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Egyesületi élet

Senki sem maradhat tétlen!
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

A rendkívüli időjárás megmutatta számunkra, hogy milyen esendő
és tehetetlen az ember a természet végtelen erejével szemben. A
tavasz és a nyárelő rendkívüli csapadékkal érkezett. Tenyésztő társaink elmondták, hogy voltak olyan területei az országnak, ahol
alig néhány nap alatt leesett az adott hónapban esedékes eső. A
népi bölcsesség régi megfigyelése – a Medárd időszaka, mintha
egy hónappal korábban érkezett volna. Ez a hűvös-nedves időszak
csak nem akart véget érni. Nap mint nap érkeztek a komor felhők
és komoly esőkkel folyamatosan áztatták a földeket. A legelők és
a lucernatáblák talaja annyira felázott, hogy a gépi művelés lehetetlenné vált. Már itt komoly károk keletkeztek, hiszen az első
kaszálás sok helyen elmaradt és tudjuk, hogy ennek következtében
jelentősen romlanak a további jó termés esélyei. A hatalmas csapadékterhelést a földek nagy része már nem tudta elraktározni és
rendkívül komoly belvízhelyzet alakult ki. A vízlevezető csatornák
sajnos nem voltak képesek megbirkózni a feladattal, hatalmas,
kiszáradni nem akaró sekély tavak és nyomukban mocsárvilág
uralta a látómezőt amerre csak körbenézett az ember.
A miértekre sokan keresik a választ, hiszen a víztársulások erre hivatottak és ezért számítják fel a nem csekély mértékű kötelező hozzájárulást. A legtöbb helyen azonban az árkok feliszapolódtak, elgazosodtak, kökény és csipkebokrok „díszelegnek” a medrekben.
A belvíz még a hirtelen beköszöntött forró nyár ellenére is további
gondokat okoz, hiszen a víz csak nagyon lassan vonul le és az
általa okozott tömörödés olykor csak hosszú évekig tartó gondos
és szakszerű talajművelésével helyrehozható károkat okoz.
Az árvíz különösen Észak-Magyarországot sújtotta. A korábban
szelíd patakok, kisebb folyócskák megveszekedett vadsággal
öntötték el az érintett településeket. Bejárva a területet az emberben az a képzet támad, hogy ez nem itthon történik, ezt csak
a televízióban látja a világ valamelyik távoli sarkából érkező
tudósításban. Sajnos nem így volt. A víz percről percre emelkedett
és az évszázad legmagasabb vízszintjének szomorú rekordjai is
megdőltek.
Az érintett települések közül sokat nem tudtak megvédeni. A
víz meghágta (ahogy a vízügyesek használják a kifejezést) a
homokzsákokból emelt gátakat. Lakó és gazdasági épületekben is
komoly károkat okozott az ár. Ezen a területen gazdálkodó tagtársaink szomorúan mesélték, hogy a víz egyre feljebb kúszott és
végül az egész telepet körbevette. Úgy érezték magukat, mintha
egy szigeten dolgoznának, mentenék a menthetőt. A bekötőutakon
folyt keresztül a megáradt folyó, csak traktorral lehetett bejutni a
telepre. Sajnos a vésztározó területén gazdálkodók sem jártak jól,
hiszen a közösség értékeit mentendő, átvágták a gátakat és a víz
elöntötte a táblákat.
Óriási gondot jelent a tömeg- és a szálastakarmány ellátás biztosítása. Ilyen gyalázatos tejárak mellett szinte lehetetlen kigazdálkodni a takarmány költségeit, ha azt ráadásul vásárolni
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kényszerül az ember. Attól tarthatunk, hogy a nyomott tejárak
miatt kialakult kedvezőtlen hangulaton csak ront ez az áldatlan
helyzet és sokan fel fogják adni a küzdelmet, felszámolják telepüket…
Az ország dél-keleti csücskében hatalmas pusztítást okozott egy
meglehetősen szokatlan méretű és hevességű ún. „szuper viharcella”. Egy száguldó tehervonat sebességével és hangjával tört
rá a településekre. Akik épp az ott zajló lovasversenyen voltak,
úgy érezhették, hogy az ég elsötétült, a madarak elhallgattak, egy
pillanatra túlvilági módon megfagyott a levegő, majd dühöngve
csapott le az orkán – elérkezett a végítélet napja...
Heves szél döntötte ki a fákat, galamb, tyúk, sőt libatojás méretű
jég záporozott oly erővel, hogy a fákról még a kérget is leverte.
Másnap elhullott vadakat találtak a járókelők, amelyekről a szőrt
is lekopasztotta a jégverés. Az értékes termés, hibridkukorica,
búza, lucerna odaveszett. Épületben, technikában milliárdos károk
keletkeztek. Egy nagyjából 70 km szélességű sávban gyakorlatilag megsemmisült a termés. Több nagyszerű tenyészetünket is
érintette ez a katasztrófa.
A nehézségek felsorolását még sokáig folytathatnám, de engedjék
meg, hogy inkább arról írjak, hogy mit teszünk azért, hogy a bajban, szenvedésben enyhülést hozzunk.
- Szövetségünk, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége azonnal
átutalt 1 millió forintot a Vidékfejlesztési Minisztérium válságalapjába.
- Egyesületünk felügyelő bizottsága alakuló ülésén megtárgyalta
a segélyezés elvi és gyakorlati lehetőségeit.
- Szakbizottságunk megvizsgálta a segítségnyújtás lehetséges
módjait és ajánlásokat fogalmazott meg az ügyvezetés számára.
- Az egyesületi iroda valamennyi munkatársa az adott, általa látogatott területről információt gyűjtött, hogy a lehető legpontosabban behatároljuk az érintettek körét és felmérjük a telepeken esett károkat.
- Az aktuális tagdíj számlák fízetési határidejét 60 nappal,
szeptemberig toltuk ki.
- Gyűjtésbe kezdtünk és az ágazat szolgáltatói, beszállítói anyagi
támogatásával egy olyan alapot képeztünk, amelyből célzottan
egyesületünk bajba jutott tagjait próbáljuk segíteni.
Elképzelésünk szerint az összegyűlt, közel 5 millió forint
nagyságú alap úgy kerülne felosztásra, hogy a meghirdetést követően egy adott naptári napig kell egy egyszerű formanyomtatvány
kitöltésével bejelentkezni.
A területi dolgozó kollégáink, a területi igazgatók, a küllemi
bírálók és a termelésellenőrök pontosan tudják és ellenőrizhetik,
hogy az adott telep esetében valóban jogos-e a támogatási igény. A
beérkezett kérelmeket összesítjük és elbíráljuk és a döntést követő
legközelebbi termelésellenőrzési szolgáltatási számlából jóváírjuk a támogatási összeget.
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Egyesületi élet
Vizsgáljuk meg egy példán keresztül ezt az elvet. Először megállapítjuk, hogy az érintett és jogosult gazdaságok esetében összesen mekkora az a tehénpopuláció, amellyel számolnunk kell. Az
alapba gyűlt összeget visszaosztjuk ezzel a számmal és így meg
tudjuk határozni az egy tehénre jutó fajlagos támogatási összeget.
Ha például az érintett tartók összesen 50 ezer ellenőrzött tehene
érintett, akkor az alap 5 millió forintját visszaosztva 100 forint jut
egy tehénre. Ezt a fajlagos összeget írjuk jóvá a következő havi
befejési számlából, a példa kedvéért 250 forint helyett így az adott
gazdaságnak csak 150 forintot kell fizetnie az igénybevett szolgáltatásért.
Testületi üléseken foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel és úgy
véltük, hogy így célzottan tudjuk segíteni bajba jutott társainkat.
Az ágazat szereplői az ágazatért! Ma már senki sincs biztonságban a szélsőséges időjárás megnyilvánulásait illetően. Tegnap a
szomszéd került bajba, holnap én lehetek az áldozat…
Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget is arra, hogy megköszönjem az alábbi cégek önzetlen felajánlását, amellyel Egyesületünk
kezdeményezése – 1 millió forintos felajánlása – mellé álltak!
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.
Bos-Genetic Kft.
AGROTA-2L Kft.
Génbank-Semex Magyarország Kft.
OMT Zrt.
Alta Genetics Hungary Kft.
Holstein-Genetika Kft.
Interbos Kft.
Intermix Kft.
Sersia Farm Kft.
Genemax Kft.

(3.000.000 Ft)
(250.000 Ft)
(200.000 Ft)
(200.000 Ft)
(150.000 Ft)
(150.000 Ft)
(100.000 Ft)
(100.000 Ft)
(100.000 Ft)
(100.000 Ft)
(100.000 Ft)
(50.000 Ft)
Köszönjük!

Genomszelekció
A tenyésztés területén is drámai változások érkeznek. Sokan úgy
gondolják, hogy a mesterséges termékenyítés bevezetése óta nem
volt olyan nagy hatású változás, amellyel az ágazat szembesült,
mint a genomikus információkon alapuló tenyészértékbecslés
bevezetése és széleskörű alkalmazása.
A genomika alapja az adott egyed genom, tehát örökítőanyagszintű ismerete. Ezt az adott egyedi mintázatot vetik össze a populáció már értékelt egyedeinek mintázatával. A hasonlóság vagy
éppen az eltérés mértéke ad tájékoztató jellegű tenyészértéket az
adott egyed és a populáció megbízható ivadékteljesítmény-vizsgálat (ITV) során értékelt egyedei vonatkozásában. Nagyon fontos ismérvei ezek a következő érának. A genomikus információk
használata lehetővé teszik a genetikai tulajdonságok meghatározását akár embrió korban is! Ennek megfelelően a fiatal tenyészbika-jelöltek kiválasztása már egészen korán megtörténhet. Egyesek
véleménye szerint nem is szükséges a továbbiakban a klasszikus
– véletlenszerű párosításokon és országos eloszlásban kipárosított
– ivadékteljesítmény-vizsgálat ahhoz, hogy nagy megbízhatóságú
tenyészértékeket kapjunk. Azt azonban mindenki elismeri, ahhoz,
hogy a genomikus eredményeket valamihez viszonyítani tudjuk,
szükséges az ún. referencia adatbázis felépítése és fenntartása,
vagyis a klasszikus ITV.
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A genomika hatalmas lehetőséget teremtett a mesterséges
termékenyítő állomások számára, hiszen a piacok felosztása a
korábbi időszakban megtörtént és nem igazán mozdultak el az
arányok. Ez most gyökeresen megváltozik, hiszen a bevételi
oldal számai a világban tapasztalt alacsony tej átvételi áraknak
köszönhetően nem tud növekedni, akkor az eredményükön
csak a költségoldal lefaragásával tudnak javítani. A genomikus
tenyészértékbecslés során elmarad az ITV szükségszerű velejárója, a majd 5 éves várakozás a tenyészbika-jelölt első
tenyészértékének megjelenéséig. Ez közel 25.000 € (mai árfolyamon 7 millió forint) tartási költség bikánként, és ne feledjük, hogy
10 fiatal bikából jó esetben egy képes komoly piaci szereplésre.
A többi 9 bika selejtezésre kerül. Ha ezt is számításba vesszük,
világosan látszik, hogy egy-egy sikerbika közel 70 millió forintos
mínusszal indul. Ezért vált ilyen gyorsan népszerűvé a genomikus
tenyészérték, hiszen jelentős költségektől kíméli meg a mesterséges termékenyítő állomásokat.
Nem véletlen, hogy Észak-Amerika mesterséges termékenyítő állomásai már 2006-ban állami pénzek (USDA) segítségével konzorciumot alakítottak és 7 éven keresztül kizárólagos hozzáférést
biztosított a közreműködő cégek számára. Természetesen Európa
sem maradt válasz nélkül és megalakították az EUROGENOMICS
nevű vállalatot, amely meglehetősen ellentmondásos formában
szintén monopóliumot épített ki. Ez utóbbi sokkal inkább egy
profitorientált magánvállaltként működik és elutasítóan viselkedik
az európai törzskönyvező szervezetekkel szemben.
Magyarország abban a szerencsés helyzetben van, hogy mesterséges termékenyítő állomásain keresztül mind a két érdekkörben aktív szereplő. A nagy kérdés azonban az, hogy azok az adatbázisok,
amelyek a becslés alapját képezik, kinek a birtokában találhatók
és mennyire felelnek meg a felhasználó ország környezeti adottságainak.
Az Európai piac eddig viszonylagos védelem alatt állt, hiszen az
Unió rendelete (EC 427/2006) kereskedelmi forgalmazásra szánt
tenyészbikák számára előírt egy bizonyos szintű (50%-os) megbízhatóságot, amelyet az ICAR által elfogadott módszerrel állapítottak meg. A kutatóműhelyek egy ideje megfeszítetten dolgoznak azon, hogy ezeknek a kitételeknek, mint minimum követelményeknek meg tudjanak felelni. Az áttörés hosszú szakmapolitikai birkózás után, az augusztusi futtatást követően várható, hiszen a nemzetközi előírások szerint, amennyiben egy
előzetes INTERBULL teszt alapján a fehérje tulajdonságra vonatkozóan az adott cég genomikus becslés módszertana és eredményei megfelelnek a kiírásoknak, akkor ezzel a becslési eljárással kapott tenyészértékek hivatalosnak tekinthetők, hagyományos
ITV és akár egyetlen utód teljesítménye nélkül is!
Arra kell felkészülnünk, hogy éves körüli, fiatal tenyészbikák jelennek meg tömegével a katalógusokban olyan tenyészértékekkel,
amelyek kizárólag csak genomikus információkon alapulnak.
Természetesen nem kívánunk a haladás útjába akadályt állítani,
de az ágazat szakértői szinte egyöntetűen az óvatos megközelítés
mellett érvelnek. Emlékezzünk, hogy korábban a QTL-ek alkalmazására, majd a marker szelekcióra esküdöztek – majd gyorsan
el is felejtették azt…
Ma még kevéssé feltárt összefüggések alapján drámai változást
indukálhat ennek az új módszernek a bevezetése a szarvasmarhatenyésztésben, azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy a
sertéstenyésztők már átestek ezen és nem sok jó és maradandó
született belőle.
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Egyesületi élet
Összefoglalva, kiváló eszközként kell alkalmaznunk a tenyészbika-jelöltek előszelekciójában, de a nagyarányú felhasználástól
óvva intenék mindenkit. Hamarosan értékelődnek azok a fiatal
bikák itthon is, amelyek rendelkeznek genomikus tenyészértékkel.
Megláthatjuk, hogy mennyire váltják be majd az előzetes elvárásainkat.
A genomszelekcióval kapcsolatos várakozásokról, véleményekről
elismert tenyésztő szakembereket is megkérdeztünk.
Véleményeiket itt olvashatják:
Világszerte új lehetőség tartja izgalomban a holstein tenyésztő társadalmat. Ez a genomvizsgálaton alapuló tenyészállat kiválasztás
lehetősége, mely a holstein tenyésztésben mindig élen járó északamerikai kontinensről indult.
Az elmúlt évtizedben mi tenyésztők megszoktuk, hogy szinte a
világ bármely holstein tenyészbikájától származó szaporítóanyaghoz korlátozás nélkül hozzájuthattunk. Megszűntek a korábbi
korlátok minden oldalról, utoljára a Tenyésztő Egyesület szakmai szűrője is, így a tenyészbikaválasztás felelőssége kizárólag
a tenyészetekben dolgozó szakemberre marad. Ő legfeljebb a
párosító programokat üzemeltető forgalmazóktól kérhet segítséget, mely cégek természetesen már egyáltalán nem biztos, hogy
pártatlanul döntenek, mivel mindenki a saját portékáját szeretné
eladni.
Úgy érzem, a tenyésztők jól végzik munkájukat kis országunkban, mivel az egy tehénre jutó átlagos laktációs tejtermelés évről
évre töretlenül emelkedik. Vélhetően az egyre bővülő tenyészbika
kínálatban is el tudunk igazodni.
Alig szoktunk hozzá az ivarspecifikus sperma használatával
bővülő új lehetőségekhez, most itt van az újabb kihívás, a genomszelekció nyújtotta információk segítségével ígért gyorsabb genetikai előrehaladás. Ez a forradalmian új technológia jelenleg már
az egész holstein tenyésztést befolyásolja, talán még meg is osztja. A különböző kontinenseken működő, de a holstein tenyésztésben meghatározó mesterséges termékenyítő állomások, vállalatok
is eltérően reagáltak. Egyesek töretlenül indítanak a korábbihoz
hasonló számú tenyészbikát saját ivadékteljesítmény-vizsgálati
programjukban, de már alkalmazzák úgymond segédeszközként a genomvizsgálatot. A többség kisebb-nagyobb mértékben
csökkentette az ivadékvizsgálatban elindított tenyészbika jelöltek
számát, mivel az indítandó állatokat elsődlegesen a genomvizsgálat eszközével értékelve, a gyengén értékelt egyedeket kizárta a
későbbi ivarvizsgálatból.
Végül egyes mesterséges termékenyítő állomások amellett,
hogy folyamatosan csökkenteni kívánják a drágán üzemeltetett
ITV-programjaikat, már forgalmazzák a kizárólag genomikus
tenyészértékkel rendelkező fiatal bikáikat.
Itthon is azt halljuk, hogy ezekből a szaporítóanyagokból, melyek nem rendelkeznek semminemű ivarvizsgálati eredménnyel,
a tengerentúlon egyre többet adnak el. Forgalmazásuk Magyarországon is elkezdődött, gondolkodóba ejtve az amúgy is zavarba ejtő kínálatból vásárló magyar tenyésztőket. Európa más
országaiban élő tenyésztőtársainkhoz képest eddig is kevesebb
hazánkban értékelt tenyészbikát használtunk, most talán ez a
szám is csökkenhet a gyorsabb előrehaladást ígérő, ugyanakkor
sokkal bizonytalanabb, először a tengerentúlról érkező kizárólag
genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák eredményeként.
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A hazai mesterséges állomások is élnek a genomvizsgálat adta
lehetőségekkel, halljuk, hogy az ivadékvizsgálatban indított bikáik
genomja értékelt, a gyenge eredményeket mutató egyedeket már
kizárják az ivadékvizsgálati programjukból.
Következésképpen várható, hogy az elindított tenyészbikajelöltekből e módszer alkalmazásával a korábbinál több állat
értékelődik magasabb tenyészértékkel, elérve az itthoni forgalmazási szintet.
Ez esetben a ciklusspermát fogadó tenyészet is nyertessé válik. A külföldről érkező genomra vizsgált, de ivadékvizsgálattal
nem rendelkező bikák esetében szinte hasonló a helyzet mintha
genomvizsgált ciklusbikát vásárolnánk. Ne felejtsük el, hogy ez
esetben a megbízhatóság egyes fontos tulajdonságokban a pusztán
genomvizsgált egyedeknél a 60%-ot sem éri el.
Tehát könnyen tévedhetünk, ha csak genomikus tenyészértékkel
rendelkező, a forgalmazó által leendő topbikaként reklámozott
szaporítóanyagot vásárolunk.
Viszont aki kivárja a később az utódokról értékelt termelési eredményeket, mindenképpen nyertes lehet. Azért, mert várhatólag
a genomvizsgálat során kiemelkedő eredményeket elért bikák
szaporítóanyagát első körben szélesebb réteg valószínűleg több
országban, nagyobb számban használja. Így a bika már az első
körben több utóddal fog rendelkezni, mintha csak hazájában indult volna ivadékvizsgálaton. Ilyen módon akár leendő amerikai
listavezető tenyészállatnak is közel azonos időben lehet valódi
magyar tenyészértéke, emellett még Európa számos országában,
nagyobb utódszámban. Így a tenyésztők határozottabban tudnak
tenyészállatot választani az egyre több és folyamatosan jelentkező
valódi termelési eredmény láttán a korábbiakhoz képest, mikor
esetleg csak az észak-amerikai utódok küllemét és termelési eredményeit vehettük alapul a használandó bika kiválasztásánál.
Az biztos, hogy az elkövetkezendő néhány évben a genomszelekció nagy hatással lesz a világ holstein tenyésztésére, az egyes
mesterséges állomások létére, jövőjére.
Hogy mi tenyésztők mit nyerhetünk, vagy talán veszíthetünk e
módszer széles körű elterjedésével, véleményem szerint csak
néhány év múlva fog pontosan kiderülni.
Illés László
állattenyésztési főágazat vezető, Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Milyenek a genom analizált kisbikák tenyészértékei? Nagyon magasak. (Ha mégsem, akkor nem szerepel az ajánlatokban.)
A tenyészértékek megbízhatósága? Akár 60% körüli.
A tenyészértékek komolyan vehetősége? A tehénállományokkal
kapcsolatos tenyésztési elképzelések megvalósításának eszközeként?
Gondoljunk a HFTE által forgalmazásra javasolt hazai bikakörre!
Nem véletlen a minimum 75%-os (küllemnél 70%) megbízhatóság.
Még így is előfordul egy-egy bika esetében, hogy valamelyik
tenyészértéke jelentősen változik. Tovább színesíti a genomanalizált bikákról alkotott képet az, hogy az itthoni körülményektől
igen eltérő tartási és takarmányozási viszonyok között vizsgált
egyedek értékeiből kialakított bázis az, amihez ezeknek a fiatal
bikáknak a genomanalízissel látszó tenyészértékeit viszonyítják.
Somos Zoltán
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FELHÍVÁS
KÁRENYHÍTÉSI ALAPBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
A társadalmi felelősségvállalási programok iránt a hazai cégek
is elkötelezettséget mutatnak, s eziránt egyre nagyobb igény jelentkezik a fogyasztók, – esetünkben a holstein-fríz tenyészetek
részéről is.
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete ezért 1.000.000 Ft induló tőkével egy Kárenyhítési Alap létrejöttét kezdeményezte,
melyből azon tenyészetek – árvíz-, belvíz- vagy éppen jégkárral sújtott holstein-fríz tartó telepek – részesülnének, melyek az
elmúlt hónapok időjárási szélsőségei miatt kerültek kilátástalan
helyzetbe. Elképzelésünk szerint a támogató cég lehetőségeihez
igazodó támogatási összeggel mi közösen oly módon segítenénk
a rászoruló tenyészeteket – melyek jövőképpel rendelkező, jól
menedzselt, termelés-ellenőrzésben részt vevő, nem felszámolás
alatt lévő telepek –, hogy az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló
Kft. felé fizetendő termelésellenőrzés díjából egységes kedvezményben részesülnének.
A kezdeti, az Egyesület által felajánlott 1.000.000 Ft-hoz az ÁT
Kft. 3 millió forinttal járult hozzá, s a kezdeményezést támogatva
példamutatóan a teljes, szűken vett holstein tenyésztési szolgáltató
cégkör (szaporítóanyag forgalmazók, mesterséges termékenyítő
állomások) összezárt, egységesen 50.000-250.000 Ft-tal támogatva a kezdeményezést.
Arra kérjük tehát Önöket, – a szarvasmarha-ágazatban
tevékenykedő, a tenyészeteket kereskedelmi partnernek tekintő vállalkozásokat, – hogy lehetséges ötleteitekkel, s – ha módjukban áll
– pénzügyi támogatásukkal járuljanak hozzá a kezdeményezéshez,
hiszen az önhibájukon kívül bajba jutott cégek léte valamennyiünk
jövője is egyben.
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A támogatási összeg lehívása és megjelenése kb. 40-60 nap múlva
lenne esedékes, eddig kell majd bejelentkezniük a károsult vállalkozásoknak Egyesületünknél. Az igény jogosságát természetesen
objektív elvek alapján bíráljuk el, hiszen küllemi bírálóink,
területi igazgatónk, az ÁT Kft. területi képviselői mind reálisan
látják az adott tenyészet helyzetét, a támogatás mindenképpen a
leginkább rászorultakat illeti meg. A több irányból érkező kisebb
vagy jelentősebb támogatás összességében sok tenyészet túlélési
esélyét növelheti az Ön és cége segítségével.
Bízva abban, hogy az egyre gyarapodó összeg minél több
tenyészet gondjain enyhít majd, – s jó alapot teremt a későbbi
eredményes munka- és üzleti kapcsolatoknak is – várjuk támogató
jelentkezésüket a jó ügy érdekében.
Ha Ön is felelősséget érez a hazai holstein-fríz tenyésztés iránt,
s ha jelképesen is, de segíteni szeretne a gondokkal küzdő
tenyészeteken, kérjük szándékát az office@holstein.hu címen
szíveskedjen jelezni.
A kezdeményezéshez való csatlakozással mindannyian csak nyerhetünk.
Segítő támogatását tisztelettel megköszönjük.
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
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Holstein küldöttgyűlés Domonyvölgyben
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

21 év. A kor, melyet tenyésztőszervezetünk az alapítástól számítva
elért, az egykori angol jogrend szerint is nagykorúságnak számít.
Ez mára már a szakmai hozzáértésben is jól érzékelhető, hiszen a
tavalyi zárások alapján sikerült elérnünk, hogy – közel 40 évnyi
holstein tenyésztés után –, 457 tenyészet átlagában telepeink 30%a 9000 kg laktációs szintet meghaladva termel, s 10%-ot alulról
épphogy súrolja a 10.000 kg feletti (40 tenyészet) telepek aránya.
Joggal lehetünk büszkék eredményeinkre.
„Nagykorúságunk” tenyésztőszervezetünk életében is változásokat hozott. A május 27-i domonyvölgyi küldöttgyűlésünk egyrészt az ötévente időszerű, több hónapig tartó tisztújítás utolsó
eseménye, másrészt tenyésztési rendszerünk fejlődésének fontos
állomása volt. Február közepétől megyei gyűléseken volt lehetősége a tagságnak küldötteket választani, április és május eleje az
elnökségi tag (6 fő) delegáló regionális ülések időszaka volt.
A piramis-szerűen építkező döntéshozó rendszer alapján a
küldöttgyűlés feladata az egyesület elnökének, az alelnök személyének, valamint a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak
megválasztása. Az egyesületet az elkövetkező öt évben is régi-új
elnökünk, Kiss Ferenc, a geleji Dél-borsodi Agrár Kft. ügyvezetője
irányítja, alelnökként Kerecsényi András, a Dunakiliti Agrár Zrt.
elnök-igazgatója segíti munkáját. Az elnökségben Antal Gábort,
a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatóját és Dr. Papp Zoltánt a
Nagisz-Tej Kft. ügyvezetőjét újraválasztották, új tagként erősíti
a szakmai munkát Gamós András, a Milkmen Földesi Tejtermelő
Kft. ügyvezetője és Dr. Monostori István, a Bos-Genetic Kft.
ügyvezető igazgatója.
A felügyelő bizottságot 2/3-os többséggel választották meg a
jelenlévő döntéshozók, melyet az elkövetkező ötéves ciklusban
Veres Zoltán, a Génbank-Semex Magyarország Kft. ügyvezetője
vezet, tagjai Dr. Herceg Károly a Herceg Farm Kft-től és Dr. Tatár
Gyula, a Dél-Pest megyei Mg. Zrt. ágazati igazgatója.
A szép környezetben 180 küldöttet és vendéget üdvözölhettünk.
A küldöttlétszám sajnos az elmúlt évek folyamatos ellenőrzött
tehénlétszám fogyása miatt 96 főre csökkent, a kötelező 50%-os
jelenlét már kezdéskor megvolt.
Kiss Ferenc bevezetőjében elmondta, hogy 2004-ben merőben
új kihívást jelentett az uniós tagság a hazai tejtermelő tenyésztők
számára, melynek sajnos sem az állattenyésztők, sem az ország
nem volt nyertese. Kiszolgáltatottá váltunk saját országunkban,
különböző támogatási jogcímekkel piaci kirekesztési státuszban
tartanak. Jól mutatja a tenyésztők problémáját a tejtermelés volumene, a tenyészállatok létszáma. Olyan mértékben csökkennek
a tenyészetek létszámai, ami már a hatékonyság szempontjából
is rossz irányt mutat. Hazánkba ömlik a vegyipari módszerekkel előállított, az egészséges táplálkozás igényeit messze
nem kielégítő, elsősorban profittermelő élelmiszer-előállítók
áruja. Különböző áruházakban most is már 110-115 Ft-tól lehet tejet kapni, ez a bruttó ár nem elegendő az újratermeléshez.
A megváltozott gazdasági környezet a termelés szabályozását, a
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mint a populáció legnagyobb hiányossága – 10, az indirekt ellésmutató 3%-ot kap.
Az október végi cremonai Európa-bajnokságon öt magyar tehenet
neveztünk és két fiatal felvezetőnek lesz esélye a megmérettetésre
a 16-20 és 21-25 évesek korosztályában.
Török Zoltán gazdasági vezető az Egyesület pénzügyi helyzetét
ismertette. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege szerint 210.748 eFt
mérleg főösszeg mellett 16.334 eFt tárgyévi eredménnyel zártuk
a 2009-es költségvetési évet. Megállapítható, hogy az Egyesület a
2009-re elfogadott költségvetési tervnek megfelelően gazdálkodott, folyamatos likviditás mellett sikerült megőriznie tartalékai jelentős részét és biztos pénzügyi alapokon kezdte meg a
következő évi működését. 2010-re, tekintettel a szűkebb és tágabb
gazdasági környezet ez évi kilátásaira, a tejágazat bizonytalan
helyzetére, óvatosan, 443 millió 900 eFt bevétel és 440 millió 300
eFt kiadás mellett 3.600 eFt eredményt terveztünk. A HOMAKO-ÁT
Kft-ben 34,27 %-os részesedéssel vagyunk jelen.
Dr. Herceg Károly a Felügyelő Bizottság elnöke röviden foglalta össze az Egyesület gazdálkodását. Az Egyesület 2009. évi
gazdálkodása a terveknek megfelelően zajlott, működése biztos
pénzügyi alapokon nyugszik. Ezt a független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja, melynek záradéka a következő:
„A könyvvizsgálat során az egyesület egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati sztenderdekben foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített
éves beszámolót a számviteli törvényben és a 224/2000-es Kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott
általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk
szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesülete 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”
A 2010. évi költségvetési terv kellő óvatossággal készült, az biztonsággal végrehajtható.
Kedves és örömteli esemény az elismerések átadása, ebben a
körben adtuk át a mestertenyésztői elismeréseket, az emlékplaketteket, az Ezüstkanna-díjakat és a magas laktációs termelések elismeréseit is.
Nyilas Mihály alelnökünktől évtizedes munkáját megköszönve
bőr oklevéllel és egy gyűjteményébe illő Rothschild-mintás Herendi vázával búcsúztunk, Dr. Gábor István és Andrássy István elnökségi tevékenységét is bőr oklevéllel ismertük el.
Mestertenyésztőként két hölgyre lehettünk büszkék, idén a női
kvalitásokat kerültek előtérbe. Varga Ágnes Mezőfalváról és Gajda
Nikolett (Kinizsi 2000 Zrt., Fábiánsebestyén és Csanyteleki
Agrárszövetkezet) nyerte el a címet, Emlékplakett szakmai elismerést
• Kenéz Lászlóné (HFTE)
• Dr. Sümeghy László (Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.)
• Dr. Sebestyén Sándor (Ommi-MgSzH)
• Magyar József (Mezort Csoport)
kapott a holstein-fríz fajta fejlesztéséért végzett munkája jutalmaként.
Hosszú
Szomatikus
Elléslefolyás
hasznos
Az Ezüstkanna-díj 4 éves történetében a 8 ezüstSejt Pont
Indirekt
élettartam
kanna (évente a legmagasabb tejtermelésű
10
10
3
első- és többlaktációs 220-225 fajtakódú
Másodlagos értékmérĘk
holstein-friz tehén) közül 6 a paksi Milkmen
23
Földesi Tejtermelő Kft. irodáját díszíti. Az

hatékonyság növelését tette szükségessé. Közel 40%-kal csökkent
a tej felvásárlási ára, pedig ezen ágazat az egyik legnagyobb
tőkelekötést igénylő szektor. Nagyon veszélyes terep egy alapvető
élelmiszert ilyen visszás módon kezelni. Egyesületünk szakemberei a hazai jogszabályi háttér kidolgozásában aktívan vettek
részt, emellett elvégzik a tenyésztőink számára hozzáférhető EU-s
források és nemzeti támogatások koordinálását, valamint igazolások kiállítását. Kiteljesedett szakmai érdekképviseletünk hazai és
nemzetközi szinten.
Stratégiai kapcsolatok kialakításával, az ÁT Kft. sikeres és
példaértékű privatizációjával tenyésztőszervezetünk régi koncepciója teljesült. Eredményeink mellett sajnos a magyar
tenyészállatokkal történt súlyos visszaélések felderítését is el
kellett végeznünk. Kül- és belföldi partnereink elismerően nyilatkoznak az egyesületben folyó szakmai munkáról. Működésünket
stabil anyagi háttér, piacképes szolgáltatások egyre bővülő köre
jellemzi. Fokozottan figyeltünk arra, hogy a tagsággal járó terhek
ne növekedjenek. A következő években szakmai munkánkkal a
térség meghatározó holstein-fríz tenyésztőszervezetét kívánjuk
működtetni. Igyekszünk a térség európai uniós integrátoraként
a határon túli, elsősorban magyarlakta területek tenyésztésszervezésében aktívan bekapcsolódni érdekképviselet, jogszabályalkotás és műszaki fejlesztések kidolgozása terén.
Kőrösi Zsolt vázolta az idei munkatervet. A tavaly kiderült
hamisítások kiküszöbölésére az új származási igazolásba bankjegytechnikai biztonsági elemeket építettünk be, reméljük, így meg
tudjuk védeni a tenyészállatainkat kísérő dokumentumokat.
ITV-ben a 2009. évben 58 bika indult, idén 50-55 bika reális. Értéknövelt bírálati szolgáltatásként találkozhatnak elemző
grafikonjainkkal, melyek szakmai döntéseiket segítik. Vélhetően
kb. 300 KPLSZ adunk ki 2010-ben is, a csökkenő populációméret
miatt a korábbi években használt szaporítóanyag-mennyiség
csökken, idén vélhetően 570.000 adag műszalma fog fogyni Magyarországon a hivatalosan bejelentett adatok szerint. A hazai
ITV-ben értékelődött bikák arányát a hazai forgalomban célszerű
lenne növelnünk.
2010-ben a küllemi bírált egyedek számát 40.000-re tervezzük,
bikanevelő-tehén szemlét és igény szerint bikabírálatot végzünk.
A termelésellenőrzés új tulajdonosi szervezetben végzi az
adatgyűjtést, cél a versenyképesség javítása.
Bázisváltás évét éljük, tehát a 2005-ben született tehenek
tenyészérték átlaga képezi a számítások alapját, a nulla pontot. A hosszú hasznos élettartamot és az indirekt elléslefolyást a
küldöttgyűlés egyhangú határozata alapján beépítjük a HGI-be.
A korábbi súlyozás szerint termelésben zsír 15%, fehérje 40%,
(55%), küllemben tőgy 23%, lábszerkezet 12%, (35%), szomatikus sejtszám 10% volt.
Az új indexben a nemzetközi trendeknek megfelelően a fehérje aránya 30%-ra csökken, a zsír marad 15%, a tőgy és a láb
hangsúlyos marad, s mivel a legtöbb problémát a láb-lábvégek
hiányosságai okozzák, így ezt a tulajdonságcsoportot 16 százalékra erősítjük, s a tőgy is 16%-kal szerepel. Így 45% termelés,
32% küllem arány alakul ki. Az egészségügyi mutatókat 23%-ra
emelve a szomatikus sejtszám 10, a hosszú hasznos élettartam –
Tulajdonságok
súlyozása
(elvi %)

Zsír

Fehérje

TĘgy
Index

Láb
Index

Új HGI

15

30

16

16

FĘ tulajdonságok
arányai (%)
Változás a régi
indexhez képest
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elsősök között 30057 8266 1 Nemes (305 napos st. laktáció adatai:
18.636 tej kg, 473,0 zsír kg és 543,9 fehérje kg), több laktációban
30057 4320 2 Fáni 5. laktációjában (305 napos st. laktáció adatai:
19.231 tej kg, 501,6 zsír kg és 542,5 fehérje kg) érte el eddigi
csúcstermelését. Ő egyébként márciusban ötödik laktációjával
már az Aranytörzskönyvet is megérdemelte.

Az Év tenyészbikája 2009-ben a Bos-Genetic Kft. által forgalmazott 18192 BG Camelot Marmax TL TV lett, termelési oklevéllel
idén is a 9500 kg feletti (80 db) tenyészeteket jutalmazzuk.

Küldöttgyulés 2010.

21 éves egyesületünk május 27-én szervezte tisztújító küldöttgyűlését, a rendezvényt 180 küldöttünk és vendég tisztelte meg jelenlétével.

Nyilas Mihály, a Sombereki Mg. Zrt. elnöke nyugdíjba
vonulása okán elhagyta elnökségünket, s évtizedes alelnöki
tevékenysége után az oklevél mellett egy Rothschild mintás
Herendi vázával búcsúztattuk.
Dr. Andrássy István (Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major)
és Dr. Gábor István (Bátor Trade Kft., Nyírbátor) lemondott elnökségi mandátumáról, munkáját bőr oklevéllel
köszöntük meg.

2010/3.
A10|Holstein
FelügyelőMagazin
Bizottságba jelölt kollégákra szavazatukat a szünetben adhatták le, melyet a jelölő- és szavazatszámláló bizottság összesített.

Két hölgy, Varga Ágnes (Mezőfalvai Zrt.) és Gajda Nikolett (Kinizsi 2000 Zrt., Fábiánsebestyén és Csanyteleki Agrárszövetkezet) kapta idén a mestertenyésztői elismerést.
Emlékplakettet kaptak munkájukért:

Dr. Sebestyén Sándor (Ommi-MgSzH)

Magyar József és a Mezort Csoport
munkatársai

Az év tenyészbikája, 18192
BG Camelot
Marmax
tulajdonosa a
Bos-Genetic
Kft. volt, a
plaketteket
dr. Monostori István
ügyvezető
vette át.

Az Ezüstkanna-díj ismét a Milkmen
Földesi Tejtermelő Kft., Paks
tenyésztési elveit honorálja.

Kenéz Lászlóné

A legmagasabb termelésű telepek
munkáját oklevéllel ismertük el,
számuk örvendetesen gyarapszik.

Egyesületi élet

XVII. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda Napok
Berkó József
területi igazgató, HFTE

Minden kedvezőtlen közgazdasági helyzet ellenére az eddigi legnépesebb mezőny gyűlt össze idén tavasszal Hódmezővásárhelyen.
124 állatot neveztek 29 tenyészetből. Szinte hihetetlen és egyben
csodálatra méltó az az elszántság, amivel a tenyésztők erre a nagyon szép és színvonalas versenyre készülnek, félretéve a napi nehézségeket. Az idén a megszokott problémák mellett még egy izlandi vulkán is beleszólt a verseny
menetébe. Az előre leszervezett
ír bírót otthonmaradásra kényszerítette, és ezért az utolsó pillanatban Olaszországból Guido
Oitana úr az Anafi hivatalos bírója vállalta a show-bíró szerepét.
Munkája nem volt könnyű, nem
csak a szoros időrend, hanem a
győztesek kiválasztásának módja miatt, ami másképp történt,
mint a megszokott. Az izgalmak
fokozása érdekében, kollégáim
egy új forgatókönyvet találtak ki.
A bíró először a 6. helynél hátrább
végzőket választotta ki, majd
az első hatból impulzív zenei
kíséret mellett, fordított sorrendbe lettek kiléptetve a helyezettek,
értelemszerűen utoljára a győztes. Elsőre szokatlan volt a menet,
de mindenképpen izgalmasabb és látványosabb. Ha a stúdió és
a ring munkája teljesen összehangolódik, még sok látványos
győztes kiválasztásban lesz részünk.
A szombati ünnepélyes díjkiosztó
számtalan díja mellett, egyesületünk
itt adja át az Év Tenyésztője címet és
a vele járó aranygyűrűt.
Nehéz egy olyan ajándékot titokban
tartani, amihez bizonyos testméret
szükséges, de a díj történetében talán most először sikerült.

Madar László ott a zöld gyepen, a ceremónia megfelelő idejében
tudta meg, hogy az egyesület vezetése az előző évi eredményei
alapján neki ítélte ezt a nagyszerű elismerést. Soha rosszabb
meglepetést. Természetesen nagyon köszönjük Laci közvetlen
munkatársainak a segítségét, és gratulálunk a díjhoz.
A délutáni felvezetők ügyességi versenye igen rossz hangulatban
találta a versengő állatokat. Lehet, hogy ők már érezték a rendkívüli május előszelét. A verseny történetében ennyi verőhibát, ellenszegülést még nem láttunk, sőt olyan kitörés is volt, ami miatt
ki kellett zárni a
versenyző párost.
De mindezek ellenére izgalmas
versenyt láthattunk, és a többség nagyon szép
gyakorlatot mutatott be.
Közülük szerezte meg a győzelmet Zsingellér Éva, Szögi Szilvia és Mődlinger
Éva előtt.
Vasárnap elszánt arcokkal
találkozhattunk az ifjú holstein-fríz tenyésztők felvezető
versenyén. Érezhető, hogy
milyen fontos a gyerekek számára a sikeres szereplés.
Keményen dolgoznak érte,
több héten át készülnek,
vezetik a sokszor náluk tízszer súlyosabb állatokat. Sok
az ismerős arc, így van ez, ha
valaki már 10 éves kora előtt
elkezdi a versenyzést, és
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minden évben megpróbál győzni. Közben megtanulja a versenyzés
minden szabályát és a legfontosabbat: elfogadni a bíró döntését.
Mert bárhová is sorolja őt, azt elfogadva kell erőt meríteni a
következő évi megmérettetésre.

Első helyezettje: a 32835 2971 0 számú CSÓRI
Apja: 18174 GAVOR
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön-major
Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 30350 5473 0 számú WELMOED
Apja: 19955 ALIBI
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Második helyezettje: a 39007 1834 5 számú ZSUZSA
Apja: 20372 LANG-ENGLAND M JACKSON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly
Első helyezettje: a 32238 4839 0 ONGA FELLEG MOIRA
Apja: 20527 ONGA PJ. FELLEG OUTSIDE
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Holstein-fríz tehén IV. kategória

Idén Herczeg Krisztián győzött, Korhammer Norbert és Dóri Tibor előtt. Gratulálunk.
VII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok holstein-fríz
fajta eredményei
Holstein-fríz szűzüsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 32238 5527 5 ONGA WINSTON VIPER
Apja: 19402 SUNDAY DUR HYMAN WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Második helyezettje: a 39007 2464 5 számú CIFRA
Apja: 18648 LATUCH CONVINCER FARLEY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly
Első helyezettje: a 30880 5787 6 számú MEDUSE
Apja: 19402 SUNDAY DUR HYMAN WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

Harmadik helyezettje: a 30055 7041 5 számú NÓRA
Apja: 19151 NAGYKUN DIADÉM SEPTEMBER
Tenyésztő és tulajdonos: Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás
Második helyezettje: a 32238 4488 6 ONGA BOLTON JAYDEN
Apja: 19511 SANDY-VALLEY BOLTON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Első helyezettje: a 30350 5127 4 számú DRANICA
Apja: 18715 BRAEDALE GOLDWYN-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 32238 5310 9 ONGA WINSTON ASTY
Apja: 19402 SUNDAY DUR HYMAN WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Második helyezettje: a 32455 7083 3 számú LUCA
Apja: 20364 BG FRITZ SEPTEMBER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

2010/3.
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Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: a 32262 8697 3 számú MELISSA
Apja: 18001 DOOLHOF DECEMBER
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Második helyezettje: a 30350 4910 9 számú ESZTIKE
Apja: 19504 JENNY-LOU MARSHALL P149-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Első helyezettje: a 31951 7353 7 számú IBOLYA
Apja: 19402 SUNDAY DUR HYMAN WINSTON
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc
Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje: a 30833 2888 5 számú RÓZSI
Apja: 18585 DESLACS MILKSTAR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft.,
Kisdombegyház
Második helyezettje: a 30232 6219 8 számú MUKI
Apja: 19003 FANTASY BRITT GAP-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom
Első helyezettje: a 32497 7625 7 számú BÖBE
Apja: 18707 BG DETEKTÍV SPY
Tenyésztő és tulajdonos: Kisalföldi Mg. Zrt., Nagyszentjános
Holstein-fríz tehén VII. kategória
Harmadik helyezettje: a 30368 6696 5 számú ÖRMÉNY
Apja: 17731 PURSUIT SEPTEMBER STORM-ET
Tenyésztő: Győzelem Mg. Szövetkezet, Lajoskomárom
Tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Második helyezettje: a 30821 6407 9 számú FÁRAD
Apja: 16993 COMESTAR STORMATIC-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Békési Egyetértés Kft., Békés
Első helyezettje: a 32505 6615 7 számú SALLE
Apja: 20365 PICSTON SHOTTLE
Tenyésztő: FRA import embrió
Tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes

Első helyezettje: a 30230 5422 3 számú DALOS
Apja: 17645 O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: KÖRÖS 2000 Kft., Szeghalom
Holstein-fríz tehén X. kategória
Harmadik helyezettje: a 30071 8766 6 számú BOKROS
Apja: 15900 ZICOSTAR
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön-major
Második helyezettje: a 30055 5752 6 számú OSZI
Apja: 14045 QUALITY JED-LOU
Tenyésztő és tulajdonos: Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás
Első helyezettje: a 30028 7973 7 számú SÜSÜ
Apja: 15691 MEADOW BRIDGE MARKEM
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma
Holstein-fríz tehén XI. kategória
Harmadik helyezettje: a 30230 5422 3 számú DALOS
Apja: 17645 O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: KÖRÖS 2000 Kft., Szeghalom
Második helyezettje: a 30028 7973 7 számú SÜSÜ
Apja: 15691 MEADOW BRIDGE MARKEM
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma
Első helyezettje: a 32505 6615 7 számú SALLE
Apja: 20365 PICSTON SHOTTLE
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.,
Mezőhegyes
A csapatverseny harmadik helyezettje a
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major,
második helyezettje a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes,
első helyezettje a
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom.

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Harmadik helyezettje: a 30350 4079 1 számú LEVENDULA
Apja: 18230 MARKWELL KITE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Második helyezettje: a 31392 1805 0 számú GESZTENYE
Apja: 16913 CANYON-BREEZE ALLEN-ET
Tenyésztő: Bordó Genetika Kft., Debrecen-Haláp
Tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Első helyezettje: a 32835 0209 0 számú ICA
Apja: 15548 SAPHIR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
Holstein-fríz tehén IX. kategória
Harmadik helyezettje: a 30350 3270 5 számú BETYÁR
Apja: 17447 CALBRETT-I H H CHAMPION-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Második helyezettje: a 30833 2157 4 számú SÁROS
Apja: 17801 ISIDORUS KERMIT
Tenyésztő és tulajdonos: Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft.,
Kisdombegyház
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A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a
kiállítás nagydíját a 30028 7973 7 számú SÜSÜ nevű tehén kapta, melynek apja: 15691 MEADOW BRIDGE MARKEM
Tenyésztő és tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma
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mutatásáért.
4. A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
a 32505 6615 7 SALLE, 20365 PICSTON SHOTTLE

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete az előző évekhez hasonlóan különdíjat ajánlott fel:
1. A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapta a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes,
a 32505 6615 7 SALLE nevű,
20365 PICSTON SHOTTLE
apaságú tehén bemutatásáért.

2. Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredményesebben szereplő tenyészet
részére.
A díjat kapta: az Agronómia Kft.
Deszk, aki a kiírás alapján 71,5
pontot szerzett.

apaságú tehén bemutatásáért.
5. A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma, a
30028 7973 7 számú SÜSÜ, 15691 MEADOW BRIDGE
MARKEM apaságú tehén bemutatásáért.
6. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
a 32505 6615 7 számú SALLE, 20365 PICSTON SHOTTLE
apaságú tehén bemutatásáért.
7. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma, Biharnagybajom 30028 7973 7 számú SÜSÜ, 15691 MEADOW
BRIDGE MARKEM apaságú tehén bemutatásáért.

3. A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major, a 32835
2971 0 számú CSÓRI, 18174 GAVOR apaságú szűzüsző be-
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Egyre vonzóbb Hódmezovásárhely

Az ifjú tenyésztők nagyon lelkesen, tág korosztályi határok
között mérték össze tudásukat.
A bemutatott állatok száma sosem látott mértéket ért el, szerencsére a
bemutatótér történései iránt érdeklődők is sokan voltak, s
kíváncsiságuk a bírálat végéig fennmaradt.

Izgalom a tetőfokán – végső összevetés.
A csapatversenyre is igényes összeállításokkal készültek a tenyészetek.

A jó hangulatú verseny inkább
a összetartozás, az egymásért
izgulás élményéért, kevésbé a
győzelemért zajlik.

A hazai eredetű tejfogyasztással nála
nincs hiba, reméljük, folyamatos
„reklámhadjáratunk” másoknál is
eredményes.

Az agility verseny sosem látott
izgalmakat hozott, a már sokszor
bizonyított profik is izzasztó
pillanatokat éltek át.

Hazai szerzoink
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Ezüstkannák társaságában
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

Ezüstkannák társaságában beszélgettem Gamós Andrással a
Milkmen Földesi Tejtermelő Kft. szakemberével ügyvezetőjével.
Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy a 2009-es laktációzárási
eredmények ismeretében mindkét ezüstkanna ismét Földespusztára
került. 2007-ben adtuk át először a Küldöttgyűlésünkön a kimagasló
egyedi termeléseket díjazó ezüstkannákat, amelyek a legmagasabb
standard első laktációs tehén tulajdonosának és a legmagasabb
standard laktációt záró idősebb tehén tulajdonosának adományoz
az Egyesület. Az elismerés 4 éves történetében a 8 kiadott ezüstkanna közül 6 a Milkmen Kft. irodájának ékessége. A sikerhez vezető
útról és az eredmények titkáról kérdeztem Gamós Andrást.
Az 1971-ben beüzemelt 560
férőhelyes szakosított szarvasmahatelepen kezdte meg működését a Paksi ÁG, amely egészen
1992. január 1-ig folytatta tevékenységét ezen a néven, majd
Milkmen Tejtermelő Kft-vé
alakulva érte el napjainkra ezt
a kimagasló eredményt.
A telep történetének ismertetéséhez feltétlen hozzátartozik,
hogy a megalapítást követően
egészen 1999. június 24-ig kötött tartású technológiát alkalmaztak a vöröstarka holland
lapály alappal rendelkező, majd
Nem érdem nélkül alakul a
1976-tól holstein-fríz spermával
gyűjtemény...
keresztezett állománynál.
Ezt követően viszonylag későn tértek át a kötetlen tartásra és
fejőházi fejéstechnológiára. Közben a kezdeti 560-as létszámot
800-ra sikerült emelni. Az új telepi konstrukció felállításakor számos elvnek kellett érvényesülni, amely a tehén komfortérzetét
maximálisan igyekszik kielégíteni. Csak egy példa: a tehénnek fejés alkalmával egy órán belül vissza kell kerülnie az istállóba, ahol
felveheti a kellő takarmánymennyiséget és zavartalanul pihenhet.
E magas szintű termeléshez szükséges takarmányt 820 ha
termőterületen termesztik. Elsősorban a tömegtakarmány megtermelésére fókuszálnak, aminek minőségét igyekeznek a legjobban
beállítani. Két dolog alapvetően meghatározza a takarmányozási
struktúrát. Az egyik az előbb említett tömegtakarmány termesztés, a másik pedig az aszály-kitettség, ami szintén elég bizonytalanná tudja tenni az éves takarmányszükséglet mennyiségét és
minőségét. Szemestakarmány esetében piaci beszerzésre kényszerülnek, ahol minden esetben az olcsóbb árút részesítik előnyben a
drágábbal szemben. 3 éve foglalkoznak olaszperje termesztéssel,
de ez a három esztendő is elegendő volt ahhoz, hogy megtapasztalják a szélsőségeket. Egy rendkívül jónak számító induló évet
követően egy extrém száraz, aszályos esztendő következett. Idén
nagy reményekkel várják a termésátlag alakulását. Igen értékes
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takarmánynak tartja a fóliatömlőben erjesztett olaszperje szenázst.
Mindezek ellenére az állomány takarmányozását a körülmények
figyelembevételével az abrakorientáltság jellemzi.
Arra a kérdésemre válaszolva, hogy mi is ennek a magas termelési szintnek a titka, elmondta, hogy elsősorban az a tenyésztési koncepció, amely speciálisnak is mondható a Milkmen
Kft-nél. Ellentétben a klasszikusnak nevezett nézetekkel sem a
küllemre, sem a beltartalomra nem fektettek túlzott hangsúlyt.
Elmondása szerint a ’80-as évek végén feltette magának a már
szinte mindenki által megfogalmazott kérdést „Melyik tehén a
gazdaságos tehén?” A választ keresve több oldalról megvizsgálva a lehetőségeket és az eredményeket arra a megállapításra
jutott, hogy a magasabb termelési színvonal alacsonyabb beltartalommal lényegesen kifizetődőbb, mint a beltartalom erőltetett
magas szintre emelése és ott tartása. A döntés komolyságát mi
sem bizonyította jobban, minthogy egy időben tudatosan rontotta
a zsír beltartalmi mutatót a tejmennyiség javára. Természetesen
tudatában annak, hogy a takarmányozás nagymértékben befolyásolja a tej zsírtartalmát, igyekezett ezt a mindennapi gyakorlatban kivitelezni. Továbbá a négyszeri fejés az, ami a magas laktációs eredmények kulcsa, az állomány 65-70%-át négyszer fejik.
Természetesen a magas termelési színvonal problémákat is
eredményez. Így a nagytejű tehenek szaporodásbiológiai mutatói
lényegesen elmaradnak az alacsonyabb termelésű egyedekétől.
Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az összes ezüstkannás
tehenet csak a laktáció végeztével sikerült újra vemhesíteni.
Bikaválasztásai alkalmával a tejmennyiségre történő szelekció volt mindig az elsődleges szempont. A küllem esetében a
megfelelő „termelő küllem” volt egyedül a kritérium. „Nem küllemre fizetnek a tejiparnál!” – vált szállóigévé Pakson. Fontos a
tehén mérete és a hosszú hasznos élettartam.
15-20%-ban használ ITV szaporítóanyagot a telepen. A felhasznált sperma fennmaradó részének összetétele folyamatosan
változott az évek alatt. Eleinte az amerikai kontinens spermakészletét preferálta, majd az évek haladtával áttért a magas megbízhatóságú hazai bikák használatára. Természetesen import szaporítóanyagot is használ nagy mennyiségben, csúcsbikákat és
ivarspecifikus szaporítóanyagot elsősorban. Választását nem befolyásolja semmiféle érdekeltség, pusztán szakmai elvek mentén
dönt egy-egy bika használatáról.
Annak ellenére, hogy szaporodásbiológiai mutatóik nem
a legjobbak, évente 80-100 vemhesüsző értékesítésére nyílik
lehetőség. Ma, amikor a szexált sperma használatának már kézzel
fogható eredményei vannak, ennél nagyobb létszámban is tudnak
üszőket felkínálni eladásra. Gondos előszelekciót követően a rendelkezésre álló üszők 1/3 része kerülhet csak a vevők elé. Fontos
árbevételi forrása a gazdaságnak a tenyészüsző értékesítés.
Eredményes szakmai munkáját a Holstein Egyesület 2007-ben
Mestertenyésztő, 2009-ben az Év Tenyésztője címmel ismerte el.
Munkájához további sok sikert kívánok!
2010/3.
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Tej Világnap Dunakilitin
Június 3-án már tizenkettedik éve szervezett tejnapot a Dunakiliti Agrár Zrt. a Tej Világnapján. A rendezvény legfőbb célja a gyerekek
– többségében a helyi általános iskolások –, és a látogatók tudatos tejfogyasztás ösztönzése, melyet színes programokkal, tenyészállatfelvezetéssel, idén aranytörzskönyves avatással tettek élvezetessé és emlékezetessé a szervezők. A gyerekek és felnőttek tejet ihattak,
sajtot ehettek, s a két napos borjú körül is mindig nagy volt a gyerekhad. Kovács László Tej Terméktanács elnök megnyitója,

Kerecsényi András elnök-igazgató bevezetője után dr. Rimóczi Natasa háziorvos a tej szerepéről mesélt, majd Suri Antal és Rigó
Ágoston mutatta be a telep legszebb állatait.

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

20|Holstein Magazin

2010/3.

Egyesületi élet

Válság után?
– 35. Tej Világnap –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
A tavalyi „Tejvilág(válság)nap” után idén már „A bizalom hídja”
alcímmel jellemezte a tejágazat jelenlegi helyzetét a Tej Terméktanács a 35. Tej Világnap alkalmából rendezett konferenciáján. A
jövőbe, a kormányzatba, a hazai feldolgozók tevékenységébe és a
magyar termékeket támogató fogyasztói magatartásba vetett bizalom és együttműködés reméljük, eredményt tud majd felmutatni, s
egy olyan gazdasági környezetbe ível át, ahol a termelői oldal is
pozitív eredményt tud majd felmutatni.
A Terméktanács elnöke találóan így jellemezte a világnapot: „Ma
a tejet és a tejtermékeket ünnepeljük és azokat az embereket, akik
ezeket az asztalunkra helyezik.” Reméljük, ez a mondat majd öt év
múlva is elhangozhat hazánkban.
Nyitó előadásában dr. Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára elmondta: az
új rendszerben az intézmény működése komplexebb, koherensen
összefüggő rendszer lesz, melynek célja a kis- és középvállalkozások segítése, a vidék fejlesztése. Ehhez a meglévő keretek között
minél nagyobb mozgásteret kívánnak elérni, s az EU-s környezet
kínálta lehetőségeket is ki kell használnunk. A termelés és feldolgozás folyamatosan csökken, s a jelenlegi árhelyzet sem maradhat fenn hosszú távon, hiszen a piaci válság szedi áldozatait. A
kormány az eddig nem alkalmazott eszközöket, mint a réspiacok
felkutatása, márkázás is használni kívánja, ezzel is segítve a vállalkozásokat. Az eddig alkalmazott gátlás és túlszabályozás enyhül
majd, a vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatban álló hivatalokat
(MVH, MgSzH) ügyfélbarát intézménnyé kell alakítani. A termelők
együttműködésének versenyjogi béklyóit is tágítani szeretnék.
Fontos, hogy rendezett, normál piaci viszonyok alakuljanak ki,
enélkül hiába az erőfeszítés, nem lehet érvényesülni. Január 1-től
már él a jogszabály, amely a tisztességtelen piaci folyamatok
ellenőrzését célozza, ezt tartalommal kell feltölteni. A másodlagos élelmiszer-ellenőrzéstől is a piac tisztulását várják, ez valós
minőségvédelmi hálót jelenthet.
A SAPS-támogatás kifizetését idén is korábban tervezik, s
előkészületben az állatjóléti támogatási jogszabály, mely 48,3 millió € keretet szán a jogcímre szeptember 1-jétől. Ez, ha a tenyésztő
a kötelező előírásokat betartja 11.000 Ft/borjú és 30.000 Ft/tehén,
s ha a kötelező előírásokon túl opcionális teljesítéseket is vállal,
akkor 30.000 Ft/borjú és 49.000 Ft/tehén mértékben igényelhető.
Növekvő import
Kovács László, a TT elnöke előadásában az elmúlt évek tendenciáit
osztotta meg a hallgatókkal. Nemzetközi kutatások alapján kimutatható, hogy a magas tej- és tejtermék fogyasztás magasabb szellemi „termelést”, jobb egészséget jelent. Magyarország termelése
az EU kvóta 1,39%-a, 2008-ban a tejfeldolgozók -6,4 mrd Ft-os
„eredményt” értek el, 2009-ben már pozitív szaldóval zártak, ezt
viszont a termelők fizették meg. Tejtermelésünk és állományunk
6-9%-kal, az EU átlagnál nagyobb mértékben csökkent. Kvótakihasználásunk is siralmas: 2008/2009: 84,5%,; 2009/2010: 76%,
2010/3.

míg Lengyelország 99,1%-ot teljesít. A nyerstej termelői ára is
alacsony: 21,48 eurocent, ha a beltartalomra korrigáljuk, akkor
eléri a német – 23,72 cent – szintet. Az EU 15-ök átlagára 28,54
cent, a magyar termelői átlagár ez év februárjában 15 százalékkal
volt alacsonyabb, mint az EU 25-ök átlagára.
Az élelmiszer-ágazatban a tejvertikum szerepe viszont nő:
2008-ban 9,5%, 2009-ben 10% feletti szintet ért el. A fogyasztói tejértékesítésben 7,5 százalékos volt a visszaesés, érlelt sajt
kategóriában 10% felett ez év első négy hónapjában. A túróeladásban 3 százalékos növekedés, a savanyított tejtermékeknél 2
százalék. A vaj- és vajkészítmény-értékesítés 10%-kal nőtt. Ma a
termelés és feldolgozás veszteséges, a kereskedelem nyereséges, s
az import devizában ötszöröse a 2003. évi szintnek.
Az előadás teljes anyagát Kovács László tollából következő lapszámunkban olvashatják.
A GfK Hungária tej fogyasztói megítélését kutató eredményeit
Sánta Zoltán kutatásvezető mutatta be. A vizsgálat célja a fogyasztókban élő, tejjel kapcsolatos tények és tévhitek feltárása volt.
Megtudtuk, hogy a hazai tejfogyasztás 68,9 liter/év, ez nem rossz,
ezzel az EU-ban az ötödik-hatodik helyen állunk.
A tejfogyasztáson belüli arányok:
27% kimért tej
40% UHT
18% dobozos friss
14% zacskós friss
Érdekes, hogy a reprezentatív felmérésben 82% mondja azt, hogy
a házi a legegészségesebb, emellett 49%-uk szerint a házi tej
fertőző baktériumot tartalmazhat. A megkérdezettek 68%-a szerint
az UHT-tej több E-betűs terméket tartalmaz, 55%-uk véleménye,
hogy tejpor és víz keveréke. További részleteket, s az előadás teljes anyagát a Magazin 45. oldalán olvashatják.
Elkötelezettek a magyar termékek iránt
Feiner Péter, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezetője a kiskereskedelmi cég magyar áruk iránti elkötelezettségét hangsúlyozta.
2007. óta csak magyar baromfit és -termékeket forgalmaznak, s
a náluk értékesített 90%-ban magyar eredetű. Szortimentjükben
30-féle tej van, emellett három bio- és laktózmentes tej szerepel
a kínálatban. Forgalmuk 50%-a sajátmárkás (Spar, S-budget) tej.
A SPAR tavaly elnyerte a Progresszív Magazin ,Az Év magyar
árukért elkötelezett kereskedője’ díját is.
Záró előadóként dr. Totth Gedeon az AMC-től a fogyasztói tudat lehetséges befolyásolásáról beszélt. A magyar fogyasztó
árérzékeny, a minőség sajnos nem érdekli, viszont birtokolni akar.
Ezért az olcsó, de nem minőségi áruból sokat vásárol. A marketing
fogyasztóközpontúvá alakult, nem a termelő vagy a termék a fő
hangsúly. Ha egy termékcsoportban egységes a kommunikáció, az
a fogyasztói bizalmat növeli, ezt az elvet mindenképpen ki kellene
használnunk. Idén fogyasztásösztönző kampányokat terveznek
televízió, online és közterületi megjelenéssel, de fontos a nevelés,
a hazai termékek fogyasztását ösztönző Iskolatej-program és a
Média Tejklub is.
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Szakmai nap Nagyremetén

Az OMT Zrt. május 27-i bikabemutatója jó alkalom a partnerek
meghívására, az aktuális és jövőbeni tenyészbikák bemutatására, a
tenyésztők szimpátiájának kivívására.

19346 Pero Égő Lucky Mike-ET.

A felvezetett 34 holstein-fríz tenyészbika között 2×5 egyed show-bírálaton mérhette össze küllemi értékmérőit, a csoportkörökből 19130
Gelej Docens Boliver és 19383 Pero Egyén Lucky Mike-ET került ki győztesen.

Egyéni viadaluk évek óta szokott módon Docens diadalát hozta, s
ezt – habitusát látva – nem is vitathatjuk el tőle.

A tenyésztő szakmai munkáját Solymosi Imre vezérigazgató
köszönte meg a Dél-Borsodi Agrár Kft-t képviselő Nagy Zoltán
ágazatvezetőnek,

a szervezéssel járó munkát az Egyesület nevében Kőrösi Zsolt
ismerte el.

Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
Új származási igazolás
Június 15-től bevezettük az új típusú származási igazolást!
A rövid hírek összeállítója:
Az új származási igazolások tónusos valódi vízjellel és UV
jelzőrostokkal ellátott biztonsági papírra készülnek, s az eredetet
igazoló hologram matricát is tartalmazzák. Változás még, hogy az
új lapokat fóliázás nélkül állítjuk ki.

Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE

közvetlenül a termelőt támogatjuk. Ezzel elejét vehetjük annak,
hogy a termelő kénytelen legyen nyomott áron értékesíteni termékét a nagyüzemi feldolgozóknak, szupermarketeknek.
2. Mivel ezekre a helyekre saját magunk is vihetünk újratölthető
palackot, üveget, így csökkenthetjük a csomagolás okozta
környezetterhelést.
3. A termelői tejet többnyire a gazdasághoz közel eső településeken
értékesítik, így elkerülhető, hogy a termék - a nagyüzemi vagy
importáruval ellentétben - akár több száz kilométert utazzon,
jelentősen szennyezve a környezetet. /Forrás: origo.hu/

Élvezeti cikk lesz a vajaskenyér?

Vegyen tejet a termelőtől! Adatbázis a tejesgazdák támogatásához
A Tudatos Vásárlók Egyesülete a Termelői tej adatbázissal kíván
segítséget nyújtani azoknak, akik támogatni szeretnék a hazai
termelőket, a kisüzemi gazdálkodást azzal, hogy közvetlenül
a termelőtől vesznek tejet, illetve tejterméket.Az adatbázisban
azokat a budapesti és vidéki árusító helyeket gyűjtötték össze,
ahol a fogyasztóknak lehetőségük van automatából vagy kocsiból kínált tejterméket vásárolni. A termelői tej adatbázis elérhető a
http://tudatosvasarlo.hu/jo_termekek/termeloi_tej linken.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete szerint:
1. A kimérős tejet, illetve a kisüzemben előállított tejtermékeket
többnyire maguk az előállítók értékesítik, így vásárlásunkkal
2010/3.

Hetek óta emelkedik a vaj ára a nemzetközi piacokon, helyenként
30 százalékos a drágulás. Németországban a vaj kiskereskedelemi
ára is felment, és Ausztriában is emelésre készülnek az üzletláncok. A drágulás hozzánk is begyűrűzik. Németországban a legnagyobb áruházláncoknál, az Aldi Süd, a Penny, az Edeka és a
Rewe áruházlánc üzleteiben 23,5 százalékkal többet kell fizetni
a vajért, mint az előző héten. Ausztriában a vaj árának emelésére
készül a Spar és a Magyarországon Aldi néven működő Hofer. A
Rewénél jelenleg nem terveznek ilyesmit, de szoros figyelemmel
követik a piaci folyamatokat. “Ha a három nagy közül az egyik
megmozdul, akkor a többiek követik” - mondta Johann Költringer,
az osztrák tej terméktanács elnöke.
A szakértő szerint az is jellemző, hogy a németországi áremelések
három héten belül átgyűrűznek Ausztriába. A vaj drágulása csak
az első lépés, hamarosan más tejtermékek ára is emelkedik majd
- tette hozzá Költringer. Németországban május elején a tej árát is
megemelték, az 1,5 százalékos zsírtartalmú literje 4,2 százalékkal,
a 3,5 százalékos zsírtartalmú tej 3,7 százalékkal drágult.
A világpiacon növekszik a kereslet a vaj iránt, és hiány alakult ki.
Szakértők ezt a lassanként beinduló konjunktúrával és az Európai
Unió exportjának a növekedésével magyarázzák. Az uniós kivitelt
segíti az euró gyengülése is, a termelők így kedvezőbb pozícióból
tárgyalhatnak a felvásárlókkal. /Forrás: NOL/AgroLine/

A tejágazat vesztesége miatt eladja 1.100 tehenét a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt.
Látva az előző kormány elhibázott lépéseit, a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. (TM Zrt.) vezetése úgy döntött, hogy
1.400-ról 200 darabra csökkenti szarvasmarha állományát, így
próbálja korrigálni a tejágazatban keletkezett tavalyi 170 millió
forintos veszteséget - közölte a társaság. A mezőgazdasági cég
közleménye szerint az elmúlt hat évben Magyarországon 300 milwww.holstein.hu|23

Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
lió literrel csökkent a tejtermelés. Ennek egyik oka az alacsony
felvásárlási ár. Tavaly Magyarországon a tej átlagos felvásárlási
ára literenként 60 forint, ezzel szemben az Európai Unióban 75
forint volt - mutatott rá Horváth László, a TM Zrt. elnök-vezérigazgatója.
A közlemény szerint a TM Zrt. nem hajlandó olyan ágazatot eltartani, amely csak veszteséget hoz a cégnek és a tejágazat kilátásai
sem tűnnek biztatónak. Ezért a szarvasmarhák eladásából befolyt
pénzt átcsoportosítja, és az elmúlt évben már sikeresen működő
vetőmagtermelésbe és feldolgozásba invesztálja. Nyilvánvalóvá
vált, hogy a vetőmagtermelés és feldolgozás olyan kitörési pont,
amely a mezőgazdaságban komoly nyereséget hoz.
Az átállás nem öncélú a TM Zrt. részéről, hiszen a vetőmag szegmens olyan pozíciót nyújt a cégnek, amiből a környező egyéni és
családi gazdálkodók, illetve a kis- és a közepes gazdaságok is profitálhatnak. A TM Zrt. feltett szándéka, hogy a következő években
olyan integrációs rendszert épít ki a környező gazdálkodókkal és
gazdaságokkal, amelyben vetőmagokkal és más input anyagokkal
is ellátja azokat.
Törökszentmiklóson tavaly adtak át egy 1,3 milliárd forint értékű,
világszínvonalú vetőmag-feldolgozó üzemet, közösen a francia
Limagrain Central Europe SE céggel. Az üzemben évente közel
háromezer tonna vetőmag kukorica feldolgozása történik.
A cég a drasztikusan csökkentett tejtermelést követően a vetőmag
portfólióját bővíti, kiterjeszti a búzára, a repcére és a napraforgóra,
illetve egyéb más vetőmagok előállítására, feldolgozására és a
kereskedelmére egyaránt. /Forrás: MTI/

A legeltetett tehenek teje egészségesebb a szívnek
A legeltetett tehenek teje sokkal jobban védi az emberi szívet,
mint az ipari állattenyésztő telepeken élőké - mutatták ki amerikai
tudósok. Korábbi kutatások már igazolták, hogy a friss füvön élő,
legeltetett szarvasmarhák teje ötször annyi konjugált linolsavat
(CLA) tartalmaz, mint az állattenyésztő telepeken élő társaiké. Állatkísérletek során azt is igazolták már, hogy a CLA védi a szívet
és segíthet a fogyásban.
A Harvard Egyetem közegészségügyi intézetének kutatói Hannia Campos vezetésével most azt mutatták ki, hogy az emberi
szervezet magasabb CLA-szintje csökkenti a szívinfarktus kockázatát. A kutatók 4 ezer embert vizsgáltak meg, és azt találták,
hogy a legmagasabb CLA-szinttel rendelkezők (a minta felső
ötöde) esetében 36 százalékkal kisebb a szívinfarktus rizikója,
mint a legalacsonyabb CLA-szinttel rendelkezők (a minta alsó
ötöde) körében. A hatás akkor is szignifikáns maradt, amikor a
szívinfarktus más kockázati tényezőit, például a magas vérnyomást és a dohányzást is figyelembe vették. Az American Journal
of Clinical Nutrition című tudományos folyóiratban publikált
eredmények szerint a CLA szívvédő hatása túltesz a telített tejzsír
ártalmasságán - magyarázta Campos.
„Mivel a legeltetés magasabb CLA-tartalmú tejhez vezet, és ez a
szarvasmarha természetes tápláléka, úgy tűnik, nagyobb hangsúlyt
kellene fektetni az ilyen típusú állattartásra” - hangsúlyozta a kutatás vezetője.
A tejtermékek az Egyesült Államokban ma szinte kizárólag ipari
állattenyésztő telepeken tartott tehenektől származnak.
/Forrás: MTI/
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Új elnök az MGSZH élén
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2010. június 1-jei
hatállyal visszavonta az MgSzH elnökének, Lukács Lászlónak a
vezetői megbízását - közölte a hivatal.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) sajtóosztályán kedden
megerősítették az MTI értesülését, miszerint a hivatal vezetője
dr. Bognár Lajos lett, és azt közölték, hogy az új elnök már meg
is kapta kinevezését az MgSzH élére. Dr. Bognár Lajos eddig az
MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi elnökhelyettese volt, 1996-ban végezte el az Állatorvos-tudományi Egyetemet Budapesten, majd posztgraduális képzés keretében szerzett állategészségügyi igazgatási és járványügyi szakállatorvosi
diplomát. Az új elnök trénerként közreműködött egy PHARETEMPUS projektben. 1998-2005 között a Békés megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomáson dolgozott.
EU felelősként a csatlakozásra való felkészülésben részt vett
jogszabályalkotásban, bizottsági munkacsoportokban. Hazai állati
eredetű melléktermék szakértő lett.
2005. augusztus 1-től 2006. december 31-ig az FVM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető helyettese. Országos főállatorvos helyettesként ellátta a Főosztály működtetésével kapcsolatos tevékenységet, az Állategészségügyi Szolgálat irányítási feladatait és a járványügyi
osztály közvetlen irányítását. 2007. január 1-től volt az MgSzH
Központ Élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettese.
/Forrás: MTI/

Új elnök a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal élén
Palkovics Pétert nevezte ki a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) elnökévé június 4-i hatállyal Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter - közölte a szaktárca.
A közlemény szerint a hivatal eddigi vezetője, Margittai Miklós
nyugdíjba vonult.
Az új elnök, Palkovics Péter kijelentette, hogy a vezetőváltás
nem okoz fennakadást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások folyósítását ellátó hivatal működésében. A több mint
négyszázezer regisztrált, és támogatást igénylő ügyfél a neki
jogosan járó pénzeket folyamatosan megkapja, továbbra is a
terveknek megfelelően történik az idén esedékes agrártámogatások kifizetése. /Forrás: MTI/

Közlemény a 2008. január 1-je után befizetett tenyésztési hozzájárulás visszatérítéséről
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI.
törvény 459. §-a – az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.
törvény 13. §-ának és mellékletének hatályon kívül helyezésével
– 2008. január 1-től megszüntette a tenyésztési hozzájárulást és
annak befizetési kötelezettségét.
Aki 2008. január 1-jét követően – a 2008. január 1-jét követő
időszakra vonatkozólag – tenyésztési hozzájárulást fizetett a fejeze2010/3.

Hírek a nagyvilágból feketén-fehéren
ti kezelésű „Állattenyésztési, tenyésztésszervezési” 1003200001220191-54000007 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára, az így tévesen befizetett összeg visszatérítését kérheti.
A tenyésztési hozzájárulások visszatérítéséről a Vidékfejlesztési
Minisztérium intézkedik.
A visszaigénylésre vonatkozó kérelmet írásban a Vidékfejlesztési
Minisztérium Költségvetési és Gazdálkodási Főosztályára (1055
Budapest, Kossuth tér 11.) kell benyújtani.
A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:
• a befizető adatait (név, cím, adószám);
• a befizetés jogcímét;
• a befizetett összeg dátum szerinti tételes összesítését;
• a befizetést igazoló dokumentum (átutalási megbízás, bankszámla-kivonat, stb.) másolatát;
• a befizető nyilatkozatát arról, hogy a visszaigénylés a 2008.
január 1-je utáni időszakra, és nem az azt megelőző időszakra
vonatkozó tenyésztési hozzájárulás befizetésre vonatkozik;
• felvásárló esetén nyilatkozatot arról, hogy a visszaigényelt
tenyésztési hozzájárulást a visszaigénylő felvásárló továbbítani fogja annak, akitől a felvásárlás során a tenyésztési hozzájárulás összegét levonta.
A tévesen befizetett tenyésztési hozzájárulás visszatérítésére az
elévülés időn belül kerülhet sor.

Két áremelést vár idén az Alföldi Tej Kft.
A tavalyi 270 millióhoz képest idén mintegy 20-25 millióval
kevesebb, 245-250 millió liter tej termelését prognosztizálja saját
tagsága körében az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft.
A társaságnál arra számítanak, hogy júliusban 4-6, év végétől
további 4-6 százalékkal emelkedik a tej és a tejtermékek ára Magyarországon – mondta Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Értékesítő
és Beszerző Kft. (ATÉB) ügyvezető igazgatója. Az ATÉB 123
magyar tejtermelő tulajdonában van, a tagság mintegy 20-22 ezer
tejelő szarvasmarhával rendelkezik Magyarországon - mondta
el az ügyvezető igazgató. Mélykuti Tibor szerint a tejtermelés
csökkenését és az árak emelkedését több tényező okozza. Egyrészt:
a termelők a vemhes üszőket jelenleg jó áron – egyedenként
mintegy 550 ezer forintért – tudják értékesíteni az orosz piacon. Másrészt: gondot jelent, hogy az esőzések következtében
a takarmánynövények földterületei víz alá kerültek, illetve jégeső
verte el a termést, amelyek miatt a takarmányárak is várhatóan
emelkedni fognak. Harmadrészt: a jelenlegi hőség jóval meghaladja egy napi 30-40 liter tejet adó tehén komforthőmérsékletét,
emiatt is csökken a tej mennyisége. Mélykuti Tibor elmondta: a
nyerstej ára már most emelkedést mutat.
Ennek oka, hogy Görögországból és Olaszországból is érdeklődés
mutatkozik a magyar tej iránt. A társaságnál arra számítanak,
hogy júliusban 4-6, év végétől pedig további 4-6 százalékkal
emelkedik a tej és a tejtermékek ára Magyarországon. Az Alföldi
Tej Értékesítő és Beszerző Kft. 2008-ban 41 milliárd, 2009-ben 37
milliárd forint árbevételt ért el; a cégnél jelenleg azzal számolnak,
hogy idén a 2009-es évi árbevételt meg tudják ismételni. Az ATÉB
tulaj-donában van a székesfehérvári tejfeldolgozó üzem, amelyet
a felszámolt Parmalat Hungaria Tejipari Rt-től még 2005 novemberében vásároltak meg. Tavaly januárban adták át a társaság új
logisztikai központját, amely csaknem egymilliárd forintos költ2010/3.

séggel, európai uniós támogatással, mintegy 3500 négyzetméteren
épült meg. Az ATÉB székesfehérvári logisztikai központjában és
tejfeldolgozó üzemében több mint ötszázan dolgoznak.

’Tejcsomagot’ ígér ez év végéig a mezőgazdasági EU-biztos
A tejszektor helyzetének rendezését célzó átfogó intézkedéscsomag
beterjesztését ígérte ez év végéig Dacian Ciolos mezőgazdasági
EU-biztos, miközben Brüsszelben tejtermelők százai tiltakoztak
az alacsony felvásárlási árak miatt.
„A csomag a szerződéses viszonyokra, a termelők alkupozíciójára,
valamint az ágazatközi szervezetek szerepére fog összpontosítani”
- mondta Ciolos az EU-országok mezőgazdasági minisztereinek
tanácskozását záró sajtótájékoztatóján.
A miniszterek áttekintették a válságba jutott európai tejszektor
helyzetét, és mint Ciolos mondta, annak módját keresték, miképpen lehetne annyi bizalmat ébreszteni a termelőkben, hogy továbbra is fenntartsák e befektetésigényes ágazat életképességét.
A mezőgazdasági ügyek román EU-biztosa utalt arra, hogy még
nem jött el az ideje a tejágazatban a kvóták teljes eltörlésének.
Kiemelte, hogy a tejtermelők nem csupán egy bizonyos terméktípust állítanak elő, hanem munkahelyeket teremtenek, és egyben
meggátolják egyes régiók elnéptelenedését is.
A sajtótájékoztatón Sabine Laruelle illetékes belga szakminiszter
reményét hangoztatta, hogy decemberben megvitathatják azokat
a brüsszeli bizottsági elképzeléseket, amelyek a tejágazat versenyképességének megerősítését hivatottak előmozdítani.
(MTI)

Segített a Bábolna Takarmány
Az országban kialakult árvízhelyzet a nagyigmándi központú
Bonafarm-Bábolna Kft-t is segítségre sarkallta. A cég közel 50
ezer darab bábolnai takarmány zsákot ajánlott fel az országos
védelemre, melynek nagy részét a komárom-esztergom megyei
védekezésnél használták fel.

Új elérhetőség az Egyesületnél!
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete a gyorsabb ügyintézés érdekében új elérhetőséget hozott létre.
A tenyesztes@holstein.hu címen és a 30/9516-683;
412-50-69 telefonszámokon közvetlenül intézhetik minden típusú holstein tenyésztéssel kapcsolatos
ügyeiket (KPLSZ igénylés, honosítás, szaporítóanyag
behozatala, embrió regisztráció, információ kérés stb.).
Várjuk megkeresésüket!
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Negyed század a magyar tenyésztésben
Jelentős eseményre várta június 24-én vendégeit a Bos-Genetic Kft. csapata. A vállalkozás
alapítása óta eltelt 25 év a folyamatos és eredményes fejlődés jegyében telt a cég életében,
hiszen elsőként ők hoztak létre magántulajdonú, piaci alapon működő szaporítóanyagforgalmazó, majd mesterséges termékenyítő állomást Magyarországon.

A 400 fős rendezvényt dr. Egbert Feddersen, a Holstein
Világszövetség elnöke nyitotta meg,

majd dr. Monostori István ügyvezető az alapítóknak, partnercégeknek és forgalmazóknak köszönte meg eredményes munkáját.

A HFTE elismerő plakettjét elnökünk, Kiss Ferenc nyújtotta át.

A történeti áttekintést és elismerések átadását követően mutatkoztak be „ifjú titánként” a várományos tenyészbika-jelöltek – 22504 Exa
LMC-ET –, s a már saját jogon, termelő lányaik termelése és külleme alapján bizonyított, magas tenyészértékű apaállatok.

22355 BG IKON Laramee.

21092 Camorra-ET.

20910 BG GEMINI Zenith.

20912 BG GIN Dundee-ET.

20236 Bretagne.

18894 Uterino.

21849 Dannick-ET.

Egyesületi élet

A csülökápolás elméleti és gyakorlati ismeretei
tanfolyam keretében
Györkös István
ÁTK, Herceghalom
Egyesületünk kezdeményezésére és támogatásával eredményesen
zárult március 22-26. tartó időszakban az egyhetes, hagyományosan Szolnokon, Alcsiszigeten, a Gazdaképző Iskola szervezésében lezajló csülökápoló tavaszi tanfolyam, melyre 10
fő jelentkezett, akik az ország különböző részeiből jöttek, de
egységesen mindnyájan holstein fajtával dolgoznak otthoni
munkakörükben szarvasmarha telepen, vagy vállalkozásban. Így
a tanfolyam résztvevői már ismerték a fajta termelési, viselkedési
tulajdonságait, a tehenekkel való bánásmód alapvető teendőit,
ezért volt mire építeniük az újonnan hallott tenyésztési elveket,
a küllemmel kapcsolatos lábszerkezeti, anatómiai ismereteket,
vagy a takarmányozással, kondícióval összefüggő szempontokat
egyaránt.
A tanfolyamon a következők vettek részt :
Nagy Richárd
Decsi Dávid
Decsi Sándor
Herédi László
Horvát Zsolt
Andorkó Attila
Dani Sándor
Hamar András
Nagy Zoltán
Lócsi Krisztián
Kiss Gábor József

Fáy András Zrt., Fót
Szekszárd Zrt.
Szekszárd Zrt.
Tarnamenti 2000 Zrt., Jászdózsa
Törtel
Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
vállalkozó, Malomsok
vállalkozó, Malomsok

Az elméleti és gyakorlati munka szervezésében sokat segített
az Iskola vezetése részéről dr. Füleki Miklós, így a feladatok részleteinek megbeszélése után már másnap zavartalanul lehetett
hozzálátni a gyakorlathoz, ami mindig egy minta bemutatásával
kezdődött a biztonságos és balesetmentes munkavégzés szempontjainak hangsúlyozása mellett.
Ezt már csak utánoznia kellett
kinek-kinek, ahogyan éppen felváltva sorra került egy tehén mellső, vagy hátulsó lábvégeinek ápolásával. Azt, a már bevált, szokást
követtük most is, hogy aki éppen
dolgozott, az nemigen beszélt,
hanem amikor készen lett a feladattal, akkor az eredményt a
többiek közül valaki részletesen
megbírálta szóban úgy, hogy
véleményét rendszerint gyakorlatban is igazolnia kellett. Miután
a bírálók kritikája ily módon többször nem igazolódott kellően,
egyre inkább kétszer is meggondolták, hogy milyen véleményt
alakítanak ki egymás munkájáról. Volt olyan a csoport-ból, akinél - ahogy mondani szokták - könnyű helyen állt a szó, azaz
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jól elmondta az éppen aktuális elvi szempontokat, de a keze nem
úgy engedelmeskedett, ahogy kellett volna és olyan is, akinél ez
kezdetben még fordítva sikerült.
A közösen végzett intenzív munka során a gyakorlat az egész hét
alatt jó tanítómesternek bizonyult megint, mint már annyiszor korábban is. Csak szem előtt kellett tartani mindvégig mindenkinél a
már elért jó részeredményeket, de a hibákat is. Az arány kezdetben
még nem volt túl bíztató, de a tanfolyam végén a résztvevők vizsga eredményei mutatták, hogy ez mennyire megváltozott. Ekkorra
a legfontosabb gyakorlati fogásokat már mindenki elsajátította az
alapvetően szükséges ismeretekkel együtt.
Az újabb ismeretek elsajátítása és szinte azonnal gyakorlatba
építése mindenkitől bizony több-kevesebb módszertani igyekezetet is igényelt, amiből szerencsére nem volt hiány a csoportban.
Különös feladatot jelentett az eszközök és szerszámok használata, melyek senki számára nem voltak eléggé kézhez szokottak.
Gyakorolni kellett és lehetett a rendelkezésre álló időben ezt is.
A korszerű kaloda használatát is érdemes volt megismerni, még
akkor is, ha esetleg valakinek otthon más típusú kalodával kell
majd dolgoznia. Az ismeretek közé tartozott a kések és fogók
használata, kezelése, élezése és karbantartása is. Maga a késélezés
is persze több gyakorlatot igényel, mint amire alkalmuk volt a
csoport tagjainak, de az elhangzott szempontok ismeretében elfogadható módon sikerült kinek- kinek megéleznie késeit, melyekkel már jobb munkát lehetett végezni azután.
Megfelelő bemutatás és megbeszélés után sikerült alkalmat
találni a csiszológép és a hatékonyan alkalmazható csiszoló korongok gyakorlati alkalmazására is. Mindezen esetek azután arra is
kedvező lehetőséget kínáltak, hogy munka alatt és az esti órákban
beszélgessünk az egyes eszközök használatának jelentőségéről, a
jó minőségű szerszámok jellegzetességeiről, vagy arról, hogy a
különböző célokra használt eszközökkel milyen módon lehet jól
együttesen is dolgozni, azaz adott
feladat részeinek kidolgozásához
együttműködésben felhasználni
a kipróbált szerszámokat.
A csülökápolás módszeréhez tehát ki lehet és kell is alakítani a
helyi alapvető eszközkész-letet,
amely kedvező esetben jó minőségű szerszámokat jelent, hiszen csak ezekkel lehet eredményesen dolgozni.
Természetesen
az
alapvető
eszköz készletből a jobbos és balos kések, vagy fogók nem
hiányozhatnak, de a gépesítés nyújtotta lehetőségekkel is érdemes
volt megismerkedni.
A tanfolyam során több szó esett ezek naprakész karbantartásának
jelentőségéről és lehetőségeiről is.
2010/3.

Egyesületi élet
Kedvező tapasztalatnak tűnik a résztvevők – korábbiakhoz képest
– élénkebbnek mutatkozó vállalkozó készsége az említett feladatokra. Ennek oka lehet az egyéni ambíció is, de a gazdaságok
azon törekvése is, hogy éppen kit küldenek tanfolyamra. Egy gazdaságból általában egy fő jelentkezése a megszokott, de esetenként
azonos helyről több
dolgozó is érkezhet,
mint ezt az utóbbi tanfolyamon is tapasztaltuk.
Ez sokszor a helyi igényektől és céloktól függ,
ami lehet rendszeres állomány csülökápolás, alkalmi ápolás, eseti sánták kezelése, időszaki
(váltó) munkára való
felkészülés, vagy akár a
csülökápolás szakszerű
ellenőrzésének igénye is.
A tapasztalatok azt igazolják, hogy egyre több gazdaság
készül fel saját állományában a tehenek rendszeres és alkalmi lábvégápolására, többnyire az ellések utáni hétre, illetve az

időszakosan sánta tehenek szakszerű kezelésére. Ennek a terjedő
gyakorlatnak is köszönhető, hogy a különböző állomány csülökbetegségek helyi kezelése kézenfekvően hatékony lehet és a
helyi szakismeret, ha kellő gyakorlattal párosul, hozzásegít mind
több megelőző intézkedés bevezetéséhez és üzemi használatához
is adott tehenészetben. Mindez nemcsak a különböző eredetű
bőrgyulladások visszaszorításában lehet hasznos, hanem az intenzív takarmányozás hiányosságainak következtében mutatkozó
laminitiszes köröm elváltozások, különösen a fekélyek esetében
lehet eredményes.
A makacsabbul gyógyuló csülökbetegségek következetes és
visszatérő kezelése egy telepen a dolgozók (felhajtók, csülökápolók, műszakvezetők, telepvezető, állatorvos) jobb együttműködését igényli, de ez még fontosabb, ha a gyógy-kezelések mellett a megelőző munka válik kiemelt céllá. Egyre több tehenészeti
telepen már látható ez a tendencia a különféle lábfertőtlenítési
programok alkalmazásában, de az is gyakoribbá vált, hogy a
csülökápoló tanfolyamainkon a tanulók növekvő arányban már
egyéb állat egészségügyi végzettségekkel is rendelkeznek. A sántaság elleni küzdelemnek fontos eleme az állomány rendszeres,
napi ellenőrzése, a sánták mielőbbi kifogása, kezelése, majd ismételt ellenőrző kezelése. Ehhez nagyon hatékony segítség a
különböző lábvégbetegségek biztonságos felismerése, mégpedig
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lehetőleg korai stádiumukban. Az csak előnyös lehet adott tejtermelési technológia fejlesztésében, hogy esetenként több dolgozó
is jól ért a csülökápoláshoz, mert így nemcsak a gyógykezelési
munkák, hanem a lábvégbetegségeket megelőző programok is
eredményesebbek lehetnek.

Az intenzíven termelő tehénállományban a szárazonállók,
elletőben tartózkodók és az ellést követően a fogadó csoportban
lévők különös figyelmet igényelnek, hiszen ezek a tehenek már
a következő tejtermelési ciklusra való felkészülésüknek bizonyos
periódusaiban vannak.
A negatív táplálóanyag-forgalmi egyensúly miatt különösen a laktáció első 2
hónapjában lévő tehenek
optimális elhelyezésére, takarmányozására kell ügyelni, hogy ekkorra lábvégeik már lehetőleg gondozottak és egészségesek
legyenek.
Mindez azért ilyen lényeges, mert általában az ellést követő két hónap alatti időszakban kezdenek kifejlődni a laminitisz eredetű körömdeformációk és ezek fekélyes szövődményei az említett tényezők elhanyagolása következtében. Tanfolyamunkon ezekről – a lábvégbetegségek kialakulását megelőző – lehetséges intézkedésekről
is volt alkalmunk gondolatokat cserélni.

A Gazdaképző Kft.
(5002. Szolnok, Keszeg u.15.)
Tel./Fax: (06-56) 420-895, e-mail: info@alcsired.hu
2010. szeptember 13-17-ig holland módszerű
CSÜLÖKÁPOLÓ tanfolyamot (díja: 70.000,-Ft/fő)
2010. szeptember 20-tól - október 15-ig SZARVASMARHA INSZEMINÁTOR (4 hét) (díja: 200.000,Ft/fő) és 2010. október 18-29-ig SERTÉS INSZEMINÁTOR (2 hét) (díja: 100.000,-Ft/fő) képzést indít.
Érdeklődni a (06-56) 420-895, vagy a
(06-30) 688-7058 telefonszámon.
A tanfolyamok költsége a szakképzési alap terhére elszámolható.
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Marha az asztalon
Ebben a hónapban a STEFÁNIA köré csoportosítjuk receptjeinket
a Malackaraj és a Bűvösszakács gasztro-blogok segítségével.
A régi mániám
mindent megsütni végighajtani a Stefánián. De mi az a stefánia?
És mire jó? Az attól függ, de most amerikai háziasszonyt játszunk
Budapesten és megsütöm frissen a húst, amit mamám kizárólag
vadasba, napokig pácolva, fél napig főzve tudott elképzelni.
A stefánia könnyedén felismerhető a felületét kettészelő ínról, ez a
képen is szépen látszik. Láttam már stefániát hátszínnek árulva, ami
nem mindegy, az árkülönbség többszörös és míg a hátszín jó esetben
mindig alkalmas frissen sütésre, a stefánia csak a fenti, márványos
minőségében tudja ezt. De ha ilyen stefániát látnak, rögtön csapjanak le rá és süssék meg sztéknek, ha eljön a nyár, grillezzék, mert
szarvasmarhaevő országokban ez egy elismert, és a leggazdaságosabb sztékalapanyag.
A stefánia a szarvasmarha lapockájáról származik, hosszában, az ín
mentén kettéválasztható. (A stefániaszelet flat iron, vagy top blade
steak angolul.)
Vadas. Igen, mi más, vadas készül a stefániából, bár az emlékből
visszafejtett nagyanyai ebédek között a vadas nálunk elsősorban
fartőből volt, mert annak lucskos rostjai a legjobbak a főzésre. Ha
nem akadt fartő, jött a stefánia, korán megjegyeztem, szép név ez egy
húsdarabnak. Ez a vadasreceptem, havonta egyszer tompán nekiállok, egész jók lesznek már, de régen nem érdekel az emlékidézés
vadassal program, amikor már a hét közepén sírtam a szombati
vadasért (pénteken nekem is nagymamánál alvás járt, kiskoromban
miatta, nagyobb koromban a lépcsőházi smárolások miatt), mert
melyhez be kellett szerezni a megfelelő húst, és annak a pácban kellett állnia. Várni kellett, azt
meg sose szerettem, jól meg
is jegyeztem a vadas ízét, mint
valami értékes pillanatot, ami
elmúlik, el is múlt. Ne felejtsék el leírni a recepteket, különben süthetik a stefániát,
mert a vadast sose tudják elkészíteni mellé.
• 1 kg fartő (ha nincs, pofa,
ha nincs, szegy, ha nincs,
stefánia)
• 4 db répa
• 2 db fehérrépa
• egy fej vöröshagyma
• 5 szem borókabogyó
• 2 liter víz
• 4 babérlevél
• egy egész szerecsendióvirág
• két evőkanál cukor
• zsír, só, bors, mustár, (közönséges, kár flancolni a dijonikkal,
magosokkal) ecet
A fűszereket beleteszem egy lábosba a vízzel, felforralom, amikor
langyos beleteszem a húst, és 1-2 napig a hűtőben pácolom, néha
megforgatom. A húst ebben a vízben (főzés előtt megsózom) főzöm
puhára. Egy lábosban megkaramellizálom a cukrot, elkeverem a zsírral (ez mekkora felfedezés volt, a zsír, minden receptvisszafejtőnek
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ajánlom ezt a lépést) és a feldarabolt zöldségeket, hagymákat átpirítom rajta. A hús főzőlevével hígítom, beforralom és elturmixolom,
sóval, borssal, mustárral és ecettel ízesítem. Most azon az állásponton vagyok, hogy nem kell berántani. A mártást a felszeletelt főtt
hús mellé tálalom, zsemlegombóccal.
Péter Anna – malackaraj.blog.hu
Marhahúsleves
A jó húslevest legalább három-ötfajta húsból készítjük, melyek
darabja nem kisebb, mint 60-70 dkg, de még jobb, ha egy kilós. A
szegy, lábszár, borda, s a lapockának több része (például a stefánia)
jó levest ad, szaftos is lesz. A leglegendásabb rész a hegyes fartő, a
táfelspicc.
Arányok: egy rész húshoz negyedannyi csontot és kétszer annyi
vizet számolunk. (Pl.: 1 kg hús, 25 dkg csont, 2,5 l víz). Literenként elég 7 gramm sót számítani. A lé ugyanis kétharmadára
besűrűsödhet – ezért a sót, ha kell, a végén pótoljuk inkább. A kicsire vágott csontot a hússal feltesszük hideg vízben, felforraljuk, két
percig főzzük, majd a levet elöntjük, a csontot s a húst hideg vízzel
lemossuk, lehűtjük, így tesszük fel újra hideg vízben.
A levest fedő nélkül készítjük, nagyon kis lángon, épp csak enyhén gyöngyöződve, a keletkező habot és zsírt mindvégig leszedjük, így lesz szép tiszta a színe és az íze is. Egy óra múltán adjuk
hozzá a szemes borsot, kevés fokhagymát és a zöldségeket, kb. 50
dkg-ot egy kg húsra (póréhagymát, sárgarépát, fehérrépát egészben,
karalábét, zellert félbevágva, petrezselyemszárat összekötözve,
s félbevágott, vaslapon kissé megpirított hagymát két beledöfött
szegfűszeggel). Ha akarunk a húshoz kelkáposztát, ezt külön, sós
vízben főzzük meg.
A levest 3-3,5 órán át főzzük. Ha azonban szaftos húsminőséget
akarunk, akkor csak két óráig
főzzük, s a húst még egy
órán át állni hagyjuk a levesben. Ekkor nagyon óvatosan
leszűrjük: hogy ne törjön meg
a lé, merőkanállal öntjük át
a sűrű szűrőn, melyet hideg
vizes pelenkával bélelünk ki,
így kicsapódik rajta a maradék zsír. A velős csontot
külön főzzük meg 10-15 perc
alatt, sós vízben. Még jobb,
ha a csontból kiszedett velőt
néhány perc alatt korongokban posírozzuk meg.
Tálaláskor előbb a levest eszszük valamilyen betéttel, majd
a velőt, majd a húst s a zöldséget. A húst néhány kristálynyi tisztítatlan tengeri sóval hintsük
meg (gazdagabb ízben és nyomelemekben, mint a finom só), adjunk
rá egy-két kanál levest, mellé egy hideg s egy meleg mártást.
Sörös marha (carbonade)
Vágjunk fel ujjnyi vastag szeletekre 80 deka stefániát vagy marhanyakat (a tarjának megfelelő rész), a szeleteket mindkét oldalról
közepes lángon pirítsuk meg 5 deka mangalicazsíron vagy vajon.
Félidőben szitáljunk a szeletekre 2 deka lisztet. A serpenyőből
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Marha az asztalon
kivéve tegyük lefedve meleg helyre. Ugyanazon a zsiradékon fél kiló
vékony fél karikára szelt hagymát közepes lángon zsemleszínűre
párolunk, hozzáadunk két csapott evőkanál cukrot (vagy mézet).
Addig hagyjuk közepes tűzön, míg karamellizálódni nem kezd. Ekkor felöntjük fél liter sörrel és 5-6 dl barna borjú- vagy szárnyasalaplével (vagy csupán egy liter sörrel) és két evőkanál borecettel.
Ízesítőcsokrot adunk hozzá (10 petrezselyemszár, 2 szál kakukkfű,
babérlevél, póréhagyma külső héjába szorosan összekötözve), felforraljuk, tíz percig sűrítjük kislángon.
A húst s a hagymát tűzálló tálba vagy más vastag falú edénybe
tesszük, friss borsot darálunk rá, felöntjük a sörmártással, és 1,5-2

órára 150-160 ºC-os sütőbe tesszük. Az első óra elteltével két szelet
dijoni mustárral megkent félbarna pirítóst borítunk rá héja nélkül,
mustáros felével lefelé. (Ízlés szerint adhatunk zöldségeket is az
ételbe: ezt a pirított hagymára aprítjuk, kevés paradicsompürével
együtt dinszteljük néhány percig.)
Zelleres krumplipürével, főtt, majd vajban megforgatott zöldségekkel tálaljuk.
Forrás: Bűvösszakács blog (http://buvosszakacs.blog.hu)
(Az eredeti receptek rövidített, de tartalmában megegyező változatát közöljük. Szerk.)

Vaníliás krémtúrós pit
e – habkönnyű kockák
ban
Nyári hangulat – egy fal
atnyi könnyű pitével
Hozzávalók:
A tésztához:
8 dkg finomliszt
8 dkg rétesliszt
6 dkg kukoricakeményítő
1 csipet só
8 dkg porcukor
10 dkg hideg vaj
1 evőkanál tejszín
1 tojássárgája
A túrókrémhez:
50 dkg sovány krémes teh
éntúró
12 dkg porcukor
1 rúd vanília kikapart bel
seje
1 egész tojás (szétválaszt
va) + 1 tojásfehérje
1 dl tejszín
1 csapott evőkanál kukori
cakeményítő
Elkészítés: A kétféle lisztet
tálba szitálom, hozzáadom
a keményítőt,
a csipet sót, cukrot. Alma
reszelővel forgácsokra res
zel
em
a hideg vajat, gyors mozdulatokkal
összedolgozom a lisztkever
ékk
el – zsemlemorzsára emlékeztető
állagúnak kell lennie. A
tojássárgáját egy
kis tálban elkeverem a tejs
zínnel, majd hozzáadom
a vajas-lisztes
keverékhez. Labdává for
málom, fóliába csomago
lom
, és épp csak
annyi időre, amíg összeállít
om a tölteléket, a hűtőszek
rénybe teszem.
A töltelékhez a két tojásf
ehérjét kemény habbá ver
em. Egy másik
keverőtálban a tojássárg
áját a porcukorral és a
tejszínnel habosra
keverem, hozzáadom a van
íliát, a keményítőt, óvatosan
továbbkeverem, majd hozzáadom a sov
ány túrót – az egészet kré
mesre keverem.
Fémkanállal óvatosan hozzá
adagolom a fehérjehabot.
A sütőt 175 fokra előmeleg
ítem. A tésztát lisztezett fel
ületen 2-3 mm
vékonyságúra nyújtom. Ak
kora téglalapot vágok bel
őle, ami egy 25
X 18 cm-es, sütőpapírral
borított tepsibe kényelme
sen belefér úgy,
hogy a peremre is jusson
tészta. A maradékot gyúrá
s után újra téglalappá nyújtom, kb. 1,5 cm
széles csíkokra vagdosom
.
Rácsokkal borítva – sütésr
e kész!
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A habos túrókrémet egyenl
etesen elosztom a tésztával
bélelt tepsiben, majd a tésztaszalagok
kal berácsozom, az előme
legített sütőbe
tolom. 35-40 perc alatt vil
ágosra sütöm. Akkor van
kész, ha a tésztarácsok már roppanósak,
a krém nem folyik, de mé
g kissé rezgős.
Még forrón meghintem kev
és porcukorral.
A hűtés során a krém me
gszilárdul, de nem szárad
ki, krémesen
könnyű marad. Szeleteln
i csak hidegen érdemes,
ha van még
türelmünk, nagyon jót tes
z neki némi hűtőszekrényb
en töltött idő.
Porcukorral meghintve, ko
ckákra vágva...
A tészta épp csak megta
rtja a csodásan könnyű
krémet. Nyári
ebéd utáni desszertként, uzs
onnára, vagy épp pihenő
s délutáni beszélgetésekhez (esős délutá
nokon is), mikor az ember
még valami
kis finomsággal feldobná
az együtt töltött időt, elle
nál
lhatatlanul
finom!
Forrás: www.mindmegette.h
u Habliliom könnyed kon
yhája
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Idén már elértük a 25. százezrest

A Narivo Kft. Igrici telepén 30049 0944 7 Csenkesz, 30049 2100 9 Boglya, 30049 2114 8 Ábránd hármas avatáson vett részt,
Csenkesz sajnos csak halála után kapta meg az elismerést. Az okleveleket Zámborszky György ügyvezető munkatársaival vette át.

30036 0722 3 Kígyó a baracskai Annamajori
Kft-nél érte el eredményét. Hirják András
ügyvezető igazgató és Jelinek Mihály
munkatársaikkal voltak büszkék tehenükre.

Az Agroprodukt Zrt. ihászi tenyészetében sajnos
32103 1098 7 Búza avatásáig elhullott.
Az elismerő oklevelet Dr. Takács László
csapatával vette át.

A Dunakiliti Mg. Zrt-nél jól szervezett tej világnapi program keretében avathattuk 31316 9575 0 Rózsát, ahol sok gyermek is megismerkedhetett az asztalukra kerülő tej termelőjével is. Az elismerést Kerecsényi András, Suri Antal, Rigó Ágoston vette át.

A nagyalásonyi Táncsics Mg. Zrt-nél is sajnos csak posztumusz avathattunk. 31968 0485 4 Csipke és 31968 1061 1 Cipó oklevelét
Bíró Károly főállattenyésztő kollégáival kapta meg.

Örök emlék Horn professzornak

Április 20-án a Vidékfejlesztési Minisztérium árkádsorán méltó helyére került a nagyhírű tudós-tanár mellszobra. Élethivatásának az
állattenyésztés fejlesztését és oktatását tartotta, tevékenységével iskolát teremtett. Egyesületünk 500.000 Ft-tal járult hozzá a szoborállítás költségeihez.

Egyesületi élet

A váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági
Szakképző Iskola Tangazdasága
Sződliget
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Sződliget több mint 4000 lakosú község Pest megye északi részén.
Eredetileg Sződ községhez tartozott és már a történeti fejlődés
során igen korán emberi szálláshelyként tartották számon. Ezt bizonyítja a sződligeti volt Horgász-tanya mellett talált, az átmeneti
kőkorszakból származó lelet is.
Sződ község közigazgatásából 1950. január 1-jén vált ki, majd lett
önálló település. Itt található a pilisi pálosok dunai malma, amely
már 1458-ban is üzemelt a község határában.
A váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola idén 10.
alkalommal rendezte meg Sződligeten a Regionális Mezőgazdasági
Szakkiállítást Tangazdaságuk területén. Az évről évre egyre nagyobb
és színvonalasabb rendezvény azért kedves nekünk, mert az itt
tanuló új generáció számára az általános tenyésztési ismereteken
túl már teljesen természetes a szarvasmarha kiállítás és show fontossága, valamint a tenyészállatok szeretete. Az itt tanulók nem csak
„hazai pályán”, hanem a Vásárhelyi kiállításon is megmérettették
magukat immáron másodszor.
A Nemzeti Holstein Show-ról két rozettával hazatérő lányok a
felvezetők ügyességi versenyén is ringbe szálltak, ahol az előkelő
harmadik és hatodik helyezést érték el.
Megyeri László igazgató nagyon büszke arra, hogy diákjai kiállításokon szerepelnek és országszerte terjesztik az Intézmény jó
hírnevét.

Heinczingerné Mödlinger Éva szakmenedzser nagy türelemmel és
jó példával ülteti el a fiatalokba azt az elhivatottságot és állatszeretetet, amivel ő maga rendelkezik és rengeteg munkája mellett,
kérésünkre bemutatja Önöknek a Tangazdaságot.
A váci Mezőgazdasági Iskola régi jó hírű intézmény. Az utóbbi
évek átszervezései okoztak-e változást a mezőgazdasági szakképzésben?
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola néven önálló
intézményként 62 éven keresztül működtünk. Közel három éve,
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hogy összevontak négy intézményt, ebből lett a KASZK – KözépMagyarországi Agrár Szakoktatási Központ Szakképző Iskola
–, ennek lettünk egy tagintézménye. Finanszírozási szempontból ez kedvezőtlen számunkra, mert eddig is csak az iskola után
következett a tangazdaság a hierarchiában, de most egy lépcsővel
még hátrébb kerültünk.
Eddig 9-14 osztályig oktattunk, ami magába foglalta a két éves
technikusi képzést is, de ez egy évre csökkent, így az utolsó 14.
osztályunk most végez.
Amikor én diák voltam, négy éven keresztül tanultuk a szakmát.
Mára bekerült a középiskolai képzésbe több olyan tantárgy (rajz,
ének), ami miatt egyre inkább háttérbe került a szakmai oktatás.
Így az első négy évben csak alacsony óraszámban szakmai
alapozó tárgyat oktatunk, majd a plusz egy évben technikust képzünk, amikoris konkrét szakmai tantárgyakat tanulnak diákjaink.
Régebben az első négy évben is voltak szakmai tantárgyak, állattenyésztés és növénytermesztés egyaránt.
Mennyire népszerű ma a mezőgazdasági szakma a fiatalok
körében?
Szerencsére sok jelentkezőnk van, így a beiskolázással nincs
gond, de azért nagyon érzékelhető a mezőgazdasági szakma presztízsvesztesége. Leginkább Vácról és környékéről jelentkeznek a
diákok elsősorban az érettségi bizonyítvány megszerzése miatt.
Szerencsére akad egy-két gazdálkodó, aki hozzánk íratja a gyermekét. Nekik a családi gazdaság révén meg van az indíttatás is és
a gyakorlat megszerzésének lehetősége is.
Én is városban nőttem fel, Édesapám a Fővárosi Állatkertben
dolgozott, Édesanyám pedig az állatkereskedésünkben. Igaz,
hogy volt megfelelő indíttatás az állatok szeretete iránt, de sokat
számított, hogy pontosan tudtam, mi érdekel, s amikor ide költöztünk, már biztos volt az állattenyésztés iránti érdeklődésem. A
mai városi gyerekekben nincs meg ez a fajta érdeklődés és az az
elhatározás, hogy ha a nulláról indulnak, akkor is ezt szeretnék
megtanulni és csinálni.
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Egyesületi élet

Mennyire támaszkodik a tangazdaság a diákok munkájára?
Elsőtől negyedikig ún. környezetrendezési gyakorlaton vesznek
részt a diákok. Ez szakmai gyakorlatnak számít, annak ellenére
is, hogy fizikai munkát nem végezhetnek, csak 18 évet betöltött
ötödévesek, akiket már be lehet osztani délelőtt és délutános
műszakra. Annak ellenére, hogy ez nem egy nőies szakma, ma
már a tanulók ötven százaléka lány.
A nehézségek ellenére, akit érdekel, az meg tudja tanulni a szakmát, mert olyan tangazdasági dolgozók és oktatók vannak, akik
segítik a tanulókat megfelelő érdeklődés esetén.
A dolgozói létszámot tanulók nélkül kell tervezni, mert a tanulók
csak tanítási napokon vannak a tangazdaságban. Betegség, szünet,
egyéb hiányzások miatt a tanulók nélkül is meg kell tudnunk oldani a feladatok ellátását az év 365 napján.
Az egész tangazdaságot valamikor kézi munkára tervezték.
A trágyakihordás, a takarmányozás, még a betakarítás is kézi
munkaerővel, illetve bérmunka igénybevételével történt. 2002-ben
született az a rendeletet, mely szerint a gyerekek nem dolgozhatnak, ekkor kellett létszámot bővíteni, valamint elkezdtünk gépesíteni.
Jelenleg 15 dolgozónk van közalkalmazotti státuszban, ami a
mezőgazdasági gyakorlatban problémát okoz, egyrészt a váltott-,
másrészt a két műszak miatt.
Milyen állatfajok tenyésztésével ismerkedhetnek meg a diákok
a tangazdaságban?
Valamennyi jelentősebb gazdasági haszonállatfaj megtalálható
nálunk. Jelenleg 24 tehenünk, valamint 11 üszőnk van. Az első
tenyészállatokat 1996-ban vásároltuk. Közülük tavaly pusztult el
az utolsó minden gondoskodásunk és pátyolgatásunk ellenére. A
mai állomány már mind saját szaporulatból származik.
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Van 8 saját lovunk, valamint 6 bértartásban. A két tenyészkocánk,
négy – jelenleg még – tenyészkocasüldőnk és a tenyészkan valamennyi szaporulatát meghizlaljuk és értékesítjük. A 24 db anyajuh
nőivarú szaporulatát tenyészjerkeként értékesítjük. A diákok megismerkedhetnek a 350 tojótyúk által árutojás előállítás fortélyaival
is.
A tangazdaság önállóan gazdálkodik, vagy az iskola költségvetésén belül?
Iskolánk szakképzési hozzájárulást tud fogadni, de ebből a tangazdaságba vezetői döntés után csak egy rész jut el. A termelésünkből
befolyt összeg bemegy az iskola költségvetésébe és utána egy
újraelosztás során kapunk vissza belőle a legszükségesebbekre.
A tangazdasághoz 36 ha állami tulajdonú szántó tartozik, valamint
bérleményként 150 ha rét, amit lekaszálunk és rendben tartunk.
Mivel műtrágyára általában nincs pénzünk így a hozamok ezen a
futóhomokon elég szerények.
145 ezer kg tejkvótánk van, amit kicsit túl is teljesítünk. A laktációs átlagunk 8400 kg. Körülményeink között ez elfogadhatónak
mondható, mivel a takarmányunk minősége sokszor nem tökéletes
és időnként az is előfordul, hogy valamelyik összetevő elfogy.
Jersey és magyartarka tehenek is színesítik az állományt, ami szintén lefelé húzza a tej kg termelési átlagát.
A Naszálytej viszi el a tejünk nagy részét, kb. 30-40 %-át
pasztőrözzük, zacskózzuk. Viszünk belőle az iskolákba, a többit két boltunkban értékesítjük. Az egyik bolt helyben, a másik
a székhelyünkön, Vácon van, ill. még környékbeli boltokba szállítunk.

Arra törekszünk, hogy a teljes mennyiséget közvetlenül értékesítsük, csak sajnos nagyon nehéz a vásárlókat rászoktatni a teljes
tejre. Sokan tartanak a zsíros tej fogyasztásától, miközben a kóla
mellé megesznek egy zacskó chips-et.
A vásárhelyi kiállításon másodszor vettek részt. Meg vannak
elégedve az elért eredményekkel?
Egy saját és egy vásárolt üszővel – amit már itt vemhesítettünk
–, vettünk részt a versenyen, mindkét állat hatodik helyezett lett.
Nagyon örültem az eredményeknek, annál is inkább, mivel mindössze három állat közül választottuk ki őket, nem pedig 200-ból.
Vannak olyan diákjaink, akik szívesen jönnek kiállításra, nagyon
lelkesek. Jellemző, hogy általában lányok jelentkeznek, már a
jövő évi kiállításra is összeállt, hogy kik jönnek el velem Hódmezővásárhelyre.
Azt gondolom, úgy lehet jól tanítani, ha az ember maga is csinálja
és be tudja mutatni a gyakorlati fogásokat.
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Telepszemle
Egyesület küllemi bírálója nemcsak bíróként vesz részt, hanem
mindig nagy lelkesedéssel segít az előkészítésben, valamint a
diákok okításában és a látogatók tájékoztatásában.
Tíz éve rendezünk regionális kiállítást. Az iskola reklámozása
mellett szakmai bemutatókkal népszerűsítjük az állattenyésztést.
A látogatói létszám 3-5000 között van mindig. Az udvar közepén
felállított ringben holstein show, tenyészállat felvezetés, valamint
lovas, agility és egyéb más szakmai bemutatók láthatók, de a lovas díjugrató és fogathajtó versenyeink is nagyon színvonalasak.
Családi programnak is szánjuk, állatsimogatóval, kulturális programokkal, rajzversennyel, ahova minden évben szeretettel várjuk
az érdeklődőket.

A szakmának ez a legszebb oldala, a felvezetést is azért csinálom, mert látom, hogy van, akit érdekel, ez mindig lendületet ad és
tovább visz a holtpontokon. A másik oldal, ami inspirál, hogy az
állatok társas viselkedését alapul véve soha fizikai bántalmazást
nem alkalmaztunk és nem is tanítottam ezt. Valahol el kell ezt a
fiatalokba ültetni, mert e módszer szerintem a jövő, és ezt minden
élőlény, legyen az ember vagy állat, mindig meghálálja.
Kérem, mutassa be az Önök által rendezett kiállítást!
Amíg nem mentünk Vásárhelyre, itthon addig is minden évben
rendeztünk a saját állatainkból show-bírálatot. Sebők Tamás az

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

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

Ha kínál, ha keres… legyen Ön is a Hunland partnere!
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H-2347 Bugyi, Ráda puszta • Tel.: +36-29 548 500 • Fax: +36-29 548 501 • E-mail: hunland@hunland.hu
www.hunland.eu
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Hazai szerzoink

Erős állattenyésztés nélkül
nincs erős vidék!
– A Magyar Állattenyésztők Szövetsége jubileumi közgyűlése –
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége Herceghalomban, az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben tartotta jubileumi küldöttközgyűlését. A szövetség megalakulásának 15 éves
évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen Czerván György
agrárügyekért felelős politikai államtitkár, Dr. Kardeván Endre
élelmiszerlánc felügyeleti és agrár-szakigazgatási politikai államtitkár és Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár vettek részt és
tájékoztatták a megjelenteket a kormányzat agráriummal kapcsolatos cselekvési tervéről és elképzeléseiről.
Csökkenő állatállományok, állati termék-előállítás és alapanyag kivitel és igen mostoha közgazdasági környezet jellemzi a mezőgazdasági főágazatot. Fekete Balázs a Magyar
Állattenyésztők Szövetségének elnöke bevezetőjében beszélt az
állattenyésztési ágazatok hosszú évek óta tartó zsugorodásáról és
leépüléséről. Az állattenyésztés aránya alig 30 százalékot ér el a
növénytermesztéshez képest. Egyre kevesebben akarnak állattenyésztéssel foglalkozni. A feketekereskedelem aránya soha nem
látott méreteket öltött, egyes ágazatokban eléri a 40 százalékot.
Az időjárás viszontagságait tetézi az érthetetlenül lassú és gazdabarátnak semmiképpen nem nevezhető hivatali ügyintézés.
Az állattenyésztés a munkaerő igényes ágazatok közé sorolható.
Húsz-huszonöt tehén, negyven-ötven koca és szaporulata még intenzív tartástechnológiával is egy munkahelyet tud teremteni.
A leépülésből kilábalni akkor lehet, ha a kormány visszaállítja a
tisztességes munka becsületét, nem gördít közgazdasági (áfa, piacra jutás), illetve hatósági akadályokat a dolgozni akaró gazdák elé,
továbbá ha a magyar állattartó magyar tenyészállatot vásárol, nem
külföldit. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége kész minden tőle
telhető segítséget megadni a kormánynak annak érdekében, hogy a
magyar állattenyésztők végre érezzék: érdemes és megéri dolgozni ebben az ágazatban.
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Czerván György államtitkár előadásában kiemelte, hogy erős állattenyésztés nélkül nincs erős növénytermesztés, együttesen a két
erős ágazat nélkül pedig nincs erős vidék és erős ország.
Az új kormányzat érzi a két hónapja kapott hatalmas bizalmat, de
egyúttal ezt óriási felelősségnek is tartják. Elmondta, hogy mind
Orbán Viktor miniszterelnök, mind Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter elkötelezettek a mezőgazdaság és azon belül az állattenyésztés iránt. Abban mindenki egyetért, hogy kiválóak az
agráradottságaink, a felhalmozott szakmai tudás.
Fekete Balázs bevezetőjében elhangzott gondokról elmondta,
azok nagy része számára ismertek, hiszen egészen a közelmúltig
napi szinten dolgozott a mezőgazdaságban, de sajnos ehhez hasonló problémák minden ágazatra jellemzőek. Jelenleg nincs egy
perspektivikus ágazat a mezőgazdaságban, ahol kiszámítható, stabil jövedelemmel lehetne számolni. Nem hozta meg a várt eredményeket az uniós csatlakozás sem.
Az új kormány gazdaság talpra állításának középpontjában – a-hogy az a programjukban is elhangzott – a munkahelyteremtés áll. 10
év alatt 1 millió új munkahelyet akarnak létrehozni. Ennek egyik
pillére lehet a mezőgazdaság, azon belül is nem a szántóföldi
növénytermesztésben van erre lehetőség, hanem az állattenyésztésben, a kertészeti és erdészeti ágazatokban. A jövőben, ha valamely ágazat számára támogatásról döntenek, azt fogják elsőként
megvizsgálni, hogy azzal mennyi munkahelyet teremtenek vagy
mennyit őriznek meg. A hatóság és hivatalok szemléletváltásában
szintén változás várható, tudatosítani szeretnék az államigazgatásban dolgozókkal, hogy ők vannak a termelőkért, nem pedig fordítva. A jó kormány a termelők piacra jutását segíti elő azzal, hogy
ehhez a feltételeket megteremti.
A 2014-től kezdődő új uniós pénzügyi ciklussal kapcsolatban
kiemelte: rendkívül nagy a felelősségünk és sok munka vár ránk
a 2011-es elnökségi évben. A támogatások elosztásában
továbbra is fenn kívánják tartani a jelenlegi pillér
rendszerű támogatásokat. Az ország mezőgazdaságának
jelenleg a szélsőséges időjárási viszonyok jelentik a legnagyobb problémát. Elemi károk enyhítésére a tárcától
4 milliárdot vontak el. További segítségként a SAPS és
Top up támogatások 70%-át előlegként még ebben az
évben, október közepétől tervezik kifizetni.
Véleménye szerint a kárenyhítési rendszer hosszútávon
működőképes, ám ennek feltétele, hogy ilyen katasztrófa
10 évente egyszer forduljon elő. Jelenleg a kárenyhítési
alapban 4,5 milliárd Ft van. Tisztában vannak azzal,
hogy ez messze nem elégséges. Nyitottak azzal a MÁSz
javaslattal kapcsolatban, hogy a gyep és legelőterületek
is belekerüljenek a kárenyhítési rendszerbe, ehhez viszont nehéz viszonyítási alapot, hozamokat rendelni, a
feladat azonban megoldható.
A jelenlegi SAPS támogatási rendszer jelentős változás
előtt áll. Az állattenyésztés számára nagy gondot jelent,
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hogy a top up támogatások évről évre folyamatosan csökkennek,
majd 2013-ban teljesen megszűnnek. Dolgoznak azon, hogy a
jövőben ezek az ágazatok hogyan tudják továbbra is a támogatási
összegeket megkapni. A javaslatokat folyamatosan várják a szakmai szervezetektől. A tenyésztőszervezetek munkáját legnagyobb
mértékben befolyásoló tenyésztés-szervezési támogatások, MÁSZ
által javasolt szintre történő emelése érdekében olyan érveket kell
felsorakoztatni, amelyek a kormányzati szándékkal egybecsengenek. Ilyen a munkahelyteremtés, hiszen a tenyésztés tipikusan
munkaerő igényes tevékenység. A rövidtávú intézkedések mellett egy 10 évre szóló agrárstratégiát kívánnak készíteni, amihez
szeptember végéig szeretnék bekérni a szakmai szervezetek javaslatait. A jövő évi költségvetés egyik fontos része lehet az ágazatot
érintő áfa csökkentés.
A földkérdéssel kapcsolatban elmondta, nem fogják engedni, hogy
külföldiek kezébe kerüljön a magyar termőföld. A földtörvényt
először az elővételi jogok szempontjából fogják módosítani. Abban az esetben, ha az unió nem fogadja el a moratórium meghoszszabbítását, gyakorlati oldalról fogják ellehetetleníteni a külföldiek földvásárlását. Szándékukban áll elő-haszonbérleti jogot adni
az állattenyésztőknek, azonban ennek feltétele, hogy ki lehessen
szűrni a külföldieket ebből a körből.
A MÁSZ áfa-csökkentési javaslatára reagálva elmondta, hogy ez
teljesen egyezik a szándékaikkal, sőt tanulmányozzák a 0 százalékos áfa bevezetésének lehetőségét is, bizonyos alapanyagok esetén.
Dr. Kardeván Endre bevezetőjében kiemelte, hogy állatorvosként mindig is közel állt hozzá a szakma. Egy új állattenyésztési törvény kidolgozásának újraindítását támogatják. A hatósági
díjtételekkel kapcsolatban kiemelte, hogy azok az MgSzH be-
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vételi forrásának tekinthetők, így nem tud olyan ígéretet tenni,
hogy azokat drasztikus mértékben fogják tudni csökkentetni. A
tenyésztőszervezetek éves ellenőrzése díjmentes, hiszen hivatalból indított eljárásról van szó. A díjtétel rendelet egy nagyon régi,
1994-ben íródott jogszabály, amelyet öt éve nem módosítottak és
már nagyon aktuális az áttekintése. Arra ígéretet tett, hogy az új
díjtételek kidolgozásánál tekintetbe veszik az ágazati helyzetet.
A DNS alapú származás ellenőrzési vizsgálatok rendkívüli késedelmeire válaszként elmondta, hogy az áprilisi belső vizsgálat
után május végére már 22 napra csökkent az eredménykiküldés
ügyintézési határideje.
A kisebb szarvasmarha-állományok önálló tenyészetként való
elismerésével kapcsolatos MÁSz kérésre elmondta, hogy ezt csak
azoknál a gazdáknál javasolják, ahol a jelölés és nyilvántartás
teljesen rendben van. Megalapozott kérelem esetén ki fogják adni
a szükséges engedélyt. Ha füljelző behelyezést minden tenyésztő
automatikusan maga végezné, kezelhetetlenné válna a rendszer.
Import élelmiszerek másodlagos vizsgálata arra fog irányulni,
hogy ami nem megfelelő minőségű élelmiszer, ne kerülhessen
a polcokra. Ez persze egyaránt vonatkozik a hazai és külföldi
élelmiszerekre. Minden külföldről behozott élelmiszert bejelentési kötelezettség fog terhelni. A kereskedőnek be kell jelenteni az
elsődleges betárolási helyet és havi jelentési kötelezettségük lesz.
Ezeket a helyeket kockázatelemzés alapján fogja a hatóság rendszeresen ellenőrizni.
Az államtitkár bejelentette, hogy a marhalevél és útlevél júliusban
az áprilisi 1500 forintra emelés után 500 Ft-ba kerül egységesen.
Forrás: MÁSz
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Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
Agrár Európa Kft.

I. A német fogyasztót már elérte a vajárak világpiaci emelkedése.
Ez napokon belül elér Ausztriába is, onnan pedig már csak egy
ugrás a magyar piac. Számítok arra, hogy az áremelkedés a vajpiacon még e hónapban nálunk is érzékelhető lesz. A világpiaci
áremelkedés a lassan magára találó keresletnek köszönhető. Ennek magvában az óceániai tejhiány áll. Az emelkedő hullámra az
EU fel tud ülni, és megszabadulni végre az igen nyomasztó intervenciós vajhegyektől. Ezt a gyengélkedő euró is elősegíti. A világpiac hiány emiatt csak időleges, az EU belső piacán nyilvánvalóan
nem lesz érzékelhető, csak az árakon keresztül. Ennek ellenére
nem kétséges, hogy a vaj árának emelkedése a többi tejtermékre
is át fog terjedni.
A magyarországi tejfelvásárlási ár emelkedése áprilisban megtorpant a 68 forintos kilogrammonkénti szinten. További emelkedéséhez hozzájárulhat ez a világpiaci emelkedés is. Annál is
inkább, mert a forint is gyengül, tehát az import versenyképessége
csökken. Nem is beszélve arról, hogy a magyar fogyasztó is egyre
tudatosabban keresi a hazai tejet és tejterméket a pultokon és a
hűtőautóban, automatákban. Mindezek miatt nem csak a nyerstej, hanem a tejtermékek árának emelkedésére is számítok az
elkövetkező hetekben.
II. 2010. március 26-án „What Future for Milk?” címmel tejpiaci konferencia volt Brüsszelben. A tanácskozást az érdeklődők
élőben követhették az interneten, miközben az előadások anyagát
közvetlenül is látni lehetett. A technikai színvonal lehengerlő volt.
A szakmai viszont csak a feldolgozóiparig. Úgy értem, hogy nem
csak nálunk, hanem egész Európában azt hiszik (vagy csak úgy
tesznek?), hogy a tej termékpálya a tejipar kapujában ér véget.
Ki kellene húzni végre a fejünket a homokból. A termékpálya a
fogyasztóig tart, ezért fontos, ma már egyértelműen meghatározó
része a forgalmazó is. Amíg a kritikák a piaci átláthatóság emlegetésénél megtorpannak, nem lehet előre lépni. Fejleszthetünk,
növelhetjük a hatékonyságot, de a jövedelem döntő része attól
még a forgalmazó zsebébe vándorol. Ma már nyugodtan ki lehet
jelenteni, hogy a „méltányos kereskedelem” (angolul Fair Trade)
fogalmát ki lehet terjeszteni az európai tejtermelőkre és feldolgozókra is. Most ugye e mozgalomba csak azok tartoznak, aki a harmadik világbeli termelők számára korrekt árat fizetnek.
III. A tejipar idei kilátásai
Ha a tejipar idei kilátásait firtatjuk, a tavalyi – szintén az ország
gazdasági válságával terhelt – évből kell kiindulnunk. Tavaly a tejfelvásárlás 9 százalékkal csökkent, miközben a piackutatók adatai szerint a kiskereskedelmi tejtermék értékesítés mennyiségben
5 százalékkal emelkedett, értékben 4 százalékkal esett. A látható
folyadéktej piac 12 százalékkal szűkült, a közvetlenül értékesített
mennyiség legalább ennyivel emelkedett. A legtöbb tejtermék
kiskereskedelmi forgalma jelentősen bővült. Ez azon az alapvető
közgazdasági összefüggésen alapul, csökkenő élelmiszerkiadások idején a fogyasztók több pénzt költenek az olyan alapvető
élelmiszerekre, mint a tejtermékek.
Az, hogy a nyerstej felvásárlási ára 2009-ben visszatért a szokásos
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éven belüli ciklusához, azt mondatja velem, hogy ebben az évben
erre kell számítani. Vagyis a márciusban elkezdődött csökkenés
várhatóan a nyár végéig tarthat, majd lassan ismét emelkedik a
tejár.
Előrejelzésem szerint ebben az évben is nagyobb lesz az alapanyag
oldali árcsökkenés, mint a kibocsátás oldali, tehát a megfelelő
hatékonysággal működő feldolgozók számára – erről az oldalról - lesz mód nyereséges működésre. A belföldi tejtermékpiac
növekedése ebben az évben sem áll meg, amit az átlagos fogyasztói árak kismértékű csökkenése is segíteni fog. Az export oldalán
a Romániába irányuló kivitel további erősödésére számítok. Ott
máris 70 százalékos az import aránya a polcokon, s ez várhatóan
tovább fog emelkedni.
A tejiparra jellemző piaci stratégiák keveredésére számítok ebben
az évben is. A széles palettával dolgozók szűkíteni, a csak néhány
magas hozzáadott értékű termékkörrel piacon lévők szélesíteni
fognak kínálatukon.
Fórián Zoltán jegyzete
EURÓPAI UNIÓ
A fogyasztói tejek új megnevezései
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozata 2010. március 12-i 63. számában kihirdetésre került a piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október
22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletben a fogyasztói tejek megnevezésének helyesbítése: (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:063:0030:0030:HU:PDF)
A 0,5 százalékos tejre a sovány tej és a fölözött tej megnevezés
egyaránt alkalmazható.
Azoknak a gyártóknak, forgalmazóknak, akik zsírszegény tej
nevet használtak az 1,5 százalékos tejre a helyesbítés megjelenésének várakozási időszakában is, nincs teendőjük. Azoknak a
gyártóknak, forgalmazóknak azonban akik félzsíros tej néven forgalmazzák ezeket a tejeket módosítaniuk kell a jelölést.
A zökkenőmentes átállás érdekében a Magyar Élelmiszerkönyv
kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról szóló 37/2010. (IV. 13.) FVM rendelet 2. §-a átmeneti
időt biztosít az alábbiak szerint:
„(7) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló
rendelet”) szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelethez az európai Unió Hivatalos Lapjában 2010. március 12én megjelent helyesbítés szerinti „sovány (fölözött) tej”, illetve
„zsírszegény tej” megjelölésnek nem megfelelő, de a helyesbítést
megelőzően ezen tanácsi rendelet „fölözött tej” illetve „félzsíros
tej” megjelölésének megfelelő jelöléssel előállított csomagoló anyagok 2011. október 31-ig felhasználhatóak.”
További információ, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/512010/3.

Agrár Európa
azt hangoztatta, hogy az árak csökkenése és a piac válsága gyakorlatilag az európai mezőgazdaság valamennyi
szektorát fenyegeti. „A mezőgazdaság nehézipar: nagy
Zsírtartalom
1234/2007/EK
1234/2007/EK
beruházásokat igényel, amelyeknek megtérülése lassú.
régi megnevezések
helyesbített megnevezések
Ezért az árak stabilizálására van szükség” – mondta Le
legfeljebb 0,5%
fölözött tej
sovány (fölözött) tej
Foll.
Ciolos nyomatékosan kifejezésre juttatta, hogy bármikor
1,5 – 1,8%
félzsíros tej
zsírszegény tej
kész a piaci intervenció eszközeihez folyamodni, ha
legalább 3,5%
teljes tej
teljes tej
az árak nem biztosítanak elegendő bevételt a farmerek
1 Tejtermékek előírásának 2010. április 28-tól hatályos válto- számára. „A mezőgazdasági termelés sajátossága indokolttá teszi
zatában [hatályba helyezte a fentebb említett 37/2010. (IV. 13.) az átmeneti piaci intervenciót” – mondta. Azt is hozzátette, hogy
FVM rendelet] rögzítésre került, hogy a 2,8 százalék zsírtartalmú még 2013 előtt új, válságmegelőző intézkedéseket is fognak alkalmazni. Véleménye szerint a válsághelyzetek elhárításában,
tej nevezhető félzsíros tejnek.
pontosabban a túlzott mértékű áringadozás kivédésében jelentős
A tejtermelés perspektívái
szerepet vállalhatnak a termelői egyesülések.
A Magas-szintű Szakértői Csoport (HLG) márciusban tartott, Az új biztos örömmel nyugtázta, hogy a tejtermékek világpiaci
ötödik ülésén a tejtermelői egyesülések vezetői és a Bizottság teji- árai jelenleg már ismét normális szintre emelkedtek, így gyakorpari szakértői hangsúlyozták, hogy az EU tejtermékek minőségének latilag nincs szükség piaci intervencióra, ez év végéig azonban a
és nemzetközi versenyképességének javítása érdekében közös és Bizottság konkrét javaslatokat fog kidolgozni az új, válságkezelő
egyértelmű marketing tevékenységre, címkézésre és minőségi szab- intézkedések alkalmazására.
ványokra van szükség. A HLG véleménye visszatükröződött az
Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának az élelmiszer- Nemzetközi sovány tejpor határidős szerződést vezetnek be a
termékek címkézéséről folytatott vitájában, ahol a tagországok Chicagói Árutőzsdén
megegyeztek abban, hogy a származási országot fel kell tüntetni a A Chicagói Árutőzsde (Chicago Mercantile Exchange - CME)
hús- és tejtermékek, valamint a többi egykomponensű élelmisze- március 25-én közzétette, hogy egy új, egyedülálló határidős
rek címkéin.
termékeket vezet be május 10-től: a nemzetközi sovány tejpor
A tejszektor jövőjének fő kérdései szerepeltek az EU 2010. már- határidős szerződést és opciót (International Skimmed Milk Powcius 26-án, Brüsszelben rendezett tejgazdasági konferenciáján der Futures and Options).
is, ahol a legfontosabb termelői egyesülések képviselői fejtették Az újítás a várakozások szerint lehetővé teszi, hogy többek között
ki véleményüket. Pekka Pesonen, a COPA-COGECA főtitkára európai feldolgozók és termelők is kihasználhassák a CME likelmondta, hogy – mivel világszerte a legszigorúbb minőségi viditásából fakadó kockázatkezelési előnyöket. Az újítás abkövetelményeket a tejtermékekkel szemben támasztják – a pi- ból fakad, hogy ez a CME első mezőgazdasághoz kapcsolódó
acon szigorúan meg kell különböztetni a tejtermelésre szakoso- határidős terméke, ahol a fizikai teljesítés szállítási pontja az USA-n
dott gazdák termékeit, és fokozott gondot kell fordítani a helyi kívüli – Auckland, Melbourne, Rotterdam – kikötő is lehet.
specialitásoknak a hamisításokkal szembeni védelmére. Pesonen A határidős kereskedésnél a fizikai teljesítés általában ritka, a
ugyancsak létfontosságúnak nevezte – a Közösségen belül és har- pozíciókat jellemzően egy ellentétes irányú ügylettel lezárják,
madik piacokon egyaránt – az EU tejtermékeinek propagálását ezáltal egy meghatározott árszintet képesek maguknak biztosítani
és reklámozását, valamint az EU termékek versenyképességének az érintettek. Ennek ellenére előfordulhat olyan szituáció, amikor
fenntartása érdekében a kutatások és az innováció ösztönzését.
szóba kerülhet az áru – jelen esetben sovány tejpor – tényleges
A COPA-COGECA a stabilitás, kiegyensúlyozottság és kiszámítleszállítása. A CME szerint a legtöbb európai tejtermelőt és
hatóság hármas alapelv érvényesítését tartja rendkívül fontosnak
feldolgozót többek között az riasztotta el a chicagói tőzsdén
az EU tejszektorában. A Bizottság által készített középtávú piaci
folytatandó kockázatkezeléstől, hogy a fizikai teljesítés Európában
elemzés viszont megállapítja, hogy a gazdaság élénkülésével a
nem volt lehetséges.
nagy értékű tejtermékek iránti kereslet és azok harmadik országokAz új határidős és opciós termék elsősorban olyan piaci
ba irányuló exportja növekszik. Vajból és tejporból viszont a piac
szereplőknek ajánlott, amelyek a sovány tejpor áringadozásának
meglehetősen telített, így (különösen az utóbbi termékből) az invannak kitéve. Ezek elsősorban tejport feldolgozók és feltervenciós készletek csak lassan számolhatók fel.
használók (sütőipar, édesipari cégek, RTE termékgyártók), de
Dacian Ciolos, mezőgazdasági biztos bejelentette, hogy a Bizotadott esetben nagyobb tejszövetkezetek számára is érdekes lehet,
tság a tejpiaci reform további menetével kapcsolatos állásfoglahogy a tej áringadozásából fakadó kockázataikat sovány tejpor
lását leghamarabb ez év végén teszi közzé.
előállításával és az azzal történő hedzseléssel kompenzálják.
A termékekkel történő kereskedés elektronikus rendszerben, a
Nem ismétlődhet meg a tejszektor válsága
Dacian Ciolos, mezőgazdasági biztos az Európai Parlament CME-n zajlik. A tejport Ausztráliában, az EU-ban, Új-Zélandon
plenáris ülésén egyértelműen biztosította a részvevőket arról, vagy az USA-ban kell előállítani, a származási ország illetékes
hogy a Bizottság tanulni fog a tejszektor válságából, és min- kormányzata által jóváhagyott üzemben. A tejpornak meg kell
dent megtesz annak érdekében, hogy az egyetlen más területen felelni a 207-1999-es Codex Szabvány követelményeinek, és
se ismétlődhessék meg. „A Bizottság figyelemmel kíséri a piacok az előállításának napja a leszállítási szándék jelzésének napjától
helyzetének alakulását és kész a rendelkezésére álló intervenciós számított 180 napon belül kell, hogy essen. A kereskedési hónapok
eszközöket biztonsági hálóként alkalmazva elhárítani a közelmúlt- az év mind a 12 hónapjára adottak. A kontraktus mérete 20 tonna,
ban a tejszektort sújtó veszélyeket” – mondta. A Mezőgazdasági az árazás cent/font alapon történik.
Bizottság elnökét, Paolo de Castrót helyettesítő Stephane Le Foll (Forrás: Dr. Tóth Attila FVM)
A helyesbítésnek megfelelően az alábbiak szerint változtak a
megnevezések:
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Agrár Európa
Új szlovák élelmiszertörvény
Az új szlovák élelmiszertörvény szerint szeptember elsejétől más
polcon kell lehelyezni az üzletekben azokat a „tejtermékeket”,
amelyek növényi eredetű zsiradékot is tartalmaznak. Hasonlóképp, azokat a „húskészítményeket”, amelyekben a hús nem
éri el az 50 százalékot, szintén el kell különíteni. A felvágottak,
a sonka, de a szeletelt sajt esetében is a termék közelében kell
lehelyezni az annak összetételét tartalmazó információs cédulát.
MAGYARORSZÁG
Rövid hírek
- Továbbra is, 2009 októbere óta, nulla euró a tejtermékek exportvisszatérítése.
- 2010. június 30-ig ki kell fizetni az EU 300 millió eurós támogatását a tejtermelőknek, amely mintegy 60 fillért jelent literenként.
- 2010. december elsejétől esedékes a 68-as cikk alapján az EU
költségevetésének 3,5 százalékát jelentő tejágazati szerkezet-átalakítási támogatás, amely 6-7 forintot jelent majd literenként.
- A Magyarország számára megszavazott 48 millió euróról szóló
rendelet szakmai egyeztetése a még nem fejeződött be. Nagyságrendileg az előbbihez hasonló literenkénti összegekről van szó.
- A 8 forintos kvótatámogatással tehát kijöhet az a bizonyos igen
rosszkor emlegetett 20-22 forintos literenkénti támogatás, de csak
azoknál, akik mind a négy támogatás feltételeinek megfelelnek,
de kétséges, hogy mindez az idén kifizetésre kerülhet.
Fórián: azonnali segítség kell a tejágazatnak
Írta: Agromonitor.hu, 2010. április 21.
A legkritikusabb helyzetben lévő tejtermelők számára azonnali
intézkedési csomagot kell kidolgoznia az új kormánynak – állapította meg Fórián Zoltán, az Agrár Európa Kft. üzletág igazgatója.
A szakember az agromonitor.hu felkérésére értékelte a hamarosan
megalakuló Fidesz-kabinet legfontosabb agrárteendőit. Szerinte az
új tejágazati csomagban többek között tisztázni kellene, milyen támogatások mikor járnak, illetve érhetők el a gazdálkodók számára.
Közzé kellene tenni a tejágazati fejlesztési támogatások ütemezését, az iskolatej programot pedig új alapokra kellene helyezni – tette hozzá Fórián Zoltán.
A szakértő szerint a földpiacon nem a külföldiek vásárlására
vonatkozó moratórium meghosszabbítására, hanem új földtörvény
gyors megalkotása és a végrehajtáshoz szükséges intézményrendszer kialakítása van szükség. Emellett sürgősen tisztázni kell a
2011. első felében esedékes magyar EU-elnökség élelmiszergazdasági feladatait is (például azt, hogyan lehetne mentesíteni a
mezőgazdasági termelők megállapodásait a versenyszabályok
alól). Azonnal el kell kezdeni a lobbi tevékenységet a közös
agrárpolitika (kap) reformjával kapcsolatban is, hogy a magyar
érdekeket a lehető legjobban érvényesíteni lehessen. Ezen kívül –
tette hozzá az üzletág igazgató - indokolt az összesen 1400 milliárd
forintos uniós forrást közvetítő Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program (ÚMVP) áttekintése, átdolgozása és programmódosítása is (a feladat itt azért számít azonnalinak, mert a változtatások
brüsszeli időigénye meglehetősen nagy).
A Balkánon jobban fogy a magyar tej
Élénkülni kezdett a tejipari export: a sajt és a túró kivitele januárban 64 százalékkal bővült, a joghurté 4, míg a tejfölé már 38 százalékkal ugrott meg 2009. januárjához viszonyítva. Utóbbit főleg
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Romániába exportáljuk, de az UHT-tej és egyéb tejtermékek esetében is egyre inkább felértékelődik a Balkán. A feldolgozók
csak lassan tudják visszafoglalni a belföldi piacot, ezért a túlélés
érdekében próbálják a feldolgozott termékek exportjával
kompenzálni a piacvesztést - mondta Kovács László, a Tej Terméktanács elnöke a lapnak.
A balkáni tejhiány enyhítése mellett lényegében az 1960-as évek
mediterrán piacait igyekeznek újra kiépíteni a magyar feldolgozók, az adatok alapján nem is sikertelenül. Az elnök szerint
ennek a törekvésnek egyelőre kedvez a forint-euró árfolyam, de
további erősödést vagy hazai adóterhelést, illetve banki, exportbiztosítási költségnövekedést már nem viselnének el a cégek. A
Közel-Kelet óriási lehetőségeket kínál a gyártóknak, és még
mindig érződik a dán prófétarajzok miatti Nyugat-Európa-ellenesség, amit a javunkra fordíthatunk - tette hozzá Kovács László.
(Forrás: Napi Gazdaság)
54 ember kerülhet utcára a tejüzemből
Várhatóan bezárja makói tejüzemét, és elküldi 54 ottani dolgozóját a Sole-Mizo Zrt. A dolgozók egy éve tudják, hogy a jövő
bizonytalan. Időközben viszont akadt néhány érdeklődő a gyárra,
ezért nincs még hivatalos döntés.
Városszerte beszélik, hogy a Sole-Mizo Zrt. már be is zárta a
makói tejüzemét, és elbocsátotta ottani dolgozóit. Ez azonban
még nem történt meg, az emberek ma is dolgoznak. A regionális munkaügyi központ arról tájékoztatott, idén eddig egyetlen
élelmiszeripari cég sem közölte velük, hogy csoportos elbocsátást
tervezne Csongrád megyében. Pedig a leépítés előtt 30 nappal be
kell jelenteni, ha a foglalkoztatott létszámnak legalább 10 százalékát elbocsátják.
Hivatalos döntés egyelőre nincs – erről tájékoztatott a Sole-Mizo
Zrt. vezérigazgatója, Gerbrant Redmer de Boer személyesen a
szegedi központban.
A Sole-Mizo Zrt. magyar tulajdonú cég: a Bonafarm Csoporthoz tartozik, ahová többek között a Pick, a Délhús, a Bábolna
Takarmány és a Ringa. Ez Csányi Sándor érdekeltsége. Az üzletember 2004-ben vette meg az Új-MiZo Rt-t, és 2006-ban a Sole
Rt-t. A két vállalat egyesítésével a magyar tejipar legnagyobb cége
született meg, amely nem volt nyereséges, de a tulajdonos jó ideig
finanszírozta a veszteséget, hogy időt adjon az átszervezésre.
A Sole-Mizo Zrt-nek négy tejüzeme van: a szegedi Közép-Európa
talán legnagyobb ilyen gyára. Ebben, valamint a bácsbokodi, a
csornai és a makói üzemben együtt mintegy ezer ember dolgozik. Makón jórészt balkáni és arab országokba irányuló exportra
készítenek krémfehérsajtot, amely a görög feta sajt tehéntejből
készült magyar változata, ezt is sólében érlelik. Itt most 54-en
dolgoznak. Az elmúlt időszakban az üzem nem tudott megfelelni
a tulajdonos elvárásainak.
Információink szerint a makói dolgozók és a szakszervezet már
egy évvel ezelőtt tisztába jött azzal, hogy bizonytalanná vált a
jövő. A városi sakkszakosztály is tudja már, hogy nem számíthat
többé a tejüzem szponzori segítségére. A bezárásról szóló hivatalos döntés – tudomásunk szerint – azért nem született még meg,
mert közben akadt két vásárló az üzemre, és a vezetés is keresett
esetleges vevőt, partnert, és velük tárgyal.
Megtörténhet, hogy ha sikerül üzletet kötni, az új tulajdonos
folytatja a termelést, és foglalkoztatja a dolgozókat is – ezt azonban nem lehet készpénznek venni.
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Agrár Európa
Állóháború
A tejipari cégek veszteségének oka a szakma szerint a kereskedelem
és a feldolgozók közötti érdekellentét. A multinacionális láncok a
haszon nélkül továbbadott import tejtermékekkel lent tartják az
árakat. Közben a hazai tejre nagy árrést szabnak meg, mert tudják,
hogy a magyar terméket választó tudatos vásárlók megfizetik az
importon keletkező veszteséget. (Forrás: Délmagyar/AgroLine)
Márkafejlesztéssel a fogyasztók megtartásáért
Megújította és bővítette két fontos termékcsaládját az idén tavaszszal a francia Bongrain csoport tulajdonában álló Veszprémtej Zrt.
és Pannontej Zrt. A Pannontej Zrt. a Medve márka portfóliójában
lévő sajtkrémeket körözöttekkel és szendvicskrémekkel egészítette
ki. E két termékcsalád bevezetését segítette, hogy a korábban Bakony márka alatt lévő termékek címkét kaptak, amellyel a cég
előre jelezte, hogy ezek Medve név alatt élnek majd tovább.
A vállalat májustól egy komplett termékcsaláddal, a többféle ízben forgalmazott vajkrémekkel is piacra lépett a Medve márkanév
alatt. A termékek bevezetését erőteljes médiakampány és bolti
megjelenések is kísérik (polckártyák, polckilógók formájában),
illetve a cég minden hipermarketben jelen lesz úgynevezett másodlagos kihelyezésekkel is.
Besenyei Ferenc a Pannontej igazgatóságának elnöke elmondta,
hogy a Veszprémtej ezzel párhuzamosan megújította Bakony és
Tihany elnevezésű camembert sajtmárkáit. A széles termékportfóliót áprilistól Tihany Válogatás ernyőmárka néven forgalmazza
a társaság. A változtatással azt kívánja kifejezni a cég, hogy a
magyar fogyasztók ízlésének leginkább megfelelő sajtok kerültek
a válogatásba – mondta Besenyei Ferenc.
Az ernyőmárka alatt a korábbi Tihany camembert sajtok Ínyenc
camembert elnevezést kaptak, míg a Bakony camembert-ek Tihany
Válogatás Szendvics Camembert elnevezéssel kerülnek a polcokra. Megújult a Bakony Séd brie is: a termék új receptúra
alapján készül és Tihany Válogatás brie néven forgalmazza a
Veszprémtej.
Korábbi ágazati statisztikák szerint a hazai tejtermékek értékesítése
– a gazdasági válság hatásaként – tavaly óta csökken, de a sajtfogyasztás még három százalékkal bővült 2009-ben. A kereslet ugyanakkor az élelmiszerláncok olcsóbb, saját márkás termékei iránt
tolódott el, vagyis a márkás sajtok eladási lehetőségei szűkültek.
A fő tendenciák az idei év első három hónapjában sem változtak, mivel a tejpiaci kereslet három százalékkal szűkült. Besenyei
Ferenc szerint ugyanakkor a márkafejlesztések hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a két vállalat a bel- és a külpiacokon is megtarthassa
vásárlóit.
A Tetra Pak budaörsi üzeme, az első magyarországi csomagolóanyag gyárként, elnyerte a Japán Üzemi Karbantartási
Intézet (Japan Institute of Plant Maintenance) Gyártási
Kiválósági Díját.
Az „ipari Oscar”-ként is ismert rangos elismerést a JIPM azon
gyártóvállalatoknak ítéli oda, amelyek a gyártási, a vállalatirányítási és az adminisztrációs folyamat minden elemére olyan programot dolgoznak ki és vezetnek be, amely révén az egyes részterületek úgynevezett nem értékteremtő tevékenységei minimalizálhatók, ezáltal pedig veszteségei nullára csökkenthetők.
A Teljeskörű Hatékony Karbantartás (Total Productive Maintenance) rendszer eredményességét mutatja, hogy annak révén, a
2006-tól 2009 végéig tartó időszak alatt, a budaörsi Tetra Pak gyár
közel 1 milliárd forinttal tudta csökkenteni működési költségeit.
2010/3.
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Ivójoghurtok piaca
A joghurt tavaly is „válságállónak” bizonyult, hiszen növelte eladásait a Nielsen szerint. A tejtermékpiacon belül a kenhető termékek és a túró után a joghurt volt tavaly a legdinamikusabban növekvő piac. Az eladásokon belül folyamatosan csökken a natúrjoghurtok aránya. Dominálnak a kanalas joghurtok, ugyanakkor
dinamikusan fejlődik az ivójoghurtok szegmense.
Az egészséget a középpontba állító joghurtok szegmense a válság
ellenére tovább tudott növekedni, miközben a középárfekvésű termékek szegmense kismértékben csökkent.
Erősödtek a gyártói márkák a gyümölcsjoghurt bolti forgalmában.
Piaci részesedésük ugyanis értékben 1, mennyiségben 3 százalékponttal javult, a kereskedelmi márkákkal szemben, 2009. március–2010. februárban, az előző hasonló időszakhoz képest, derül
ki egyebek mellett a Nielsen Kiskereskedelmi Indexéből.
Összességében, értéket tekintve, stabil a kategória piaci pozíciója
a legutóbbi két évben: mintegy 29 milliárd forint az éves eladás.
Ezzel a top 10 közé tartozik a Nielsen által mért 90 élelmiszerkategória forgalom szerinti rangsorában. Mennyiségben plusz egy
százalékot regisztráltunk.
A gyümölcsjoghurt átlagára csökkent, szemben a kategóriák
zömével. Egy liter gyümölcsjoghurt mennyiségi eladással súlyozott fogyasztói átlagára 526 forint, a legutóbbi tizenkét hónap adatai szerint. Egy évvel korábban 535 forint volt.
A kereskedelmi márkák részaránya – értékben – 11 százalékról
10-re csökkent, egyik évről a másikra.
Az ivójoghurtok eladása érzékelhetően nőtt. Piaci részesedésük –
értékben – közeledik az egynegyedhez. A light-szegmens amúgy
is alacsony részaránya 5 százalék alá került. Kiszerelésméretek
szerint tovább nőtt a kereslet a 0–150 grammosok iránt. Mutatójuk
– értékben – 77 százalékról 79-re emelkedett.
A natúrjoghurt kisebb, évi 6 milliárd forintot meghaladó piacán
értékben mínusz 5, mennyiségben mínusz 1 százalékot regisztráltunk. Az átlagár itt is kisebb lett. Literenként 555 forintról 533-ra
csökkent, egyik évről a másikra.
A kereskedelmi márkák piaci részesedése a natúrjoghurtok között
– értékben – 15 százalékról 18-ra emelkedett.
A 200 grammosnál nagyobb kiszerelések részaránya 54-ről 58
százalékra növekedett. Ennek megfelelően a 0–200 grammosé
46-ról 42-re változott. (Forrás: Trade Magazin)
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Piaci adatok
Mivel az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs
Rendszere által hivatalosan közölt nyerstej árakat a felvásárlók
egyre nagyobb része tekinti viszonyítási alapnak, egyre fájóbb,
hogy az árképzési rendszerre vonatkozó jogszabály pontatlanságai miatt az AKI árak gyakran nem tükrözik a valós piaci árszintet. A probléma a nyerstej ártartalmának nem egyértelmű meghatározásával van.
A probléma nem magyar eredetű, hanem az EU rendszeréből ered.
Emiatt például az egyes tagállamok által közölt tejárak sem összehasonlíthatók, hiszen eltérő beltartalomra vonatkoznak. Így jönnek ki az ijesztő különbségek. Például a 2010. márciusi adatok
63,90 (Litvánia) és 98,79 Ft/kg (Görögország) között szórnak, az
EU-27 átlaga 76,18, míg a magyarországi ár 68,06 Ft/kg volt.
A hazai helyzet kezelésére két megoldás adódik:
1. Az AKI maga határoz meg egy egységes, minden adatszolgáltatóra érvényes, pontosított árképzési modellt;
2. A tejes szakmának el kell érnie, hogy – amíg ez az ellentmondás fennáll - ne az AKI ár legyen a felvásárlási ár bázisa.
Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára
kilogrammonként 68,0 forint volt áprilisban, az előző hónaphoz
képest nem változott. Áprilisban a feldolgozók 6 százalékkal
kevesebb nyers tejet vásároltak fel az előző év áprilisában. A nyerstej kiviteli átlagára áprilisban 69,31 Ft/kg volt, ami 4 százalékkal
felette volt a márciusinak.
A nyers tej termelői ára márciusban Új-Zélandon 8 százalékkal
nőtt, míg az Európai Unióban 2 százalékkal, az USA-ban 7 százalékkal csökkent az egy hónappal korábbihoz képest, nemzeti
valutában kifejezve.

A tehéntej termeOĘi átlagára, Ft/kg
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Távozásra kérik a Magyar Agrárkamara elnökét
Távozásra kérik a megyei szervezetek
100,0
Forgács Barnát, a Magyar Agrárkamra (MA)
elnökét. Információink szerint tizenegy-tizen- 95,0
két területi agrárkamara, vagyis a megyei szer- 90,0
vezetek többsége tartaná kívánatosnak a tá85,0
vozást, alapvetően politikai okokból.
Úgy értesültünk, hogy az utódlással kapcso- 80,0
latban ma többek között Kun Mihály kamarai
75,0
alelnök neve merül fel, aki a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. vezérigazgatói posztját is 70,0
betölti.
65,0
Levélben kérte távozásra Forgács Barnát, az
MA elnökét a területi agrárkamarák többsége 60,0
– tudtuk meg. A szervezetek „érdemeinek elis- 55,0
merése mellett” szorgalmazták a lemondást.
50,0
Forgács Barna kérdésünkre annyit közölt:
nem tudja megerősíteni a hírt, és nem mondott le megbízatásáról. Értesüléseink szerint

tizenegy-tizenkét területi agrárkamara azért tartaná kívánatosnak
a távozást, hogy az MA ne kerüljön összetűzésbe az új kormánnyal. Ágazati szakértők úgy fogalmaznak: Forgács Barna „nem
konfliktuskerülő természet”, és ez az új politikai helyzetben nem
jöhet jól az MA-nak. Ráadásul az elnök köztudottan szocialista
kötődésű, vagyis elkötelezettsége nem kedvezhet a köztestületnek az Orbán-kormány felállásával – állapították meg ágazati
szakértők. (Forrás: Agromonitor)
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Sok tévhit él a tejjel kapcsolatban a fogyasztók körében
Friss, UHT vagy ESL?
Tévhiteink állnak a hazai tejfogyasztás csökkenése hátterében?
Sánta Zoltán
kutatásvezető, GfK Hungaria
Június 16-án rendezte a 35. jubileumi Tej Világnapot a Tej Terméktanács, melyen a Tetra Pak és a GfK Hungária Piackutató
Intézet magyar fogyasztókon vizsgált reprezentatív kutatási eredményeit Sánta Zoltán kutatásvezető tárta a közönség elé.
Annak ellenére, hogy 68,9 literes évenkénti fogyasztásunkkal
mi magyarok még mindig igazi “tej nagyhatalomnak” számítunk, hazánkban az emberiség e több ezer éves tradícionális
élelmiszerének fogyasztása az elmúlt 4 évben közel 3%-kal
csökkent. Pedig, ahogy a közel nyolcvan éves mondás tartja: a
tej élet, erő és egészség forrása; az emberi szervezet ugyanis a
legkönnyebben a tehéntejből jut kalciumhoz, mert a fehérje,
a kalcium, a D vitamin, a foszfor, a tejzsír és a tejcukor csak a
tejben található meg együtt, a megfelelő arányban. Közismert
egészségügyi és élettani előnyei ellenére, a magyar fogyasztók
körében számos tévhit él a tejjel kapcsolatban. Ezért a Tetra
Pak Hungária Zrt. a GfK Hungária Piackutató Intézet segítségével megvizsgálta ezeket a tévhiteket annak érdekben, hogy
azokra az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet munkatársaival közösen, megalapozott és hiteles válaszokat adhasson a fogyasztóknak.
A tej az írott történelem előtti idők óta az emberiség egyik legfontosabb tápláléka. Már az időszámításunk előtti időkből és több
kontinensről fellelhetők olyan régészeti leletek, amelyek azt bizonyítják, hogy az állattartással párhuzamosan a tejfogyasztásnak
is évezredes hagyományai vannak. Mi magyarok évente mintegy
68,9 liter tejet fogyasztunk, amely mennyiséggel még mindig
igazi “tej nagyhatalomnak” számítunk. A Tetra Pak Hungária Zrt.
statisztikái szerint, az egy főre vetített tejfogyasztásunk megelőzi
például a franciák (57,2 l/fő), az osztrákok (56,7 l/fő) és a hollandok (54,2 l/fő) tejfogyasztását, de messze elmarad az EU legnagyobb fogyasztóinak számító írek (130 /fő) és finnek (129/fő)
tejfogyasztásától.
„A 15 évesnél idősebb magyar népesség 84%-a legalább hetente
egyszer fogyaszt tejet” – mondta Sánta Zoltán. „Mindössze a
megkérdezettek 41%-a fogyaszt naponta tejet, míg 33%-a mindössze hetente többször, 10%-a hetente egyszer, 8%-a havonta 1-2
alkalommal, 5%-a ritkábban, a fennmaradó 4% pedig - allergia
vagy más betegség miatt nem ihat, illetve - nem iszik tejet.” – tette
hozzá a szakember.
„Pedig a tej jótékony hatással van az egészségre. A táplálkozástudomány egyértelmű álláspontja, hogy a tejre egyértelműen
mindenkinek szüksége van. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt,
mivel a tej proteint, kalciumot, D-vitamint és más, az egészségre
jótékony anyagokat tartalmaz. Ezért a tejet csak azok nem fogyaszthatják, akik allergiásak a tejfehérjére vagy érzékenyek a
tejcukorra“ – mondta Miháldy Kinga, az Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi Intézet dietetikusa.
Az emberi szervezet legkönnyebben a tehéntejből jut kalciumhoz,
mert a fehérje, kalcium, D-vitamin, foszfor, tejzsír és a tejcukor
csak a tejben található meg együtt, a megfelelő arányban. A tej
2010/3.

nagyon könnyen és jól emészthető táplálék, ezért része különböző
diétás terápiáknak is. Ha az egyénnek gondot okoz a tej megemésztése, akkor a bélben lévő, cukorbontó enzimek hiányáról van
szó, ami nem általános jelenség, hanem csak az egyén egészségügyi problémája. Ez az úgynevett laktóz intolerancia, ami az
európai lakosság 2–10%-nál fordul elő.
A tejnek alacsony a zsírtartalma, zsírsav-összetétele pedig kiváló,
még lipáz enzim hiányában is hasznosul. A tej zsírtartalma a
lefölözés mértékétől függ. A félzsíros tejben például 1,5% a
zsírtartalom. Más tejtermékekkel összehasonlítva a tej zsírtartalma
elenyésző (pl. a sovány sajtok zsírtartalma 20-30%, a camembert
sajté legalább 40%, a félzsíros túróé pedig 11%). A tej koleszterin
tartalma arányos a tejzsírtartalmával; 100 ml tej mindössze 10 mg,
míg 1 db tojás például 200 mg koleszterint tartalmaz.
„Sajnos a tejfogyasztással, a tejek különböző típusaival, illetve a
tejek hőkezelési eljárásaival kapcsolatban nagyon sok tévhit él a
lakosság körében“ – mondja a dietetikus. „E tévhitek is közrejátszanak abban, hogy a hazai tejfogyasztás az elmúlt 4 évben 3%kal csökkent, holott a tej azon kevés élelmiszerek egyike, amelynek
beltartalmi értéke a nagyüzemi termelés ellenére sem változik és
továbbra is az egészséges táplálkozás alappillére, főleg gyermekkorban.“ – teszi hozzá a dietetikus.
Tévhit például, hogy:
• a tej túl sok kalóriát tartalmaz (a lakosság 37%-a szerint,
30% tanácstalan)
Ezzel szemben tény, hogy a tej zsírtartalma a lefölözés mértékétől
függ. Egy pohár (200 ml) félzsíros tej energiatartalma (132 kcal) 2
nagyobb alma (40 dkg) energiatartalmának felel meg!
• a pasztőrözés és UHT kezelés során elvesznek a tejből a
fontos tápanyagok (a lakosság 47%-a szerint)
Ezzel szemben tény, hogy a tejet fehérje és ásványi anyag, valamint D-vitamin tartalma miatt fogyasztjuk. A tej vitamin és ásványianyag tartalma a hőkezelés során gyakorlatilag változatlan
marad, annak hatására a tejből legfeljebb 10% tápanyag vész el.
• a boltban kapható tejet vízzel hígítják (a lakosság 61%-a
szerint)
Ezzel szemben tény, hogy a tejet nem hígítják vízzel. A Magyar
Élelmiszerkönyv rendelkezése alapján csak arra a termékre lehet
ráírni, hogy „tej“, ami kizárólag tejet és semmi mást nem tartalmaz. A tej egyes alkotóelemeinek mennyiségét élelmiszernormák
írják elő a különböző lefölözési fokozatokra (zsíros 3,5%, félzsíros
1,5%, zsírszegény 0,5%).
• a házi, kimért tej a legegészségesebb (a lakosság 82%-a szerint)
Ezzel szemben tény, hogy a házi, kimért tej egészségre káros
mikroorganizmusokat (pl: mycobacterium tuberculosis, campilobacter) tartalmazhat, amelyek jelenléte az adott állatállomány
egészségi állapotán és a feldolgozás helyszínén múlik. A bizonytalan háttér miatt igen nagy a fertőzés veszélye, ezért a csomagolt
tej biztonságosabb, mint a házi, kimért tej, amelynek hőkezelése
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szintén javasolt. A tejet az érvényes szigorú normák szerint veszi
át és kezeli az ipar, így az teljesen biztonságos, nem tartalmazhat
semmilyen veszélyes mikroorganizmust és vegyi anyagot sem.
• az UHT tej tejpor és víz keveréke (a lakosság 55%-a
szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT tej kizárólag friss tejből készül.
A friss tej csak UHT hőkezelésen megy át, és aszeptikus (csíramentes) körülmények között aszeptikus csomagolóanyagba kerül,
mely hosszú ideig (3-6 hónapig) megőrzi a tej minőségét
• a friss tej egészségesebb az UHT tejnél (a lakosság 86%-a
szerint)
Ezzel szemben tény, hogy a friss tej és az UHT tej makro és mikro
tápanyagtartalma majdnem ugyanaz, a proteinek, vitaminok és
ásványi anyagok aránya pedig gyakorlatilag nem különbözik a
két hőkezelési eljárással kezelt tej esetében. A hőkezelés nélküli
házi, kimért tej kórokozókat, pl. tuberkulózist tartalmazhat. Ezzel szemben az UHT és a pasztőrözött tej garantáltan biztonságos,
nem tartalmaz kórokozókat.
• az UHT tej kevesebb vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, mint a friss tej (a lakosság 70%-a szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT módszerű hőkezelés során a tej
vitamin-, és ásványi anyag tartalma jóformán változatlan marad.
Hőkezeléssel a tejből legfeljebb a hőre érzékeny vitamintartalom
kb. 10%-a vész el. A tej makro és mikro tápanyagtartalma majdnem ugyanaz marad, a proteinek, vitaminok és ásványi anyagok
mennyisége pedig majdnem változatlan!
• az UHT tejben több az „E”, azaz a nem természetes anyag
(a lakosság 68%-a szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT tej nem tartalmaz adalékanyagokat. Az aszeptikus kartondobozaba csomagolt UHT tej semmi-

lyen tartósító szert nem tartalmaz. A tej az UHT típusú hőkezelésnek (Ultra High Temperature Treated) és a speciális csomagolásnak köszönheti a tartósságát. Ez minden baktériumot
kiöl a tejből, és megakadályozza, hogy a tej fénnyel és levegővel
érintkezzen, ezért nincs szükség tartósítószerre.
• az UHT tej tartósítószereket tartalmaz (a lakosság 75%-a
szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT tej semmilyen tartósító szert
nem tartalmaz. A tej az UHT típusú hőkezelés következtében nem
tartalmaz baktériumokat, a 6 rétegű kartondoboz pedig megakadályozza, hogy a tej fénnyel és levegővel érintkezzen. Emiatt áll el
hosszú ideig hűtés nélkül is. Ez a tévhit nagyban köszönhető a
„tartós tej“ elnevezésnek, melyből a tartósítószerre asszociálnak
a fogyasztók, és nem a tej hosszú ideig való eltarthatóságára. A
helyes elnevezés: UHT tej.
„Az aszeptikus csomagolásba töltött tejet akár szobahőmérsékleten
is tárolhatjuk. Az aszeptikus csomagolás lényege az, hogy az
élelmiszereket – az UHT kezelést követően – légmentesen zárt,
aszeptikus gyártósorokon, steril dobozokba töltik. Ez az eljárás
megbízhatóan elpusztítja a kórokozó baktériumokat és azok csíráit,
de az élelmiszer tápértéke, minősége és íze megmarad” – mondta
Várallyai István, a Tetra Pak Hungária Zrt. marketing vezetője.
Habár a Tetra Pak kutatásának a környezetvédelem nem volt tárgya, közkeletű tévhit az is, hogy az aszeptikus, italoskarton csomagolás nem környezetbarát. Ezzel szemben tény, hogy az italos
kartondobozok 100%-ban újrahasznosíthatók, minden italos kartondoboz legalább 75%-ban ugyanis jó minőségű papírt tartalmaz,
amit világszerte közel 100 papírgyárban lehet újrahasznosítani,
míg a dobozok alumínium és polietilén rétegei, szétválasztás után
újra felhasználására kerülnek.

Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

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

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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Állat-szaporodásbiológusok konferenciái
Dr. Flink Ferenc
MGSZH központ

“Lemarad, aki kimarad”
Az állat szaporodásbiológusok európai szervezete az ESDAR
(European Society of Domestic Animal Reproduction) 2008-ban
Utrechtben kezdeményezésünkre úgy döntött, hogy a 2010. évi
kontinenskongresszus (Eger 2010. szeptember 17-19.) rendezési
jogát Magyarországnak adja. A döntésben valószínűleg közrejátszott, hogy a legutóbbi referenciánk a 2008 évi budapesti ICAR
világkongresszus mondhatni zajos sikerrel zárult. A tervezett rendezvényhez szívesen társult az Európai Unió Mesterséges
Termékenyítő Állatorvosok (EU AI Vets) közössége, akik csatolt
(satellite) rendezvényként tartják – egy nappal korábban, ugyanott
– éves Találkozójukat.
Elfogultság nélkül állítható, hogy visszatekintve az állattenyésztés fejlődéstörténetére, nem találunk még egy olyan tenyésztéstechnikai biotechnikai módszert, amely oly mértékben gyakorol hatást és okoz mélyreható változásokat az állatnemesítésben és
állati termék előállításban mint a szaporodásbiológia. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a szaporítási fázis az állattenyésztés és
árutermelés kritikus kulcsmozzanata, s az eredmények elmaradásakor nem ritkán az agrárszakemberek csatározásainak a színtere.
Erre számítani kell a közeli és távoli jövőben is. A haszonállat
állományokban az utóbbi egy-két évtizedben bekövetkezett
tétemény növekedések (szarvasmarha állományokban a tejhozam
emelkedése) azt eredményezték, hogy a termékenység összeomlását csak erőteljes beavatkozásokkal lehet elkerülni.
Korábban már kifejtettem, hogy világszerte trend, hogy romlanak a szaporodásbiológiai mutatószámok, amik egyeseknél a
nagy termelésre, másoknál környezeti, gazdálkodási, menedzsment hibákra vezethető vissza. A termékenység négyötödében
a környezet függvénye. Elgondolkodtatóak azok a kutatók által
prezentált ábrák, amelyek a tejtermelés felfelé törő vonalát a fertilitás lejtmenetére vetítik rá, az elmúlt 20 évben az első termékenyítésre eső vemhesülési mutató globálisan 60-ról mintegy
40% körülire esett vissza (s a gondolatban meghosszabbított vonal
a 2050-es évek „magasságában” éri el a nullát, remélhetőleg addig azért kiemelik a mélyrepüléséből.),
Hazánkban hasonló a trend, az első termékenyítések aránya
évről évre – sajnos a létszámfogyásnál is erőteljesebb ütemben
– csökken, viszont nem ritka hogy egy tehenet hetedszer nyolcadszor vagy többedszer termékenyítenek. Ez többek között azt is jelzi, hogy a szaporodásbiológiai gondozás, a meddőségi kezelések,
prevenció az állatorvosi praxisban sajnálatosan háttérbe szorulnak, az inszeminátor feladat és hatáskörét ezek a tevékenységek
viszont meghaladják. Így aztán nem meglepő hogy nem is olyan
magas tejtermelés mellett (az ellenőrzött tejhasznú tenyészetekben az átlag laktáció 8.800 liter körül van, a két ellés közötti idő
mintegy 440 nap, illetve a termékenyítési index 3.5.
Ami pár éve még a fantázia világába tartozott a szarvasmarha
tenyésztésben ma rutin gyakorlattá, kereskedelmi termékké válik,
2010/3.

ez az ivarspecifikus sperma. Sok tévút után egy olyan technológia áll rendelkezésre – lézervezérlésű, folyadék áramoltatásos
szortírozó műszer-együttes – ami az X és az Y kromoszómákat
tartalmazó, festett ondósejteket jó hatásfokkal tudja elkülöníteni. A női nemiségre orientált sperma szériákkal akár 90%-os
üszőborjú arányt tudnak elérni. Ez a termék már Magyarországon
is elérhető, igaz a hazai gyártás még nem indult be, de a semen
store centerek (sperma raktárközpontok) kínálatában már növekvő
hányadot képez.
Az AI Vets programjában idén kiemelt témaként szerepel az ivari
egészség, a tenyészbiztonság kérdése. (biosecurity)
Az Európai Bizottság képviselőjeként Barbara Logar doktornő
a közösségi új állategészségügyi törvénykezés szaporodásbiológiai aspektusairól számol be. Tenyésztési, s főleg tenyésztés szervezési szempontokból izgalmas kérdés a genetikai szelekció
által felvázolt jövőkép miszerint a kívánatos és hasznos gének
molekuláris genetikai módszerekkel (laborvizsgálatokkal) könnyen felismerhetőek, s akár kiválthatják a költséges és hosszadalmas
klasszikus tenyész kiválasztási módszereket, mint az ivadékvizsgálatokon alapuló tenyészértékbecslés.. Roel Veerkamp holland
kutató ezt a kérdést járja körbe.
Ennek mintegy a reciprokát képviseli, hogy a tenyészkiválasztás

 6]pOYpGĘ háló - a páramentes s]ellĘ]psprt
 Tudományosan tesztelt, 10 év garancia
 Istállók felújítása istállók (át)építése, méretre is,
ingyenes tanácsadás
 Rögzített, leszerelhetĘ és felgördíthetĘ berendezések
 Elhúzható és záró függönyök

Kézi és számítógépes
vezérlésű rendszerek
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során szűrjük ki az öröklődő hibákat, fejlődési rendellenességeket.
Kovács András kutatóprofesszor munkásságát épp a kromoszóma
rendellenességek kórtani szerepe tisztázására szentelte. Korreferátumként meghallgatjuk Ioana Nicolae román főigazgató asszony
beszámolóját az ottani kromószóma kutatásokról.
Az AI Vets Találkozók (az egri lesz szám szerint a huszonkettedik) eddig főleg a szarvasmarha és a sertés spermatermelésre,
feldolgozásra koncentráltak. Újdonság, hogy Egerben a területi
munka a mesterséges termékenyítés gyakorlata kerül előtérbe.
A termékenyítés optimális idejének meghatározásához szarvasmarhákban egy szellemes műszaki megoldást fejlesztettek ki,
amikor is rádióhullámok útján az egyes egyedek mozgás intenzitását detektálják. A Heatime elnevezésű műszaki rendszer egy
vevőkészülékkel monitorozza a körülette zajló eseményeket az
adó antennával felszerelt tehenek és üszők helyváltoztatásait méri
és hasonlítja össze egy előző időszak paramétereivel. Ivarzónak
azt jelzi amely a bázisidőszakhoz képest többet mozog. Gyakorlatilag 25-30 egyedet lehet „bedrótozni” egy vevőkészülékhez és
a gazda telemetrikusan otthonában mobilon is figyelemmel kísérheti a távolban folyó történéseket. Szakmánk számára járulékos
haszonként jelentkezik, hogy a keveset mozgó, vagy nem helyváltoztató egyedeket betegnek lehet felfogni.
Az asszisztált reprodukció vemhesülési eredményeiről számol be
Ahmet Gumen török egyetemi oktató, prosztaglandin és GNRH
kezelésen átesett tejelő fajtájú üszők esetében.
Gábor György professzor az apaállatok hatását elemzi a lányaik
fertilitására. Most sem marad ki a szarvasmarhás témák közül a
sperma mélyhűtés technológiai körülménye, két német kutató
Markus Jung és Lutz Rothe a kiegyenlítődési idő ( un. ekvilibrációs
időtartam) és a glicerin adalékanyag hatásait vizsgálta. Sertéseknél
ezek a témák: antioxidánsok alkalmazása kansperma higítókban
(előadó Barbara Szczesniak Fabianczyk Lengyelországból) illetve a spermiumszám változása a termékenyítő dózisban (előadó
Claus Hansen dán szakember).
Újabban viták kereszttüzében áll az antibiotikumok szerepe a
sperma higítókban, az alkalmazásuk filozófiája az volt, hogy kontrollálják a szennyező- és fakultatív kórokozókat a konzervált

ÚJ SZARVASMARHA SPERMATÁROLÓ
KÖZPONT LÉTESÜLT
Az elsőfokú állattenyésztési hatóság (Fővárosi és Pest Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Földművelésügyi
Igazgatósága) a Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesülete kérelmére
az Alta Genetics Hungária Kft. Pilisvörösvár Szent Imre u. 13.
telephelyre szarvasmarha spermatároló központ (semen store
center) üzemelését három év határozott időtartamra, 2013. júniusáig engedélyezte.
A központ működési körébe holstein- fríz fajtájú, külföldi
eredetű szarvasmarha sperma mélyhűtött tárolása, raktározása,
felkínálása és értékesítése tartozik.
A spermatároló központok új típusú létesítmények, amelyek az
állattenyésztési törvényt módosító 2006. évi XI. törvény, illetve a
végrehajtására kiadott 49/2007 (VI.26) FVM. rendelet szerint kapnak működési engedélyt . Az új típusú nemzeti jogi szabályozás
a 2005/24/EK tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

48|Holstein Magazin

spermákban. Hanneke Feitsma holland és Margareta Wallgren
svéd szaporodásbiológusok a kansperma vonatkozásában elemzik
az antibiotikumok farmakokinetikáját, illetve a csiraszegény
ondótermelés lehetőségét.
ESDAR vendégelőadóként sikerült egy egzotikus szekció vezetésére és előadás tartásra hazacsábítanunk Nagy Péter kandidátust,
aki az arab világban végez úttörő kutatásokat a tevék reprodukciójában és állati termék termelésében. A teve szaporodásbiológia
legkevésbé sem tekinthető túlságosan kimunkált területnek.
A mesterséges termékenyítés nem hoz igazán jó eredményeket,
viszont az embrió átültetés meglepően sikeresnek mutatkozik az
Óvilági tevék körében.
Keresve a kitörési pontokat a nehéz helyzetbe sodródott állattenyésztésben, úgy tűnik az őshonos termékek, hungarikumok
előállítása lehet az egyik megoldás. Rátky József az ÁTK főigazgatója vezetésével tervezett AI Vets sertés szekció az őshonosok
körében végzett korszerű reprodukciós eljárásokról számol be
Egerszegi Istvánnak mangalicákon végzett vizsgálatai bemutatásával. Ugyanezen szekcióban kerül előadásra az a dolgozat,
ami a kanok hasznos élettartamának és ennek menedzselésének
kérdését feszegeti (Sylviane Bulot Institute du Porc Fr.)
Az ESDAR nyitó plenáris előadás blokkja a tejelő tehenek fertilitására ható körülményekkel foglalkozik, a téma eladója az
ICAR tavalyelőtt leköszönt elnöke Bill Tatcher professzor Amerikából. Fernando Lopez Spanyolországból a késői magzatvesztés problémaköréről tart előadást. Kellő hangsúlyt kap az őssejt
kutatás is, ennek külön plenáris szekciót szentelnek. A szaporítóanyag termelés garanciáival (biosecurity) speciális workshop
foglalkozik.A molekuálris genetikai kutatások legfrissebb eredményeire alapozódik a genetikai szelekció alkalmazásának lehetősége a tenyésztés szervezésben, tenyészérték becslésben. Gyakorlati nézőpontból is figyelemre méltó a takarmányozás szerepe a
tejelő marhák szaporodásbiológiájában című előadásblokk, magyar
szekcióvezetéssel. (Fébel Hedvig)
Az ESDAR tudományos program kétnapos futamideje alatt 6
szekcióban szóbeli kiselőadások (oral communications) hangzanak el, összesen 18, amelyek a haszonállat szaporodásbiológia,
diagnosztika, endokrinológia, hormonológia széles skáláját ölelik
fel. Új ismeretek kerülnek közlésre a szarvasmarha ivari ciklus
matematikai modelljéről, a spermákhoz elegyített nem antibiotikus antimikrobiálás szerekről, vagy a ménsperma fagyasztás optimális hőmérsékleti gradienséről.
Különösen érdekesnek mutatkoznak a tehenek ellése pathofiziológiájával, az ellés utáni posztpartum időszak történéseivel,
különösen a következményes méhhurutok, méhgyulladások kórtanával foglalkozó publikációk.
Olyan különösnek tűnő innovációk is helyet kapnak, mint az
üszők preventív jellegű tőgykezelése a tőgy-gyulladások későbbi
megelőzése céljából.Ez az előadás blokk főleg a gazdasági célból
tartott házi haszonállatokra koncentrál, de a kedvtelésből tartott
(pet animals) társállatok szaporítása is helyet kap a programban.
A reprodukció, a szex a haszonállatok vonatkozásában is olyan
témák, amelyek képesek ideig-óráig ébren tartani a hallgatóság
érdeklődését. Nos, akiket valóban érdekel ez kérdéskör a részleteket a www.esdar2010.org honlapon megtalálhatják.
A SZATOK Bizottság a két konferenciát kiemelt rendezvényként
elfogadta. A kamarai pontszámokról a www.szapbiol.hu honlapon
tájékozódhatnak. Az Állatorvos Kamara un. SZATOK bizottsága az AI Vets konferenciára 91, az ESDAR konferenciára 192
továbbképzési pontszámot állapított meg.
2010/3.
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A melegen préselt repce szerepe a
szarvasmarha takarmányozásában
(hazai adatokkal alátámasztva)
Dr. Orosz Szilvia (Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar, Gödöllő)
Dr. Tóth Tamás (Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár)
Az olajipari melléktermékek (extrahált darák és préselvények)
fajtái

gácsa/préselvény vagy napraforgó-pogácsa/préselvény. Ebben az
esetben jelentős maradványolaj tartalommal kell számolni (nyerszsír-tartalom: kb. 100-170 g/kg sza.). A préselés történhet alacsonyabb és magasabb hőfokon. A ’hidegen’ préselt repce nyerszsírtartalma megközelítően 120-130 g/kg sza, míg a magas hőmérsékleten, nagy nyomással préselt repce esetében a 100-150 g/kg sza. értéket is elérheti a
nyerszsír-tartalom.
Az olajtartalom jelentős mértékben növeli a
préselt repce táp-lálóértékét (7,9-8,1 MJ/ kg
sza. NEl). A melegen préselt repce amellett,
hogy jelentős mennyiségű (részben védett)
zsírt tartalmaz, kiváló fehérje- és metioninforrás is egyben.

A repce termesztése világszerte óriási méreteket ölt, elsősorban a
biodízel térhódítása miatt. Az olaj kinyerése általában két lépésben történik: préseléssel, majd ezt követően
oldószeres kinyeréssel. Az így előállított extrahált repcedara kiváló fehérjeforrás (nyersfehérje-tartalom: kb. 370-380 g/kg sza.) a tejelő
szarvasmarha számára.
(A táplálóanyag-tartalom értékeit szárazanyagra vonatkoztatva közöljük, mely értékek megközelítően 10%-kal nagyobbak, mint a légszáraz állapotra vonatkozó adatok!)
Élelmiszeripari célú felhasználással, de hasonlóan két lépésben történik a napraforgó
A melegen préselt repce táplálóanyagolaj kinyerése a napraforgóból (eredeti nyerstartalmának értékelése: a melegen préselt
zsír-tartalom: kb. 480-500 g/kg sza.).
repce, az extrahált repcedara és az extA keletkező melléktermék az extrahált naprarahált szójadara összehasonlítása
forgódara, mely nem tartalmaz antinutritívBár a préselt repcepogácsa nyersfehérjeés toxikus anyagokat, nyersfehérje-tartalma
tartalma nem éri el az exrahált szójadara
pedig kb. 370-400 g/kg sza. között van. Lizinnyersfehére-tartalmát (1-2. táblázat), ennek
ben viszonylag szegény, metioninban gazdaellenére kiválóan beilleszthető a tejhasznú
gabb takarmányról van szó, mely jó foszfortehenek napi takarmányadagjába. Ily módon
forrás. Takarmányozási értékét és emészthetőségét elsősorban a az extrahált szójadara egységnyi mennyiségének helyettesítésenyersrost-tartalma (a héj aránya) határozza meg.
kor megközelítően 30-40%-kal több repcedarát kell a TMR-hez
Szintén élelmiszeripari céllal, de egy lépésben (oldószerrel) adni (szárazanyag-tartalom alapon számítva) ugyanazon nyerstörténik a szójaolaj kinyerése a szójababból (eredeti nyerszsír-tar- fehérje-koncetnráció eléréséhez. Repcepréselvény esetében az
talom: kb. 200 g/kg sza.).
1. táblázat: Olajipari alapanyagok és melléktermékek energia- és táplálóanyag-tartalma
Az így kapott extrahált
(Várhegyi és Várhegyiné, 2003)
szójadara a legértékesebb
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2. táblázat: Melegen préselt repcepogácsa energia- és táplálóanyag-tartalma (in situ mért eredmények, Tóth, 2009)
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extrahált szójadara helyettesítésének aránya kedvezőtlenebb (a
préselvénynek az extrahált repcedarához képest kisebb nyersfehérje-tartalma miatt, amit a préselvényben maradó jelentős nyerszsírtartalom okoz). Az extrahált szójadaráról köztudott, hogy lizinben
gazdag (3. táblázat) az extrahált napraforgóhoz és az extra-hált
repcedarához képest. Ugyanakkor az azonban kevéssé ismert,

gyon közeli 2,7:1, ugyanakkor a szójában ez az arány rendkívül
tág, 4,4:1, a napraforgóban pedig szűk, 1,5:1.
A hidegen és melegen préselt repce nagyobb metionintartalma
kedvező hatású lehet, mivel a metionin egy része védett a bendőbeli átalakítástól. A repce és az extrahált repcedara nyersfehérjetartalmának kb. 70%-a lebomlik a bendőben, míg a magas hőmérsékleten, nagy nyomáson préselt repce3. táblázat : Egyes olajipari melléktermékek aminosav-összetétele (Schmidt,2003)
pogácsa esetében ez az érték átlagosan
MértékExtr.
Extr.
Extr.
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repcedara
következően a repcepogácsa/préselNyersfehérje
g/kg tak.
460
366
346
vény by-pass fehérje tartalma megLizin
Ny.fehérje %
6,09
3,29
5,39
közelítően 42%. A TMR védett feMetionin
Ny.fehérje %
1,39
2,24
2,00
hérje hányada tehát növelhető a maMetionin + Cisztin
Ny.fehérje %
2,90
4,04
4,54
gas hőmérsékleten, nagy nyomáson
Treonin
Ny.fehérje %
3,89
3,65
4,34
készült repcepréselvény etetésével.
Triptofán
Ny.fehérje %
1,35
1,19
1,29
A gyakorlatban általában az átlagos
hogy az extrahált repcedara fehérjéje arányaiban több metio-nint, 30% körüli fehérje-lebonthatóságot növeljük 35-40%-értékre
cisztint és treonint tartalmaz, mint a szójadara fehérjéje. Ter- nagy tejtermelésű tehenek takarmányadagjában.
mészetesen az aminosavak abszolút mennyisége kisebb a repce- A préselt repce nyersrost-tartalma megközelítően 80%-kal megpogácsában, hiszen nyersfehérjetartalma kevesebb, mint az haladja az extrahált szójadara nyersrosttartalmát. Ez az oka anextrahált szójadaráé. Amennyiben azonban 1 egység extrahált nak, hogy a nagyobb nyerszsírtartalom ellenére, a repcepogácsa
szójadarát 1,3-1,4 egység repcepogácsával helyettesítünk, úgy energiatartalma (NEl) mindössze 2%-kal haladja meg az extrahált
utóbbi esetben metiononban, cisztinben és treoninban gazdagabb szójadaráét. A nagyobb nyersrosttartalom ugyanis csökkenti a táplálóanyagok hozzáférhetőségét a bélcsatornában és ezt az enerkeveréket kapunk.
A tejelő tehén bendőjében felépített mikrobafehérjére vonatkoztat- giaszámításkor figyelembe kell venni. A tejelő szarvasmarha eseva a limitáló sor az alábbi: metionin, lizin, treonin. Az elsősorban tében azonban a nagyobb rosttartalom, annak ellenére, hogy nem
kukoricára és szójadarára alapozott takarmányozás esetében a strukturális rostról van szó, kedvező hatású lehet.
bevitt nyersfehérje a tejtermelést limitáló aminosavak közül me- A préselt repce nyerszsír-tartalma megközelítően tízszerese az
tioninban szegény, ezért ennek pótlása szükséges. A kiegészítés extrahált darának (1. és 2. táblázat). A nyerszsír egy része védett
védett metioninnal vagy védett metionint tartalmazó készítmény- formában található meg a növényi sejt belsejében. A bendővédett
nyel történik. A metioninhiány szerepet játszik a zsírmobilizációs zsír mennyisége azonban függ a repce fajtájától, a feldolgozás/
betegségek kialakulásában. Metioninhiány esetében a takarmány- zsírkinyerés során alkalmazott kezelésektől, hőhatásoktól. Ezért
fehérje kisebb hatékonysággal épül be a mikrobafehérjékbe, ezért a védett zsír mennyiségének meghatározására in vivo, esetleg in
situ módszerrel történő mérés ad egzakt eredményt. A Nyugata szervezetben és a tejben is nőhet a karbamidkoncentráció.
A magasabb karbamidkoncentráció következményei: zsírmájszin- magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
dróma kialakulása, gátolt glükoneogenezis – ketózisveszély, vize- Karán (Mosonmagyaróvár) egy hazai kutatócsoport vizsgálta
lettel ürülő nitrogén, energiaveszteség, romló szaporodási telje- a magas hőmérsékleten, nagy nyomással préselt repcepogácsa
sítmény (méh nyálkahártya a lúgos irányba tolódik el, ami ked- bendőbeli védettségét. A kísérletben 3 db, 520-550 kg testsúvezőtlenül hat a zigóta megtelepedésére), spermicid hatás, gyako- lyú holstein-fríz tinóval vizsgálták in situ a fehérjék és a zsírok
bendőbeli lebonthatóságát. Az eredmények a 2. táblázatban látribbá válik a korai embrióelhalás (Brydl és mtsai, 2006).
Mindazonáltal a tejelő tehén esetében nem csupán a limitáló ami- hatóak. A 4 különböző minta átlagosan 170 g/kg sza. nyerszsírnosavak mennyisége, hanem azok egymáshoz viszonyított aránya tartalmának védettsége 43%-nak bizonyult a magas hőfokon
történő préselés hatására. A napraforgó-préselvény zsírtartalma
is nagy jelentőséggel bír. Az optimális lizin:metionin arányt 3:1.
A lizin és a metionin aránya a repce esetében a kívánatoshoz na- ehhez képest mindössze 20%-os védettségű.
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A zsírok bendőbeli védettsége azért fontos, mert a bendőben
uralkodó hőmérsékleten a nem védett zsírok folyékony halmazállapotba kerülnek és filmszerűen bevonják a takarmányrészecskék
felületét, ezáltal csökkentik a bakteriális fermentáció mértékét.
Ennek hatására átalakul a bendő mikroflorája: nő a propionsavat
termelő baktériumok mennyisége, csökken az ecetsavat és metánt
termelő baktériumok száma. A propionsav arányának növekedése
a bendőfolyadékban növeli a vérplazma inzulinkoncentrációját,
ami negatív hatással van a tejtermelésre is. Az energiakiegészítés
céljából, de nem körültekintően etetett zsírok, vagy nem megfelelő
védettségű készítmények éppen ezért csökkentik az ecetsav koncentrációját a bendőfolyadékban, ezért etetésük energiahiányt és
tejzsír-csökkenést okoz.
A bendővédett zsírok az ellést követően azonban javítják a tehén energiaellátottságát, mérséklik a ketózis veszélyét, gyorsítják az involúciót, rövidebb időtartamra korlátozódik a tehenek testsúly-csökkenése, a testsúlycsökkenés mérséklődése
révén az eredményes termékenyítés időben előrehozható, így
csökken a két ellés között eltelt napok száma. A takarmányadag
energiatartalma 5-10%-kal növelhető anélkül, hogy a strukturális hatékonyságot biztosító szálastakarmányok mennyiségét
csökkentenénk. A védett zsírok megfelelő mennyiségben és formában való etetésekor szálastakarmányokkal növelhető a TMR
rostkoncentrációja (csökkentve ezzel az acidózis kockázatát).
A takarmány alapanyagok természetes zsírtartalma TMR takarmány-szárazanyagra számítva általában 2,5-3,0%-ot teszik ki,
ezt egészítjük ki maximum 6%
sza. értékre a fogadó és a nagytejű
csoportokban védettzsír-készítményekkel. Egyes szakirodalmi források szerint az ideális arány:
0,4 kg/nap/tehén az alapkomponensek természetes zsírtartalma
+0,4 kg/nap/tehén préselvényekkel vagy full fat magvakkal bevitt
zsír és 0,4 kg/nap/tehén védett zsír
kiegészítés.
Egyes források napi 1000g/tehén,
más források 1200-1400g/tehén
adagban maximalizálják az összzsír-bevitelt. Ne felejtsük el a védett
zsírok arányának növelésével a védett fehérje arányát is növelni!
Amennyiben nagyobb zsírtartalmú és ismert védettségű hidegen/
melegen préselt repcedarát etetünk, úgy a védett zsírt tartalmazó
készítmények aránya csökkenthető
az adagban. Ezzel mérsékelhető
az adag költsége. A nem védett telítetlen zsírsavak egy része telítődik a bendőben, elveszítve kimagasló biológiai értékét. A repcében a legmagasabb (9%) az omega-3 zsírsavak aránya (a szójához
8% és a napraforgóhoz 1% képest), ezért a melegen préselt repce
zsírtartalmának védettsége egyben kedvezőbb élettani hatást is jelent (embrió-beágyazódás, gyulladáscsökkentő hatás).
Természetesen a gyakorlatban ezek a hatások nem minden esetben tapasztalhatóak, mivel mérhetően csak akkor jelentkezne az
eredmény, ha a préselényt nagy mennyiségben etetnénk az állománnyal. A repceolaj magas omega 3 zsírsav tartalma a tejbe
kerülve humán-egészségügyi jelentőséggel is bír. Az esszenciális
2010/3.

zsírsavak fontos szerepet töltenek be az immunrendszer megfelelő
működésében, gyulladáscsökkentésben, vérnyomás szabályozásában, illetve olyan fontos vegyületcsoport előanyaga, mint a prosztaglandinok.
A felsoroltak alapján megállapítható, hogy az extrahált szójadarának extrahált repcedarával vagy hidegen/melegen préselt repcepogácsával történő teljes mértékű kiváltása nem javasolható.
Mindazonáltal, ha a szójadarának csak egy részét helyettesítjük
repcepréselvénnyel, és a helyettesítést körültekintően végezzük el
(többek között nyersfehérje- és aminosav alapon számolva), úgy a
melegen préselt repcepogácsa számos kedvező hatása érvényesülhet a termelésben (védett zsír hányad, védett fehérje hányad, metionin-, cisztin- és treonin arány, energiatartalom). Amennyiben
az extrahált szójadarát teljes mértékben kiváltjuk a megfelelő
mennyiségű repcepréselvénnyel, úgy aminosav (elsősorban lizin)
kiegészítésről kell gondoskodni.
A melegen préselt repce táplálóanyag-tartalmának értékelése:
a magas hőmérsékleten, nagy nyomással sajtolt repce- és a
napraforgó-préselvény összehasonlítása
Az extrahált napraforgó dara az extrahált szójához és az extrahált
repcedarához képest lizinben rendkívül szegény. A fehérje lizin
aránya 3,29%, míg a szójadara esetében ez 6,09% az extrahált
repcedara esetében pedig 5,39%. Mivel az extrahált repce és az extrahált napraforgódara nyersfehérje-tartalma között nincs jelentős

különbség, úgy ez az eltérés az aminosav arányában, abszolút értékben is érvényesül.
A napraforgó-préselvény telítetlen zsírsavakban gazdag olajtartalma gyorsan átalakul a bendőben, védettsége kicsi (kb. 20%).
Napjainkban vannak olyan próbálkozások, mely szerint egész
nap-raforgómagot etetnek a tehenekkel, mert a nehezen emészthető
héj növeli a magban található zsírok bendőbeli védettségét.
USA-beli kísérleti eredmények szerint 1-1,5 kg/nap/tehén adagban
alkalmazva a napraforgót nem csökkenti a rost lebonthatóságát. Hazai kutatási eredmények erre vonatkozóan egyelőre nem ismertek.
A napraforgó-préselvény és a magas hőmérsékleten, nagy nyomáswww.holstein.hu|51
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sal sajtolt repce olajtartalma közel azonos (napraforgó pogácsa:
18% sza., repcepogácsa: 17% sza.). A melegen sajtolt repcepogácsa azonban mindössze 12,7% nyersrostot tartalmazott a mérési
eredmények szerint, míg a napraforgó pogácsa nyersrost-tartalma
20% sza. (kevés héjjal!). Hozzá kell tenni, hogy a napraforgó- és
repcepogácsa nyersrost-emészthetősége egyaránt rossz, mindössze
28-30%, míg a szójadara látszólagos rostemészthetősége 77%.
Összességében megállapítható, hogy a repcepréselvénynek a napraforgó-préselvényhez képest kisebb rosttartalma miatt kedvezőbb
az emészthetősége. Többek között erre vezethető vissza, hogy a
repcepréselvény energiatartalama 8,13 MJ/kg sza, míg a napraforgó pogácsáé 7,46 MJ/kg sza. hasonló zsírtartalom mellett.
A melegen préselt repce etethetősége tejelő szarvasmarha állományokban
Előzetes adataink azt igazolják, hogy a repcepréselvény nagyobb
mennyiségben (a szárazanyag felvétel 10-20%-ában, azaz naponta
és állatonként kb. 2,5-5 kg-os mennyiségben) etetve, a jelentősebb
olajtartalom miatt, szignifikánsan csökkentette a bendőfolyadék
ecetsav- és összes illózsírsav-tartalmát (Tóth és Orosz, 2009, nem
publikált adatok). Ez a napi mennyiség már kedvezőtlen hatással
van a nyersrost bendőbeli lebomlására, továbbá a termelt tej menynyiségére és összetételére. Ezért a repcepréselvény napi adagja
1-2,5 kg/nap/tehén mennyiségben javasolható a termelési szinttől
függően.
A repce antinutritív anyagai
A repcemagot (Brassica napus var. Arvensis) az elmúlt évtizedekben csak ritkán etették. Ennek egyik oka jelentős erukasav- és
mustárolaj-glikozid tartalma volt. A repce mustárolaj-glikozid tar-

52|Holstein Magazin

talma alatt annak glikozinolát- és tiocianát-tartalmát értjük, amelyek az állatok számára csípős ízhatású anyagok és nagyobb menynyiségben mérgező, goitrogén (golyvaképző) hatásúak. Az erukasav pedig ‘halízt’ adhat a terméknek.
A keresztesvirágúakban nagy mennyiségben előforduló goitrogén
anyagok közvetett hatása abban áll, hogy másodlagos jódhiányt
okozhatnak. A nemesítési munkával előállított Canola repce
(CANadian Oil Low Acid szavakból képzett mozaikszó) azonban kevesebb glikozidot tartalmaz. A 00-ás hibrideknek nemcsak
az extrahált darája, hanem a teljes olajtartalmú magja (full fat
repce) is felhasználható takarmányozási célokra (erukasav- és
mustárolaj-glikozid ‘mentes’ repce).
Továbbá kinemesítettek már 000 (tripla nullás), tannin (csersav)szegény repcét is. A ma köztermesztésben lévő repcefajták és
hibridek glikozinolát-tartalma általában kevesebb, mint 25-30
μmol/g. Az egyes hibridek és fajták glikozinolát-tartalmában azonban jelentős különbségek adódhatnak. Az Európában elfogadott
maximális mennyiség 00-s repce esetében 1992-óta: 25 μmol/g,
amelyet nem haladhat meg a növény glikozinolát-tartalma.
Megállapítható, hogy az alacsony glükozinolát-tartalmú
préselt repcepogácsa kiváló takarmánya a tejelő szarvasmarhának. A TMR-be történő beillesztése, mint minden más
takarmány komponensnek körültekintést igényel (különös
tekintettel a TMR nyersfehérje, lizin- és zsírtartalmára),
de megfelelő alkalmazásakor költségcsökkentő és termelésnövelő hatású lehet attól függően, hogy a különböző fehérjehordozók milyen mennyiségben és arányban szerepelnek
a napi takarmányadagban.
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NAGY-BAFFI, s.r.o., AREÁL SUŠIýKY TABAKU, 930 11 TOPOďNÍKY
SZLOVÁKIA, TEL., FAX: 00421 31 5582161, 190, 191
Mobil: 00421 905 655 885, 00421 905 625 579
E-mail: baffitopolniky@stonline.sk
Ilyen volt...

…ilyen lett

Az alkatrészeket mi gyártjuk:
- csigák
- CsúcsminĘségĦ
- kihordóasztalok
hidraulikarendszerek
- maródobok
- Alacsony árak
- kések
- Elégedettség
- teknĘk
- Ingyen tartalékkocsik a javítás idejére

csigák gyártása

- mázsarendszerek
- hidraulikarendszerek
- olajszivattyúk
- hidromotorok

komplett teknĘ

SEKO teljesen felújított

FARESIN teljesen felújított

LUCLAR teljesen felújított

KUHN teljesen felújított

FRASTO teljesen felújított FARESIN vert.telj. felújított
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Halvaszületésekből eredő gazdasági veszteség
csökkentésének lehetőségei V.
Holstein-fríz tehenészetből származó halvaszületett borjak kórbonctani vizsgálata
Szenci Ottó1, Bajcsy Á. Csaba1, Tibold János2, Takács László2, Mádl István2
1

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Nagyállat Klinika, Üllő-Dóra major 2Agroprodukt Zrt., Pápa

A perinatális mortalitás jelentős gazdasági veszteséggel jár. A vesz- Kiemelkedő fontosságú a halvaszületések okának felderítése
teségek forrása a borjú elvesztése, az ellés körüli segítségnyújtás azért, hogy a jövőben megelőző intézkedéseket lehessen fogaköltségei, az érintett tehén alacsonyabb tejhozama, a megnöveke- natosítani. A perinatális elhullás okáról a legtöbb információt az
dett selejtezés, a csökkent termékenység (Thompson et al., 1983). elhullott borjak kórbonctani vizsgálatával szerezhetjük be. Ennek
A következményesen kialakuló magzatburok visszatartásos esetek megfelelően a hullamagzat kórbonctani és kórszövettani vizsszámának és a puerperális metritis előfordulásának a növekedése, gálata után a halvaszületések különböző csoportokba sorolhatók:
valamint a halvaszületett borjakkal összefüggésbe hozható anyag- ellés körüli magzati fertőződés, takarmányozási rendellenességek,
forgalmi betegségek és azok kezelése mind többletköltséget je- placenta elégtelenség, nehézelléshez és túlzott erősségű szülészeti
lentenek az állattartó számára. Az USA tejhasznú szarvasmarha- segítségnyújtáshoz társuló traumás sérülések, magzati hypoxia az
állományaiban éves viszonylatban a perinatális veszteségek elhúzódó ellés következtében, fejlődési rendellenességek (Barnagysága mintegy 132 millió USA dollárra tehető (Meyeer et al., nouin et al., 1995).
2000). Az elvesztett borjak száma a tenyészüsző utánpótláson és a A nehézelléshez társul leggyakrabban halvaszületés, amelynek
hízlalásra eladható bikák számán keresztül alapvetően meghatároz- aránya 22,5% (Khodakaram et al., 2005), 46,1% (Berglund et
za egy tejelő tehenészet gazdaságos termelését. Például egy hol- al., 2003) és 56% (Collery et al., 1996) között változhat. Fertőző
stein-fríz üszőborjú becsült értéke kétszerese egy bikaborjúénak eredetet az esetek 11,7%–ában (Berglund et al., 2003) állapítottak meg, ám egyes tanulmányokban a fertőző oktanú elhullásokat
(Dematawewa és Berger, 1997).
Sokféle tényező befolyásolhatja a halvaszületések arányát a nem sorolják a halvaszületések közé. A veleszületett fejlődési
szarvasmarha állományokban. A halvaszületésre vezető okok rendellenesség 2,5% (Berglund et al., 2003), 5,3% (Collery et al.,
1996), ill. 22,5% (Dalir et al., 2004) gyakoriságú (amely magába
különböző eredetűek lehetnek (Báder et al., 2009).
foglalhat vírusfertőzés következtében létrejött cerebelláris hypoIlyenek például:
• Az üsző érettsége: először ellő üszőknél gyakrabban fordul plasiát is). Meconium aspirációs szindróma (magzatvízbe került
elő halvaszületés, mint a már többször ellett teheneknél, a magzatszurok letüdőzése szerk.) 16,1%-ban (Khodakaram et al.,
2005), pajzsmirigy rendellenesség 4,2%-ban (Collery et al., 1996)
még nem teljesen kifejlett medencéjük miatt
• A halvaszületetés az életkor előrehaladtával csökken és a leg- lett diagnosztizálva. Az esetek mintegy harmadában, felében nincs
végső diagnózis, ami a halvaszületések multifaktoriális eredetére
kisebb arányban a második vemhesség során fordul elő
• A vemhesség időtartama (a normális 280 naphoz képest 2 hét enged következtetni (Berglund et al., 2003; Kornmatitsuk et al.,
2003).
eltérésig),
• Genetikai elváltozások (tehéntől vagy bikától örökölt letális A vizsgálati anyagunkban szereplő halvaszületett borjak a pápai
Agroprodukt Zrt., ihász-zsigmondházi szarvasmarha telepéről
gének vagy beltenyésztettség következménye)
• A születés éve, az évszak (az ellés nyáron könnyebben zajlik, származtak. Az elletőistálló felépítését korábbi dolgozatunkban
részletesen ismertettük (lásd ott). A telepen 5 elletőmester dolgomint télen)
zik 12 órás váltásban. Az ellést követően a halvaszületett borja• Nehézellés
kat azonnal a telepen tartott mélyhűtőpultba helyezték, és onnan
• A borjú testtömege (kg)
kerültek a Nagyállat Klinika Kórbonctani Osztályára. Kilencvenöt
• A borjú és az anyaállat testtömegének aránya
• A borjú ivara (a nehézellés gyakoribb a nagyobb bikaborjak borjú kórbonctani vizsgálatát végeztük el, az ellés körüli elhullás
okainak felderítése céljából.
születése esetében)
Vizsgáltuk a borjak ivarát, a testtömegét, a tüdő levegővel való
• Ikerellés
teltségét, a jellemző makroszkópos kórbonctani elváltozásokat,
• Az anyaállat hormonális és anyagforgalmi állapota,
• A magzatot érő fertőzések (az anyaállat kórokozók általi, a szövettani vizsgálattal pedig a mellékvese és a pajzsmirigy esetleges elváltozásait. Valószínűsítettük a talált elváltozások alapvemhesség vége felé bekövetkező fertőződése)
• A takarmányozási hiányosságok (toxinok, ásványi anyag-, ján az elhullás idejét. A kórbonctani lelet alapján egyes borjakilletve vitaminhiány, például jód-, és szelén- 1. táblázat: A halvaszületett borjak elhullásának ideje és neme szerinti
hiány repcével etetett tehenekben /Barnouin et
csoportosítása
al., 1995/)
Elhullás
Intrauterin
Intrauterin,
FejlĘdési
• A menedzsment
Ellés alatt
> 7 napja
< 7 napja
rendellenesség
• A bika hatás (bizonyos bikák után gyakoribb
2
9
49
2
a halvaszületés: Rogers, 1996; Johanson és Bikaborjú
Berger, 2003).
ÜszĘborjú
5
7
20
1
Sok esetben előfordul azonban, hogy a halÖsszesen
7
16
69
3
vaszületések oka ismeretlen.
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nál vagy nem volt kórjelző értékű elváltozás, vagy kismértékű Összesen a bikaborjak átlagsúlya 39,8 kg, az üszőborjaké 34,5 kg
autolízis volt megfigyelhető, illetve kórjelző értékű elváltozást volt, a különbség 5,3 kg a bikák javára. Jelezvén azt, hogy a szakitaláltunk. A kórjelző értékű elváltozás vizenyős beszűrődés, véres rodalmi adatoknak megfelelően a jelzett gazdaságban is a bikaborbeívódás, ill. vérzés volt. A 2. táblázat: A halvaszületett borjak testtömegének alakulása az egyes jak testtömege nagyobb volt,
mint az üszőborjaké (2. tábnemek eloszlása nem volt
csoportoknak megfelelően
lázat). Ugyanakkor a másik
egyenletes, mivel 32 üsző-,
három csoportban nem volt léSzórás (+)
Minimum
Maximum
és 62 bikaborjú vizsgálatára Testtömeg (kg) Átlag
nyeges különbség a nemek kökerült sor.
zött, jelezvén azt, hogy a várNégy főbb csoportot alakí- 1. csoport
19,7
3,5
14
24
ható ellés előtt elhullott bortottunk ki (1. táblázat). Az (n=7)
jak
testtömege az aktuális vemegyes csoportokon belül 2. csoport
34,3
6,8
22
43,5
hességi időtartammal arányos.
vizsgáltuk a testtömegek át- (n=16)
Azok a borjak, amelyek az
lagát, a legalacsonyabb és 3. csoport
40,9
6,8
25
55
átlagosnál kisebb vagy nalegmagasabb értéket, vala- (n=69)
gyobb testtömeggel születnek,
mint a szórást (2. táblázat). 4. csoport
34
3,6
30
37
nagyobb arányban hullanak
A kórbonctani elváltozások (n=3)
el az ellés körül.
szerint tovább osztályoztuk a borjakat csoportokon belül (3. táblázat). Az adatok statisztikai elemzése során variancia analízist Ennek egyik oka, hogy a borjak születéskori testtömege fontos
tényező a nehézellés kialakulásában (Johanson és Berger, 2003).
alkalmaztunk.
A szarvasmarha állományokban a halvaszületések arányát Berglund et al. (2004) szerint a halvaszületett borjak testtömege
különböző tényezők befolyásolják. A szakirodalom szerint először széles határok között mozog, de általában inkább nagyobb, mint
az élve született borjaké. A nehézellés során született borjak átlaellő üszőknél gyakrabban fordul elő halvaszületés, mint a már
többször ellett teheneknél a még nem teljesen kifejlett gosan 4,0 kg-mal nagyobb testtömegűek, mint a normál lefolyású
szülőcsatornájuk miatt. Halvaszületetés az életkor előrehaladtával ellések során születetteké. Az átlag (40,3 kg) fölötti testtömeg
csökken és a legkisebb arányban a második ellés során fordul elő növeli az elhullás kockázatát (Martinez et al., 1983). A borjak el(Barnouin et al., 1995). A jelzett gazdaságban 2001-2005 között hullási aránya a nagyon kisméretű borjaknál is magas (Martinez
a halvaszületések 44-57%-a üszőellésekkor fordult elő, míg a et al., 1983). Berglund et al., (2004) leírtak néhány esetet, amelymásodik elléskor ez az arány 15-28%-ra csökkent (Báder et al., eknél nem lehetett találni semmilyen nyilvánvaló okot az elhul2009). Felmérésünkben 1-5., zömében 2. laktációjú anyaállatoktól lásra, a vemhesség és az ellés lefolyása is szabályos volt. Az így
született borjak az átlagosnál inkább kisebb testtömegűek voltak.
származó halvaszületett egyedeket vizsgáltuk.
A vemhesség időtartama az átlagos 280 naphoz képest 2 hét A veleszületett fejlődési rendellenesség a szakirodalom szerint
eltérésig szintén befolyásolja a halvaszületési arányt. A vem- 2,5% (Berglund et al., 2003), 5,3% (Collery et al., 1996), illetve
hesség időtartamával összefüggésben megállapították, hogy a 22,5% (Dalir et al., 2004) gyakoriságú (amely magába foglalhat
komplikáció nélkül ellők a termékenyítés utáni 278-285. nap közt vírusfertőzés következtében létrejött cerebelláris hypoplasiát (a
hoznak világra a legnagyobb arányban élő borjút – ez az arány a kisagy csökkent fejlődése Szerk.) is). Kórbonctani vizsgálat során
nehézellőknél is hasonlóképpen alakul – de a halvaszületések szá- megnagyobbodott thymust (5×15 cm), kamrai sövény rendelma egyik esetben sem lineárisan követi a vemhesség időtartamát. lenességet, foramen ovale persistenst, húgyhólyag elváltozást
Összefoglalva, mind a rövidebb, mind a hosszabb vemhességi találtak (Berglund et al., 2003). Vizsgálataink során a 95 borjúból
időszak károsan befolyásolja az újszülött borjak túlélési esélyeit 3 született fejlődési rendellenességgel (3,1%). Vizsgálati anya(Meyeer et al., 2000). Vizsgálati anyagunkban az összes anyaállat- gunkban két bikaborjúnál hydrocephalust és hydranencephaliat,
nál (csoportokra bontás nélkül) a vemhesség időtartama átlagosan míg egy üszőborjúnál kamrai szeptumdefektust és súlyos fokú
275,3 nap volt. Az eredmények bizonyítják, hogy az általunk vizs- tüdővizenyőt találtunk.
gált tehenészetben a halvaszületések gyakoribbak, ha a borjak a A makroszkópos vizsgálat eredménye legtöbbször traumára, valamint hypoxiára utaló elváltozást mutat (Berglund et al., 2003).
normális 280 naphoz képest kb. 1 héttel korábban születnek.
A borjak méretének és nemének a perinatális mortalitás ki- A leggyakoribb születéskori trauma a zúzódás (a lágyszövetek
alakulására gyakorolt hatásának megítélése nem egységes a sérülése a bőr átszakadása nélkül), a bőralatti kötőszövet és az
nemzetközi szakirodalomban. Íreknél több bikaborjú született izmok sérülése (Tryphonas et al., 1974). Az acidosis és a véráthalva, de a nemek átlagos testtömege között nem volt szigni- rendeződés következtében az asphyxia (oxigénhiány Szerk.) jelei gefikáns különbség (Collery et al., 1996). Franciaországban a ne- neralizáltan fellelhetők: pontszerű vérzések a pericardiumon, a thyhézelléseket is figyelembe véve több mint 1,5-szer több bikaborjú muson vagy állományában, a vesékben vagy a lép felszínén, az
születik halva, mint üszőborjú. Ha a nehézelléses eseteket nem emésztőcső nyálkahártyáján, a szívizomban multifokális petechiák
számoljuk, akkor egyenlő volt a két nem közötti arány (Chassagne vagy echymosis a myocardiumban, tüdőödéma, vérbőség a nagyet al., 1999). Amerikai (Meyeer et al., 2000) és svéd (Kornmatitsuk agyban, az agyburkok bevérzése, a normálisnál halványabb színű
et al., 2003) vizsgálatok szerint a bikaborjak érintettsége nagyobb, izomzat, főleg a hátsó végtagokon (Rudolph és Yuan, 1966). Saját
ellenben mások (Berglund et al., 2003) ugyancsak svéd állomány- vizsgálataink során a harmadik csoportban százalékosan magasban egyenlő arányról számoltak be. Saját vizsgálati anyagunkban abb (84%) volt a kórjelző értékű elváltozással rendelkező borjak
több bikaborjú pusztult el az ellés körüli időszakban. A vizsgált 95 száma. A csoportba tartozó 69 borjú közül 58 borjú rendelkezett
borjú közül 62 bika- (65,2 %), és 33 (34,7 %) üszőborjú volt. A kórjelző értékű elváltozással (84%). A szakirodalom szerint direkt
nemek átlagsúlya között összesen (csoportonkénti bontás nélkül), és indirekt asphyxia volt az elhullás oka az ellés körüli időszakban
illetve csoportonkénti bontásban is szignifikáns különbség volt. elpusztult borjak 73-75%-ánál (Hahnsdorf, 1967; Greene, 1979).
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elhullásával, amelyet további
vizsgálatokkal
Csoport
Légtelen tüdĘ
Részlegesen légtelen tüdĘ
LevegĘvel telt ép tüdĘ
kell megerősíKórjelzĘ
KórjelzĘ
KórjelzĘ
KórjelzĘ
KórjelzĘ
KórjelzĘ
teni.
elváltozás
elváltozással
elváltozás
elváltozással
elváltozás
elváltozással
A mechanikai sénélkül
nélkül
nélkül
rülés a mellhár1. csoport
tya sérülése, a bor7*
(n=7)
dák törése, az ízü2. csoport
letek, csigolyák
11**
5
(n=16)
diszlokációja for3. csoport
1
47
10
10
1
májában is ész(n=69)
lelhető (Berglund
*Mummifikálódtak **11 borjú közül 9-nél autolízis fordult elĘ KórjelzĘ elváltozás: vérzések, véres beivódás, vizenyĘ
et al., 2003).
Egy másik vizsgálati anyagban a perinatálisan elhullott borjak A csigolyasérülések (25%) gyakoribbak perinatalisan elhullott
borjakban, mint a bordatörések (23%). Ha csak bordatörés az
58,3%-ánál volt megfigyelhető asphyxia (Schuijt, 1990).
Saját vizsgálati anyagunkban 74 légtelen (77,9%), 20 részlegesen egyedüli probléma, a borjú túlélheti az elváltozást, míg a csigolyalégtelen tüdejű állat volt (21,1%) és csak egy borjú rendelkezett ép törés az élettel összeegyeztethetetlen. Ez az oka annak, hogy a
tüdővel, vagyis az ellések zömében a borjak már méhben elhullot- kórbonctani vizsgálat során az elhullott borjakban a csigolyatörés
tak (3. táblázat). A légtelen tüdő azt jelenti, hogy a magzat az el- gyakran került megállapításra (Shuijt, 1990). Saját vizsgálati anyalés előtt, vagy alatt hullott el, vagyis megszületéskor már nem élt. gunkban csonttörést nem állapítottunk meg.
Az első csoportban a borjak mumifikálódtak, tüdejük légtelen A pajzsmirigy elváltozásai károsak lehetnek az újszülöttekre
volt. Minthogy ezen borjak testtömege szignifikánsan elmaradt nézve (Capen, 1993). Az ún. halvaszületett/gyenge borjú tüneta harmadik csoport (intrauterin elhullás) egyedeinél jelezvén azt, együttest gyakran a pajzsmirigy elváltozásával együtt észlelik.
hogy a magzatok már nyolc hónapos korban elhullhattak és mumi- Kórszövettanilag a pajzsmirigy akkor minősíthető kórosnak, ha
az epithelium hyperplasiája és/vagy subnormális mennyiségű kolfikáció jeleit mutatták, de az ellésre a várható időszakban került sor.
A második csoportban 2 borjú esetén nem volt kórjelző értékű loid látható. Az abnormális mirigy tovább osztályozható, a legsúelváltozás, 9 borjúnál kismértékű autolízis, és 5 borjúnál testszerte lyosabb esetekben a hám papilláris burjánzása és/vagy a kolloid
vizenyő volt észlelhető. A borjak tüdeje légtelen volt. Minthogy majdnem teljes hiánya a kórbonctani lelet (Smyth et al., 1996).
a borjak nem voltak emfizémásak (tüdőtágulat Szerk.), amelyek Saját vizsgálati anyagunkban a pajzsmirigyben kórjelző értékű
egyértelműen utalnának a késedelmes szülészeti segélynyújtásra, elváltozást nem állapítottunk meg. Hasonló eredményre vezetett
feltételezhető, hogy közvetlen az ellés előtt hullottak el és elléskor a mellékvesék vizsgálata is.
már kismértékű autolízis (9/16) jeleit mutatták.
A harmadik csoportban 48 borjú légtelen tüdővel született (69,6%). Köszönetnyilvánítás:
Részlegesen légtelen volt a tüdeje 20 állatnak (29,0%). Egy bor- Vizsgálatainkat a GAK-CALVES05 (OMFB 00173, OMFBjúnak (1,4%) ép volt a tüdeje. Az eredményekből jól szembetűnik, 00177/2006) pályázat támogatta.
hogy az adott gazdaságban a borjak közel 70%-a szülészeti segélynyújtás során intrauterin elhullott, vagyis a megszületéskor már
nem élt. Az adatok további elemzést igényelnek, hogy el lehessen
dönteni, hogy az intrauterin elhullás nehézellés miatt következett-e
be, ill. a segélynyújtást késedelmesen kezdték-e el. A légtelen
tüdejű állatok közül 1 üszőborjú (2,1%) esetén kórjelző értékű
elváltozás nem volt észlelhető. Véres beívódás, vérzés, vizenyő
volt megfigyelhető 47 borjúnál (97,9%). A kórbonctani elváltozások egyértelműen jelzik, hogy a magzatok intrauterin elhullása
(n=48) egy kivételével hypoxiára és következményes acidózisra
Az oltógyomor-helyzetváltozás endoszkópos
vezethető vissza.
mûtéti megoldási lehetôsége
A részlegesen légtelen tüdejű 20 állat közül 10 (50%) esetén nem
hazánkban is rendelkezésre áll.
volt észlelhető kórjelző értékű elváltozás, míg vérzések, vizenyő,
véres beívódás és vizenyőt találtunk a fennmaradó borjaknál. A részÉrdeklôdni az alábbi elérhetôségen lehet:
legesen légtelen tüdejű újszülött borjak 50 %-ánál egyértelműen
Szent István Egyetem
hypoxiára vezethető vissza az elhullás. Összességében tehát 69
borjú közül 57 borjú elhullása (82,6%) hypoxiára és következÁllatorvos-Tudományi Kar Üllôi Nagyállat Klinika
ményes acidózisra vezethető vissza, amely valamivel több, mint a
Szarvasmarha-egészségügyi Csoport
70-es években talált 58,3-75% (Hahnsdorf, 1967; Greene, 1979;
drótposta: Szelenyi.Zoltan@aotk.szie.hu
Schuijt, 1990). Ugyanakkor 11 (15,9%) borjú esetén nem találtunk kórjelző értékű elváltozást, amely valószínűsíti, hogy a svéd
Dr. Szelényi Zoltán:+36/30/2967012
vizsgálatokhoz (31,6%: Berglund et al., 2003) hasonlóan hazánkDr. Horváth András:+36/30/6068520
ban is számolni kell az életképes újszülött borjak kóroktan nélküli
3. táblázat: A halvaszületett borjak tüdejének állapota és kórjelző elváltozások szerinti csoportosítása
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A spermiumok DNS-integritásának vizsgálata,
avagy mi van az ondósejtek fejében?
Nagy Szabolcs
Pannon Egyetem
Környezettudományi Intézet
Veszprém
A spermiumok kromatin-állományának szerkezeti rendellenességei a termékenyítőképesség, illetve a hím pronukleuszképződés zavarait okozhatják, továbbá káros hatással lehetnek
az embrió fejlődésére is. Ezeket a rendellenességeket „nem
kompenzálhatónak” szokás tekinteni, mivel a szubfertilis hímek
termékenyítőképessége nem javítható a termékenyítő adag sejtszámának növelésével (a kompenzálható és nem kompenzálható
spermiumdefektusokról bővebb információ található jelen szerző
tollából a Holstein Magazin VI/4. számában). Azok az ondósejtek, amelyek nem kompenzálható rendellenességekkel bírnak,
képesek ugyan a petesejtbe hatolni és a termékenyítésre is, de az
embriófejlődés szenvedhet zavart. Az áramlási citométer segítségével értékelhető Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA)
a spermiumok sejtmag-DNS-ének in situ denaturációját értékeli,
amely szoros kapcsolatban áll a DNS szálak töréseivel.
Az SCSA eredmények – a nemi szervek (here, mellékhere)
egészséges állapota esetén – a spermaminőség alapértékét fejezhetik ki: 45 humán páciens havonta vett spermamintáját vizsgálva, a citométeres mérési eredmények nagyfokú ismételhetőséget
mutattak, az egyes egyénekre különböző citogram-mintázatok
voltak jellemzők. Az ettől eltérő mintázatok tesztikuláris megbetegedésekre utaltak.
Ugyanazon tenyészbikák fiatal és tenyészérett korban
elvégzett SCSA vizsgálatai azt mutatták, hogy a fiatal korban
elvégzett mérések eredményei nagy biztonsággal jelzik előre a
felnőttkori spermaminőséget.
Az SCSA mérések eredményei nagy korrelációt mutattak a fertilitással mind a Non-return index, mind a heterospermás
termékenyítések eredményei alapján.
A rutin spermafeldolgozás során használt hígítók általában nem zavarják a citométeres SCSA méréseket, bár nem homogenizált tojássárgája használata esetén az egyes szubpopulációk
nem minden esetben különíthetők el tökéletesen.
2000 novemberében az ALTA Genetics támogatásával
lehetőségem nyílt az SCSA első kézből való elsajátítására, amikor
látogatást tettem Dr. Don Evenson laboratóriumában, Brookingsban, a Dél-Dakotai Állami Egyetemen. A teszt lényege röviden a
következő: a spermamintát rövid idejű savas kezelésnek vetjük
alá (1,2 pH, 30 másodpercig), majd akridin narancs festékkel festjük. 488 nanométeres lézerrel gerjesztve az akridin narancs az ép,
kétszálú DNS-hez kötődve zölden, míg a denaturálódott, egyszálú
DNS-hez kötődve pirosan fluoreszkál. Áramlási citométer segítségével, mintánként 5000 sejtet értékelve az egyes sejtek zöld/
vörös fluoreszcencia-intenzitását mérjük. A normális szerkezetű
kromatin ép marad a savas kezelés során, így csak minimális
vörös fluoreszcenciát mutat. A rendellenes kromatin-állományú
2010/3.

spermiumok DNS-e azonban részlegesen denaturálódik a savas
kezelés hatására, megnövekedett vörös fluoreszcenciát eredményezve. Bár a módszernek létezik fluoreszcens mikroszkópra
adaptált változata is, ebben az esetben az értékelő csupán két
kategóriát, a zöld, illetve vörös spermiumok arányát állapíthatja
meg, míg citométer segítségével a vörös és zöld fluoreszcencia
intenzitása, és igy a DNS-denaturáció mértéke egy 1024 egységes
skálán értékelhető, jóval pontosabb képet eredményezve a vizsgált mintáról.
Mivel a DNS-integritás hagyományos spermabírálati
módszerekkel nem értékelhető (a rendellenes sejtek normális
alakúak, motilisak lehetnek!), továbbá nem kompenzálható, e
teszt használata a rutin spermaértékelési munkában is indokolt
lehet, ha nem is minden egyes ejakulátum minősítésére, de legalább a tenyészbika-jelöltek előzetes szűrésére, ami egy külső
citométer-laboratóriummal együttműködve is megoldható.

1. ábra: SCSA citogram. Minden egyes pont egy sejtet jelöl. Az
A-val jelzett populáció a normális DNS-ű ondósejteket
tartalmazza. A B populációban a denaturálódott DNS-t
tartalmazó spermiumok találhatók. A C populáció sejttörmelék, spermahígítóból származó szemcsék, stb.
A mérések során 5000, az A vagy a B populációba tartozó
sejtet értékelünk.
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Innováció az ALKIMIA Kft-nél

Az Alföldi Állattenyésztési Napokon évek óta állandó kiállítóként
találkozhatunk egy nem csak mezőgazdasági profilú vállalkozással, az Alkímia Kft-vel. A vegyipari cég a Kaposvári Állattenyésztési Napokon is saját standdal jelenik meg és az elmúlt években a
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének rendezvényein is állandó
résztvevő. Megkérdeztük a cég egyik tulajdonosát, Varga Zsoltot,
hogy mit is tudhatunk az Alkímia Kft-ről.
Holstein Magazin: A névből ítélve akár aranyat is gyárthatnának.
Vagy van jobb ötletük is?
Varga Zsolt: A nevünkkel és az emblémánkkal a kísérleti kémikusok elődeire, az alkimistákra utalunk. A névadókkal ellentétben
azonban nem aranyat akarunk előállítani vagy megkeresni a
bölcsek kövét, hanem megkíséreljük, hogy aranyat, azaz pénzt
érő ötleteket valósítsunk meg. Törekszünk arra, hogy az ötlet ne
csak nekünk jövedelmezzen, hanem termékeink segítségével partnereinknek is hasznos megoldást nyújtsunk.
A tejtermelő ágazatban azt szeretnénk elérni, hogy tőgyfertőtlenítőink használatának segítségével, alacsony szinten lehessen tartani a szomatikus sejtszámot. Ezáltal mi is hozzájárulhatnánk a minőségi tejtermeléshez és a jó higiéniai
állapot eléréséhez a telepeken. Ez viszont már pénzben is
kifejezhető előny.
H.M.: Ez világos, hiszen mindenki arra törekszik, hogy
pénzt keressen a maga módszereivel. Mi az, amit Önök
nekünk az állattenyésztésben tevékenykedőknek konkrétan nyújtani tudnak?
V.Zs.: A kérdés jogos, hiszen a társaság profilja a vegyipar. Ezen belül több lábon is állunk.
A tisztítás, a tisztaság szó az, ami a tevékenyégi köreinket
összeköti.
Így készítünk háztartás-vegyipari termékeket lakossági célra és gyártunk tisztítószereket az ipar különböző
területeire is.
Innen már csak egy lépés volt a mezőgazdasági higiénia.
Erre az útra egy balatonfüredi állatorvos, a sokak által ismert Dr. Fazekas Pál „térített”. Az ő bíztatására kezdtünk
el, több mint 15 éve tőgyfertőtlenítők előállításával foglakozni. A gondolat jónak bizonyult és a kezdeti lépéseket
sorban követte a többi.
H.M.: Ez alatt mit kell értenünk? Sikerült erre a piacra belépni és
eredményt elérni?
V.Zs.: Igen, az együttműködés sikeresen indult és gyakorlatilag
rövid idő alatt fel tudtuk futtatni a kétkomponensű tőgyfertőtlenítők
gyártását és kezdetben a Bakony-Bull Kft. segítségével, a piacra
jutást is.
Rá kellett azonban jönnünk, hogy egy termékkel és egy hatóanyaggal, nem boldogulhatunk hosszú-távon.
Jelenleg már egy komplett termékpalettáról tudunk ajánlatokat készíteni a telepeknek. Többek között öt különböző, jól
bevált hatóanyagú tőgy előfertőtlenítőt és utófertőtlenítőt, a
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fejőberendezések tisztítására és fertőtlenítésére szolgáló anyagokat, széles spektrumú felületi fertőtlenítőszereket, és tisztítószereket, lábvég problémák megoldásra szolgáló csülök-ápolószert, kiváló minőségű tőgykrémet javasolhatunk.
Ezen túl, kéztisztító és kézápoló-szerekkel és bizonyítottan
hatékony gépjármű-tisztítószerekkel is vevőink rendelkezésére
állunk.
H.M.: Egy valami nem világos. Önök valamilyen nyugati cég
képviseletét látják el, vagy külföldi know-how alapján dolgoznak?
V.Zs.: Nem. Az Alkímia Kft magyar cég és a kezdetektől zömében
saját fejlesztésű termékeket gyárt, minden területre. Mi komolyan gondoljuk, hogy a gyakorta divatos jelszóként emlegetett innováció révén, igenis lehet boldogulni.
Az első lépés mindig a piaci igények felkutatása. Csak akkor vágunk bele a fejlesztésbe, ha azt látjuk, hogy valós feladatot kell
megoldani.
H.M.: És honnan tudják, mi kell a piacnak?
V.Zs.: Ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztés sikeres lehessen, ki kel-

lett alakítanunk egy olyan rendszert, amelyet minden esetben
következetesen alkalmazunk.
Többek között nem a saját ötleteinket akarjuk ráerőltetni a
vevőkre, hanem megkíséreljük feltárni, hogy mik az elvárások.
Megtudakoljuk, hogy mit használnak az adott területen, mi az,
ami jó, mi az, ami gondot okoz a felhasználónak.
Ez egy hosszadalmas adatgyűjtési folyamat, de megéri, mert így
tisztában leszünk azzal, hogy mit vár el a vevő. Ezeket az adatokat feldolgozzuk, csoportosítjuk és mérhető minőségi paraméterekké, elérendő fejlesztési célokká alakítjuk át.
A tőgyfertőtlenítőknél kialakított szempontok szerint például a
felmérésekből kiderítjük, mi az, ami fertőtlenítésre, mi az, ami a
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filmképzésre, mi az, ami a tisztításra, mi az a mi a bőrápolásra stb.
vonatkozik. Ez a fejlesztés bemenő adata.
H.M.: És ezek után hogyan lesz ebből termék?
V.Zs.: A kísérleti munkát megelőzően tájékozódunk a szakirodalomban, tisztázzuk szigorú EU és hazai rendeleti hátteret is. Ez
is ad egy keretet, amit figyelembe kell venni.
Ezután kísérleti tervet készítünk. A laboratóriumi munka során
kiderül az alapanyag igény, kiderül, hogy milyen technológiai háttérre van szükség.
A próbaváltozatokat cégen belül, majd telepi szinten is teszteljük,
értékeljük.
Közben kiszámoljuk a kísérleti termékváltozatok árát és ezeket is
összehasonlítjuk a piaci árakkal. A végleges változatnál meg kell
még oldani a csomagolási és a címkézési feladatokat is.
Az utolsó lépésben elvégeztetjük a hatósági vizsgálatokat és beszerezzük a szükséges engedélyeket.
H.M.: Rendben, elkészült a termék. És hogy jut el a vevőhöz?
V.Zs: Saját üzletkötőkkel dolgozunk, akik rendelkeznek megfelelő
szakmai háttérrel is, tehát nem egyszerű kereskedők, akik minden
áron eladni akarnak, hanem hozzá tudnak szólni a telepi problémákhoz is. Számunkra fontos egy olyan partneri együttműködés
kialakítása, ahol a vevő azt érezheti, hogy mellette állunk és a
magunk eszközeivel, igény szerint segítjük a telepi gondok megoldásában.
H.M.: Gondolom Önök is látják, hogy a tejágazat számos gonddal küzd és most nem éppen a sikerei csúcsán áll. Érdemes ezen a
területen ennyi energiát befektetni?
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V.Zs.: Ez az ágazat a mi piacunk, ezért követjük az eseményeket,
és természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez a terület nem
az, ahol most dől a pénz. Ugyanakkor hiszünk abban, hogy előbbutóbb országos szinten is ráébred mindenki a hazai piac fontosságára és hazai termelői együttműködés szükségességére.
A ‘90-es években jártam Németországban egy kisvállalkozók
részére szervezett tanulmányúton. A német kormányzati tisztviselők is arra hívták fel a figyelmünket, hogy annak ellenére, hogy
Németország a világ vezető exportőre, nagyon komolyan veszik
a belső piacot, hiszen a logisztikai költségek itt a legkisebbek,
továbbá ezen a piacon nincsenek nyelvi és kulturális különbségek
és egyszerűbbek a fizetési lehetőségek stb.
Értésünkre adták, hogy a hazai cégek kölcsönös kereskedelme
munkahelyeket teremthet, őrizhet meg, és akinek van munkája, az
vásárol és fogyaszt is. Magyarán az én alkalmazottam a te vevőd
lehet és fordítva.
Remélem, hogy mi kiváló minőségi magyar tejet ihatunk még
sokáig és a tejtermelők is hasonlóan jó, hazai tőgyfertőtlenítőt
vásárolnak majd.
H.M.: Utolsó kérdésként, dolgoznak-e valamilyen új fejlesztésen?
V.Zs.: Folyamatosan „járatjuk az agyunkat”, és most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy elnyertünk egy uniós pályázatot, amelynek révén erősíthettünk kutatás-fejlesztési hátterünkön.
Reméljük, hogy rövidesen be tudjuk mutatni az új terméket is.
H.M: Ehhez mi is sok sikert kívánunk.
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Robotfejés a gyakorlatban – az első fél év tapasztalatai
Szendrei Zoltán, Soós Szilvia
kutatómérnökök, Munkácsy-Tej Kft.
Kovács Gyula
cégvezető, Bosmark Kft.

Előzmények

rak kifejése, tőgynegyedenkénti fejés, tej vezetőképesség mérés,
utófertőtlenítés, abrakadagolás, ivarzás megfigyelés, tejmérés,
egyedi válogatás stb.), mint amire egy fejőházi fejés, a maga
hátrányos sajátosságaival (napi többszöri kényszerű felhajtás,
vakfejés, emberi hanyagság, 2-3 fejőmester) képes. Annak a gazdaságnak, amely új fejőházi épületet, új fejéstechnológiát és esetleg új istállót szeretne építeni már érdemes hazánkban is elgondolkodnia a minimális épületigényű, istállóban elhelyezett a kor
legújabb fejlesztéseit felhasználó (pl.: tőgynegyedenkénti fejés)
robottechnológia alkalmazásán. Természetesen a fejőrobotot nem
csak új istállókba, hanem minimális épület átalakítással régi istállókba is be lehet építeni.

Három évvel Kőrösi Zsolt, a robotfejés technológiájáról szóló
cikke után (Holstein Magazin 2007/2) már a hazai robotfejés első
félévének tapasztalatairól tudunk beszámolni. A Bosmark Kft.
által forgalmazott SAC RDS Futureline Mark II. robotfejőgépet
2009. november 10-én állítottuk üzembe a gyulai Munkácsy-Tej
Kft. telephelyén.
A tapasztalatok ismertetése előtt megosztanánk Önökkel egy pár
gondolatot a robotfejésről és annak magyarországi létjogosultságáról. A robottechnológia alkalmazása a gazdáknak költséget és
időt takarít meg. Feladata a tehén fejéssel kapcsolatos fiziológiai
igényének kielégítése, a kényszer nélküli stresszmentes fejés, a
genetikai képességek maximális kihasználása mellett a kifejt tej A fejési rutin
extra minősége. Olyan pontos és sokrétű információk gyűlnek
össze a rendszer használatbavételével, melynek felhasználásával Az elővárakozóban tartózjavul a tejhozam, a reprodukciós mutatók, a tőgyegészség. A fejés kodó tehén minden kénynagy odafigyelést igénylő nehéz fizikai munka, amelyre egyre ne- szer nélkül belép a fejőálhezebb megbízható és felelősségteljes munkát végző fejőmestert lásba, ahol a rendszer beatalálni. Ezt ma már elvégzi helyettük a fejőrobot, így több idő zonosítja a lábára szerelt
marad a tejtermelés egyéb szakmailag érdekesebb feladatai- azonosító és mozgásaknak elvégzésére. A fejőrobotba nem kell behajtani a teheneket, a tivitás mérő berendezésen
betanítás után az állatok önmaguktól, a biológiai igény és az abrak keresztül. A számítógép
csalogató hatása miatt rendszeresen látogatják azt, tapasztalataink kiadagolja a számára beálalapján naponta 2,5-2,8 alkalommal.
lított abrakmennyiséget,
A SAC RDS Futureline fejőrobot egy fejőboksszal 60-70 tehén, majd a robotkar a lézere
két darab fejőboksszal, pedig 120-140 tehén fejésére alkalmas. A és kamerája segítségéMunkácsy-Tej Kft. telephelyén megépült új fejőrobot istállót, úgy vel beazonosítja a tőgyterveztük meg, hogy az abban tartózkodó két tehén csoportot (60- bimbókat. A fejést elő- Fejést előkészítő fejőkehely
70 db. egyed csoportonként, összesen: 120-140
készítő fejőkehellyel elvégzi a fejés előtti
tehén) két darab fejőboksz és az azokat kiszolgáló
munkaműveleteket, melyek a tőgybimbók moegy darab robotkar el tudja látni. Jelenleg azonsása, szárítása, az első tejsugarak külön fejése.
ban még csak az egyik fejőbokszot és a robotkart
Ezután a robotkar egyenként felhelyezi a 4 db
üzemeltük be, a második fejőboksz beállítását a
különálló fejőkelyhet. A rendszer mind a négy
jövő évben tervezzük. A 60-70 tehén fejésére
tőgybimbónak külön kezeli a tejátfolyását, így
alkalmas egy fejőbokszos rendszerrel most is
amikor az adott tőgybimbóból a tejátfolyás a
két 30-35 tehenet számláló csoportot fejünk. A
beállított érték alá csökken, akkor azt a fejőtehenek egy közös elővárakozóból lépnek be a
kelyhet az automata leemeli. (A robotfejésnél
fejőbokszba a fejési rutin megkezdéséhez. Fejés
így elkerülhető a vakfejés.)
után a rendszer vagy a válogató helyiségbe teFejés után a kijárati kapu kinyílik, a tehén
reli az állatokat vagy miután egy újabb azonosító
pedig vagy a válogató kapun keresztül a válokapun keresztül áthaladnak a rendszer eldönti,
gató helyiségbe vagy az etetőtérre távozik.
hogy az állatot az egyes vagy a kettes csoport
Egy számítógépen futó program segítségével
etetőterére kell tovább irányítani.
minden fontos adatot és beállítást nyilvántarMagyarországon ez a technológia még újdontunk, és természetesen mód van ezek megválságnak számít. Azonban, ha jobban belegondotoztatására is (egyed adatai, fejőgép beállítások,
lunk, a robot minden munkaműveletet egyedül,
fejések részletes adatai, takarmány adagok, keemberi beavatkozás és az állatok stresszelése
zelések, termékenyítések). Egy-egy új állat betanélkül precízebben és pontosabban hajt végre Fejés előkészítés: mosás, szárítás, nítása előtt be kell állítani a jeladó számát, a
(tőgybimbók mosása, szárítása, első tejsuga- első tejsugarak különfejése
tehén méretéhez az etetőcsésze magasságát, tej60|Holstein Magazin
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Hazai szerzoink
termeléséhez a kiadagolandó abrak mennyiségét, a fejendő negyedeket, az első és hátsó bimbók közötti távolságot, a fejési intervallumot (rendszerint 6 óra).
A fejőrobot rengeteg munkát vesz le a vállunkról, mégis, a
figyelmeztető listák napi nyomon követése rendszeres figyelmet,
az esetleges riasztások kezelése, pedig állandó készenlétet igényel.
Amennyiben a rendszer valamilyen beállítási paraméter szerint
riaszt, akkor automatikusan felhívja telefonon a kezelőt és értesíti
az adott problémáról. A robot használatához nem kell fejőmester,
viszont egy jól kvalifikált, számítógéphez értő szakember (aki lehet a telepvezető is) szükséges, aki ellenőrzi a listákat, kezeli a
számítógépet, beírja az adatokat, figyeli a riasztási paramétereket
(ivarzás, megemelkedett vezetőképesség értékek stb.) és betanítja
az új állatokat. A leggyakrabban használt figyelmeztető listákon
az esetleges sikertelen fejések, megváltozott vezetőképesség
értékek, fejési idő (negyedenként), a robotlátogatás gyakorisága,
a vezetőképesség megnövekedése miatt külön fejt tehenek és a
megnőtt aktivitású egyedek adatai szerepelnek.

A tőgybimbó keresése a lézer és a kamera segítségével

A fejőkehely megfogása

A fejőkehely kihúzása
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Fejésenként mindegyik tőgynegyed tejének vezetőképességét méri és
rögzíti a számítógép. A vezetőképesség jelentős megváltozását hibalistán külön is jelzi a gép. Amennyiben a vezetőképesség meghaladja a
9,5 mS értéket, akkor a tej nem kerül a tartályba, egy külön vezetéken
keresztül kannákba gyűjtődik. A tőgybeteg állat után a rendszer
fertőtlenít minden tejjel érintkező berendezést. Egy-egy ilyen tisztítás – beállítástól függően – 5-8 percig tart. Kezdetben meglehetősen
sok gyulladt tőgynegyedet találtunk. Mint utóbb kiderült, a fejőgép
nagytejű, nagy tejátfolyási sebességű állományokhoz beállított
ütemaránya túl agresszívnak bizonyult, az érték változtatásával a
tőgygyulladásos tehenek száma néhányra csökkent.
Amennyiben van olyan tehén, amelyik nem fejődött meg a beállított időintervallum szerint (6 óránként), akkor az felkerül egy
figyelmeztető listára. Ezeket a listákat időnként ellenőrizni kell és
a már több mint 10-12 órája nem fejt néhány egyedet fel kell hajtani
az elővárakozóba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy napközben
3, éjjel 2 alkalommal ellenőrizzük a listákat, látogatjuk meg a robotot és vizsgáljuk a bejövő adatokat. A nap többi részében a fejő
robotot közvetlen felügyelet nélkül hagyjuk. A kezelésre vagy
tüzetesebb vizsgálatra szoruló egyedeket automatikusan külön
lehet válogattatni a fejés után. A fejőbokszból kilépő állatot egy
automata válogató kapu a válogató helyiségbe tereli. A rendszer
– hogy elkerüljük a túlzsúfoltságot – jelez, ha a válogató térbe az
előre meghatározott számtól (5) több egyedet válogat ki a robot.
Tapasztalataink alapján a robot különösebb karbantartást nem igényel, a számítógép számolja a fejéseket és jelzi, ha szükséges a
fejőgumik cseréje (2000 fejés). A várakozótér, fejőállás és a robotkar rendszeres napi takarításán kívül csak a vákuumtömlők tejvezetékének légbeeresztő nyílásait és a bimbófürösztő folyadék
mennyiségét szükséges ellenőrizni.
A fejőállást a tejtartállyal földalatti tejvezeték köti össze, a vezeték
tisztításának gyakorisága és időpontja tetszőlegesen választható,
egy savas mosást két lúgos követ. Egy-egy mosás mintegy 20
perces leállást jelent. Jelenleg naponta háromszor mosatjuk a
vezetéket, ekkor van lehetőség a szűrőpapír cseréjére is (5:00,
11:00 és 18:00 órakor).
www.holstein.hu|61

Zárt vagy nyílt rendszer?
Robotfejés esetén kétféle tehénforgalmat megvalósító rendszer
létezik: az egyik a nyílt, tehénforgalmat nem szabályozó rendszer,
a másik a zárt, teheneknek csak egyirányú közlekedését megengedő rendszer. Előbbi rendszerben alacsonyabb a fejések száma,
szükség van a lustább tehenek megkeresésére, felhajtásra, utóbbi
rendszerben biztosabban megfejődnek a tehenek, ugyanakkor a takarmányfelvétel korlátozott, a robotban sok idő előtti áthaladás történik, ami a fejéstől veszi el az időt.
Kezdetben a rendszert, zárt rendszerként alkalmaztuk a tehenek
forgalma csak egy irányba mehetett: a pihenőtereket az etetőtérrel
összekötő kapuk zárva voltak, így az evés miatt a várakozótér felé
kellett a teheneknek haladniuk.
Mikor úgy találtuk, hogy az állatok magabiztosan használják a
fejőrobotot, akkor az etetőtérre vezető kapuk közül egyet-egyet
kinyitottunk így nyílttá tettük a rendszert.
A rendszer nyílttá tétele mellett szólt az is, hogy zárt rendszer esetében a várakozótér aggasztóan zsúfolt volt, túl sok időt töltöttek itt a tehenek állással, várakozással, ami egyáltalán nem segíti
elő a tejtermelést és nem utolsó sorban az itt keletkező trágya
eltávolítása sem volt könnyen megoldható.
Az állatok betanítása
A robottal fejt állatok elsősorban egy takarmányozási kísérlet céljára lettek kiválasztva. A kiválasztás fő szempontjai a
következők voltak: várható ellés ideje, termelés, apaság. A tehenek másfél hónap alatt ellettek le, jelentős munkát adva eleinte.
Az elmúlt fél évben 83 állattal próbáltuk meg a robotfejést. Mindössze három olyan állat volt (3,6%), amely nem volt képes alkalmazkodni a robotfejéshez, további három állatot (3,6%) ítéltünk
robotfejésre alkalmatlannak tőgyalakulása miatt. A többi állat
(20,4%) a holstein fajtára nem jellemző (<20kg/nap), alacsony
tejtermelése miatt saját döntésünk alapján került ki az istállóból.
Mindenkit foglalkoztató kérdés volt, hogy vajon hogyan képesek
az eddig naponta kétszer fejt, felhajtáshoz szokott állatok átállni és a felhajtó nélküli rendszerhez hozzászokni. Bizton állíthatjuk, hogy az állatok technológiához szoktatása sikeres volt:

1. ábra: A napi fejt tej mennyisége az első 20 napon
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már a nyolcadik napon a tehenek tejtermelése elérte maximumát
(1. ábra). Ahogyan az várható volt, a frissfejős tehenek az új istállóba kerülve nyolc nap alatt elérték a 27,3 kg-os termelést. Az
alkalmazkodás értelmezése azonban nem ilyen egyszerű. Az első
napot nem tekinthetjük teljes értékűnek, mivel 11-én hajnali 4
órára sikerült lefejni minden állatot egyszer, kézi kehelyfeltétellel. A második napon még csak 1,9 fejés történt tehenenként, tehát még annyi tej termelése sem volt elvárható, amennyit fejőházi
körülmények között, napi kétszeri fejéssel adtak volna. A további
napokban, azonban fokozatosan emelkedett ez a szám és jelenleg
a napi fejési gyakorisági mutató 58 tehén esetében 2,6. A fejési
átlag jelenleg: 25 liter
Az állatok hamar megszokták a fejőállásba való belépést. Kevés
olyan tehén volt, amely nem találta a helyét, nyugtalan volt,
bőgött, várta, hogy fejésre hajtsák. Kezdetben éjjel-nappal fölhajtottuk a teheneket amint a hatórás várakozási idő eltelt. Ez a módszer jó volt arra, hogy az állatok kizökkenjenek a napi kétszeri
fejés ritmusából, kialakuljon a saját ritmusuk.
Később, hogy az állatok ne a mi hatásunkra menjenek a fejőgéphez,
a dán kolléga tanácsára már csak a több mint 10 órája nem fejődött
teheneket hajtottuk fel.
Két-három alkalom után már látszik egy tehénen, hogy mennyire
viselkedik nyugodtan az új környezetben. Ha már a kiadagolt
tápot nyugodtan fogyasztja, akkor meg lehet próbálni a kézi kehely feltevés helyett az automatikus fejést. A mozgó robotkarnak
a látványa kevés tehénből váltott ki félelmet, többnyire kíváncsian néztek hátra. Az első néhány robotfejés alkalmával mindenképpen célszerű ott lenni. Az első alkalommal rögzíti a robot
memóriájában a tehén méreteit, az első bimbók abszolút helyzetét
(a fejőálláshoz képest) és a hátsó bimbók relatív helyzetét (távolságukat az első bimbóktól). Ezek alapján a következő fejéseket
gyorsabban végzi el, hamarabb találja meg a bimbókat.
Új állatok bekerülésekor szükségszerű volt, hogy az új technológiához már hozzászokott állatokat, ha csak rövid időre is,
de kizárjuk a várakozó térből, hogy egyedül legyünk a bizonytalankodó újonccal.
Először minden állat tart attól, hogy bemenjen egy számára
szokatlan helyre. Ezt sokan tapasztaltuk már új „normál” fejőház
beüzemelésekor is. Sokkal nehezebb oda beterelni, ha bizalmatlan
az emberek iránt is.
Fejőházi fejésnél a csoportban mozgás megoldja az ilyen gondokat, azonban robotfejésnél egyszerre csak egy állat fejődik és
nincs előtte tehén, amelyiket követhetne. Szerencsére kitartó,
türelmes munkával sikerült három állat kivételével (3,6%) minden
állatot beszoktatni. Sajnos sok helyen látjuk állatok terelésekor,
rakodásakor, hogy milyen módszerekkel siettetik az állatokat. Robotfejésnél ezt nem lehet megengedni. Nem az állatot kell betuszkolni az állásba, hanem arra kell türelmesen rávenni, hogy felismerje, más irányba nem mehet, és hogy neki jó, ha a fejőállásba
bemegy, mert ott abrakot kap és kíméletes stresszmentes fejésben
részesül.
A fejőrobot működtetése könnyen elsajátítható, a technológia
teljesíti mind a gyártó mind a termelő elvárásait. Az állatok
könnyen alkalmazkodtak és gyorsan hozzászoktak az új fejőrendszerhez. A kétségtelenül odafigyelést igénylő ám könnyen
kezelhető, ember és állatbarát SAC RDS Futureline fejőrobottal
öröm tejet termelni. Reméljük, hogy egy év múlva, a második
fejőállás beüzemelése után további kedvező tapasztalatokról és
érdekességekről tudunk majd hírt adni.
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