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Egyesületi élet

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Az év ezen szakaszában, advent idején, a karácsony csodáját
várva az emberek szíve várakozással és reménnyel telik meg.
Számot vet az elmúló év eredményeivel, tapasztalataival és félve, bizakodva terveket sző a jövőre nézve. Így tettünk mi is az
elmúlt hónapokban. Meg kellett erősítenünk lelkünket és megvizsgálni lelkiismeretünket, vajon helyes döntéseket hoztunk-e,
jó cél érdekében vállaltunk-e föl konfliktusokat és szükségszerű
volt-e az a rengeteg többletmunka, amit a cél eléréséig meg kellett tennünk. Szilárdan hiszem, hogy az előző kérdésekre a válasz az, hogy nem cselekedhettünk másként, mint ahogy tettük!
Sokkal könnyebb belesüppedni a jelen apró-cseprő ügyeibe és
megküzdeni a mindennapok bajaival, közben megfeledkezni a
jövő építéséről, a hosszú távú tervek kigondolásáról.
Nem várhatunk tétlenül! A tejtermelő ágazat elhúzódó és európai szintű válsága idején, talán a nemzeti tenyésztési program
konzekvens végrehajtásának legsérülékenyebb pillanatában forradalminak mondott tenyésztési technikák, agresszív marketing
technológiák robbantak be a képbe. Ezekre felkészülten és hitelesen kell tudnunk választ adni.
A számok elemzése után teljesen világossá vált, hogy ezekkel a
feltételekkel a hazai tenyésztési programot csak óriási erőfeszítések árán tudjuk fenntartani, ha egyáltalán sikerül…
Lépéseink logikus sorrendben követték egymást! Történelmi
esélyünket megragadva a tenyésztő társadalomnak sikerült tulajdonrészt szereznie a termelésellenőrzés végző – korábban teljes egészében állami tulajdonú társaságban. Ennek részleteit valamennyi tenyésztő tagtársunk ismerheti, hiszen közel két évet
vett igénybe ez a mind szakmai, mind pénzügyi szempontból
sikeres privatizáció. A tagság anyagi megterhelése nélkül, fegyelmezett és takarékos gazdálkodással sikerült a magánosításhoz szükséges forrásokat előteremtenünk. Társegyesületeinkkel
karöltve, meghatározott elvek mentén szereztünk tulajdonhányadot és sikerült az ellenőrzésben és az irányításban képviselni
tenyésztőink érdekeit. Közösek az érdekek, összehangolt módon
építjük a jövőt, amely nem szólhat másról, mint arról, hogy a
tejtermelők, tenyésztők számára értékes és hasznos szolgáltatásokat tudjunk nyújtani versenyképes áron. Mindenkinek rá kell
ébrednie arra, hogy a hazai tejágazat eltartó képessége, talán
fogalmazhatunk úgy is, hogy jövedelmezősége kikényszeríti a
szolgáltató, kiszolgáló szektor átalakulását. Ezért gondoljuk mi
is úgy, hogy egyesítve erőinket egyre több és még értékesebb
szolgáltatást indítunk, illetve a meglévő lehetőségeink kihasználását optimalizáljuk. Lehet ez így nem elég konkrét, illetve
talányos megfogalmazás. Az alábbiakban szeretném bemutatni
gondolatainkat – talán az elmúlt hetekben a legtöbb figyelmet
kapott újdonsággal kapcsolatban.
A nemzeti tenyésztési program gyakorlati végrehajtásában érdekelt mesterséges termékenyítő állomások számára szakmailag
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megalapozott érvekkel és technikai feltételekkel alátámasztott
tárgyalássorozatot indítottunk. Ennek lényege az, hogy a hazai
értékelésű tenyészbikák értékesítésében az ÁT Kft. felajánlotta
országos lefedettséget biztosító szakmai hálózatát, egyedülálló
lehetőséget teremtve ezzel, hiszen közel 80 munkatárs áll azonnal rendelkezésre, különösebb költségvonzat nélkül. Az nem
maradhat titokban, hogy ez hazai vonatkozásban az egyik legnagyobb disztribúciós hálózatot jelenti!
Két hazai mesterséges termékenyítő állomás felismerte az
együttműködésben rejlő előnyöket és szerződéses kapcsolatba
lépett az ÁT Kft-vel magyar értékelésű tenyészbikák szaporítóanyagának forgalmazására. Az Ő érveik világosak és egyértelműek. Növelni e bikakör eladásait. Nézzük, miért fontos ez
az ÁT Kft. számára! A termelésellenőrzött állomány drámai
mértékben csökken. A hazai tenyésztési program közvetlen és
közvetett megerősítésére tett lépések következtében abban bízhatunk, hogy a fiatal tenyészbika-jelöltek ivadékteljesítményvizsgálata újabb lendületet kap. Ez gyakorlatilag a hazai program megerősítését a teljesítményvizsgálati munka térnyerését
jelenti. Ahogy azt mondani szokták nyer-nyer helyzetet sikerült
kialakítanunk. A lehetőséget továbbra is nyitva tartottuk, tartjuk
minden érdekelt fél számára és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan együtt tehetünk még többet a hazai tenyésztésért!
Egyesületünk valamennyi vezető testülete állást foglalt ebben a
kérdésben.
Hosszú hónapok szakmai egyeztetéseit követően először a felügyelő bizottság hozott hivatalos döntést az ÁT Kft. szakmai
portfóliójának bővítése ügyében. Közel hat órán át tartó ülés
után 2 igen, 1 nem (Veres Zoltán) eredménnyel foglalt állást. A
bizottság üdvözölte és támogatta az új tevékenységek (pl. füljelző gyártás, hazai értékelésű szaporítóanyag forgalmazás) elindítását, azzal a kiegészítéssel, hogy meglehetősen barátságtalan
lépésnek tekinthető az, hogy az ÁT Kft. vezetősége nem várta
meg az indulással a tenyésztőszervezetek képviselőinek hivatalos állásfoglalását. Ezt a véleményt az ÁT Kft. felügyelőbizottságának ülésén jegyzőkönyvben rögzítettük.
A következő testületi ülés – az elnökség is részletesen megtárgyalta a fenti kérdéseket. Valamennyi elnökségi tag véleményt
nyilvánított és támogatta a kezdeményezést.
Egyesületünk felügyelő bizottságának elnöke a két testület döntését követően olyan helyzetbe került – kisebbségi véleményt
képviselve 8:1 arányban, amelynek csak egyetlen lehetséges
megoldása maradt. Felelős személyiség jegyeit és emberi nagyságát mutatva írásban benyújtotta lemondását, részletesen indokolva, amelyet egyesületünk elnöke elfogadott.
Ezt követően különleges helyzet alakult ki. A törvényes működéséhez be kell tartanunk alapszabályunk előírásait, ezért vált
szükségessé még 2010-ben a hiányzó felügyelőbizottsági tag
személyét és megválasztani a bizottság elnökét.
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Eközben az elhatározást és az új szolgáltatások elindulását
élénk érdeklődés kísérte, amely néha sajátos irányba terelte a
hírek áramlását. Ezzel alapvetően nincs semmi baj, hiszen régen
tudjuk már, hogy a hír szent, a vélemény szabad. Sok esetben
azonban nagyon elferdített információkat kellett tisztáznunk,
amelyre nagyon sok energiát vesztegettünk el valamennyien…
A rendkívüli küldöttgyűlést feszült várakozás előzte meg – mint
utóbb kiderült alaptalanul, hiszen törvényesen, rendben és eredményesen zajlott le az ülés, tiszteletben tartva Egyesületünk
alapértékeit és demokratikus felépítését.
Két kiváló jelölt közül a küldöttek Németh Vilmost (Cankó 2000
Kft. Bogyoszló) választották a felügyelő bizottság új tagjává és
Dr. Tatár Gyulát a korábban megválasztott tagját pedig új elnökévé. Részletes beszámolót a rendkívüli küldöttgyűlés eseményeiről a Magazin 2010.6. számának hasábjain olvashatnak.
Előttünk további komoly feladatok állnak a jövőben is. A nyugodt munka és cselekvés ideje következik. Az eredmények máris igazolják elhivatottságunkat, bár elismerhetjük, hogy további
munkára van szükség a sikerek eléréséhez. Az ÁT Kft. a napokban kiküldött levelében további attraktív ajánlatokkal él Egyesületünk tagsága felé! Kérem, hogy figyelmesen olvassák el az
abban foglaltakat.
A magyar tenyésztők kiemelkedő eredményeket értek el az Európai Holstein Bajnokságon. Hírlevelünkben gyorsjelentés formájában ismertettük az eredményeket (honlapunkon található
elektronikus kiadvány!), valamint ebben a magazinban is további részletes beszámolót olvashatnak erről a nevezetes eseményről.

Bevált szokásunkhoz híven a télutót és a koratavaszt kihasználva regionális értekezleteken találkozunk Egyesületünk tisztelt
tagjaival.

Bodrogi Károly
1945 –2010
Kollégánk és Barátunk december 4-én távozott közülünk. 65 évet élt.
Bodrogi Karcsi a hódmezővásárhelyi Állattenyésztési Főiskolán végzett, majd a Héki Állami Gazdaságban hároméves gyakornoki ideje
letöltése után műszakvezetőként dolgozott. Ezt követően 1982-ig – 13
éven át – a szegedi Megyei Állattenyésztési Felügyelőség körzeti felügyelője és törzstenyésztője. A szervezet megszűnése után az ÁTMI és a
Mezőgazdasági Minősítő Intézetnél küllemi bíráló, 1993. augusztusától
nyugdíjba vonulásáig a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületénél bírálta
nagy munkabírással konzekvensen a délkelet-magyarországi régió holstein-fríz teheneit.
Munkája és családja – felesége, két gyermeke – mellett nagy szerelme
volt a zene. Legyen szó zongoráról és szintetizátorról, Karcsi otthon
volt e hangszerek világában. Az elmúlt évtizedekben sokak esküvőjét
tette emlékezetessé muzsikájával.
A katolikus vallás iránti elkötelezettségében is rendíthetetlen volt.
Amikor eszünkbe jut, most is elmosolyodunk. Jellegzetes tartása, mindig nevetésre kész tekintete, utánozhatatlan stílusa és humora, felejthetetlen poénjai, a csak rá jellemző szófordulatok és beszédstílus, önzetlen, nyílt, segíteni kész jelleme nem engedik elfelejteni Őt.
Emlékét megőrizzük!
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Európa Bajnokság, 2010.
„jó volt magyarnak lenni Cremonában”
Sebők Tamás, küllemi bíráló, HFTE
Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE
A válogatás
Előző számunk lapzártájáig még a húsz tehénből álló csapat
további szelektálásának feladata állt közvetlen előttünk… azóta már haza is értek a válogatott tagjai a versenyről… de ne
szaladjunk ennyire előre. Az előzetesen kiküldött 20 tehén – a
vérvizsgálatok alapján egy kivételével – megfelelt az állategészségügyi előírásoknak. Az egyik háromszor ellett tehenünk IBR
pozitivitás miatt esett ki addigi igen erős pozíciójából. Hosszú
egyeztetések, pro és kontra érvek felsorakoztatása mellett az utazó keret a következő egyedekből állt össze:
Egyszer ellett egyedek:

31913 8842 3 CSINOS, VG 85
19903 Aquila Patron Lucente×18584 Brigeen Givenchy-ET
Gondozó és felvezető: Mozsár János
Tenyésztő, tulajdonos: Lakto Kft., Dabas
Kétszer ellett egyedek:

32890 1295 1 RULETT, VG 87
18822 Gillette Briela FBI ×17729 Braedale Freelance-ET
Gondozó: Juhász Károly, Felvezető: Acsai Lajos
Tenyésztő, tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft. Pálhalma

32505 6615 7 SALLE, VG 88
20365 Picston Shottle-ET×16160 Jesther
Gondozó és felvezető: Kalmár Árpád
Tenyésztő, tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes

32238 4597 3 PIETJE 443, GP 84
17069 Boss Iron-ET×18073 OMT ALTA Bunda Magna
Gondozó és felvezető: Zsemkó Tamás
Tenyésztő, tulajdonos: Geo-fríz Kft., Onga
6 Holstein Magazin
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A megérkezés
A csapat 12 órányi út után négy nappal a show előtt érkezett
Cremonába. A hosszú utazás, a takarmány- és környezetváltozás után csupán ez a pár nap állt rendelkezésünkre, hogy teheneinket tökéletes formába hozzuk. A csapat számára elindultak
a „dolgos hétköznapok”: az állatok fürdetése, nyírása, felvezetések gyakorlása, az Európa különböző országaiból érkező
vendégek, szakmai delegációk fogadása, stb.. Természetesen a
konkurencia „feltérképezését” is a legégetőbb programok közé
soroltuk. Megérkezésünkkor a házigazda Olaszország mellett
Franciaország, Svájc, és Spanyolország állatai voltak még csak
az állásokon.

32835 1012 5 NELLI, EX 91
17476 Opsal Finley ET×14067 Enrico-ET
Gondozó és felvezető: Tiboldi Lajos
Tenyésztő, tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön-major
A cremonai kiállítási katalógusban tíz magyar tehén szerepelt,
hiszen a tartalék tehenek bármelyike az utolsó pillanatban is
bekerülhetett volna az utazó keretbe. Ezúton is szeretnénk a
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete nevében köszönetünket kifejezni azoknak a telepeknek, felkészítő munkatársaknak, akik
ezeket a teheneket úgy gondozták, tanították a felkészülési időszakban, mintha valóban utaztak volna.
Számolnunk kellett a legrosszabb variációval is, hogyha az utolsó nap vagy akár az utazást megelőző pár órával a kiválasztott öt
tehén valamelyikével is bármilyen baj történik – baleset, tőgygyulladás stb. – a tartalék tehénnek úgy kellett volna „beugrani”
helyette, mintha ő lett volna a „kiválasztott”.
A tartalék egyedek:
Kétszer ellett tehenek:
30350 4907 7 Nadine
Jenny-Lou Marshall Lou P149-ET x Riverland
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
30048 8818 4 Sári
Kolhorner Elvis x Ricecrest Poncho
Tenyéstő és tulajdonos: Szerencsi Mg. Zrt., Szerencs
31916 0488 6 Elvira
OMT Alta Csongor Morty x Richesse Stoneham-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kaposvár Egyetem, Kaposvár

Egy rövid kör elég volt ahhoz, hogy egyik oldalról a kezdeti
optimizmusunk szerény csorbát szenvedjen, másik oldalról viszont, hogy „felfújjuk magunkat” és még keményebb felkészülésre késztessen minket. Hamar kiderült, ha jó eredményeket
akarunk elérni a ringben, teheneinket erőn felüli teljesítményre
kell sarkalnunk, 110%-ot kell kihoznunk belőlük!
26-a késő estére megérkezett a versenyző országok teljes mezőnye, 13 ország – Ausztria, Belgium, Csehország, Franciaország,
Horvátország, Lengyelország, Luxemburg, Németország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Svájc, Szlovénia – közel 140 tehene, és azok kiszolgáló személyzete az óriási pavilont
„nyüzsgő hangyabollyá” változtatta.
A show napja
Október 29-e éjszakájától a kiállítás a show lázában égett. Az
óriási termet a nyíró- és hajszárító gépek zaja töltötte be. A magyar tehenek Kőrösi Zsolt és Harsányi Sándor kezei alatt percről
percre szépültek. Minden tehénnek külön időben történő fejését

Háromszor ellett egyed:
30232 5016 2 Kati
Sildahl BW Dutch Boy-ET x Potters-Field Cel Rono-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom
(Az Etyek-Ödön majorban tenyésztett, 0609 Enar számú kétszer
ellett 15548 Saphir apaságú egyed szintén az 5-ös utazó keret
tagja volt, azonban elhúzódó második laktációja „kizárta” őt a
korának megfelelő kategóriából.)
2010/5
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pontos számolás előzte meg, hiszen percre pontosan kellett ”belőnünk” a tőgyeket a másnapi show-bírálatra. A bírálat reggel 10
órakor a vörös holsteinekkel kezdődött. Ezeket az osztályokat
Belgium, Csehország, Luxemburg, Németország, Olaszország
és Svájc töltötte meg állatokkal. A 36 állatot magában foglaló 4
osztály versenyét erős svájci fölény jellemezte. Egy kivételével
minden osztály svájci tehén győzelmével zárult, de volt olyan
osztály is, ahol az első öt hely került a svájciak „zsebébe”. Az
egyetlen kivétel a luxemburgiak senior osztálygyőztes Talent
apaságú tehene volt, aki ámulatba ejtette bírót, közönséget egyaránt.

csapatnak nem volt sok ideje a „bemelegítésre”, teheneink és
felvezetőik „teljes pompában” nyugtalanul várták a show kezdetét a ring szélén, hiszen mindhárom elsőborjas tehenünk az első
osztállyal, elsőként lépett a ringbe John Gribbon, angol bíró elé.
Gyorsan „végigfutva” a többi versenyzőt a magyar tehenek bizakodásra adtak okot… és elkezdődött a munkavonal felállítása,
ahol az egyik magyar tehén az 5., a másik két egyedünk a 10. és
11. helyre került, amelyen végül változtatás nem történt.

A fentiek tudatában nem meglepetés, hogy a vörös holstein országok versenyét is „könnyedén” nyerte Svájc, a németek és az
olaszok előtt.

A délután 13:00-kor kezdődő fekete holsteinek versenyére már
zsúfolásig teltek a lelátók, köztük a több mint 80 magyar tenyésztővel, akik lélegzetvisszafojtva figyelték az első egyedek
felbukkanását a gyönyörűen előkészített arénában. A magyar
8 Holstein Magazin
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Az osztályban nem meglepő módon kettős svájci siker született.
A győzelmet Baugosse Goldwyn Melodie szerezte meg, akármennyire is elfogultak voltunk… megérdemelten.

CH120068745834 Baugosse Goldwyn Melodie (Goldwyn×
Merchant) az első junior holstein osztály győztese, az Európa
Bajnokság Junior Holstein Reserve Champion egyede
A 13 ringbe lépett tehén közül Rulett, a pálhalmai FBI apaságú
tehén 5. helye szinte őrületbe kergette a lelátó magyar szurkolóit.
Megelőzve a francia, spanyol, lengyel, cseh, szlovén vetélytársat
akkor és ott Ő volt Európa 5. legszebb elsőborjas tehene!! Az
ongai Iron a 10. míg a dabasi Lucente apaságú tehén a 11. helye is tisztes helytállás eredménye volt, hiszen egy cseh és egy
szlovén tehén előtt sikerült végezniük. A bíró teljes mértékben
követte az európai bírói irányelveket. Kiváló tőgymélység, erős
illesztés, kifejezett hátulsó tőgyfél, feszes hát, tejelő erő, ös�szességében a fiatalos, fitt megjelenés nélkül komoly helyezésre
nem számíthatott állat. A második körben – ez szintén az első
borjas tehenek kategóriája volt – nem szerepelt magyar tehén.
Ennek győztese ismét egy Goldwyn apaságú fiatal egyed lett:
Pess Farm Goldwyn Nevil-ET Olaszországból a hazánkban is
ismert és elismert Giuseppe Beltramino farmjáról.
Még a harmadik osztályban sem kellett izgulnunk magyar versenyzőért, jóllehet ezzel már kezdetét vette a második laktációs
tehenek versenye az intermediate kategóriában. Győztese a svájci Chételat Champion Isere lett. A negyedik bírálati osztályban
következett Salle a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2 laktációs
tehene, aki már tavasszal Hódmezővásárhelyen is bizonyította
kiállítási formáját a Reserve Champion cím elnyerésével és –
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ha lehet ezt mondani – most, a laktációja második felében jobb
formában, jobb kondícióban várta a nagy megmérettetést. Az
Európa Bajnokság mezőnyében a 12 tehenet számláló 4. osztály
9. helyét szerezte meg ismét a legeredményesebb közép-európai
tehénként, maga mögé utasítva belga, cseh és horvát teheneket.
Az osztály győzteseként Roc Veiling került ki, aki Franciaország
ismételten Goldwyn apaságú tehene volt.

FR4435728393 Roc Veiling (Goldwyn×Marshall) a negyedik
intermediate holstein osztály győztese, az Európa Bajnokság
Intermediate Holstein Reserve Champion tenyészállata
Az 5. osztályban következett Nelli, a bicskeiek Kaposvárott –
idén másodszorra is – Grand Champion címet nyert 2. laktációs
tehene, akit a 13 tehenet számláló osztályban a 8. helyre rangsorolt John Gribbon.

www.holstein.hu
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azonban „gyanítjuk”, hogy ezen állatok nem hétszázas, ezres telepekről „csöppentek” a ringbe, és valószínű, hogy a show után
sem az átlag tehén hétköznapjait élik majd. Utólag értékelve a
helyzetet, igen jó döntésnek bizonyult a „fiatalabb generációból”
felépíteni a magyar válogatottat, hiszen ezekben az osztályokban még „partiban tudtunk maradni” a zöld forgácson.
Az Európa Bajnok tehén, a végső összevetést követően, a svájciak büszkesége Castel James Jolie lett.

Ismét a legeredményesebb közép-európai tehénnel büszkélkedhettünk. Ennek a kategóriának győztese a Stormatic apaságú
M.E.Dal Stormatic Ilma-ET lett, az olasz színeket képviselve.
A további osztályokban magyar érdekeltség nélkül zajlott a küzdelem, ahol a 6. osztály győztese Bonnyfarm Veronique lett, az
olaszok Goldwyn apaságú nagy várományosa. Veronnique neve
nemcsak Olaszországban csengett jól, tekintettel az előző években elért sikereire. A tehén „érdekessége”, hogy a megközelítőleg 180 cm-es farmagassága mellett hihetetlen korrekt küllemi
tulajdonságokkal bírt, talán a tejelő jellege, finomsága volt a mezőny többi tagjához viszonyítva kicsit „szerényebb”. Az olaszok
– nem is igazán titkolták – reménységüket Grand Champion díjra várták.
A bíró minden egyes tehenükre mért pillantását szurkolói ováció
követte. A munkavonalba soroláskori második helyét percekig
tartó füttykoncert kísérte, de végül az osztálygyőzelem – szoros
versenyben ugyan, de – mégiscsak az ő „kezébe került”, bár a
végső összevetésben, a nagy harcban a nagydíjért mégis alulmaradt. A hetedik osztályban svájci siker született Castel James
Jolie személyében, míg a 8. kategória győztese a szintén svájci
Boss Iron apaságú Ptit Coeur Iron Dirona lett. A díjat a 8. kategória győztesének Bognár László, egyesületünk ügyvezető igazgatója adta át az EHRC felkérésére.

CH120040462438 Castel James Jolie (James×Red Marker)
a hetedik senior holstein osztály győztese, az Európa Bajnokság Senior Holstein Champion és Grand Holstein Champion
tenyészállata.

A senior kategória állatainak bírálatát végignézve, bebizonyosodtak kételyeink, amelyek a csapat-összeállítás során oly komoly gondot okoztak: ezen osztály teheneivel még nagyon nehezen tudnánk – tudtuk volna, – felvenni a versenyt. A ringben
a tökéletesség határát súroló tehenek sora érkezett, hihetetlen
tejelő erővel, őrületes tőgykapacitásokkal, korukat messze meghazudtoló funkcionális küllemmel. Minden elismerésünk mellett
10 Holstein Magazin
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Szusszanásnyi idő maradt az országok versenyét megelőzően,
hogy rendezzük sorainkat, és felálljon a 4 fős magyar csapat
a versenyre. Magyarországot hosszas tanakodást követően a
pálhalmai és az ongai elsős tehenek, valamint a mezőhegyesi és
a bicskei két másodikos tehén képviselte.
Az országbírónk Sebők Tamás volt a 12 fős bírói testületben. Impozáns látvány volt a csapatok bevonulása. 12 ország versengett
a győzelemért, mivel a 13. Horvátország csak három tehénnel
tudott felvonulni negyedik tehenük lebetegedése miatt. Így ös�szesen 51 tehén állt egyszerre a ringben. Grandiózus jelenet volt.

Mindenki lélegzetvisszafojtva várta az eredményt. Végül a svájci lobogó jelent meg a kivetítőn, hirdetve a svájci csapat győzelmét. A második legboldogabb csapat – úgy érezzük – a miénk
lehetett, miután a 8. helyet sikerül megszereznünk. Komoly fölénnyel utasítottuk magunk mögé a régió valamennyi országát és
még Luxemburg csapatát is sikerült megelőznünk. A belga team
is mindössze egy ponttal került elénk.
A hosszú előkészítő munka meghozta gyümölcsét. A több hónappal korábban megkezdett válogatások során több ezer egyed
került a szemünk elé. A tenyésztők és a mesterséges termékenyítő állomások szakemberei is jelezték felénk, ha arra érdemes
tehenet láttak, melyeket küllemi bírálóink megnéztek és jelezték
a tehén esélyét a részvételre.
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A válogatás végeredményeként került ki az az öt tehén, amely
végül az utazó keretben szerepelt. Természetesen igyekeztünk
a legjobb felállásban képviselni hazánkat, így a felvezető-tehén
párosok alakításánál is próbáltuk ezt szem előtt tartani. Végül a
cikk elején felsorolt duók jelentették a végső megoldást. A feladatot mindenki tudásának legjavát adva teljesítette.
Az állatok felkészítésében, azok otthoni nyírásában és betanításában a felvezetők, telepi dolgozók és külső szakemberek –
Acsai Lajos, Andrássy Balázs – is segítették munkánkat. A kiállításon a tehenek végső formába hozásában az Egyesület csapata
végezte a munka döntő részét, természetesen a jelen lévő gondozók segítségével.
Zárszóként büszkén jelenthetem ki azt a tényt, hogy az európai
törzskönyvező szervezetek vezetői és a jelen lévő szakemberek
egybehangzóan Magyarország ugrásszerű és példa értékű fejlődéséről beszéltek a kiállításon nyújtott teljesítményünk alapján.
Az Európai Holstein Konföderáció főtitkára és a Holstein Világszövetség elnöke úgy fogalmazott, a teljesítmények fejlődésével
kapcsolatban: „ha siker sztorit kell említeniük, akkor a magyarok jutnak eszünkbe”. A Cremonában elért siker jóleső érzésével
és a magasra helyezett mérce ismeretében kell készülnünk a következő megmérettetésre, amely 2013-ban kerül megrendezésre
Svájcban.
Köszönet és elismerés mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a sikerhez!

www.holstein.hu
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A zöld forgács varázsa

– Felkészítőverseny Cremonában –
Szögi Szilvia
egyetemi hallgató, Kaposvári Egyetem
Idén először rendezték meg az I. Junior Felkészítők Versenyét
az Európai Holstein Show-val egyidejűleg Cremonában, melyen
Magyarország is képviseltette magát. A megmérettetésen az
európai országok, szám szerint 15, két korcsoportba, 16-20 év
(junior), valamint a 20-25 év (senior) kategóriába nevezhették a
show-világ iránt elkötelezett fiataljaikat. A junior kategóriában
Mészáros Kitti, míg a senior korosztályban jómagam képviseltem országunkat.

Volt szerencsém az elmúlt években nézőként szemügyre venni
az olasz junior show-n a feladatukat kitűnően teljesítő fiatalok
felvezetésben és felkészítésben nyújtott teljesítményét. A látottak alapján is nyilvánvalóvá vált számomra, hogy számos európai országban már a fiatalok esetében is igencsak magasra tették
a lécet, már ami a tenyészállatok felkészítését és bemutatását illeti. Mindig is lenyűgözött és csodálattal töltött el Cremona zöld
forgáccsal terített küzdőtere, mely még ünnepélyesebbé tette a
tenyésztők között folyó olykor-olykor kiélezetté váló versenyt.
Nem gondoltam volna, hogy egyszer még én is büszkén, igaz
kicsit bátortalanul lépkedhetek ott, akkor, rajtam a mellénnyel,
kis hazánkat képviselve.
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Eme rövid bevezető után talán sejtik, milyen óriási megtiszteltetésnek és ijesztően nagy kihívásnak éreztük, amikor a Holstein
Egyesület minket kért fel Magyarország képviseletére. Amint
mondtam, nagy kihívást jelentett ez számunkra, melyhez párosult az a mindannyiunk által elfogadott tény, hogy bizony van
még mit gyakorolnunk… Így a júliusi forróság beköszöntével
Deszken kezdetét vette az Egyesület munkatársai által vezényelt felkészülés. A júliustól október végéig tartó időszakban
Kitti Deszken, az Agronómia Kft. telepén, míg én a Kaposvári
Egyetem Tan- és Kísérleti Üzemében gyakoroltunk és próbáltuk
elsajátítani mindazt a tudást, amit mutattak nekünk országunk e
témában illetékes hozzáértő szakemberei.
Mégis mit takar egészen pontosan ez a verseny?
A verseny alatt a résztvevőknek számot kell adniuk a felkészítés,
a nyírás, az állat bemutatása és a ringben való viselkedéssel kapcsolatos ismereteik gyakorlati alkalmazásáról.
Az előzetes tájékoztatás alapján megtudtuk, hogy sorsolás alapján két nappal a ringbe lépés előtt fogjuk megkapni az olasz
tenyésztők jóvoltából a rendelkezésünkre bocsátott üszőket.
Az üszők életkora 8-17 hónapig terjedt a versenyző korosztályának megfelelően. Az állatokról az elkövetkezendő négy napban nekünk kell gondoskodni, etetni, ellátni. Két nap áll rendelkezésünkre, hogy összeszokjunk, hogy megtaláljuk az állat
számára legelőnyösebb fej- és testtartást, illetve szert tegyünk
minden szükséges mozdulatra, mely segít kialakítani a ringben
nyújtandó tökéletes összképet. E két napban bármikor gyakorolhatunk, megmoshatjuk üszőinket. Meg kell jegyeznem, hogy
ezen állatok számára nem ismeretlen ez a szituáció, hiszen mind,
egytől-egyig részt vett valamely korábbi kiállításon. E két nap
után meghatározott időintervallumban végezhető el az állatok
nyírása, a hátvonal elkészítése, a ringbelépés előtti utolsó előkészületek, melyre mindösszesen 3 óra áll rendelkezésünkre. 3 óra,
melyről a helyszínen kiderült, hogy tulajdonképpen csak két és
fél óra, melyből az utolsó
fél órában csak a hátvonal végleges kialakítása és
az utolsó lakkozások, fényezések végezhetőek el,
így tulajdonképpen inkább csak két óráról beszélhetünk. A nyírást és
előkészítést követően kell
bemutatni az üszőket, az
előbb említett két kategóriában a zöld forgáccsal
terített ringben. Az állatok bemutatása az ANAFI
által a versenyzők számára felajánlott, névre szóló
táblával ellátott kötőfékkel történik.
2010/5
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Mindez egészen pontosan így, a meghatározott forgatókönyv
szerint zajlott, mondom ezt akkor is, ha a kezdeti nehézségek
nem mindig engedték ezt a képet látni.
A szállásunk egy másik városban, Piacenzában volt, így minden nap kisbuszokkal szállítottak minket az expóra, majd onnan
vissza a szállodába. A kezdeti nehézségek említésekor éppen
erre a részre céloztam. A szervezők hibáján kívül, egy pillanatra
sem felejtettük el, hogy Olaszországban vagyunk. Az első nap,
– amikor mindenki izgatottan várta a sorsolás eredményét –, a
busz késésére ezt az egyszerű mondatot kaptuk magyarázatként:
„siamo in Italia...” (Olaszországban vagyunk). Mindettől eltekintve az olasz rendező tenyésztőszervezet (ANAFI), és az általa
koordinált fiatalokat tömörítő egyesület (AGAFI) kitűnő munkát
végzett, ami a program lebonyolítását, az étkezést és a gyakorlás feltételeinek biztosítását illeti. Nagy élmény volt különböző
nemzetiségű fiatalokkal megismerkedni, beszélgetni. Szerencsés
helyzetben érezhettem magam, hiszen rendelkezem némi olasz
nyelvtudással, így a nyelvi akadályok nem jelentettek leküzdhetetlen nehézségeket.
A sorsolást követően minden résztvevő birtokba vette a számunkra külön kialakított, kisméretű ringet, hogy megtegyük
első közös lépéseinket. A sorsolás, minthogy a véletlen műve,
esetemben egy kissé balszerencsésnek volt mondható. A kapott
üszőm semmilyen hajlandóságot sem mutatott arra, hogy kecsesen, úgy ahogy azt illik, vagy egyáltalán akármilyen módon is
megmozduljon. Az AGAFI rugalmasságának köszönhetően következő nap kaphattam egy másik állatot. Csütörtök délutánra
Kitti és üszője jól összeszokott páros képét mutatták, mi pedig
igyekeztünk behozni a hátrányt.

Másnap délelőtt 10 órakor kezdetét vette az áramszünetekkel
még izgalmasabbá váló nyírás. A verseny e fázisát, kint szabadtéren, forgáccsal leterített és gondosan előkészített, kordonokkal
körülvett helyszínen rendezték meg. Nem csak a végeredményt,
hanem a nyírás folyamatát is értékelték. Három bíró végezte a
pontozást. Ahogy azt előre sejteni lehetett, számomra kevésnek
bizonyult a megadott idő, így nem sikerült úgy befejeznem, ahogyan azt terveztem.
A nyírás után a junior kategóriával kezdetét vette az állatok bemutatása. Kategóriánként két eltérő értékelést láthatott a nagyérdemű, hiszen első körben a nyírást és az állat előkészítését
pontozták a bírák, majd a felvezetést, a ringben mutatott viselkedésformát. Az utóbbi esetben már csak egy személy töltötte be
a bírói feladatot.
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Ennek eredményeként Kitti korcsoportjában a nyírás és előkészítés kategóriájában az előkelő 6. helyen, míg jómagam a 14.
helyen végeztem. A bemutatás második szakasza, a felvezetés,
több versenyző számára is izgalmasan telt, hiszen fáradtak az
üszők és nem kevésbé fáradtak felvezetőik is, de éppen ez az,
ami eldönti a fontos helyezéseket. Mindkettőnk állata megunta
a körülötte kialakult felhajtást, így aztán Kitti üszője többször is
lefeküdt, az én állatom nemes egyszerűséggel csak nem volt haj-

landó menni. Ennek eredményeként Magyarország a felvezetés
tekintetében a junior kategóriában a 14., a senior korcsoportban
a 13. helyet szerezte meg szereplésünk által. Ezek után az összevetés következett, melynek eredményeként megnevezték az I.
Európai Junior Felkészítők Versenyének győztesét, aki egy brit
lány, Isobel Mary Whittaker lett.
Az előző sorokat olvasva talán azt az érzést keltettem, hogy
keserű szájízzel hagytuk el Stradivari szülővárosát, de ez nem
igaz. Úgy gondolom, hogy egy olyan nemzetközi versenyen vehettünk részt, melynek nincs nagy hagyománya országunkban.
A látottak és hallottak alapján olyan élményekkel és – nem kevésbé hangsúlyos fontossággal –, tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak, melyeket kamatoztatni tudunk a hazai bírálatokon is.
Tapasztalatot szereztünk és olyan gyakorlati fogásokat lestünk
el, melyekkel segíthetjük a jövőbeni magyar csapat felkészülését a következő hasonló megmérettetésre. Végül, de nem utolsó
sorban az a bizonyos érzés azon a zöld forgácson, abban a stadionban, azzal a hangulattal leírhatatlan, és kívánom, hogy minél
több felvezetőtársamnak adasson meg az a lehetőség, azok az
elején kissé bátortalan léptek, mely ez alkalommal nekünk megadatott.
www.holstein.hu
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Cremonai előválogatók

Nemzeti Show Horvátországban
és Csehországban
Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE
Kontinensünk az Európa bajnokság lázában égett. Európa sok
országában ősz tájékán zajlanak a Nemzeti megmérettetések,
amelyek most kiváló alkalmat nyújtottak arra, hogy az Európa bajnokság előszobájává váljanak. Horvátország szeptember
9-én, Csehország szeptember 15-én rendezte Nemzeti show-ját,
amelyeknél engem kértek fel a bírói feladatok ellátására.
Horvátországban, immár hagyományosan Gudovac adott otthont a bírálatnak az országos mezőgazdasági kiállítás keretein
belül. A simmentáli fajta komolyabb erővel képviselteti magát
az országban, mint a holstein-fríz, ami a show-n szereplő kettős
hasznosítású fajta nagyobb számú részvételén is megmutatkozott. A holstein bírálaton körülbelül 40 állat vett részt vemhes

üsző, elsőborjas és többször ellett kategóriában. A kiállításnak
nem titkolt szándéka volt a cremonai – leendő – csapattagok kiválasztása a két tehénkategória osztályaiból. A bírálatot egy 4 fős
bizottság élén kellett végeznem, amely nem igazán könnyítette
meg az előttem álló feladatot. A show-bírálat, az állatok felkészítése a show-ra még viszonylag újdonságnak számító program az
országban. Csupán pár éve kezdődtek az ilyen típusú versenyek,
ezért számtalan „érdekességgel és újdonsággal” találkoztam a
bírálat során. A program végeztével úgy éreztem, hogy az európai show-bírálói alapelvek a tenyésztők számára is szolgálhattak

meglepetéssel, hiszen az eredetileg Cremonába delegált állatok
csupán töredéke végzett dobogós helyeken. A bírálatnak és a tenyésztőkkel való beszélgetéseknek köszönhetően az utazó keret
átértékelődött, és a bírálatot követő héten egy új 4 fős horvátországi nemzeti válogatott került kiválogatásra.
Tapasztalatgyűjtés szempontjából a horvát delegáció – tenyésztőszervezet és tenyésztők – ellátogattak a kaposvári kiállításra,
és az ott látottakat felhasználva, gőzerővel kezdtek bele déli
szomszédjaink a cremonai bajnokságra való felkészülésbe.
Egy hét múlva már egy német határ mellett lévő kis falvacska, Mrakov vendégszeretetét élveztem kollegámmal – Kőrösi
Zsolttal –, a Cseh Nemzeti Show meghívott bírójaként. Az itteni
kiállítást a professzionizmus légköre hatotta át. Egy napos Nemzeti show, benne minden, ami ennek elengedhetetlen kelléke. A
ringet magába foglaló – fél focipálya nagyságú – sátor körül kiállítók hada, gépesek, szaporítóanyagosok, takarmányosok, stb.
pavilonjai, eszközei és gépei alkották a „kordont”. Egy másik
óriás sátor szolgált a tehenek szállás- és felkészítő helyéül.

A tehenek állásai…….

… a ring…..
14 Holstein Magazin
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…és a lelkes közönség…az elejétől a VÉGÉIG!
Az egész rendezvény fő, és egyben egyetlen eseménye a showbírálat volt, mely után pár órával a tehenek már hazafelé utaztak,
a tenyésztők pedig a számukra rendezett partin „pihenték ki” a
nap – és az elmúlt hetek – fáradalmait. „Étel, ital, zene, tánc”,
a hangulat frenetikus, mindenki boldog, tenyésztők, kereskedők
együtt mulatnak... kell-e ennél több??
A show reggel 10-kor kezdődött, Csehország politikai és szakmai vezetőinek köszöntőivel, melynek végén már meg is jelentek az első osztály állatai, és egy rövid szünet közbeiktatásával
este ötkor a zsúfolásig telt sátorban a tömeg már a Nagydíjas
tehenet ünnepelte. A díjátadások közvetlenül a bírói indoklások
után, helyben, a ringben zajlottak.

A bírálat alatt körülbelül 130-135 állat lépett a ringbe, melyekből összesen 8 egyed képviselte a fiatal generációt – szűz üsző –,
a többi egyed a tehenek igen erős, és színvonalas versenyét hozta. Külön osztályok alkották a vörös és fekete bajnokságot, csupán a Grand Champion választás volt hivatott a két színváltozat
versenyére, amikor is a vörös és fekete champion összevetésből
került ki a Nemzeti győztes egyed.
Házigazdáim legnagyobb bánatára a csatából győztesen kikerült
fekete Stormatic tehén a cremonai verseny idején már a régi ellése és a magas vemhessége miatt már nehezen tartható „showformában”, ezért szereplése az őszi rendezvényen igen rizikós
vállalkozásnak tűnne.
Az osztályok csapatai után Junior, Intermediate, és Senior
Champion választások, a show végén minden osztály championjainak az összevetése következett. A 12 díjazott egyed a
ringben valóban lenyűgöző látványt nyújtott az érdeklődő közönség gyűrűjében.
Természetesen Cremona árnyéka rávetült erre a kiállításra is. A
bírálat után a nap legeredményesebb egyedei visszajöttek a ringbe, és a bírálói csapat – amelynek én persze már nem voltam
a tagja – összemérve az egyedeket, kiválasztotta a „delegáció”
tagjait.

Egy kétszer ellett tehén - Snowman - a cremonai „konkurenciából”

Az osztály győztesek kiválasztása után a ring „megtelt élettel”

2010/5

Összegzésként elmondható, hogy a meglátogatott két ország
keményen készül a cremonai kiállításra. A két bírálat alatt sok
szép állatot állt módomban bírálni, melyekkel találkozni fogunk
Olaszországban is, szóval a magyar csapatnak a legjobbat kell
nyújtania ahhoz, hogy mind az európai, mind a „mi keleti blokkunk háziversenyén” előkelő helyeken szerepeljünk. Mi mindent megteszünk, hogy a magyar tehenek helyükhöz méltóan
mutassanak majd a pavilonunk előtt és a ringben is Európa nagy
színterén!

www.holstein.hu
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A két Senior győztes „csatája” a végső győzelemért, a Grand Champion díjért.
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Akikre büszkék vagyunk

– Magyarország EXCELLENT tehenei I. –
Jakab Lajos
küllemi bíráló, HFTE
Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE
2003-at írtunk. Akkor még nem gondoltuk, hogy ez az év egy
ilyen komoly vízválasztó lesz. Ekkor kapott ugyanis Magyarországon utoljára tehén excellent minősítést, Emma személyében.
Emma többször szerepelt a magazinunk hasábjain abban az időben, hiszen Nemzeti nagydíjasként, OMÉK nagydíjasként sokan
találkozhattak vele akár személyesen is.
Ezt követően csak vártunk, csak kerestünk, csak reméltünk… de
hiába, ebből a szempontból igen ínséges idők következtek. Egészen 2009-ig hazánkban nem élt excellent bírálati pontszámmal
rendelkező tehén! Azt nem merem állítani, hogy nem is volt, de
az tény, hogy bíráló nem látta, ezáltal hivatalos eredmény sem
születhetett.
Fontos tudni, hogy – ICAR alapelveket követve – elsőborjas
tehén nem kaphat excellent minősítést. A szabályok innen enyhülnek, országok döntéskörébe tartozik, hogy második vagy
harmadik laktációtól engedik a legmagasabb osztályt érő végső
pontszámok kiadását. Részpontszámok esetében már elsőborjas
korban is érhet el egyed 90 vagy 90 pont feletti értéket, de a végső pontszám ilyen magaslatokra történő ugrása laktációszámhoz
kötött.
A bírálati statisztikák igen szépen alakultak, alakulnak, a levegőben szinte érezni lehetett, hogy az excellent tehenek, valahol érnek, fejlődnek… és 2009. június 23-án, annyi év várakozás után
bekerült a központi adatbázisba egy új EXCELLENT tehén!
Hamarosan csatlakozott a „klubhoz” még egy, majd 2010-ben
egy újabb tehén… és a sor ezzel még nem ért véget!
A most induló sorozatunkban szeretnénk bemutatni azokat a teheneket, akikre büszkék vagyunk, azért, hogy megismerhessék
a tenyésztők a kiváló egyedek pedigréjét, termelését, hátterét, és
talán fény derülhet az „excellent tehenek titkára is”! …mert ahogyan azt már hangoztattuk nem egyszer: „sok excellent egyed
születik, de csak kevés válik azzá”!

2008-ban újra Hódmezővásárhelyen szerepelt, itt első helyezést
ért el a csoportjában.

2009. június 23: 30062 7403 7 Szamos EX 90
Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd
Szamos a Bicsérdi Arany-Mező Zrt. tenyészetének büszkesége,
a hazai kiállítások egyik legeredményesebb tehene. 2004. május
23-án született, átlagos tehéncsaládból származott. Termelésre
és küllemre a család legkiemelkedőbb egyede. Anyja kifejezetten gyenge tőgyű volt, emiatt is került selejtezésre. Apja a
kiváló küllemi tulajdonságokat örökítő 17447 Calbrett-I H H
Champion-ET, anyai nagyapja 16157 Jarny Jabo.
Kiállításon először 2007-ben az Alföldi Állattenyésztési Napokon debütált és mindjárt az elsőborjas kategória legszebb tőgyű
tehenévé választották, igaz ekkor a rangsorolásban csak harmadik lett.
Ugyanebben az évben, de már második laktációs tehénként Kaposvárott is bemutatkozott, ahol elnyerte a kiállítás nagydíjas
tehene, illetve a legszebb tőgy címeket.

Szamos 2006. szeptemberében elsőborjas tehénként G+ 84 pontos küllemmel „köszönt” be, majd kereken egy év múlva 88 pontos tőggyel már VG 87-es végső pontra erősödött. 2009. június
23-án, harmadik laktációs tehénként, öt éves korában érdemelte
ki az EX 90 minősítést, 92 pontos tőgyponttal! Egy második laktációs korában történt szétcsúszásnak köszönhetően lábpontja
még ekkor sem tudott 83 pont fölé emelkedni, azonban a 93-as
Testpontnak, és 95-ös Tejelő jellegének köszönhetően korrigálni
tudta ezt a hiányosságát, és 10 év után először ő tudta teljesíteni
a legmagasabb bírálati osztály követelményeit! Valóban a legjobb formájában csodálhattuk meg.
Csodálatos stílus, remek arányok és harmónia jellemezték. Nagyon különleges volt számomra kecses, vékony nyaka és nemes
fejformája.
Ezek után nem csoda, hogy egy hónappal később Debrecenben a
Farmer Expón is elhódította a nagydíjat.
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Szamos nem csak küllemével, de termelésével is remekelt. Három laktációja és egy rövid részlaktációja alatt több mint 51ezer
kilogramm tejet termelt, ebben 1995 kg zsírt és 1595 kg fehérjét. Tőgye szépségén túl egészséges is volt, átlagos szomatikus
sejtszáma élete 1396 tejelőnapján nem érte el a százezret, egész
pontosan 99 ezret mértek. Ez valószínűleg nem véletlen egy
funkcionálisan ennyire rendben lévő tőgytől.
Első elléséből bikaborja, második és harmadik elléséből üszőborjai születtek. Idősebb lánya már lezárta első laktációját, jelenleg szárazon áll, a fiatalabbik pedig most kezdte azt. Előbbi
Shaker, utóbbi Billion apaságú.

Talán nem árulok el titkot, hogy Szamosra nagyon számítottunk
a cremonai csapatban is. Nyárra „időzített” ellése ideálisnak tűnt
a kiállítás szempontjából és erényeit ismerve elsőként került a
bő keret tagjai közé. Sajnos a sors közbeszólt. Negyedik ellése ikerellés lett, egy üsző és egy bikaborja született. A fokozott
figyelem, gondozás és egyedi bánásmód ellenére magzatburok
visszatartással kezelték, anyagforgalmi problémák léptek fel
nála, így sajnos a kiállítás napját már nem élhette meg. Október
közepén Szamos végleg elment.
(Jakab Lajos)

se 6245 kg tej, 4,13% zsír, és 2,84% fehérje termeléssel zárult.
A második laktáció 5. hónapjában 3700 kg tejtermelés után az
állatot értékesítették. A 14650 Magnum apaságú nagymama 4
laktációt termelt 7200-7900 kg-os termelési színvonal mellett.
(Dédapaként a 9500 Csillést tisztelhetjük.) A Magnum×Ford
párosítás egyértelműen a tőgyjavítást próbálta megcélozni. Az
apák beváltották a hozzájuk fűzött és a tenyészértékbecslés alapján méltán elvárható reményeket.
Ica első laktációs szereplése még nem támasztott komoly reményeket tenyésztője részére. Ezt a laktációját, – amelyet élete 26.
hónapjában kezdett – 7099 kg tejtermeléssel, 266,9 kg zsír és
224 kg fehérje mennyiséggel zárta. A kiállításra való válogatások alkalmával sem került előtérbe annak ellenére, hogy első bírálata alkalmával kapott G+ 84 végpontja már „apró” jelzésként
szolgált arra nézve, hogy érdemes lesz figyelni rá a jövőben.
80 nappal az ellés után első termékenyítésre vemhes lett, majd
egy 10.708 kg-os laktáció után üszőborjúnak adott életet. Érdekes, hogy ilyen ugrásszerű termelésnövekedés mellett a bel-tartalmi mutatók is szépen emelkedtek. A zsír 484 kg-ra (4,52%), a
fehérje 345,6 kg-ra (3,23%) nőtt! Másodikos korára a tehén beérett! Küllemi végpontja 89-re gyarapodott, bekerült a hódmezővásárhelyi nemzeti kiállításra utazó etyeki csapatba, ahol első
szereplése alkalmával megnyerte a Kiállítás Legszebb Tőgye és
a Grand Champion címet is!

2008. október 18-i másodszori ellése után kereken egy évvel,
2009. október 18-án megkezdte harmadik laktációját. A kitűnő
két ellés közti idejének köszönhetően 2010-ben újra a hódmezővásárhelyi ringben „találta magát”, ahonnan az osztálygyőzelem és az „osztály legszebb tőgye” díj mellett a Senior Reserve
Champion címmel gazdagodott.

2010. április 12.: 32835 0209 0 ICA EX 91
Etyek Ödönmajor
Ica 2005. augusztus10-én látta meg a napvilágot. Apja 15548
Saphir és anyai nagyapja 16422 Ford genetikája próbálta segíteni karrierje beindulását, anyai oldalról viszont nem számíthatott
különösebben erős támogatásra. Anyja első laktációs termelé2010/5
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A termelésben eltöltött évek meghozták a küllemen várt
javulásokat is. 2010. március 11-én 93-as testponttal,
91-es láb-lábvéggel, 88-as tejelő jelleggel és 90 pontos tőggyel Magyarország legmagasabb küllemi bírálati
eredményét produkálva 91 pontos, EXCELLENT minősítést szerzett. Harmadik laktációjában már közel 12.000
kg-os termelési háttérrel, 459 kg zsír (3,59%) és 391,6 kg
fehérje (3,32%) beltartalmi értékekkel erősítette életteljesítményét.
Sajnos az első két elléséből származó üszőborjainak
egyike sem érhette meg az első laktációját sem. Az első
közvetlenül az ellés után, a második még üszőkorában
elpusztult. A harmadik, Gavor (18174) apaságú bikaborjú
mind kiváló külleme, mind az anyai hátterének köszönhetően már az egyik mesterséges állomás figyelmét is
felkeltette, de a szigorú állategészségügyi feltételek – a
telep IBR státusza miatt – sajnos meghiúsították a borjú
szépnek induló „karrierjét”.
Jelenleg Ica laktációja legvégén jár, január elejére várják
negyedeik, 18705 Daniel apaságú borját, majd a jelenlegi tervek
szerint négy hónap múlva laktációja teljében Hódmezővásárhelyen ismét – immár harmadszorra – ringbe száll a kitüntető
címekért!
Végére hagytam talán a legfontosabb erényét e tehénnek: élete
eddigi bő öt évében soha, semmilyen állategészségügyi probléma nem jelentkezett nála, Ica hírből sem ismeri az állatorvosokat! Nem volt tőgygyulladása (életteljesítmény szomatikus
sejtszám átlaga 110.000!), nem volt lábproblémája, nem vol-

tak szaporodásbiológiai gondjai, fogamzott, termelt, ellett,…
fogamzott, termelt, ellett… és mindeközben kiállításokra járt,
ahogy láthattuk, nem eredménytelenül.
Ica példája talán megválaszolja a „show-tehén vagy termelő tehén”, - gyakran a tenyésztői társadalmat is megosztó – örök nagy
kérdését, és bebizonyítja, hogy a kettő lehet egy, és ugyanaz! A
kitűnő funkcionális küllem alapja a magas szintű és a hosszú
távú tejtermelésnek, amely a show világában is kiválóan kamatoztatható!
(Sebők Tamás)

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!
18 Holstein Magazin
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Mezó´hegyesi bikakörkép

Szokásaihoz híven október első hetében szervezte a Semex-Génbank Magyarország Kft. bikabemutatóval fűszerezett szakmai napját.
Az új generáció beköszönése sok tenyésztő érdeklődését felkeltette, a programot idén is színvonalas „tehénfelhozatal”, legszebb tőgy- és
legszebb bika-választás színesítette.

A mezőhegyesi mesterséges állomás kínálatában a genomszelekció és az ITV
is kiemelt szerepet kap, a bemutatott fiatal generáció valamennyi egyede genomikusan válogatott. 22476 Magor Intermezzo-ET csak hazai ITV-ben indult.

21819 Dukefarm Highlife-ET.

21622 Durham Red a vörös színváltozatot erősíti.

17838 Magor Bolivia Allen-ET 340.000 értékesített adaggal
a Kft. „vezérbikája”, ebből 272.000 adag külföldön erősíti a
hazai tenyésztés hírnevét.

A program szaporodásbiológiai és a genomszelekció lényegét vázoló
szakmai előadásokkal folytatódott, amikor meglepetésként 30028
7973 7 SÜSÜ, az idei Nemzeti Holstein Show nagydíjas tenyészállata
2010/5
lépett színre. Apja: 15691 Meadow Bridge Markem, tenyésztője és
tulajdonosa a Pálhalmai Agrospeciál Kft., Pálhalma.
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Dunántúli összevetés
– KÁN 2010 –
Berkó József
területi igazgató, HFTE

Szent Mihály napjához közelítve a tenyésztők az év utolsó hazai, egyben a Dunántúl egyetlen kiállításán vettek részt Kaposvárott. Jellemző a magyar termelési viszonyokra, hogy a szinte
napra pontosan egy hónapja megtartott Farmer Expon egy kis
hűvösért imádkoztak a résztvevők, itt viszont egy kis melegebb
időért és eső nélküli napokért. Az eső sajnos rendesen megérkezett – mint már annyiszor –, ez alól csak a múlt év volt eddig kivétel. Mindezek ellenére a kiváló adottságokkal bíró helyszín a
programok szinte zavartalan lebonyolítására adott lehetőséget. A
holstein-fríz fajta szereplése a szokásos módon a pénteki showbírálattal kezdődött, ahol 35 állat vett részt 15 tenyészetből. A
bírálatot Harsányi Sándor észak-kelet magyarországi bíráló
végezte. A kategóriánként kiválasztott győztesek és dobogósok
listája a cikk végén olvasható. Jó volt látni, hogy azon tenyészetek, akik rendszeres résztvevői a kaposvári kiállításnak, az
idén is itt versenyeztek gyönyörű állataikkal a kitűzött díjakért.
A Bólyi Mg. Zrt. nyolc állattal nevezett és jó híréhez méltóan
szerepelt. A Milkmen Kft. Pirók nevű tehene bizonyította, hogy
Pakson a 12.000 liter fölötti termelés fontos része a funkcionális
küllem. És ott voltak a nagy visszatérők: Katinka, a Mezőfalvai

Mg. Zrt-ből tavaly szűz üszőként megszerzett győzelme után
idén vemhes üszőként sem talált legyőzőre. Vajon milyen tehén
válik majd belőle? Találkozunk még vele? De már az eddigi
eredménye alapján is gratulálhatunk a tenyésztőjének, aki úgy
gondolta, hogy a 2009-es KÁN Reserve Champion-díj birtokosa
mégsem lehet Kótyagos, és egy rövid keresztelő után az idén
már Katinka néven tért vissza Kaposvárra. Nem volt ilyen gondja Nellinek, a Bicskei Mg. Zrt. gyönyörű tehenének, aki tavaly
első laktációsként mindent nyerve Grand Champion lett, amit
az idén lemásolva megismételt. Mivel Nelli a Cremonába utazó
csapat tagja, reméljük az ottani bírónak is feltűnik a szépsége és
egy jó helyezéssel járul hozzá csapatunk sikeres szerepléséhez.
Kicsit eljátszva a gondolattal, 2010-ben kellett volna rendezni
egy OMÉK-ot (most ne taglaljuk, hogy miért nem volt), az elő20 Holstein Magazin

ző, 2005-ös kiállítás hlstein-fríz fajtaversenyét Nelli anyja nyerte meg. Mekkora büszkeséggel töltötte volna el a sok kiváló díjat
megszerzett Ödön majori tenyésztőket, ha anya után a lánya is
az OMÉK-nagydíjért tudott volna versenyezni, s talán meg is
nyerni azt.
Vasárnap a felvezetők ügyességi versenyére 15 versenyző adta
be a nevezését, közülük ketten a magyartarka fajtát is képviselték. A játékos bemutató nagyszámú közönség érdeklődése mellett színvonalas versenyzést hozott. A tapasztalt felvezetők és a
kezdők is nagyon szép gyakorlatokat mutattak be, de a nap a
rutinosak napja volt, mert a versenyt a régi fényét megvillantó Szögi Szilvi nyerte egy hajszállal megelőzve Mészáros Andrást, őket harmadikként Kara Adél követte, aki a legfiatalabb
üszőt felvezetve már a verseny kezdetén magasra emelte a lécet.

Mindhárom felvezető nagyon sok ügyességi versenyt és showfelvezetést tudhat már maga mögött. Szilvire nagy feladat vár
még. András lányával, Mészáros Kittivel Cremonában képviselik hazánkat az ifjú tenyésztők felkészítő versenyén. Versenyzését látva nagyon szépen halad a felkészülésben.
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Egyesületi élet
Jó hangulatú három napra emlékezhetnénk, ha az első napon a
tenyésztők és a felkészítők egy részét nem éri igen kellemetlen meglepetés: az állatférőhelyek hiányára és a dolgozói szállásoknál történt felháborító eseményekre sajnos nincs mentség.

A kiállítók elnézést kértek a történtekért és megígérték, hogy
a jövőben ilyen nem fog előfordulni. Az Egyesület a jövőben
mindent megtesz ennek betartásáért. Ebben a reményben várunk
2011-ben is minden tenyésztőt szeptember végén Kaposvárra.
A IV. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta
tenyésztési díjai

Holstein-fríz vemhesüsző kategória
Harmadik helyezettje: a 225 katalógusszámú (30350 5792 4)
Irina
Apja: 17974 Ladino Park Talent-IMP-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Mg. Kft., Deszk
Második helyezettje: a 224 katalógusszámú (39007 2082 1)
Fésűs
Apja: 19247 Pine-Shelter LYLE Vincer-ET TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Bólyi Mg. Zrt., Bóly
Első helyezettje: a 226 katalógusszámú (32533 5625 8) Katinka
Apja: 19385 Black Rose Harmony
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőfalvai Mg. Zrt., Mezőfalva
Holstein-fríz első laktációs tehén kategória
Harmadik helyezettje: a 236 katalógusszámú (39008 0908 1)
Sólyom
Apja: 18292 Keystone Potter TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Bólyi Mg. Zrt., Bóly
Második helyezettje: a 233 katalógusszámú (30833 3223 5)
Kökény
Apja: 18715 Braedale Goldwyn TL
Tenyésztő és tulajdonos: Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft.
Első helyezettje: a 234 katalógusszámú (30860 4055 7) Kecses
Apja: 19540 BG Egon Zenith-ET TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt. Magyaralmás

A 2010. évi IV. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon
holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 13 tenyészet 35
egyedet mutatott be. A bírálatot Harsányi Sándor, északkeletmagyarországi küllemi bíráló, nemzetközi show-bíró végezte.
Holstein-fríz szűzüsző kategória
Harmadik helyezettje: a 215 katalógusszámú (31916 0691 4)
Dunja
Apja: 17830 Magor GB Baroque Allen-ET TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Kaposvári Egyetem, Állattenyésztési
Kar, Tanüzem
Második helyezettje: a 204 katalógusszámú (30089 7023 8)
Viola
Apja: 16543 Gelej Zsilett Outside
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok
Első helyezettje: a 208 katalógusszámú (32420 5744 1) Szárcsa
Apja: 20985 Rauscher Mars 999-Grand-ET TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Bólyi Mg. Zrt., Bóly
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Holstein-fríz második és több laktációs tehén kategória
Harmadik helyezettje: a 248 katalógusszámú (3005765516) Pirók
Apja: 16422 Alzi Juror Ford
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Kft. Paks
Második helyezettje: a 247 katalógusszámú (32835 0609 2) Tímea
Apja: 15548 Saphir-ET TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major
Első helyezettje, egyben a kiállítás nagydíjasa: a 244 katalógusszámú (32835 1012 5) Nelli
Apja: 17476 Opsal Finley-ET TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major
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A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
a 244 katalógusszámú (1012) Nelli, 17476 Opsal Finley-ET
apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Bognár László ügyvezető igazgató, HFTE

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major a 244 katalógusszámú (1012) Nelli, 17476 Opsal Finley-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
A díjat átadta Harsányi Sándor, a kiállítás bírója

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major
a 247 katalógusszámú (0609) Tímea,
15548 Saphir-ET TL TV apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos, küllemi bíráló

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredményesebb tenyészet 33 ponttal a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödönmajor
lett.
A díjat átadta Sebők Tamás, küllemi bíráló, HFTE
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Közép-európai szemegyeztető bírálat
Csehország, Velke Mezirici
Jakab Lajos
küllemi bíráló, HFTE
Október 5-6. között hatodik alkalommal voltunk jelen KözépEurópa küllemi bírálóinak közös szemegyeztető elméleti és gyakorlati értekezletén. Ezúttal a cseh tenyésztőszervezet invitálta a
szakmai találkozóra Szlovákia, Horvátország és Magyarország
bírálóit, tenyésztésvezetőit.

Az első napon – a szokásoknak megfelelően – minden résztvevő
ország beszámolt az eltelt egy év szakmai eseményeiről, változásairól, újdonságairól. Képet kaptunk az országok tejtermelő
ágazatát érintő gazdasági körülményekről, tejárakról, a helyi tenyésztő társadalmat foglalkoztató aktuális kérdésekről. A tejpiaci helyzet mindenkit negatívan érintett. Az állomány csökkenése
Szlovákiában volt a legnagyobb mértékű, még a magyarországi
tejárakénál számottevően és tartósan magasabb árak ellenére is.
A legstabilabbnak a cseh ellenőrzött tehénlétszám tűnik. Az elmúlt tíz évben a holstein-fríz fajta tekintetében a 200 ezer körüli
létszám volt a jellemző. A legmagasabb a 2006-os évben, 208

ezer darab. Még a legalacsonyabb 2009-es évben is elérte a 200
ezer darabot. A legjelentősebb csökkenést ugyanezen időszak
alatt a szimentáli állomány szenvedte el. 2000-ben még 50 ezerrel előzte meg az ellenőrzött tehenek száma a holsteinekét, ma
már ennyivel van alatta. Létszámuk a 150 ezer tehénnel még így
is jelentősnek tekinthető.
A témák sorában fontos szerepet töltött be a genomikus szelekció kérdése is. Cseh kollégáink is hangsúlyozták, hogy a
genom alapján becsült tenyészértékekkel kellő óvatossággal
kellene bánni, hiszen annak megbízhatósága jóval elmarad az
ivadékvizsgálatból származó adatok megbízhatóságától, ráadásul ezek az adatok az adott ország környezetére valószínűsí24 Holstein Magazin

tett tenyészértékek. A fiatal tenyészbikajelöltek szelekciójában
ugyanakkor hatalmas segítséget jelent és a tenyésztők számára
is ebben tűnik a leghasznosabbnak, hiszen az állományokra még
magasabb minőségű ivadékvizsgálati szaporítóanyag juthat.
Másnap már a gyakorlaté volt a főszerep. A Radostin farm adott
helyszínt a munkának, mely hatszázas tehénlétszámmal üzemel,
döntően fűszenázsra alapozott takarmányozással. Igen magas,
11.500 kilogrammos termelés mellett kiemelkedően jó 405 napos két ellés közötti idővel rendelkeznek. A gazda büszkén mutatta be a csapatnak a sok nagy életteljesítményű tehene közül
a jelenlegi cseh rekorder tehenet, mely 143 ezer kilogrammos
életteljesítmény mellett is igen jó egészségnek örvendett.
A bírálati munkát országonként csoportra bontva végeztük, majd
közösen megbeszéltük és egyeztettük azt tehenenként. Örömmel
mondhatom, hogy a több éve zajló harmonizáció eredményeként
nagyon kevés eltérés mutatkozott a kiadott pontokban. A minimális eltérések inkább az országok közötti eltérő populációs átlagokból adódtak. A fő bírálati pontoknál is osztályon belül mozgott minden bíráló 1-2 pont eltéréssel. A tulajdonságok közül külön hangsúlyt a tejelő jelleget hamarosan felváltó tejelő erősség,
valamint a mozgáskép (locomotion) bírálatára helyeztük. Megbeszéltük és gyakoroltuk az általunk ugyan nem bírált, de sokak
által fontosnak tartott csontminőség tulajdonság megítélését is.
Összességében ismét tartalmasra és hasznosra sikerült a közös
szemegyeztető bírálat, melynek a jövő évben előre láthatólag
Szlovákia ad majd otthont.
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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
szarvasmarha füljelzők és behelyező eszközök gyártására és szállítására
amelyet egyrészről az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (2101 Gödöllő, Dózsa György u. 58. Pf.
258. Telefon: 28/515-540; Fax: 28/515-550; E-mail:atkft@atkft.hu)
továbbiakban: Szolgáltató, másrészről:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(gazdaság, vállalkozó) továbbiakban: Megrendelő
székhelye: .................................................................................................................................................
pontos címe: …………………………………………………………………………………………………………
telefon, telefax száma: ..............................................................................................................................
bankszámlaszáma: ...................................................................................................................................
adószáma: ................................................................................................................................................
kötött az alábbi feltételek szerint.
Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerre (ENAR) vonatkozó rendelet [99/2002. (XI.5.) FVM
rendelet] szabályozza a szarvasmarha ENAR-ban a szereplők feladatait és kötelességeit. A jogszabály a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) Központnál működő tenyésztési hatóság feladataként
határozza meg az állatok jelöléséhez szükséges füljelzők és behelyező eszközök, valamint a kapcsolódó
bizonylatok beszerzését, továbbítását, illetve kiállítását.
A Szolgáltató – a Tenyésztési Hatósággal kötött megállapodás alapján – a Megrendelő részére a
szarvasmarha füljelzőket legyártja, a segédeszközöket és a kísérő dokumentációt leszállítja.

1. A szerződés tárgya:

A jogszabály szerinti jelölésre szolgáló füljelzők, a füljelzők behelyezéséhez szükséges eszközök és kísérő
nyomtatványok gyártása és szállítása.

2. Szolgáltató kötelezettsége
a.
b.
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A Szolgáltató, - a Hatóság elektronikus megrendelése alapján - legyártja a füljelzőket, csomagolja
azokat, mellékelve a használati utasítást és számlát és továbbítja a megrendelő részére a szállításra
előkészítetett árut.
Szállítási határidők:
Új füljelző:
- Szokványos rendelés: a megrendelés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül
- Sürgősségi rendelés: a megrendelés beérkezésétől számított 7 munkanapon belül
Pótlás:
- Szokványos rendelés: a megrendelés beérkezésétől számított 5 munkanapon belül
1./
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- Sürgősségi rendelés: a megrendelés beérkezésétől számított 3 munkanapon belül
Behelyező fogó és tű:
- Küldeményben: Szokványos rendelésekkel, illetve a sürgősségi megrendelésekkel
egyidejűleg
A megrendelés abban az időpontban tekintendő a Szállítónál regisztráltnak, amely időpontot a
megrendelés elektronikus állományának elolvasásáról készült, a tenyésztési hatóság levelező
szerverére érkező visszaigazolás az olvasás időpontjául megjelöl. A Szállító köteles a
megrendeléseket fogadó számítógépein a dátum és időbeállításokat naprakészen és perc
pontossággal beállítva tartani.
Abban az esetben, ha a Megrendelő szarvasmarha állományára legalább a szerződéskötéstől
számított 1 évig kizárólag a Szolgáltatótól rendeli meg a füljelzőket (új jelölés és pótlások), az alábbi
kedvezményekre jogosult:
- Az első megrendeléskor 1 db behelyező fogót + 1 db pót tűt térítésmentesen biztosít a Szolgáltató.
- 10 pár vagy ennél több megrendelt füljelző esetén postaköltséget a Szolgáltató nem számol fel.
- A Szolgáltató az általa szállított és szakszerűen behelyezett Zee Tag gyártmányú füljelzőkre
garanciát vállal az adott időszakra a kiesési hányadra vonatkozóan. Amennyiben az egy év alatt
elvégzett új jelölések számához viszonyítva a következő éves időszakban a kihullások mértéke
meghaladja a 10%-ot, a Szolgáltató a 10% feletti kihullásokat térítésmentesen gyártja le és szállítja
ki a Megrendelő részére.

3. Megrendelő kötelezettsége:
a.
b.
c.

A megrendelő az erre szolgáló rendszerbizonylaton vagy elektronikus úton elküldi a füljelző,
füljelzőpótlás és segédeszköz igényeiket az ENAR adatrögzítő és -feldolgozó központjához.
A megrendelő a Megrendelő lapon a Szállító hivatalos gyártó kódját és gyártó nevét rögzíti.
A megrendelő a Megrendelő lapon megadja a Szállító által forgalmazható füljelző és segédeszköz
gyártmány kódját és gyártmány nevét igényét.

4. A szolgáltatás díjtétele:
a.
b.
c.
d.
e.

A szolgáltatás díja a megrendelt eszközök eladási ára és a postai szállítás költsége.
A megrendelhető füljelzők és segédeszközök árát a szolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza.
Megrendelő a számla ellenértékét 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltatót a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat illeti meg.
Amennyiben a Megrendelő a kiszámlázott összeg kiegyenlítésével elmarad, a Szolgáltató jogosult a
további megrendeléseket postai utánvétellel teljesíteni.

Felek a szerződést határozatlan időre kötik. A szerződés bármikor egyoldalúan felmondható, a felek
részéről, legalább 45 nap felmondási idővel. A felmondást mindkét fél írásban kezdeményezheti.
A Szolgáltató jogosult jelen szerződést a Megrendelő szerződésszegése esetén – így különösen, ha a
fizetési kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti – a tárgyhó utolsó napjára felmondani.
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tevékenységgel összefüggő esetleges vitákat peren kívül
rendezik, ellenkező esetben hatáskörtől függően a Gödöllői Városi Bíróság, illetőleg a Pest megyei Bíróság
kizárólagos illetékességét kötik ki.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A felek a jelen
szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
........................................, 201 . év ............................ hó …...... nap.

........................................................
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Megelőzés és utókezelés a sántaság
mértékének csökkentésében
Csülökápoló tanfolyam
Györkös István
Nyíregyházi Főiskola
Másik ehhez kapcsolódó szempont a szarutok védelmi funkciójának helyreállítása, ami leggyakrabban a megfelelő talpvastagságot jelenti a mindennapos használatban. Hasznos tapasztalatuk volt a módszert elsajátítóknak a hatékony, rendszeres és
következetes munkavégzés is. Bizonyos kéziszerszámok használata vagy karbantartása, élezése nemkülönben.
A résztvevők a következők voltak:
Bencze Attila		
Fűzvölgyi Agrár Zrt.
Szigeti Antal		
Fűzvölgyi Agrár Zrt.
Pásztor Lajos		
Nagymágocs
Belső Ferenc		
Taxbi Mg. Ker. és Szolg. Kft. Hottó
Kővári Péter		
Táncsics Mg. Zrt., Nagyalácsony
Sipőcz Ferenc		
Táncsics Mg. Zrt., Nagyalácsony

A Szolnoki Gazdaképző és a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete közös szervezésében rendeztük egy 100 tehenes gazdaságban
az elméleti ismereteket a gyakorlati készségek fejlesztésével ötvöző tanfolyamunkat.
A feladatok a résztvevők egyik felének újak voltak, míg másoknak inkább a régebbi ismereteik felfrissítése, azok kiegészítése
volt fontosabb.
Mindenki számára hasznosnak ígérkezett kezdetben a várható
feladatok közös átbeszélése, ami a résztvevőkre váró otthoni
teendőket illeti. Hiszen a csülökápolás keretén belül jó néhány
konkrét célt lehet kitűzni akár aszerint is, hogy mikor, milyen
állománycsoporton, vagy éppen funkcionális vagy kuratív körmözést akarunk végezni. Ha több célkitűzésünk van egyszerre,
azokat érdemes egyeztetni egymással. Mindezek a kérdések
fokozottan kerültek napirendre a tanfolyamon. Érdemes volt
azt is újragondolni, hogy a köröm szabályozása nemcsak bizonyos méretek betartását jelenti, hanem valójában adott végtagon a szomszédos körmökre eső testsúlyt kell kiegyenlíteni már
amennyire azt képesek vagyunk.
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A kisebb csoportlétszám egyben több megbeszélésre és gyakorlásra adott lehetőséget mindenkinek.
A tanfolyam során két visszatérően fontos szempont került az
érdeklődés homlokterébe.
Az első, hogy a feladatainkat ezen a területen elsősorban a sántaság megelőzése érdekében kell elvégezni, ami az állomány
rendszeresebb ellenőrzését és időben hatékonyabban elvégzett
munkát jelenti.
Mindehhez bizonyos munkaszervezés járul, amiben a körmözőknek valamilyen szinten részt is kell venniük. Szorosan idetartozik a lábfürösztések és fertőtlenítések ütemezése is. Sok
gazdaságban ez bizonyos automatizmust követ, ami valójában
azt jelenti, hogy sokszor nem kapcsolják ezt kellően az adott
állománycsoport csülökbetegségeihez vagy éppen az időjárás
változásaihoz. Ide tartozhat továbbá az üszőállomány alkalmi
ellenőrzése és a szárazonállók csülökápolásának elvégzése is.
Ezen célok követése hatékonnyá teheti a sántaság állományszintű arányának visszaszorítását, mindenekelőtt megelőző intézkedései révén!
www.holstein.hu
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vítani tudjuk. Visszatérő tapasztalatunk tanfolyamaink nyomán,
hogy a munkákhoz sok gazdaságban hiányosak az eszközök, felszerelések is. Mindehhez is sikerült újabb szempontokat kapniuk a résztvevőknek. Természetesen mindennek anyagi vonzatai
is vannak, de ezek többsége a tapasztalatok szerint időközben
mégis megoldódik.

Természetesen a tanfolyam központi programja volt az elméleti kérdéseken túl a gyakorlati feladatok elvégzése, a különféle
szerszámok kezelésének gyakorlása is.
A második jelentős probléma a kuratív csülökápolással kapcsolatos lábvégbetegségek utókezelése volt. Visszatérő tanfolyami
tapasztalat, hogy ezek nagy része a gazdaságok többségében nehezen kézben tartható és csak szerény eredményekkel jár.
Több időt szántunk az egyes csülökrendellenességek ellenőrzése
során, hogy azok mikor és milyen visszakezelést vagy ellenőrzést igényelnek. Ezeket lehet állománycsoportonként is elvégezni, de fontos, hogy a gyógyulás hatékonyságát valamiképpen ja-
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Az egy hetes időszak – rövidsége ellenére – mindenki számára
adhatott új ismereteket, szempontokat egyaránt, tehát hasznos
tapasztalatcserével és munkával járt. Mindezek alkalmazása
során az otthoni gyakorlatban bizonyos idő után már akár hatékonyabb is lehet az ellátott állományban végzett szakszerűbb
csülökápolás!
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Házi joghurt
Egy liter nyers tejhez szükségünk van 1⁄2 dl joghurtra és 1
mokkáskanál cukorra – ez elhagyható, de a folyamatot gyorsítja. A tejet felforraljuk és hagyjuk langyosra hűlni. A joghurtot
összekeverjük a cukorral, majd a már csak langyos tejbe keverjük. A keveréket széles szájú befőttes üvegbe töltjük, meleg helyen érleljük, poharazzuk, majd hűtjük. Akár 10 napig is
frissen tárolható.
Aludttej és tejföl
Az aludttej készítéséhez használjunk friss nyerstejet. A felforralt és lehűtött zsíros tejet öntsük széles szájú edénybe (pl.
zománcozott agyagköcsögbe) és tegyük meleg helyre (25-30
o
C). A friss tej két-három nap alatt megalszik, besűrűsödik.
A tetejére ekkor feljön a tejföl, amit a tejszínhez hasonlóan
kanállal le lehet merni. Hogy az edényben hol a tejföl-aludttej
határvonal azt a termék színe árulja el: a tejföl egy icipicit
sárgásabb színű. A különbséget a szemünk csak akkor látja,
ha egymás mellé tesszük az aludttejet és a tejfölt, egyébként
mindkettő vakító fehérnek látszik.
Tejföl úgy is készíthetünk, hogy a tejszínt hagyjuk megsavanyodni. Ha a tejszínt meleg helyen állni hagyjuk, ez egy-két
nap alatt megtörténik. Az így nyert terméknek természetesen
magasabb lesz a zsírtartalma, mint az aludttejről leszedett tejfölé.
A tej a hűtőben is megalszik, de az erjedési folyamat során
ilyenkor gyakran meg is keseredik. A hosszabb ideje hűtőben
tárolt nyers tejből sem lesz mindig finom aludttej. Ennek oka
a nyerstejben élő lebontó baktériumkultúrák felszaporodása,
melyek hőigényüktől függően lehetnek termofil (35-40oC) vagy
mezofil (25-30oC) kultúrák.
Házi túró
A friss nyerstejet egy kb. háromliteres fém fazékban 2-3 nap
alatt megaltatjuk. Ennek teteje még akkor is bebőrödzik, ha
előtte leszedjük a tejszínt. Ezt a hártyaszerű – legfeljebb l-2
evőkanálnyi – réteget leszedjük. Egy nagyobb fazékba kb.
félig hidegvizet engedünk, beleállítjuk az aludtejes fazekat.
A nagyobb fazék csak kb. egy mérettel legyen nagyobb az
aludtejesnél, így a füle ráül a nagyobb peremére, s az aludtejes
edény csak a meleg vízzel érintkezik. Feltesszük a dupla fazekat a tűzhelyre és tartalékon melegíteni kezdjük. Mikor már jó
meleg, de még nem forró, egy evőkanállal megmozgatjuk az
aludtejet, de nem keverjük, mert összetörik a túró. Amikor a
közben képződő savó elég meleg, szinte forró, akkor lekapcsoljuk a tűzhelyet és hagyjuk szép lassan kihűlni. A teljesen
hideg, szinte darabos, savós túrót tésztaszűrőbe öntjük, rárakjuk a szűrőt a fazékra és lecsepegtetjük. Ha ezt délután
tesszük, akkor este szűrhető és másnapra kész az igazi házi
túró. Vigyázni kell, hogy ne hevítsük túl, mert akkor száraz,
apró túrót kapunk, így pedig kb. 4o-45 dkg szép rögös túró
lesz a végeredmény.
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A tejautomaták révén a „civilek” körében is egyre nő a
teljes nyerstej fogyasztása, emellett persze a tehenészeti telepen dolgozók is hozzájutnak ehhez a teljes értékű
táplálékhoz. Ennek otthoni feldolgozásához adunk most
néhány egyszerű, konyhában is elkészíthető ötletet. Természetesen a kész termékek minőségét és mennyiségét
oltókkal és baktériumkultúrákkal növelni lehet, ezek a kereskedelemben beszerezhetők.
Házi sajt
Ha otthon magunk szeretnénk friss tejből készült finom sajtot
előállítani otthonunkban, akkor a következőképpen járjunk el.
Az egyik legfontosabb a jó minőségű nyerstej, ez kön�nyen beszerezhető, s 5 liter tejből kb. 60-70 dkg-os sajtot
készíthetünk. A jó minőségű friss nyerstejen kívül szükségünk lesz 10%-os ecetre, egy tiszta textilpelenkára, sóra és
egy préselő edényre, amit akár otthon is elkészítünk. Kell
még egy 2-2,5 kg-os nyomósúly és egy préselő korong.
A préselő edényt a következő módon készítjük el. Egy függőleges falú műanyag edény, pl. ételhordó oldalát és az alját
kilyukasztgatjuk, hogy a savó azokon kiszivároghasson. Az aljára 28 db 2 mm átmérőjű lyukat fúrunk arányosan elosztva.
Az oldalára pedig körkörösen 4 sorba fúrunk lyukakat.
Az első sort az aljától 10 mm magasságban körbe, ös�szesen 16 lyuk adja. A következő lyuksor távolsága az előzőtől 15 mm, a harmadik és negyedik lyuksor távolsága az előzőtől 20 mm legyen, mindegyik sorban 16 lyukkal. Így kb. az edény közepéig fúrunk lyukakat felfelé.
Ha ezzel elkészültünk, akkor az edénybe egy minél pontosabban illeszkedő műanyag lemezt vágunk, – ez készülhet műanyag vágódeszkából –, a lényeg, hogy kellően merev legyen.
Ha a préselő edényünk elkészült, akkor hozzákezdhetünk a
sajtkészítéshez. Öt liter tejet felforralunk, 1 evőkanál sót beleteszünk, így főzzük 2 percig, majd hozzáadunk 1,5 deciliter
10 %-os ecetet és még 2 percig főzzük. Az ecet összerántja a
tejet és az így kapott anyagot szűrjük majd le. A savó eltávolításához pelenkába vagy vászonba öntjük a felforralt alapanyagot, felkötjük egy madzaggal, s egy tálat teszünk alá, hogy a
savó abba belecsöpöghessen. Ez kb. 15 perc.
Következő lépés a sajtunk préselése. A préselő edényünkbe a
textilanyagból beleöntjük a túrószerű masszát, majd erre rátesszük a préselő korongot és ezután a nyomósúlyt, ami akár
egy vízzel teli műanyag flakon is lehet. A felesleges savó kb. 12
óra alatt távozik majd a kis lyukakon. Ezután kivesszük a sajtot
az edényből és sózzuk.
Sózás deszkán: a sajt tetejét és az oldalát jól bekenjük
sóval, majd kb. 3-órát állni hagyjuk. Ezután megfordítjuk és a másik oldalát is besózzuk, állni hagyjuk. A sajt
sárgulása természetes jelenség, az érés folyamata. Minél tovább érleljük, annál sárgább és keményebb lesz.
Szinte biztosan azonnal el fog fogyni, a család kedvence lesz.
Tartósítás: só fürdőben: 20-22 %-os konyhasót tartalmazó (1
liter vízhez 2 dl só) szobahőmérsékletű vízben 5-20 óráig állni
hagyjuk.
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Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.
5 helyen.
Starkenburg öt legjobbjában csak két név volt ugyanaz. Elly a
harmadik helyen és Jockobenge az ötödik helyen. Véleménye
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szerint Bug
voltkülön
a legjobb.
Második
helyre
Dabblet szavazta,
magyar
áruhoz,
kiemelve
a húsés hentesárut,
illetve a
Elly
és
Jockobenge
közé
a
negyedik
helyre
pedig
sorolta.ha
zöldség és gyümölcsféléket. A megkérdezettek 52Judyt
százaléka,
A szavazatok
meglepetést
Barbie,
teheti,
magyar összeszámlálása
terméket részesítnagy
elônyben
– ezekhozott.
a legfontosabb
az
olvasók
favoritja
egyik
bírótól
sem
kapott
szavazatot.
A két
megállapításai az Ipsos válságkutatás sorozatának.
bíró
első
helyezettei,
Elly
és
Bug
az
olvasóktól
nem,
vagy
csak
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a termék származása,
néhány
szavazatot
kapott.
Ennek
eredményeként
egy
negyedik
mint prioritás, az ötödik helyen áll.
induló nyerteForrás:
meg a versenyt.
AzMagazin
olvasók 2010.
a negyedik,
Lievens
Progresszív
január-február
a második helyre sorolták Broeks MBM Elsat, ezzel az eredménnyel ő lett 2010-ben az év tehene! Barbie és Elly azonos
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körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
magyar tejipari szakember tanulmányútra utazott a Szovjetunióba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval bevont, kerek formájú termék adta az ötletet egy speciálisan hazai
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kezdetekkor a terméket mindössze háromnapos szavatossági idôvel gyártották, ezért kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.
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„Megölik” a hazai tejpiaci szereplőket az olcsó importtejek,
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meghatározó Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója – literenként
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Telepszemle

Telepszemle
Telepszemle

Telepszemle

T. Szabó István
Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Fülöpjakab
Krajczár
Krajczár Zsuzsanna,
Zsuzsanna, HFTE
HFTE
Krajczár Zsuzsanna,
irodavezető, HFTE

AA község
község Nyugat-Nógrád
Nyugat-Nógrád térségében,
térségében, aa Nógrádi-medencében,
Nógrádi-medencében, aa
Börzsöny
hegység
lábánál
el.
Fülöpjakab
a Duna-Tisza
közén a Fővárostól
délre, a HomokBörzsöny
hegység
lábánál helyezkedik
helyezkedik
el.
AAhátság
település
régen
Vadkert
volt,
legmagasabb
a homokháti
vízválasztón szerepû
helyeztelepülés
régen csak
csakrészén,
Vadkert
volt, megkülönböztetô
megkülönböztetô
szerepû
Érsek
kedikelôtag
el. aa helység
Érsek
elôtag
helység egykori
egykori birtokosára,
birtokosára, az
az esztergomi
esztergomiérsekre
érsekre
kvadkert
utal.
Az
legrégibb
települése
már
aa tatárjárás
elôtt
Az első
itt lakóegyik
népcsoport
a szarmata
volt
(ókori
nomád törzs,
utal.
Az ország
ország
egyik
legrégibb
települése
már
tatárjárás
elôtt
fennállt.
AA közeli
középkorban
az
érsek
birtokában
volt
a szkíták
rokonai),
majd
később
az avarok
is megtelefennállt.
középkorban
az esztergomi
esztergomi
érsek
birtokában
volt és
és
három
–– Felsô-,
Közép-,
és
állt.
pedtekrészbôl
itt. 1239-ben
IV.
Béla kunokat
telepített a––vidékre.
három
részbôl
Felsô-,
Közép-,
és Alsó-Vadkertbôl
Alsó-Vadkertbôl
állt. A
AAhagyomány
XVI.
közepén
török
hódoltsághoz
a mai
és tartozott.
kistérsége
első tuXVI. század
századszerint
közepén
törökFülöpjakab
hódoltsághoz
tartozott. 1710-ben
1710-ben
császári
had
szállta
aa helységet
január
22-én
itt
lajdonosa
Jakab
kun vitézés
emlékét
a település
császári
hadButhemer
szállta meg
meg
helységet
ésvolt,
január
22-én
itt vívták
vívták
meg
aa Vadkert-Romhányi
csatát,
melyben
II.
vezetneve
őrzi.
A török időkben
a terület
elnéptelenedett.
A törökök
meg
Vadkert-Romhányi
csatát,
melyben
II. Rákóczi
Rákóczi Ferenc
Ferenc
vezette
aa kurucokat.
1733-ban
mezôvárosi
kap.
követően
I. Lipót
császárrangot
adósság
törlesztése fejétekiűzetését
kurucokat.
1733-ban
mezôvárosi
rangot
kap.
Az
1848-49-es
isis jelentôs
színben
az egész szabadságharcban
Jászkunságot
500.000
rajnai hadmozdulat
forintért eladta
a
Az
1848-49-es
szabadságharcban
jelentôs
hadmozdulat
színtere
volt
aa város,
Görgey
hada.
ÉrsekNémet
így az itt élők
jobbágysorba
kerültek.
tere
voltLovagrendnek,
város, itt
itt állomásozott
állomásozott
Görgey
hada. 1906-tól
1906-tól
Érsekvadkert
neve.
végén
A jász aaéstelepülés
kun városok
az 1745.
éviaa település
Redemptio
(megvadkert
település
neve.Apolgárai
A XIX.
XIX. század
század
végén
település lakossálakossága
(jobbágyok,
cselédek)
tagosítás
során
jutott
váltás)
során megváltották
a területet,
így ismét
szabaddá
válga
(jobbágyok,
cselédek) az
az úrbéresi
úrbéresi
tagosítás
során
jutott földföldhöz.
Egyre
többen
foglakoztak
tak.meg,
ek szûntek
a diósjehöz.
Egyremint
többen
foglakoztak iparosi,
iparosi, kereskedelmi
kereskedelmi tevékenységtevékenységgel.
világháborúk
végeztek
községben.
két
1840-1851
között
a nagy
környékben
megtörtént
ki, pedig
a AA
megyei
adottságok
gel.
világháborúk
nagy pusztítást
pusztítást
végeztekaaapusztaosztás,
községben. AAenkét
között
több
elvándorolt
innen
vagy
nek ellenére
a végleges
birtokszerkezet
csak
az 1880-as
évekztésnek,világháború
mint
a növénytermeszvilágháború
között
több család
család
elvándorolt
innen
vagy elhagyta
elhagyta
az
országot.
ben
alakult
ki és
ezután kezdődött meg a terület benépesedése.
mert Avonmore
Pásztói
Tejüzem
az
országot.
Ma
aa településen
része
iparban
1945-ben
111 élôk
család
számára
földet, legnagyobb
1949 után
Ma
településen
élôk nagy
nagy
része az
azosztottak
iparban dolgozik,
dolgozik,
legnagyobb
részük
az
fafeldolgozás
19.
azonban
azide.
új A
kommunista
elit a tanyaproblémák
megoldák, onnan
költöztem
Palo-AA malomipar,
részük
az építôiparban.
építôiparban.
malomipar,
fafeldolgozás már
már
19. szászázadtól
van
aa településen.
AA XX.
közepe
aa szersát
a jelen
tanyák
faluszerű
tömörítésében,
valamint
azóta
anyateleek elején
dolgozni
mint
telepvezadtól
jelen
van
településen.
XX. század
század
közepe
óta
szerszámgépgyártás
isis tradicionálisnak
mondható.
megye
püléstől való 1998
elkülönítésben
látta.
EnnekAAkeretében
Fülöpenlegi munkahelyemen
óta
számgépgyártás
tradicionálisnak
mondható.
megyelegnagyobb
legnagyobb
mezôgazdasági
termelôszövetkezete
volt,
jakabot 3874
„tartós
nélküli”Érsekvadkerten
településsé nyilvánították,
mûvelt területbôl
ha
aszerepkör
szánmezôgazdasági
termelôszövetkezete
Érsekvadkerten
volt, aminek
aminek
része
Agroméra
központja
Kunszállás
lett.Zrt.
Nem adtak ki építési engedélyeket
rület ésegy
1200
ha aaz
erdôterület.
egy
része
a mai
mai
Agroméra
Zrt.
sem.
A kialakított
nagyüzemi gazdálkodási forma feleslegessé
lés mellett
nálunk
meghatározó
tette a település népességének egy részét, így megkezdődött
azlaktációs
elvándorlás.
A rendszerváltás óta a népesség megtartása
állomány
termelése,
különféle fejlesztések történnek.
zándékosérdekében
költségtakarékosság
ai vannak?
Egy olyanNyolc
családi
szeretnék bemutatni Önöknek, ahol
ktációs termelés.
évgazdaságot
alatt
tehenek
csodálatos idilli környezetet biztosít a tenyésztudtunk aelérni.
Azszámára
elmúlt évektő és tulajdonos.
Az állatok jólétének biztosítása mellett T. Szabó
tlan beruházás
történt. 2006-ban
dtünk. A beruházás kivitelezése
szeptember végére készült el.
zárazság miatt már augusztusra
t csak akkor tudtuk elkezdeni,
a fejezni. Ennek a szilázsnak az
% volt, ami nem csak a tej menNógrád
ét is csökkentette.
Nógrád megye
megye legnagyobb
legnagyobb tehenészete
tehenészete aa nagy
nagy múltra
múltra visszatekinvisszatekintô
A
az Önök
tenyészete
a legjobb
tô Agroméra
Agroméra Zrt.
Zrt.
A jó
jó genetikának
genetikának köszönhetôen
köszönhetôen egyre
egyre kiemelkekiemelkedôbb
tenyésztési
eredmények
szú távú,
céltudatos
tenyésztôi
dôbb
tenyésztési
eredmények születnek.
születnek. Az
Az elhivatott,
elhivatott, kitartó
kitartó tetenyésztôi
nyésztôi munkát
munkát Illés
Illés László
László állattenyésztési
állattenyésztési fôágazatvezetô
fôágazatvezetô végvégzi,
egyesületi
küldöttként,
starka holstein
teheneink
voltak.
zi, emellett
emellett
egyesületi
küldöttként, valamint
valamint szakbizottsági
szakbizottsági tagtagként
aa hazai
tenyésztés
gyre jobb
és dolgozik
jobb
feketetarka
ként
dolgozik
hazai bitenyésztés jobbítása
jobbítása érdekében.
érdekében.
Milyen
hagyományai
múlt években
arra avannak
Milyeneljutottunk
hagyományai
vannak Nógrád
Nógrád megyében
megyében aa szarvasszarvasmarhatartásnak?
at használunk.
marhatartásnak?
A
adottságai
különösen
r a tejmennyiséget
javítaA környék
környék kellett
adottságai
különösen aa húsmarhatartás
húsmarhatartás számára
számára kedkedaa rendszerváltásig
aa tejelô
onságokvezôek,
javításátde
elôvezôek,
dehelyeztük
rendszerváltásig
tejelô állományok
állományok létszáma
létszáma isis
jelentôs
volt.
ül különösen
a bimbóhelyezôdés
jelentôs
volt.Azt
Azt követôen
követôen nagyon
nagyon lecsökkent
lecsökkent aa holstein
holstein tenyésztenyészdítani. Az utóbbi években már a
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tôk
tôk száma.
száma. Olyan
Olyan jeles
jeles tenyészetek
tenyészetek szûntek
szûntek meg,
meg, mint
mint aa diósjediósjeIstván kreatív és
gondolkodásával, ötleteivel,
rengeteg adottságok
munkával
nôi,
nôi, szécsényi
szécsényi és szurdokpüspöki,
szurdokpüspöki, pedig
pedig aa megyei
megyei adottságok
nagyon sokat tett környezetében
a termelői nyerstej
népszerűsítéinkább
inkább kedveznek
kedveznek az
az állattenyésztésnek,
állattenyésztésnek, mint
mint aa növénytermesznövénytermeszséért,
valamint
az
állattenyésztés
becsületének
visszaszerzéséért.
tésnek.
tésnek. Ezzel
Ezzel egy
egy idôben
idôben az
az ismert
ismert Avonmore
Avonmore Pásztói
Pásztói Tejüzem
Tejüzem
Időt, energiát nem sajnálva,
reklámszakembereket megszégyeníttejfeldolgozó
tejfeldolgozó isis bezárta
bezárta kapuit.
kapuit.
ve sok-sok szeretettel
közeledik fogyasztói
felé. Többekide.
közöttPaloarHeves
Heves megyei
megyei származású
származású vagyok,
vagyok, onnan
onnan költöztem
költöztem ide. A
A Paloról
beszélgettünk,
hogyan
sikerült
elérnie,
hogy
Fülöpjakabon
és
tási
tási Tsz-ben
Tsz-ben kezdtem
kezdtem aa ’90-es
’90-es évek
évek elején
elején dolgozni
dolgozni mint
mint telepvetelepvekörnyékén
egyre
nő
a
tejszeretők
száma.
zetô,
zetô, majd
majd fôágazat
fôágazat vezetô.
vezetô.A
A jelenlegi
jelenlegi munkahelyemen
munkahelyemen 1998
1998 óta
óta
dolgozom.
dolgozom.A
Agazdaságunk
gazdaságunk által
által mûvelt
mûvelt területbôl
területbôl 3874
3874 ha
ha aa szánszántó,
tó, 418
418 ha
ha aa nem
nem intenzív
intenzív gyepterület
gyepterület és
és 1200
1200 ha
ha az
az erdôterület.
erdôterület.
Ebbôl
Ebbôl isis látszik,
látszik, hogy
hogy aa tejtermelés
tejtermelés mellett
mellett nálunk
nálunk meghatározó
meghatározó
ágazat
ágazat aa növénytermesztés.
növénytermesztés.
2006-ban
2006-ban közel
közel 9400
9400 kg
kg volt
volt az
az állomány
állomány laktációs
laktációs termelése,
termelése,
aa késôbbi
késôbbi termeléscsökkenés
termeléscsökkenés szándékos
szándékos költségtakarékosság
költségtakarékosság
következménye
következménye vagy
vagy egyéb
egyéb okai
okai vannak?
vannak?
1998-ban
1998-ban még
még 5275
5275 liter
liter volt
volt aa laktációs
laktációs termelés.
termelés. Nyolc
Nyolc év
év alatt
alatt
mintegy
mintegy 4100
4100 literes
literes növekedést
növekedést tudtunk
tudtunk elérni.
elérni. Az
Az elmúlt
elmúlt évekévekben
ben jelentôs
jelentôs mértékû
mértékû gépgép- és
és ingatlan
ingatlan beruházás
beruházás történt.
történt. 2006-ban
2006-ban
út
út és
és silótér
silótér rekonstrukcióba
rekonstrukcióba kezdtünk.
kezdtünk. A
A beruházás
beruházás kivitelezése
kivitelezése
nagyon
nagyon megcsúszott,
megcsúszott, aa betonozás
betonozás szeptember
szeptember végére
végére készült
készült el.
el.
Ebben
Ebben az
az évben
évben aa rendkívüli
rendkívüli szárazság
szárazság miatt
miatt már
már augusztusra
augusztusra
minden
minden kiégett,
kiégett, de
de mi
mi aa silózást
silózást csak
csak akkor
akkor tudtuk
tudtuk elkezdeni,
elkezdeni,
amikor
amikor már
már régen
régen be
be kellett
kellett volna
volna fejezni.
fejezni. Ennek
Ennek aa szilázsnak
szilázsnak az
az
átlagos
átlagos szárazanyagtartalma
szárazanyagtartalma 61%
61% volt,
volt, ami
ami nem
nem csak
csak aa tej
tej menmennyiségét,
nyiségét, hanem
hanem beltartalmi
beltartalmi értékét
értékét isis csökkentette.
csökkentette.
Az
Az országos
országos HGI
HGI rangsorban
rangsorban az
az Önök
Önök tenyészete
tenyészete aa legjobb
legjobb
Mióta foglalkozik
szarvasmarhatartással?
10%-ban
10%-ban foglal
foglal helyet,
helyet, ami
ami hosszú
hosszú távú,
távú, céltudatos
céltudatos tenyésztôi
tenyésztôi
Nosztalgiával szoktam mesélni, hogy amikor a honvédségtől
munkát
munkát takar.
takar.
leszereltem, akkor
kezdtemvöröstarka
el a szarvasmarhatartást.
Előtte is
A
A nyolcvanas
nyolcvanas években
években még
még vöröstarka holstein
holstein teheneink
teheneink voltak.
voltak.
foglalkoztam
állatokkal,
de
akkor
még
csak
nyulakkal.
Ezt
Ezt követôen
követôen kezdôdött
kezdôdött meg
meg az
az egyre
egyre jobb
jobb és
és jobb
jobb feketetarka
feketetarka bibiA leszereléstermékenyítés.
után a Városföldi Dózsa
Tsz-ben kezdtem
dolgoznia
kákkal
kákkal való
való termékenyítés. Az
Az elmúlt
elmúlt években
években eljutottunk
eljutottunk arra
arra a
traktoroskéntmár
29 évveltop
ezelőtt. Akkoriban
még több támogatást
szintre,
szintre, hogy
hogy már csak
csak top bikákat
bikákat használunk.
használunk.
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vemhes
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valójában belekeA
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belülkülönösen
különösenaabimbóhelyezôdés
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fordítani. Az
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A rendszerváltáskor a mi szövetkezetünk is megszűnt, mint sok
más. Én akkor kiváltam és egyéni gazdálkodóként fejlesztettem
tovább a szarvasmarha állományomat.
Tanulta valaha az állattenyésztést?
Nem tanultam az állattenyésztést, sőt a közeli rokonságomban
sem foglalkozott ezzel senki. Az alapokat a tsz-ben lestem el, a
gondokat a hozzám hasonló tehéntartókkal beszéltük meg. Ez
addig jól is ment, amíg mindenkinek két tehene volt. Néhány év
múlva, ahogy nőtt az állományom, akkor már nem voltak olyan
őszinték hozzám. Belekényszerültem abba, hogy szakmai könyvekből, előadásokból, ill. a saját káromon tanuljak.
Milyen módon bővítette az állományát?
Részben saját szaporulatból, részben az alsónémedi szarvasmarhatelepről. Amikor a tsz-ből kiváltunk, nekem voltak gépeim,
melyekkel elkezdtem bérmunkát végezni. Az ottani telepvezetővel megbeszéltük, hogy szalmáért, szénáért, lucernáért vemhes

üszővel fizetnek. Később kizárólag saját szaporulatból növeltem
az állományt. Már Városföldön is, amikor még ott laktunk, nagyon jó volt a teheneink egészségügyi állapota. Elvégeztük az
IBR-mentesítést, amikor erre lehetőség volt, azóta innen marha
csak kifelé mehet, befelé nem.
Jelenleg 240 szarvasmarhánk van, ebből 90 a fejt tehén létszám.
Mikor vágott bele a közvetlen tejértékesítésbe?
2009 tavaszán fogtam bele, amikor 51 forint volt a tejár. Mivel
akkor 78 forint volt a tej előállítási költsége, úgy döntöttünk,
hogy előrefelé menekülünk. Arra ösztönzött bennünket a tejüzem is, hogy próbáljuk csökkenteni az átadott tejet, mert nincs
rá kereslet, de persze, aki ezzel foglalkozik, az tudja, hogy ez
nem így megy. Gondolkodtunk a megoldáson és akkor jött az
ötlet, hogy megpróbáljuk közvetlenül a fogyasztóknak értékesíteni a tejet. Nem volt olyan egyszerű, ahogy mi elképzeltük, de
megbirkóztunk vele és úgy érzem, nem rossz úton járunk.
Milyen formában történik a tejértékesítés?
Vettünk egy tejárusításra alkalmas autót, de a legnagyobb meglepetésünkre a helyi hatóságnál közölték, hogy a környékben
mozgó értékesítést nem végezhetünk. Azt gondoltam, hogy az
országban egyforma szabályok vannak, de ezt nekünk mégsem
engedték. A multikkal szemben előnytelennek érezték itt a megyében ezt a fajta értékesítést. Nem akartunk feszültséget, ezért
az automatás megoldás mellett döntöttünk. Ez elég költséges beruházás, de úgy érzem, megtaláltuk azokat a csatornákat, amiken
keresztül elérjük a vevőket.
Jelenleg 13 korszerű automatánk van. Mobiltelefonon keresztül
kommunikálunk a gépekkel. Van egy fix helyünk Kecskeméten,
ahol várakozik a tejes autónk feltöltött tartállyal. A gépkocsive2010/5

zető figyeli a telefont, és amelyik automata jelez, ahhoz megy ki.
Úgy van beállítva a rendszer, hogy amennyiben 25 liter alá csökken a tej mennyisége, küld egy sms-t. Ezen kívül is bármikor
lekérdezhető a tej mennyisége, szavatossági ideje, stb. Automatikusan küld üzenetet áramszünet vagy a pénz beakadása esetén.
Hol helyezkednek el ezek az automaták?
A környező falvakban, valamint Kecskeméten és Kiskunfélegyházán. A 13. itt van a gazdaság bejáratánál, ennek is van egy
története. A mi falunk nagyon picike kis település, az itteniek
idegenkedtek a tejautomatától. Nemrég behívtak bennünket a faluba, hogy csináljunk tejkóstolót. Bementünk az autóval és mindenkinek adtunk egy flakon tejet. Van, aki kétszer is sorba állt.
Az itteni automatánkat nem igazán tudtuk elhelyezni, mert nagy
robosztus gép, érintőképernyős, amit a nyugdíjasok nem szeretnek használni, inkább nem veszik meg a tejet, minthogy hozzányúljanak. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezt az automatát kihozzuk
a telep kapujába. Kihelyeztünk egy nagy csengőt, hogy aki nem
boldogul, annak tudjunk segíteni. Amíg a többi automatából 160
forintért adjuk a tejet, itt levittük 120 forintra.
Kellemesen csalódtunk, mert a többi automatánk átlagfogyasztását felvette ez a gép is.

Nagyon jó polgármesterünk van, a nyílt napunkon is részt vett.
Az ő bölcsességét igazolja, hogy tanyagondnokság van, és akik
a tanyákon igénylik a tejet, azoknak a gondnok autó kiviszi. Ös�szefűzték az ebédkihordást a tejkihordással. A helyi óvoda és az
iskola is ezt a tejet fogyasztja.
www.holstein.hu
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Hogyan viszonyultak a fogyasztók a termelői nyerstej ilyen
módon való értékesítéséhez?
Sok gondot okoztak az egy-két tehenet tartó gazdák az engedély
nélkül, autó hátuljából, vagy kerékpárra szerelt ládából, használt
flakonokban való olcsó tejértékesítésükkel.
Mivel ezek a tejértékesítők nem tudták megfelelően kezelni a
tejet, sokan csalódtak a házi tejben.
Meg kellett küzdenünk az olcsóbb árral, a házhozszállítással,
valamint a házi tejtől elidegenedett vevők fogyasztói kedvének
visszaállításával. Ezért minden tejautomata beüzemelésénél az
első nap fél áron adtuk a tejet és tejkóstolót tartottunk. Aki idegenkedett a tejtől, azt megkínáltuk, rábeszéltük, hogy kóstolja
meg, mivel vissza kellett nyernünk a vevők bizalmát.
Az egyéves évfordulónk alkalmából minden automatánknál kedvezményt adtunk, és kóstoltatást csináltunk. Az előre meghirdetett akciókon emblémás tejesüvegeket, valamint családi teleplátogatást lehetett nyerni.
A nyílt napunkra kb. 100 vendég jött el, akiknek disznótorossal,
lovas kocsikázással és a gépparkunk bemutatásával is kedveskedtünk.
Az állategészségügyi előírások betartásával a lányaim csoportokban körbevezették a telepen a vendégeket. Bemutattuk, hogy
hol dolgozunk, hol termelődik az a tej, amit fogyasztanak.
A környékbeli sajtó is jelen volt. A Kecskeméti Rádió innen
közvetítette a kívánságműsorát, a jelenlévők kérhettek zeneszámokat. A Félegyházi Rádió élő közvetítéséből a rádióhallgatók
végig figyelemmel kísérhették a helyszínen történteket.
Ilyen programokkal szeretnénk a jövőben is a vevők bizalmát
erősíteni.
Az összes termelt tej értékesítése megoldott ebben a formában?
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A tejünk felét tudjuk így értékesíteni, a többit az Alföldi Tej Kft.
viszi el, amely szövetkezetnek tagjai is vagyunk. A későbbiekben szeretnénk túrót, sajtot és egyéb tejterméket is előállítani,
mert a folyadéktej értékesítés mennyisége eléggé hullámzó.
A mozgó tejárusítás lehetőségét sem szeretnénk feladni. Megrendeltünk egy újabb tejszállító autót, annál is inkább, mivel egy
multi cég keresett fel bennünket, hogy ingyen helyet ad a parkolójában.
A családi gazdaságon belül milyen a munkamegosztás?
Elég jól gépesített a telep, ezért csak hárman, négyen dolgozunk
itt. A feleségem könyvel, a számviteli dolgokat végzi el, de besegít a fejőházban is vagy a borjak körül. Egy barátom dolgozik
még itt és alkalmi munkásokat foglalkoztatunk, attól függően,
hogy találunk-e.
Öt lányom van, egy részük még tanul, a másik részük nem itt
dolgozik, de besegítenek a munkába. Az egyik lányom céltudatosan ezt a szakmát tanulja, egy másik pénzügyi vonalon tanul
Szolnokon, a Főiskolán. Látták a lányok azokat a nehézségeket,
amelyek ezt a tevékenységet jellemzik, így valószínű, hogy csak
egyikük választja ezt a pályát.
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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.

TMR-technológia
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kiosztó kocsi 16
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Sano TMR-Pro
3

A vertikális csiga garantálja a
tökéletes és gyors keverést.

Sano. A jobb teljesítményért.
2010/5
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Hazai szerzőink

Tehénkikerülések elemzése a „gazdaságosan
fenntartható” tejtermelés tükrében
Csókás András
ügyvezető igazgató, Csókástan Kft.

A hazai tejtermelő ágazat akár az elmúlt 3 évtizedet tekintve,
A tehénkikerülések fogalmán az adott intervallumban, évben az
akár napjainkat, nem tartozik a sikerágazatok közé. A tejelő teállományból értékesített, kényszervágott, üzemi vágásra küldött,
henek létszáma (KSH) 1977-ben még 710 ezer volt, míg napjavalamint elhullott tehenek összességét értjük.
inkban (ÁT Kft.) az ellenőrzött tehenek között már valamivel
Leggyakrabban a nyitó tehénlétszámra vetítjük és természetesen
kevesebb, mint 180 ezret találunk, persze a nem ellenőrzött álloszázalékban fejezzük ki.
mányokban is lehet további néhány ezer.
Annak megítéléséhez, hogy mennyi legyen az elérendő tehénTermészetesen az ágazat méretbeli zsugorodása a fajlagos hokikerülési százalék, ismernünk kell az állomány „gazdaságosan
zamok emelkedésével, a tej és tejtermék export versenyképteelérhető” fajlagos hozamát.
lenségével, a nyerstej átvételi árának és termelési költségeinek
A fajlagos hozam, valamint a kikerültek ellésszámának szorzagyakorta negatív szaldójával, valamint sajnos a belső fogyasztás
tából keletkezik a tehenek (és a telepek) legfontosabb értékmérő
csökkenésével együttesen is magyarázható.
tulajdonsága, a tehenek életteljesítménye tej kg-ban.
A jelenlegi állományméret láttán azonban minimum azt a köElméleti számtanunkhoz tehát meg kell határozni a kikerült
vetkeztetést illik levonnunk, hogy a magyarázkodás ideje már
tehenek elvárt életteljesítményét! Megemlítendő, hogy a szaknagyon régen, napjainkra pedig bizonyosan lejárt!
ma nagy ünnepe valamennyi 100.000 kg felett termelő tehén
Amennyiben nem kívánjuk a szarvasmarhát a hazai veszélyezteléte, árutej-termelő telepektől azonban állományszinten nem
tett, kihalófélben lévő fajok listájára felvétetni, akkor a tejtermevárhatunk ekkora teljesítményt.
lő ágazat szereplőinek (tulajdonosok, menedzsmentek) szembe
Több mint 100 telep adatai alapján nagy biztonsággal állítható,
kell nézniük Önmagukkal!
hogy 30-35 ezer kg életteljesítmény hazai telepeinken elérheLe kell számolniuk az egyébként népszerű és a szakmában eltertő és elvárható. Mekkora legyen tehát a nyitóra vetített (elvárt
jedt hiedelmekkel, illúziókkal és meg kell ismerniük a saját telelegalacsonyabb) tehénkikerülési arány? Nos, amennyiben álpeik realitásait, működtetési hibáit, meg kell találniuk a nyereség
lományunk laktációnként átlagosan 8500 kg tejet tud termelni,
forrásait! Legfőképpen pedig a tejtermelő ágazat fennmaradása
úgy (30.000/8500) 3,53 kikerülési ellésszám mellett (100/3,53)
érdekében a szereplőknek együtt kellene/kell gondolkodniuk,
28,33% nyitóra vetített kiesés az elérendő, illetve a nem túlvitatkozniuk az előbbre jutás érdekében!
léphető!
A szerző a címben szereplő téma kifejtése során is tartózkodni
Amennyiben pl. 7000 kg a laktációnkénti hozam, úgy (a számífog, a „nem azért mondom, de…” típusú összetett mondatszertást tovább nem feltüntetve) már csak 23,31% lehetne az elérenkezetektől, mert azért mondja!
dő kiesés és így tovább.
Azért mondja, mert az utóbbi tíz esztendő alatt, 1. táblázat: Tehénkikerülések értékelése
amit szarvasmarha telepek és ágazatok komplex
Megnevezés
„A” telep
„B” telep
elemzésével töltött, óriási és a szűkös statisztikai adatoktól sokkal részletesebb, és talán pon1. össz.kiesés/össz.ellés (vitalitás) 529 1145 46,20% 163 597 27,30%
tosabb tejtermeléssel kapcsolatos információk
birtokába jutott, és bár az információk forrásait
2.
t.b.kiesés/t.b. ellés %
48,89%
33,74%
nem, a számokból levonható következtetéseket
3.
t.b.kiesés/t.b. ellés db
285
:
583 139 :
412
és tendenciákat azonban mindenképpen meg kívánja osztani azokkal is, akik még nem voltak
4.
1.b.kiesés/átmin %
43,42%
12,97%
vagy soha nem lesznek a partnerei.
Azért mondja, mert igenis vitát szeretne ge5.
1.b.kiesés/átmin db
244
:
562
24
:
185
nerálni, mégpedig a jó öreg „tézis-antitézis6.
Ellés szám
2,17
3,08
szintézis” reményében, és annak hitében/tudatában, hogy a tejen képződött esetleges vesz7.
Életteljesítmény (kg)
17 652
31 290
teségeinknek csak kisebb részben felelőse az
17530
29828
egyébként tényleg gyalázatosan alacsony tej-ár.
8.
Sejtszám átl.
501,60
1031,8
Egy tejtermelést végző telep komplex elemzése
9.
Tejelő napok sz.
613,6
1 016
során több tucatnyi paraméter vizsgálandó.
Paradox módon a telep életéről, a benne fo10.
Életkor (nap / év)
1 501
4,113
2 022
5,539
lyó történések színvonaláról, de még az üzemi eredmény várható előjeléről is a tehén11.
Nyitó létszám, db
974
636
kikerülések elemzése alapján tudjuk meg a
12.
Kiesési % nyitóra
54,31
25,63
legtöbbet.
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Nézzük meg a szemléletesség végett A és B valós telepek kikerülési adatait, melyek teljes (korábbi) évre vonatkoznak, és
természetesen nagyban eltérnek egymástól, egyetlen kivétellel
mindkét telep fajlagos hozama azonos, kb. 8100 liter árutej/tehén/év.
Az 1. táblázat 11. sorában látható, hogy „A” telep nyitólétszáma
974 db, „B” telep nyitólétszáma 636 db az adott évben.
Óriási eltérés (12. sor) a nyitóra vetített kiesésben (54,31% 
25,63%), valamint (7. sor) az életteljesítmény tej kg-ban mutatkozik, hiszen „A” telep alig 17.652 kg-ot, míg „B” telep a
kívánatos szintet, 31.290 kg-ot teljesít.
Az életteljesítménybeli óriási különbség magyarázható (6. sor)
az eltérő kikerülési ellésszámmal (2,173,08), melynek további boncolgatása az elsőborjas kikerülések átminősítésre vetített
arányához (4. sor) vezet. Mint láthatjuk, „A” telepen (5. sor) az
adott évben 562 db átminősítés (üszőellés) történt, ugyanakkor
244 db elsőborjas tehén került ki az állományból (43,42%)! Ezen
43,42% katasztrofális, és sietek megjegyezni, hogy egyébként a
táblázatban szereplő „A” telep adataival gyakrabban lehet találkozni, mint „B” telep paramétereivel! Szemléletesebb a 43,42%
drámai voltának megértése, ha feltételezzük, hogy mindez egy új
telep létesítése folyamán következik be. Tehát a befektető vásárol a példában szereplő 562 db vemhes üszőt (vélhetően komoly
pénzért), azok egy év alatt megellenek, megkezdődik a termelés.
Minden tejelő tehén fiatal, hiszen az átlagos ellésszám egy, és a
saját szaporulatból várható első üszőellés leghamarabb 24 hónap
múlva következhet be, tehát eddig óvni kellene a teheneket, mert
nincs miből pótolni!
Ezzel szemben a lehetséges 562 db záró tehénből év végére már
csak (562-244) 318 db tehén termel, hasonló kiesési arány esetén pedig a következő év végére (318×0,43) alig 181 db tehén
marad.
Nincs olyan befektető, aki mindezt a folyamatot ép elméjének
megőrzése mellett kivárná!
Pedig az említett dráma akkor is dráma, ha nem új telepről van
szó, legfeljebb a keletkezett veszteség kevésbé feltűnő.
Ha a kikerült elsőborjasok számát viszonyítva az átminősítések
számához láthatóan hasznos információhoz jutunk, akkor nem
hibázunk nagyot, ha a telep összes tehénkikerüléseit is viszonyítjuk az összes ellések számával.
2. táblázat: Tehénkikerülések értékelése

db

kie %

élettelj kg

ut. kg

nap

13389

1724

70

2.

összes t. 201<

236

44,6%

22945

9648

366

3.

1. b. 200>

142

58,2%

1508

1508

70

4.

1. b. 201<

102

41,8%

8848

8848

368

5.

1. b. kesés ö.

244

46,1%

4576

4576

194

6.

t. b. 200>

151

53,0%

24562

1927

71

7.

t. b. 201<

134

47,0%

33675

10256

365

8.

t. b. kiesés ö.

285

53,9%

28847

5843

209

9.

nap (tól-ig)

10. Kiesési % nyitóra
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760
54,31

2,17

kie %

élettelj kg

ut. kg

nap

85

52,1%

27062

1483

61

78

47,9%

35897

12389

480

9

37,5%

1220

1220

83

15
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„B” telep

Ellésszám 3,15 3,00 1,00 1,00

„A” telep

Ellésszám 2,11 2,25 1,00 1,00

Utolsó elléstől nap

Ezzel pedig némiképpen egy új mutatót, a vitalitási százalékot
kapjuk.
Amennyiben ugyanis egy telepen sok ellés valósul meg, ugyanakkor kevés tehén kerül ki az állományból, akkor az életerős, (és
persze jól menedzselt) állomány, hiszen korábban jól vemhesült,
a jelenben pedig „életben marad”.
Példaként vegyünk optimális esetet, amikor 105% ellésre 30%
kikerülés történik, ekkor (30/105) 28,57% eredményt kapunk,
(„B” telep esetében 27,30%-ot), míg az ellések csökkenése, illetve a kiesések emelkedése növeli a mutatót („A” telep esetében
46,20%-ra).
A vitalitási százalék tehát megmutatja, hogy az állományunk korábban egészséges volt-e, vemhesült-e nagy számban és jelenleg
egészséges-e, hajlandó-e életben maradni! Nem mutatja meg
azonban azt, hogy ugyanekkor milyen szinten termel!
Próbálkozhatunk ezért egyfajta menedzser-index létrehozásával is, ami tulajdonképpen nem más, mint az egy tehénre jutó
éves árutej liter, és a vitalitási% hányadosa.
Eszerint, amennyiben a tehenek sok tejet adnak, és egyben „vitálisak” is, akkor az osztandó egyre nagyobb, az osztó pedig egyre
kisebb, így az eredmény is növekszik.
Példánkban a menedzser-index 17.530, és 29.828.
Természetesen a taglalt menedzser-index egy új, mesterségesen
képzett mutató, amely – lényegében mértékegység nélkül – a
telepeket irányító menedzsment munkáját – legalábbis tendenciájában – minősíti.
A 2. táblázat a kikerült tehenek utolsó ellése és a kikerüléseik
dátuma között eltelt napok száma, tehát az utolsó laktációban
„megélt” napok száma szerint elemzi a két telep kieséseit.
Szembetűnő, hogy mindkét telepen a kikerülteknek több mint
fele (55,4%  52,1%) az utolsó ellését követő 200 napon belül, átlagosan (1. sor) 70 és 61 tejelő nap után kerül ki a rendszerből, és e rövid idő alatt alig 1724 kg, és 1483 kg utolsó laktációs termelést produkál.
Meg kell említeni, hogy a legkiválóbb arány a gyakorlatban 3035%, míg a legrosszabb gyakran meghaladja a 75 százalékot is.
Utóbbi esetben természetesen magától értetődik az a törvényszerűség, hogy amennyiben a kikerültek nagy aránya az elléséhez közeli időpontban kerül ki az állományból, úgy az állomány
fejtségi kora jóval magasabb lesz, mint ahogyan az az ellések
számából matematikailag joggal elvárható lenne.

25,63
www.holstein.hu
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Hazai szerzőink
Lényegében tehát a korai kikerüléssel a tehén „magával viszi”
a magas tejtermelés időszakából
adódó tej-lehetőséget, és az alacsony fejtségi kort is, ezzel az
élők fejtségi kora öregszik.
A 2. táblázat 1-2. soraiban láthatjuk a 200 nap alattiak, illetve
200 nap felettiek életteljesítményeit, és kiszámolhatjuk azok
különbségeit is.
Az „A” telep esetében a 200
nap felettiek életteljesítménye
(22.945-13.389) 9556 kg-mal,
„B” telep esetében (35.89727.062) 8835 kg-mal magasabb.
Amennyiben tehát megleljük az
elléshez közeli kiesések okait
és megszüntetjük azokat, akkor
állományunk fejtségi kora csökkenni fog, fajlagos termelése
növekedni, miközben csökkenni
fog az abszolút kiesési arány is.
Az elléstől számított 200 napon
belüli (átlagosan 60-70 napos)
kikerülések szinte teljes egészében „kényszer” jellegű eladásokból állnak, így ezek csökkentésével lesz egyáltalán lehetőségünk klasszikusan selejtezést
végezni.
Végezetül a költségelemzések
témaköréből (ami az ágazat következő legfontosabb szelete)
néhány adatot érdemes megemlíteni, mintegy a vázolt téma
„pénzügyi, gazdasági” alátámasztásaként.
A tehénállomány folyamatos leírása (tenyészállat értékcsökkenés) címén, hazai telepeinken a tejre literenként 5,50 Ft és 10,70
Ft közötti költség rakódik, ami beépül az önköltségbe.
Cégenként az aktiválási érték (tehát az üsző-előállítás vagy vásárlás költsége), a leírás időtartama és a maradványérték tekintetében vannak eltérések.
Nem minden üzem elemzi ugyanakkor a tehénkikerülések
egyenlegét, talán mert az ezzel kapcsolatos adatok az egyéb
bevételek és egyéb ráfordítások között szerepelnek. Az eladott
tehenek árbevétele, valamint a kikerült tehenek maradvány-értéke közötti különbség (állatérték-különbözet) pedig nem kevés
veszteséget okozhat (2,60 12,00 Ft/liter). Ha az említett értékcsökkenést és értékkülönbözetet együttesen az eladott tejre vetítjük, akkor literenként a 8,40 Ft és 22,70 Ft közötti együttes
költséggel találkozhatunk.
Amennyiben tehát sikerül teheneink hosszú (a korábbinál hos�szabb) élettartamát biztosítanunk, életteljesítményét növelnünk,
úgy a legtöbbet tehetjük telepünk, ágazatunk fennmaradásáért!
A selejtezés technológiai leírása, valamint a cikkben helyhiány
miatt nem szereplő további táblázatok a regisztrált felhasználók
számára megtalálhatók a www.csokas.hu honlap fórum rovatában, ahol természetesen hozzászólások és észrevételek is tehetők.

DAIRY-DÁV KFT. | 4002, DEBRECEN | KÁDÁR DŰLŐ 28/B
TEL/FAX: 06-52-310-931 | 06-52-346-917 | 06-30-7476-811
E-MAIL: info@dairy-dav.hu | WEB: www.dairy-dav.hu

Kézi és számítógépes
vezérlésű rendszerek

• Szélvédő háló - a páramentes szellőzésért
• Tudományosan tesztelt, 10 év garancia
• Istállók felújítása istállók (át)építése, méretre is,
ingyenes tanácsadás
• Rögzített, leszerelhető és felgördíthető berendezések
• Elhúzható és záró függönyök
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Szélvéd k • pare-vent • windshields • windschirme
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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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Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.
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ját, ami ily módon valóban élénkítené az élelmiszerpiacot, mérsékelné a vállalkozások finanszírozási igényét.
Nézzük, hogy csinálják mások!
Az élelmiszerek általános forgalmi adója a legtöbb EU tagállamban jóval alacsonyabb, mint Magyarországon. Ahogy azt az
alábbi tábla mutatja, az alapkulcs (első oszlop) mellett számos
országban további kedvezményes kulcsok vonatkoznak egyes
élelmiszerekre (második, harmadik oszlop). Az már első ránézésére is érzékelhető, hogy a legtöbb EU tagállamban az élelmiszerek forgalmi adója elmarad a miénktől, még az egyes cikkekre tervezett 18 százalékos kulcstól is. A 27 tagállam mintegy
felében 10 százalékos vagy jóval az alatti a kulcs. 25 százalékos
kulcs korábban egyedül Dániában sújtotta az élelmiszereket. Jelenleg még mi is ezen a szinten állunk. Mögöttünk Románia 24
százalékos kulcsa következik, majd a Balti államok és Bulgária
21 illetve 20 százalékos kulcsai. Ezek miatt az EU-s országok
átlaga most 11,3 százalék, emelkedő tendenciájú (alig egy éve
még 8 % körül volt). Amennyiben tehát a magyarországi élelmiszerek forgalmi adóterhelése 10 százalékra csökkenne, az még
mindig nem számítana alacsonynak az EU-ban.
Ha a környező országok gyakorlatát nézzük, azt látjuk, hogy
Románia és Szlovákia forgalmi adója egykulcsos, 24, illetve 19
százalékos, míg Ausztria és Csehország 10-10 százalékkal terheli az élelmiszereket.
A 27 EU tagállam közül 15-ben alkalmaznak kedvezményes forgalmi adókulcsokat is egyes élelmiszerekre.
Élelmiszerek forgalmi adókulcsai az EU tagállamokban
Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
Luxemburg
Németország
Görögország
Magyarország
Málta
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Románia
Szlovákia
Szlovénia
Spanyolország
Svédország
Egyesült Királyság

%
10,0
6,0
20,0
0,0
10,0
25,0
20,0
13,0
5,5
3,0
7,0
11,0
25,0
0,0
4,8
10,0
21,0
21,0
6,0
3,0
13,0
24,0
19,0
8,5
8,0
12,0
0,0

%

%

12,0

21,0

5,0

15,0

19,6
19,0
18,0
5,0
13,5
4,0
10,0
7,0
6,0
6,0
4,0
25,0
17,5

22,0
21,0

Forrás: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf

Az Áfa nem tréfa
Ismét felerősödtek az élelmiszerek forgalmi adójának mérséklését követelő hangok, és a szaktárca már el is készített egy ezzel
kapcsolatos tervezetet. A dolog mindenképp kommentárt kíván.
A felületes szemlélő ugyanis azt gondolhatja, hogy ettől majd
jobbra fordul a sorsunk. Erről szó sincs! Először is a költségvetés helyzete nem teszi lehetővé e lépést.
Nagyon nagy dilemmáról van szó. Egyik oldalról ugye a forgalmi adó a legigazságosabb adónem. Mindenki fogyasztásával
arányosan fizet. Ugyanakkor szintje miatt igen nagy teher az
élelmiszer termékláncon. A becsült 25-35 százalékos feketegazdaság egyik legnagyobb fenntartója is éppen a magas áfa.
A legfontosabb kérdés, hogy leengedése esetén csökkennek-e az
élelmiszer fogyasztói árak? Csökken-e az államkassza bevétele?
Van-e más módszer a feketegazdaság visszaszorítására?
A választ onnan kell kezdeni, hogy az EU 27 tagállamának
mintegy felében 10 százalékos, vagy az alatti a normál kulcs,
és a gazdasági válság miatt inkább emelési szándékok vannak
napirenden, mint csökkentésiek. Magyarország persze ettől még
nyugodtan járhat a maga útján, hiszen – ahogy azt már említettük – közös adópolitika nincsen az EU-ban.
Mivel nálunk már van gyakorlati tapasztalat a forgalmi adó
csökkentésének és emelésének hatásairól is, véleményünk
szerint egy adócsökkentés, csak néhány hónapig lenne érezhető hatással az élelmiszerek fogyasztói árára, aztán felszívódna a kereskedői árrésben. Az államkassza jelentősen
kisebb bevételekkel számolhatna a csökkentés esetén. Azzal
kapcsolatosan ugyanis, hogy nő az adófizetési hajlandóság
pusztán azáltal, hogy alacsonyabb az adókulcs, nem táplálhatunk nagy reményeket. Azok a mechanizmusok, amelyek
az adóelkerülésre kialakultak az elmúlt két évtizedben, ilyen
módszerrel csak kis részben számolhatók fel. A feketegazdaság
visszaszorításában tehát nagyobb szerepe lehet az ellenőrzés hatékonysága növelésének, az elrettentő szankcióknak, és az ezzel
kapcsolatos élénk kommunikációnak.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a forgalmi adó változásai nálunk nem hatnak sokkolólag az élelmiszerek keresletére, egyik
irányban sem. Tehát arra számítani sem szabad, hogy a csökkentés által érezhetően emelkedne a kereslet. A magas áfa
ugyanakkor a kedvezőtlen irányba befolyásolja a mezőgazdasági és élelmiszeripari szerkezetváltásokat. Javaslatom tehát az
adócsökkentés egy komplex feketegazdaság elleni csomagban
való kezelése, amely nem önmagában erre bízná az adómorál
javítását.
Ebben nagyon fontos a sorrendiség. Először azokat az intézkedéseket kell meghozni, amelyek növelik az adófizetést, jellemzően növelik az elkerülés kockázatát, valamint garanciákat kell
kapni arra, hogy a fogyasztó tartósan élvezi az alacsony adóteher
előnyeit. Csak ezek után kellene mérsékelni az élelmiszerek áfá-
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Agrár Európa
A forgalmi adó szintjének hatása ott a
nagyobb, ahol a jövedelem magas arányát fordítják élelmiszervásárlásra. A
kiadások 27 százalékával sajnos ebben
is az élmezőnybe tartozunk.
Legyünk realisták! A költségvetés helyzete miatt még évekig nem jöhet szóba
forgalmi adó csökkentés.

Tejtermékárak az EU-ban és a világpiacon, 2010 június
EU intervenciós ár EU piaci ár
Vaj
Soványtejpor
Teljestejpor
Cseddársajt
Edámi sajt

2 218
1 698
2 066
2 484
2 167

3 362
2 325
2 950
2 852
2 922

EU piaci/
intervenciós%
151,6
136,9
142,8
114,8
134,8

Világpiaci ár

Világ /EU
piaci %

3 300
2 429
3 137
3 219

98,2
104,5
106,3
112,9
Forrás: EU Bizottság

Európai Unió
Igazságosabb elosztás az élelmiszerláncon belül
Szeptember első napjaiban a tagországok többsége támogatta
José Bové, francia zöldpárti képviselő jelentését és javaslatát,
amely szerint – uniós szinten – törvényi szabályozással kellene biztosítani a jövedelmek „igazságosabb” elosztását az élelmiszerláncon belül. „Az európai farmerek megélhetését veszélyeztető, egyre csökkenő termelői (felvásárlási) árak ellenére
a fogyasztóknak folyamatosan emelkedő árakkal kell szembenézniük” – mondta Bové. Véleménye szerint „a jelenlegi magas
mezőgazdasági árak az élelmiszerlánc torzulásának komoly következményei”. A termelők piaci alkupozíciójának javításában
különösen fontos szerepet játszhatnának a farmerszervezetek.
Fentiek alapján, a francia képviselő kifejtette, hogy „a Bizottságnak intézkedéseket kell hoznia a felvásárlási áraknak a nagy
volumenek követelése útján történő lenyomása ellen”. Emellett
„fel kell lépni a versenyellenes gyakorlatokkal, nevezetesen
a veszteséggel történő (áron aluli) értékesítéssel szemben” –
mondta Bové, aki a G20-ak francia elnöksége alatt azt várja a
francia kormánytól, hogy az ott is kezdeményezze a spekuláció
megfékezését, amely bűn a tisztességes termelőkkel szemben.
Az USA már foganatosított bizonyos intézkedéseket a spekuláció ellen, ezeket az EU-nak is célszerű lenne átvennie.
A tagországok egyben felkérték a Bizottságot, hogy készítsen
külön jelentést az élelmiszerek pazarlásáról, amely a fejlett országokban elérheti az összes megtermelt mennyiség 30 százalékát is, visszaszorítása pedig csak az ellátás fontosságának megfelelő tudatosítása útján lehetséges.
A Parlament Mezőgazdasági Bizottságának alelnöke, Marit
Paulsen, svéd liberális képviselő szerint a versenyképesség fokozása lehet a legjobb válasz a piactorzító anomáliák helyretételére.
A COPA-COGECA elnöke, Pekka Pesonen üdvözölte a Bovéféle jelentést, illetve annak általános támogatását, és örömmel
venné egy uniós ombudsman kinevezését az élelmiszerlánc állandó figyelemmel kísérésére. Ezt azonban a tagországok egyelőre – egy ellenszavazat miatt – nem fogadták el.
Növekvő tejárak az EU-ban
Az átlagos tej felvásárlási ára 30 centre emelkedett 2010. júliusában az Európai Unióban. A Bizottság negyedéves tejpiaci jelentése szerint az áremelkedés immár április óta tartósnak nevezhető, és összhangban van a világpiaci árak emelkedésével. Ha a
feldolgozott termékekre vonatkozó intervenciós árat nyerstejre
számítjuk vissza, akkor 21,5 centes kilogrammonként virtuális
ár jönne ki. A 30 centes piaci ár ettől már jelentős távolságra van.
Mindez a szezonális tejtöbblet idején történik, ami egyértelműen
arra utal, hogy nem belső, hanem a világpiaci kereslet emelkedése áll a tejáremelkedés mögött.
A fenti táblázatban a júniusi EU és világpiaci árak láthatók. A vaj
ára az EU-ban azóta tovább emelkedett, és már 3577 euró/ton2010/5

nás szinten áll, ami 61 százalékkal haladja meg az intervenciós
árat. A EU tejporárainak emelkedési üteme az utóbbi hetekben
megtört ugyan, de így is jóval az intervenciós árak felett vannak,
és a világpiaci árakat is meghaladják. A soványtejpor export az
első félévben 87 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
A sajtok kivitele szintén jelentősen, 19 százalékkal emelkedett.
Tíz év alatt csaknem negyedével bővülhet a világ tejtermelése
Összesen 24,2 százalékkal nőhet 2019-re a világ tejtermelése –
derül ki az OECD és a FAO agrártermékpiaci elemzéséből. A
bővülés több mint fele Kínából, Indiából, Pakisztánból, Argentínából és Brazíliából származhat, elsősorban a tehénállomány és
a tejhozam emelkedése miatt. Az EU tejtermelésében csekélynek mondható, 2,8 százalékos növekedés várható, így az uniós
tejkvóta „piaci kivezetése” korlátozott mértékben befolyásolja
majd a tejágazatot.
A prognózisok az USA-ban 11 százalékos, Új-Zélandon 18,5
százalékos növekedést vetítenek előre 2010-2019 között. Ugyancsak emelkedhet Ausztrália tejtermelése, így a 2009/2010-es 5
százalékos csökkenés után az ottani tejgazdaság stabilizálódása
várható. A tejtermékgyártás ugyancsak bővül majd, köszönhetően a fejlődő országok termelés növekedésének – állapítják meg
az elemző szervezetek. A sovány tejpor csaknem 5 százalékos
növekedését vetítik előre 2019-re, amelynek legnagyobb részét
India, Új-Zéland, Ukrajna és Brazília adja majd. Eközben a teljes tejpor termelése 30 százalékkal nőhet (Kínában 71 százalékos emelkedést várnak). A vajtermelés 24 százalékkal bővülhet,
ebben az élenjáró India, Pakisztán és Új-Zéland lehet. A sajttermelésnél pedig 19 százalékos növekedés várható, ezen belül
az USA-ban 21, az EU-ban 10 százalékos emelkedés lehet. Az
OECD és a FAO szerint a világ tej és tejtermék külkereskedelmében kiugró változás nem lesz. A sovány és teljes tejpor esetében 9, a vaj esetében 1,4, a sajt esetében pedig 12 százalékos
növekedés prognosztizálható.
Magyarország
Előrehozzák a közvetlen mezőgazdasági kifizetéseket
Elfogadták Brüsszelben Magyarország SAPS előlegfizetési kérelmét, így a gazdák már október 16-tól megkaphatják a jövő
évre szóló egységes területalapú támogatások (SAPS) 50 százalékát, ami körülbelül 124 milliárd forintot jelent.
Az előleg kifizetését azoknak a tagállamoknak engedélyezte az
Európai Unió Közvetlen Támogatások Irányító Bizottsága, amelyek rendkívüli eseményre hivatkozva, megfelelő érvanyaggal
alátámasztva nyújtottak be kérelmet.
Fazekas Sándor 2010. július 12-én Brüsszelben, a Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek Tanácsülésén kérte az EU mezőgazdasági minisztereit, hogy támogassák a Bizottsághoz benyújtott SAPS előlegfizetésre vonatkozó magyar kérelmet, mivel
Magyarországon a rendkívüli árvíz és időjárás miatt kritikus
helyzet alakult ki és a termelők súlyos károkat szenvedtek.
www.holstein.hu
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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
Mivel a Bizottság az idén nem adott ki általános, mind a 27 tagállamra kiterjedő előlegfizetési felhatalmazást, ami akár 80 százalékos előleg kifizetését is lehetővé tette volna, ezért a 73/2009/
EK tanácsi rendelet 29-es cikk 4. pontjának b/i pontját kellett
alkalmazni.
A jogszabály értelmében, ha nem minden tagállam kér és kap
támogatást, akkor maximálisan 50 százalékos előlegfizetés engedélyezhető, ezért Magyarország az idén mind az SAPS előlegnél, mind a különleges tejtámogatásnál a maximális 50 százalékos előlegfizetésre kapott engedélyt.
Hazánkon kívül Belgium, Franciaország, Görögország, Olaszország, Írország, Lettország, Litvánia Spanyolország és Románia
kapott előlegfizetési lehetőséget.
A rendkívüli időjárás következtében kialakult helyzet miatt az
SAPS/SPS, valamint a különleges tejtámogatás előlegét – az
MVH ellenőrzéseit követően – október 16-tól kaphatták meg az
igénylők. 180 ezer termelőt és 5 millió hektár földet érint a kifizetés.
SAPS előlegként maximum 86 € hektáronkénti támogatásban
részesülhetnek a gazdák, amely mintegy 24 350 Ft/ha támogatást jelent. Az új jogcímként az idén először bevezetett soron
különleges tejtámogatás 50%-os előlege 6.5 milliárd (23.1 M.€),
ez tejkilogrammonként 4,5-5,0 Ft.-ot tesz ki.
Drágul a tej és a tejtermékek
November elsejétől ismét emelkedhet a tej és a tejtermékek ára
Magyarországon, mert az azonnali piacon egyre nagyobb kereslet mutatkozik a nyerstej iránt.
Ez idén már a harmadik áremelést jelentheti: júliusban és szeptemberben egyaránt mintegy 4-6 százalékkal emelkedett a tejtermékek átadói ára – mondta Mélykuti Tibor, az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. (ATÉB) ügyvezető igazgatója.
Ebben az évben januárban 62 forintról indult, s augusztusban
mintegy 71-72 forint volt a szerződött tejár; a hazai árakat leginkább befolyásoló azonnali piacon pedig jelenleg meghaladja a
kilogrammonként 80 forintot a tej ára – mondta el az ügyvezető
igazgató.
A 123 magyar tejtermelő tulajdonában lévő ATÉB – melynek
tulajdonosai mintegy 20-22 ezer tejelő szarvasmarhával rendelkeznek Magyarországon – idén július közepén még azt prognosztizálta, hogy júliusban 4-6, év végétől pedig további 4-6
százalékkal emelkedik a tej és a tejtermékek ára Magyarországon.
Az azonnali piacon folyamatosan élénk kereslet mutatkozik a
nyerstej iránt; s míg az úgynevezett EU15-ök tagállamaiban több
mint 30 eurocent, addig Magyarországon mintegy 25 eurocent a
nyerstej átvételi ára. Ez nem tartható, hiszen a termelők költségei megemelkedtek, elsősorban a takarmányok drágulása következtében – magyarázta a szakember.
Mélykúti Tibor rámutatott: a jelenlegi piaci helyzetben a magyar
feldolgozók nem visznek ki tejet az országból, hanem feldolgozzák. S mivel Európában is kevés a tej, az alacsonyabb árszinten lévő termékek – különösen az 1,5 százalékos zsírtartalmú,
ultramagas hőmérsékleten hőkezelt (UHT) tej, valamint az olcsóbb trappista sajtok – nem érkeznek Magyarországra – közölte
az ügyvezető igazgató.
Az Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft. 2008-ban 41 milliárd,
2009-ben 37 milliárd forint árbevételt ért el. Az ATÉB tulajdonában van a székesfehérvári tejfeldolgozó üzem; tavaly januárban
adták át a társaság új logisztikai központját, amely csaknem egy2010/5

milliárd forintos költséggel, európai uniós támogatással, mintegy 3500 négyzetméteren épült meg. Az ATÉB székesfehérvári
logisztikai központjában és tejfeldolgozó üzemében több mint
ötszázan dolgoznak. (Kisalföld/AgroLine)
Előtérben az állattenyésztést támogató források
A szaktárca egyik legfontosabb feladata a növénytermesztés és
az állattenyésztés megbomlott – 70-30 százalékos – egyensúlyának helyreállítása, hangsúlyozta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár a IV. Kaposvári Állattenyésztési Napok
megnyitóján.
Az államtitkár szerint a minisztérium mozgásterét meghatározza, hogy a 2007-2013 között rendelkezésre álló fejlesztési források több mint 80 százalékát már elköltötték vagy lekötötték:
az 1340 milliárd forintból körülbelül 150 milliárd forint áll rendelkezésre a következő három évben, amelyből igyekeznek úgy
átcsoportosítani, hogy elsősorban az állattenyésztés fejlesztését
szolgálja. A jövő év január közepén hirdeti meg a kormány az
új Széchenyi Tervet, amelyben a mezőgazdasági fejlesztések támogatásakor kiemelten kezelik a vidéki munkahelyteremtő beruházásokat, különösen, ha azok az állattenyésztést is magukban
foglalják, tette hozzá Czerván György.
A trappista a sláger a sajtfogyasztók hetven százalékánál
Több mint negyven hazai gyártó nevezte be termékeit a GyőrMoson-Sopron megyei Vitnyéden megrendezett országos sajtversenyre. Szakértők szerint a fogyasztók hetven százaléka még
mindig a trappistát választja. A sajtünnepen bemutatták az ország sajtját is, melyet 500 liter tejből készítettek és a legnagyobb
hazai tufa pincében érleltek.
A Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéden 42 gyártó 79 féle terméket nevezett be a sajtversenyre. A sajtokat több kategóriában
díjazta a zsűri. Az íz, az állag és az illat mellett fontos volt a sajt
szabályos formája is. A sajtokat szakavatott ínyencek, a sajtlovagrend tagjai is megkóstolták. A szakértők szerint minden tájegységnek megvan a kedvenc sajttípusa, de a sajtfogyasztók 70
százaléka még mindig a trappistát választja. Az Alföldön elsősorban a friss gomolyák terjedtek el, míg a Nyugat-Dunántúlon
már a kemény sajt, a pannónia, a lajta, az ilmici és a trappista a
kedvenc – mondta a Független Hírügynökségnek Kovács László, a Magyar Sajtlovagrend nagymestere. A sajtünnepen bárki
megkóstolhatta az ország félkemény hegyi sajtját is, amelyet a
legnagyobb hazai tufa pincében több hónapig érleltek és 500 liter tejből készítettek.
Élelmiszer-Áfa: a 10 százalékos kulcs kétszázmilliárdos bevételkiesést hozna
Összesen 190-200 milliárd forint költségvetési bevételkiesést
okozott volna, ha a jelenlegi 25 százalékról drasztikus módon,
10 százalékra csökkenne az élelmiszerek általános forgalmi adója (áfa) – derül ki a szakértői számításokból. Az egységes 10
százalékos áfakulcs az egyik lehetséges verzió, amely szerepelt
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) áfacsökkentési terveiben.
Ugyanakkor a VM-nél több variáció is futott: így például másik
megoldásként szóba jött egy 5 és egy 18 százalékos kulcs alkalmazása is. A gabonaágazatban felmerült a fordított áfa-adózás
bevezetése, amely az alapanyagoknál „nullás áfakulcsot” jelentett volna.
A költségvetésre gyakorolt nettó hatásban szerepet játszik, hogy
az adómérséklés az agrárszektort „fehérítené”. Egyes szakérwww.holstein.hu
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tők a feketegazdaság jelenlegi részarányát 15-25 százalékosra
teszik, amelynek felét szerintük az adócsökkentés visszaterelhetné a legális szférába. Ez összességében mintegy 25 milliárd
forinttal növelné a büdzsé bevételeit. (Korábbi számítások szerint ugyanakkor a feketekereskedelem elérheti a 80-100 milliárd
forintot is az agrárszektorban).
A minisztériumon belül létrehozott szakértői bizottság a 10 százalékos egységes kulcs mellett több már variációt is lehetségesnek tartott a VM-vezetés számára összeállított elemzésében. Így
például szóba jöhet egy 5 százalékos kulcs bevezetése az alapvető élelmiszerekre és a 18 százalékos mai kulcs alkalmazása az
egyéb termékekre. Emellett további megoldási lehetőségek és
számítások is készültek. A gabonaágazatban felmerül az úgynevezett fordított áfa életbe léptetése is, amelynek lényege az lenne, hogy az adót nem az élelmiszerlánc köztes szereplői, hanem
végső soron a fogyasztók fizetnék meg. Ennek következtében a
gabonaágazati alapanyagok áfa-tartalma nullára csökkenhetne.
Szakértők szerint e technikával vissza lehetne szorítani azokat
az áfa-csalási visszaéléseket, amelyek mára tömegessé váltak a
gabonapiacon a feketézésre ösztönző, 25 százalékos áfa miatt.
Hátrányt jelenthet viszont, hogy e rendszer bevezetéséhez előreláthatólag féléves uniós engedélyeztetési procedúrára lenne
szükség. Emellett a termelők likviditási helyzete romolna, mivel
átmenetileg sem gazdálkodhatnának az eddig náluk lévő áfával.
A gazdálkodóknak e változtatás azért sem tetszik, mert a beszer-

nisztérium (VM) kedden. A magyarországi fogyasztók az élelmiszerek minőség-megőrzési idejének feltüntetésekor kétféle
dátumjelölési sorrenddel találkozhattak eddig - emlékeztet a VM
közleménye. A szaktárca felhívja a figyelmet arra, hogy a magyar helyesírási szabályoknak megfelelő jelölés mellett (év/hó/
nap) a jövőben egyre gyakrabban lesz olvasható az élelmiszerek
csomagolásán a nap/hónap/év sorrendben feltüntetett fogyaszthatósági vagy minőség megőrzési idő, amely 2011. december
31-től kezdve kötelezővé válik. Az átmeneti időszak alatt a VM
folyamatosan tájékoztatja a fogyasztókat az új jelölési előírásokról - áll a közleményben. Az indoklás szerint a dátumjelölésre
vonatkozó hazai szabályozás módosításának célja az Európai
Unióban használt jelölés alkalmazása. Az EU 26 tagállamában
kizárólag a nap/hónap/év sorrendet követik, s ez alól tagállamként Magyarország sem lehet kivétel. A minisztérium felhívja
a figyelmet arra: a 2010. július 1-jétől hatályos FVM rendelet
továbbra is lehetővé teszi, hogy az élelmiszert előállító vállalkozások a hónapot a teljes szó kiírásával (szeptember) vagy rövidítéssel (szept.), az évet kettő (10) vagy négy karakterrel (2010)
tüntessék fel.
Piaci adatok
Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára
kilogrammonként 71,22 forint volt augusztusban, az előző hónaphoz képest 3,3 százalékkal tovább emelkedett. Augusztusban
a feldolgozók 10 százalékkal kevesebb nyers tejet vásároltak
fel az előző év azonos hónapjában. A nyerstej kiviteli átlagára
augusztusban 84,05 Ft/kg volt, a júliusihoz képest 1 százalékkal csökkent, és 18 százalékkal volt magasabb a belföldi árnál.
Ugyanakkor a termelők és kereskedők nyerstej exportja 13 százalékkal nőtt, a feldolgozóké 45 százalékkal esett vissza az előző
havihoz képest.
Az első félévben az EU tagállamok közül nálunk csökkent legnagyobb mértékben a tejfelvásárlás, 8 százalékkal. A fogyasztói
tejtermelés 7, a sajtoké 10 százalékkal csökkent, míg a vajé 12,
a savanyított tejtermékeké 5 százalékkal emelkedett. Eközben a
fogyasztói tejek értékesítése eközben 10 százalékkal emelkedett,
miközben mind az import, mind a hazai gyártás csökkent. Ez azt
jelenti, hogy a készletek kisöprése történt meg.
A nyers tej termelői ára júliusban Új-Zélandon 3 százalékkal
csökkent, az Európai Unióban 5, az USA-ban 3 százalékkal nőtt
a júniusihoz képest. Augusztusban az USA-ban és az EU-ban is
folytatódott a felvásárlási árak emelkedése. Ugyanakkor fontos
jelzés, hogy szeptember 15-én az új-zélandi tejporárak jegyzése
1 százalékkal, a vajé 13 százalékkal nőtt.

zett imputanyagok okán áfa-visszaigénylővé válnának, emiatt
pedig szerintük fokozottabb Apeh-ellenőrzésekre számíthatnának. A szakértők a mai helyzetben elképzelhetetlennek tartják
a jelentősebb élelmiszerágazati áfa-mérséklést a kieső állami
bevételek miatt. A kormány más tervei és kötelezettségei ugyanis eleve komoly terhet rónának a büdzsére. Ilyen például 100,0
A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
a 16 százalékos egységes tervezett szja-kulcs bevezetése
95,0
2004 január - 2010 augusztus
vagy a költségvetési hiány jelentős lefaragása. Mindezek
90,0
KSH - AKI
szakértők szerint megakadályozhatják, hogy az élelmisze85,0
reknél látványos áfa-csökkentést lehessen végrehajtani.
Ezért többen az önkormányzati választások előtti kam- 80,0
pányfogásként értékelik a tervezett áfa-mérséklésről szóló 75,0
közelmúltbeli VM-bejelentést.
70,0
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69,5 július
71,22 augusztus
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Egységes lesz az élelmiszerek dátumjelölése
A jövőben Magyarországon is egyre gyakoribb lesz az
élelmiszerek fogyaszthatósági dátumának Európai Unióban használt, a magyarországihoz képest fordított jelölése.
Több, mint egy év múlva kötelezővé is válik a fordított
(nap/hónap/év) sorrend - közölte a Vidékfejlesztési Mi-

96,5
94,2

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.
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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)

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park
Telefon: 34/557-050 Fax: 34/557-060
info@btakipar.hu • www.babolnatakarmany.hu
2010/5

