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A felelős kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Tisztelt Olvasó, Kedves Tenyésztő!
Felgyorsult világban élünk. Ezt mindennapjaink során az élet
minden területén tapasztalhatjuk. A tenyésztői, nemesítői munka
időigényes, sokszor generációkon keresztülívelő elhivatottság.
Kellő türelmet, előrelátást és kiszámíthatóságot igényel…
Pont ezek azok a tényezők melyek napjainkban a legjobban
hiányoznak!
A nagypolitika változásai mindig lecsapódnak a szakmapolitika
területére is. Ismert arcok cserélődnek régi/új arcokra. A váltás jó
esetben zökkenőmentesen zajlik, hiszen a korábbi felállásban is
a szakemberek voltak a nélkülözhetetlen elemek a rendszerben.
Úgy tűnik, hogy az állattenyésztés minisztériumi szintű vezetése
számít az együttműködésünkre és lobbi-, ernyőszervezetünk,
a Magyar Állattenyésztők Szövetsége a nemtelen támadások
ellenére szilárdan tudja képviselni az állattenyésztő, állati
termék előállító ágazatok érdekét. Ennek objektív bizonyságait
is megtapasztalhattuk, hiszen a lehető legmagasabb szintű
szakpolitikai képviselet tartotta fontosnak azt, hogy részt
vegyen a küldöttgyűlésen és foglalkozzon az ágazati szereplők
által megfogalmazott kérdésekkel. Tisztán kell látnunk és
világosan kell fogalmaznunk! A többi politikailag tematizálható
érdekképviselettől, terméktanácstól eltérően a MÁSZ soha nem
kapott állami forrást működéséhez!
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Tisztán civil szervezetként működését a tagságára – valamennyi
faji szövetség anyagi tehervállalására támaszkodva végzi. Nehezen áll meg tehát a politikai elkötelezettségre való utalgatás.
Bízunk abban, hogy az új agrár felső vezetés és szakpolitika
is hamarosan belátja, hogy óriási az a tábor, amelyet a MÁSZ
méltó módon képvisel. Szakmai véleményünket tiszta érdek
mentén fejtjük ki – szemünk előtt mindig tagjaink, a tenyésztők,
állattartók eredményes munkája, könnyebb boldogulása lebeg.
Szót kell ejtenem a genomikáról is. Szakmai véleményünket,
mint a tenyésztés új, modern eszközéről több helyen kifejtettük.
A módszer mellett és ellene szóló érvek tárgyilagosak és valósak. Ebben a magazinban is neves szakemberek véleményét
ütköztetjük és olvashatják Egyesületünk Szakbizottsága által
kidolgozott új regisztrációs politikánkat is. Emellett intenzív
tárgyalásokat folytatunk az iparág szereplőivel a hazai genomikus
kutatások felgyorsítására és rutinszerű alkalmazására. Bízom
abban, hogy hamarosan teljes körű genomikus szolgáltatásokkal
állhatunk tenyésztőink elé, a lehető legversenyképesebb árral!
A modern világ további eszköztárral is bővítette elérhetőségeinket.
Havi hírlevelünk és tematikus Magazinszámaink mellett a napi
hírekről, fontos eseményekről
oldalunkon
találhatnak információkat.
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Bázisváltás – 2010. augusztus
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE

Magyarország tenyészértékbecslési rendszerében az Egyedmodell-t használjuk az egyedek genetikai képességeinek meghatározásához. Mint minden ilyen jellegű kifejezés alkalmával az
értékeknek akkor van értelmezhetőségük, ha azokat valamihez
viszonyítottan állapítjuk meg. Ennek a viszonyítási alapnak a
neve a tenyészértékbecslés esetében a bázis. Ismerünk fix, lépcsős és gördülő bázisokat attól függően, milyen gyakorisággal
követik változással az előrehaladás mértékét. Hazánkban a lépcsős bázist határoztuk meg, amely minden 5. évben emeli a bázispontot a fejlődés mértékében.

Más szavakkal, a két bázispont közötti különbség értékét egységesen vonjuk le valamennyi bika tenyészértékéből. A tehénpopuláció genetikai tulajdonságainak ugrásszerű javulása a tenyésztői munka eredményességét és sikerét mutatja.
Az alábbiakban a bázisváltás egyes termelési tulajdonságok esetében megfigyelt értekei láthatók:
tej tenyészérték: 		
zsír tenyészérték:		
fehérje tenyészérték:

694,52 kg
18,55 kg
23,52 kg

A küllemi tulajdonságok esetében is nagy előrelépést jelentett az elmúlt 5 esztendő. Ismerve a fenotípusos bírálati eredmények alakulását, nem meglepő az ilyen mértékű előrelépés.
Megvizsgálva a jelenlegi listavezető bikákat a tőgyindex, a
lábindex, a szomatikus sejtszám és a hosszú hasznos élettartam
tenyészértékek, – mint a termelés mellett indexalkotó tulajdonságok – vonatkozásában jól láthatóak a változások az egyes bikák mellett:
Név
18192 BG Camelot Marmax
18203 BG Cézanne Ramos
16530 Vajháti Zaire Aaron
18942 Darlawn Spirit
18700 BG Duty Durham-ET
18175 Hornet
19738 Magor Exception-ET
15048 BG Siegfried Storm-ET
18705 BG Daniel Finley-ET
17838 Magor Bolivia Allen-ET

Scs
Hhél Tőgyindex Lábindex
0,60
0,54
0,46
0,36
0,55
0,35
0,59
0,40
0,49
0,53
0,64
0,76
0,82
0,40
0,49
0,19
0,49
0,50
0,50
0,06
0,39
0,47
0,72
0,38
először értékelődött - nincs viszonyítási alap
0,67
0,35
0,69
0,35
0,88
0,20
0,54
0,30
0,53
0,24
0,60
0,25

100% HF

tej kg

Ennek megfelelően 2010. augusztusában már az új bázison számított tenyészértékeket közöljük. Eddig a 2000-ben született
tehénpopuláció tenyészérték átlaga képezte a bázist minden tulajdonság esetében. Augusztustól a 2005-ben született tehenek
tenyészértékeinek átlaga jelenti a nulla pontot, a viszonyítási
alapot.
5 év távlatában a tudatos tenyésztői munkának köszönhetően a
fenotípusos értékek és a genotípust mutató tenyészértékek esetében is jelentős változás – javulás – tapasztalható.
A változás mértéke attól függ,
hogy tenyésztési eszközökkel, pl.
standard laktációs termelések 2005-2009
a helyes apaállat-használattal milyen hatékonyan tudtunk a kitű9400
zött tenyészcél felé mozdulni po9200
pulációs szinten. A bázisváltás ter9000
mészetes következménye a bikák
8800
tenyészértékének csökkenése, hi8600
szen az az alap vagy bázispont,
8400
amelyhez viszonyítva fejezzük ki
a tenyészértékeket, megemelke8200
dik. Ebből az következik, hogy ha
8000
a tenyészértékbecslési rendszer
7800
meghatározása szerint ezt az új
7600
értéket tekintjük 2010. augusztus7400
tól a becslés alapjának, akkor ezt
2005
2006
2007
2008
az értéket kell 0-ra állítanunk.
2010/4
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Közlemény a genomikus bikákról
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének szakbizottsága 2010. szeptember 1-jén a tenyészbikák tenyésztési honosítása, regisztrációja
és központi lajstromszámmal való ellátása során a jelenlegi szabályozás meghagyásával a következő kiegészítésről döntött:
Napjaink új tenyésztési eszköze – a tenyészbika-jelöltek genomikus szelekciója – új kihívások elé állította a tenyésztőket, valamint
a törzskönyvező, nemesítő, fajtafenntartó tenyésztőszervezeteket. Ez a módszer forradalmi változásokat hozhat. Kellő tudományos
háttérmunka, ellenőrzés után a tenyésztés, nemesítés jövőjét alapvetően meghatározhatja majd.
A nemzetközi tenyészértékbecsléssel foglalkozó intézményeket – ICAR/INTERBULL – a vártnál komolyabb kihívások elé állította
a genomikus információk konvertálása a különböző holstein-fríz populációk adottságainak megfelelő módon. Az ún. GMACE
bevezetésére előrejelzéseik szerint több évet vagyunk kénytelenek várni. Az egyes genomikus tenyészértékbecsléssel foglalkozó
központok viszont kizárólag a saját adataikból összeállított referencia adatbázis értékeihez hasonlítva tudják becsülni az adott fiatal
tenyészbika-jelöltek tenyészértékeit. Ez a speciális referencia adatbázis eltérő mennyiségű információt hordoz, ennek következtében
az általuk becsült eredmények megbízhatósága is változó.
Az ebből becsült genomikus tenyészérték megbízhatósága igazán csak arra a referencia adatbázisra vonatkoztatva
értelmezhető. Ez optimális esetben is elmarad az ivadékteljesítmény vizsgálatból származó tenyészértékek megbízhatóságától.
Különös üzletpolitikai megfontolásokból kiindulva a két legjelentősebb Észak-Amerikai Konzorcium (USA–Kanada), illetve az
EUROGENOMICS (Hollandia–Németország–Franciaország–Északi Országok [Dánia, Finnország-Svédország]) védett, kizárólagos
hozzáférési jogokat biztosító helyzetet alakított ki. A moratórium legkorábban 2013-ban oldódhat föl és ekkor a kizárólagosság
szolgáltatássá szelídülhet. Addig az időpontig azonban meglehetősen korlátozott eszközökkel rendelkezünk a kizárólag genomikusan
értékelődött, illetve genomikus információkkal kiegészített tenyészbikák tenyészértékeinek hazai megfeleltetéséhez.
A külföldi referenciaadatokból becsült értékek hazai környezeti, genetikai adottságok által befolyásolt kifejeződése egyelőre
viszont ismeretlen. Ez komoly kockázatot jelent, hiszen az INTERBULL nemzetközi tenyészértékbecslési szolgáltatása előtti
időkben rendelkeztünk utoljára ilyen kevés megbízható információval a külföldi tenyészbikák hazai megfeleltetésű teljesítményével
kapcsolatban.
A helyzet kezeléséhez azonnal megkezdtük stratégia partnereinkkel, több európai országgal a közös referencia adatbázis kialakítását,
amely a genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák értékeinek hazai megfeleltetését és a hazai genomikus információkkal
kiegészített tenyészértékbecslés bevezetését segíti, hiszen az adott bika külföldi genomikus tenyészértéke nem hordoz elegendő
információt hazai teljesítménye vonatkozásában.
Az ICAR/INTERBULL 2010. augusztus 9-én felsorolta azokat a tenyészértékbecsléssel foglalkozó műhelyeket, szolgáltató
központokat, amelyek becslési módszerei az előzetesen felállított szűk szakmai kritériumoknak megfelelnek és így az általuk becsült
tenyészérték képezi a kereskedelmi forgalmazás alapját (EK 427/2006).
A felgyorsult szelekciós munkának és az új tudományos vívmányok széleskörű alkalmazásának köszönhetően a hagyományos
ivadékteljesítmény-vizsgálat (ITV) alapján becsült tenyészértékek mellett kevert, illetve kizárólag ún. genomikus információk
alapján tenyészértéket nyert tenyészbikák regisztrációjának kérelmeivel szembesülhetünk.
A tenyészbikák regisztrációjakor az alábbi információkat rögzítjük, illetve lépéseket követjük:
-

-

A tenyésztési honosításra váró tenyészbika ITV vagy genomikus tenyészértékkel rendelkezik?
[ITV/GENOMIKUS]
A tenyészérték megbízhatósága eléri vagy meghaladja a 0,5 értéket?
[I/N]
Indul ivadékteljesítmény-vizsgálatban?
[I/N]
[ITV]+[N]+[N]
Nem alkalmazható a köztenyésztésben!
[G]+[I]+[I]
Ivadékteljesítmény-vizsgálatban indul – normál honosítás, regisztráció.
[ITV]+[I]+[N]
Ha ITV-ből származtatott tenyészértéke megfelel a fenti kritériumoknak,
akkor a honosítás és regisztráció hagyományos útja következik.
[G]+[I]+[N]
Ha kizárólag genomikus tenyészértékkel rendelkezik, 					
egyetlen lányutód teljesítménye nélkül, akkor a következő további feltételek teljesülését is vizsgáljuk:
A tenyészértékbecslés az ICAR/INTERBULL által minősített intézményben történt?
[I/N]
[N]		
Nem alkalmazható a köztenyésztésben!
[I]		
Milyen eszközökkel térképezték fel az adott tenyészbika genetikai tulajdonságait?
A chip panel gyártója (pl. Illumina; Affymetrix)
A chip típusa (pl. 3k, 56k, Bovine HD chip)
Hozzáférhetők-e a feldolgozatlan, nyers chip SNP intenzitási értékek elektronikus formában?
[I/N]
[I]		
Adatok bekérése, majd regisztráció, honosítás.
[N]		
Biológiai minta (pl. szaporítóanyag, vér, szőrminta) és a vizsgálatok 					
elvégzéséhez szükséges költségek fedezetéről szóló nyilatkozat beszerzése.
HONOSÍTÁS és REGISZTRÁCIÓ
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Előző számunkban a Szakbizottság két tagjának genomszelekcióval kapcsolatos várakozását olvashatták, most folytatjuk a
vélemények közlését:

Arra használjuk, amire való!
A genomikus szelekció valójában a fiatal bikák kiválasztásának
nagyobb biztonságát, az évjáratok közötti jelentősebb szelekciós
előrehaladást szolgálta. Ebben a szerepében igen jelentős előrelépésnek minősíthető!
A Bos-Genetic Kft. is már második éve genom alapján kiválasztott fiatal bikákat indít a hazai ivadékteljesítmény vizsgálatban.
A német és a francia kapcsolati háttér segítségével a korábbi
évek bikáit is levizsgáltattuk. A kapott eredmények és a közben
az ITV-ben született tenyészértékek alapján megerősödött az a
véleményünk (csatlakozva a világban sokak véleményéhez),
hogy a genom alapján becsült tenyészértékek megbízhatósága
jóval elmarad az utódteljesítmény alapján számolttól. Pontosan
a környezeti hatásokon alapuló epigenetikus jelenségek figyelmen kívül hagyását jelenti, ha egy ilyen tenyészértékben megbízunk egy más környezetben…
Azon gazdag országok, nagy populációk, ahol a genomikus adatfeltárás révén létrejöttek az adatbázisok, kivétel nélkül csak a
saját termelési környezetükre tudják az újabb egyedek tenyészértékét valószínűsíteni.
Ez a magyar tenyésztők részére azt jelenti, hogy egy kínált
genomikus tenyészérték az alacsonyabb megbízhatóságon túl
még azáltal is rizikósabb számára, hogy az INTERBULL által
az adott ország bázisára való átszámítást is nélkülözi. Erősen leegyszerűsítve a nyolcvanas évek gyakorlata szerint egy máshol
megállapított, ráadásul az ivadékteljesítmény alapján számolttól alacsonyabb megbízhatóságú tenyészértéknek kellene „hinnünk”.
Óvok mindenkit, hogy nőivarú állománya építését, tenyésztését ez alapján végezze! Az egy külön diskurzus tárgya lehetne, hogy az erős mesterségesek milyen gazdasági megfontolásból próbálják „megvezetni” a tenyésztőket. Mivel az ágazat
világméretű recessziója miatt az árbevétel oldal nem növelhető,
ezért a költségek jelentős lefaragását oly módon érik el, hogy
a lényegesen kevesebb bikát a korábbinál lényegesen rövidebb
ideig tartják. Ráadásul az ITV által „lekötött” spermapiaci hányadot is a „fizetős” kategóriába terelik.
Dr. Monostori István
ügyvezető
Bos-Genetic Kft.
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Genomika – lehetőség és kockázat
Pierre LaLiberté, a Semex Alliance alelnöke, egyben genetikusa
2008-ban mondta: „a genomika a legnagyobb hatású fejlesztés a
mélyhűtött szaporítóanyag bevezetése óta”.
Úgy gondolom, ez a megállapítás az azóta eltelt időszakban csak
megerősítést nyert. Állomásunkon minden bika genomvizsgálatra került, azok a bikák, amelyeket kevésbé reménykeltőnek találtunk, a megfelelő spermakészlet után vágásra kerültek.
2009 óta csak genomvizsgálat után kerülhet be Állomásunkra tenyészbika-jelölt: e bikák előre jelzett várható tenyészértékeinek
megbízhatósága közel kétszerese az eddigi gyakorlatnak megfelelően bekerült bikákéinak. Micsoda változás! Könnyű belátni,
hogy a genomvizsgált ITV mennyivel nagyobb lehetőséget jelent kiváló tenyészállatokhoz való jutásra azoknak a tenyésztőtársainknak, akik ITV programunkban részt vesznek.
Itt szeretném képletesen pirossal vastagon aláhúzni: a Semex
Alliance és természetesen a Génbank–Semex Magyarország
Kft. is úgy döntött, a hivatalos ivadékvizsgálatot továbbra is
folytatja.
A jelenleg rendelkezésre álló technológiák körülbelül 65%-os
megbízhatósággal becslik meg a tenyészbikák várható értékeit. Gondoljunk csak bele: hány olyan világsikert megélt bikát
ismerünk mindannyian, amelyek 60-80 lánnyal rendelkező ún.
„első körös” eredménye után megtudtuk, mekkora tévedés volt
nagyarányú használata… és bizony ezek a bikák 75-85%-os ismételhetőséggel rendelkeztek.
Véleményem szerint a genomvizsgálat a nőivar esetén talán még
sokkal nagyobb jelentőségű lehet: egy első laktációs tehén termelési tenyészértékeinek a megbízhatósága alig több, mint 40%,
de ötödik laktációjával sem éri el a 60%-ot.
A tehenek genomvizsgálata tehát jelentősen javíthatná a nőivar
tenyészértékeinek megbízhatóságát, különösen az oly fontos
hasznos élettartam és például fertilitási mutatók esetén!
Az új módszerrel nagyobb biztonsággal választhatjuk ki azokat
a tehéncsaládokat, melyek továbbszaporításával jelentősen javíthatjuk állományunk gazdaságos termelését.
Összefoglalva: a jelenlegi genomvizsgálati eredmények NEM
alkalmasak az ivadékvizsgálat kiváltására, azonban nagyszerű
lehetőség intenzív ITV programokon keresztül a genetikai előrehaladás felgyorsítására, új, „vonalidegen” pedigrék felkutatására, illetve a nőivar még magasabb szintű nemesítésére.
Veres Zoltán
ügyvezető
Génbank-Semex Magyarország Kft.
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Cremonai Európa Bajnokság 2010.
A válogatás
Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE

Magyarország 3. alkalommal nevezett az Európa holstein tenyésztőit hadba állító rendezvényen.
A válogatáskor egy cél lebegett a szemünk előtt: megtalálni Magyarország 5 azon legszebb tehenét, melyekkel büszkén képviselhetjük hazánkat Európa híres „hadszínterén”, Cremonában.
E rövid mondat óriási kihívást tartalmazott, hiszen megkötések
garmadával kellett szembenéznünk. Megfelelni a szigorú állategészségügyi előírásoknak, megfelelni a kívánatos laktációs
stádiumnak, kondíciónak, megfelelni a versenykiírásnak. A tökéletes funkcionális küllem mellett figyelembe kellett venni az
európai „showring követelményeit” is.
A válogatás közel egy éve tart, az igazi hajrájába azonban idén
nyáron érkezett. Az első határidő szeptember 20-a volt, amikorra
20 potenciális jelöltet kellett kiküldeni a szervezőbizottságnak
Olaszországba, majd október 10-e következik, amikor az előző
20-as listát kell a felére faragni. Az így maradt 10 tehénből már
tetszés szerint – a fenti szabályok betartásával – alakult ki az
utazó keret.
Augusztus derekáig 48 egyed „akadt fenn az első hálón” az ország minden tájáról. A végső 5 egyedhez képest ez persze igen
soknak tűnhet, azonban az első körben még viszonyítás hiányában egy igen tág csapat alakult ki. Ezután körülbelül egy hónap állt rendelkezésünkre, hogy a minőségi „alakulatot” a felére csökkentsük. Az állatok válogatásáért a területileg illetékes
küllemi bíráló volt a felelős. Természetesen az általa válogatott
állatokat mindenki jól ismerte, a korrekt összehasonlítás viszont
csak úgy volt lehetséges, ha a csapattagokat végiglátogattam, és
elvégeztem a teljes csapat show-bírálatát. Mindegyikről külön
képsorozat készült, így napról napra szűkült, erősödött a csapat.
Szeptember derekára 26 fősre zsugorodtunk.
Az előző két alkalommal – 2000. Brüsszel, és 2006. Oldenburg
– sajnos komoly problémát okozott az állategészségügyi kiírásoknak való megfelelés. Mindkét alkalommal tartalék állatokkal
kellett utaznunk, mert a két kritikus betegség – a BVD és az
IBR – keresztülhúzta a számításainkat. Ezért idén a legjobb 27
állatunknál előre leteszteltük e két betegséget, hogy ne a véletlen
alakítsa a végső csapatot.
A vérvizsgálati eredmények a vártnál is jobban sikerültek, hiszen
a beküldött – és a lapzártáig visszaérkezett – minták egyikénél
sem kaptunk pozitív eredményt, amely a magyar állategészségügy fejlődésének is tökéletes bizonyítéka!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden tenyésztőnek, aki a
fenti folyamatokban részt vett, lehetővé tette és segítette a válogatást, kész volt arra, hogy a bajnokságon hazánkat képviselje.
A kíváló minőségű tenyészállatok a széles keretet alkották, majd
részesei lettek a 20-as keretnek.
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A nevezésünk – és lehetőségünk – azonban csak 5 állatra szól.
Szeretném feltüntetni azon telepek listáját, melyek minőségi állataikkal részesei voltak a széles keretnek, részesei lesznek a 20as keretnek…… és hogy az utazó keretet kik alkotják majd…..
ez még most is a jövő zenéje.
A versenyre első körben tehenet bemutató telepek listája a
laktációszám eloszlásában:
Elsőborjas egyedek:			
Lakto Kft., Dabas 				
Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej			
Nyakas András, Hajdúnánás 			
Geo-Fríz Kft., Onga				
Geo Milk Kft, Sárospatak				
Bóly Zrt., Bóly					
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major		
Bakony HO-LI Kft., Zirc				
Pálhalmai AGROSPECIÁL Kft., Pálhalma		
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes		
Berek-Farm Kft., Tisztaberek			
Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok		

2db
2db
2db
3db
1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db

Kétszer ellett egyedek:
Agronómia Kft., Deszk				
Kossuth 2006. Mg. Zrt., Jászárokszállás 		
Kaposvári Egyetem, Kaposvár			
NAGYKUN 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás		
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes		
Geo-Milk Kft, Sárospatak				
Szerencsi Mg. Zrt., Szerencs			
Berek-Farm Kft., Tisztaberek			
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major		
Prograg-Agrárcentrum Kft. Martonvásár		
Agárdi Farm Kft., Elzamajor			
Komáromi Mg. Zrt., Komárom			
Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok		
Kunhalom Agrária Kft. Fegyvernek			

2db
1db
1db
1db
2db
2db
1db
1db
2db
1db
3db
1db
1db
1db

Háromszor ellett egyedek:
Kemenesmagasi Agrár Kft., Répcelak 		
Geo-Fríz Kft., Onga				
KASZ-FARM Kft., Derecske			
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major		
Prograg-Agrárcentrum Kft. Martonvásár		
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom					
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes		
Gorzsai Zrt., Gorzsa				

1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db
1db
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Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej			
KASZ-FARM Kft., Derecske			
TIRUS Zrt., Kisújszállás				
Darnózseli Agrár Zrt., Darnózseli			

1db
1db
1db
1db

Négyszer ellett egyedek:
Cankó 2000 Kft., Bogyoszló			
Tejút 2000 Kft., Székkutas				

1db
1db

Ötször ellett egyedek:
MILKMEN Földesi Tejterm. Kft., Paks		
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major		

1db
1db

A szűkített, tesztvérvételre felküldött egyedek:
Egyszer ellett egyedek:
Geo-Fríz Kft., Onga				
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőegyes		
Lakto Kft., Dabas					
Nyakas András, Hajdúnánás			
Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma		

3db
1db
2db
2db
1db

Kétszer ellett egyedek:
Szerencsi Mg. Zrt., Szerencs			
Geo-Milk Kft., Sárospatak				
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes		
Agronómia Kft., Deszk				
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major		
Berek-Farm Kft., Tisztaberek			
Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok		
Kaposvár Egyetem, Kaposvár			

1db
1db
2db
2db
1db
1db
1db
1db

Háromszor ellett egyedek:
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom					
Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön-major		
Darnózseli Agrár Zrt., Darnózseli			
Geo-Fríz Kft., Onga				

1db
1db
1db
1db

Négyszer ellett egyedek:
Tejút 2000 Kft. Székkutas				
Cankó 2000 Kft., Bogyoszló			

1db
1db

Ötször ellett egyed:
MILKMEN Földesi Tejterm. Kft., Paks		
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1db

A 20-as keretbe bekerült egyedek, amelyek adatait szeptember 20-án kiküldtük Cremonába:
Elsőborjas egyedek:
Cég
Geo-Fríz Kft., Onga
Lakto Kft., Dabas
Nyakas András, Hajdúnánás
Nyakas András, Hajdúnánás
Pálhalmai Agrospeciál Kft.,
Pálhalma

Egyed
4597
8842
5323
5202

Apa
17069 Iron
19903 Lucent
18238 Dee
18238 Dee

1295

18822 FBI

8818

18076 Elvis

6615

20365 Shottle

6380
0488
4907
4665
1012
0609
1528

18822 FBI
18520 Csongor
19504 Lou
18656 Fieldhouse
17476 Finley
15548 Saphir
19324 Toystory

4443

17731 September

3419

15796 Leduc

5016

16505 Duch Boy

2297

17115 Benwood

0142

17731 September

6551

16422 Ford

Kétszer ellett egyedek:
Szerencsi Mg. Zrt., Szerencs
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt .,
Mezőhegyes
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt .,
Mezőhegyes
Kaposvár Egyetem, Kaposvár
Agronómia Kft. Deszk
Agronómia Kft. Deszk
Bicskei Mg. Zrt., Etyek
Bicskei Mg. Zrt., Etyek
Berek-Farm Kft., Tisztaberek
Bos-Frucht Agrárszövetkezet,
Kazsok
Háromszor ellett egyedek:
Geo-Fríz Kft., Onga
Biharnagybajomi Dózsa
Agrár Zrt., Biharnagybajom
Darnózseli Agrár Zrt.,
Darnózseli
Négyszer ellett egyed:
Tejút 2000 Kft., Székkutas
Ötször ellett egyed:
MILKMEN Földesi
Tejterm. Kft., Paks

Gratulálunk minden tenyészetnek, aki állatával hozzájárult a
Magyar csapat felkészüléséhez – remélhető sikeréhez!
Jelenleg itt tartanak az előkészületek az Európa-bajnoksággal
kapcsolatban. Október 10-ig a kiírásnak megfelelően felére kell
csökkentenünk a csapatot, a megmérettetésre közülük is csak öt
tehén utazhat ki. A „végeredményről” a Magazin következő számában számolunk be!
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„A termelők dolgozni és élni akarnak”
– Kiállítás a Cívisvárosban –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

Augusztus utolsó hétvégéje. Ez az időszak sokunk naptárában
egyet jelent a Farmer Expóval, mely idén 19. alkalommal nyitotta meg kapuit a Hajdúság fővárosában. A négy napos találkozó
a térség mezőgazdasági ágazataiban megélhetésüket kereső gazdálkodóknak, kereskedőknek és szolgáltatóknak biztosít lehetőséget a kapcsolatteremtésre, hazai és külföldi vállalkozásoknak
és szervezeteknek a termékeik, szolgáltatásaik bemutatására.
A tejelő szarvasmarhákat a kiállításon hazai arányának megfelelően természetesen a holstein-fríz fajta képviselte legnagyobb
létszámban, kilenc tenyészet 35 egyedet mutatott be. Egyesületünk fontos feladata a fajta népszerűsítése és bemutatása s ennek a munkának valamennyi országos és regionális kiállításon
legjobb tudásunk szerint megfelelünk, minden lehetséges eszközzel, – az állatok előválogatásával, felkészítésével, nyírásával – segítjük a tenyésztők és a kiállítás-szervezők munkáját, mi
ezzel járulunk hozzá egy színvonalas és jövőbe mutató kiállítás
megszervezéséhez.
Az első nap szokott programja a tenyészállat bírálat. A bírói feladatot Jakab Lajos dél-dunántúli küllemi bíráló látta el, s nem-

Az utolsó nap programja a már megszokott agility-versenyünk,
ahol a 12 lelkes induló között Madar Márta Biharnagybajomból
győzött. Ő nagyon fiatalon, első versenyén indult, s a siker remélem, meghozta kedvét a későbbi folytatáshoz is.

Az idei szakmai program egy állattenyésztési fórumot és „tejes”
konferenciát is kínált. A gazdafórumon lehetősége nyílt a gyakorlatban dolgozó, mindennapi gondokat megélő tenyésztőknek, hogy az ágazatért felelős szakpolitikusoknak, döntéshozóknak közvetlenül tegyék fel kérdéseiket, mondják el panaszaikat.
A szervezőknek egy kérésük volt: a problémák mellett gazdák
számára megfelelő lehetséges megoldások is hangozzanak el.
Felvetődött a földnyilvántartások és a műholdas térképek adatai között lévő eltérések gondja, hiszen emiatt az MVH gyakran
nem fizet. Az olykor túlzott bürokrácia, a hivataloknak különböző jogcímeken fizetendő díjtételek sem segítik a gazdálkodókat,
a termelők csak dolgozni és élni akarnak – hangzott el.
Főként a sertéstenyésztők jogos felvetése volt a hús-feketekereskedelem visszaszorítását célzó kérésük, mert tapasztalataik
alapján Pest megyében és Budapesten szinte lehetetlen legáli-

zetközi show-bírói tapasztalatával pontos és alapos mérlegelés
után hozta meg döntéseit a munkavonal kialakításában, majd a
végleges sorrend felállításában egyaránt. A korosztályok bírálatát, összevetését és a kiállítás legszebb tőgyű tehenének kiválasztását követte az utódcsoportok bírálata.
A debreceni kiállítás nevezetessége a külföldi bemutatók egyik
legfontosabb szakmai látnivalója, s ez az ivadékcsoportok versenye. Ilyenkor a jól ismert vagy várományos bikák utódai lépnek porondra, s a bika forgalmazójának, esetleg tenyésztőjének
szíve azért dobog erősebben egy kis adrenalin-löket hatására,
hogy a lányok homogén összképe az apáról minél kedvezőbb
benyomást keltsen az érdeklődő tenyésztőkben. Három korosztály összevetésében idén a legfiatalabbak győzedelmeskedtek, a
részletes helyezéseket lejjebb, az olvashatják.
10 Holstein Magazin
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san sertéshúst értékesíteni, annak 90-95%-a számla nélkül cserél
gazdát, ez a hazai tenyészállat-előállítást teljesen tönkre teszi.
Megoldásként a mezőgazdasági termékek áfa-tartalmának jelentős mérséklését javasolták. Az áruházláncok és kereskedők mind
gyakrabban élnek a magyar zászló és a hazai előállítást jelképező logók használatával termékeiken, holott a „magyar termék”
fogalmát évek óta nem sikerült meghatároznunk.
Valamennyi állatfaj fenntartásában súlyos gondot jelent a tenyésztésszervezési támogatások július 15-i felfüggesztése. Kérdés, hogy a beadott, de elutasított kérelmeket utólag be lehet-e
adni. Bögréné Bodrogi Gabriella, a VM Mezőgazdasági Főosztályának vezetője válaszában kifejtette: az áfa-kérdést kiemelten
kezeli a tárca, s a tenyésztésszervezési támogatások kifizetése
jövőre ismét beindulhat.
„A hazai tejtermelés versenyképességének növelési lehetősége”
című előadás-sorozat alapvetően egy hároméves kutatás eredményeinek bemutatását célozta. Béri professzor előadásában
hat Magyarországon meglévő tejelő fajta termelési eredményeit
mutatta be, az előadást részletesen lapunk 28. oldalán tekinthetik át. Szendrei Zoltán, a Munkácsy-Tej Kft. kutatómérnöke
tejhasznosítású fajták szaporodásbiológiai értékelését végezte el
egy biogazdaságban, ezt az eredmények objektív értékelésekor
figyelembe kell vennünk. Hat fajta (holstein-fríz, jersey, brown
swiss, ayrshire, norvég vörös, svéd vörös) 78 egyedének azonos
tartáskörülmények közötti összevetésében első és második elléskori életkorban a HF a középmezőnyben teljesített, a nyitott napok számát tekintve 75 napjával bőven megelőzte a jersey fajta
87 napos eredményét, a svéd vörös 105 nappal mutatott szélső
értéket. A két ellés közti idő a HF esetén 354 nap volt, őt a jersey
367 nappal követte, a leghosszabb KÉKI-t a brown swiss 382
nappal teljesítette a telepen.

Nyitott napok száma

120
100

91

99

98

105

Összességében elmondható, hogy a tejelő fajták aminosav-ös�szetételének vizsgálatakor nem mutatható ki lényeges eltérés
(3. ábra).
ÖSSZEFOGLALÁS, FAJTÁK SZERINT
Kolosztrum
- Szárazanyag-tartalom
- Összesfehérje-tartalom
- Aminosav-tartalom

Nem tapasztaltunk lényeges eltérést.
Kivéve: holstein fríz, 3. nap.

- Aminosav-összetétel

Nem tapasztaltunk lényeges eltérést.
Kivéve: norvég vörös és brown swiss, 3. 5. nap.

Normál tej

87

80

nap viszont már a holstein-fríznél több Lys, Met, Thr, Phe, Val,
Ile mutatható ki, s nyersfehérje tartalma is magasabb volt ezen a
napon, mint a többi fajtáé!
Összességében a tej-szárazanyag tartalom vizsgálatakor legmagasabb szintet a jersey fajta ért el a laktáció első hat hónapjában,
a holstein épphogy kicsit lemaradva követte.
A tej biológiai értékét tekintve a következő eredményt találták
(2. ábra): Legmagasabb biológiai értékkel a holstein-fríz rendelkezik

75

60
40

- Szárazanyag-tartalom
- Összesfehérje-tartalom
- Aminosav-tartalom

Jersey és svéd vörös: nagyobb értékek.

- Aminosav-összetétel

Nem tapasztaltunk lényeges eltérést.

A tejfehérje biológiai értéke: nem nagy különbség a fajták között, mivel az
esszenciális aminosavak fehérjén belüli aránya csak minimális mértékben tér el.
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holstein-fríz
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norvég
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svéd vörös

Csapó János munkatársaival a Kaposvári Egyetem Kémiai Tanszékén a vizsgált fajták föcs- és érett tejének aminosav és fehérje
összevetését végezve – az olyan ismert tény mellett, miszerint
a kolosztrum fehérjéinek biológiai értéke jóval nagyobb, mint
az érett tej tejfehérjéé – azt találta, hogy az ellés utáni első 24
órában a holstein-fríz apaságú tehenek kolosztrum-fehérjéje tartalmazza a több, a jersey apaságúaké pedig a kevesebb esszenciális aminosavat. A tejfehérje aminosav-összetétele esetén a
jersey apaságú és a holstein-fríz apaságú teheneknél az egyedek
közötti eltérés nagyobb volt, mint a genotípusok közötti eltérés
– a fajták között tejfehérjéjük aminosav-összetételében fennálló
különbségekről nem lehet beszélni. Ha a kolosztrum aminosavtartalmának változását tekintjük a fajták függvényében, akkor
az első és az ötödik napon nincs lényeges eltérés. A harmadik
2010/4

Buzás Gyula a keszthelyi Georgikon Karról különböző összetételű tejet termelő szarvasmarhafajták versenyképességét vizsgálta. Ha a tejtermelést tekintjük, azt találjuk, hogy a holsteinfríz a legeredményesebb (1. táblázat).
3. táblázat
A tejtermelés jövedelmezősége a fajtától függően

Termelési érték, Eft/tehén
le: takarmányköltség
Különbözet, Eft/tehén
le: egyéb közvetlen változó költség, Eft/tehén
Fedezeti hozzájárulás, Eft/tehén
le: állandó költség
Ágazati eredmény, Eft/tehén
100 Ft termelési költségre, Ft
A tej ára támogatás nélkül, Ft/kg
A tej önköltsége, Ft/kg
A tej fajlagos jövödelme, Ft/kg

Holstein- Magyarfríz
tarka
715,4
376,4
297,4
177,4
418,0
199,0
148,3
116,5
269,7
82,5
214,0
171,0
55,7
-88,5
8,4
-19,0
67,4
71,9
69,3
100,9
-1,9
-29,0

Jersey
653,4
258,8
394,6
163,0
231,6
214,0
17,6
2,8
81,8
87,4
-5,6
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Egyesületi élet
Ha a beltartalmat is vizsgáljuk – pl. a sajtgyártás szempontjából
–, akkor a kép mást mutat (2. táblázat), de a hazai felvásárlási
elvek – a mennyiség alapján történő átvétel – miatt a HF fajta
elsődlegessége nem kérdőjelezhető meg.
7. táblázat
A sajtgyártásban a koncentráltabb tej feldolgozásakor jelentkező költségmegtakarítás
és a tej felvásárlási árának összehasonlítása
(100 kg trappista sajtra vonatkoztatva)
Holstein- Magyar- Jersey
fríz
tarka
Alapanyag-szükséglet, kg tej
898,0
838,0
675,0
Alapanyagköltség, 68 Ft/kg alapáron
61,1
57,0
45,9
Egyéb feldolgozási költség (20 %)
12,2
11,4
9,2
szállítási költség
5,1
4,7
3,8
összesen
17,3
16,1
13,0
Egyéb költség megtakarítás
0,0
1,1
4,3
Alapanyagköltség felárakkal
60,5
60,3
55,2
Felárak összege
0,6
3,3
9,3

Ancsin Péter a Körös-Maros Biofarm Kft-től a biotej-termelés
helyzetét mutatta be hazánkban, Sütő Berta és Csóka János a
különböző gyógynövények hatását vizsgálta a tehenek egészségi állapotára. Megállapításuk szerint a közönséges cickafark a
szomatikus sejtszám mennyiségét nem befolyásolta, az orvosi
zsálya szénája viszont jelentős mértékben csökkentette azt.
Jövőre lép XX. évébe a V-Trade Kiállítások Kft. által szervezett
kiállítás. A jubileumra a rendezvény megálmodói valószínűleg
nagyszabású tervekkel és impozáns programokkal készülnek,
melyek megvalósításához sok sikert kívánunk.

A 2010. évi FARMER – EXPO szarvasmarha tenyésztési
díjai
Az idei Farmer-Expo szakkiállítás és vásáron holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 9 tenyészet 37 egyedet mutatott
be. A bírálatot Jakab Lajos, dél-dunántúli küllemi bíráló, nemzetközi show-bíró végezte.
Holstein-fríz szűz üsző kategória
Harmadik helyezettje: a 215 katalógusszámú (5770) Onga Bretagne Palazzina Apja: 20236 Bretagne
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Második helyezettje: a 207 katalógusszámú (4468) Szolgáló
Apja: 18227 Leandro-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kunhalom Agrária Kft., Fegyvernek
Első helyezettje: a 214 katalógusszámú (5871) Szemes
Apja: 18174 Gavor
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske

100 db jó minőségű körbálás fűszéna 5000 Ft/db+Áfa
áron eladó. Az ár a szállítási költséget nem, csak a gépkocsira rakást tartalmazza. A széna Somogy megyében,
Kaposvár mellett található.
Cseh Zoltán Tel: 06-30/902-5782 cseh90@freemail.hu
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Egyesületi élet
Holstein-fríz vemhesüsző kategória
Harmadik helyezettje: a 307 katalógusszámú (7225) Virág
Apja: 20028 Mr Regancress Dex
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom
Második helyezettje: a 303 katalógusszámú (5359) Irén
Apja: 20171 BG Fjord Goldwyn
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz Farm Kft., Derecske
Első helyezettje: a 305 katalógusszámú (5706) Pipacs
Apja: 20171 BG Fjord Goldwyn
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Holstein-fríz tehén kategória
Harmadik helyezettje: a 403 katalógusszámú (6959) Bözsi
Apja: 18611 Paradise DND Suede-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás
Második helyezettje: a 405 katalógusszámú (6693) Virág
Apja: 19291 Silmarillon Casimir Eddie
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
Biharnagybajom
Első helyezettje: a 407 katalógusszámú (4641) Onga Jucar
Fodros
Apja: 19403 Passquero Jucar-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
Ivadékcsoportok bírálatának díjai:
3. helyezett: A 18611 Paradise DND Suede-ET apaságú tehén
utódcsoport (Alta Genetics Hungary Kft.)
2. helyezett: A 20171 BG Fjord Goldwyn apaságú vemhesüsző
utódcsoport (Bos-Genetic Kft.)
1. helyezett: A 18174 Gavor apaságú szűzüsző utódcsoport
(Bos-Genetic Kft.)

2010/4
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Egyesületi élet
Tenyésztési nagydíj
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben a Bos-Genetic Kft., Martonvásár nyerte el.
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Geo Fríz Kft., Onga a 407 katalógusszámú (4641)
Onga Jucar Fodros, 19403 Passquero Jucar-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
A díjat átadta Kiss Ferenc elnök, HFTE

4. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapta a Geo Fríz Kft., Onga a 407 katalógusszámú (4641)
Onga Jucar Fodros, 19403 Passquero Jucar-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
A díjat átadta Harsányi Sándor küllemi bíráló
5. A legeredményesebben szereplő mesterséges termékenyítő
állomás az előre meghirdetett pontverseny alapján 53 ponttal a
martonvásári Bos-Genetic Kft. lett.
A díjat átadta: Sebők Tamás küllemi bíráló

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Kasz Farm Kft., Derecske, a 214 katalógusszámú
(5871) Szemes, 18174 Gavor apaságú szűzüsző bemutatásáért.
A díjat átadta Bognár László ügyvezető igazgató, HFTE

3. A győztes utódcsoport részére
A díjat kapta a Bos-Genetic Kft., Martonvásár, a 18174 Gavor
apaságú szűzüsző utódcsoport bemutatásáért
A díjat átadta: Sebők Tamás küllemi bíráló
14 Holstein Magazin
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A Bräuer Stalltechnik 30 éve gyárt, és forgalmaz istállótechnikai berendezéseket, anyagokat-eszközöket.
Megbízható tervező-szerelő csapatával, magas szintű szaktanácsadó szolgáltatásával, továbbá kiváló minőségű termékeivel,
szarvasmarhaistállók komplett technológiáját kínáljuk Önnek.

A Bräuer Stalltechnik 30 éve gyárt, és forgalmaz istállótechnikai berendezéseket, anyagokat-eszközöket.
Megbízható tervező-szerelő csapatával, magas szintű szaktanácsadó szolgáltatásával, továbbá kiváló minőségű termékeivel,
szarvasmarhaistállók komplett technológiáját kínáljuk Önnek.

Tel: +36 (06) 20 575 9036 , Fax: +36 (1) 412 5019
Tel: +36 (06) 20 575 9036 , Fax: +36 (1) 412 5019 e-mail: gabor.bonczok@braeuer.cc, www.braeuer.cc
e-mail: gabor.bonczok@braeuer.cc, www.braeuer.cc
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A P AXON Kft. (Pócz János és Pócz Dániel) 1996. óta
végzi e tevékenységet, melynek keretében a partner
tenyészet számára
tesz az aktuális beszerzendő 		
 javaslatot
termékenyítőanyag (bikák) körére,
a teljes tehén- és üszőállomány egyedi
 végzi
korrektív párosítását,
rendelkezésére álló hazai és külföldi
 minden
szakmai információval hozzájárul a tenyészet



2010/4
sikeres
működéséhez,
segíti a kiállításokra szánt állatok kiválasztását,
felkészítését, sikeres bemutatását.

2010/1

E szolgáltatás eredményessége a partner tenyészetek
állományszintű előrehaladásával egyidejűleg olyan
hím- és nőivarú egyedekben is megmutatkozik,
mint a nádudvari EMMA, minden idők legsikeresebb
magyar tehene (kétszeres OMÉK nagydíjas, Alföldi
Állattenyésztési Napok nagydíjas), a szeghalmi
(ma Körös 2000 Kft.) születésű tenyészbikák,
mint Rang, Rajongó, Ráró, Rejtő, a gelejiek, mint
Zsilett, Alcatraz, Amper és még sok-sok társuk.
Ők elismerést, örömet és anyagi hasznot
is hoztak mind szülő tenyészetüknek,
mind a magyar tenyésztésnek!

www.holstein.hu 15

Farmer Expo 2010.

Ivadékcsoport bírálat - hazánkban csak Debrecenben láthatnak ilyet a tenyésztők.

Díjátadó.

Az agility versenyen magyartarka vemhes üsző is indult, de a holstein
kezelhetőségét nem tudta felülmúlni

16 Holstein Magazin
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100 m3 felett is van élet…

A 9. laktációjában termelő 30168 3241 0 Zsuzsi a
Komáromi Mg. Zrt. csémi telepének büszkesége.
A népes csapat kíséretében oklevelét Marcali Gábor vezérigazgató, Mészáros Ferenc főállattenyésztő és Filátz Ferenc termelési igazgató
vette át. Négy ilyen tartályt egyedül megtölteni –valljuk be – nem kis teljesítmény.

A Bóly Zrt. csípőtelki tenyészetében 31017 2029 3 Mese és 30045 6081 9 Anci 12 és 14 évesen termelte meg a fenti mennyiséget. Az elismerést Dr. Hoffmann Dénes telepvezető és Bíró András ágazatvezető munkatársaival vette át.
A jászárokszállási Kossuth 2006 Mg Zrt. 30239 0567 3 Citrom nevű
tehene tizedik laktációjában lett százezres. Oklevelét Tomán János nyugalmazott és Kiss László aktív főállattenyésztő munkatársaival vette át.

A Szekszárd Zrt. sárpilisi telepe is százezressel gazdagodott.
30137 1036 0 Táltos nevéhez híven „megtáltosodott” és termelése
az első oklevelet biztosította tulajdonosainak, melyet Vass Róbert
ágazatvezető vett át munkatársaival.
18 Holstein Magazin
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30160 3741 9 Ida kilencedikes tehén a Kisalföldi Mg. Zrt. második Aranytörzskönyvese. A balogh-tagi tenyészetben Somogyi Sándor nyugalmazott
és Dr. Kovács Ferenc jelenlegi főállattenyésztő vette át az elismerést.

A nagykőrösi Toldi Tej Kft. 31982
0501 1 Nebuló-ja ugyan korát tekintve
(14 év) már nem növendék, de tartása
még fiatalos. Elismerését Herpai Tibor
ügyvezető kapta meg.

A Dél-borsodi Agrár Kft. 30216 1515 0
www.holstein.hu
19
2010/4nagyon fiatalon, hatodik laktációjában adta le százezredik kg tejét. Oklevelét Kiss Ferenc ügyvezető Nagy
Nellie-je
Zoltán ágazatvezetővel, Nagyné Horváth Ildikó telepvezetővel és kollégáival vette át.

Egyenes út a nagyobb
teljesítményért!
• Rotavec Corona: egyinjekciós vakcina az újszülött
borjak hasmenése ellen
• Halocur: az egyetlen törzskönyvezett készítmény
a cryptosporidiosis megelőzésére és kezelésére
• E két készítmény együtt egyedülálló kombinációt
alkot, amellyel sikeresen leküzdhető az újszülött
borjak hasmenése és biztosítható az állomány
nagy teljesítménye

A hirdetés nem teljeskörû. Alkalmazás elôtt kérjük olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétôl további felvilágosítást!

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

Egyesületi élet

Így, a kissé megcsúszott „lecsó-idény” végén
egy, a gyorsan elkészülő igazi magyar étek és a
marhahús – a kedvelt rostélyos – párosításából
sikeredett magyar specialitással ingereljük
a gyomornedveket. Vasárnapi ebédre, s rá
fojtásként egy szelet vargabélessel biztosan
emlékezetes marad…

A rostélyosnak szánt magashátszínt mossuk át alaposan langyos vízben, szárítsuk meg, majd szeleteljük fel.
A szeletelést mindig a hús vastagabb végénél kezdjük, mert így kevesebb lesz a hulladék, és a késsel a rostokra
merőlegesen vágunk. Ha szebb szeleteket akarunk elérni, akkor kicsit rézsútosan daraboljunk. Ha tölthető,
nagy szeletekre van szükségünk, akkor csak minden második vágásnál szeljük át teljesen a húsdarabot, így
ezek a teljesen át nem vágott, dupla szeletek kinyithatók lesznek. Az így kapott szeleteket klopfolóval kicsit
megütögetjük, borssal meghintjük, olaj és kevés mustár keverékével vékonyan megkenjük, majd egymásra
halmozva, fóliával letakarva legalább egy-két éjszakára hűtőbe tesszük.
A hátszínből vagy bélszínből készült húsok sütésére különösen
nagy gondot kell fordítani, hiszen ha teljesen megsütjük, rágósak,
szárazak lesznek. Fontos, hogy a sütésüket forró zsiradékban
kezdjük, és a húsok mindkét oldalát pirosra süssük. Így közepük
lédús, puha marad. Továbbá a húsok sütését úgy időzítsük, hogy
azonnal tálalhatók legyenek, mert már akár pár perces állás
után is megkeményedhetnek.

Csáky-rostélyos
Hozzávalók:
5 szelet marha rostélyos
1 nagy fej vöröshagyma
1 kiskanál házi pirospaprika
2 dkg paradicsompüré
10 dkg húsos füstölt szalonna
bors, só

És az elmaradhatatlan tejes desszert:
10 dkg zsír
6 dkg liszt
3 dl tejföl
50 dkg lecsó
5 tojás

A húsos szalonnát kis kockákra vágjuk, serpenyőben megpirítjuk.
Hozzáadjuk az apróra vágott hagyma felét. Ha megpirult, hozzátesszük a lecsót, megsózzuk, és kicsit megpároljuk. A tojásokat jól
elkeverve ráöntjük a lecsóra, és álladóan keverve összesütjük és
félretesszük hűlni. A rostélyosokat jól kiverjük, sózzuk, borsozzuk. Egy-egy szelet közepére szétkenjük a tojásos lecsót, széleit
ráhajtjuk a töltelékre és felgöngyöljük, átkötjük zsineggel, vagy
rögzítjük hústűvel. Ezután lisztben megforgatjuk. Forró zsírban
kb. 20 percig sütjük, hogy minden oldala színt kapjon.
A zsírból kiszedjük a húst, a visszamaradt zsírban világosra pirítjuk a maradék apróra vágott hagymát, beletesszük a pirospaprikát,
paradicsompürét, elkeverjük és visszahelyezzük a rostélyosokat,
felöntjük annyi vízzel, amennyi éppen ellepi, és lefedve puhára
pároljuk. Ha a hús már majdnem megfőtt, kivesszük a zsinegeket
vagy a tűket és félretesszük. A visszamaradt léhez hozzáadjuk a
tejfölből és lisztből készült habarást, jól kiforraljuk, majd a húsra
szűrve, készre pároljuk.
Egy mélyebb tálban 20 deka vajból, 4 tojásból, 25 deka réteslisztből készült vajas-galuskát készítünk mellé. A felszeletelt rostélyosokat meglocsolva a tejfölös mártással kínáljuk.
Forrás: www.konyhamester.hu
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Vargabéles
Hozzávalók:
6 db réteslap
25 dkg cérnametélt
4 dl tejföl
1 csomag vaníliás cukor
fél citrom leve
15 dkg mazsola

12 dkg vaj
40 dkg túró
4 tojás
10 dkg cukor
1 citrom héja

Egy tűzálló tálat kivajazunk és úgy fektetünk bele 3 réteslapot, hogy
közben mindig megkenjük őket olvasztott vajjal. A cérnametéltet sós
vízben kifőzzük, a tojásokat szétválasztjuk. A túróhoz keverjük a tejfölt, a tojások sárgáját, a vaníliás és sima cukrot, a fél citrom levét és
az egész héját, valamint a mazsolát. A kifőzött, lecsöpögtetett tésztát
is hozzáadjuk. A tojások fehérjét csipet sóval kemény habbá verjük,
majd óvatosan a tésztás masszához keverjük. A réteslapokra öntjük
és a maradék 3 lappal úgy fedjük be, hogy egyenként megkenjük
őket olvasztott vajjal. 180 fokon 40 perc alatt meg is sül, kis házi
lekvárral tálalva fenséges.
www.holstein.hu 21
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Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Felhívás:
Öreg
sperma nem vén sperma
Nem
lesz SPS
Magyarországon
Magyarország bejelentette az Európai Unió illetékeseinek, hogy
A Hoard’s
Dairyman
a „régi
idők bikáitól”
idén
nem vezetik
be az augusztusi
úgynevezettszáma
egységes
mezôgazdasági
tászármazó
szaporítóanyag
ésszerű
felhasználásáról
közöl felhímogatási rendszert, az SPS-t - közölte Gráf József földmûvelésvást.és vidékfejlesztési miniszter.
ügyi
Felkérik
a Tenyésztőket,
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Köszönjük!
Magyar Termék
A Magyar Termék Nonprofit Kft. egy 2006-ban alapított, dinamikusan fejlôdô civil kezdeményezés. Célja a magyar gyártók és
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Forrás:
Progresszív
szakmai
díjak
különszám,
2009.
költségeik részbeni megtérítésére elegendő.
A tenyésztés-szervezési támogatás a magyar tenyészállat-előállítás egyetlen támogatási formája, amelynek összege, a Magyar
Állattenyésztők Szövetsége évek óta hangoztatott érvelése és
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A rövid hírek összeállítója:
A rövid hírek összeállítója:

Ruszkai
Ruszkai Krisztina
Krisztina
tenyésztési
tenyésztési szakadminisztrátor,
szakadminisztrátor, HFTE
HFTE

A lakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
tiltakozása
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tartóForrás: Progresszív Magazin 2010. január-február
san (5-6 évig) 1 milliárd forint nagyságrendben lenne szükség
forrást biztosítani a költségvetésben.
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Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február
magyar tenyészállatokkal végzik a termelést.
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magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunióba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval bevont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
ízlésvilágnak megfelelô tejdesszert kifejlesztésére. Tizenkét év
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A termelők emiatt a fizetésképtelenség határára sodródnak, hiszen a termésük nagy része, de akár teljes mennyisége is megAsemmisült.
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mogatások
igénybevételével
összefüggő,
hanem más
– ide értve
Forrás:
Progresszív magazin,
XVIII.Évf.,
1-2.szám
67.o.
2010/4
2010/1
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ef lóbgálivygan a keríH
a polgári jogviszonyokat is – eljárásokban is vis maior esemény
által sújtott gazdának, gazdálkodónak, valamint területnek tekinti. Ezt a minisztériumi álláspontot a bírói gyakorlat is alátá:ajótílláezssö keríh divör A
masztja.
A Vidékfejlesztési Minisztériumhoz számos bejelentés érkezett
anitzsirK iakzsuR
arról, hogy idén tavasszal a felvásárlók a 2010. évi termésre
ETFH ,rotártzsinimdakazs isétzséynet
úgy kötöttek adásvételi szerződést, hogy az áru valójában még
meg sem termett. A Ptk. rendelkezései értelmében a szerződéseket nem elnevezésük, hanem tartalmuk alapján kell megítélni.
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Az ATÉB székesfehérvári logisztikai központjában és tejfeldolgozó üzemében több mint ötszázan dolgoznak.
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Mezőfalvi Zrt.
Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Mezőfalva
Krajczár Zsuzsanna, HFTE
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

A község Nyugat-Nógrád térségében, a Nógrádi-medencében, a
Mezőfalva
nagyközség
Fejér megyében
található a Duna
Börzsöny
hegység
lábánál helyezkedik
el.
közötti
területen.
Határában
helyen ókori avar
leASárvíz
település
régen
csak Vadkert
volt, két
megkülönböztetô
szerepû
leteket
találtak.
A honfoglalás
után a Mezőföld
a fejedelmi
Érsek
elôtag
a helység
egykori birtokosára,
az esztergomi
érsekre
kvadkert
szállásterület
lett. Atelepülése
kunok megtelepedésére,
keutal.
Az ország központja
egyik legrégibb
már a tatárjárásaelôtt
reszténység
felvételére az
csak
a XV. század
felében volt
került
fennállt.
A középkorban
esztergomi
érsekelső
birtokában
és
sor. Akkoriban
négy helyen
is építettek
templomot.–Mezőfalva
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részbôl – Felsô-,
Közép-,
és Alsó-Vadkertbôl
állt.
sakktábla
alaprajzú
újkori falusias
település,
belteAszabályos
XVI. század
közepén
török hódoltsághoz
tartozott.
1710-ben
rülete 267
császári
hadha.
szállta meg a helységet és január 22-én itt vívták
A Mezőfalvi
tájház udvarán
éves körtefa
áll. Ferenc vezetmeg
a Vadkert-Romhányi
csatát,100
melyben
II. Rákóczi
Józsefmezôvárosi
nádorról kapta
engedélyével neteAa település
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a szocialista
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Mezőfalvára.
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az
tere
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Görgey hada.
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település
neve. A XIX.napjainkban
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település lakossága (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során jutott földEz alkalommal
Mezőfalvai
ek szûntek
meg,
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többen
foglakoztakZrtiparosi, kereskedelmi tevékenységnél
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Az
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aztünk.
országot.
ismerhetik,
mivelélôk
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hall-az iparban dolgozik, legnagyobb
Ma
a településen
nagy része
hatták
olvashatták
k, onnan
költöztem
ide. A Palorészük
az előadásit,
építôiparban.
A malomipar, fafeldolgozás már 19. száírásait.
ek elején
dolgozni
zadtól
jelenmint
van telepvea településen. A XX. század közepe óta a szerVarga Ágnes Egyesületünk
enlegi munkahelyemen
1998
óta szak- mondható. A megye legnagyobb
számgépgyártás
is tradicionálisnak
bizottsági
tagja,
mûvelt területbôl
3874
hatermelôszövetkezete
asikerrel
szán- szere- Érsekvadkerten volt, aminek
mezôgazdasági
peltrésze
hazai
áltarület ésegy
1200
ha aazkiállításokon,
erdôterület.
mai
AgroméraazZrt.
la nálunk
irányított
tejtermelő telepek
lés mellett
meghatározó
laktációs termelésben kiválóak.
Azlaktációs
idei évbentermelése,
elnyerte a Mesterállomány
címet. Kiváló munkázándékostenyésztő
költségtakarékosság
ját az állatok iránti tisztelet és
ai vannak?
szeretet kíséri.
ktációs termelés.
Nyolc év alatt
tudtunk elérni. Az elmúlt évekViszonylag
hölgy választja hivatásának az állattetlan beruházás
történt.kevés
2006-ban
indíttatásból került erre a könnyűnek nem
dtünk. Anyésztést.
beruházásMilyen
kivitelezése
mondható
szeptember
végére pályára?
készült el.
érettségiztem Kiskunlacházán, ezért a tanáraim
zárazság Gimnáziumban
miatt már augusztusra
és a szüleim
azt hitték, hogy irodalommal vagy történelemmel
t csak akkor
tudtuk is
elkezdeni,
pályát fogok
a fejezni.kapcsolatos
Ennek a szilázsnak
az választani. Édesapám Apajpusztán volt
pedagógus,
a lovak
% volt, ami
nem csakígy
a tej
men- szeretete csábított erre a pályára.
Már gyerekkoromban
is nagyon
szerettem
állatokat,
gimnaét is csökkentette.
Nógrád
megye legnagyobb
tehenészete
a nagyazmúltra
visszatekinkoromban
pedig
kijártam Apajpusztára
Ezután
az Önök
tenyészete
a legjobb
tôzista
Agroméra
Zrt.
A
jó genetikának
köszönhetôenlovagolni.
egyre kiemelkemár
csak állatokkal
akartam születnek.
foglalkozniAza tanáraim
szú távú,
céltudatos
tenyésztôi
dôbb
tenyésztési
eredmények
elhivatott,legnagyobb
kitartó tebánatára.
Akkoriban
fogathajtófôágazatvezetô
világbajnok volt
nyésztôi
munkát
Illés Fülöp
LászlóSándor
állattenyésztési
vég-a
Apajpusztán
és az ő javaslatára
mentem a Gödöllői
starka holstein
teheneink
voltak.
zi,kerületvezető
emellett
egyesületi
küldöttként,
valamint szakbizottsági
tagAgrártudományi
Egyetemre,
állattenyésztési
gyre jobb
és dolgozik
jobb feketetarka
biként
a hazai
tenyésztésahol
jobbítása
érdekében.szakirányon
végeztem,
majd szarvasmarha
okleveletaszereztem.
múlt években
eljutottunk
arra avannakszakmérnöki
Milyen
hagyományai
Nógrád megyében
szarvasMelyik volt az a pillanat, amikor a lovakról „átnyergelt” a
at használunk.
marhatartásnak?
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egyetemi
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lovagoltam,
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dehelyeztük
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a tejelô állományok
létszáma
is
az idő,
hogyAztmunkahelyet
keressek.
Az Állami
Gazdaságok
ül különösen
a bimbóhelyezôdés
jelentôs
volt.
követôen nagyon
lecsökkent
a holstein
tenyészdítani. Az utóbbi években már a
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tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósjeMegyei Főosztályára kerültem, ahol módom volt Fejér megye
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
állami gazdaságait megismerni. Minden gazdaságban eltöltötinkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesztem pár hetet, és számomra egyértelműen a tehén lett a kedvenc.
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
Tejet termelni különleges feladat. Sokkal egyszerűbb a baromfi
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
vagy a sertés takarmányozása, de a tehén az összetett gyomrával,
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palovalamint a tejtermelés tápanyagszükséglete ezeknél sokkal botási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepvenyolultabb dolog. Szerintem művészet tehenet takarmányozni.
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
Pályája során több gazdaságban is sikerült kiemelkedő ereddolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szánményeket elérnie. Az idén a szakma Mestertenyésztő címmel
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
jutalmazta. Mit jelent Önnek ez a díj?
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
Nagyon boldog vagyok, hogy „kívülről” is elismerték az eredágazat a növénytermesztés.
ményeimet. Valóban, több gazdaságban sikerült hasonló ered2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
ményt elérni, tehát megismételni önmagamat Bodakajtoron,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
Tárnokon és Mezőfalván is.
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt években jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el.
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej mennyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
A munkahelyeimen mindig elfogadták és támogatták a munkáEzt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bimat és mindig hagytak önállóan dolgozni. Mindenhol megkapkákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
tam minden segítséget és az elért eredményeimnek köszönhetően
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
hagytak kibontakozni. Nagy örömet okozott, hogy a munkámra
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javítaa Holstein Egyesületnél is felfigyeltek. Az elismerés megkoronunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elônázása az életpályámnak, mivel már nyugdíjasként dolgozom és
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
valószínűleg néhány év múlva visszavonulok.
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a
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Bodakajtoron, Tárnokon, Mezőfalván elérte, hogy jelentősen növekedjen a tejtermelés színvonala. Minek tulajdonítja
ezeket a kiváló eredményeket?
A tejtermelés közös munka és erre a feladatra megfelelő csapatot kell építeni. Az állatok rendkívül érzékenyek, érzik azt a
minőségi bánásmódot, ami körbeveszi őket. Ha egy jó csapatot
épít fel az ember, melyben az állatszeretet, a türelem, az egymás
iránti tolerancia dominál, az állatok megérzik és jó egészséggel,
jó termeléssel honorálják.
Azt tapasztaltam, hogy azokon a telepeken értek el jó eredményeket, ahol mindig föllelhető volt a jó csapatszellem. Ez az
a plusz, ami megemeli az állatok termelését. Elengedhetetlen,
hogy stresszmentes környezetben éljenek az állatok. Fontos
szeretettel, türelemmel körbevenni őket. A genetika adott, a jó
takarmány és a nyugodt légkör együtt eredményez nagyon jó
termelést.
Gazdaságunk vezetésében is nagyon jó a csapatszellem. Ha
kérek valamit, mindig támogatnak. Nemrég nagy megrökönyödést váltott ki, amikor az aratás kellős közepén kértem, hogy
fűszenázst kellene készíteni. Néhány óra után a növénytermesztő kollégák megértették ennek szükségességét. Nagyon nagy
dolognak tartom, hogy az aratás közepén képesek voltak másfél
napra emiatt megállni. Mintegy 140 ha olaszperje területről takarítottunk be fűszenázst. Ez már a harmadik kaszálás volt, de
még mindig szép tömeget hozott.
Itt Mezőfalván általános, hogy figyelembe veszik a kérésemet
a tömegtakarmányok betakarítása során. Ez óriási dolog, mivel
azt tapasztaltam, hogy a széna, a szenázs, ill. a kukoricaszilázs
emészthetősége azon múlik, hogy milyen fázisban történik a betakarítás.
Az idei esőzések mennyire ártottak a takarmánynövényeknek?
Az esőzések ott is sok kárt okoztak, ahol nem voltak áradások
vagy árvizek. Számunkra a betakarítások megszervezése jelentett gondot az állandóan zuhogó eső mellett. A rendelkezésre

Több előadáson is beszélt a takarmányok toxinfertőzöttségéről, ennek hatásairól. Az idei időjárás különösen aktuálissá
teszi ezt a kérdést.
Sajnos halljuk, hogy az idei évben is gondot okoz a Fusarium
fertőzöttség a gabonáknál, az állandó esőzés nem kíméli a kukoricákat sem. A másik nagyon szerencsés helyzet Mezőfalván,
hogy a gyors laboratóriumi tesztek után a lehető legegészségesebb gabonakészleteket tehetem félre a tehenek takarmányozása
céljára, az éves abrakszükséglet fedezésére. Még így is előfordul, hogy szükségessé válik pár hónap múlva a készletek áttisztítása, a tört szemek eltávolítása, hogy a toxinszint a tárolás vége
felé is alacsony szinten maradjon. Ha odafigyelünk erre és csak
egészséges takarmányt adunk állatainknak, jóval kevesebb lesz
az állategészségügyi probléma és magasabb a hozamszint.
Mielőtt idekerültem, minden évben üszővásárlásra szorult a
telep, ezzel együtt is 800-850 létszámmal dolgozott. Most 980
tehenünk van annak ellenére, hogy adtunk el üszőt. Mióta itt vagyok, csak a saját szaporulatunkkal növeltük az állományt, ez
annak köszönhető, hogy a takarmányozásra nagyon odafigyelek.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy jó minőségű takarmány és
stresszmentes környezet a siker alapja.
Mennyire tartja fontosnak és mennyire jellemző Magyarországon a takarmányok vizsgálata?
Egyszerű vizsgálatot mindenki elvégeztet a tömegtakarmányokról, ami sokszor csak a legalapvetőbb tápanyagokra szorítkozik.
Meghatározzák a szárazanyagtartalmat, energiaszintet, a fehérje
és a rost mennyiségét, valamint a kalciumot és a foszfort. Nagyon fontos tudni, hogy a rostfrakciók hogyan alakulnak, mert
ez határozza meg a takarmányok emészthetőségét. Nagyon nagy
termelési különbségeket lehet elérni a különféle emészthetőségű
takarmányokkal. Ez fajtakérdés is, de erősen befolyásolja a betakarítás módja és időpontja. A téli időszakban olyan hibridet etettünk, amely lényegesen több tejet produkált, szemben a néhány
nappal később betakarított másik hibriddel, amely már közel
sem volt képes akkora termelést eredményezni, mert rosszabb
volt az emészthetősége.

álló lucerna és olaszperje területeinket eddig háromszor tudtuk
megkaszálni, kétszer szenázst és egyszer szénát készítettünk. A
szénánk jó minőségű lett, csak kevés. Más évjáratokban három
alkalommal is készíthetünk szénát, de ezt idén a talajnedvesség, az óriási éjszakai harmatok, az esőzés nem tette lehetővé. A
szenázsok laboratóriumi vizsgálatai is meglepetéssel szolgáltak.
Az amúgy kitűnő minőségűnek látszó takarmányról kiderült,
hogy jelentős a Clostridium terheltsége, ami az állataink egészségét veszélyezteti. Az állandó esőzések, a nedves talajon végzett betakarítás, a földszennyeződés az oka, hogy a takarmányok
mikrobiológiai és mikotoxin vizsgálatai kedvezőtlenek.
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A vetőmagforgalmazóknak is sokkal több információt kellene
biztosítaniuk ebben a témakörben számunkra. A mi takarmányos
szaktanácsadóink, ha emészthetőségről szeretnének információt,
Amerikába küldik ki a silómintát. Nagyon fontos még a toxinvizsgálatok, mikrobiológiai-, és mikroelem vizsgálatok elvégzése is a takarmányokból. Csak ezek ismeretében lehet teljes értékű, egészséges takarmányt biztosítani.
Milyen tapasztalatai vannak a telepített fűfélékkel kapcsolatban?
Az időjárás okozhat meglepetéseket. Tavaly április-májusban
egyáltalán nem volt csapadék és ezért sajnos elmaradt a fűtermés
is. Az idei évben viszont annál bőségesebb volt, hiszen az első
félévben már lehullott az éves csapadékmennyiség (500 mm),
ami gyönyörű három kaszálást eredményezett a perjéből.
A silókukorica is okozhat ugyanilyen meglepetéseket. A két növény együtt jobban kiegyenlíti egymást és növeli a termesztés
biztonságát. Az egyiket a tavaszi időjárás befolyásolja, a másikat
a nyári. Ha csapadékos volt a tavasz, utána lehet, hogy következik egy aszályos nyár, vagy ugyanez fordítva. Nálunk nagyon jól
bevált, hogy a silózás 24 órában történik, két műszakban éjjelnappal dolgozunk, most is ezért tudtuk az olaszperjét 30 óra alatt
betakarítani.
A múlt évi Kaposvári Állattenyésztési Napokon szép eredményeket értek el. Küllem szempontjából milyen az állomány?

Az első laktációt zárt tehéncsoportunk tejtermelése is megközelíti a többször ellettekét: az elsősök 10.814 kg-mal zártak, a
teljes állomány átlaga pedig 10.992 kg volt 2009-ben Világos
pusztán. Ezért volt nehéz a választás, amikor válogatnom kellett
vemhes üszőt eladásra, de nem tudtam választani, mert vagy az
anyai termelése volt nagyon szép, vagy az apja volt különleges
genetikai érték, vagy a vehem volt olyan, hogy megnehezítette
a döntésemet.

30143 7177 1 Kedves, a Zrt. Aranytörzskönyvese

5625 Katinka tavaly szűzüszőként, idén vemhesüszőként is
kategóriagyőztes lett a kaposvári kiállításon.
Sajnos heterogén. Ez a telep 1975-ben épült, 1976-ban kezdődött
meg a tejtermelés. Ekkor én gyakornok voltam ezen a telepen.
Kanadából hozták a vemhes üszőket, de kommersz állományból,
nem törzskönyvezetteket.
Jelenleg a Holstein Genetika Kft. készíti a párosítási tervet az
általunk kiválasztott tenyészbikákból. Elsősorban a küllemörökítő képességet vesszük figyelembe. Azt látjuk, hogy ha jó a telepi menedzsment, odafigyeléssel elérhető az elmúlt évi közel 11
ezer kg laktációs tejtermelés.
Év elején megnéztük, hogyan oszlott meg ez a termelés a tenyészbikák utódai között, és örömmel mondhatom, hogy nagyon jól szerepelnek a magyar tenyésztésű bikák. Vajháti Tóbiás
Wade egy tipikus magyar bika. 30 lányával átlag feletti termelést
ért el telepünkön: 11.334 kg-ot.
A múlt évben a leggyengébb egy amerikai bika volt, mindössze
9000 kg-ot produkált az utódcsoportja.
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Használunk szexált spermát az üszők első és második termékenyítésére.
Igaza van annak a tenyésztő kollégámnak, aki azt mondta, hogy
nem a legjobb bikáktól szexálnak spermát. Így talán nem szerencsés, hogy a magas genetikai értékű üszőket középszerű genetikával párosítjuk, viszont most annyira fontos az árbevétel, hogy
el kell adnunk vemhes üszőket. Ez létkérdés, hogy elegendő nőivarú állat álljon rendelkezésünkre, ebben segít a szexált sperma.
Mi a véleménye a hazai tenyésztés és a magyar tenyészértékbecslés fontosságáról, különös tekintettel a genomszelekció eredményeiből fakadó új helyzetre?
Ez egy nagyon veszélyes mézesmadzag. A spermaforgalmazók
számára óriási előnyt jelent, hatalmas költségektől kímélik meg
magukat, ezért természetesen ideológiát gyártanak arról, hogy
ez milyen jó. Nekünk tenyésztőknek kell nagyon észnél lenni,
hiszen tudjuk, hogy a nagyon gondos ivadékvizsgálat is okozhat néha meglepetéseket. Lehetséges, hogy populációgenetika
szintjén igaz, általános törvényszerűségeket meg lehet fogalmazni a genomértékek alapján, de nem lehet az egyedekre alkalmazni, ahhoz egyedi vizsgálatok szükségesek.
Egy tenyészbika tulajdonságait nem csak a genetikai képességei determinálják. Azokra a tulajdonságokra nagyon nehezen
tudnak következtetni, melyekre most egyre nagyobb hangsúlyt
kell fektetnünk egy állat genetikai megítélésében, ezek az ún.
fitnesz tulajdonságok. Bizonyos kvantitatív tulajdonságokra lehet következtetni a genomvizsgálatokkal. Egyenlőre még fekete
doboz, hogy hogyan fogják ezt összevetni, hogyan lehet közös
nevezőre hozni a különböző országokban elvégzett genomvizsgálatokat. Tudjuk, hogy különböző chipkártyákat használnak,
talán az értékelési mód is különböző. Aki előrelátóan és felelősséggel választ, az mellőzi a genomszelektált bikák választását.
Az ivadékvizsgálati eredmények és genomszelekciós értékek
összevetése lehet egy út, de úgy tudom, hogy az eddig összevetett minták esetében nem mindig egyeztek a genomvizsgálatok
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eredményei és az ivadékvizsgálati eredA Mezőfalvai Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. a Mezőfalvi Mezőgazmények. A genomvizsgálat megbízhatódasági Kombinát 1992. december 31-i átalakulásával jött létre.
sága 60-65%. Ez egy matematikai képFöldrajzi kiterjedése igen nagy, a művelés alatt álló 9011 hektáron fekvő táblái
lettel kiszámolt mutató, nem a gyakorlati
tapasztalatok alapján megállapított érték.
13 község közigazgatási határain helyezkednek el. Átlag aranykorona érték 21,
Csodálatos marketingfogás, mivel az ema szántóterületé 27. A társaság szántóinak nagy része jó minőségű csernozjom
berek hisznek a tudományban és azt gontalajokon fekszik.
dolják, hogy ennél tudományosabb módon
A 6490 ha szántóból 1911 hektáron kalászos gabonát, 1242 hektáron kukoricát,
már nem lehet meghatározni egy-egy ge1076 hektár területen pedig vetőmag alapanyagot állítanak elő (búza, őszi árpa,
netikai értéket.
borsó és napraforgó). Az ipari növények területe 841 ha (ipari napraforgó, repAmi még számomra megkérdőjelezi ennek
ce, mustár), a tömegtakarmány termő terület 1400 ha, mert közel ezer húshasza tudományos megalapozottságát, hogy
nú tehénnel is rendelkezik a gazdaság.
az élőlényeknél a génállomány kb. 7%-a
A tejhasznú szarvasmarha telep 1000 férőhelyes, tömbös, pihenőboxos rendszevesz részt szervezetük létrehozásában,
rű. 1975-76-ban épült, majd 1996-ban két 50 férőhelyes pihenőistállóval bőví93%-ról nem tudjuk, hogy mi a funkciótették.
ja. Ezek az ún. alvógének. Hogyan lehet
ebből a 7%-ból megfelelő következtetést
hérjékről. Nagyon sokszor lehet hallani a CLA-ról (konjugált
levonni, amikor nem tudjuk, hogy különböző környezeti hatálinolsav), ami fogyókúrát segítő kapszulaként került a köztudatsokra az említett alvó génkészlet hogyan fog majd reagálni. A
ba, de kevesen tudják, hogy az elsődleges hatása a rák elleni
telepeken különbözőek a környezeti hatások, és nem tudjuk,
védelem. Az emberek a CLA 70%-át a tejtermékekből veszik
hogy egy tenyészbika utódainak milyen lesz ezeken a helyeken
magukhoz, 20%-át kérődzők húsából, 10%-át pedig egyéb élelaz alkalmazkodó képessége. Mivel az ivadékvizsgálat nagyszámiszerekből.
mú környezetben zajlik, könnyen megállapítható, hogy melyik
A másik az immodulálás, az immunrendszer védelmi kapacitábika hordozza génjeiben az alkalmazkodó képességet.
sának az erősítése, ebben a CLA nagyon fontos. A tejzsírban sok
Úgy tudom, hogy közeli tervei között szerepel a tej jótékony
olyan bioaktív hatóanyag van, ami a rák ellen védi az emberi
hatásának népszerűsítése.
szervezetet. A vitamint, béta karotint, E vitamint tartalmaz, meMi tejet termelünk, de nem ismerjük igazán a tejet. Többet kellyek szintén a szervezetet erősítik. Ideális még az omega 6 és
lene foglalkozni a tej biológiai értékével. Időnként elterjednek
omega 3 zsírsav arány a tejben. A tejcukor a bifidobaktériumok
olyan marketingfogások, amelyek ártanak egyes élelmiszerektápláléka, sokat reklámozzák ezt a baktériumot, de ahhoz hogy
nek. Örömmel gyűjtögetek minden tejről szóló információt. Naéletben maradjanak, tejcukorra van szükségük, de sorolhatnám
gyon jó lenne csokorba szedve az emberek tudomására hozni,
a szerves kalciumot vagy a szelént is, amely szintén nélkülözhogy a tej az egyik legértékesebb élelmiszer.
hetetlen az ember számára. Ezen kívül a tejfogyasztás a kollaOrvosokkal beszélgettem és csak annyit tudnak a tejről, hogy
gén képződést is serkenti a bőrben. A túró nagyon jó kozmetikai
alapvetően allergén. Fiatal koromban senki nem volt tejallergiás
eszköz, a bőr hidratáltságát, bőrtáplálását segíti. Két pohár tej
a környezetemben, de ennyi egyéb allergiában szenvedő ember
csökkenti a húgysav szintet, tehát a köszvény ellen is nagyon jó.
sem volt. Ez összefügg az életmódunkkal. Minél természetszeEz csupán néhány példa a tej jótékony hatásáról, szeretnék töbrűbben nőnének fel a gyermekek, annál kevesebb allergiás lenne
bet foglalkozni ezzel a közeljövőben és valamilyen összesített
közöttük.
formában erről egy írást megjelentetni.
A tejjel kapcsolatban olvastam egy tudományos összefoglalást,
amiben nagyon sok mindent írnak a tejről, tejzsírokról, tejfe-
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Különböző tejhasznosítású szarvasmarhafajták
tejtermelésének összehasonlítása
Béri Béla
egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma,
Állattattenyésztéstudományi Intézet
Fajtapolitika a tejhasznosításban
A világ tejhasznosítású szarvasmarhatenyésztésében a fajta- és
tenyésztéspolitikát az elmúlt néhány évtizedben a nagy men�nyiségű híg tej termelésére irányuló szelekció jellemezte. A tenyészállatok kiválasztásában, a tenyészértékbecslés során azok
a tulajdonságok kerültek előtérbe, melyek a minél nagyobb
árbevételt tették lehetővé. Míg a termelt tej mennyisége szinte
minden ország tenyésztési programjában meghatározó szerepet
kapott, az un. másodlagos értékmérő tulajdonságok háttérbe
szorultak. A viszonylag egyoldalú szelekció eredményeként a
hasznos élettartamban és a két ellés közötti időben olyan mértékű romlás következett be, amelynek hátrányait ma már minden
intenzív tejtermeléssel foglalkozó állománynál tapasztalhatjuk.
A tejmennyiségre történő szelekcióval egyidejűleg a világban
szinte mindenütt az ilyen jellegű elvárásoknak leginkább megfelelő fajta, a holstein-fríz került előtérbe. Az a fajta, amelyik a
termelt tej mennyiségében verhetetlen – és tej beltartalmi értékei
sok kívánnivalót hagynak maguk után –, a mennyiség alapján
történő átvétel eredményeként versenytárs nélkül maradhatott.
E folyamat természetes velejárója, hogy azok a fajták, amelyek
tejmennyiségben nem vehették fel a versenyt a holstein-frízzel –
bár beltartalmi értékben kiválóak voltak – egyre inkább háttérbe
szorultak. Az 1. táblázatban néhány tejtermelésben kiemelkedő
országban a holstein-fríz arányát mutatjuk be.
1. táblázat: A holstein-fríz fajta részaránya néhány ország
tejtermelő állományában
Ország

Holstein-fríz %

USA
Kanada
Ausztrália
Új-Zéland
Németország
Franciaország
Olaszország
Japán
Hollandia
Izrael

93
93
67
45
65
70
81
99
88
100

Forrás: ICAR, 2008.

A 1. táblázatból látható, hogy a tejtermelésben vezető országokban, mint az Amerikai Egyesült Államok vagy Kanada, a tejhasznosításban a holstein-fríz fajtán kívül más alig kap szerepet
és az egyéb fajták részaránya mindössze néhány százalék. A
tejtermelésben különös helyet foglal el Új-Zéland és Ausztrália
állománya, melyeknek fajtaösszetétele is sajátos.
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Míg a világ húshasznosítású szarvasmarhatenyésztésében a fajtahasználatot a rendkívüli változatosság jellemzi és országonként eltérő számban, de több tucat fajtát használnak, addig a
tejhasznosításban jóval kevesebb a szóba jöhető fajták száma.
A már említett holstein-fríz mellett a jerseyt, a brown swisst
és az ayrshire-t említhetjük, amely több ország fajtapolitikájában, ha minimális mértékben is, de szerepet kap. Rajtuk kívül a
guernsey, a tejelő shorthorn, valamint néhány északi fajta lehet
még szereplője a tejtermelésnek. Az említett fajták mind testméretükben, mind tejtermelő képességükben (mennyiség, összetétel) nagymértékben különböznek és felhasználásuk lehetőségét
is ezek a paraméterek határozzák meg.
Kutatási program a biológiai alapok felderítésére
Magyarországon a holstein-fríz mellett három tejhasznosítású fajta (jersey, brown swiss, ayrshire) van jelen, részarányuk
azonban messze elmarad a kívánatostól. Bár már vannak törekvések a norvég és svéd vörös fajta hazai tenyésztésére, de hazai
környezetben fajtatiszta állományaik – kivéve kutatási programunkat – még nem termelnek. Célszerű tehát olyan elemzések
elvégzése, melyek felderítik e fajták tejtermelési tulajdonságait
(hazai és import állományok) képességét és tisztázzák annak
lehetőségét, hogy a jövőben ezen előnyösebb tejösszetételű és
jobb konstitúciójú fajták milyen szerepet tölthetnek be a hazai szarvasmarhatenyésztésben. A biológiai alapok feltárására
2008-ban NKTH kutatási programot nyert el konzorciumunk,
melynek keretében 5 tejhasznosítású fajta importjára került sor.
Kutatásaink során fajtaösszehasonlító kísérletben a fajták testméreteit, tejtermelését (mennyiség, összetétel, biológiai érték
stb.), hízlalási, vágási eredményeit, valamint szaporodásbiológiai paramétereit elemezzük.
A világ tejhasznosításában meghatározó fajtákat (jersey, brown
swiss, ayrshire, svéd vörös, norvég vörös) importáltunk, melyeknek kontrollja az üzemben tartott holstein-fríz fajta. Az egy
istállóban, azonos tartási és takarmányozási körülmények között
elhelyezett csoportoknál igyekeztünk megteremteni az objektív összehasonlítás lehetőségét. A kísérlet helyszínéül szolgáló
Körös-Maros Biofarm Kft. biztosította azokat a feltételeket,
amelyek ehhez a munkához szükségesek. Meg kell jegyeznünk,
hogy a biotermelés takarmányozási előírásai miatt a Kft-nél alkalmazott takarmányozás speciális. Energia-, de különösen fehérjetartalma nem éri el az intenzív tejtermeléssel foglalkozó
nagyüzemek takarmányának beltartalmát. A tejtermelési eredmények objektív értékeléséhez ezt mindenképpen szükséges
leszögeznünk. A laktáció első időszakában az átlagosan 20 kg
körüli szárazanyag felvétel, a 125 MJ tejtermelő energia és a
2100 grammot el nem érő metabolizálható fehérje ezt a termelési
körülményt igazolja.
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holstein-fríz		

jersey			

A holstein-fríz eredményét a brown swiss közelítette meg leginkább, habár lemaradása még így is jelentős. A legkevesebb tejet
a jersey termelte, azonban egyenletesebben, mint a holstein-fríz,
vagy a brown swiss. A tejtermelés tekintetében a legheterogénebb az ayrshire, míg a legkiegyenlítettebb a svéd vörös volt.
Nem találtunk statisztikailag is igazolható eltérést az ayrshire,
brown swiss, a norvég és svéd vörös fajták tejtermelése között.
A 3. táblázatban az átlagosan megtermelt tejzsír és tejfehérje
koncentrációját és mennyiségét olvashatjuk le.
Igazolódott, hogy a leghígabb tejet a holstein-fríz fajta termelte,
míg a legkoncentráltabbat a jersey. Igaz, hogy az utóbbi fajtánál
a 4,75%-os zsír alatta marad a fajtatiszta állományoknál korábban mért 5% feletti koncentrációnak. Az északi fajták és a brown
swiss tejösszetétele szintén elmaradt a várakozástól. Az alacsonyabb zsír és fehérje százalék ellenére zsír és fehérje mennyiségben a holstein-fríz fajta előnye vitathatatlan.

brown swiss		

ayrshire			

Relatív paraméterek és a DEA hatékonyság

norvég vörös		

svéd vörös

A különböző fajták tejtermelő képessége
A kísérletben résztvevő
tehenek lezárták első laktációjukat, így azok 305
napos termelése kiértékelhető. A 2. táblázat mutatja be a fajták által termelt tej mennyiségét a
305 napos első laktáció
során. A táblázatból leolA gyulavári telep kísérleti állatok
vasható, hogy a legtöbb
számára átalakított istállója
tejet a holstein-fríz fajta
termelte, amely a fajták átlagát több mint 1000 kg-mal meghaladta.
2. táblázat: A termelt tej mennyisége a 305 napos laktáció
során
Létszám

Tej kg

Variációs koefficiens
(CV%)

Ayrshire

15

6292c

18,22

Brown swiss

13

6514c

14,21

Holstein-fríz

15

7298a

12,39

Jersey

15

4641b

13,50

Norvég vörös

14

6110c

14,55

Svéd vörös

12

6170c

9,91

Fajta

Az eltérő betűk szignifikáns különbséget jeleznek.
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A termelt tej mennyiségének és összetételének reálisabb értékelése
a 4%-ra korrigált tej (FCM) meghatározásával lehetséges. A 4. táblázat a fajták 4% zsírra korrigált tejtermelését mutatja be. Ebben a
paraméterben is megmarad a holstein-fríz fölénye, de eredményét a
svéd vörös és a brown swiss is megközelíti.
Szakemberek körében kérdésként vetődik fel, hogy a kisebb testtömeg milyen előnyöket jelent a gazdaságos tejtermelésben. Ha a
gazdaságosságot a következő számításokból nem is tudjuk meghatározni, de arra választ kaphatunk, hogy egységnyi testsúlyra az egyes
tejhasznosítású fajták mennyi hasznosanyagot, illetve FCM tejet termelnek. Az 5. táblázatban láthatjuk a fajták 100 kilogrammra jutó
FCM tej (relatív tejtermelés), illetve hasznosanyag termelését.
A kísérletben résztvevő fajták testsúlyát rendszeresen ellenőriztük,
melynek átlagértékei igazolták a szakirodalom alapján elvártakat.
A holstein-fríz és a brown swiss testtömege kiemelkedő, az északi
fajták közel azonos súlyúak és a jersey fajta közel 150 kg-mal elmarad a holstein-fríztől. A relatív tejtermelésben és a 100 kg élősúlyra
jutó hasznosanyag termelésben igazolódott a jersey előnye. A kisebb
testtömeg és a koncentráltabb tej termelés eredményeként messze
megelőzi a többi fajtát, a holstein-fríz és a svéd vörös eredménye is
meghaladja az átlagot.
Elemzéseink során a korábban ismertetett paramétereken túl igyekeztünk néhány olyan költség és bevételi adatot figyelembe venni,
amelyek az egyes fajták tejtermelésének gazdaságosságát meghatározhatják. Módszerünknek azt a DEA (Data Envelopment Analysis)
modellt választottuk, amelyet az állattenyésztésben ma még elvétve
alkalmaznak. A lineáris programozási modell alkalmas lehet arra,
hogy minél több tényezőt vegyünk figyelembe a tejtermelés hatékonyságának
Minimum
Maximum
megítélésénél. Jelen vizsgálatunkban a
termeléssel, a szaporítással és a tej árbe4265
7754
vételével kapcsolatos néhány mutatót
vizsgáltunk és tapasztalataink alapján az
4722
8074
elemzéseket további paraméterek bevoná6219
9876
sával folytatni kívánjuk. A 6. táblázatban
a DEA modell eredményei találhatók. Az
3993
5996
1. érték jelenti a 100 %-os hatékonyságot
4435
7206
és a többi érték százalékos arányban adja
meg az egyéb fajtáknál meglévő haté5376
7290
konysági tartalékot.
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3. táblázat: A különböző fajták által termelt tej
zsír- és fehérjetartalma
Fajta

Zsír %

Zsír kg

Fehérje %

Fehérje kg

Ayrshire

3,76

235,6

3,49

218,1

Brown swiss

3,79

246,7

3,50

226,6

Holstein-fríz

3,44

255,5

3,40

249,1

Jersey

4,75

226,4

3,97

184,3

Norvég vörös

3,77

227,7

3,58

218,2

Svéd vörös

4,04

247,4

3,67

228,4

2000 db idei, második és harmadik kaszálású,
jó minőségű lucernaszenázs bála eladó.
Vass Róbert állattenyésztési ágazatvezető
Szekszárd Zrt. Tel: 06-70/9787-259

4. táblázat: 4 %-os tejzsírra korrigált tejtermelés (FCM tej)
Fajta
Ayrshire

A termelt tej
mennyisége (kg)

Zsír kg

Összes termelt
FCM (kg)

6292

235,6

5886

A hatékonyság elemzésből megállapítható, hogy a jelenlegi átvételi rendszerben a holstein-fríz, valamint a norvég vörös fajta hatékonysága a legjobb. Speciális, bio körülmények között tartott
és ezáltal genetikai potenciáját messze ki nem használó holsteinfríz állomány bizonyította versenyképességét. Amennyiben célunk nem a termelt tej mennyiségének maximalizálása, úgy a
norvég vörös és az ayrshire fajta is eredményes lehet. A modellbe később bevont hasznos élettartam, néhány állategészségügyi
tényező, a hímivarú állatok értékesítésének lehetősége tovább
módosíthatja az egyes fajták hatékonyságát.
Következtetések

Hat tejhasznosítású fajta paramétereinek elemzéseiből megállapítottuk, hogy a holstein-fríz és a brown swiss fajta testsúlya
Holstein-fríz
7298
255,5
6376
kiemelkedik a fajták közül, a három északi fajta (ayrshire, svéd
vörös, norvég vörös) súlyban közel azonos. A jersey fajta közel
Jersey
4641
226,4
5511
200 kg-mal kisebb testsúlya a gazdaságosabb termelés garanciNorvég vörös
6110
227,7
5758
ája lehet.
A holstein-fríz a termelt tej mennyiségében kiemelkedő, a tej
Svéd vörös
6170
247,4
6231
beltartalmában elmarad a többi fajtától. Relatív tejtermelésben
az ayrshire és a norvég vörös megközelítette a holstein-frízt,
5. táblázat: Relatív termelési paraméterek
a svéd vörös pedig megelőzte. E paraméterben, s ha a
100 kg
100 kg élősúlyra
hasznosanyag termelést vetítjük a testsúlyra, a jersey fajta
A tehenek
Zsír kg +
Fajta
élősúlyra jutó
jutó zsír +
a legjobb.
súlya (kg)
fehérje kg
FCM tej (kg)
fehérje kg
A DEA modell alkalmazásával a hatékonyságvizsgálat
eredményeként a holstein-fríz és a norvég vörös érte el a
Ayrshire
469
1245
454
97
legjobb eredményt, a brown swiss fajta pedig a legrosszabBrown swiss
535
1153
473
89
bat. Az ayrshire és a svéd vörös termelésének hatékonysága
a nyitott napok számának csökkentésével nagymértékben
Holstein-fríz
503
1267
505
101
javítható. A jersey fajta a jelenlegi – mennyiséget favorizáló – tejátvételi rendszerben kevésbé hatékony.
Jersey
356
1548
411
116
Elemzéseinket biokörülmények között termelő állományok
Norvég vörös
465
1238
446
96
adataiból végeztük, amelyek e speciális takarmányozási
viszony mellett értelmezhetőek. Eredményeink azonban alSvéd vörös
466
1337
476
102
kalmasak arra, hogy a kevésbé jó körülmények között gazdálkodók, a nem csúcstermelést célzó tenyészeteknél az
6. táblázat: DEA modell a szarvasmarhafajták
egyes tejhasznosítású fajták hatékonyságát megítélhessük.
hatékonyságának elemzésére
Brown swiss

6514

246,7

6172

Tej kg

Tej
árbevétel
eFt/tehén

Takarmányköltség        
eFt/tehén

Átlagos
spermaár  
Ft/adag

Nyitott
napok
száma

Súlyozott
output

Súlyozott
input

Különbség

DEA
hatékonyság

Ayrshire

6292

409

374

3000

123

0,9627

0,9881

-0,0254

0,9912

Brown swiss

6514

409

412

3900

98

0,9621

1,0885

-0,1264

0,8852

Holstein-fríz

7298

444

396

3800

85

1,0452

1,0452

-0,0000

1,0000

Jersey

4641

335

317

3850

94

0,7879

0,8362

-0,0486

0,9419

Norvég vörös

6110

388

363

1850

105

0,9124

0,9588

-0,0464

1,0000

Svéd vörös

6170

405

379

3750

137

0,9530

1,000

-0,0470

0,9530

Fajta
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Zavart reprodukciójú tejelő tehenek kezelése különböző
GnRH-készítményekkel
Köcsky László, szaporodásbiológus szakállatorvos, Pécs
Mészáros József, szaporodásbiológus szakállatorvos, az OMTÁ ny. igazgatója, Szombathely
A gonadotrop releasing hormon (GnRH) kedvező tulajdonságai
(hatékony, nem immunizál, ezért ismételten is használható, nincs
várakozási idő, egyszerű használat stb.) közismertek. Mivel elsősorban a luteinizáló hormont (LH) mozgósítja, egyaránt alkalmas
a reprodukció enyhébb – súlyosabb olyan zavarainak kezelésére,
mint az aciklia, az anösztrusz, a késői ovuláció, vagy az anovulációs
ciszták. A felsorolt rendellenességek egy-egy állományban gyakran sok tehén esetében halmozottan jelentkeznek. A GnRH- és a
prosztaglandin (PG) készítmények kombinált alkalmazásával lehetőség nyílik a felsorolt anomáliákból eredő veszteségek csökkentésére. A ciklus-indukciót, az ivarzás- és ovuláció-szinkronizálást és
az időzített termékenyítést is felölelő tíznapos GnRH – PG – GnRH
kezelési programot széles körben, rendszeresen alkalmazzák. Az
eljárás hatékonyságát (szinkronhatás) és eredményességét (fogamzási arány) a kezelési csoportba sorolt tehenek egészségi, szaporodásbiológiai állapota és a program megkezdésének (a 0. napi első
GnRH injektálás) időpontja befolyásolja elsősorban. Nem hanyagolható el azonban a különböző GnRH-készítmények és adagjainak
szerepe sem.
Saját vizsgálatainkban arra kívántunk választ kapni, hogy milyen
hatékonysággal és eredménnyel használhatók a különböző GnRH
készítmények zavart reprodukciójú tehenek kezelésében. Az állatgyógyászatban használatos GnRH-k közül 3 fő csoportot különböztetünk meg:
1. A GnRH-k régóta ismert első generációját a természetben is előforduló úgy nevezett „natív” GnRH-k, gonadorelinek szintetikus
változatai alkotják (Ovarelin, Fertagyl). Ez egy tíz aminosavból álló
úgynevezett dekapeptid (Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-ProGly). Ezek az állatgyógyászatban legrégebb óta alkalmazott készítmények (5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2).
2. A modernebb, második generáció szintetikus hatóanyaga a
buserelin (Receptal, Busol), egy kilenc aminosavból álló úgy nevezett nonapeptid (Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ser(tBu)-Leu-Arg-Pro).
3. A GnRH-k harmadik, legújabb generációját a modern peptidszintézis tette lehetővé egy kedvezőbb aminosav sorba rakással.
Ez az új hatóanyag a D-Phe6-GnRH (Depherelin Gonavet Veyx).
A különbség a természetes GnRH, más néven natív-gonadorelin és
ennek újabb szintetikus változata között az, hogy a 6-os pozícióban
lévő glicint kicserélték D-fenilalninra. Az ily módon létrejött GnRH
(5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Phe-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2) hosszabb
hatástartamú és lényegesen nagyobb affinitású a hyppphysis GnRH
receptoraihoz. Ugyanakkor nagyobb rezisztenciával rendelkezik a peptidázzal szemben. Ennek köszönhető, hogy a D-Phe6Gonadorelin 10-szeres hatékonyságú a természetes GnRH-hoz
képest.
Vizsgálatainkat a Nagyalásonyi „Táncsics” Zrt. ezres létszámú tehenészetében végeztük 2009. április és november közötti időszakban. A mélyalmos tartású, naponta háromszor fejt, 28 l körüli fejési
átlagú tehenészetben a háromhetenként végzett szaporodásbiológiai
vizsgálatok során évi mintegy 300–350 tehénen végeznek ivarzásés ovuláció szinkronizálást. Az olyan páratlan krotália (fül) számú

teheneket, amelyeknek ivarzását az elléstől közel 100 nap alatt nem
észlelték, amelyek utolsó termékenyítésre „üresek” maradtak, illetőleg amelyek valamelyik petefészkén anovulációs cisztát tapintotinjekciót adtunk im. („B” csoport). A termékenyítések e csoportnál is 2. táblá
tak 2,0 ml Ovarelinnel ( 100 mg gonadorelin) kezelték im. A hason- pok szer
az elõbb leírtak szerint történtek. A kezelés-sorozat hatékonyságának
ló
mutató páros
ugyanakkor
és rendellenességeket
eredményének elbírálásakor
csakfülszámú
a 9.–11. teheneket
nap közötti
terméke6
GnRH)
im.
injekcióval
kezel- Részlete
2,0
ml
Depherelin
(100
mg
D-Phe
nyítéseket vettük figyelembe. A vemhességi vizsgálatok e terméketék
(0. nap).
nyítéstõl
számított 50–60 nap között történtek rektális tapintással. A
A
7. napon
2,0 ml PGF
Veyx forte
im. injektálása,
majd
a 9. nap – a „A” Ova
kapott
eredmények
statisztikai
elemzését
chi-próbával
végeztük.
páratlan-páros megosztásnak megfelelően – újabb 2,0 ml Ovarelin, Termé
illetve Gonavet im. adagolása következett. A termékenyítések nem Vemhe
Eredmények
időzítve, hanem egy Vesztfália
rendszerű aktivitásmérő – lépés- Vemhe
számláló jelzése alapján, illetve ennek híján, a 10. napon rektális Gonav
Tíz kezelési
idõpontban
összesen
178héttel
tehenet
szinkronizáltunk.
Aza Termé
vizsgálat
alapján
történtek.
A három
későbbi
vizsgálatkor
Vemhe
elléstõl a kezelés megkezdéséig ( 0. nap) átlag 197 nap telt el. Az „A”
felsorolt anomáliákkal terhelt újabb tehéncsoport páratlan fülszámú Vemhe
kezelési csoport négy idõpontjában 34 Ovarelin injektálás történt. A
egyedei 2,5 ml Busol (0,01 mg buserelin) injekciót, a páros fülszá34 tehén elléstõl eltelt átlagos ideje 200 nap volt. A termékenyített „B” Bus
mú
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A 37 termékenyített (66,1%) egyed közül 11 (29,7%) bipróbával
végeztük.
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Az ovsynch eljárás hatékonyságának és eredményességének
egyik
2010/4
legfontosabb elõfeltétele az idõtényezõ. Nem mindegy ugyanis, hogy
a beavatkozások nyári kánikulában, vagy a késõ õsz – kora tavasz
közötti alacsony hõmérsékleten történnek. Az elmúlt évben májusban

zonyult vemhesnek. A különbség szignifikáns (p<0,01) (1. táblázat).
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kezelések megoszlása,
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Részletezés
GnRH készítmény:
Kezelés (n)
Eltelt idõ (nap)
Termékenyített (n)
Termékenyített (%)
Vemhes (n)
Vemhes (%)

„A”
Ovarelin Gonavet
34
33
200
196
26
26
76,5
78,8
5
7
19,2
26,9

Busol
55
192
32
58,2
6+
18,8

„B”
Össz.
Gonavet
56
178
200
197
37
121
66,1
68,0
11+
29
29,7
24,0

+ p<0,01

Tíz kezelési időpontban összesen 178 tehenet szinkronizáltunk.
A két csoport kezelésének eredményét az ellés óta eltelt napok
Az elléstől a kezelés megkezdéséig (0. nap) átlag 197 nap telt el.
szerinti bontásban a 2. táblázat illusztrálja. Eszerint a 178 tehén közül
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hes (18,8%). Az egyidejűleg Gonavettel kezelt 56 tehénellés óta eltelt átlagos ideje 200 nap volt. A 37 termékenyített (66,1%) egyed
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Hazai szerzőink
A két csoport kezelésének eredményét az ellés óta eltelt napok szerinti bontásban a 2. táblázat illusztrálja. Eszerint a 178 tehén közül
mindössze 15 egyednél történt a kezelés a 100 pp napnál korábban.
A 10 (66,7%) termékenyített állat közül 1 (10,0%) vemhesült. A
101 és 200 pp nap között kezelt 92 állatból 60-at (65,2%) termékenyítettek, 13 (21,7%) egyedet eredményesen. A 201–300 nap
között kezelt (n=45) és termékenyített (n=30) (66,7%) állat közül
9 (30,0%) vemhesült, míg a 301 napon túl kezelt (n=26) és termékenyített (n=21) (80,8%) tehén közül 6 (28,6%) lett vemhes. Az
Ovarelinnel, illetőleg a Busollal kezelt tehene közül inkább a 200
napnál korábbiak, a Gonavettel kezelt két csoportban pedig a 200
napon túliak kezelése volt eredményesebb (2. táblázat).
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2. táblázat:
táblázat: A
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elléstõl
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(pp) (pp)
nanapok
szerint
pok szerint
Részletezés
81-100

Az elléstõl a kezelésig eltelt nap
>301
101-200 201-300

Össz.

„A” Ovarelin (n)
Termékenyített (n)
Vemhes (n)
Vemhes (%)

2
1
0
0

16
13
3
23,1

12
10
2
20,0

4
2
0
0

34
26
5
19,2

Gonavet (n)
Termékenyített (n)
Vemhes (n)
Vemhes (%)

1
1
0
0

20
14
2
14,3

7
6
4
66,7

5
5
1
20,0

33
26
7
26,9

„B” Busol (n)
Termékenyített (n)
Vemhes (n)
Vemhes (%)

7
4
0
0

27
17
4
23,5

12
4
0
0

9
7
2
28,6

55
32
6
18,8

Gonavet (n)
Termékenyített (n)
Vemhes (n)
Vemhes (%)

5
4
1
25,0

29
16
4
25,0

14
10
3
30,0

8
7
3
42,8

56
37
11
29,7

Össz. kezelt (n)
Eltelt (nap)
Termékenyített (n)
Vemhes (n)
Vemhes (%)

15
92
10
1
10,0

92
137
60
13
21,7

45
245
30
9
30,0

26
381
21
6
28,6

178
197
121
29
24,0

Összegzés
A szerzők egy ezres létszámú tehenészetben Ovsynch protokol
szerint különböző GnRH-készítményekkel kezeltek olyan zavart
reprodukciójú teheneket, amelyeknek az utolsó elléstől a kezelésig
eltelt átlagos ideje 197 nap volt. A háromhetenkénti szinkronizálások során a kezelt állatokat felváltva „A” és „B” csoportba sorolták. Az „A” csoport páratlan krotália számú egyedeit (n= 34) 2,0 ml
Ovarelin injekcióval kezelték im. (a protokol 0. és 9. napján), míg
a páros számú tehenek (n= 33) 2,0 ml Depherelin-Gonavet injekciót kaptak im. ugyanakkor. A „B” csoport páratlan számú állatait
(n=55) 2,5 ml Busol im. injekcióval kezelték, a páros számú egyedek (n=56) pedig 2,0 ml im. Depherelin-Gonavet injekciót kaptak.
A protokol 7. napján valamennyi (n=178), tehén 2,0 ml PGF Veyx
forte injekciót kapott im. A termékenyítést nem időzítve, hanem egy
Vesztfália-rendszerű aktivitásmérő és lépésszámláló jelzése, valamint a 10. napi rektális vizsgálat alapján végezték a 9.–11. nap között. Az Ovarelinnel kezelt 26 termékenyített (a kezeltek 76,5%-a)
tehén közül 5 (19,2%) vemhesült, míg az ugyancsak 26 termékenyített Gonavettel kezelt (78,8%) állat közül 7 (26,9%) lett vemhes.
A különbség nem szignifikáns. A „B” csoport Busollal kezelt állataiból 32-t (58,2%) termékenyítettek, közülük 6 (18,8%) vemhesült.
Az ugyanebben a csoportban Gonavettel kezelt, termékenyített 37
(66,1%) tehén közül 11 (29,7%) lett vemhes.
A különbség szignifikáns. (p<0,01). Az Ovarelinnel, illetőleg a
Busollal kezelt állatok esetében az eredményt tekintve nem volt lényeges különbség aszerint, hogy 81–200, vagy 200-nál több nap telt
el az elléstől a kezelésig, viszont mindkét csoport Gonavettel kezeltjeinél a 200 napon túliak vemhesülése lényegesen felülmúlta a 200
napnál korábban kezeltekét. A szerzők véleménye szerint a Busol
injekció javasolt adagja (2,5 ml) valószínűleg kevés a problematikus tehenek egy részénél a ciklus beindítására, illetőleg az ovuláció
szinkronizálására.
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vemhes üszők jelentős hányadát értékesítenie kellett. A tehénlétszám
csökkenését elkerülendő több un. „selejt-jelölt” tehén kapott további
lehetőséget a vemhesülésre. E döntés jogosságát bizonyítja főként
a két Gonavettel kezelt csoport (n=34) teheneinek termékenyítési
(n=28; 82,4%) és vemhesülési eredménye (n=11; 39,3%). E szakirodalmi szemszögből is megfelelő két százalék értékből egyrészt
arra lehet következtetni, hogy – az egyébként gyenge eredmények
ellenére – a kezelések végrehajtása és a termékenyítések kellő szakszerűséggel történtek. Másfelől a tejtermelés csökkenése, a kondíció
javulása, az anyagforgalmi „bevétel-kiadás” arányának megváltozása kedvezhetett a késői vemhesüléseknek. Az időtényező mellett
természetesen befolyásolja a kezelések eredményét az alkalmazott
készítmény és annak adagja is. Az Ovarelin kezelések teljesítménye elmarad a kontrollként használt Gonavet injekciók elég szerény
eredményétől is. Ráadásul az üresen maradt tehenek között több
esetben anovulációs cisztát lehetett tapintani. A Busol injekciót – a
használati utasításnak megfelelően – 2,5 ml (0,01 mg) mennyiségben adagoltuk a 0. és a 9. napon egyaránt. Az ugyancsak buserelint
tartalmazó Receptal készítménynél az acikliás, anösztruszos és
cisztás petefészkű állatoknál a javasolt dózis ennek a duplája. Ha
a kezelendő csoportban olyan állatok vannak többségben, amelyek
acikliásak (tehát nincs valamilyen stádiumú sárgatestjük), a 2,5 ml
dózis hatására – ha egyáltalán bekövetkezik az ovuláció – a 7. napra
nem lesz a PG-kezelésre megfelelően reagáló sárgatest. A 2,5 ml-es
dózis a 9. napon is inkább tekinthető ovuláció serkentő (stimuláló),
mint szinkronizáló adagnak. Valószínűleg a Busol nem elegendő
adagja eredményezte itt a legalacsonyabb termékenyítési arányt.

Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Új kormány, új remények
Ahogy arról egyik lenti cikkünk is szól, a kereskedelmi láncok
lépten-nyomon, sorozatosan, visszaesően hágják át az érvényes
jogszabályokat. Bár emiatt - érthetetlen módon - még mindig
csak jelképes bírságokat kapnak, most mintha élénkülne megrendszabályozásuk.
A megszoksz, vagy megszöksz elvet több országban is alkalmazzák. Jöttek már hírek Oroszországból és a közeli Lengyelországból is emiatt a piacot elhagyni szándékozó kereskedelmi láncokról. Mi már egészen elfelejtettük, milyen a cselekvő kormányzás.
Most aztán csak kapkodjuk a fejünket. Kommandók, munkaügyi
és fogyasztóvédelmi ellenőrzések, és másodlagos élelmiszerellenőrzés a láncok nyakán. A fejek is elkezdtek már hullani.
Az összehangoltnak tűnő lépések egyik legfantáziadúsabbja az
úgynevezett másodlagos élelmiszerellenőrzés. Hangsúlyozom,
nem magyar találmány, hiszen több európai uniós tagállamban
van rá példa. A 3/2010. (VII. 5.) VM számú, az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és
nyomonkövethetőségről szóló rendeletmódosítás kommunikált
célja, hogy akadályt emeljen az alacsony minőségű élelmiszerek
piacunkra kerülése elé. Természetesen, ez a hazai előállításúra
ugyanúgy vonatkozik, mint az importra, de a hangsúlyra jól utal
a miniszter kijelentése: „A mindenhonnan ideáramló élelmiszerhamisítványokat száműzzük a boltok polcairól”. Egy ilyen intézkedéssorozatnak ugyanakkor komoly visszatartó ereje van, és a
fogyasztókat is orientálhatja - tette hozzá. A miniszter reményei
szerint az élelmiszer-hamisítványok ezáltal eltűnnek a piacról.
Az intézkedés fogyasztóvédelmi szempontból is fontos, segíti az
egészségvédelmet.
A valódi cél abból is kiviláglik, hogy tudjuk, Magyarországon
nincs nagyobb gond az élelmiszerbiztonsággal, mint bármely
más EU tagállamban. Nem azért kell tehát többet ellenőrizni,
mert gond van az élelmiszerbiztonság terén. Sőt, ezt ki is kell
kérnünk magunknak. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy nálunk kevesebb az élelmiszerekkel kapcsolatos botrány, mint a
többi tagállamban. A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal információi szerint, 2009-ben összesen 3322 bejelentés érkezett
az európai gyorsriasztási (RASFF / Rapid Alert System for Food
and Feed) rendszerbe, melyből 2,5 százalék volt magyar vonatkozású, és csupán 0,6 százaléka volt magyar származású élelmiszer, amely nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően jó
eredmény.
Európai Unió
„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.
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„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 befektetés-igényes 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.
Továbbra is veszélyben van az európai tejtermelés
Brüsszelben bemutatták annak magas szintű szakértői munkacsoportnak a javaslatait, amelyet az európai tejtermelő szektor
válságkezelésére hoztak létre. A munkacsoport hét ajánlást fogalmazott meg az ágazat számára, amelyek elsősorban a szerződéses kapcsolatok átláthatóságának növelését, a termelői
alkupozíció megerősítését, rugalmas piacszabályozó eszközök
(biztonsági háló) létrehozását és az áringadozás csökkentését
célozzák.
Alapágazatról van szó
„A Bizottság elfeledkezik arról, hogy nem egy közönséges szektorról, hanem alapágazatról van szó, ahol a rossz döntések akár
5-10 évre is visszavethetik a termelést. Magyarországnak úgy
tűnik, egyre kevesebb szövetségese van abban a harcban, amit az
előző kormány a tejkvóták visszaállításáért folytatott. Magyarország a termelőknek szánt üzenetként azt szerette volna elérni,
hogy legalább a 2010-re tervezett kvótaemelést fagyasszák be,
de ez a kérés is süket fülekre talált” - mondta Tabajdi Csaba, az
Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának főtagja. „Tudni kell, hogy a teljes uniós termelés a jelenlegi kvótaszint alatt van. A tagországok a rájuk eső részt arányosan
osztják el a termelőik között. A kvóták emelését eredetileg azzal
az indokkal vezették be, hogy a versenyképesen termelni tudó
gazdaságok több kvótához juthassanak. Végül a hatás fordított
lett, az egész európai ágazat versenyképessége romlott, igaz,
több világpiaci tényező összetett hatásaként.”- hangsúlyozta a
képviselő.
Pillanatnyi, de nem elegendő segítség
A tejkvóta-rendszer felszámolása jelenleg a termelés koncent2010/4
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rációja, és egyes területeken való részleges vagy teljes megszűnése felé hat. A kvótarendszer eltörlése esetén az olcsóbb importtermékek aránya nőne, a magyar gazdaságok általános versenyképességi problémái még egyértelműbbé válnának, a hazai termeléscsökkenés pedig valószínűleg felgyorsulna.
Tehát a kvótaemelés a magyar tejtermelés számára egyértelműen hátrányos.
Sajnos a termelői ár esése jelenleg egyáltalán nem mutatkozik
meg a fogyasztói árképzésben, tehát a vásárló nem kapja meg
olcsóbban ma sem a tejtermékeket. A különbséget elnyelik
a feldolgozók és a kereskedelmi láncok. Tabajdi szerint a tejtermelőknek pillanatnyi, de nem elegendő segítséget nyújthatnak
az Európai Bizottság válságintézkedései, valamint a termelők
megsegítésére létrehozott 300 millió eurós tejalap. Az FVM
ezen kívül tagállami hatáskörben egyéb nemzeti támogatásokat
is folyósított, és remélhetőleg folyósít a jövőben is.
Egységes európai tejpiacra van szükség
Glattfelder Béla, fideszes európai parlamenti képviselő szerint a tejpiaci magasszintű munkacsoport (továbbiakban:
munkacsoport) javaslatai nem oldják meg a tejtermelő gazdák problémáit és ellentétesek az egységes európai agrárszabályozással. Ehelyett olyan intézkedésekre lenne szükség,
amelyek egységesen, európai szinten szabályozzák a tejkínálatot.
A munkacsoport tavaly, az Európai Bizottság kezdeményezésére
jött létre. Tagjai a tagállamok képviselői és a tejtermelői valamint
a tejipari érdekképviseletek. Feladata, hogy javaslatokat dolgozzon ki egyrészt a tejválság megoldására, másrészt a tejkvóták
2015-ben történő megszűnése utáni tejpiaci szabályozásra.
Glattfelder Béla a munkacsoport nemrég nyilvánosságra hozott
jelentése kapcsán emlékeztetett rá: a tejpiac válságának fő oka a
tejkvóta-emelés. A tejágazat jelenlegi súlyos helyzetéért ezért a
kvótaemelésről két lépcsőben döntő Európai Bizottság és nemzeti kormányok a felelősek. A döntés az Európai Bizottság 2007
decemberében kiadott téves piaci előrejelzésein alapult, de a
Tanácsban a tagállamok agrárminiszterei szavazták meg. A kvótaemelések legfőbb célja, hogy előkészítsék a kvóták majdani
végleges megszűnését.
Magyarországnak egyébként még kedvező piaci helyzet esetén
sem lett volna érdeke a kvótaemelés, hiszen a jelenlegi kvótánkat sem vagyunk képesek kihasználni. Ezért a termelési korlátok
eltörlése is ellentétes a magyar érdekekkel. A magyar néppárti
delegáció ezért az Európai Parlamentben a kvótaemelés ellen
szavazott, és arra szólította fel az akkori magyar mezőgazdasági
minisztert – eredménytelenül –, hogy az Agrárminiszterek Tanácsában utasítsa el a kvótaemelést. Az akkori szocialista kormány
mindkét alkalommal megszavazta a termelés növelésének engedélyezését.
A magasszintű munkacsoport legfontosabb javaslata, hogy a tejpiacot hosszú távú, a termelők és feldolgozók között megkötendő felvásárlási szerződésekkel szabályozzák. Ezekben meghatároznák a tej felvásárlási árát, amely tagállamonként eltérő lenne.
Sőt, a tagállam dönthetne arról is, hogy egyáltalán bevezeti-e az
új intézkedéseket. Ezzel a tejszektorban valójában lebontanák az
egységes, közös piaci szabályozást. A szabályozásból kimaradnának a kereskedők, márpedig így nem oldódna meg az egyik
legfontosabb probléma, a jövedelmek aránytalan eloszlása az
élelmiszerláncban.
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Glattfelder Béla szerint a munkacsoport stratégiai javaslatai csalódást okoztak, mert valójában az egységes piacszabályozás lebontását célozzák a tejszektorban. Ehelyett a 2015-ben megszűnő kvótarendszer helyébe lépő egységes, közösségi szintű kínálatszabályozó intézkedésekre van szükség, amelyek megvédik a
tejtermelő gazdákat az utóbbi években tapasztalható szélsőséges
áringadozásoktól.
Tejtermelők tüntetnek
Brüsszelben július közepén zajlott az Unió mezőgazdasági minisztereinek tanácskozása, mely közben az Európai Unió Tanácsának épülete előtt gazdák tüntetnek.
A gazdák többek között Németországból, Ausztriából, Belgiumból és számos más uniós tagországból érkezetek, és az alacsony
tejárak ellen tiltakoznak.
A tüntetők Európa-szerte egységes, legalább 40 centes felvásárlási árat követeltek. A miniszterek tárgyalásokat folytattak egyebek mellett arról, hogy sok más termékhez hasonlóan a tejre is
létrehozzanak-e egy határidős árutőzsdét.
Új-Zéland megnyitotta piacán az európai nyers tejtermékek
előtt
Akár jelképesnek is tekinthetjük az új-zélandi kormányzat azon
döntését, hogy ezentúl nem csak pasztőrözött, hanem nyers tejtermékek is kerülhetnek piacukra. Mivel a világ legnagyobb
tejtermék exportőréről van, aki e pozícióját támogatások nélkül
érte el, a lépés inkább gesztus értékű, a két fél közötti gazdasági
kapcsolatok élénkítésének egyik apró lépése. Az EU és Új-Zéland ugyanis állategészségügyi egyezményt írtak alá.
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Valódi áttörés a nagy teljesítményű
szarvasmarhafajták anyagcsere és
szaporodásbiológiai zavarainak kezelésében
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Jelentősen megnő a frissen ellett tehenek étvágya és szárazanyag felvétele.
Már a fogadó- és a nagytejű csoportban javul az energiastátusz.
Javul az általános kondíció, csökken a ketózis veszélye.
Kedvezőbb egészségügyi státusz.
Megnő a fehérjeszintézis, ami a magas vérplazma IGF-I szintre és
az inzulinszerű hatások normalizálódására vezethető vissza.
Stabilizálódik, illetve növekszik a tejfehérje %.
Meghatározó mértékben nő az összes termelt tej mennyisége.
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Agrár Európa
Növekvő tejtermék piaci árak 2010 első felében
A 2010. júniusi adatok szerint az Európai Unióban a tejtermék
tömegcikkek piaci árai jelentősen meghaladták az intervenciós
árak szintjét. Az alábbi táblázat euró/tonnában mutatja a júniusi árszinteket. A harmadik oszlopban jól látható, hogy milyen
mértékben álltak a piaci árak az intervenciósak felett. Az európai
árak még így is a világpiaciak alatt voltak júniusban. Kivételt ez
alól a vaj képez, ami valószínűleg a magas intervenciós készletszint miatt alakult ki.

Vaj
Sovány tejpor
Teljes tejpor
Cseddár sajt
Edámi sajt

EU interEU piaci ár
venciós ár		

EU piaci/
Világpiaci ár
intervenciós%		

Világ/
EU piaci%

2 218
1 698
2 066
2 484
2 167

151,6
136,9
142,8
114,8
134,8

98,2
104,5
106,3
112,9

3 362
2 325
2 950
2 852
2 922

3 300
2 429
3 137
3 219

Forrás: USDA AMS

265 eurós tejtermelési támogatás a szlovákiai gazdáknak
A szlovákiai tejtermelő ágazatban a jelenlegi árviszonyok miatt
várható veszteségek komoly leépítési folyamatot indítottak el,
amelyet a szaktárca vezetése költségvetési támogatással próbál
megállítani. Amint az a módosított támogatáspolitikai elképzeléseket ismertető tájékozatón Besztercebányán elhangzott, a tejtermelés támogatási rendszerében idén tehenenként 264,6 euró –
mintegy 8 ezer korona – támogatásra számíthatnak az ágazatban
még tevékenykedő gazdák és tejtermelő gazdaságok.
Az említett összeget a nagy számosállat-egységekre járó közvetlen kifizetésként folyósított 148 euró, az állami segítségnyújtás formájában a tehenek nyilvántartási adataiért kifizetett 16,6
euró, valamint a fejőstehenekre kifizetett 100 euró teszi ki.
A nagy számosállat-egységre nyújtott támogatások folyósításának legfontosabb feltétele a termőföld legalább 0,1 százalékos
nagy számosállat-egységgel való terheltsége, vagyis a termőterülettel említett arányban levő állatlétszám.
Megállapodás a tej 2010. II. félévére érvényes termelői áráról Lombardiában
Július végén Megállapodást kötött egymással Lombardiában
két jelentős partner: a tejipar részéről a Padania Alimenti Srl.
(FEDERLOMBARDA) és a termelők érdekvédelmi képviseletének nevében a Libera Associazione Agricoltori Cremonesi
(Confagricoltura tag), a közvetlenül a termelőtől történő felvásárlás esetén az első osztályú tejért fizetendő termelői minimum
áráról. Ezek szerint a Padania Alimenti Srl. a következő árakat
fizeti Lombardiában:
2010. július:
2010. augusztus:
2010. szeptember:
2010. október:
2010. november:
2010. december:

36,60 eurocent/liter +10% ÁFA
37,00 eurocent/liter +10% ÁFA
37,70 eurocent/liter +10% ÁFA
37,70 eurocent/liter +10% ÁFA
37,70 eurocent/liter +10% ÁFA
37,70 eurocent/liter +10% ÁFA

Bár ez a megállapodás korántsem olyan széleskörű, mint amit ez
év januárjában kötöttek Lombardiában, de fontosságát mégis az
támasztja alá, hogy Lombardiában állítják elő az olasz tejtermelés 40 százalékát és ez a megállapodás irány mutató Olaszország
egész területére nézve. A januári megállapodás szerint 33,156
eurocent/litert fizettek ez év június 30-ig.
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A jelen megállapodás további növekedést jelent, és fontos azt
is hangsúlyozni, hogy az ipar képviselői úgy ültek le tárgyalni,
hogy a legutolsó ajánlatuk 34,5 eurocent/liter lesz.
(forrás: VM)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Átlagos termelői tejár alakulása
Lombardiában (eurocent/liter)
39,22
36,20
33,54
33,13
33,87
36,65
35,13
33,96
33,83
33,76
32,07
34,47
39,48
27,31
33,15

Magyarország
Hazánk a bel- és az árvíz károk okozta pénzügyi veszteségekre való tekintettel kezdeményezte az Európai Bizottságnál az
egységes területalapú (SAPS) valamint a különleges tejtámogatás előrehozott előleg formájában történő kifizetését.
A bizottság felhatalmazása alapján október 16-tól lehetne megkezdeni az egységes területalapú támogatás kifizetését, mely az
ütemterv szerint 2010. december 1-ig befejeződne. Így a somogyi földhasználók az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból
(EMGA) a jogszabályban rögzített 2010. december 1. és 2011.
június 30. közötti időszak helyett már az idén hozzájutnának az
uniós forrás 80 százalékhoz, legfeljebb hektáronként 137 Euróhoz (kb. 37 ezer Ft), összesen mintegy 8,5-9,0 milliárd Ft-hoz.
A hazai tejtermelők ez év őszén – a Bizottság pozitív elbírálása
esetén – a különleges tejtámogatás keretében tejkilogrammonként 6,50-6,70 Ft-hoz juthatnának, amely nagyban segítené az
önköltség alatti, valamint a felvásárlási ár közötti árrés, vagyis a
veszteség csökkenését.
Végre készül a tízéves agrárkoncepció!
Közösen megalkotott, konszenzuson alapuló stratégia nélkül lehetetlen, hogy kihasználjuk azt a jelentős potenciált, ami mindig
is rendelkezésünkre állt a mezőgazdaság és az élelmiszeripar
terén, és nem kevéssé földrajzi fekvésünknek köszönhető. Ez
közhely, de attól még igaz. Húsz éve minden kormány ígéretei
között ott volt a nemzeti agrárstratégia, de most először kezdődött el olyan munka, ami előre is viszi az ügyet. Az, hogy ez valójában már agrárstratégiai koncepcióvá szelídült, azt jelzi, hogy
tisztában vannak azzal, hogy a stratégia-alkotás egy igen hos�szadalmas folyamat, és az év végéig a megfelelő méretű egyetértés elérése igen nehéz lenne. E cikk szerzőjének számos alkalma nyílt már vállalati és ágazati stratégiák kialakításában részt
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Hazai szerzőink
venni, s mint ilyen mondom helyes, hogy inkább a koncepció
kifejezés kerül a címlapra. Másrészt viszont nincs értelme agrárkoncepcióról beszélni. Csak élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési koncepciót van értelme alkotni, hiszen a mezőgazdaság
az élelmiszeripar és a forgalmazók nélkül partra vetett hal, és a
vidék fejlődése is csak álom. Ha ezt sikerül megérteni, és túllépni a mezőgazdaságban való gondolkozáson, elkerülhető az előző
szakkormányzatokéhoz hasonló bukás. Mert azt ugye senki sem
vitatja, hogy a magyar agrárgazdaság eddigi irányítói legfeljebb
a piacvesztés lassításáig jutottak el, a jövőkép szóba sem került.
Lehetetlen nem észrevenni, hogy most valóban változnak a dolgok. Jogszabályok tömegei formálják a piaci lehetőségeket, beavatkozások borzolják a kedélyeket. Az új kormány ”belecsapott
a lecsóba”. A kormányzó párt országgyűlési képviselőcsoportjának vidékfejlesztési munkacsoportja által jegyzett 21 fő és igen
sok alpontból álló problémafeltáró összeállítása is jelzi, hogy a
megfelelő felhatalmazáshoz megfelelő elszántság is társul végre. Lapunk ehavi számában több olyan új jogszabály hatását is
górcső alá vesszük, amely az élelmiszerpiacot érinti. De azt az
alkalmat sem hagyhatjuk kihasználatlanul, hogy az oly régóta
emlegetett és áhított agrárstratégia tárgyában is megmozdult
az állóvíz. Nyilvánvaló, hogy nem a politika dolga középtávú
szakmai terveket készíteni, de nálunk oly mély gyökerei vannak
annak, hogy az iránymutatást – leginkább támogatás formájában
– a szakminisztertől várják, hogy csak a Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálásával képzelhető el a létrejötte.
A szaktárca vezetője nemrégiben sajtótájékoztatón közölte, hogy
a tízéves koncepció tartalmazza majd azokat a feladatokat, amelyeket a minisztérium a következő 10 évben el kíván végezni. A
tervezet várhatóan ez év végéig készül el.
Ángyán József parlamenti államtitkár közölte: a tárcánál nemcsak az ágazatot érintő koncepciót készítik el, hanem azt a stratégiai tervet is, amely komplex módon tartalmazza majd a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, valamint a minisztérium felügyelete
alá sorolt többi terület, a környezetgazdálkodás és természetvédelem feladatainak összességét. Itt szólal meg a vészcsengő: hiszen az élelmiszeripar is a felügyelt területek közé tartozik!
Információink szerint a munka a szakmai szervezettek való
egyeztetéssel vette kezdetét. Ha valaki, akkor e szervezetek tudják, hol vannak beavatkozási pontok az előrelépés érdekében.
Évek óta szajkózzák a problémákat. Segítségükkel összeállítható az az alapdokumentum, amit aztán társadalmi egyeztetés
révén lehet stratégiai koncepcióvá csiszolni.
Itt van járt a legfontosabb felismerés: a probléma gyökerében a
belföldi piacvesztés áll. Stabil és erős belföldi értékesítés nélkül
nincs értelme fenntartható fejlődésről, jövőről beszélni. Minden
eszközt be kell vetni, arra, hogy a magyar termékek iránti igény,
a velük szembeni elkötelezettség növekedjen. A fogyasztói tudatformálás eszközei változatosak, a közösségi marketingen,
a minőség és eredet fokozottabb ellenerőzésén keresztül akár
a munkaügyi ellenőrzésekig is terjedhetnek. A tennivalók sora
igen hosszú, a mozgástér igen szűkös. Főleg anyagi értelemben.
A legfontosabb kulcsszavak tehát már röpködnek: a jövő évi uniós elnökségben rejlő lehetőségeink; a Hungarikumokról szóló
törvény; az alternatív értékesítési csatornák erősítése; a kis és
közepes vállalkozások helyzetének megerősítése; a tömegtermékek feletti kategóriák erősítése; a támogatási rendszerek újragondolása; a K+F tevékenység, a technológiai transzfer erősítése. Azt gondolom, hogy minden olvasónk nevében mondhatom,
hogy nagy reményekkel vagyunk az élelmiszergazdasági straté38 Holstein Magazin

giával kapcsolatban, és szívesen ajánljuk fel segítségünket elkészítéséhez, hogy olyan jövőkép álljon össze, amit közös erővel
valósággá is tudunk tenni.
Alföldi Tej korrigált törzstőke, csökkenő felvásárlás
A tagok „tejkvóta-mozgásai” miatt korrigálta törzstőkéjét a
hazai tejfelvásárlásban piacvezető szerepet betöltő Alföldi Tej
(AT) Kft. – mondta Mélykúti Tibor, a székesfehérvári tejüzemet
működtető vállalat ügyvezető igazgatója. Ugyanakkor a cég felvásárlásai folyamatosan csökkennek: az idei tervekben 270-280
millió liter tej átvétele szerepel, miközben a cég néhány éve még
350-390 millió liter alapanyagot vett meg. A visszaesés hátterében a tejtermelés csökkenése és a veszteséges feldolgozóipari
termékgyártás áll. A tejipar júliustól 4-6 százalékos áremeléssel
igyekszik javítani piaci pozícióit.
Tőkeemelést hajtott végre a közelmúltban a hazai tejfelvásárlásban vezető szerepet betöltő AT – erősítette meg értesüléseinket Mélykúti Tibor. A mostani változtatás oka az volt, hogy
a vállalat társasági szerződése szerint a tulajdonos állattartóknak tejtermelési kvótájukkal arányos részt kell vállalniuk a Kft.
törzstőkéjéből. Így azoknak, akik a piacon tejkvótát vásároltak
vagy az állami tartalékból igényeltek ilyet, növelniük kell vagyoni hozzájárulásaikat.
A mostani tőkeemelés 12,25 millió forintot tesz ki, amelyet a
123 jelenlegi tulajdonosból tizenkilenc hajtott végre. Ezzel az
AT törzstőkéje mintegy 1,225 milliárd forintra nőtt. A társasági
szerződés szerint ugyanakkor meg kell válniuk törzsbetéteiktől
azoknak, akik ki akarnak lépni a vállalatból. Üzletrész-átruházási szándékukat a közelmúltban módosított okirat szerint minden
év októberében jelenthetik be az ügyvezető igazgatónak. A kilépők törzsbetéteire a társaság maradó tulajdonosainak elővásárlási joguk van.
Mélykúti Tibor szerint az állattartók általában azért lépnek ki az
AT-ből, mert abbahagyják a termelést. Az elmúlt évben is volt
néhány ilyen eset a negatív gazdálkodási eredmények miatt, az
idén pedig egyes helyeken a természeti csapások vezethetnek az
állatállomány felszámolásához. Az Alföldi Tej ez évben 270-280
millió liter tej felvásárlását tervezi, amellyel megőrizné piacvezető szerepét a Csányi Sándor OTP elnök-vezérigazgató tulajdonában lévő, 230-240 millió liter tejet átvevő szegedi Sole-MiZo
Zrt. előtt. Ugyanakkor a tejágazat zsugorodását jelzi, hogy az
AT néhány éve még 350-390 millió liter tejet vásárolt fel évente,
elsősorban saját tejtermelő tulajdonosaitól.
A tejtermelés csökkenését ugyanakkor fékezheti, hogy a felvásárlási árak – főként a jobb exportpozíciók miatt - javultak a tavalyiakhoz képest: a termelők egy liter tejért most 60 helyett 68
forintot kaphatnak, miközben az előző kormány tavasszal válságcsökkentő intézkedéscsomagot is életbe léptetett. Az emelkedő átvételi árak viszont a feldolgozók költségeit növelik, ezért
a gyártók júliustól 4-6 százalékos tejtermékdrágulást jelentettek
be kereskedelmi partnereiknek. Az előrejelzések szerint a tejipari veszteségek csökkentése érdekében szeptembertől újabb,
hasonló léptékű árváltoztatásra is szükség lesz.
(forrás: Agromonitor)
Két áremelést vár idén az Alföldi Tej Kft.
A társaságnál arra számítanak, hogy júliusban 4-6, év végétől
további 4-6 százalékkal emelkedik a tej és a tejtermékek ára Magyarországon – mondta Mélykúti Tibor, az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. (ATÉB) ügyvezető igazgatója. Az ATÉB
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Sano TMR Profi
Telepi analízis
Szaktanácsadás
Takarmányozási koncepció
Takarmányozási kontroll

Sano TMR-Profi
takarmánykeverő-kiosztó kocsi
Mini 3 m3-től 5 m3-ig.

Sano TMR-Profi
takarmánykeverő-kiosztó kocsi
Kompakt 7 m3-től 12 m3-ig.

Sano TMR-Profi
takarmánykeverő-kiosztó kocsi
Premium 9 m3-től 16 m3-ig.

Sano TMR-Profi
takarmánykeverő-kiosztó kocsi
Premium Duo 12 m3-től 30 m3-ig.
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A vertikális csiga garantálja a
tökéletes és gyors keverést.

Sano. A jobb teljesítményért.
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Agrár Európa
123 magyar tejtermelő tulajdonában van, a tagság mintegy
20-22 ezer tejelő szarvasmarhával rendelkezik Magyarországon - mondta el az ügyvezető igazgató. Mélykúti 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. Mélykúti 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 tulajdonában 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 költséggel, európai uniós támogatással, mintegy 3500
négyzetméteren épült meg. Az ATÉB székesfehérvári logisztikai központjában és tejfeldolgozó üzemében több mint ötszázan
dolgoznak.
A GVH ötmillióra büntette az Auchant
A Versenyhivatal szerint a kereskedelmi lánc nem teljesítette
maradéktalanul a Versenytanács korábbi végzését.
Az Auchan-t a Versenytanács 5 millió forintra bírságolta, amelyet a kereskedelmi lánc 30 napon belül köteles befizetni. A
végzéssel szemben az Auchan nyolc napon belül jogorvoslatot
kérhet.

A GVH észlelte, hogy az Auchan a beszállítóival való kapcsolatában a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény hatályba lépését követően olyan beszállítói szerződéseket alkalmazott,
amelyek több rendelkezése is sértheti a törvény egyes pontjait,
azon belül különösen a szerződéseknek a visszáruzási gyakorlatra, illetve az egyes díjak, illetve hasonló hozzájárulások előírásánál sérelem.
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A GVH Versenytanácsa 2008. december 15-én kelt végzésével
a jelentős piaci erővel való visszaélés miatt indult eljárást megszüntette, és ezzel együtt – annak vállalásával egyezően – arra
kötelezte az Auchant, hogy „a 2009. évre beszállítóival kötött
szerződéseibe építse be a kapcsolattartás módját akként, hogy
kérésre információt ad a beszállító részére termékei fogyásáról”.
A GVH utóvizsgálata szerint az Auchan nem teljesítette maradéktalanul a Versenytanács végzésében foglaltakat, ezért döntöttek az 5 milliós bírság kiszabása mellett.
Helyi élelmiszer a közétkeztetésben
Rövid időn belül másodjára módosították a kistermelői rendeletet. A véletlen kizárva. Valamiért az új kormány számára is igen
fontos, hogy a kistermelők helyzete azonnal javuljon. Lapunkra
mindig is jellemző volt, hogy segít megérteni a folyamatok hátterét, és előrejelzésekkel segíti a döntéshozatalt. Lássuk tehát,
mire ez a nagy sietség!
Messziről kell kezdeni. Már az Európai Unió elődszervezetének
létrehozásának is egyik fő mozgatója volt a közös agrárpolitika
kialakítása, ami - az élelmiszer-önellátás mellett – a társadalmi
egyensúly megőrzését célozta meg. Ennek alapja, hogy a mezőgazdasági termelés jellegétől fogva kisebb jövedelmezőséget tud
felmutatni, mint a többi nemzetgazdasági ág, ezért támogatást
kell adni művelőinek, hogy ne hagyjanak fel tevékenységükkel,
és áramoljanak a városokba. És kialakult a mezőgazdaság támogatás, majd a verseny. Ennek állásáról lásd keretes írásunkat!
Ahhoz tehát, hogy a vidéki életforma fennmaradjon, a nemzeti
hagyományok tovább éljenek, és a megélhetés stabilizálódjon
vidéken, igen csak időszerű volt tenni valamit az ott élő gazdálkodókért.
A másik ok, amiért sürgős a beavatkozás e téren, az az, hogy
a hálózatos kiskereskedelem terjeszkedése, nyomasztó túlsúlya
az élelmiszerek forgalmazásából, felveti az igényt az alternatív
értékesítési csatornák iránt. Ilyenek a helyi piacok, a közétkeztetés, a vendéglátás legkülönbözőbb formái. A helyi termelők
helyzetbe hozása mindezek izmosodásához hozzájárul. Azonban
célszerű, ha már most a helyére tesszük a dolgot. Az említett dominancián ezek sem tudnak változtatni, a kereskedelmi hálózatok ettől nem fognak érzékeny piacvesztést elszenvedni. Egyéb
téren azonban e lépések életmentőek. De melyek is ezek?
A pénzügyi-gazdasági válság nyomán a helyi piacok felértékelődése látványosan gyorsul világszerte, így nálunk is. Ez nem új
jelenség, immár hosszú évek óta zajlik. Az Európai Unió például
2004-ben alakította ki az áruk szabad áramlásának európai elvéhez igazított úgynevezett higiéniai csomagot, amely egységes
élelmiszerbiztonsági előírást állít minden európai élelmiszert
előállító üzem elé. A tagállamok kormányai ugyanakkor tehetnek engedményeket a „kisléptékű, helyben és közvetlenül a fogyasztónak értékesített élelmiszerek” szabályozásában. Ezt szolgálta nálunk a 14/2006 számú hazai rendelet, ám az alkalmazás
tapasztalatai több ponton is felvetették az igényt a továbbfejlesztésre. Ennek első idei lépése volt, hogy a példátlan civil összefogással támogatott, „a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás
és -értékesítés feltételeiről” szóló (52/2010 (IV.30) FVM számú)
rendelet megszületett. De ez még mindig nem a cél, hanem igen
fontos mérföldkő volt ahhoz, hogy az érintettek élni tudjanak
lehetőségeikkel.
A köznapi nevén „kistermelői rendelet”-nek nevezett jogszabályt
2010. április 30-án tették közzé a Magyar Közlönyben, május 15
óta hatályos. A módosítás iránti igényt az élet támasztotta.
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Agrár Európa
A globalizálódó, koncentrálódó élelmiszer kiskereskedelem elvárásainak igen nehéz a kis- és közepes termelőknek és feldolgozóknak megfelelni. A modern üzletek már a kisebb települések vonzáskörzetében is elérhetők, s egyre szűkítik ezen igen
széles termelői kör életterét. A helyi termékek helyi értékesítésének jogszabályi eszközökkel való szélesítése tehát létszükséglet,
ami találkozott a jogalkotói szándékával is. Ezt persze nem árt
megfelelő nyomással erősíteni. Ebben az esetben erre tizenhét
civil szervezet tavaly májusban benyújtott módosítási-csomagja
szolgált. A támogató szervezetek száma később ötvenháromra
emelkedett. Jogszabályt alkotni pedig könnyebb, mint pénzbeli
támogatást nyújtani, bár a leghatékonyabb persze a kettő együttes alkalmazása lenne. A hazai, sőt helyi előállítású élelmiszerek
forgalmazásának élénkítéséhez éppen jó pillanatban vagyunk,
hiszen a gazdasági válság amúgy is erősíti az ezek iránti elkötelezettséget. Egyre többen látják be, hogy a helyi termékek
vásárlásával saját életkörülményük javításához járulnak hozzá.
Ennek széles körű felismeréséből született a soproniak közös
csereeszköze, a Kékfrankos is. Vegyük észre, erre reagálnak a
hálózatos kereskedők is, amikor egyre-másra a hazai termékek
iránti elkötelezettséget tűzik zászlaikra, és szórólapjaikra. Egyre
nyílnak a helyi termékeknek helyt adó pultok.
A májustól érvényes rendelet révén a kistermelők szabadon láthatnak vendégül turistákat, és kínálhatják saját termelésű élelmiszerrel, lehetővé vált számukra, hogy a helyi üzletek, éttermek,
beszállítóivá váljanak.
A lényeg, hogy a módosított rendelet egy jelentős lépés a felé,
hogy új értékesítési lehetőségek nyíljanak meg a kistermelők
előtt. A vidék gazdasága általa plusz állami támogatás nélkül is
fellendülhet, enyhítve a válság okozta munkanélküliségen.
A lokális piacok erősítését szorgalmazzák azok is, akik az élelmiszerek világméretű szállításának ökológiai lábnyomát fájlalják. E gondolat a Közös Agrárpolitika további reformja során
is központi kérdés. Így jutunk el a hazai szintig, ahol az újabb
módosításról kell hírt adnunk. A jogszabály ugyanis – immár az
új miniszter aláírásával – tovább javult.
A júliusi módosításokat a 4/2010. (VII.5.) VM rendelet tartalmazza. A kistermelők a korábbinál is nagyobb mennyiségeket
vihetnek piacra alaptermékeikből (zöldségek, gyümölcsök, hús)
és feldolgozott készítményeikből (például kolbász, savanyúság,
méz, lekvár). Mindezt megyén belül, Budapesten és akár 40 kmes körzetben is eladhatják.
A kistermelő az e rendelet szerint forgalomba hozni kívánt
élelmiszerének előállítása során az alaptermékből feldolgozatlan terméket eredményező előállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással is elvégeztetheti, a nyomonkövethetőség
biztosításával. Házhozszállítás is lehetséges. Kistermelő is végezhet falusi vendégasztal szolgáltatást az általa megtermelt
(előállított) vagy kiegészítő alapanyagként vásárolt élelmiszerek
felhasználásával. Lényeges eleme a változtatásnak, hogy eddig
csak napi 16 főig fogadhatott vendéget a vendégasztal szolgáltató. Most viszont nincs a létszám korlátozva. Újra lehet disznót
vágni. Az eddigi rendeletek tiltották az otthoni disznóvágást, és
tiltották a házilag előállított aszalt és füstölt áruk értékesítését is.
Az új rendelkezés biztosítja az olyan hagyományok megőrzését,
mint az ökör-, birka-, kecske- és disznóvágást, a disznótort.
A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer
biztonságáért, minőségéért. A hatóság, ha rendellenességet tapasztal az ellenőrzések során, jogosult írásbeli felszólítással kötelezni a hiányosság kijavítására vagy a mulasztás pótlására. A
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hiányosság vagy mulasztás további fennállása és nagy veszélyokozás esetén további lépéseket is tehet a hatóság. E módosítás némiképp rendezi a hatósági félreértelmezések, túlkapások,
pénzbehajtások problémáját is.
Rendkívül fontosnak tartom e cikk végén kiemelni, hogy ez a
rendelet, vagy akár az alkalmi munkavállalással foglalkozó is
olyan rétegeknek szól, akik kevéssé olvasnak rendeleteket.
Az új lehetőségekkel való megismertetésük legalább annyira
fontos, mint maga a lehetőség. Mint ahogy a közvéleményt, az
élelmiszergyártókat és forgalmazókat is közvetlenül érintik piaci
oldalon ezek a változások, ezért ismerni és értékelni kell azokat.
A jelenlegi rendelethez továbbiak is kapcsolódni fognak, és ez
is tovább fog még finomodni. Előbbiekre jó példa, hogy az Országgyűlés elfogadta a közbeszerzési törvény augusztus 1-jétől
hatályos módosítását. Ezáltal lehetővé vált, hogy a közétkeztetést végző intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák, hivatalok,
egészségügyi intézmények) közbeszerzés nélkül, közvetlenül
a helyi termelőtől megvásárolhatják a nyers húst, a zöldséget,
gyümölcsöt, tejet és tejterméket, mézet, tojást és gabonát. Utóbbi igényre pedig a termelői bor jövedéki szabályozása és termelői vásárok definiálása és szabályozása.
Visszaesőben a jégkrém fogyasztása
Már a hőség sem segít
Az idei forró napok akár rekordot is dönthettek, éves szinten átlagosan mégis elképzelhető, hogy kevesebb jégkrém fogy majd
el idén, mint tavaly – állítják a kereskedők.
Visszaesőben a jégkrém fogyasztása Magyarországon, hiába
jött a kánikula – derül ki a piaci szereplők nyilatkozataiból. A
fagylaltpiacon a Nestlé jégkrémek mellett a szuper prémium
kategóriájú Mövenpick jégkrémjeiről is ismert Nestlé Hungária Kft.-nél elmondták: az idei szezon megítélésük szerint a
megszokottnál jóval később, az árvizek után indult be igazán, s
várhatóan a hét második felében visszatérő hőségben folytatódik a „kánikulai piac”. Konkrét adatokkal nem szolgáltak, arra
hivatkozva: disztribútori rendszerben működnek. A nevük elhallgatását kérő kereskedők szerint a kánikula sem segít a csökkenő jégkrém fogyasztáson. Bár adatokkal ők sem szolgáltak,
a rendelések alapján azt mondták: az idei kánikulai napok akár
rekordot is dönthettek, éves szinten átlagosan mégis elképzelhető, hogy kevesebb jégkrém fogy majd el idén, mint tavaly.
Jónás Tamás, az általa alapított, fagylaltot készítő és a szükséges berendezéseket gyártó és forgalmazó siófoki Magic Ice Kft.
ügyvezetője elmondta: náluk számítógép méri az eladásokat, és
a gyenge május és június után júliusban is 15 százalékkal kevesebb fagylaltot adtak el, mint egy éve. Ez azt jelentheti, hogy
a tavalyi fogyasztáscsökkenés után idén tovább mérséklődik az
értékesítés. Az ügyvezető ennek okát a fogyasztóképes kereslet
megcsappanásában látja.
A Magic Ice-nak egy hete debütált egy új terméke, ezen a nyáron
kezdték el gyártani az előre csomagolt egygombócos fagylaltot,
a terméket le is védették – mondta Jónás Tamás. A Nielsen Piackutató adatai szerint 2009-ben mennyiségben és értékben is nőtt
a jégkrém kiskereskedelmi eladása. Az előző szezonban, 2008.
július – 2009. júniusban a jégkrémek forgalma több mint 17
milliárd forint volt a kiskereskedelemben, ennek több mint harmada jutott a pálcikás, tölcséres, szendvics, stb. – összefoglaló
névükön – impulz jégkrémekre, kétharmad pedig a családi, nagy
kiszerelésekre. A GfK Hungária háztartások privát fogyasztását
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Agrár Európa
előző havinak, és 17 százalékkal a belföldi árnak. Ugyanakkor a
mérő ConsumerScan adatai szerint 2009-ben a magyar háztartermelők és kereskedők nyerstej exportja 17, a feldolgozóké 43
tások 40 százaléka vásárolt valamilyen családi kiszerelésű jégszázalékkal esett vissza az előző havihoz képest.
krémet, a vásárlási gyakoriság azonban csökkent az előző évhez
A nyers tej termelői ára májusban Új-Zélandon 6, az Európai
képest. A GfK szerint a vásárlások év közben történő eloszlása
Unióban 8, az USA-ban 15 százalékkal nőtt az áprilisihoz képest.
erős szezonalitást tükröz. Az előző évhez viszonyítva 2009-ben
Júniusban az USA-ban és az EU-ban is folytatódott a felvásárláa családi kiszerelésű jégkrémek legkisebb formátumára, az 500
si árak emelkedése. Ugyanakkor fontos jelzés, hogy júliusban az
milliliter alattiakra költöttek többet a háztartások, a nagyobb méúj-zélandi tejporárak jegyzése 15-16 százalékkal mérséklődött.
retű kiszerelések esetében pedig már 2009-ben jobban érezhető
volt a gazdasági recesszió hatása.
A GfK szerint a vegyes ízesítésű 100,0
jégrémek a legnépszerűbbek, utóbA tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
96,5
biak a háztartások által megvásárolt 95,0
2004 január - 2010 június
94,2
termékek értékének 57 százalékát 90,0
KSH - AKI
tették ki. Az egy ízt tartalmazó termékek között továbbra is a klasszi- 85,0
kus vanília és csokoládé íz a sláger.
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Piaci adatok
Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára kilogrammonként 67,08 forint volt júniusban, az előző hónaphoz képest
kissé mérséklődött. Júniusban a feldolgozók 10 százalékkal kevesebb
nyers tejet vásároltak fel az előző
év júniusában. A nyerstej kiviteli
átlagára áprilisban 78,47 Ft/kg volt,
ami 5 százalékkal felette volt az
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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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Hazai szerzőink

A Szakma Napja

A Bábolna-Takarmány nagysikerű partnertalálkozója
A PR úgy tartja: „Rendezvényed legyen vonzó, egyedi, különleges, meghökkentő;
sok mindent szervezhetsz, csak azt nem, amit mások.”
A Bonafarm Bábolna-Takarmány szeptember 16-án rendezett partnertalálkozójának szervezői úgy tűnik, megfogadták ezt a tanácsot.
Rendezvényük vonzó volt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a kultúrált körülményeket biztosító Sarlóspuszta Club Hotelbe
közel 300 partnerük jött el az ígéretes programra.

Rendezvényük egyedi volt, mert róluk, közös dolgaikról volt szó. Az egybegyűltek Kádár Péter igazgatótól tájékoztatást kaptak a cég
ígéretes tevékenységéről és a soron lévő terveikről, feladataikról.
Nagy Tibor sertés-ágazatvezetőtől gyakorlati értékű, jó példát kaphattak a résztvevők arra, hogyan működik a genetikai törvények
megtartásával világszínvonalú sertéstelep Dalmandon. Tudományos alaposságú gyakorlati tanácsokat hallottak az egybegyűltek a
mikrobiológia világából. Dr. Mézes Miklós professzortól megtudhatták milyen lehetőségek vannak a mikrotoxinok okozta mérgező
hatások mérséklésére.
A partnerek újfent tapasztalhatták, hogy a Bonafarm-Bábolna Takarmánynak igen sikeres az innovációs tevékenysége, erről
Dr. Fábián János kutatás-fejlesztési vezető adott számot.
Rendezvényük különleges és meghökkentő volt. Vajon mit ajánlhat a takarmányozás világában jártas szakembereknek dr. Kemény
Dénes, a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi kapitánya és Vitray Tamás kettős a sport világából vett
tapasztalataival, az üzleti világban dolgozóknak.
Kiderült: igenis van kapcsolódási pont. A sikerhez kell egy összekovácsolt csapat, bár igaz hogy a szereplők sokszínűségéből, eltérő
egyéniségéből fakadóan ez a csapatépítés egyáltalán nem könnyű feladat. A vastaps jelezte, hogy a különleges előadás óriási sikert
aratott.
„Érdemes volt eljönni, ismét értékes munícióval távozhattunk” – összegezték véleményüket a partnertalálkozó résztvevői.
Jövőre? A tervek szerint folytatják. Ám a mérce magasra került.		

(X)
Fehér Károly – Wellesz Tibor
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A genomika hatása,
ahogyan azt a tenyésztők látják
Sokat beszélgethetünk és spekulálhatunk arról, melyek a
genomikus tenyészértékbecslés előnyei és hátrányai, és arról is,
milyen a genomikus értékek minősége és pontossága. Végső következtetésünktől függetlenül a genom eredményekkel rendelkező bikák piacát a tenyésztők hozzáállása határozza meg. Az ő
véleményük lehet az új technológia motorja vagy akár fékezőereje is. Ezért kérdezte a Holstein International a tenyésztőket a
véleményükről.
Ahhoz, hogy képesek legyünk a tenyésztők véleményét megítélni, először vessünk egy pillantást a genomikus fiatal bikák
piaci helyzetére. Új-Zélandon a piacvezető LIC az elmúlt évben 600.000 adag spermát adott el genomikus bikáktól, mely a
teljes eladások 19%-át tette ki. A kilátások növekvő tendenciát
jeleznek előre. Természetesen Európában is van piaca. Dániában, ahol a Viking Genetics forgalmaz genomikusan előszelektált fiatal bikákat GenVikPlus néven, az elmúlt 12 hónapban a
piac 12%-át fedték le. Ahhoz, hogy igazán magas számokat találjunk, az USA-ban kell szétnéznünk, ahol a CRI vezeti az eladási rangsort. Az elmúlt évben az eladott spermaadagok 40%-a
genomikus bikáktól származott. A jelenlegi eladásaik már 45%ot érnek el.
Még nem telt el két év ennek az új technológiának a felfedezése
és forgalomba hozatala óta, de már meghatározó mértékűre növekedett az elterjedése. Így már a teljes populáció genetikai előrehaladása a fiatal bikák nagyarányú használatának anyagi vonzataitól függ. Amikor a világ különböző pontjain élő tenyésztőket megkérdezzük a genomikus bikák használatáról, ritkán
válaszolnak egyszerű nemmel. Másrészről a bizalmuk viszont
nem korlátlan. Ha olvasunk a sorok között, akkor a tenyésztők
válaszai leleplezik a kétségeiket. Ebben a beltenyésztés kockázata nagy szerepet játszik, a megbízhatóságé ugyancsak. A legtöbb tenyésztő, aki már használ genomikus bikákat, nem akar
csak ezekre alapozni 2012 vagy 2013-ig, amikor a genomikus
eredmények a gyakorlatban is bizonyítottakká válnak. Azok,
akik jelenleg genomikus fiatal bikákat használnak, gondosan párosítják őket a megfelelő tehéncsaládokhoz. A számokkal önmagukban nem elégednek meg. Megosztják a kockázatot. A mottójuk: „Használjunk kisebb adagszámú spermát bikánként, osszuk
meg a kockázatot nagyobb számú fiatal bikával.”

kintetében. Ma ez már másként van. A megbízhatóság határozottan magasabb. Már sok fiatal genomikus bikát használtam,
s a kockázatot úgy osztottam meg, hogy egy-egy bikától csak
néhány adagot vásároltam. Régebben egyértelműen több volt a
kevésbé jó utód a fiatal bikák lányai közt, mint azok között, amelyek már megbízható bikáktól születtek. Úgy gondolom, hogy a
genomikus fiatal bikáktól származó nem túl jó lányutódok aránya kevesebb, mint az eddig kereskedelmi forgalomban lévő fiatal bikáktól volt” – mondja Migliazzo.
A Kaliforniában lévő 1700 tehenes Excel Holsteins farmon az
összes első termékenyítés 25%-ában használnak genomikus fiatal bikát. „A genomikus eredményeket egy plusz előrejelzésként
használjuk, de nem becsüljük túl azokat. Nekünk változatlanul a
lányutódok alapján becsült tenyészérték adja a legmegbízhatóbb
eredményeket. A genomikus bikák esetében különösen figyelünk a fertilitási mutatókra és az új vérvonalat képviselő származásokra” – mondja Hank van Exel.
Most nézzük Kanadát, ahol Robert Chabot-val, a Belfast Tenyészet tulajdonosával és a Gen-I-Beq szindikátus tagjával találkoztunk. „Úgy gondolom, a tejágazatban rengetegen elfelejtkeznek arról, hogy a genomika csak egy plusz információhoz
juttat minket és nem a végső eredményt mutatja meg. Az elmúlt
évben az összes termékenyítés 25-30%-ában használtunk fiatal

A részesedés növekedett
Az utunkat Kaliforniában kezdjük. Itt a 800 tehenes Dinomi
Holsteinstől Dino Migliazzo a teheneinek csak 30 százalékára
használ genomikus fiatal bikákat. A genomszelekció előtti időszakban a kereskedelemben lévő fiatal bikákból csak 5%-ban
vásárolt. Ahogyan ő látja, a forgalmazók kifejezetten a nagy telepeken találják meg a genomikus bikáiknak a piacot. „Mi nem
használtunk nagy arányban fiatal tenyészbikákat kifejezetten
azért, mert alacsony volt a megbízhatóságuk elléslefolyás te44 Holstein Magazin

2010/4

Merial

2010/4

www.holstein.hu 45

Szakfordítás
(korábban 5%-ban használt fiatal bikákat). Három dolgot állít.
„Először is használnunk kell fiatalabb genetikát a gyorsabb genetikai előrehaladás érdekében. Másodszor, a genomikus bikák
olcsóbbak. Harmadszor, megadják az esélyt újabb vérvonalak
felfedezésére.”
Kees de Jong Hollandiában 60 tehenes telepén használ
genomikus bikákat, bár meglehetősen kaotikusan. „Talán az elkövetkező néhány évben intenzívebben dolgozunk majd velük,
de előbb meg kell győződnöm arról, hogy a genomikus eredményeiket a gyakorlatban is tudják bizonyítani. A genomika nagyon egyszerű rendszernek tűnik, bár sok szempontot megfontolva azt gondolom, hogy az igazi hasznát csak a jövőben tudjuk
meg. Ráadásul nagyon bonyolult az országonkénti genomikus
eredmények összevetése, például az USA-ban kapott és a holland eredmények egyeztetése” – állítja de Jong.
Tommy Bengtsson, aki a 140 tehenes Ramshill telep tulajdonosa
Svédországban csak egy-két genomikus fiatal bikát használ és
azt gondolja, hogy ezek is nagyon drágák. „Igen, egy kicsit kuszának érzem még a dolgot. Inkább várok, és majd meglátom mi
lesz. A választási szempontok közül még mindig elsődleges számomra, hogy a bika hagyományosan értékelt, top bikák közül
legyen. Tudom, hogy ezektől mit várhatok el, milyen utódokra
számíthatok tőlük.”

genomikus bikákat. Az arány a Gen-I-Beq esetében ugyanez. De
meg kell mondanom, hogy ez jelentősen nagyobb arányú felhasználás annál, mint amit szerettem volna. Mivel csak néhány
ivadékvizsgált bika felelt meg az igényeinknek, ezért próbáljuk
az időkiesést genomikus bikákkal áthidalni, de mindig megbizonyosodunk arról, hogy ezek a bikák azokból a régi, ismert tehéncsaládokból származnak, amelyekben megbízunk. Két-három
éven belül meglátjuk, hogy ez az új rendszer tudja-e növelni a
reményeinket, vagy igazolja-e a számításainkat.”
Tapasztalat
Új-Zélandon a tenyésztőknek nagy tapasztalata van a genomikus
bikák használatában. Itt három tenyészet, összesen 2500 tehén
tulajdonosa osztja meg velünk véleményét. „A genomikát tiszta,
megbízható eszközként alkalmazzuk.
A hagyományos fiatal bikák megbízhatósága 35%, de ez a genomika segítségével ez 65%-ra növekedik, s ezt a nagyobb megbízhatóságot alacsonyabb költséggel hozza. Az elmúlt évben
35%-ban használtunk fiatal genomikus bikákat. Ahelyett, hogy
5 vagy 6 hagyományos fiatal bikát használnánk, most 10-12
genomikus fiatal bikától vásárolunk spermát, ezzel próbáljuk
csökkenteni a kockázatot” – mondja Beeston.
Ausztráliában Brian Andersonnal találkoztunk. Az ő 250 tehenes Bundalong telepén az első termékenyítések körülbelül 10%ában használnak fiatal genomikus bikát. „Mi régi tehéncsaládokból használunk genomikus bikákat, annak reményében, hogy így
elérhetünk piacvezetőket, olyanokat, amelyek remélhetően pozitívan értékelődnek a jövőben – mondja Anderson.
Természetesen egy ilyen jellegű felmérést nem lehet európai tenyésztők véleménye nélkül készíteni.
Franciaországból Sylvain Daval nyilatkozott. 70 tehene van és
termékenyítéseinek 20%-át végzi fiatal genomikus bikákkal
46 Holstein Magazin

Különbségek
És most következzen két különböző vélemény és jövőkép Németországból és Olaszországból.
Olaszországban Germano Spinelli, a 150 tehenes Aquila
Holsteins telepen elvből nem használ genomikus fiatal bikákat.
„Nagyon szkeptikusak vagyunk a témában és szerintem az eredmények megbízhatósága nem annyira magas, mint az elvárható
lenne. Ennek ellenére a termékenyítő állomásokra szánt bikáinkat és a bikanevelő teheneinket is genomikus tesztelésnek vetjük
alá. Mindazonáltal rengeteg kérdés merül fel bennem. Származhatnak-e alacsony genomikus eredménnyel rendelkező tehenektől magas genomikus értékkel rendelkező bikák és fordítva?
Ha a genomika valóban olyan fontos és a megbízhatósága olyan
magas, mint ahogyan azt elhitetik velünk, akkor miért van az,
hogy az eredmények összehasonlítva a hagyományos ITV-vel,
mindössze a 10 lányutód teljesítményéből származó információval egyeznek meg, és nem 100 lányutódból állóval? Vajon
mindannyiunk tenyésztése jó irányba halad majd a genomika
következtében? Vannak még egyéb más kétségeim is. Ameddig
nem tudjuk ezekre a válaszokat, addig azokkal az állatokkal fogunk dolgozni, amelyekről hisszük, hogy van értelme. Egy napon majd meglátjuk, hogy a genomika hasznos-e.”
Most lássunk egy véleményt Németországból, ahol az állattenyésztési törvény még nem engedi a genomikus fiatal bikák
használatát. „Ha használhatnánk genomikus fiatal bikákat, akkor természetesen az egy plusz választási lehetőség lenne. A
megbízhatóság kérdése lenne döntő erejű. El tudnám képzelni,
hogy 30-40%-ban használnánk genomikus bikákat, de a kockázatot annyi fiatal bika között osztanám meg, amennyi közt csak
tudom.” mondja Heinrich Ruprecht, 300 tehenes telep tulajdonosa. „A holnap világa nem lesz annyira más. A jövőben sem fog
minden gazda kizárólagosan a tiszta számokban bízni.”
Forrás: Holstein International, 2010.
Volume 7, Number 5. 8-9.oldal
Fordította: Ruszkai Krisztina
2010/4

2010/4

www.holstein.hu 47

A M A G YA

AT T E N Y

É

2010
RMÉ

K N AGYD

TÉSÉRT

A növényvilág erejével!
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• HERBÁRIUM
MILKY
BORJÚ TEJPÓTLÓ ÉS
TEJ KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY

• HERBÁRIUM BORJÚ
TAKARMÁNY
TAKARMÁNYKEVERÉK

• HERBÁRIUM ALFA
BORJÚ INDÍTÓ/NEVELŐ KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM BÉTA
NÖVENDÉK MARHA KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM GAMMA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM DELTA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX
PUFFER, NIACIN, BIOTIN, XTRACT ÉS
ÉLŐÉLESZTŐ KIEGÉSZÍTÉSSEL
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

Termékeinkkel kapcsolatban
keresse szaktanácsadóinkat:
Éliás Dávid (20/468-6076)
Kollár Sándor (20/468-6086)
Schlosser István (20/444-3787)
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