még minden jószágom megkergül?! – Hallgatott
egy sort, lehajolt a borjúhoz, és simogatni kezdte. – Oszt ha jól
vélekszek, ezen se tud segélni, ügyi?
– Remélem, hogy valamit azért tehetek, Jack. Ez különben is
egészen más, mint a bárányok rézhiánya. Ebben az esetben egy
kórokozó támadta meg az idegrendszert, és egy kis szerencsével
talán sikerül meggyógyítanom a borjút.
Legszívesebben keresztbe tettem volna az ujjamat. A jártasságom
még korántsem volt kielégítő ezen a téren. Csak alig néhány ilyen
esettel találkoztam, és a háború előtt ezek kivétel nélkül gyógyíthatatlannak bizonyultak; de azóta kiderült, hogy a kórokozó reagál az antibiotikumokra, és így a helyzet megváltozott. Nem egy
listeriosisban szenvedő állatot láttam teljesen felépülni néhány
nap alatt. Jól felráztam a penicillin–streptomicin szuszpenziós
ampullát, és beadtam 5 köbcentit a borjú combjába.
– Holnap megint kijövök – mondtam. – Remélem, addigra javul
valamicskét a kis pára.
Másnapra megszűnt a borjú láza, de a tünetek nem mérséklődtek.
Megismételten az injekciót, és megígértem, hogy újra eljövök. És
jöttem és jöttem és jöttem, újra meg újra, mert teljesen nekikeseredtem, de eltelt egy hét, és bár a borjú hőmérséklete normális
volt, az étvágya pedig kitűnő, változatlanul csak keringett...
– A szíve szerint most mi a véleménye a dologrul, Mr. Herriot? –
kérdezte a gazda.
A szívem szerint ordítva szidtam volna a sorsot. Mi van itt? Valamiféle rontó varázslat ül ezen a helyen?! Miért nem sikerül itt
nekem semmi? Vettem egy mély lélegzetet, és igyekeztem lehiggadni.
– Rettentően sajnálom, Jack, de úgy látszik, nem vergődünk zöld
ágra! Az antibiotikum megmentette a borjú életét, de az idegrendszerét bizonyosan valami károsodás érte már. Szerintem
semmi remény nincs arra, hogy felépüljön.
Jack mintha mit sem hallott volna ebből.
– Fáintos kis jószág, ráadásul üsző, és a legjobb tehenemtül van.
Veszettül jó tejelő lesz belüle! Nízze csak a formáját, meg azt a
gyönyörű színit! Szedernek körösztöltük el...
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– Igen, Jack, de hát... Jack megveregette a vállamat, és kiterelt az
udvarra.
– Hát, azér’ köszönöm, Mr. Herriot! Hóttbiztos, hogy maga megtett mindent, ami telt magátul. Nyilvánvalóan nem óhajtott tovább
csevegni a tárgyról.
Mielőtt elmentem, még egy utolsó pillantást vetettem a szalmán
keringő borjúra. Míg a kocsi felé bandukoltam, Rip ugrált a lábam
körül, és csaknem használhatatlan lábai újabb csúfondáros bizonyítékát adták állatorvosi tudományomnak. Hát csakugyan, miféle
lódoktor vagyok én?
Amikor beindítottam a motort, kinéztem a nyitott ablakon, és
már–már szóra nyitottam a szám, de hirtelen észrevettem Jack
arcán a jól ismert felhőt. Semmiféle tanácsot nem kívánt hallani
tőlem, hogy mit csináljon a borjújával. Szemlátomást úgy döntött,
hogy ad még egy lehetőséget Szedernek. Mint kiderült, Jacknek
érdemes volt bizakodnia, és az én prognózisom ismét tévesnek bizonyult; de nem hibáztathatom magamat, hiszen Szeder
felépülésének mozzanatai egyetlen szakkönyvben sem szerepelnek...
A következő két év folyamán az idegrendszeri tünetek fokozatosan csökkentek. A javulás szinte észrevehetetlenül lassan ment
végbe, de valahányszor kint jártam Jack gazdaságában és benéztem a borjúhoz, az állat legnagyobb elképedésemre egy kicsit
mindig jobban volt. A hosszú hetekig tartó manézsjárás lassacskán megszűnt, mindössze annyi maradt csak belőle, hogy a borjú
időnként eltámolyodott jobb felé. Ez viszont a múló hónapokkal
arra korlátozódott, hogy hajlamos volt félrehajtani a fejét, mígnem
egy szép napon, amikor benéztem hozzá, megállapítottam, hogy
immár ez is a múlté és egy gyönyörű, normális, kétéves üsző
lődörgött gondtalanul ide–oda a szalmán! Nem bántam egy pillanatig sem, hogy tévedtem. Ujjongtam örömömben.
– Jack! – mondtam – Hát ez bámulatos! A fejemet tettem volna
rá, hogy ez az üsző reménytelen eset, és lám, most itt van és kutya
baja.
A gazda rám mosolygott, a szeme huncutul megvillant.
– Ugy biza, Mr. Herriot, Szederrel télleg lefőztem a világot, és aszszem, mire elgyün az ideje, ű lesz a legjobb tehenem a csordában.
Csakhogy... – Felemelte az ujját, és a mosolya még szélesebb lett.
– Tuggya, azér’ nem egészen tökéletes ám!
– Hogy nem egészen... Mire gondol?
– Hát, hogy van nekije egy kis furasága. – Odahajolt hozzám, mint
aki nagy titkot közöl. – Figyejje csak a képit!
Az üszőre meredtem, és a nyugodt szempár enyhe érdeklődéssel
bámult vissza rám. Egy-két percig némán vizslattuk egymást, aztán a gazdához fordultam. – Nos, én semmi hibáját nem látom.
– Figyejje csak még egy darabig! – mondta Jack. – Nem mindig
csinyája...
– De mi az, amit csinál? – Semmit sem értettem. – Én igazán nem
ve... te jószagú Úristen!
A gazda nagyot nevetett, és hátba vágott. – No látta? Láttam ám,
és mondhatom, elképesztő volt. Szeder váratlanul félrehajtotta fejét és hunyorított egyet, amitől békés ábrázata teljesen elváltozott.
A mozdulatban volt valami emberi, sőt mi több, engem kifejezetten a húszas évek filmjeinek „vámp”-jaira emlékeztetett: a flörtölő
démonra, aki csípőre tett kézzel, csábító kacsintással inti magához
hódolóját. Amolyan „No mi lesz, jössz már?” – pillantás volt!
Jack még mindig nevetett. – Ügyi, hogy ilyet nem látott még, Mr.
Herriot?
– Ilyet még soha, igaza van! Hát ez nem mindennapi! Milyen
gyakran szokta csinálni?
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– Hébe-korba. Asszem, ezt is elhaggya maj’, mint a többit, nem?
– Gondolom, igen – mondtam. – De hallja, ez valami egészen
különös.
– Aha! – bólintott a gazda. – Van benne valami csuda kis pimaszság. Folyvást úgy érzem, mintha meg akarna kémi valamire.
Én is elnevettem magam.
– Igen, pontosan olyan. Az ember azt hinné, hogy közölni próbál
valamit, pedig természetesen nem egyéb az egész, mint a betegség
utolsó maradványa. De édesmindegy; a fő dolog, hogy mutatós,
nagyszerű üsző lett belőle.
– De még mennyire az! – mondta Jack. – Örülök, hogy kitartottunk mellette. Kedves volt tőle, hogy többes számban beszélt. –
Mán meg is hágattam, és úgy vélekszek, épp idejiben leborjazik,
hogy elvihessem Darrowbyba a kiállításra.
– Szerintem érdemes lesz. Igazi kiállítási példány, annyi szent!
És nem vitás, hogy Szeder tőrőlmetszett, klasszikus shorthorn tehénné fejlődött, e ma már elveszett fajta minden szépségével és
jó tulajdonságával: a gyönyörű, egyenes háttal, a finoman rajzolt
faroktővel, a pazarnak ígérkező tőggyel. Festeni sem lehetett volna szebbet.
De még festeni valóbb volt néhány hónappal később, amikor ott
állt a kiállítási ring közepén, az augusztusi napsütésben szinte lángoló rőtvörös szőrével. Nemrég borjazott, feszes tőgye a sarkain
hetykén szétmeredő kis csecsekkel valósággal kidagadt hátsó
lábai közül.
Egyértelműen kiderült, hogy dobogóra érdemes, és végtelenül
kellemes érzés volt számomra, hogy a két és fél évvel ezelőtt
lát¬szólag halálra ítélt kis jószág most esetleg bajnoki díjat nyer.
Szeder végül igencsak válogatott társaságba került. A bíró, Rowan
dandártábornok hosszú mérlegelés után három tehénre szűkítette
a mezőnyt és a másik két vetélytárs, egy vörös-fehér, meg egy
világos borzderes, szintén csodaszép állat volt. A verseny szorosnak ígérkezett...
Maga Rowan dandártábornok is tüneményes látványt nyújtott. A
kiváló katonatiszt, s egyben „úri gazdálkodó” a megye minden
szarvasmarha–kiállításának utolérhetetlen bírája volt. Öltözéke és
egész magatartása tökéletesen megfelelt pozíciójának. A magas,
szikár alak az általa egyébként roppant daliásan viselt hibátlan
szabású, pepita öltöny, a sárga mellény, a csokornyakkendő meg a
cilinder nélkül is imponálóan arisztokratikusnak hatott. S a tény,
hogy egyike volt a keveseknek, akiken valaha is monoklit láttam,
csak feltette az i-re a pontot.
A tábornok kifeszített vállal, hátán összefont kézzel, sétált fel-alá
a tehenek kis sorfala előtt és időnként, amikor előrehajolt, hogy
tüzetesebben megvizsgálja valamely részletet, megigazgatta
szemén a monoklit. Csak a vak nem látta, hogy nehezére esik a
döntés.
Rendes körülmények közt is rózsás képe vörösen lángolt, érzésem
szerint nem annyira a napsütéstől, mint inkább az elnöki sátorban
a szemem láttára elfogyasztott szódás brandyk hosszú sorának
egyenes következményeként. Összecsücsörített szájjal közelebb
lépett Szederhez, aki türelmesen álldogált a sor hozzám közelebb
eső végén, Jack Scott kötelén.
A dandártábornok előrehajolt, és az állat képébe bámult, mintha
a szemét vizsgálná. S akkor valami történt. Én Szeder mögött álltam, az ábrázatát tehát nem láttam – de feltehetőleg kacsintott,
méghozzá az engem is meghökkentő módon. Annyi mindenesetre
kétségtelen, hogy valami hirtelen megrendítette a dandártábornok
patríciusi nyugalmát! Szemöldöke felszaladt, a monoklit kiejtette
a szeméből, és az néhány másodpercig a zsinegén himbálózott,
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de gazdája végül elkapta, megtörölgette, és visszaillesztette a
helyére.
Aztán megint tanulmányozni kezdte Szedert, behatóan és
meglehetősen hosszadalmasan; sőt még amikor továbbhaladt is,
vissza-vissza nézett rá egyszer-kétszer. Világosan olvastam a gondolataiban. Azon törte a fejét, hogy vajon valóban látta-e, amit
látott – vagy csak a brandy tette volna?
Amikor visszafelé lépkedett a tehén sorfal előtt, már a döntésre
kész férfiú kifejezése ült az arcán, aki most végleg határozni fog,
még ha a világ három leggyönyörűbb állatával került is szembe.
Végezetül megállt Szeder előtt és miközben még egyszer, utoljára
szemügyre vette, hirtelen megrezzent, én meg úgy éreztem, hogy
Szeder alighanem újfent előrukkolt mutatványával.
A dandártábornok ezúttal fegyelmezte arcát, de noha a monokli
a helyén maradt, viselője láthatólag megrendült. A jelek szerint
azonban eloszlottak a kétségei. Szedert azonmód az első helyre
jelölte; a második a vörös-fehér lett, a harmadik a borzderes.
Szilárd meggyőződésem, hogy a tábornok helyesen döntött, bár
némi részvétet is érzek iránta. Nagy megrázkódtatás lehetett a
tömérdek brandy után egy tehén, aki kérni akar tőle valamit. A
szerencsétlen flótásnak nemigen volt választása.
Vége: James Herriot: Ő is Isten állatkája 237. oldal
Ciceró Kiadó, 2002.
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Gyula
Körös-Maros Biofarm Kft.

A honfoglaló magyarok katonai vezetőjének, gyulának tisztségnevét őrzi vagy egy másik elmélet szerint a város helyén álló
egykori monostort egy Gyula nevű főúr alapította Gyulamonostora néven, s innen ered a város későbbi elnevezése. Gyula első
hiteles említése Károly Róbert 1313-ban kelt két oklevelében
történik. A XV. század első felében a Maróthi család épített várat
Gyulán. Ekkor került a megyeszékhely a névadó Békésről Gyulára.
A Maróthi család kihaltával a város királyi birtok lett, majd Mátyás fiának, Corvin Jánosnak adományozta. 1566-ban a vár hősies
küzdelem után török kézre került és csak 129 év múlva szabadult
fel. 1715-ben a város ismét megyeszékhely lett 1949-ig. 1720-ban
Harruckern János György lett a környék új birtokosa, aki a megyét különböző nemzetiségiekkel telepítette be. 1734-től 1857-ig
két mezőváros volt a mai helyén: Német-Gyula és Magyar-Gyula.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc végén szomorú szerep jutott Gyula városának. 1849. augusztus 23-án a kastély és a
vár közötti területen 1300 magyar honvédot és tisztet fegyvereztek
le. Másnap az oroszok a 9 későbbi magyar vértanú tisztet osztrákok kezére adták – innen vezetett az útjuk Aradra, a kivégzés
helyszínére.
Gyulán született Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtője,
himnuszunk zeneszerzője.
A Körös-Maros Biofarm Kft. nevével többször találkozhattak az
olvasók mostanában különböző szakmai médiumokban valamilyen
beruházás, építkezés vagy éppen kutatás-fejlesztés kapcsán. A vállalkozás egyik különlegessége folyamatos épülésében, fejlődésében,
valamint a biokörnyezetben való gazdálkodásban rejlik. A telepek
rekonstrukciójától, a környezetvédelmi beruházások, biogáz üzem,
oktatási központtól a gyulavári kastély felújításáig ér a sor és nem
mellékesen az ország első fejőrobotját is magukénak tudhatják.
Egy szerteágazó, ugyanakkor teljes egészet alkotó vállalkozás ez,
aminek sikerességét az utóbbi évek díjai is igazolnak (74. OMÉK
Ágazati Nagydíj, 2004-ben „Az év agrárvállalkozója cím”, 2007
Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj”).
Ancsin Péter ügyvezetővel beszélgettem a cég felépítéséről,
működéséről, Petruzsán Mihály főállattenyésztő pedig a Kft.
tenyésztés filozófiáját osztja meg velünk.
Kérem, mutassa be a gazdálkodásukat!
A. P.: A Körös-Maros Biofarm Kft családi vállalkozásként
működik. Dr. Ráki Ferenc agrárszakember alapította a céget 1991ben. 1995-ben vásárolta a gyulavári telepet 200 tehénnel, 3 napra
elegendő takarmánnyal, azzal a céllal, hogy továbbértékesíti, de
ez nem sikerült. A ’90-es években sem volt túl jó helyzetben a
szarvasmarha ágazat. A cég a ’90-es évek második felében az
eladósodás határára jutott, a tulajdonosok olyan kitörési pontot kerestek, amivel egy átlagos szarvasmarhatartó telep ki tud
emelkedni a túlélési harcból. Tanulmányutak, ill. megfelelő szak2010/2.
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irodalom tanulmányozása után úgy döntöttek, hogy áttérnek a
biogazdálkodásra. 2000-ben kezdődött meg az átállás, 2003 óta
termelünk biotejet. 2001-ben megvették a tulajdonosok a növendéktelepet, 2006-ban pedig a régi Munkácsy Szövetkezet telepét, ami azóta Munkácsy-Tej Kft. néven üzemel. Ez a telep is
átállt biogazdálkodásra.
Milyen a földterületek eloszlása? Az esetlegesen beékelődött
területek nem jelentenek kockázatot a bio termesztésben?

A. P.: A magyarországi tagozódott birtokszerkezet jellemző itt
Gyulán is. Nagyon sok parcellából adódik össze a megművelt
területünk. A takarmánytermő területek egy része 20-22 aranykorona értékű, 70-es kötöttségű, de a Munkácsy telep környékén 3033 aranykoronás földek is vannak. 2500 hektáron gazdálkodunk,
amiből 1900 ha szántó, a többi rét-legelő. A földterületek összevonása szempontjából nálunk sem túl jó a helyzet. A növénytermesztésünket nehéz megszerveznünk, mert a területeink három
határban vannak, szerencsére a három telep környékén. Van egy
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negyedik területegységünk is, ugyanis elkezdtünk Romániában
földeket bérelni, ill. vásárolni.
Jelenleg az 1900 ha szántóból 270 ha Romániában található. Ezek
még átállásos területek.
Az agrárkörnyezet gazdálkodási programon belül az
ökogazdálkodási célprogramot megpróbáljuk kihasználni. Ennek

van egy olyan előírása, hogy a területek 5%-át meg kell hagyni
természetes élőhelynek.
Mi a különbség a hagyományos tejtermelés és a biotej-termelés között?
A. P.: Szigorúan be kell tartanunk a biogazdálkodás szabályait,
amit a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. részben előre bejelentett, részben meglepetésszerű ellenőrzésekkel kontrolál, ill. adja
ki a tanúsítványt.
A növénytermesztésben nem használható műtrágya, valamint
növényvédő szer. Ennek köszönhetően nagyon megnőttek a gyomirtási költségeink, mivel nagy területet kell kapálással, fizikai
módszerekkel gyomtalanítani.
Törekszünk olyan vetésforgót kialakítani, ami csökkenti a terültek
gyomosodását. Jól bevált a tönkölybúza, mert nagyon jó a gyomelnyomó képessége, de egy jól sikerült lucernavetés is gyommentesen tartja a területet.
Tápanyag utánpótlásként csak a telepeinkről származó szerves
trágyát alkalmazzuk.
Emiatt nem tudunk olyan termésátlagokat elérni, mint egy konvencionális gazdaságban. A talajművelési munkákat ugyanúgy el
kell végeznünk, a szántást, vetést, kombájnozást, a vetőmag viszont többe kerül.
A biotakarmány mindenféleképpen drága dolog. Igyekszünk a
területeinket olyan szintre növelni, hogy biztonságos legyen a
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takarmányellátásunk. A jelenlegi 2500 ha a 950 tehén és szaporulata ellátására elegendő terület. A legnagyobb gondunk a fehérjeellátás területén jelentkezik. Bio környezetben nem tudunk annyi
fehérjenövényt termeszteni, ami elegendő lenne a fehérjeszükséglet kielégítésére. Szóját bio módon nem tudunk termelni és beszerezni sem lehet. A napraforgó biotermesztése elsősorban a vetésforgóba való beillesztése miatt nehéz. Sajnos biokoncentrátumot
sem tudunk beszerezni sehonnan, így az abraktakarmányunk fehérjeszintje az ideálisnál lényegesen alacsonyabb. Nem tudjuk
rendesen megetetni az állatainkat, ezért a genetikai képességeiket
sem tudjuk kihasználni tejtermelés szempontjából.
Mekkora piaca van a biotejnek és tejtermékeknek itthon és
külföldön?
A. P.: Sajnos Magyarországon közel sem fogy annyi bio tejtermék,
mint amennyi megtermelődik. A magyar gazdaság kb. 9 millió
liter biotejet állít elő, ebből mi 5,5-6 millió litert. Magyarországon
kb. 3 millió liternek megfelelő biotej és tejtermék fogy el. NyugatEurópában 20%-kal magasabb a biotermékek fogyasztása, mint
Magyarországon. Nehezen tudjuk eljuttatni a vásárlói köztudatba
a biotermékek fogyasztásának előnyeit. Itthon az összes tejfogyasztás mindössze 2 ezreléke a biotej. Valamennyivel magasabb
termelői árat tudunk realizálni, a tejpiaci árváltozások viszont a
biotej árára is kihatással vannak.
Mit tudnak tenni a biotej fogyasztás növelése érdekében?
A. P.: Kevés az eszközünk. Próbáljuk a lakóhelyünk környékén a

tudatos biotej fogyasztást szórólapokkal népszerűsíteni, valamint
másfél éve működnek tejkimérő autóink, amelyek a környező településeken meghatározott időpontban megállnak és mérik a tejet.
Van házhozszállítási szolgáltatásunk is Békéscsabán és Gyulán.
Ezen kívül beszereztünk néhány tejkimérő automatát, amit bio
boltokban és egyéb forgalmas helyeken üzemeltetünk. Nagyon
nehéz a vevői kört bővíteni a biotermékek jótékony hatása ellenére is.
Jó lehet egy olyan cégnél dolgozni, ahol folyamatosak a
beruházások.
A. P.: Ezen a telepen 2005 óta elég sok beruházás történt. A KörösMaros Vidékfejlesztési Ökogazdálkodási Alapítvánnyal közösen
építettünk egy új oktatási épületet, ahol nem csak biogazdákat
képeztünk, hanem olyan programunk is volt, amelyen keresztül munkanélküli embereket próbáltunk visszavezetni a munka
világába. Másfél éven keresztül 21 embert foglalkoztattunk ennek
keretében, köztük olyan is volt, aki 14 éve munkanélküli. Ezeknek
a dolgozóknak egy része el tudott helyezkedni nálunk, aki tőlünk
elment, az máshol is talált munkát.
2005-ben új gépműhely épült, majd tetőkorszerűsítések történtek, 600 méter fedett kifutót építettünk a növendékistálló mellé,
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valamint 2400 négyzetméter utat. A szakszerű trágyakezelés
érdekében új trágyatárolók és trágyatálcák épültek, egy év múlva
adjuk át a biogáz-üzemünket.
A gyulavári telepen az összes termelőistállót korszerűsítjük.
Növekvő almosból pihenőboxos, trágyalehúzós rendszerűvé
alakítjuk őket. Március végén üzemeltük be az első épületet.
Mivel nem tisztázott, hogy bio telepen lehet-e a pihenőboxokba
matracot használni, ezért nálunk a boxok padozata döngölt agyag
lesz, amibe szecskázott szalmát szórunk.
Az istállók méretével legalább azonos nagyságú kifutóteret
használunk, így legalább 12 m2 jut egy-egy állatra. Az elmúlt
években új szálas terménytárolókat is építtettünk.
A beruházások forrása nem csak az árbevételből, hanem pályázatokból, támogatásokból, kutatásfejlesztésben való projektekből
származik. A 100 fős cégcsoportunk közel 10 százaléka kifejezetten kutatásfejlesztéssel, pályázatok készítésével foglalkozik.
Önök használnak elsőként fejőrobotot Magyarországon. Milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatban?
A. P.: A fejőrobot egy kutatás-fejlesztési program keretein belül
került 2009. novemberében a Munkácsy-Tej Kft. telepére. Szívesen adunk helyet hasonló kutatási programoknak, mert ezekből
hosszútávon profitálhatunk.

A fejőrobotba önként áll be a tehén, a lábán lévő azonosító segítségével megtörténik az azonosítás, a számítógép az előző fejés
óta eltelt idő alapján indítja a fejést, ami előre beállított abrakmennyiség kiadagolásával kezdődik. A robotkar „kitapogatja” a
tőgybimbókat, elvégzi a bimbók mosását, szárítását, ill. az első
tejsugarak kifejését. Ezután felhelyezi a fejőkelyheket és indítja
a fejést. A fejőrobot tőgynegyedenként feji ki a teheneket, méri
a tej vezetőképességét, jelzi ill. kiválogatja a tőgygyulladásos
egyedeket. Az aktivitásmérő adatai alapján szintén kijelzi az ivarzó egyedeket.
Egy fejőállás 70 állat fejésére alkalmas, ha beválik, akkor
beépítünk egy másik állást is, ez esetben egy kar 130 állatot is el
tud látni.
Folyamatos kapcsolatban vagyunk a gyártóval és a forgalmazóval,
mert a telep sajátosságainak megfelelően számtalan speciális beállításra van szükség. Mostanra jutottunk túl az első nehézségeken.
A tőgyhigiéniai helyzet kezdetben romlott, mára viszont visszaállt az eredeti szintre. Ma még a fejőmunkások bére lényegesen
kisebb, mint a fejőrobot költsége, de lehet, hogy egyszer olyanok
lesznek nálunk is a munkabérek, hogy a robot munkája lesz az
olcsóbb.
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Részben a kutatási munkákban való részvétel, részben a biogazdálkodás miatt Önöknél speciális lehet a tenyésztési munka is.
P. M.: Fő célunk továbbra is a biotej termelése és értékesítése.
Mivel a holstein-fríz bio körülmények között nem tudja a genetikai
képességét teljes egészében kihasználni, ezért más lehetőségekben
is gondolkodunk. 2008-ban a Keszthelyi, a Debrecen és a Szegedi
Egyetemmel, valamint az Alföldi-Tej Kft-vel közösen kutatási
programot indítottunk, aminek része egy fajtakísérlet is. Ebben
hat fajta vesz részt (holstein-fríz, brown-swiss, ayrshire, jersey,
svéd és norvég vörös). Célunk megtalálni azt a fajtát, amely
bio körülmények között a legalkalmasabb a megfelelő hozam
elérésére, ill. a legjövedelmezőbb termelésre.

Egy év után megállapítható, hogy ugyanazon összetételű
takarmányozás mellett a holstein-fríz fajta termeli a legtöbbet.
A svéd, a norvég vörös és az ayrshire maximálisan kifejtették a
termelési potenciáljukat. Míg a holstein-fríz ilyen körülmények
között 7300 literes első laktációt produkált 3,6% tejzsírral, addig
az előző három fajta 6200 litert 3,8-4% tejzsírral.
A holstein perzisztenciája 68% volt, míg a többié 75%. A
brown-swiss a tartáskörülményekhez nem tudott alkalmazkodni.
A jersey 4500 kg tejet termelt 5,8% tejzsír és 4,0 % tejfehérje
mellett, a téli viszonyokat viszont nem jól tűri, igényesebb a
tartáskörülményekre. Szaporodásbiológiai és borjúnevelési szempontból az ayrshire a legjobb.
Jellemző rá a könnyű ellés, holt ellés nem fordult elő, míg a többinél 10%-ot is elért.
További célunk a három fajta közül a legjobbat felszaporítani.
Én a norvég vöröst tartom a legjobbnak, mivel bio körülmények
között legeredményesebben állítja elő a tejet, hangsúlyozom bio
körülmények között. A három éves kísérlet végéig azonban tisztavérben folytatjuk a párosítást.
A fajtára jellemző hozam megfelelő költségszinten való elérése
mellett a részletes tenyésztési célok között a legfontosabb a
környezettel szembeni tűrőképesség, a megfelelő lábszerkezet,
a tökéletes tőgyalakulás és jó fejhetőség. A hasznos élettartam
nálunk jelenleg is 3,1, ami jobb, mint az országos átlag, de szeretnénk 3,5-ös értéket elérni. Igyekszünk az 1,8 spermaindexet megközelíteni, ill. a két ellés közötti időt 400 nap alá szorítani. Ilyen
szaporodásbiológiai mutatók mellett 6-7000 literes termeléssel is
eredményes lehet a biotej termelése.
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Tejpiaci információk
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Ebben a lapszánban több vizsgálatról is olvashatnak, amelyek a
tejfeldolgozók munkájára, termékeire vonatkoznak. Ezen kívül
van egy listánk a beszerzési ár alatti értékesítés miatt kiszabott
bírságokról. Igen tanulságosak! 2009-ben 25 bírságot szabott ki a
szakigazgatási hivatal 207 millió forint értékben kereskedelmi láncokra. Ebből 10 esetben tejterméket adtak el igen alacsony áron.
Ne feledjük, ez a jéghegy csúcsa! Mindössze a lebukott tételek.
Ez is fontos azonban ahhoz, hogy képet alkossunk azokról az
árképzési technikákról, amelyek a „modern” kiskereskedelmet
jellemzik. Első ránézésre ugyanis nem nagyon tűnik normálisnak
az, aki olcsóbban adja el az árut, mint amennyiért vette. Második
ránézésre viszont nagyon is logikus a dolog.
Először is az extrém alacsony árakkal be lehet csalogatni a vevőt
az üzletbe, aki persze csak a legritkább esetben nem csábul el a
többi termék láttán, tehát megtölti a kosarát. Másodszor viszont
az olcsó – jellemzően import – termékek kulcsszerepet játszanak
a visszatérítési szintek alakításában.
Az általam kettős árrés technikának nevezett módszer lényege,
hogy nem csak a vevőkön, hanem a beszállítókon is realizálnak egy-egy árrést. A vevőoldalit értjük, hiszen a kereskedelem
lényegét képezi. Ahhoz viszont, hogy a beszállítón is tudjanak egy
jelentős árrést fogni, állandóan nyomás alatt kell őket tartani. Hát
erre is szolgálnak a beszerzési ár alatti értékesítések, az alacsony
akciós importtermékek.
Ha a fogyasztó árcentrikus, az is jó a kereskedőnek, hiszen
veszi az olcsó importot, ezzel szolgálja a beszállítói oldali árrés
erősödését. Ha a fogyasztó tudatos, elkötelezett a hazai termék
iránt, az is jó neki, hiszen azt egészen más technikával árazza,
magas árrésekkel.

EURÓPAI UNIÓ
A Bizottság az agrárjövedelmek csökkenését vetíti előre
A Mezőgazdasági Bizottság március első napjaiban tette közzé
legújabb tanulmányát, amely szerint az elkövetkező évtizedben
az EU tagországok mezőgazdasági jövedelmeinek csökkenésével,
továbbá a mezőgazdasági termelésnek a leginkább versenyképes
területekre való koncentrálódásával kell számolni. A tanulmány
tulajdonképpen egy 2006-ban készült hasonló munka aktualizálását jelenti, figyelembe véve az eltelt négy év fejleményeit és
az Időszakos Ellenőrzés (Health Check) eredményeit és ajánlásait.
Az aktualizált anyag a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés, a jövedelmi szintek, a mezőgazdasági árak és
egyéb változók alakulását az alábbi három, piacbefolyásoló forgatókönyv feltételezésével veszi figyelembe:
• Referencia modell: A KAP költségvetés reálértékben 20 százalékkal való csökkenése és a Dohai Fordulónak a jelenlegi vonalak mentén történő lezárása;
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• Konzervatív forgatókönyv, amely szintén a KAP költségvetés 20
százalékos csökkenésével számol, de a csökkenést elsősorban a
második pillérre értelmezi;
• Liberális forgatókönyv, amely szerint a második pillér
kivételével csaknem a teljes KAP kifizetések fokozatosan kifutásra kerülnek, a vámsorompókat pedig felszámolják.
A tanulmány – az eredeti változathoz hasonlóan – hangsúlyozza,
hogy a KAP és a kereskedelmi politika különbözőségei elsősorban
a mezőgazdasági jövedelmeket és a gazdálkodó egységek számát
fogják befolyásolni, kevésbé érintik viszont a mezőgazdasági termelést.
2020-ig valószínűleg csökken a mezőgazdasági szektornak az EU
összjövedelméhez és összes foglalkoztatásához való hozzájárulása. Az átlagtermések emelkedése révén a növényi termékek kibocsátása növekszik, de – különösen a liberális forgatókönyv szerint
csökken az ilyen célra igénybe vett terület. Egyedül a bioüzemanyag-célú növények vetésterülete nem koncentrálódik a legjobb
termőképességű területekre, ami politikai célokra vezethető vissza.
Az állattartás esetében a különböző piaci feltételek hatása sokkal
inkább ellentmondásos és szigorú, mint a növénytermesztésnél. A
Közösség sertéstartása jobban fogja állni a nemzetközi versenyt, a
szarvasmarha szektor viszont a támogatások kifutásával beszűkül
és az import növekszik.
A nitrátterhelés és a metánkibocsátás csökkentése érdekében
beszűkülhet a növénytermesztés és a húshasznú szarvasmarhatartás volumene, az elhagyott területek degradációjának veszélyére
való tekintettel azonban a termelő tevékenység ilyen korlátozása
ésszerű határok között fog maradni. A Közösség mezőgazdasági
termelését alapvetően a világpiacokhoz való igazodás fogja meghatározni. Ennek fényében felértékelődik a direkt támogatások
jövedelemnivelláló szerepe.
A fentiek alapján mindhárom forgatókönyv az agrárjövedelmek
csökkenését vetíti előre, amely a referencia- és konzervatív forgatókönyv szerint 7 százalék körül alakul, a liberális forgatókönyv
alapján viszont 22 százalékot tesz ki. A jövedelemcsökkenés nagy
része azonban nem az értékesítési árbevétel visszaeséséből, hanem
a közvetlen kifizetések lefaragásából adódik.
Alapjaiban rendezheti át a tej csomagolására használt anyagok piacát a tejeszacskók megjelenése Nagy-Britanniában.
Egy harminc évvel ezelőtt kudarcba fulladt meghonosítási kísérletet leszámítva nem árultak még zacskós tejet Nagy-Britanniában.
Az országban hetente valamivel több, mint 100 millió liter tejet
adnak el, kétharmadát műanyag palackokban, melyek főként a 90es évek vége óta igen népszerűek a szigetországban – írja a Daily
Mail.
A műanyag palackok és tejesüvegek 130 éve tartó uralma azonban
nem biztos, hogy sokáig meg fog maradni a tejespultokon, ugya2010/2.
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nis Sainsbury’s szupermarketlánc 500 üzletében bevezeti a zacskóstejet. A szakértők komoly jövőt jósolnak az újításnak, ugyanis
egy sztenderd, két pintes (1,36 literes) kiszerelés 6 pennyvel (7
százalékkal) olcsóbb, és mindössze 80 pennybe (nagyjából 250
forintba) kerül a 2 százalékos zsírtartalmú tejből.
A Sainsbury’s szóvivője az áruház fokozott várakozásait az újítással kapcsolatban úgy érzékeltette, hogy „a zacskóstej az évtized
legnagyobb változását hozza a vásárlói szokások körében.”
A zacskóstej elsősorban az ára miatt lehet népszerű a válság miatt
amúgy is kisebb háztartási büdzsével rendelkező brit fogyasztók
körében, azonban az sem mellékes, hogy a zacskó jóval környezetbarátabb csomagolás a műanyag palackokhoz képest. A könnyebb
újrahasznosítása mellett az is a zacskó mellett szól, hogy míg egy
üres műanyag palack 29,8 grammot nyom, addig egy zacskó súlya
mindössze 5,3g, és az üres térfogata is nagyságrendekkel kevesebb. A szupermarket számításai szerint egy év alatt összesen
1400 tonna csomagolóanyagot spórolhatnak az áruház vásárlói a
zacskóstej választásával.
A lap a szupermarket adataihoz hozzáteszi, hogy ugyan a tejeszacskók Nagy-Britanniában eddig ismeretlenek voltak, több nagyobb
országban is (például Kanadában, Kínában, a Dél-Afrikai Köztársaságban és Lengyelországban) a tej több mint 60 százaléka
zacskóban talál vevőre. Forrás: penzcentrum.hu
Gigatelep
A Nocton Dairies nevű cég Nagy-Britannia, és egyben NyugatEurópa legnagyobb „csordáját” akarja létrehozni, több mint 8100
tehén tartását tervezik. A hatalmas farm az egyre népszerűbb
legeltetés nélküli állattartást fogja képviselni.
A szarvasmarháknak 8 istálló ad majd otthont, a fejőgépek pedig
a nap 24 órájában működni fognak. A teheneket naponta háromszor fejik meg, hogy biztosítsák az eladásra tervezett napi 2500
hektoliternyi tejet.
A cég tulajdonosai szerint a 40 millió fontos beruházással épülő
farm létesítése fellendíti az ország tejiparát, és a tejüzemnek
köszönhetően felvehetik majd a versenyt az import tejtermékekkel. Aki a saját szemével akar majd meggyőződni az állapotokról, meg is látogathatja a telepet, amelynek megnyitását
szeptemberre tervezik. „Célunk, hogy kivételes sztenderdekkel
dolgozzunk” - mondta az egyik tulajdonos.

Hatan haltak meg az osztrák sajttól
Négy osztrák és két német halt meg egy ausztriai sajtüzem listeria baktériummal fertőzött termékeinek fogyasztásától tavaly –
közölte az osztrák egészségügyi minisztérium.
A tárca megerősítette a sajtóértesülést, hogy a sajtokat a stájerországi Prolactal GmbH gyártotta. Közlésük szerint a fertőzött
termékeket kivonták a forgalomból, miután a vizsgálatok megállapították, hogy egyértelmű összefüggés van azok és a halálesetek
között. A Prolactal tájékoztatása szerint az érintett termékeket az
élelmiszer-biztonsági hatóságtól kapott értesítést követően január
23-án visszahívták az európai forgalmazóktól, és azok egy nap
alatt lekerültek az üzletek polcairól.
A listeria baktérium tej- és hústermékekben fordul elő, és
agyvelőgyulladást okozhat. A grazi egyetem bakteriológiai intézetének vezetője szerint azokra nézve veszélyes, akiknek
nagyon legyengült az immunrendszere. Mérsékelt kockázatot
jelent még idősekre és terhes nőkre is. A tünetek hasonlítanak
egy influenzás fertőzéshez, fejfájás, láz, rosszullét, gyengeség jelentkezik - mondta Egon Marth az osztrák hírügynökségnek. A
minisztérium adatai szerint tavaly Ausztriában negyvenöt listeriás
megbetegedés történt, ebből tizenkettőt a Stájerországban kimutatott baktériumtörzs okozott és négyen haltak bele a fertőzésbe.
Idén eddig tizenegy fertőzést tartanak számon, ebből egy halálos kimenetelű volt, de nem hozható összefüggésbe a Prolactal
sajtjával. Forrás: MTI
Besavanyodik a tejpiacunk?
Öt év múlva eltörlik az európai uniós kvótát, s ennek egyes államok tejtermelői a vesztesei, mások a nyertesei lesznek. Tavaly a
tej alacsony átvételi ára miatt tiltakoztak a gazdák. Az Európai Unió
túl sok tejet termel, s ennek következtében csökken a felvásárlási ár.
Brüsszelnek az éves hazai termelés legalább tízszeresével kellene
csökkentenie az előállított tej mennyiségét ahhoz, hogy egyensúlyba kerüljön a kereslet és a kínálat az egységes piacon, s megérje a gazdáknak tejet termelni. Kérdés, hogy a tejkvóta 2015-ös
eltörlése után melyik tagország lesz az áldozat és melyik a nyertes, hol csökken és hol növekszik a termelés.

A fő tejtermék exportőr országok és régiók közül az Európai
Unióban termelik a legdrágább tejet a világon.
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A közösségi termelés mintegy tíz-tizenöt százalékát exportálják
harmadik országokba, s ezt Brüsszel csak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) által gyakran kritizált exporttámogatások
(adófizetői pénzek) segítségével képes realizálni. Az unión kívül
három nagy exportőr ország, régió uralja a nemzetközi piacot:
Ausztrália és Új-Zéland, az Egyesült Államok és Argentína.
„Ezek az országok olcsóbban állítják elő a tejet, mint az uniós
gazdák, és egymással küzdenek az importra szoruló országok
képzeletbeli tortájának hetven százalékáért” – mondta Popp
József. További probléma a tejtermékexporttal, hogy nincs meghatározó felvevőpiac, hanem nagyon sok ország importál tejterméket kisebb mennyiségben. Kína és India sem komoly importőr,
ráadásul őrült tempóban emelkedik az éves tejtermelése. Ha valaki
a kínai és az indiai felvevőpiacban bízik, téved. Ezek az országok
a tej és tejtermékek fogyasztásában már ma is kilencvenöt százalékban önellátók, belső termelésük növekedésével párhuzamosan
emelkedik a tejtermékfogyasztás is. Az is elképzelhető, hogy India a közeljövőben akár tejtermékexportőrként is megjelenik a
globális piacon.
Az új-zélandi (és ausztráliai) termelők – akik kilencven százalékban exportra termelnek – határozzák meg a világpiaci árat, amely
jóval alatta van az uniós átlagárnak. „Ilyen feltételek mellett nem
szabad a közösségnek ekkora volumenben exportra tejterméket
termelni, többletet felhalmozni. Jelenleg mintegy tizenöt százalékkal többet termel az unió, mint amekkora a belső fogyasztás. A
termelők arra várnak, hogy a másik kidőljön a sorból, de gyorsan
senki sem adja fel, inkább erőteljesebben lobbizik Brüsszelben,
hogy nagyobb exporttámogatáshoz jusson a folyamatos intervenciós felvásárlás fenntartása mellett.
Az unió tejkvótája évi 150 millió tonna körül alakul, a többlet annak legalább a tíz százaléka, azaz 15 millió tonna. Nagy kérdés,
hogy az unión belül mely tagországokban következik be a tejtermelés nagyobb csökkentése, elsősorban a kvóta megszűnése után
(ma a kvótánál nincs átjárás tagországi határokon, csak a tej és
tejtermék esetében). Hazánk mintegy 1,7 millió tonna tejet állít
elő egy évben. Az EU előtt két lehetőség adódik, vagy olcsóbban állítja elő a tejet, vagy a többletet csökkenti, hiszen az unió
egyelőre az exporttámogatás mellett még magas védővámokkal is
védi a közös piacot az olcsóbb, tengerentúli tejtermékekkel szemben. Szerinte ma elsősorban a többlettermelés és a csökkenő tejtermékfogyasztás miatt alacsony a tej felvásárlási ára, ha azonban
az unió csaknem annyit termelne, mint amennyit elfogyaszt, akkor
helyreállhatna a kereslet-kínálat egyensúlya, mert a külpiac közvetítené a termelői árakat az uniós tejtermelőkhöz.
Így a mindenkori termelési átlagköltséghez igazodna a tej átvételi
ára. A tejkvóta vagyonértékű jog, így ha a termelő kvótát akar
venni, akkor növeli a termelési költségét (a tejkvóta ára 0,1–1,5
euró között mozog literenként). A kvóta az átlagosnál magasabb
termelői költséggel dolgozó tejtermelőt szinte mindaddig a termelésben tartja, ameddig a kvótát nem adja át az alacsonyabb
költséggel dolgozó tejtermelőnek. A kvótarendszer öt év múlva
megszűnik, így valószínűsíthető, hogy például a holland vagy
német gazda hazánkba jön tejet termelni, hiszen olcsóbban lesz
képes tejet előállítani, mivel hozza a saját genetikájú állatállományt, a gazdaságos technológiát, a termőföld és a takarmány
pedig nálunk eleve olcsóbb.
Magyarország az uniós csatlakozása óta még soha nem tudta
kihasználni rendelkezésre álló kvótáját, az elmúlt években tizenöt százalékkal termeltünk kevesebb tejet, mint amennyit fel24 | Holstein Magazin

dolgozásra és közvetlen értékesítésre előállíthattunk volna. Magyarországi feldolgozásra legfeljebb évi 1,3 millió tonnát termel
a magyar mezőgazdaság, külföldre kerül mintegy két-háromszázezer tonna, a fennmaradó részt helyben, közvetlenül értékesítik a gazdák. „Hazánk azért nem tud annyi tejet előállítani, mint
amennyit a kvóta engedélyez, mert a tejtermelésünk egy része
nem versenyképes. Az olasz tejtermelők jelenleg literenként
harminckét centet kapnak a feldolgozóktól beszállítva, ami a szállítási költséggel korrigálva itthon ma huszonhét eurócent termelői
árat jelent. Sok magyar tejtermelő nem elégedett ezzel, és kivár,
hogy eladja-e a tejet ilyen áron. Ez az ár sok esetben még a hazai
önköltséget sem fedezi.
2008-as adatok szerint literenként hetven forint körül mozgott a
tej magyarországi önköltségi ára. A kormány literenként nyolc
forint kiegészítő támogatást ad, amely mintegy három eurócentet tesz ki, tehát a magyar gazdák – jobb esetben – a tej átvételi
árával és a támogatással megegyező összegért állítják elő a tejet. A
magyar tejtermelők egyértelmű vesztesei lesznek a kvótarendszer
megszűnésének. Spórolunk a takarmányon, vagyis a tej zsír- és fehérjetartalmán, ráadásul nincs lehetőség arra, hogy az állatokat hat
hónapig a legelőn tartsuk, így mind a takarmányozás, mind az állategészségügyi és állománymenedzselési költségek magasabbak.
Hazánk legnagyobb problémája, hogy nincs intenzív gyepgazdálkodás. Egymillió hektárnyi, gyepnek nevezett terület
található nálunk, amely megfelelő öntözéses gazdálkodás mellett rétként és/vagy legelőként hasznosítható lenne, hozzájárulva
a hazai tejtermelés gazdaságosságának javításához. Az intenzív
gyepgazdálkodás a fehérjeforrás jelentős részét is fedezné, az állatok is egészségesebbek lennének, tehát csökkenne a takarmányés az állat-egészségügyi költség. A gyepgazdálkodás továbbá
csökkentené a több csapadékkal és nagyobb megművelt gyepterülettel bíró nyugati tagállamokkal szembeni hátrányunkat.
Forrás: Magyar Hírlap

MAGYARORSZÁG
Új rendelet
Megjelent a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről
szóló 20/2010. (III.11.) FVM rendelet. A támogatást a 2008/2009.
kvótaévben értékesített tejmennyiség alapján veheti igénybe az a
termelő, aki tejtermelő tevékenységét a 2009/2010. kvótaévben is
folytatta. A formanyomtatványt az MVH küldi meg a tejtermelő
részére, akinek azt kitöltve a kézhezvételt követő 10 napon belül
kell benyújtania az illetékes MVH kirendeltséghez. A támogatási
összeg kifizetéséről az MVH 2010. június 30-ig intézkedik.
207 millió forint büntetés a beszerzési ár alatti értékesítésért
2009-ben
Az MgSzH elkészítette a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009.
évi XCV. törvény alkalmazásának hatósági végrehajtási szempontú áttekintését, amelyet a honlapján elérhetővé tett. A dokumentumot az MgSzH szakmai munkaanyagnak minősítette, így
az peres vagy közigazgatási eljárás során nem felhasználható, hivatkozási alapnak nem tekinthető. Információink szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség a dokumentumot megtámadta, arra
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az Uniótól kért felülvizsgálatot, amely vizsgálat valószínűleg a
törvényt is érinteni fogja.
(http://www.mgszh.gov.hu/aktualitasok/hirek_kozlemenyek/tisztessegtelen.html)
A mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal internetes oldalán az is
megtekinthető, hogy mennyi bírságot szabtak ki a beszerzési ár
alatti értékesítés miatt a kereskedőkre, az Agrárpiaci rendtartásról
szóló 2003. évi XVI. tv. 29 § (4) és (6) bekezdései alapján:
(http://www.mgszh.gov.hu/aktualitasok/tisztessegtelen/
beszerzesei_ar_alatti_ertekesi/kisazbott_buntetesek.
html?query=beszerz%C3%A9si %C3%A1r alatti)
Látható, hogy 2009-ben a 25 bírságból 10 esetben tejtermékekről
volt szó.
Etikai mérlegen a tejesek
Van még mit javítani a tejipari szereplők társadalmi
felelősségvállalásán – derült ki a Tudatos Vásárlók Egyesülete
Cégmércéjéből, amely 31 tejipari vállalatot rangsorolt
környezeti, társadalmi és fogyasztóvédelmi szempontból. A
cégek nagyjából felére róttak ki kisebb bírságot a munkaügyi
felügyelők.
A tejipari cégeknek – a fogyasztók meghódításáért alkalmazott eszközeit, a munkavállalókkal szembeni magatartását, a tulajdonosi
szerkezetét – górcső alá vett társadalmi teljesítménye vegyes eredményeket hozott. E szempontok alapján a legtöbb kritikát a Danone
kapta. Pontlevonással büntették a Zott hazai forgalmazóját, amiért a
fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás miatt a Gazdasági
Versenyhivatal többször megbírságolta. Az Egertejre és az Alföldire
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szabott ki bírságot. A cégek
nagyjából felére róttak ki kisebb bírságot a munkaügyi felügyelők
– nagyobb és többszöri bírságot a Dráva Tej, a Sole-Mizo és a Friesland kapott.
Több cégre környezetkárosítás miatt rótt ki bírságot az illetékes
hatóság. A Friesland Hungária Zrt-re és a Jásztej Zrt-re 2007-ben
többször is, mivel több tejüzemük káros anyagokat bocsátott a
szennyvízhálózatba – utóbbi céget 2002-2007 között minden évben
megbírságolták emiatt. A Sole-Mizo Zrt-t zajvédelmi határérték
túllépése, hulladék-nyilvántartás vezetésének elmulasztása, és – a
Frieslandhoz hasonlóan – csatornaszennyezés miatt marasztalták el.
A környezeti értékelésnél azok a cégek kaptak plusz pontokat,
amelyek gyártanak vagy forgalmaznak ökológiai termesztésből
származó termékeket – így például a Galgafarm, Andechser, Virágoskút, Naszálytej, Milchwerke Bechtesgadener Land, Sole-Mizo,
Kärntnermilch.
Az állatjólét értékelése során egyedül a Naszálytej kapott pontot, a
vállalatok többsége azonban pontlevonásban részesült, mivel honlapjaikon nem talált az állattartással kapcsolatos információkat a
TVE. További pontlevonással sújtották a Danone-t, a Frieslandet,
a Müllert, a Pannontejet és a Veszprémtejet, mivel nem zárható ki
teljesen egyértelműen, hogy a gyártás során génmódosított alapanyagokat is használnak.
Az összes szempontot egybevetve a TVE Cégmércéjében a Galgafarm vizsgázott a legjobban, a második helyezett a Naszálytej, a
harmadik pedig a Virágoskút Kft. lett.
Forrás: Szabad Föld
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Lepontozták a Danone-t a tudatos vásárlók
A Tudatos Vásárlók Egyesületének (TVE) tejipari elemzése
szerint a Galgafarm nyerte az első helyezést, második a Naszálytej, harmadik pedig a Virágoskút Kft. lett. Az tejipari cégmérce
sereghajtói a Pannontej, a Friesland, a Veszprémtej lettek, a
legalacsonyabb pontszámot a Danone kapta.
Tizennégy tejipari áruféleséget és 31 tejipari céget vizsgált a
TVE környezeti, társadalmi és fogyasztóvédelmi szempontból.
Az úgynevezett cégmérce vizsgálatot a tejipari termékek széles
körében végezték el: az adatbázisban egyaránt szerepelnek a
gyümölcsjoghurt-, joghurt-, kefir-, krémtúró-, puding-, rudi-,
sajt-, sajtkrém-, tejföl-, tejszín-, túró-, vaj- és vajkrém márkák,
valamint a gyártók rangsorai.
A tejipari ágazatról készült cégmérce rangsora a http://cegmerce.tudatosvasarlo.hu/ összefoglaló elemzés pedig a http://
www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1504 oldalon érhető el.
A vállalatok környezetvédelmi teljesítményének vizsgálatából
kiderült, hogy a 31 vizsgált tejipari cég közül egyik sem
tett közzé honlapján környezeti jelentést. Több cég kapott
környezetkárosításért bírságot: a Friesland Hungária Zrt. és a
Jásztej Zrt. 2007-ben többször is, mivel több tejüzeme is káros
anyagokat bocsátott a szennyvízhálózatba (utóbbi céget 20022007 között minden évben megbírságolták emiatt). A SOLEMIZO Zrt.-t zajvédelmi határérték túllépése, hulladék-nyilvántartás vezetésének elmulasztása, és a Frieslandhoz hasonlóan
csatornaszennyezés miatt marasztalták el.
A bio alapanyagokkal dolgozó Galgafarm, Andechser, Virágoskút, Naszálytej, Milchwerke Bechtesgadener Land, SoleMizo és a Kärntnermilch viszont pluszpontot kapott.
A cégek társadalmi teljesítménye vegyes eredményeket hozott.
A legtöbb problémát a Danone céggel kapcsolatban találta a
TVE: hazai és nemzetközi viszonylatban is kirívóan sok kritikát kapott a sajtótól és a hatóságoktól egyaránt. A Zott hazai
forgalmazóját fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartás miatt a Gazdasági Versenyhivatal többször megbírságolta. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig az Egertejre,
illetve az Alföldire szabott ki bírságot. A Friesland a nemzetközi porondon került szembe a hatóságokkal, mivel több esetben is megsértette az anyatejpótlékok marketingjét szabályozó
nemzetközi egyezményt.
A munkavállalókkal kapcsolatos magatartást vizsgálva a
munkaügyi felügyelőségek adatai alapján megállapítható, hogy
a cégek nagyjából felét az évek során kisebb bírsággal sújtották. Nagyobb és többszöri bírságot a Dráva Tej, a Sole-Mizo és
a Friesland kapott.
Az értékelésben fontos szempont volt, hogy a gyártó palettáján mennyi magyar termék található, illetve a cég mekkora
százalékban van hazai tulajdonban. Maximális pontszámot a
Tolnatej, a Minna, a Naszálytej, a Fuchs Tej, a Fino-Food, a
Galgafarm, a Jásztej és a Dráva Tej ért el. E cégek többsége
minden termékét Magyarországon állítja elő, és több mint 90
százalékban magyar tulajdonúak. A legnagyobb pontlevonással a Zott és a Mona Hungary céget sújtották, mivel gyártási
tevékenységet Magyarországon nem folytatnak, termékeiket
importálják.
Forrás: Világgazdaság
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Levizsgáztak a vajak és margarinok
A Kosár magazin rendhagyó tesztjén élelmiszer-szakértők és a
média képviselői együtt vizsgáltak és pontoztak 18 vajat és 9 margarint.
Elsőként a tizennyolcféle vaj került terítékre – jellemzően
pasztőrözött tejből és tejszínből készített, márkázott és teavajak. A
három dobogós közül kettő, a SPAR bio teavaja és a PILOS teavaj
holtversenyben második, az abszolút befutó pedig csaknem maximális pontszámmal a Lurpak enyhén sózott dán vaj lett.
A vizsgán a három győztesen és a sereghajtón kívül minden minta
jó eredménnyel zárt. A sor végén a Nádudvari teavaj árválkodik,
tizennégy és fél ponttal, közepes minősítéssel. Szomorú tapasztalat, hogy a vajminták egyenízűek, így vásárláskor érdemes az árat
is számításba venni.
A margarinoknál nagyobbak a különbségek. Alacsonyabb
pontszám dukált a szájpadláshoz ragadó, üres, jellegtelen vagy
idegen, főként inkább napraforgó mellékízű vagy szagú, tompa
fényű versenyzőknek. Az egyedüli kiváló a Bords Eve enyhén
sózott margarinja. Az ezüstöt ebben a mezőnyben a FLORA Proaktív Light margarinkrém, míg a bronzot a BERTOLLI margarinkrém extra szűz olívaolajjal és a PROFI margarinkrém light
kapta. Összesen hat termék lett jó, öt pedig közepes. A lista alján a
SUMMER Margarinkrém Light kullog – olvasható a Kosár Magazin közleményében.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Élelmiszer és Vegyipari
Laboratóriumában nedvesség- és mikrobiológiai vizsgálatot
végeztették. Valamennyi vizsgált minta nedvességtartalma megfelelt. A vizsgált vajak minősége megfelelő; valamennyi aggálymentesen fogyasztható. A legjobb minősítést a SOLE Pilos teavaja, az S. Budget, a Milfina márkázott vaj, valamint a Lurpak Dán
import, enyhén sózott vaj kapta. Gyenge lett a Nádudvari teavaj, a
Reál teavaj, valamint a Milli teavaj.
Forrás: Kosár Magazin
Támogatások 2010
Bakos Erzsébet, a Tej Terméktanács szakmai koordinátora összeállítása alapján az alábbiakban a jelenlegi információkat foglaljuk
össze a támogatásokról.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2010. évben megjelenő rendeletek a termelői
támogatásokról
Támogatási formák:
1, Top-up támogatás
Kifizetési alap: történelmi bázis kvóta
Érvényesség: az alap megnyitására vonatkozó rendelet a februári
kormánydöntés után várható, még brüsszeli írásos visszaigazolás
kell
Mértéke: árfolyam függő, becslések szerint 8,10 Ft/kvóta kilogramm
Igénybe vehető: brüsszeli döntés függvényében vagy előrehozottan
2010. október közepétől, vagy 2010. december 1-től. Faktorálható.
22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről
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2, Uniós kasszából 300 M EUR tejágazati támogatás
Magyarországra jutó rész: 3,565265 M EUR, a december 17-i árfolyammal (278,35 HUF/EUR) ez 99,2 M HUF
Feltételek: tejtermelő kaphatja (a tej termelő fogalma a kvóta
rendeletből átemelve) és nem lehet diszkriminatív
Kifizetés: 2010. június 30-ig
Kifizetés alapja: a 2008/2009-es kvótaévben értékesített tej
mennyisége, a jelenleg is tejtermelést folytató termelőknek.
Az értékesített tej mennyisége magába foglalja a felvásárlónak,
közvetlenül exportra, illetve a háztól értékesített tej és tejtermék
mennyiségét tejegyenértékben kifejezve. A kvótaévre vonatkozó
MVH jelentés alapján az igénylők száma maximum 5.887, a minimum támogatás várható mértéke 59,5 fillér.
Jogszabály megjelent: 20/2010. (III.11.) FVM rendelet a tejágazatot érintő egyedi piactámogatási intézkedésről
3, A 68-as cikk által biztosított 3,5 %-os támogatás
Forrás: Európai Mezőgazdasági Garancia Alap Bizottság által
meghatározott pénzügyi kerete.
Mértéke: Felső határa a támogatásnak a 2013. évi Magyarországra jutó támogatás 3,5 %-a, azaz 46.164.125 EUR, azaz várhatóan
12.464,3 M HUF.
Jogosultak köre: a gazdasági szempontból sérülékeny és/vagy
környezeti szempontból érzékeny területen működő tejtermelők.
A szándék a tejtermelők mind szélesebb lefedettsége.
Kifizetés alapja: az értékesített tej mennyisége, függetlenül attól, hogy azt felvásárló, vagy közvetlenül fogyasztó részére vagy
Magyarország területéről értékesítés céljából történő kiszállításra,
exportra értékesítette.
Támogatás alapjául figyelembe vehető időszak: 2009/2010.
kvótaév. A jogszabály a kihirdetés előtt közzétetteknél szerepel az
FVM honlapján (2010. március 19.).
A támogatás várhatóan a bankokkal faktorálható.
4, Az Európai Gazdaságélénkítő csomag keretében nyújtandó
tejágazati szerkezetátalakítási, állatjóléti intézkedések
Támogatás forrása: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap
Támogatás mértéke: 48.348.000 EUR/év, azaz várhatóan 13.054
M HUF
Támogatás időtartama: 5 év (2009-2013 között minden évben
meghirdetésre kerül, a mérték eltérhet), az első kifizetés 2011.
első félévében várható
A támogatás kifizetésének üteme: 24 M EUR 2011. december 31ig, 24 M EUR 2012. december 31-ig.
Támogatás típusa: normatív vissza nem térítendő
Kifizetés alapja: nagy állategység (tehén, üsző, borjú)
Jogosultság feltétele: tej termelőnek kell lenni és a kötelezettségvállalás kezdetekor működő tejtermelő tehenészetet kell fenntartania
és az állatjóléti előírásoknak történő megfelelősről hatósági igazolással kell rendelkezni
Intézkedés tartalma: kötelező és opcionális többletvállalások
Támogatási összeg: a hat kötelező előírásra 50 ÁE-ig 23.670
HUF/ÁE, 50 ÁE felett 21.765 HUF/ÁE, az opcionálisan vállalt
további hat intézkedéssel együtt 50 ÁE-ig összesen 43.590 HUF,
míg az 50 ÁE felett összesen 41.685 HUF
A jogszabály várható megjelenése: 2010. április közepe, Brüsszel
még nem küldte meg az írásos jóváhagyást.
Faktorálási lehetőség nem valószínű, miután ez a támogatási forma először jelenik meg.
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5, Átmeneti állami támogatás, de minimisTámogatás mértéke,
tartalma: 15.000 EUR azaz 4 M HUF 2008. január 1. és 2010.
december 31. közötti időszakra.
Támogatási forma megnyitása megtörtént a 2/2010. (I.14.) FVM
rendelettel, mely az igénybevétel feltételeit szabályozza.
Támogatásban részesülők köre: a tejtermelők akik az ENAR-ban
szereplő állatállománnyal tejet termelnek és azt vagy az abból
előállított más tejterméket értékesítenek.
A támogatás mértéke: a tejtermeléssel összefüggő, éven túli
lejáratú, forgóeszköz hitelösszeg legfeljebb 10 %-a, amennyiben
a hitel a rendelet hatálybalépését követően kerül felvételre.
A támogatás fizethető 2010. december 31-ig, a nemzeti forrás terhére.
A keret megnyitása 2/2010. (I.14.) FVM rendelettel megtörtént,
a tejtermelők által igénybe vehető támogatást a 18/2010. (III.4.)
FVM rendelet szabályozza.
De minimis támogatás várható: 2011. és 2012. évekre az eredeti
7.500 EUR.
6, EMVA pályázatokhoz támogatási előleg
A 91/2009. (IV.22.) számú Kormányrendelet lehetőséget biztosít
2010. január 31-ig 20 %-os támogatási előleg igénybe vételére,
illetve elszámolására.
Az elszámolási határidőt 2010. március 31-ig meghosszabbították, az MVH honlapján megtalálható.
7, Közösségi marketing tevékenység a hazai tej és tejtermék
népszerűsítésére, fogyasztásának ösztönzésére
Az AMC keret 1 Mrd forint, annak a felosztása kiállításokra és a
termékpályákra folyamatban van. A tejágazat 79,8 M Ft-ra számíthat, amely a szakma javaslatára és vele egyeztetett módon kerülhet felhasználásra.
Újabb támogatási lehetőségek, tájékoztató
Az állatbetegségek megelőzésére 3000 Ft/vágóhídra értékesített
állategység szolgáltatási díja és anyagköltsége után támogatás
vehető igénybe a szarvasmarha esetében is. Az MVH 18/2010.
(II.10.) közleménye.
Az állati hulla kezelését célzó támogatási keret 2010. január 1-től
ismét megnyílt 1 Mrd forint értékhatárig. Az FVM 8/2010. (II.4.)
rendelete és az MVH 9/2010. (I.14.) közleménye szabályozza.
Általában csökkent a tejtermékek átlagos fogyasztói ára
Mennyiségben nőtt, míg értékben csökkent a legtöbb tejtermék kiskereskedelmi eladása
Erősödött a gyümölcsjoghurt és a vaj piaci pozíciója

Általában azért nőtt a tejtermékek forgalma mennyiségben, mert
az emberek egy része úgy növelte fogyasztását, hogy olcsóbb,
illetve nagyobb kiszerelésű termékek felé fordult, és kereste a
promóciókat. Ugyanakkor a Nielsen által mért élelmiszerek bolti
eladása mennyiségben átlagosan 2 százalékkal csökkent.
A vásárlási szokások változása következtében a mennyiségi
eladással súlyozott fogyasztói átlagárak részben csökkentek 2009.
november-decemberben az előző évi hasonló periódushoz képest.
Például a trappistát is magában foglaló félkemény sajt 3 százalékkal lettek olcsóbb, a gyümölcsjoghurt 2, tejföl 7, Túró Rudi 10,
túró 9, vaj 3 százalékkal.
A legnagyobb kategória, a sajt 70 milliárd forintot meghaladó
forgalma értékben 5 százalékkal csökkent egyik évről a másikra.
Mennyiségben viszont 10 százalékos növekedést regisztrált a
Nielsen, így a piac mérete túllépett az 50 ezer tonnán.
Az eltérő trendek magyarázata itt is leginkább abban rejlik, hogy
a fogyasztók egy része olcsóbb fajtára, márkára vagy olcsóbb
üzletre váltott. Az átlagosnál rendszerint alacsonyabb áron kínált
kereskedelmi márkás termékek részesedése így tovább növekedett.
A forgalom alakulásában kulcsszerepet játszanak a viszonylag
alacsony árfekvésű félkemény sajtok, köztük a trappista. Jelentősen
megélénkült irántuk a kereslet. A sajt teljes bolti eladásából tavaly
60 százalék jutott rájuk, ami több mint 30 ezer tonnát jelent. Második legkedveltebb a kördobozos sajt, mennyiséget tekintve 10
százalékos piaci részesedéssel. További sorrend: friss, krémsajt,
szeletelt, lapka sajt, stb.
A gyümölcsjoghurt azon kevés élelmiszer kategóriák egyike,
amelynek forgalma nőtt mind értékben, mind mennyiségben. Az
éves piac mérete 29 milliárd forint körül alakul.
Figyelemre méltó az ivójoghurt iránti kereslet növekedése. Piaci
részesedése értékben egyik évről a másikra 21-ről 23 százalékra
emelkedett.
A tejföl bolti eladása értékben 28 milliárd forint felett mozog.
Értékben 3 százalékkal csökkent tavaly. Mennyiségben viszont
6 százalékos növekedést regisztrált a Nielsen. Ezáltal az eladott
mennyiség már meghaladja a 60 millió litert.
A többi tejtermék közül egyik évről a másikra a túró bolti eladása
értékben 1, mennyiségben 7 százalékkal emelkedett. Az éves piac
mérete túllépett a 19 milliárd forinton.
A vaj piaci pozíciója jelentősen erősödött. Mennyiségben 14,
értékben pedig 8 százalékkal nőtt a bolti eladása. Így az éves piacméret nagyobb, mint 11 milliárd forint.
Piaci adatok

A nagy forgalmú tejtermékekből általában többet adtak el 2009ben, mint tavalyelőtt. Sajtból 10 százalékkal nőtt mennyiségben a
kiskereskedelmi forgalom, gyümölcsjoghurtból kettővel, tejfölből
pedig hattal. Ugyanakkor értékben 3% csökkenést regisztrált a
Nielsen piackutató vállalat kilenc nagy kategóriánál, amelyek
együttes bolti forgalma közel 205 milliárd forintot ért el a januárdecemberi adatok alapján.
Szintén többet adtak el a boltok múlt évben túróból, vajból,
kefirből és natúr joghurtból.
A gyümölcsjoghurt piaca értékben is bővült, ahogyan a vajé és a
túróé is.
Ugyanakkor mind mennyiséget, mind értéket tekintve kevesebbet
adtak el hűtött szeletes édességből és hűtött tejdesszertből.
2010/2.

Információink szerint feltűnően növekszik az AKI PAIR adatain
alapuló árazás a tejfelvásárlás során. Ez ráirányítja a figyelmet ennek a hivatalos árnak a képzési módszerére, hiszen mint viszonyítási alap, döntően befolyásolja a tejtermelés jövedelmezőségének
alakulását.
Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára
kilogrammonként 67,81 forint volt februárban, az előző hónaphoz
képest 2%-kal emelkedett. Az év első két hónapjában a feldolgozók 9%-kal kevesebb nyers tejet vásároltak fel az előző évhez
képest. A nyerstej kiviteli átlagára februárban 68,97 Ft/kg volt,
ami gyakorlatilag megegyezett a januárival.
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A nyers tej termelői ára januárban Új-Zélandon 5, az Európai Unióban pedig 3 százalékkal emelkedett, az USA-ban 2 százalékkal
csökkent decemberhez képest nemzeti valutában kifejezve.
A tejárral kapcsolatos árváltozásokra is hatással van, hogy Német-

országban olyan ütemben emelkedik a sajtgyártás, hogy hiány
alakult ki a sovány tejpor piacán. Mivel az EU továbbra is „ül”
intervenciós készletein, a szezonális tejár-csökkenés várhatóan elmarad az ilyenkor szokásos mértéktől.

Nagy forgalmú tejtermékek mennyiségi eladással súlyozott
fogyasztói átlagára a legXtóbbi idĘszakban.
Forint/kilogramm. (Kivétel a tejföl: forint/liter).
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Megjegyzés: A vaj adatai december-novemberi periódusokra
vonatkoznak.
Kilenc tejtermék kategória – mennyiségben mért - kiskereskedelmi
eladásából az eladótér négyzetmétere szerint szegmentált bolttípusok
piaci részesedése 2009-ben, százalékban.
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Kilenc tejtermék kategória – mennyiségben mért –
kiskereskedelmi forgalmának változása 2009-ben,
2008-hoz képest, százalékban.
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Megjegyzés: A vaj adatai december-novemberi
periódusokra vonatkoznak.
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Kiállításra hangolva

A növényvilág erejével!
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A francia nemesítésű új olaszperje szilázsok
emészthetősége, bendőbeli lebonthatósága és
energiatartalma
(mért hazai adatok)
Lehel László, Dr. Orosz Szilvia, Dr. Tóthné dr. Polner Antónia, dr. Sümeghy László
Az ún. ’szilázsfüvek’ új generációja, az édesfüvek egyre nagyobb
területet hódítanak meg a hazai szántóföldi növénytermesztésben.
A gazdaságok 2006. őszén megközelítően 350 ha-on, 2010. őszén
már több mint 6.000 hektáron vetettek francia eredetű új olaszperjét (Suxyl, Avensil), illetve annak hibridjét (Bahial).
A nagy hozamú új szántóföldi füvek a tehén számára könnyen
emészthető, mégis strukturális rostforrást biztosítanak (egészséges bendőműködés, intenzív kérődzés, fokozott nyáltermelés, könynyen hozzáférhető energia, hőstressz idején kisebb hőtermeléssel
járó rostbontás). Emellett az olaszperje szilázsok egy részét
jelentős cukortartalom jellemzi, ami a kritikus nyári időszakban
az étvágy fenntartását segíti, mérsékli a hőstressz káros hatásait,
továbbá bendőben oldódó, könnyen hozzáférhető szénhidrátforrást biztosít a mikrobiális fehérje szintéziséhez (az 1-1,7 kg/nap
mikrobiális fehérje képződéséhez). Ezen olaszperje szilázsoknak
jelentős az összkarotin-tartalmuk (átlagosan 100-150 mg/kg sza),
aminek kedvező szaporodásbiológiai hatása van. Az olaszperje
szilázst 8-9 kg napi adagban etetve (35% sza. tartalom mellett)

3 kép: Olaszperje rendek csapadékos tavaszon-illusztráció
(fotó: Kontró J.)
biztosítja a tehén teljes napi karotinszükségletét (kb. 400 mg/kg
sza/nap/tehén). Nem véletlenül említjük az olaszperje szilázsok
kimagasló fehérjetartalmát a felsorolás végén. A potenciálisan
akár 20%-ot is megközelítő fehérjetartalom a korábbi fűszilázsok
esetében szinte elképzelhetetlen volt. A lucernával vetekedő
nyersfehérje-tartalom azonban nem elsődleges jó tulajdonsága
az olaszperjének, és hiba lenne az esetenként gyengébb fehérjetartalmú szilázsokat csupán ez alapján megítélni. A nyersfehérjetartalom a kielégítő mértékű és egyenletes nitrogén-ellátás (150160 kg N/ha hatóanyag, háromszori kijuttatással: egyszer ősszel
és tavasszal kétszer), valamint a csapadék függvénye. Tekintettel
a 2009. tavaszán előfordult csapadékszegény időszakra, javasolható a hígtrágya alkalmazása. Az olaszperje ’meghálálja’ a gondoskodást és szigorúan gyengébb eredményekkel reagál az agrotechnikai/technológiai hiányosságokra.
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Ezen cikkben nem térünk ki a növénytermesztési vonatkozásokra, de fontosnak tartjuk megerősíteni, hogy az egy éves típus
új megközelítésbe helyezte a fű megítélését, mivel ebben az esetben az olaszperje növeli a terület kihasználtságát (vetésforgóba
illeszthető), javítja a jövedelemtermelő képességet (2 év alatt minimum 3 kultúra), növelhetjük a szemeskukorica termésmenynyiségét a silókukorica csökkentésével, valamint növeli a takarmánytermelés biztonságát az őszi-téli csapadék
hasznosításával. A Suxylt maximum két kaszálásra nemesítették
ki. A 3. (kisülhet) és a 4. kaszálásra már nem fogja az előző nagy
termésátlagot hozni, de gyenge minőségű talajban egy évig meghagyva a perjét, az előállítás 1 ha-ra vetített költségeit jelentősen
csökkentheti. A következő évben az első áprilisi kaszálás után
kiszántható. Nagy termőképességű talajokon a tapasztalatok
szerint nem érdemes meghagyni a 3. kaszálásra. Egy 500-as tehénlétszámú telep olaszperje-szenázzsal történő ellátására (6-8
kg/nap/tehén) 100ha olaszperjét indokolt vetni. Évelő perje (pl.
Bahial) esetében elég ennek a területnek a fele. Csapadékosabb évben fel kell készülni arra, hogy az évelő gyepeket 3 hetes
időszakonként meg kell kaszálni! Ne felejtsük el a kaszálások utáni 30-40 kg hatóanyag nitrogén műtrágya kijuttatását!
A nemesítők szerint az új olaszperje fajták és hibridek zölden,
kalászhányás előtt betakarítva potenciálisan 6,4 MJ/kg sza. tartalommal valamint 21% sza. fehérjetartalommal és 15 % cukortartalommal rendelkező növények. A hazai adatok a kész szilázsok nyersfehérje-tartalmára vonatkozóan szerényebbek (2009.:
átlagosan 15-16 %sza.). A táplálóanyagok pedig (elsősorban a
cukorszerű szénhidrátok) az erjedés során jelentős változáson mehetnek keresztül (a cukor egy része tejsavvá alakul). Kalászhányás
előtt betakarítva a növényt (amikor a buga még hasban van) mindössze 2-3% ADL–koncentráció és megközelítően 100-150 mg/
kg sza. karotintartalom jellemzi az új olaszperje fajtákat. A valós
energiatartalomra vonatkozóan viszont nincs hazai adat. Az ún.
édes füvekből készített szilázsok etethetőségét jelenleg korlátozza, hogy nem állnak rendelkezésre pontos adatok az energiatartalomra vonatkozóan (az emésztési együtthatók hiányában), illetve
1. táblázat: A zöld olaszperje minták weendei és detergens analízise
(Me]ĘKeJ\es, 2009. július)

Szárazanyag
g/kg

Nyersfehérje Nyerszsír

Nyersrost

Nmka

Hamu

NDF

ADF

1000g szárazanyagban
Zöld Bahial

198

173

29

237

470

91

506

264

208

138

35

222

513

92

462

290
264

Zöld Suxyl
243

169

29

248

471

83

473

190

145

35

247

470

103

482

295

224

107

32

238

543

80

472

265

260

94

20

219

592

75

430

244

473

84

579

293

Zöld fĦ, bugahányás
261

125

29

289
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hogy az óvatos becslés 5,5 és 6,0 MJ/kg sza. közötti laktációs
nettó energia értéket feltételez. Ezen adatok megerősítéséhez, illetve pótlására (országos adatok hiányában) további széleskörű és
független adatgyűjtés lenne szükséges.
Jelen cikkben egy olyan kísérletet mutatunk be, amely egy hazai
gazdaság (Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt), egy kutatóintézet (Állatttenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom),
valamint egy egyetem (Szent István Egyetem, Takarmányozástani
Tanszék) innovációs alapú együttműködéséből jött létre 2009ben. A kutatómunka célja az volt, hogy hazánkban szántóföldi
termesztésben megtalálható olaszperje fajták közül kettőnek,
az egy éves Suxyl-nak (fajta) és az évelő Bahial-nak (hibrid)
ürükísérlettel meghatározzuk (a hazai takarmányozási táblázatokból még hiányzó) emésztési együtthatóit és bendőbeli lebonthatósági értékeit, valamint ezen értékek segítségével kiszámítsuk
e két szilázs valós energia- és metabolizálható fehérje tartalmát
(energia, MFE és MFN). Ezen adatok hiánypótlóak és a gyakorló szakma, elsősorban a takarmányadag-összeállító kollégák
számára nélkülözhetetlenek.
A kísérlet leírása
Betakarítás, silózás
Az előzetes nagyüzemi munkálatokat (növénytermesztés, betakarítás, silózás) a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. területein, illetve tehenészeti telepén végeztük 2009-ben. Az olaszperjét kalászhányás előtti állapotban kaszáltuk májusban (1. kaszálás). A
rendterítést, majd rendképzést és a fonnyasztást követően a rendfelszedés és a szecskázás járvaszecskázóval történt (2-3 cm-es
névleges szecskahossz mellett).
A tartósítás a fóliatömlőbe történő préselés technológiájával
készült. Ennek oka a falközi silóterek kapacitásához képest
kisebb takarmányszükséglet volt. A tartósításhoz mikrobiológiai
adalékanyagot használt a cég az erjedés minőségének és biztonságának érdekében. A fóliatömlőben történő tárolás lehetővé
tette, hogy a különböző táblákról beérkezett alapanyagokat
különböző tömlőkbe (8 db), vagy fóliaszakaszba tárolja be a cég.
Így lehetővé vált az alapanyagok és a kész szilázsok differenciált
értékelése. A mintavételek során a zöld, a fonnyasztott olaszperjét
és a fóliatömlőben található valamennyi szilázst megmintáztuk.
A fóliatömlőket kivágtuk és 30 cm mélységből 2 kg mintát vet-

1. kép Olaszperjével töltött fóliatömlő
(fotó: Orosz, 2009. Mezőhegyes)
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tünk, a fóliatömlőt légmentesen visszazártuk a romlás elkerülése
érdekében. A minták vizsgálata után kiválasztottuk a megfelelő
Bahial és Suxil szilázsokat és a fólia megnyitását követően 200
literes hordókba kitermelve, elszállítottuk Herceghalomba az
állatkísérletekhez szükséges mennyiséget. A szilázsokat fagyasztva tároltuk hűtőkamrában az állatkísérletek elkezdéséig a
minőségromlás megelőzése érdekében.
Módszer a takarmányok látszólagos emészthetőségének meghatározására kérődzőkben
A Bahial hibrid és a Suxyl olaszperje fajta emészthetőségét
kifejlett merinó ürükkel folytatott kihasználási kísérletben határoztuk meg. A kísérletben az ürüket egyedi, ún. anyagcsere ketrecekben helyeztük el, ahol meghatározott mennyiségű fejadagot fogyasztottak naponta: a Bahial olaszperje hibridből 2800 g/nap-ot,
a Suxyl olaszperje fajtából 2400 g/nap-ot. Kísérletenként 5-5
ürüt használtunk. A szoktató, előszakasz 10, a kísérleti szakasz
7 napig tartott. A kísérleti szakasz alatt gyűjtöttük és mértük a
teljes bélsár mennyiségét. A takarmánnyal felvett és a bélsárral
ürített táplálóanyag-mennyiségek alapján számítottuk az ún. látszólagos emészthetőséget. Az így meghatározott emészthetőséget
azért nevezzük látszólagos emészthetőségnek, mivel a bélsár esetében a takarmánnyal bevitt, illetve az endogén eredetű (az állat
szervezetéből és a bendőmikrobákból származó) táplálóanyagok
nem kerülhetnek szétválasztásra. A módszer hibája ellenére világszerte elfogadott, és a takarmányok emészthetőségét az így meghatározott emésztési együtthatók alapján számítjuk.
Módszer a takarmányfehérje bendőbeli lebonthatóságának
meghatározására kérődzőkben
A takarmányok között jelentős eltéréseket találunk a fehérjék lebonthatóságában és a lebontás sebességében. A tömeg- és
szálastakarmányokra jellemző, hogy fehérjéjük fiatalon gyorsan és nagymértékben bomlik le, ami az érés előrehaladtával, a
növények öregedésével jelentősen csökken. A zöld és silózott
takarmányokat összehasonlítva megállapítható, hogy a silózott
takarmányoknál lényegesen több a gyorsan lebomló fehérje menynyisége, ami a silózáskor fellépő enzimes lebontás és az erjedés
következménye, különösen jellemző ez a nagy nedvességtartalmú
szilázsok esetében. Ha a tartósítási módszerek hatását nézzük, úgy
a fehérje-lebonthatóság a szilázs-szenázs-széna-liszt sorrendben,
tendenciájában csökken.
A fehérjelebonthatóság mérése nem könnyű feladat. A hazai
takarmányok lebonthatóságának becslését a Mehrez és Orskov (1977) által javasolt in situ technika segítségével végeztük.
E módszer alapja, hogy a takarmányt porózus zacskókban a
bendőfisztulával ellátott állatok bendőjében inkubáljuk (’belógatjuk’ a zacskókat a bendőbe) és azt vizsgáljuk, hogy az eltelt
idő függvényében a kivett zacskókban mennyi a még lebontatlan fehérje mennyisége. A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták
bendőbeli lebonthatóságát bendő fisztulával ellátott kifejlett merinó anyákkal folytatott kísérletben határoztuk meg. A kísérletben
az anyákat egyedi ketrecekben helyeztük el, ahol meghatározott
mennyiségű fejadagot fogyasztottak naponta: a Bahial olaszperje
fajtából 2800 g/nap-ot, a Suxyl olaszperje fajtából 2400 g/nap-ot.
Az állatok naponta kétszer kaptak enni reggel 8 és délután 3 órakor.
Kísérletenként 3-3 anyát használtunk, a kísérletet egyszer megismételtük. A kalapácsos darálóval előkészített takarmány-mintát,
50 μ részecskeméretű műanyagból készült zacskókba helyeztük
és azokat 0, 2, 4, 8, 16, 24 és 48 óráig bendőfisztulán keresztül az
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anyák bendőjében inkubáltuk. Inkubálás után a zacs-kókat kivettük, mostuk, majd a zacskót a takarmánymaradékkal együtt megszárítottuk, és meghatároztuk a takarmánymaradék mennyiségét
és nyersfehérje tartalmát. Egy-egy inkubációs időnél a zacskóba
mért takarmánymintában lévő fehérjemennyiség és inkubálás után
a zacskóban maradt takarmánymaradékban lévő fehérjemennyiség
különbségét a bendőben lebontott (RDP) hányadnak tekintjük.
Eredmények

jó minőségű fonnyasztott lucernaszilázs és a jó minőségű lucernaszéna összevetésével. A nyersrost adataiból kevés következtetés
vonható le, míg a rostfrakciók értékeiben jelentős eltéréseket tapasztaltunk. A legjelentősebb különbséget a lignintartalomban kaptuk. Mind a lucernaszilázs, mind a lucernaszéna, mind a hagyományos fűszenázs lignintartalma meghaladta a Bahial és a Suxyl
értékét, ami a két új olaszperje kedvező emészthetőségére utal
ebben az összehasonlításban is.
Az emészthetőségi és a bendőbeli lebonthatósági vizsgálatokban
résztvevő Bahial és a Suxyl olaszperje szilázsok tej-, illózsírsav,
valamint alkoholtartalmára vonatkozó adatokat a 3. táblázatban
mutatjuk be.
Az erjedési paraméterek mindkét olaszperje szilázs esetében
rendkívül intenzív tejsavas erjedésre utaltak. Mindkét szilázs es-

A vizsgálandó takarmányok kiválasztását megalapozó előzetes
mérések
Annak érdekében, hogy eldönthessük, melyik tábláról származó
olaszperje szenázst vonjuk be az emészthetőségi és a bendőbeli
lebonthatósági vizsgálatokba, elvégeztük a
3. táblázat: Az emészthetĘséJL és D beQGĘbeOL OebRQthDtysiJL YLzsJiODtRNbDQ
különböző táblákról származó zöld minták, és
résztYeYĘ %DhLDO és D Su[\O RODszperMe hLbrLGeN tej-, LOOyzstrsDY, YDODmLQt DONRhRO
a különböző fóliatömlőbe bekerülő fonnyasztDrtDOmD 0ezĘheJ\es,  szeptember, n 
tott és erjesztett minták weendei és detergens
analízisét. A zöld olaszperje vizsgálatainak eredTakarmány
ményét az 1. táblázat tartalmazza. Az összehapH
Tejsav % Ecetsav % Propionsav % I-vajsav % Etanol%
neve
sonlíthatóság érdekében a zöld minták esetében
4,10
4,35
0,15
0,02
0,01
0,05
szerepelnek a táblázatban a bugahányásban lévő Bahial
4,04
3,83
0,11
0,03
0,53
első növedék (országos adatbázisból származó) Suxyl
weendei és detergens adata is. A minták nyers
táplálóanyag-tartalmát a Magyar Takarmánykódexben előírt mód- etében kicsi volt az ecetsav mennyisége, a propionsav és a vajsav
pedig szintén nem volt számottevő. A tejsav:ecetsav arány rendszerek alapján határoztuk meg.
A Bahial szilázs nyersfehérje-tartalma kimagasló értéket ért kívül domináns tejsavas erjedést jelzett. Az átlagosnál intenzívebb
el és bizonyította e hibrid genetikai potenciálját. A Suxyl szilá- tejsavas erjedést az adalékanyag és az erjedés számára kedvező
zsok nyersfehérje értékeit jelentős szórás jellemezte és minden feltételek (gyorsan létrejövő és tartósan fennmaradó anaerob viérték elmaradt a potenciálisan elérhető nyersfehérje-tartalomtól. szonyok és a cukor jelenléte) eredményezték. A Suxyl esetében
Mivel a fenofázis megfelelő volt (rosttartalom alapján), ezért kissé alkoholos volt az erjedés, amit valószínűleg a földszenyfeltételezhető, hogy az agrotechnika (tápanyag-pótlás) nem volt nyezés okozhatott, ugyanis a talajban sok az élesztőgomba. Ennek
kielégítő mértékű vagy összetételű, illetve nem kapott elegendő a problémának a kockázatát megfelelő agrotechnikával, magasabnedvességet a műtrágya hatóanyagainak talajba történő be- ban történő vágással (10 cm-es tarlóval) csökkenteni lehet. Az
mosódásához. Utóbbinak nagy a valószínűsége, mivel a 2009. év alkoholos erjedés mértéke azonban nem befolyásolta a fonnyasztott
tavasza különösen csapadékszegény időszak volt. A nyersrost-, szilázs minőségét, etethetőségét. Összességében kijelenthető, hogy
az NDF-értékei alacsonyabbak voltak, mint a bugahányásban mindkét takarmány intenzíven, kiváló savi összetétellel erjedt.
lévő zöld fű hasonló értékei és megerősítették, hogy a kaszálás A Bahial hibrid és a Suxyl olaszperje fajta emészthetőségét kifejlett merinó ürükkel folytatott kihasználási kísérletben határoztuk
megfelelő fenológiai fázisban történt.
Az emésztési kísérletbe bevont Bahial és a Suxyl olaszperje meg. A kísérletben kapott eredményeket a 4. táblázat szemlélteti.
szilázsok/szenázsok nyers táplálóanyag-tartalmára vonatkozó Az összehasonlítás érdekében szerepelnek a táblázatban a jó
adatokat a 2. táblázatban mutatjuk be. Az összehasonlítás minőségű fűszenázs emésztési együtthatói is.
érdekében szerepel a táblázatban a jó minőségű fűszenázs nyers A Bahial emészthetőségi adatai minden esetben jobbak voltak,
táplálóanyag-tartalma is. A hagyományos fűszenázs NDF és ADF mint a jó minőségű fűszenázs hasonló értékei. A Suxyl emésztési
értéke nagyobb, mint a két olaszperje hasonló adatai. Továbbá lát- paraméterei a nyersfehérje és az NMKA (nitrogénmentes kivonható, hogy a hagyományos fűszenázs lignintartalma (49g/kg sza.) ható anyagok) esetében jobb, a nyersrost esetében hasonló, a nymessze meghaladta a Bahial és a Suxyl lignintartalmát (ADL: 22 erszsír esetében pedig egy kicsit gyengébb volt, mint a hagyog/kg sza. és 27g/kg sza.). Ez az egyik megalapozója a korszerű mányos fűszenázs eredményei. Összességében kijelenthető, hogy
fűszenázsok kedvező élettani tulajdonságainak.
mindkét olaszperje szilázsnak/szenázsnak jobbak, vagy hasonlóak
Az 1-4. ábrán látható a Bahial és a Suxyl nyersrost, cellulóz, hemi- voltak a nyersfehérje- és nyersrost emésztési együtthatói, mint a jó
cellulóz és lignintartalma a hagyományos fűszenázs, valamint a minőségű fűszenázsnak. A Bahial és a Suxyl, valamint a jó minőségű
fonnyasztott lucernaszilázs, a jó minőségű
lucernaszéna és a hagyományos fűzsenázs
2. táblázat: A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták nyers táplálóanyag-tartalma
(Me]ĘKHJ\es, 2009. szeptember, n=2)
látszólagos fehérje emészthetőségének összevetése az 5. ábrán látható. Az új fűszilázsok
Száraz- Nyers- Nyers- Nyersfehérjeemészthetősége
megközelítette a lucerNMKA Hamu NDF ADF ADL
anyag fehérje
zsír
rost
na fehérjeemészthetőségét.
g/kg
g/kg szárazanyag
FĦszenázs, jó
Bahial
Suxyl

438
314
410
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133
177
169

31
36
24

274
251
263

474
417
445

88
119
99

595
435
447

355
299
303

49
22
27

A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták
bendőbeli lebonthatóságát az 5. táblázat szem2010/2.

Hazai szerzoink
tapasztalati értékekhez, azaz a gyakorló szakma
számára reálisabb, elfogadhatóbb. Megerősítése
azonban ennek is szükséges lenne, az adatokban
(elsősorban a nyersfehérje-adatokban) korábban tapasztalt nagy szórása miatt.
ADF
A metabolizálható fehérje értékei mindkét
olaszperje
szilázs/szenázs esetében kimagaslóan
na
jók voltak (különösen az MFN) a hagyományos
72
61
fűszenázshoz képest. Ennek az eredménynek óriási
jelentősége van a kérődzők fehérjeellátásában, illetve annak költségei vonatkozásában. A drága fehérjehordozók
mennyisége csökkenthető lenne, ami közvetetten és közvetlenül
is javítja a napi adag abrak:tömegtakarmány arányát, azaz a TMR
biztonságát az egészséges bendőműködés, a tejtermelés szempontjából, valamint a költségek tekintetében.
Fontos hozzátenni, hogy ezen adatok egy gazdaság
fűszilázsaira vonatkoztak, nem általánosíthatóak az értékek országos szinten. Gyakorlati tapasztalat, hogy az agrotechnika, a csapadékviszonyok, a talajállapot, a betakarítás fenofázisa és szárazanyag-tartalma rendkívüli mértékben befolyásolja a kész fűszilázs/
szenázs energia és metabolizálható fehérje tartalmát. Ahhoz
azonban, hogy országos, átfogó adatok álljanak rendelkezésre a
közeljövőben, vagy pályázati támogatásra van szükség vagy az
érdekelt cégek innovációs alapjának egy részét lenne érdemes
ilyen vizsgálatokra fordítani.

4. táblázat: A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták ürükben meghatározott
emészthetĘsége
(Me]ĘKeJ\es, 2009. október, n=5)

FĦszenázs, jó
Bahial
Suxyl

Nyersfehérje
58
75
71

Nyerszsír
56
58
52

EmészthetĘség, %
NyersNMKA
rost
72
62
83
79
71
76

NDF
na
79
67

lélteti. Az összehasonlítás érdekében szerepel a táblázatban a jó
minőségű fűszenázs bendőbeli lebonthatósága is.
A Bahial olaszperje fajta bendőbeli lebonthatósága megegyezett a jó minőségű fűszenázs hasonló értékével, míg a Suxil
szilázs fehérjéinek bendőbeli lebonthatósága meghaladta a hagyományos fűszenázsét.
5. táblázat: A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták
fehérjéinek bendĘbeli lebonthatósága
(Me]ĘKeJ\es, 2009. október, n=6)

BendĘbeli lebonthatóság
FĦszenázs, jó

0,71

Bahial

0,71

Suxyl

0,79

A Bahial és a Suxyl, valamint a jó minőségű fonnyasztott
lucernaszilázs, a jó minőségű lucernaszéna és a hagyományos
fűzsenázs fehérje bendőbeli lebonthatóságának összevetése a 6.
ábrán látható.
A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták energiatartalma és metabolizláható fehérje tartalma a 6. táblázatban látható. Az összehasonlítás érdekében szerepel a táblázatban a jó minőségű fűszenázs
táplálóértéke is.
A Bahial és a Suxyl, valamint a hagyományos fűszenázs laktációs nettó energia-tartalmának összevetése a 7. ábrán követhető
nyomon.

Az eredmények Összefoglalása

g/ kg sza.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett kísérlet sikeres volt, az eredmények (elsősorban a laktációs nettó energia,
az MFE, MFN és a fehérjelebonthatóság) hiánypótló adatokat
szolgáltatnak a gyakorlat számára.
A Suxyl szilázsok/szenázsok adatai meglehetősen nagy szórást
adtak, ezért további kísérleteket látunk szükségesnek a téma kiterjesztésével. Fontos lenne a talajadottságoknak, az adott év
időjárásának, az alkalmazott agrotechnikának,
6. táblázat: A Bahial és a Suxyl olaszperje fajták táplálóértéke
a betakarítás fenofázisának és az alkalmazott
(Me]ĘKeJ\es, 2009. október, n=5)
silózási technikának az olaszperje szilázs tápNEl
NEm
NEg
MFE
MFN
lálóanyag-tartalmára, emészthetőségére és eMJ/ kg szárazanyag
g/kg szárazanyag
nergiatartalmára gyakorolt hatásának vizsgálata.
5,58
3,17
FĦszenázs, jó
5,51
71
76
A Bahial ebben a kísérletben kimagaslóan jó
7,07
4,50
Bahial
6,61
81
98
eredményeket adott a fehérjetartalom és az e6,48
3,98
Suxyl
6,16
67
86
nergiatartalom vonatkozásában. Szükséges
lenne ezen kedvező adatok megerősítése az
A vizsgálati eredmények alapján számított táplálóérték, mind
a Bahial, mind pedig a Suxyl esetében (MFE kivételével) na- országos bevezetést megelőzően.
gyobbnak bizonyult, mint a jó minőségű fűszenázs hasonló
1. ábra: Különbö]Ę tömegtakarmányok nyersrost-tartalma
(2009. Me]ĘKegyes %aKLal és Suxyl)
értékei. A Bahial hibrid esetében a számított nettó energia megha300
ladta a viaszérésű (normál szemű) silókukorica értékét. Ezen adat
további kísérletekkel történő megerősítése feltétlenül szükséges!
250
274
263
251
Amennyiben a Bahial szilázsra vonatkozó energiaérték
243
246
200
megerősítése megtörténne, úgy a hazai szarvasmarha takarmányadagok ’újraformulázhatók’ lennének nagyarányú olaszperje150
szilázs szerepeltetésével (akár 10-15 kg/nap/tehén). Ennek számos kedvező hatása lenne (szaporodásbiológia, bendőműködés,
100
tej szomatikus sejtszáma, tőgygyulladás és sántaság gyakorisága,
hasznos élettartam, a napi adag költsége vonatkozásában stb.) és
50
a hazai termelők számára új lehetőségeket nyitna a gazdaságos
0
tejtermelés terén.
jó fonnyasztott jó lucernaszéna hagyományos,
Bahial
Suxyl
A Suxyl szenázs energiaértéke (laktációs nettó energia) is
lucernaszilázs
jó fĦszenázs
kiválónak ítélhető. Ezen adat azonban közelebb áll a gyakorlati
2010/2.
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Megállapítható, hogy mindkét olaszperje kiváló minőségben
erjed fóliatömlőben történő silózási technológiát alkalmazva. A
silózhatóság határait és szárazanyag-tartományát ebben az esetben nem a növény, hanem a technológia szűkíti le.
Mindezen adatok és eredmények alapján megerősítést nyert,
hogy a vizsgált takarmányok kiváló táplálóanyag-forrást je-

lentenek a tejelő szarvasmarha takarmányozásában. A szerzők
remélik, hogy ezen eredmények segítik majd a gyakorló szakembereket az új olaszperje fajták és hibridek potenciáljának jobb
kiaknázásában és a termelés gazdaságosságának javításában (nagyobb tömegtakarmány arány alkalmazása a TMR-ben kedvezőbb
szervesanyag-emészthetőséggel).

4. ábra: Különbö]Ę tömegtakarmányok lignin-tartalma
(2009. Me]Ęhegyes: Bahial és Suxyl)
ADL g/ kg sza.

g/ kg sza.

2. ábra: Különbö]Ę tömegtakarmányok hemicellulóz-tartalma
(2009. MezĘhegyes: Bahial és Suxyl)
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7. ábra: )Ħszilázsok/szenázsok energiatartalma in vivo ürükísérlettel
meghatározva
(2009, MezĘhegyes:Bahial és Suxyl)

5. ábra: Tömegtakarmányok látszólagos fehérje emésztetĘsége in vivo
ürükísérlettel meghatározva
(2009, MezĘhegyes:Bahial és Suxyl)
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6. ábra: Tömegtakarmányok fehérjéinek benGĘbeli lebonthatósága in vivo
ürükísérlettel meghatározva
(2009, MezĘhegyes%ahial és Suxyl)
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3. ábra: Különbö]Ę tömegtakarmányok cellulóz-tartalma
(2009. MezĘhegyes: Bahial és Suxyl)
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A szilázsokban előforduló káros
mikroorganizmusok
és mikotoxinok
Nagy Zita
FITOLAB Növényi Diagnosztikai és Szaktanácsadó Kft.
A szilázsok biztosítják a kérődzők számára létfontosságú strukturális rostot, valamint olcsó energia- és fehérjeforrások. A tejtermelés fokozódásával a megnövekedett energia- és fehérjeigény
miatt egyre több abrakkomponens kerül a takarmánykeverékekbe.
A magas abrakárak és a kedvezőtlen élettani hatások miatt
előnyösebb lenne, ha az abrak mennyiségének növelése helyett a
tömegtakarmányok minősége javulna.
Az állatok egészségi állapotának és teljesítőképességének
fokozásához fontos a kiegyenlített táplálóanyag-tartalmú és
megfelelő higiéniájú, jó minőségű szilázs. A szilázsokban
előforduló élesztőgombák, enterobaktériumok, ecetsav-baktériumok, Bacillus-, Clostridium- és a Listeria fajok fertőzése mellett a penészgombák megtelepedése és az általuk termelt másodlagos anyagcseretermékek (mikotoxinok) okozta terheltségek
egészségügyi problémákhoz és az állati termelés romlásához
vezetnek.
A szemlecikk célja ezen káros mikroorganizmusok és az
általuk termelt mikotoxinok hatásainak összefoglalása.
A szilázsok mikroflórája
Az erjesztés oxigén-elvonással történő tartósítás, amely megakadályozza a növények romlását okozó aerob mikroorganizmusok
szaporodását, fejlődését. A felhalmozott és jól összetömörített,
többnyire nagy nedvességtartalmú takarmányokban a
növényeken mindig jelenlévő
tejsavbaktériumok felszaporodnak és a takarmányok cukortartalmából tejsavat állítanak elő.
A tejsavbaktériumok az erjedés
során a takarmányt konzerválva
gátolják az egyéb káros baktériumok (vajsav- és ecetsavbaktériumok) tevékenységét. A
képződött tejsavat csak az aerob
mikroorganizmusok
(baktériumok, penészek, gombák) tudják elbontani, ezért oxigénmentesen tárolva a takarmány igen
hosszú ideig (több évig) eltartható romlatlan állapotban.
A takarmányban előforduló mikroorganizmusok összetétele
kulcsfontosságú a szilázsok megfelelő tartósításához. A növények
felületén élő mikroflórát két csoportra oszthatjuk. A kedvező
mikroorganizmusok közé a tejsavtermelő baktériumok, a
kedvezőtlen csoportba pedig az anaerob (Clostridium sp. és Enterobacterium sp.) vagy az aerob romlást előidéző baktérium (Listeria sp., Bacillus sp.) fajok, valamint élesztő- és penészgombák
tartoznak.
2010/2.

A káros mikroorganizmusok különböző egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért a takarmányok előállításáról, forgalomba
hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
végrehajtási utasítása (43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet) előírja a
megengedett mikrobiológiai szennyezettségi határértékeket.
Élesztőgombák
A heterotróf, fakultatív anaerob élesztőgombák jelenléte
a szilázsban nem kívánatos. Oxigénmentes környezetben az
élesztőgombák a cukrot etanollá és széndioxiddá bontják. Ez az
etanol termelés nemcsak a tejsavtermelő baktériumok számára
hozzáférhető cukormennyiséget csökkenti, de a tej ízhatását is
ronthatja. Anaerob körülmények között az élesztők (Candida,
Endomycopsis, Hansenula és Pichia fajok) a tejsavat széndioxiddá és vízzé bontják. Ez a folyamat pH-emelkedéssel jár, mely
lehetővé teszi más káros mikroorganizmusok megtelepedését is a
szilázsban.
Enterobaktériumok
Az enterobaktériumok fakultatív anaerob mikroorganizmusok.
A legtöbb szilázsban előforduló enterobaktérium faj nem kórokozó.
Jelenlétük azonban nem kívánatos, mivel a tejsavbaktériumokkal
versenyeznek a szilázsban előforduló felvehető cukortartalomért,
valamint bontják annak fehérjetartalmát is. A fehérjebontás
nemcsak a táplálóanyag-tartalom csökkenés, hanem a bontás
során felhalmozódott toxikus
anyagcseretermékek,
aminok
miatt is káros. Az aminok jelenléte a takarmány ízletességének
romlását eredményezi. A fehérjebontás során ammónia keletkezik, mely növeli a szilázs
pufferkapacitását, és gyors pH
emelkedést eredményezhet. Az
enterobaktériumok egy speciális tulajdonsága, hogy a nitrátokat nitritekké alakítják, majd
a nitritet ammóniára és kéjgázra
(N2O) bontják, de a bontás
során NO is keletkezhet. A nitrogén-oxidok levegővel keveredve
tüdőgyulladáshoz hasonló betegséget is okozhatnak. A nitritbomlás azonban a szilázs minőségi javulását eredményezheti, ugyanis
a keletkezett nitritek és NO vegyületek gátolják a Clostridium fajok felszaporodását. Az enterobaktériumok alacsony pH mellett
nem szaporodnak. Ezért a silózás során a gyors és nagymértékű
pH–csökkenés előidézésével megakadályozhatjuk az enterobaktériumok felszaporodását.
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Clostridiumok
A Clostridiumok endospóra képző anaerob baktériumok. Számos Clostridium faj bontja a szénhidrátokat és a fehérjéket, mely
az enterobaktériumokhoz hasonlóan a takarmány minőségének
csökkenését és káros aminok termelését okozza. Továbbá a szilázsokban előforduló Clostridiumok a tej minőségét is rontják.
Ez annak következménye, hogy a baktérium spórái képesek a
szarvasmarha emésztőcsatornáján sértetlenül áthaladni. A spórák
a fertőzött szilázsból, a bélsárral szennyezett tőgyről a fejéskor
a tejbe juthatnak. A savtoleráns Clostridium tyrobutyricum a leggyakrabban előforduló faj a szarvasmarháknál. Szénhidrátbontó
hatásán kívül a baktériumok képesek a tejsavat vajsavvá, hidrogénné és széndioxid gázzá bontani. Ez a
vajsavas erjedés nemcsak a tejsavas erjedés
mértékét befolyásolja a szilázsokban. Ugyanez a káros gáztermelés figyelhető meg a sajtgyártás során is, mely a Gauda, Ementáli és
Parmezán sajtok minőségi romlását okozza.
Néhány Clostridium faj súlyos egészségkárosító hatású. A legveszélyesebb közülük
a Clostridium botulinum, mely toxintermelésével botulizmust okoz, ez a szarvasmarha elhullásához is vezethet. A C. botulinum kevésbé tolerálja a savas közeget, ezért
a jól erjesztett szilázsokban ritkábban fordul
elő. A botulizmus megbetegedést okozó C.
botulinum jelenléte a szilázsban majdnem
minden esetben egy fertőzött madár vagy
egér tetemének következménye.
A Clostridium fertőzés magas pH szintű
(5pH), magas tejsav- (sz.a.-ra vonatkoztatva 5g/kg), valamint ammónia- és amintartalmú szilázsokra jellemző. Ügyelve a
szilázs alacsony pH-jának kialakítására – az
enterobaktériumokhoz hasonlóan – meggátolhatjuk a Clostridiumok felszaporodását
is. A Clostridiumok a takarmányban a hozzáférhető víz (aw)
szintjére is nagyon érzékenyek. Ezzel magyarázható, hogy a termények szárításával, növelve azok szárazanyag tartalmát, szintén
gátolhatjuk a Clostridiumok megtelepedését. A takarmányban
előforduló nitrit- és NO gázok akadályozzák e baktérium fajok
felszaporodását.
Ecetsav-baktériumok
Az ecetsav-baktériumok obligát aerob, sav-toleráns baktériumok. A szilázsban megtalálható ecetsav-baktériumok az Acetobacter nemzetségbe tartoznak. Jelenlétük a szilázsban aerob
romlást eredményez, mivel képesek a tejsavat, ecetsavat vízzé és
széndioxiddá bontani. Általában az élesztőgombák a fő előidézői
a szilázsok aerob romlásának, az ecetsav-baktériumok ritkán vannak jelen és csak nagyon kis szerepük van ebben a folyamatban.
A teljes növényből készült kukoricaszilázsban viszont az ecetsavbaktériumok okozzák az aerob romlást. Az élesztőgombák szaporodásának szelektív gátlása fokozhatja a szilázsban az ecetsavbaktériumok szaporodását.
Bacillusok
A Bacillusok fakultatív aerob baktériumok, de – a Clostridiumokhoz hasonlóan – endospórát képeznek. Oxigén jelenlétében
képesek a szénhidrátokat bontani, például szerves savakká (ecet36 | Holstein Magazin

sav, tejsav és vajsav), etanollá, glicerinné. Néhány Bacillus faj
anyagcseretermékei gombaölő hatásúak, ezért a szilázsok aerob
romlásának mérséklésére használták. Ezt a néhány fajt leszámítva
a Bacillusok jelenléte kedvezőtlen a szilázsban. A tejsavtermelő
baktériumokhoz képest kevésbé hatékony tejsav- és ecetsavképző
tulajdonságuk mellett a szilázs aerob romlást is előidézhetik. A
Clostridium fajokhoz hasonlóan a nyers tejben megjelenő Bacillus spórái szintén bélsár eredetű fertőzésre utalnak. A pasztőrözött
tej legjelentősebb szennyező mikroorganizmusa a Bacillus cereus,
melynek spórái nagy mennyiségben fordulnak elő a szilázsokban.
A szilázsok alacsony hőmérsékleten, oxigénmentesen történő
tárolásával csökkenthetjük a Bacillus fajok szaporodását. A betakarításnál kerülni kell a növényanyag
földdel és trágyával történő szennyeződését.
Lisztéria
A talajban, vízben, trágyában és a szilázsokban megtalálható Listeria monocytogenes egy fakultatív anaerob mikroorganizmus, mely influenzaszerű tüneteket okoz.
Gyengíti az immunrendszert, súlyosabb
esetekben elhulláshoz vezethet. Fertőzött
szilázs etetése esetén a nyers tejben is
megjelenhet a Listeria monocytogenes.
A kórokozó nedves közegben, alacsony
oxigénszint mellett 3,8-4,2 pH felett már
életképes. A kondenzvíz lecsapódásakor és
a védőfólia sérülésekor a silótetőn vagy a
csomagolt bála felszínén tud felszaporodni.
A Listeria fajok jól erjesztett szilázsokban
alacsony pH-mellett nem szaporodnak,
ezért igen fontos a baktériumok számára
kedvezőtlen az anaerob körülmények biztosítása.
Penészgombák
A szilázsokban oxigén jelenlétében
megindulhat a penészgombák felszaporodása. A tárolás során a
penészesedés elsősorban a szilázs felszínén jelentkezik, jellegzetes
színű, szabad szemmel is látható gombafonalak formájában. A
rossz tömörítés, vagyis oxigén hatására az egész szilázs romlásnak indulhat. A szilázsokban előforduló gyakoribb penészgomba
fajok a Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Mucor, Byssochlamys,
Absidia, Arthrinium, Geotrichum, Monascus, Scopulariopsis és a
Trichoderma.
A romlást előidéző penészgombák nemcsak a szilázsok táplálóanyag-tartalmát csökkentik, hanem az állatok számára is
egészségkárosító hatásúak lehetnek. A penészgombák spórái
károsíthatják a tüdőt, valamint allergiás reakciókat válthatnak ki.
Az általuk termelt másodlagos anyagcseretermékek, a mikotoxinok egyéb egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.
Mikotoxinok a szilázsban
A szilázsokban előforduló penészgombák másodlagos metabolizmusok során számos toxikus anyagcsereterméket, mikotoxinokat termelnek (1. táblázat). A penészgombákat két csoportra
osztják aszerint, hogy növekedésükhöz több ( 20%: szántóföldi
penészgombák), vagy kevesebb ( 20%: raktári penészgombák)
vizet igényelnek.
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Penészgombák által termelt mikotoxinok csoportosítása
Toxin
Trichotecének

Gomba
Fusarium spp.
Trichetecium roseum
Trichaderma viridae
Stachybotris atra
Fusarium spp
Fusarium spp
Aspergillus spp
Aspergillus spp
Penicillium spp.
Penicillium spp.
Aspergillus clavatus

ElĘfordulás
Kukoricaszilázs, fűszilázs,
rosszminőségű széna/szalma

A mikotoxinokkal fertőzött
etetésének következményei

szilázsok

A szilázsokban sokféle, az abrakféleségekhez képest eltérő mikotoxinok
fordulnak elő. Legjelentősebb közülük a
fuzárium toxinjai (deoxynivalenol és egyéb
Kukoricaszilázs, fűszilázs
Zearalenon
trichotecének), melyek önállóan vagy együtt
Kukoricaszilázs, fűszilázs
Moniliformin
az emésztőcsatorna falát károsítják. A triSzénafélék
Aflatoxin
chotecének az emésztőcsatornát irritálva
Szénafélék
Sterigmatocisztinek
fejtik ki allergizáló hatásukat. A zearalenon
Szénafélék
Ochratoxinok
szaporodásbiológiai zavarokat okoz.
A DON és az ösztrogén hatású zeaKukoricaszilázs, fűszilázs
Patulin
ralenon súlyos gazdasági károkat okozhat. A
T-2, DAS és a makrocisztikus trichotecének
A szántóföldi penészgombák csoportjába a Fusarium fajok,
toxikusabbak a DON-nál. A terhelt állatoknál az alábbi tünetek
illetve a Stachiobotrys fajok tartoznak. Fusarium penészgombák
alakulhatnak ki: csökkent takarmányfelvétel, általános gyengeség,
hűvös, csapadékos időjárás esetén már szántóföldi körülmények
vérzések, szív és érrendszeri problémák, apátia. Közvetlenül
között termelhetnek toxinokat. A fertőzött takarmánynövényeken
okozhatják a szájnyílás-, nyelv-, garat- duzzadását is. Fiatal bornem megfelelő tárolási körülmények között kialakul vagy
jaknál 4mg/kg mikotoxinnal terhelt takarmányt etetve hat hét után
fokozódik a mikotoxin termelés. Állat- és humán-egészségügyi
csecsemőmirigy sorvadás következett be.
szempontból a fontosabb Fusarium fajok zearalenont (F-2 toxin),
A DON szarvasmarhákra gyakorolt hatása kevésbé ismert.
trichotecéneket (T-2 toxin, HT-2 toxin, nivalenol, deoxynivalenol,
Erősen fertőzött takarmányt etetve a DON nem okozott tüneti
diacetoxyscirpenol, fusarenon-X, fumonizinek), továbbá satraelváltozásokat a tejelő szarvasmarhánál. A tejhozamot és a
toxinokat (makrocisztikus trichotecéneket) termelnek.
mikroelem összetételt nem módosította. A DON rövid idő eltelte
A külföldi szakirodalmak szerint a szilázsokban előforduló
után vizelettel és bélsárral együtt kiürült a szervezetből, de a tejraktári penészgombák közül a jelentősebb mikotoxin termelő
ben nem választódott ki. Arra következtethetünk, hogy a DON a
gombafajok az Aspergillus fumigatus, a Penicillium roqueforti,
bendőben lebomlott. A T-2 toxin, a DON és a DAS sem jelent meg
a Byssochlamys nivea. Ezen gombák savas közegben, kevés
a szövetekben, szérumban, májban.
oxigén és magas CO2 szint mellett is képesek megőrizni szaA zearalenon terheltség főképp a külső ivarszervek elválporodóképességüket. A máig nem teljesen tisztázódtak a szilátozásában
jelentkezik.
Az
zsokban előforduló mikotoxiösztrogén hatású mikotoxinnok termelődési körülményei.
nal szennyezett takarmány a
A fertőzött szilázsokban a
tejelő szarvasmarhánál (25mg/
penészgombák nem minden
kg zearalenon) péraduzzanatot,
esetben állítják elő az általuk
csökkent takarmányfelvételt és
termelhető összes mikotoxint.
tejtermelés-visszaesését eredErősen fertőzött takarmányményezett. A kukoricaszilázsban sem feltétlenül vannak jeban, a kukoricaszemben és a
len magas koncentrációban a
gabonafélékben gyakran állapímikotoxinok. Az Aspergillus
tanak meg magas zearalenon
flavus által termelt Aflatoxin
szennyezettséget,
melynek
B1 a fertőzött állati takarmánykáros hatását jelentősen fokozza
ból kiválasztódik a tejbe. A P.
az egyidejű magas DON terheltroqueforti vagy az A. fumigatus
ség.
által termelt mikotoxinok eseA fűszilázsban előforduló
tében ez még nem bizonyított.
gombafajok közül a leggyakoA mikotoxinok a takarmányribb a Penicillium roqueforti, melyet az Aspergillus fumigatus
nyal az állati szervezetbe kerülve és a bélcsatornából felés a Monascus ruber követ. Mindhárom penészgomba rontja a
szívódva a vérben és a szövetekben részben akkumulálódva
takarmány ízletességét, ezáltal annak napi felvételét. A csökkent
egészségkárosító hatásúak, de a mikotoxinokkal szennyezett
takarmányfelvétel termeléskiesést és tejtermelés-csökkenést
állati terméket fogyasztó ember számára is veszélyforrást jeokoz. A bendőfermentáció változása pH növekedéssel valamint a
lenthetnek. A termelés során gyakran súlyos gazdasági károkat
metán és a rövid szénláncú zsírsavak termelésének csökkenésével
okoznak, mivel a takarmánynövények jelentős hányadát szenyjár. A Penicillium fajok legjelentősebb toxinjai a mycophenol sav,
nyezik az egész világon. Az Európai Unió rendelkezése szerint
a roquefortin C, a PR toxin, a penicillin sav és a patulin. Alacsony
takarmányozási célokra csak kiváló minőségű alapanyagok,
toxicitásának köszönhetően a roquefortin C gyakorlati jelentősége
kiegészítő takarmányok és adalékanyagok használhatók fel, ameelhanyagolható. A mycophenol sav köztudottan immunszuplyek mikotoxin tartalma nem haladhatja meg az aflatoxinok eseresszív hatású, de nem jelentek meg fizikai tünetek juhoknál,
tében kötelező érvényű (EU, 2003), míg egyes más mikotoxinok
azokat magas koncentrációban etetve sem. A monacolin K a bélesetében a javasolt (EU, 2006) határértéket.
baktériumokat károsítja, akadályozva ezzel a nyersrost bontását.
-DON = deoxinivalenol =
vomitoxin,
-DAS,
-T2, HT2, T2-triol, T2- tetraol
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A citrinin kis mennyiségben fordul elő a szilázsokban, ezért gyakorlati jelentősége elhanyagolható.
Az Aspergillus fumigatus számos tremorgén mikotoxint termel (penitrem A, fumitremorgének). Ezek idegrendszer-károsító
hatásúak, azonban a gyakorlatban nem jelentősek.
Az Aspergillus clavatus szintén szilázst szennyező penészgomba, mely patulint termel. A toxin gátolhatja a bélcsatorna
glütationkötő képességét, de neurotoxikus hatású is lehet, gyakorlati jelentősége azonban elhanyagolható. A patulint régen antibiotikumként használták, de a közelmúltban felismert rákkeltő
hatása miatt napjainkban már nem alkalmazzák.
Az agrotechnika hatása a szilázsok káros mikroorganizmusés mikotoxin-tartalmára
A szántóföldön a takarmánynövények termesztése során
megfelelő agrotechnikai eszközökkel csökkenthetjük a káros
mikroorganizmusok fertőzését és a mikotoxin szennyezettség
kialakulásának veszélyét. Figyelembe kell venni a növényfajta
érzékenységét a fertőzésekkel szemben, toleráns vagy rezisztens
fajták termesztése célszerű. A terület kiválasztásakor kerülni kell
a tarlómaradványos területeket, ahol a kórokozók képesek áttelelni. A termesztés során meg kell akadályozni a terület elgyomosodását. Káros a nitrogén műtrágya túlzott adagolása.
Megfigyelték, hogy a száraz meleg nyár után a csapadékos őszi
időjárás növeli a penészgombák felszaporodását. A legjelentősebb
Fusarium gombafajokat a növény minden egyes részéből ki lehet mutatni. A kórokozó a gyökér-, szár-, levél- és csőpenészt is
okozhat, terjedhet vektorokkal is (pl. fonalférgekkel). Az érési
stádiumban a legmagasabb a fertőzés kockázata, de a penész leggyakrabban az elhalt szöveteket fertőzi meg. A fertőzött kukoricanövényben felhalmozódnak a Fusarium gombafajok különböző

toxinjai. A szilázsból kimutatott mikotoxinok többsége a vegetáció során képződik a betakarítás és a silózás előtt.
A betakarítás tervezésekor figyelembe kell venni a csapadékellátottságot. Csapadékos, hűvös, őszi időjárás esetén korai
betakarítás szükséges. Fontos a növények vágási magasságának
helyes megválasztása. Nem kedvező az alacsony vágási magasság,
mert növeli a földszennyeződés mértékét, amely a vajsavbaktériumok, Clostridiumok, vagy az élesztőgombák és penészgombák
felszaporodását eredményezi a silózás során. Fontos a megfelelő
nedvességtartalmú növények betakarítása és szükséges mértékű
szárítása. Például a renden hagyott lucerna esetében a fonnyasztás
maximum 2-3 nap legyen.
Összességében megállapítható, hogy a káros mikroorganizmusok és mikotoxinjaik számos fajtája akár külön-külön, de együtt,
egymás hatását fokozva, súlyos termeléskiesést vagy betegséget,
elhullást okozhatnak. A gyógykezelés nehézkes és gyakran nem
eredményes, ezért a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni: a
szántóföldi agrotechnika, a betakarítás, a silózás és a takarmányok
tárolása egyaránt fontos tényező a mikroorganizmusok és mikotoxinjaik megelőzésében.
A takarmányok mikrobiológiai és mikotoxin vizsgálatai után ezen
a címen érdeklődhet.
Fitolab Kft:
Laboratórium:
1125 Budapest, Istenhegyi út 29.
Tel: +36-1 201-9691
Fax: +36-1 201-9682
Mobil: 06-20-390-1387
E-mail: info@fitolab.hu

Takarmányvizsgálat
y
g
Mikrobiológia
¾ Mikroorganizmusszám
¾Penésszám
¾PenészekTörzsidentifikációja
¾Enterobaktérium szám
¾Salmonella spp.
pp
¾ȕ-glükoronidáz-pozitív E. coli
¾Clostridium perfringens

Mikotoxin vizsgálat
¾Aflatoxin (Total)
¾Trichotecén vázasok (T2)
¾Zearalenon
¾Deoxinivalenon (DON)
¾Fumonisin
¾Ochratoxin A

3-5 munkanapon belül kedvezĘ áron!
ElérhetĘségeink:
Laboratórium: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29.
Tel: +36-1 201-9691 Fax: +36-1 201-9682
Mobil: 06-20-390-1387
E-mail: info@fitolab.hu Honlap: www.fitolab.hu
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Halvaszületésekből eredő gazdasági veszteség
csökkentésének lehetőségei
4. A menedzsment szerepe a halvaszületések
számának csökkentésében

Szenci Ottó1, Bajcsy Á. Csaba1, Tibold János2, Takács László2, Mádl István2
1
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika, Üllő-Dóra major
2
Agroprodukt Zrt., Pápa
A tejelő szarvasmarha állományok szaporodásbiológiai teljesít- A technológia szerint várható ellésük előtt 3 héttel hajtják át az államényének növelése gazdaságossági szempontból az egyik leg- tokat az előkészítő istállóba, majd az ebből leválasztott elkülönítő
fontosabb eszközünk, mert különösen Európában a tejtermelés részbe várható ellésük előtt 2-3 nappal kerülnek át azért, hogy az
növelését a kvótarendszer erősen behatárolja. Amellett, hogy egy ellés jeleit mutató egyedeket könnyebben fel lehessen ismerni. Az
adott gazdaságban a fertilitási eredmények és az ellések számának ellés elletőboxokban történik, ha az elletős a megnyílási szakasz
növelését hangsúlyozzuk, nagyon fontos, hogy az ellések le- kezdetét észrevette és az állatot oda idejében áthajtotta. Ellenkező
folyásának ellenőrzésére nagyobb figyelmet fordítsunk, mert az esetben erre az elkülönített részben kerül sor és az állatok csak
ellés során az érett, életképes magzatot könnyen elveszíthetjük. ellésük után kerülnek át az elletőboxba, ahol rendszerint 3-5 naEnnek hiányában a szaporodásbiológiai gondozásunk során elért pot töltenek. Az újszülött borjakat rendszerint felnyalás után az
eredményeinket is veszélyeztethetjük, mivel a szarvasmarha- elletőistállóban lévő egyedi ketrecekbe viszik, ahol az anyaállattenyésztés gazdaságosságát az élve született és felnevelt utódok tól az ellés után 2 órán belül kifejt föcstejet kapják. Az újszülött
száma is jelentősen befolyásolja. A nyolcvanas évek elején azt borjak az első itatástól kezdve vödörből isznak, más itatási mód
hangsúlyoztuk, hogy az állattenyésztés rohamos fejlődése ellenére nincs engedélyezve. Az itatást követően a kifejt maradék kolosza halvaszületések előfordulása még nagyon magas (4-7%) és az trumból 5 litert zárható műanyagkannába tesznek és azt lehűtik.
összes borjúkiesésnek körülbelül a felét képezi. Halvaszületésről Az első itatást követően ebből az eltett kolosztrumból felmelegítés
akkor beszélünk, ha az érett borjúmagzat az ellés alatt, ill. az után kétszer itatnak három óránként. Így az első hét órában a borjú
azt követő 24, 48 órán belül elhullik. Újabban, amerikai és svéd háromszor kap föcstejet, melynek mennyisége egyedenként válholstein-fríz állományokban riasztóan magas halvaszületési tozó, 4-5 liter. A következő itatások elletői kevert kolosztrummal
arányról számoltak be: >10% üszőellés, kb. 6% tehénellés. Svéd történnek, átlagosan 3,5 literes mennyiségben, naponta kétszer. A
állományokban a halvaszületések mintegy felét lehetett nehézel- borjak a megszületést követő 3. napon kerülnek az elletői egyedi
léssel megmagyarázni, míg a borjak jelentős részénél nem lehetett ketrecekből a szabadban lévő egyedi borjúketrecekbe. A kikerülés
kideríteni az elhullás okát. Hazai holstein-fríz állományban is ha- feltétele, hogy a borjú önállóan tudjon vödörből inni és klinikaisonlóan magas halvaszületési arányról (6,8-11,2%) számoltunk be lag egészséges legyen. A telepeken a Staphylococcus aureus-szal
fertőzött teheneket külön kezelik. Esetükben az újszülött borjút
a közelmúltban.
A nem-fertőző eredetű halvaszületések valószínűleg összetett a megszületést követően szintén elveszik, és más, egészséges teoktanúak, és csak az esetek felét lehet nehézelléssel kapcsolatba hén kolosztrumával itatják a fent ismertetettek szerint. A Staph.
hozni. Gyakran azonban nem könnyű eldönteni, hogy miért pusz- aureus-szal fertőzött tehén ellés után átkerül a betegistálló meghatározott részébe, és tejét üszőborjak itatására nem használják.
tult el a borjúmagzat.
A rendelkezésünkre álló irodalmi adatok egyértelműen jelzik, A termelő állatok takarmányozását az évszaktól függetlenül monohogy a halvaszületések előfordulásának értékelésénél a menedzs- diétás takarmányozásra (kukoricaszilázs, lucernaszéna, fűszéna,
mentnek nem tulajdonítanak lényeges szerepet, ezért vizsgálataink gazdasági abrak) alapozzák. A tehenészetek egy tehénre jutó átlagos tejtermelése a jelzett időszakban 6800-8200 kg között válközéppontjába ennek tisztázását állítottuk.
Vizsgálatainkat az Agroprodukt Zrt. holstein-fríz állományaiban tozott.
(Marcalgergely /”A”-telep/,
Csót-Újmajor
/”B”-telep/
1. táblázat: Az Agroprodukt Zrt. tehenészeti telepein lévĘ elletĘ istállók felépítése és az elhelyezhetĘ
és a Zsigmondháza /”C”állatok átlagos létszáma
telep/) végeztük, ahol az Telep
ElĘkészítĘ istálló
ElĘkészítĘ istállóból
ElletĘ istálló
állatokat félig nyitott istál(21 nappal a várható ellés elĘtt
elkülönített rész
(ellés után 2-3 napig
(ellés elĘtt 2-3 nappal
lókban, kötetlenül tartják.
PihenĘtér
EtetĘút
Átl.
PihenĘtér EtetĘút
Átl.
ElletĘbox ElletĘbox EtetĘút
Átl.
Mindhárom
gazdaságban
(mélyalom
(beton
létszám (mélyalom (beton Létszám (mélyalom
száma
(beton Létszám
a kötetlen és mélyalmos
(n
(n
(n
(n
90 m2
40-50
168 m2
45 m2
10
65 m2
3
18 m2
3-4
335 m2
A
elletőistállóhoz előkészítő
istálló is tartozik. Az
180 m2
87 m2
25
24 m2
4
egyedi
1
B
elletőistállók felépítését és
etetés
főbb jellemzőit telepenként
440 m2
228 m2 80-100
190 m2
56 m2
20
25 m2
8
16 m2
2-3
C
az 1. táblázat ismerteti.
Átl.: átlagos
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A vizsgált állományban GAK pályázat révén kezdtük el az el- Mint már korábban utaltunk rá, a nem-fertőző eredetű hallések monitorizálását és a halvaszületett borjak kórbonctani vizs- vaszületések valószínűleg összetett oktanúak, és csak az esetek
gálatát. Ezzel párhuzamosan mindhárom telepen kötetlen mélyal- egy részét lehet nehézelléssel magyarázni. Gyakran nehéz eldönmos tartásra tértek át. A „C” gazdaságban az előkészítő istállóban teni, hogy miért pusztult el a születendő borjúmagzat. Általában
pihenőállások álltak rendelkezésre, amelyek korlátjait eltávolítot- több tényező (pl.: hányadik ellése a tehénnek, a borjúmagzat neme,
ták és egységes mélyalmos előkészítőt alakítottak ki. Ezzel párhu- a vemhesség időtartama) együttes hatása vezet az újszülött borzamosan megkezdődött a kamerás megfigyelő rendszer kiépítése, jak elhullásához. A perinatális mortalitás legfontosabb kockázati
amely 2007-re befejeződött, és az ellető mesterek részére ösztönző tényezőinek egy része genetikai jellegű, például az apa- és anyaálbért állapítottak meg. A minimálbér borjakként 1500 Ft-tal nőtt, lat örökletes tulajdonságai, a beltenyésztettség, ill. a borjúmagzat
ha a borjú élve született és a 10. napon is egészséges volt, továbbá, testtömege és a vemhesség időtartama. A nem örökletes tényezők
ha a halvaszületések százalékos aránya az adott hónapban 5%- közé tartozik az adott év, ill. évszak, az ellés körüli környezeti
nál kevesebb volt. A kereset-kiegészítés 5-8%-os halvaszületési hatások, valamint az ellés előtti takarmányozás.
előfordulás esetén borjakként 700 Ft-ra, míg 8-10% között 400 A nemzetközi szakirodalomban ugyanakkor kevés adat áll renFt-ra csökkent, 10% feletti halvaszületés esetén a dolgozók pedig delkezésre arra vonatkozóan, amely a mindenkori menedzsment
szerepét vizsgálná.
már csak a minimálA nyolcvanas évek
bért kapták.
2. táblázat: Az élve- és halvaszületett borjak megoszlása az Agroprodukt Zrt. három tehenészeti telepén
elején
végzett
Vizsgálatunk során
Év
„A” telep
„B” telep
„C” telep
Összesen
felméréseinkaz elmúlt 8 évre
ben
részletesen
visszamenően (2001É
H
H
É
H
H
É
H
H
É
H
H
f
o
g
l
a
l
koztunk
2008)
előforduló
(n
(n
(%
(n
(n
(%
(n
(n
(%
(n
(n
(%
az
állományok
halvaszületéseket
5,8
9,2
7,0
7,8
2001
274
17
1080 109
1356 102
2710
228
nagyságával,
a
dolgoztuk fel a gaz5,0
6,4
8,2
7,1
2002
377
20
1193
81
1542
137
3112
238
szárazon
állás
daság három tehe5,8
8,9
9,1
8,6
2003
372
23
1071 104
1530 153
2973
280
időszaka
alatti
nészetében, és a ka5,9
5,5
8,3
6,9
2004
381
24
1092
64
1386
125
2859
213
tartással
(kötött
pott
eredményeket
5,9
8,3
8,3
8,0
2005
415
26
1094
99
1517 138
3026
263
tartás,
kötött
a 2. táblázatban
a
a
a
7,7
8,2
5,7
7,6
Összesen:
14680
1222
5530
457
7331 655
1819 110
tartás
napköztüntettük fel. Az ada4,8
5,7
6,7
6,1
2006
1067
64
3055
197
436
22
1552 111
beni
karámoztokat χ2-próbával tel
6,0
5,1
6,1
5,8
2007
489
31
1009
54
1436
94
2934
179
tatással, kötetlen
értékeltük.
3,7
4,2
5,3
4,7
2008
448
17
971
43
1349
75
2768
135
tartás), és jártatásÖsszesen
23.437
b
b
b
6,1
5,5
4,9
5,0
Összesen:
4337 280
8757
511
1373
70
3047 161
sal, az ellések
élveszületett és 1733
a:b
előrejelzésével,
halvaszületett borjú É: élveszületés; H: halvaszületés, P< 0,001
az elletési techadatait dolgoztuk fel.
Az 1733 halvaszületés mintegy 6,9%-nak felel meg. A 2001-2005 nológiával (csikóbox, elletőboxba vezetik az állatot, elletőistálló
közötti időszakban a legkisebb ingadozás mellett az „A” telepen standján elletnek, karámban elletnek), az ellető mesterek számával,
fordult elő a halvaszületés, mivel 5,0-5,9% között változott (átlag: az éjszaka és ünnepnap felügyeletet tartók szakképzettségével,
5,7%). Ezzel szemben a „B” telepen 5,5-9,2% (átlag 7,6%), míg a valamint az ellés lefolyásának ellenőrzésével (hosszanti fej-, far„C” telepen 7,0-9,2% között ingadozott (átlag 8,2%). A következő fekvés, ikerellés).
3 évben az „A” telepen a 2007-es év kivételével, ahol az át- Ezek a felmérések felhívták a figyelmet arra, hogy mindazokban az
lagérték 6% volt, csökkenés volt megfigyelhető, ugyanis az előző esetekben, amikor az állatok felügyelete nem megfelelő (kötetlen
évek 5,7%-os átlagához képest 2006-ban 4,8%-ra, majd 2008-ban tartás, éjszaka és ünnepnap szakképzetlen dolgozók alkal3,7%-ra csökkent, a három éves átlag pedig 4,9% volt. Ez azt jelzi, mazása), a halvaszületések számának jelentős emelkedésével kell
hogy az „A” telepen az előző öt éves ciklushoz képest átlagosan számolnunk. Hasonló növekedést eredményezett, ha a szárazon
0,8%-os (0,5-2,3% között változó) csökkenést értek el. Ezzel álló állatok rendszeres mozgatását nem lehetett megoldani. Ugyanszemben a „B” és „C” telepeken a halvaszületés mértéke minden akkor amerikai felmérés szerint is kötetlen tartás esetén több
vizsgált évben csökkent, így a „B” telepen a megelőző időszak halvaszületéssel (7,0%) kell számolni, mint kötött tartás esetén
átlagos 7,6%-áról 2008-ra 4,2%-ra csökkent, a legutolsó vizsgált (5,9%), de a különbség mértéke nem érte el a szignifikáns szin3 év átlaga pedig 5% volt, amely 2,6%-os átlagérték csökkenés- tet. Általános tendencia, hogy mindent elkövetünk, hogy állataink
nek felel meg a megelőző 5 év átlagához képest. Hasonlóan a vemhesek legyenek, de a továbbiakban mintha „elfelejtkeznénk”
„C” telepen is az átlagos 8,2 %-ról fokozatosan 2008-ra 5,3 %-ra róluk, vagyis nem teszünk meg mindent azért, hogy halvaszületés
csökkent, a legutolsó vizsgált 3 év átlagát viszonyítva ez 2,1%- ne fordulhasson elő. Megfelelő ellési felügyelettel és szakszerű
os átlagcsökkenést jelent (6,1%-ra). A három tehenészetben a hal- ellési segélynyújtással, valamint a tenyészállatok felnevelésével
vaszületések előfordulási gyakorisága az átlagos 7,7%-ról a 2006- és tenyészpárosítással a születendő borjak életképessége, ill. az anya2008 közötti időszakban 4,7%-ra csökkent, az összesített átlagos állatok újra vemhesíthetősége biztosítható, ezért folyamatosan
halvaszületési arány pedig 5,5% volt. A kettő közötti különbség értékelni kell eredményeinket, hogy a halvaszületésekből eredő
gazdasági szinten 2,2%. Ha az átlagértékekkel számolunk, és fi- kártételeket minimálisra tudjuk csökkenteni. Jelzett vizsgálatainkgyelembe vesszük, hogy az elmúlt 3 év alatt átlagosan 5,5%-ban kal ismét szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy pusztán a
fordult elő halvaszületés, akkor ez az előfordulási gyakoriság az kamerás megfigyelő rendszer kiépítésével és ösztönző fizetés
előző időszakhoz viszonyítva mintegy 2,2%-kal kedvezőbb volt, bevezetésével, valamint az ellés körüli időszakban végzendő
teendőkre való fokozott odafigyeléssel jelentősen csökkenthetők a
vagyis az elmúlt 3 évben 203 borjúval kevesebb pusztult el.
40 | Holstein Magazin
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halvaszületésekből eredő veszteségek. Megállapításunkat a jelzett
gazdaság három tehenészetének kedvező adatainak alakulása
erősíti meg.
Minthogy 2001 és 2005 között a három tehenészeti telepen átlagosan 7,7%-ban fordult elő halvaszületés, a 2006 és 2008 közötti
időszakban ez az arány 5,5%-ra csökkent. Az előző időszakhoz
viszonyítva ez tehát mintegy 203 újszülött borjú megmentését jelentette. A 203 újszülött borjú megmentésével (50.000 Ft/borjú)
mintegy 10,1 millió Ft bevétel növekedést lehetett elérni. Ha figyelembe vesszük az 50%-os ivararányt, akkor ez 101 üszőborjú
megmentését eredményezte, amelyek tenyészállatként való
értékesítése (300.000 Ft/vemhes üsző) 30,3 millió Ft bevételt eredményezhet. Bár a felnevelés költségei (tartás és takarmányozás)
mérséklik a tényleges nyereséget, mégis jelentős készpénzbevételt eredményezhet. A jelzett bevételek ugyanakkor jelentősen
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hozzájárulhatnak az egy liter tej adott gazdaságban való előállítás
költségének csökkentéséhez.
A szakmai műhelyek munkáját finanszírozók figyelmét is fel
kívánjuk hívni a peripartális időszak történéseinek jobb megismerését, megértését célzó kutatások támogatására, hogy hozzájárulhassanak az állatorvosi neonatológia mint új tudományág
fejlesztéséhez, valamint a perinatális mortalitásból eredő
kártételek mérsékléséhez.
A következő fejezetben a halvaszületett borjak kórbonctani vizsgálata során kapott eredményeinkről számolunk be.
Köszönetnyilvánítás:
Vizsgálatainkat a GAK-CALVES05 (OMFB 00173, OMFB
00174 és OMFB-00177/2006) pályázat támogatta.
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Az ikerellések vizsgálata I.
Dr. Gulyás László, Ari Melinda, Orbán Martina
Nyugat-magyarországi-Egyetem, Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar
Állattudományi Intézet
Mosonmagyaróvár
Természetes körülmények között az ikerellések gyakorisága
1-5% a szarvasmarha fajban. Az ikerellést sok helyen nem tartják
kívánatosnak számos negatív hatása miatt. Az iker újszülöttek
rendszerint kevésbé fejlettek, kisebb súllyal jönnek a világra, és
ellenálló-képességük is gyengébb. Az ikrek ellésekor gyakrabban mutatkoznak rendellenességek (koraellés, magzatburok-viszszatartás, nehézellés) Az ikerellést azért sem fogadják szívesen,
mert vegyesivarú ikreknél a nőivarú borjak az esetek 95%-ban
terméketlenek.
Vizsgálatainkat három alföldi holstein-fríz tenyészetben végeztük 1998-2007. közötti években. A vizsgálat célja az ikerellések
előfordulásának statisztikai vizsgálata, az ikerellésből származó
egyedek és azok kortársainak összehasonlító elemzése volt. Mindhárom tenyészetben azonos telepirányítási program (RISKA-program) segítségével dolgoztunk. A tenyészeteket „A”, „B”, „C”
betűkkel jelöltük, melyek alapadatai az 1. táblázatban láthatóa
Vizsgálataink szempontjai a következők voltak:
1. táblázat: A vizsgált tenyészetek alapadatai

Megnevezés
Átlag tehénlétszám (db)
Fajlagos tejtermelés (kg/lakt.)
Tartástechnológia

„A”

„B”

„C”

625

480

745

7608

8560

7950

nyitott kötetlen
mély almos

zárt kötetlen mély
almos

nyitott kötetlen
mély almos

Takarmányozási technológia

TMR

TMR

TMR

- az ikerellések százalékos megoszlása
- az ikerellések ivar szerinti megoszlása
Az ikerellések százalékos megoszlása
A 2., 3. és 4. táblázatban az összes- és ikerelléseket dolgoztuk
fel havi bontásban a vizsgált időszakban. A vizsgálat célja annak
megállapítása volt, hogy az összes ellésnek hány százaléka ikerellés. Az ikerellési százalékot a három vizsgált tenyészet átlagában
az 1. ábra szemlélteti.
Az „A” tenyészetben összesen 7886 ellés volt, ebből 352 az ikerellés, amely az összes ellésre vetítve 4,46%.

A Bogyoszlón 1986. szeptember 20-án született négyesikrek.
Ü-ü-ü-b volt az ivarok megoszlása.
A három tenyészetben összesen 19.870 ellés volt, ebből 693 ikerellés. Az általunk elemzett tenyészetekben az összesített ikerellések aránya 2,60%-tól 4,46%-ig terjedt, amely gyakorlatilag
megegyezik a holstein-fríz fajtára leírt irodalmi adatokkal. Legmagasabb ikerellési % egy hónapon belül az „A” tenyészetben
található, 7,49%. Legalacsonyabb érték a „B” tenyészetben fordul
elő 1,42%-kal. Az 1. ábrán látható, hogy legmagasabb ikerszületés
a május-június-júliusi időszakokra tehető. Ezek a borjak nyárvégiőszeleji inszeminálásokból születtek. Tanulmányok szerint az
ikerovuláció emelkedését a hőstressz csökkenő hatásának tulajdonítják.
Az ikerellések ivar szerinti megoszlása

Az 5., 6., 7. táblázatban és a 2. ábrán az ikerellésből született
egyedeket nemük (bika, üsző) szerinti bontásban dolgoztuk fel.
Ezen kívül vizsgáltuk még az ikerpárok eloszlását, hogy a megszületett ikerborjak vegyes (bika-üsző) illetve egyivarú (bikabika, üsző-üsző) ikerpárok voltak-e. Előfordultak halvaszületések
is, ebben az esetben a borjak ivarát nem vizsgáltuk.
2. táblázat: Ikerellések százalékos megoszlása az „A” tenyészetben (1998-2007)
Az egyik egyed halvaszületésekor csak az élő egyed
ivarát
vettük figyelembe és a további vizsgálatainkban
Megnevezés jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Össz.
azt használtuk fel.
733 601
633
520 542 654 686 776
659
670 709 703
Összes ellés
7886
Az „A” tenyészetben 352 ikerellésből 286 bika bor36
16
21
14
34
49
28
40
30
24
41
19
Ikerellés
352
jú, 295 üsző borjú és 132 halva született borjú jött
Ikerellési % 4,91 2,66 3,32 2,69 6,27 7,49 4,08 5,15 4,55 3,58 5,78 2,70
4,46
világ-ra. A 352 ikerellést vettük 100%-nak, ez alapján
vegyes
ivarú
ikerpárok 34,66%-ban, bika ikerpárok 20,45%A „B” tenyészetben az alacsonyabb állománylétszám miatt 4634
ban,
üsző
ikerpárok
20,45%-ban, holt ikerpárok 9,66%-ban, holt iellés volt, amiből 150 az ikerellés. Ez az összes ellésre vetítve
kerpárok,
melyeknél
az egyik borjú életben maradt 12,22%-ban,
3,24%.
hármasikrek 2,56%-ban fordultak elő. A legmagasabb borjúkiesés
A „C” tenyészet hasonló méretű, mint az „A” gazdaság, itt 7350 (halva születés) a hármasikrek esetében tapasztalható. Az összes
született borjúhoz viszonyítva 18,5%-ban volt holt születés.
ellésből, 191 volt ikerellés. Ez 2,60%-a az összes ellésnek.
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4. táblázat: Ikerellések százalékos megoszlása a „C” tenyészetben (1998-2007)
Megnevezés

jan.

febr. márc. ápr.

máj.

jún.

júl.

Összes ellés
Ikerellés
Ikerellési %

581
18
3,10

588
16
2,72

598
19
3,18

669
17
2,54

669
19
2,84

517
9
1,74

603
20
3,32

aug. szept.
698
12
1,72

okt.

nov.

EikaGE
dec.

Össz.

569
586 660 612
17
14
14
16
2,99 2,39 2,12 2,61

7350
191
2,60

2. ábra: Ikerborjak ivar szerinti megoszlása

8
7
6

Ikerellési %

5
4
3
2
1
0
jan.

febr.
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máj.

"A" tenyészet

jún.
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"B" tenyészet

aug.
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okt.
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1. ábra: Ikerellések százalékos megoszlása az „A”, „B” és „C” tenyészetekben (1998-2007)

A „B” tenyészetben 150 ikerellésből 300 borjú született. Ebből
165 bika, 130 üsző és 5 holt borjú. Az ikerpárok százalékos
megoszlásánál vegyes ikerpár 38,67%-ban, bika ikerpár 36,00%ban, üsző ikerpár 24,67%-ban, holt ikerpár 0,67%-ban született.
Ebben a tenyészetben hármas ikerellés nem fordult elő. A legalacsonyabb borjúkiesés itt tapasztalható, mindössze 5 holt születéssel, ez az összes születés 1,66%-a.
A „C” tenyészetben 191 ikerellésből 382 borjú született. Bika 186,
üsző 190, holt borjú pedig 6. Az ellések 40,84%-ban vegyes ikerpárok, 28,27%-ban bika ikerpárok, 28,80%-ban üsző ikerpárok,

1,05%-ban holt ikerpárok, 1,05%-ban pedig olyan ikerpárok
születtek, melyeknek egyik tagja volt holt.
Megállapítható az összes ikerellést elemezve, hogy az 1395 borjúból 45,7%-ban bika, 44,1%-ban üsző, 10,2%-ban holt borjak
születtek (2. ábra). Vegyesivarú utódok 37,23%-ban, bika ikerpárok 25,97%-ban, üsző párok 23,67%-ban fordultak elő. Hármas
ikerpárok 1,30%-ban, holt ikerpárok, melynek mindkét egyede
holtan született 5,34%-ban, ikerpárok melynek egyik egyede élve
született 6,49%-ban születtek.

5. táblázat: Iker egyedek és ikerpárok ivar szerinti megoszlása az „A” tenyészetben
(1998-2007)
Született iker egyed (db)
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Születési
év

bika üszĘ holt

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Összesen

47
30
26
35
26
26
28
18
28
22
286

48
25
36
29
44
19
33
18
23
20
295

5
13
11
15
14
14
16
12
21
11
132

összesen
100
68
73
79
84
59
77
48
72
53
713

vegyes
iker
(ü+b)
18
10
14
16
8
13
17
5
8
13
122

Született ikerpár (db)
bika üszĘ holt
holt
hármas
iker
iker
iker
iker
iker
(b+b) (ü+ü) (h+h) (h+é)
14
14
1
3
0
9
6
4
5
0
5
9
4
3
1
9
5
4
4
1
8
15
3
8
0
5
2
3
5
1
5
7
2
3
3
6
6
2
2
2
9
6
8
5
0
2
2
3
5
1
72
72
34
43
9

összesen
50
34
36
39
42
29
37
23
36
26
352
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6. táblázat: Iker egyedek és ikerpárok megoszlása a „B” tenyészetben (1998-2007)
Született iker egyed (db)
Születési
év

bika

üszĘ

holt

összesen

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Összesen

22
17
18
13
18
21
21
7
11
17
165

10
18
16
15
12
13
5
7
13
21
130

0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
5

32
36
34
28
30
38
26
14
24
38
300

vegyes
iker
(ü+b)
8
5
8
5
6
6
1
5
5
9
58

Született ikerpár (db)
bika
üszĘ iker holt iker
iker
(ü+ü)
(h+h)
(b+b)
7
1
0
6
7
0
5
4
0
4
5
0
6
3
1
8
4
0
10
2
0
1
1
0
3
4
0
4
6
0
54
37
1

összesen
16
18
17
14
16
18
13
7
12
19
150

7. táblázat: Iker egyedek és ikerpárok megoszlása a „C” tenyészetben (1998-2007)
Született iker egyed (db)
Születési
év

bika

üszĘ

holt

összesen

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Összesen

17
12
15
10
25
9
19
27
20
32
186

16
9
15
16
25
23
19
15
30
22
190

1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
6

34
22
30
26
50
32
38
42
50
58
382

vegyes
iker
(ü+b)
7
6
9
4
11
5
9
7
8
12
78

bika
iker
(b+b)
5
3
3
3
7
2
5
10
6
10
54

Született ikerpár (db)
üszĘ
holt
holt
iker
iker
iker
(ü+ü) (h+h) (h+é)
4
0
1
1
0
1
3
0
0
6
0
0
7
0
0
9
0
0
5
0
0
4
0
0
11
0
0
5
2
0
55
2
2

összesen
17
11
15
13
25
16
19
21
25
29
191

Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

• Tudományos alapon tervezett
alapanyag-specifikus termékek
• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik
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A petefészek cisztás elváltozásai
III. rész
Stiller Szilárd
Szarvasmarha szaktanácsadó

A cisztaképződéssel kapcsolatban számos takarmányozási
hiányosság szóba jön. Folytatva az előző rész menetét, lássuk
a fehérje túletetés; a Ca:P arány felborulása; a mangánhiány,
karotin és A-vitamin hiány; szelén és E-vitamin hiány, borjazás körüli stressz; a takarmány vagy kezelések ösztrogéntartalma; Na:K arány felborulása; jódhiány; B-vitamin hiány
okok közül az első négyet!

a fogamzással. A takarmány fehérjetartalmának nem volt hatása a
reprodukciós értékekre. A sok részletre kiterjedő vizsgálat összefoglalta, hogy a nagytejű időszak alatti fehérjefelvétel negatív
hatása legalább részben energiabevitel kérdése! Gyakorlati szinten tehát a csökkent energiafelvételtől jobban kellene tartanunk,
mint a fehérje túletetéstől.
Túlhaladott Ca bevitel, tág Ca:P arány

Fehérje túletetés
Az elmúlt húsz évben az volt az általános vélemény, hogy a
takarmány nagy fehérjetartalma végzetes a tehén szaporodásbiológiájára. A bendőből abszorbeált ammónia karbamiddá alakul a
májban. A máj ammónia detoxikáló hatása jelentős, nagy menynyiség jelenlétekor azonban a felszívódott ammónia egy része
túljutva a májon bekerül a véráramba. A fehérjetúletetés miatt a
szérum karbamid koncentrációja megemelkedik, progeszteron
koncentrációja csökken, mely által tüsző ciszták alakulnak ki.
A plazma karbamid nitrogén 19 mg/dl feletti értékét csökkenő
vemhességgel hozták összefüggésbe. Egyes tanulmányokban a
szervízperiódus megnőtt a 16% feletti fehérjetartalmú takarmányt
fogyasztó állatoknál. Kimutatták az ammóniát a vérből 23%
takarmány fehérjetartalomnál, bár nem voltak fehérjemérgezés
tünetek. 19% feletti fehérjetartalom megnövelte a fogamzásig
eltelt időt, mindazok ellenére, hogy az első ivarzás korábban jelent meg. A magas fehérjetartalmat sok vizsgálatban összekötötték a csökkent szérumprogeszteron tartalommal, a megnövekedett
LH mennyiséggel és GnRH érzékenységgel. Következtetésként
elmondható, hogy ezen eredmények többsége hasonlít az energiahiányos tehenekben megfigyeltekre. A fehérje bendőbeli bonthatósága fontos szerepet kap. McCormick (1999) vizsgálatában
a petefészekciszták kialakulásának gyakorisága a közepes fehérjetartalmú, ám ebből nagyrészt bendőben nem emésztődő (bypass) fehérjetartalom etetésekor volt magas, a különbség azonban
nem volt statisztikailag értékelhető. Mások növelve a karbamid
(tehát bendőben gyorsan bomló fehérje) mennyiségét a természetes fehérje rovására, növelték a progeszteron mennyiségét.
További vizsgálatok során kiderült, hogy azoknál a teheneknél,
melyek nem energiahiányosak, a hipotalamusz és hipofízis hormonkibocsátását nem befolyásolta sem az ammónia, sem a fehérje mennyisége. Bár a takarmány nagy fehérjetartalmának
káros hatása a májműködéssel magyarázott, a májsejtek klinikai
mérőszámai termelő, de nem a laktáció elején lévő állatokban
nem változtak. A járulékos energiaadagolást követően a reprodukciós teljesítmények javultak. Law 2009 tavaszán összefoglalta a
fehérjeetetéssel kapcsolatos eredményeit, melyben a takarmány
fehérjetartalmának növelése csökkentette az átlagos napi energia
egyensúlyt (13,1%-kal nőtt az energiafelvétel, de jobban (26,7%kal) nőtt az energiaigény a fehérje 11,4%-ról 17,3%-ra növelésével. Az összesített energiaegyensúly tehát pozitív kapcsolatban áll
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Számos szakmai kiadványban szerepel, hogy a 2:1 Ca:P aránynál
nagyobb Ca bevitel megnöveli a cisztaképződés kockázatát.
Kalciumfüggő folyamatokkal találkozunk a mellékvese és a
petefészek szteroid hormonjai szintézisében, a szteroidogenezisben a koleszterin mitokondriumba jutásában, illetve a pregnenolon progeszteronná alakulásában. A GnRH a hipofízisbeli
LH termelődésre gyakorolt stimuláló hatása szintén rendelkezik
Ca függő mechanizmussal. A luteinizáló hormon elégtelen
termelődése az eredménye a Ca hiányának vagy kalcium blokkolók jelenlétének.
A foszfor a nukleinsavak, nukleotidok, egyes fehérjék szerves
része, hiánya számos sejtet hátrányosan érint. Az energia szállításához, átalakításához, a foszfolipid metabolizmushoz elengedhetetlen, számos koenzim fontos alkotója. A foszfolipidekben,
cAMP-ban, illetve az ezeket a vegyületeket igénylő hormonszintézis folyamatoknál tetten érhető a foszfor szerepe. A foszforhiány csökkent vemhesülést, rendszertelen ösztruszt, csökkent
petefészek aktivitást, petefészek ciszták fokozottabb megjelenését, általánosságban a szaporodásbiológia romlását okozza.
Seifi (2005) vizsgálatában a fogamzóképes és nem fogamzóképes
tehenek vérének Ca és P szintje közt különbség volt, a kalciumtartalom azonban a nem vemhesülő állatokban is elérte a normál
szintet, tehát a két elem közül érdemes a foszforra nagyobb
hangsúlyt fektetni mind abszolút, mind relatív ellátásban. Megjegyezném még, hogy a Ca a bendőben lecsökkenti a szaporodásbiológiában aktív mikroelemek felszívható mennyiségét
(is). A kalcium számos mikrolemmel oldhatatlan komplexet
képez a bendőben (sokszor már a növényben), mellyel a mangán, réz, cink, szelén és a többi eszenciális elem felszívódását
rontja. Elmondható tehát, hogy a feleslegben adott Ca (például
a takarmánymész intenzív használata annak alacsony ára miatt)
rontja az állatok mikroelem ellátásának hatékonyságát! A foszforhiány esetén csökken a takarmányfelvétel és -értékesülés, ezzel súlyosbítjuk az állat, tehát magunk helyzetét. A fejlődés során
a növények foszfortartalma kevesebb lesz, a növedékek számával,
a vegetációs időszak előrehaladtával számolni kell ezekkel a változásokkal! A Ca és P fontossága a méhfunkciókban, különösen az
ellés utáni involúciónál kiemelt. Az izomműködéshez szükséges
kalcium megjelenik a vázizmok mozgatása mellett a bendő és
nem utolsósorban a méhizomzat működésében is. Míg az ellési
bénulás megakadályozása rutinszerű, a többi izomzat szerepére
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csak a kiváló tenyésztők gondolnak. A magzatburok visszatartás
és egyéb az izomműködés elégtelenségéből (is) adódó involúciós
hiba mind befolyásolja a hormonrendszert (ACTH és a többiről az
előző részben volt szó)!
Mangán-hiány
A szakirodalomban található vizsgálatok döntő része szerint a
mangánhiány kérődzőkben csökkent reprodukciós teljesítménynyel, elsősorban tüszőciszták megjelenésével, csendes ivarzással, csökkent vemhesüléssel, abortusszal jár. A cisztás tüszők
Mn tartalma kisebb volt egyes vizsgálatokban, ám érdemes megjegyezni, hogy a mangán transzportját a gonadotrop hormonok
befolyásolják, tehát több egymásra épülő folyamatban is szerepet
játszik a mangán, melynek a vége a szaporodásbiológia minősége.
Patkányoknál a mangán klorid alkalmazásával megnőtt a hipotalamusz GnRH kibocsátása (Lee, 2006). Gyakorlati szempontból
érdemes megemlítenem, hogy a rézhiány mangánhiányhoz hasonló tüneteket produkálhat (ivararány eltolódás a születő utódoknál, nehéz vemhesülés, stb), érdemes tehát minden esetben
körültekintő vizsgálatot, adott esetben elemanalízist végeztetni
(takarmány, víz)! A mangán mennyiségét a legjobban a szőr és
a máj mangántartalma mutatja. A szőrminta vétele könnyű, az
analízis egy tized borjúba kerül. A szőr mangántartalma ellátott
tejelő állatok fekete testszőrében 6 mg/kg sza. Ez alatt az érték
alatt időszerű hiányról beszélni!

általános mennyiség), és másodlagos (a hasznosulás akadályozott) hiány feltérképezése is! A műtrágyázás hatással van a silózandó növények erjeszthetőségére. A növekvő nitrogénellátás
csökkenti az erjeszthető szénhidrátok mennyiségét, de egyúttal
növeli a növény nyersfehérje- és a nitrát tartalmát, csökkentheti
ugyanakkor a szárazanyag-tartalmat. A fiatal lucerna nitráttartalma általában magasabb, mint a már virágzásban lévőé (Orosz
és Mézes, 2007). Az A-vitamin szerepét szintén vizsgálták szaporodásélettani szempontból, nemcsak elővitaminjáét. Enyhe Avitamin hiány esetén patkányoknál értek el termékenyülést, de a
vemhesség nem maradt fenn és a magzat felszívódott. A-vitamin
hiánnyal inkább vemhesség végén kell számolni, az abortusz
gyakoriságának növekedésével, magzatburok visszatartással, halvaszületéssel, illetve vak borjakkal (Hurley, 1989).
„Szintúgy ismerje a hazában nevekedett gazda önálló helyét s
minden körülményit (…) mindenekfelett pedig ne keresse a hátramaradást, a hibát másban, mert mással nem – hanem inkább
magában, mert magával parancsolhat” (Széchenyi, 1828).

ß-karotin és A-vitamin hiány
Nagy múltra tekint vissza a karotin és a cisztaképződés összefüggésének vizsgálata, szakirodalma talán a legnagyobb, összefoglalóm nem is lehet teljes. A karotinoidok jellegük miatt fontos
védelmi funkciót látnak el az élő szervezetben. Megvédik a zsírsavakat a peroxidképződéstől, a T és B sejtek közti interakciókat
felügyelve a humorális és sejtes (ellenanyag termelő, illetve sejtszinten felismerő, bekebelező) immunrendszert irányítják. A ßkarotin bendőbeli lebonthatósága a takarmány eredetétől, a szállítás az emésztőcsatornából takarmány zsírtartalmától, a felszívás
a lipofil molekulák jelenlététől függ.
A marha az a kérődző, mely alacsony szintű A-vitamin előállítása
miatt nagy mennyiségű karotint tárol. Tejjel a mindenkori állapotnak (fajta, élettani állapot, ellátottság mértéke) megfelelő
mennyiségű karotin ürül. Adagolása általában 200-300 mg/nap
közt ideális. Hazánkban többen bizonyították a karotinellátás
hatékonyságát. Brydl vizsgálataiban a tüszőrepedés előtti LH
csúcs koncentrációja és az ovuláció közt eltelt idő hosszabbnak
bizonyult, ez magyarázhatja a karotinhiányos állatokban az anösztrusz, aciklia, megkésett tüszőrepedés és csendes ivarzás gyakoriságát. ß-karotin hiányos állat petefészkei atrofizáltak lehetnek,
gyakori a cisztaképződés. Ehhez hurutos méh- és hüvelyelváltozások csatlakozhatnak.
Külföldi szerzők vágóhídi vizsgálatai alapján a luteális szövet és
a szérum ß-karotin koncentrációk közt pozitív kapcsolat volt progeszteron termelő ciszták vagy sárgatestek esetében, tehát okozati összefüggést találtak a ß-karotin hiánya és a luteinizálódott
tüszőciszták kialakulása közt. Ami a karotinellátással kapcsolatban fontos, hogy szénakészítéskor a veszteség 30-90% is lehet a
fény, a levegő és a tárolás hatásaként. A takarmány és a víz nitrit- és nitráttartalma csökkenti a karotin felszívódását, tehát itt
is, mint minden összetevő esetében fontos a relatív (nem elég az
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