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Az ivadékcsoportok halála
A Debrecenben szervezett Farmer-Expo ez évben ünnepelte 20. 
évfordulóját és a kiállítással kapcsolatos hírek az ilyenkor jellem-
ző pozitív hangulatot tükrözték. Mint a szarvasmarhatenyésztési 
bemutatók korábbi szervezője, engedjék meg nekem, hogy ezút-
tal kiállításunk egy kevésbé örvendetes tapasztalatáról is beszá-
moljak. Az idei Farmer-Expon a holstein-fríz fajtánál mindössze 
négy ivadékcsoportot köszönthettünk, amelyikből hármat egy 
termékenyítő cég állított ki. Akik ismerik a Farmer-Expo tör-
ténetét tudják, hogy a debreceni kiállítás sajátossága az ivadék-
csoportok bemutatása. A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületével 
egyetértettünk abban, hogy a genetikai képesség, a tenyész- és 
apaállatok jelentőségének hangsúlyozása az ivadékcsoporto-
kon keresztül lehetséges. Ezen állatok bemutatásával kívántuk 
reprezentálni a hazai tenyésztésben szerepet kapó apaállatokat 
jelezvén, hogy a magyarországi holstein-fríz tenyésztés világ-
színvonalú. 
Büszkén vallottuk, hogy kiállításunkon ivadékcsoporttal kép-
viselteti magát a világ több országából származó, kiemelkedő 
képességű apaállat és igazolhattuk a hazai tenyésztés verseny-
képességét. Kiállításszervezői munkánkkal fáradtságot nem 

kímélve igyekeztünk a tenyésztésben érdekelt szervezetek 
számára a bemutatkozás lehetőségét biztosítani. Volt olyan év, 
amikor közel 20 ivadékcsoport jelent meg kiállításunkon, de 
mindig is éreztük, hogy e csoportok kiválogatása és debreceni 
szerepeltetése egyre több szervezői munkát igényel és létszá-
muk folyamatosan csökken. Így jutottunk el az idei évhez, ami-
kor mindössze 4 ivadékcsoportot tudtunk bemutatni és mint a 
szarvasmarhatenyésztési kiállítás szervezője megállapíthatom, 
hogy 15 éves kezdeményezésünk gyakorlatilag elhalt. 
A kudarc okát elemezve kerestem, hogy mi vezethetett oda, hogy 
ez a szakmailag kiválónak nevezhető kezdeményezés – amely 
egyébként a világ több országában rendkívül eredményesen mű-
ködik – a mi kiállításunkon nem vált be. Meg kellett állapíta-
nom, hogy rosszul mértem fel a hazai tenyésztésben résztvevők 
hozzáállását és szaktudását. Azt feltételeztem, hogy azok a ter-
mékenyítő állomások és forgalmazók, akik meghatározó szere-
pet töltenek be a hazai holstein-fríz állomány tenyésztésében, 
érdekeltek abban, hogy munkájuk eredményét a nagyközönség 
számára is bemutassák. Naivan feltételeztem, hogy munká- 
juk nem ér véget a sperma értékesítésével, hanem tenyésztés-
ben érdekelt szakemberként figyelemmel kísérik a párosításból 
származó ivadékok teljesítményét. Büszkék eredményeikre és 
számukra nem okozhat gondot néhány kiváló küllemű állat ösz-
szeválogatása egy kiállításra. Azt hittem, hogy aki a tenyésztés-
ben – különösen a szarvasmarhatenyésztésben – dolgozik,  gene-
rációkban gondolkodva végzi munkáját és olyan kapcsolatot épít 
ki az üzemekkel, hogy az ivadékcsoportok kijelölése egyszerű 
feladat. Egyértelműen igazolódott – hogy tisztelet a kivételnek – 
ezt rosszul ítéltem meg. 
Az okokat kutatva még egy dolgot kellett megállapítanom. A ter-
mékenyítő és spermaforgalmazó cégek nem igazán érdekeltek a 
versenyben. Egy verseny során ugyanis nem csak győzni lehet, 
hanem vereséget is szenvedhetnek. A kudarc érintheti munkájuk 
megítélését és ezen keresztül értékesítési lehetőségeiket. Teljesen 
érthető, hogy egy piacon szereplő cég nem szívesen vállal ön-
ként akár vereséget is jelentő megmérettetést. A magyarországi 
állattenyésztési kiállításokon a díjazott állatokra elsősorban a 
kiállító üzem büszke. Ismerjük azokat a szarvasmarhatenyésztő 
cégeket és név szerint azokat a kiváló tenyésztőket, akik az el-
múlt időszakban rendre igazolták szaktudásukat és kiállításokon 
díjak tömegét nyerték. Ha valamelyik kiállításon egy holstein-
fríz tenyészállat díjat nyert, akkor a forgalmazó – aki az apaálla-
tot biztosította – büszkén állt az egyed mögé és hirdette munká-
jának eredményét. Ha történetesen a forgalmazott sperma után 
egyetlen állat sem kapott díjat, úgy csendben lehetett maradni. A 
debreceni kiállításon azonban a termékenyítők és spermaforgal-
mazók versenyeztek és ennek a versenynek a kockázatát – tisz-
telet a kivételnek – egyre kevésbé merték felvállalni. 
Azok a cégek, akik úgy érzik, hogy kritikát fogalmaztam meg 
feléjük, bizonyára számtalan érvet tudnak felsorolni távolma-
radásuk igazolására. Legtöbbször azt halljuk, hogy a debrece-

A meleg sem volt a régi
Farmer-Expo 2011.

Berkó József, területi igazgató, HFTE
Dr. Béri Béla, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

Augusztus 18. és október 2. között három kiállítás került meg-
rendezésre. A szokásos rendezvények mellett az OMÉK meg-
szervezése is próbára tette a tenyésztők és a tenyésztő szerve-
zetek munkaerejét. A nagy őszi menetelés első állomása volt a 
20. jubileumi Farmer-Expo. Sajnos a méltó ünneplés elmaradt, 
amiben nagy része volt a közelgő budapesti kiállítás elszívó 
erejének is. Szinte minden állatfaj és fajta kisebb létszámmal 
képviseltette magát, közöttük a holstein-fríz is. 24 állat 7 tenyé-
szetből került bemutatásra a showbírálaton, melyet Kőrösi Zsolt 
tenyésztésvezető, nemzetközi showbíró végzett. 
A kevesebb egyed ellenére is színvonalas versenyt láthattak az ér-
deklődők. Külön köszönet illeti azokat a mesterséges termékenyítő 
állomásokat és spermaforgalmazókat, akik segítették a tenyész-
tőket a kiállításon való részvételben, nevezetesen a Bos-Genetic 
Kft-t és a Holstein Genetika Kft-t. A szokásos műsorszámok mel-
lett az egyesületünk egy új közönségprogram főpróbáját is megtar-
totta. A főleg gyerekeknek szóló, de láthatóan a felnőttek tetszését 
is elnyerő bírálati, nyírási és fejési bemutató nagy sikert aratott. A 
kézzel érinthető tehén bemutatása, megnyírása és látványos meg-
fejése lenyűgözött felnőttet és gyereket egyaránt. Tapasztalataink 
alapján ez az új program meghatározó része lesz az elkövetkező ki-
állításoknak is. A pozitív változások mellett sajnos egy negatív hír-
rel is szembesülnünk kellett: a Farmer-Expok hozzánk legközelebb 
álló főszervezője, dr. Béri Béla egyetemi tanár úgy döntött, hogy 
nem kíván tovább részt venni ebben a munkában. A távozásával 
kapcsolatos gondolatait, melyek talán az okai is, pár sorral lejjebb 
olvashatják. Bár továbbra is jelen lesz a kiállításon, tapasztalata, 
hozzáértése, szervező készsége nagyon fog hiányozni.
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ni kiállításon kevés az érdeklődő. Ha konkrét szakmai program 
(ivadékcsoport bemutató) nézettségét vesszük figyelembe, akkor 
ez igaz is lehet. Nem szabad azonban arról elfeledkezni, hogy a 
debreceni kiállítást minden évben több tízezer ember látogatta 
és a 4 nap alatt a szakemberek és az érdeklődők az istállóban 
lekötve is megtekinthették az ivadékcsoportokat. 
Azt is el szokták mondani, hogy a kiállítás időpontja nem meg-
felelő az időjárás és a nyári szabadságolás miatt. Való igaz, a 
néhányszor előforduló rendkívüli hőmérséklet nem kedvezett 
az állatoknak, de az megítélésem szerint nem elegendő indok 
a meg nem jelenésre. Nyári szabadságolás idején is találhatók 
olyan üzemek és munkatársak, akik felvállalják a felkészítést és 
a megjelenést. Bizonyára nem kis munka őket megtalálni, de ha 
feltételezzük e cégek képviselőinek állandó jelenlétét a tenyé-
szetekben, ez sem jelenthetne akadályt. Jó példa erre az a termé-
kenyítő állomás, amely évek óta nagy számban válogat és állít 
ki ivadékcsoportokat. 
A szarvasmarhatenyésztési kiállítás szervezőjeként 15 év után 
úgy döntöttem, hogy a 2011-es év munkáját már nem koordiná-
lom. Korábbi negatív tapasztalataim indokolták e döntésemet és 
ez az év még jobban igazolta számomra, hogy rosszul mértem 
fel a termékenyítő állomások és a spermaforgalmazók érdekelt-
ségét az ivadékcsoportok bemutatásában. Bízom ugyanakkor 
abban, hogy ez a helyzet még szakmai pályafutásom idején meg 
fog változni. Remélem, néhány év múlva örömmel tapasztalhat-
juk, hogy az apaállatok előállítói és forgalmazói büszkék lesz-
nek tenyésztői munkájukra és érdekeltek abban, hogy szakmai 
munkájuk eredményét egy kiállításon megjelenítsék és akár egy 
versenyben megmérettessenek.

A 2011. évi FARMER – EXPO szarvasmarha tenyésztési díjai
A 2011. évi XIX. Farmer-Expo szakkiállítás és vásáron holstein-
fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 24 egyed 7 tenyészetből 
került bemutatásra. A bírálatot Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, 
nemzetközi show-bíró végezte. 
Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 203 katalógusszámú (30232 8322 1) MIMI
Apja: 20985 San Fiorano Step Fibrax 
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., 
Biharnagybajom
Második helyezettje: 
a 208 katalógusszámú (31831 5765 1) ESSE-MEREIDE
Apja: 21084 Corrida-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Chjaviza Kft., Tiszaalpár
Első helyezettje: 
a 207 katalógusszámú (31951 8882 7) VELŐS
Apja: 18702 BG Dimitrij Morty-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc 

Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 216 katalógusszámú (32262 0700 6) KAKUKK
Apja: 20912 BG Gin Dundee-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, 
Hajdúböszörmény
Második helyezettje: 
a 211 katalógusszámú (30166 6929 8) IRÉN
Apja: 18894 Uterino
Tenyésztő és tulajdonos: Szikgát-Tej Kft., Debrecen
Első helyezettje: 
a 209 katalógusszámú (30166 6942 1) DÁMA
Apja: 18990 Rouki
Tenyésztő és tulajdonos: Szikgát-Tej Kft., Debrecen

Holstein-fríz vemhesüsző III. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 223 katalógusszámú (31951 8417 3) SÁFRÁNY
Apja: 18174 Gavor
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc
Második helyezettje: 
a 225 katalógusszámú (30166 6455 8) DADUS
Apja: 18988 Radical
Tenyésztő és tulajdonos: Szikgát-Tej Kft., Debrecen
Első helyezettje: 
a 221 katalógusszámú (30232 7834 2) GÖNDÖR 
Apja: 19402 Sunday Dur Hyman Winston
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., 
Biharnagybajom
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Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 231 katalógusszámú (30880 5813 4) RÓZSI 
Apja: 18174 Gavor
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske 
Második helyezettje: 
a 232 katalógusszámú (30880 5787 6) MEDUSE 
Apja: 19402 Sunday Dur Hyman Winston
Tenyésztő és tulajdonos: Kasz-Farm Kft., Derecske
Első helyezettje: 
a 234 katalógusszámú (30232 7307 5) CECIL 
Apja: 18174 Gavor
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., 
Biharnagybajom

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: 
a 239 katalógusszámú (30232 5786 0) GRÉTI 
Apja: 16615 Pagen-Ernwood Dane-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., 
Biharnagybajom
Második helyezettje: 
a 237 katalógusszámú (30232 5358 9) LILA 
Apja: 17447 Calbrett I H H Champion-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,
 Biharnagybajom
Első helyezettje: 
a 238 katalógusszámú (31877 2266 2) CÉDRUS 
Apja: 15548 Saphir-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Berettyómenti Zrt., Esztár

Ivadékcsoportok bírálatának díjai:
3. helyezett: A Sersia Farm Kft. által forgalmazott 18898 Radical 
apaságú vemhesüsző utódcsoport 
2. helyezett: A Bos-Genetic Kft által forgalmazott 20912 BG 
Gin Dundee-ET apaságú szűzüsző utódcsoport 
1. helyezett: A Bos-Genetic Kft által forgalmazott 18174 Gavor 
apaságú tehén utódcsoport

TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szer-
vezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendő-
ben a Bos-Genetic Kft., Martonvásár nyerte el.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott 
különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 234 kata-
lógusszámú Cecil nevű, 18174 Gavor apaságú tehén bemutatá-
sáért.
A díjat átvette Madar László ágazatvezető, átadta Bognár László 
ügyvezető igazgató, HFTE

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Berettyómenti Zrt., Esztár, a 238 katalógusszámú 
Cédrus nevű, 15548 Saphir-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat Császi László és Kovács Sándor vette át Kőrösi Zsolt 
tenyésztésvezetőtől.
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3. A győztes utódcsoport részére
A díjat kapta a Bos-Genetic Kft., Martonvásár, a 18174 Gavor 
apaságú tehén utódcsoport bemutatásáért.
A díjat átvette dr. Monostori István, átadta Sebők Tamás küllemi 
bíráló

4. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., a 234 kata-
lógusszámú  Cecil nevű, 18174 Gavor apaságú tehén bemutatá-
sáért.
A díjat Bőr Károly vette át, átadta Harsányi Sándor küllemi  
bíráló

5. A legeredményesebben szereplő mesterséges termékenyítő 
állomás az előre meghirdetett pontverseny alapján 83 ponttal a 
martonvásári Bos-Genetic Kft. lett.
A díjat átadta Jakab Lajos küllemi bíráló



2011/48 Holstein Magazin

Debrecen nyitotta az őszi kiállítás-dömpinget…
Idén ismét az augusztus 20-i debreceni rendezvénysorozat sorába illesztett, családias hangulatú kiállításon vehettünk részt valamennyien. 
A 30 alatti felvezetett holstein azért minőségi tenyészállatok képében jelent meg, Kőrösi Zsolt bírálata öt kategóriában hirdetett 
osztálygyőztest.

A legszebb tőgy választás, illetve az összevetés is a biharnagybajomi 
7307 Cecil elsőségét hozta.

Hab a tortán, hogy a nagydíjas 18174 Gavor apaságú egyed az 
ivadékcsoportok versenyében is erősítette apja csapatát, így ezt a 
győzelmet is sikerült elhozniuk. 

A tartalék nagydíj egy kiállításon most debütáló, lelkes csapat kedvét 
hozta meg reményeink szerint a további eredményes szerepléshez,
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hiszen ők 2266 Cédrus nevű tehenükkel Esztárról, 
a Berettyómenti Zrt-től érkeztek. 

A felvezető verseny itt is, mint újabban mindig, a tejelő fajták 
megmérettetését jelentette. A holstein mellett a jersey és magyartarka 

egyedek felvezetői is bemutatták, milyen összhangban képesek dolgozni 
neveltjeikkel. A 
feketetarkákkal 

itt sem volt 
hiba… 

Ezen a kiállításon 
mi is újítással 
jelentkeztünk. Egy 
kicsit már a szeptember 
végi OMÉK-ra is 
készülődve „teszteltük” 
a civil, tejelő marhával 
napi szinten csak 
tejesdobozként 
találkozó lakosság 
érzékenységét egy 
küllemi-, nyírási-, 
fejési bemutatóra. 
A próba nem is sikerült rosszul, az 
átlagembereket természetesen a fejés 
érintette meg leginkább.
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2011. szeptember 17-én a közös munka eredményéről a sajtóbejelentéseket megelőzően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai 
előadást tartottak elnökségünk és szakbizottságunk számára. 
A tanácskozásra a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és a Limousin Tenyésztők Egyesülete elnökségének tagjait is meghívtuk, hiszen 
további fajták esetében is történtek visszaélések a tenyésztési dokumentumokkal. 

Egyesületi élet

Szarvasmarha export utólagos ellenőrzésének tapasztalatai
(2010/2011)

Támogatás feltételei:

• érvényes exportengedély,
• biztosíték nyújtása,
• a szállítás során az 

állatjóléti előírások 
betartása,

• származási 
bizonyítványok, és

• a rendeltetési ország által 
megkövetelt egészségügyi 
igazolás másolatának 
benyújtása.

A jogcím nagyságrendje:

2004. május 1. és 2010. október 15. között az
MVH ezen a jogcímen összesen

1 361 144 606,- Ft

támogatást fizetett ki.

A bejelentés

2010. februárban, a Központi Nyomozó Főügyészségen
keresztül, bejelentés érkezett a Vám- és
Pénzügyőrség Központi Ellenőrzési Parancsnokságára
(NAV KH KKF jogelődje), miszerint „… 2008 és 2009
évek folyamán a Magyarországról keleti exportra
kiszállított vemhes üszők nagy része hamis Származás
Igazolással hagyta el az országot.”

Korábbi vizsgálatok

• 2006. és 2010. között 6 db utólagos ellenőrzés (5 
gazdálkodó)

• Kb. 1 100 db állat

• Az ellenőrzés mindegyik esetben mindent rendben 
talált

De a származási bizonyítványok hitelessége egyik 
esetben sem képezte a vizsgálat tárgyát!

Származási bizonyítvány útja

• Tenyésztő (vagy tulajdonos) megigényli,

• tenyésztő egyesület kiállítja,

• MGSZH hitelesíti,

• igénylő megkapja,

• végül az állattal együtt elhagyja az országot.

(Az utólagos ellenőr az eredeti okmánnyal nem
találkozik, csak fénymásolatokkal.)

Exportőrök szokásos reakciója az utólagos 
ellenőrzés hírére:

• Miért kell ellenőrizni? A szállítmányokat annak idején 
minden hatóság* ellenőrizte, és mindent rendben 
találtak!

* 1. hatósági állatorvos

2. VP (akkor még)

3. MVH
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Teljesen kielégítő pedigrék. 
                                                 Alta T-Boys.

Alta Genetics Hungary Kft
www.altagenetics.hu

 2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 13.

Tel: 26/713-126   

Fax: 26/713-127   

iroda@altagenetics.hu

AltaTRIANGLE 11HO09978
FBI x Boliver x Addison

AltaTRIGGER 11HO09879 
Goldwyn x O Man x AltaAaron

AltaTARTINI 11HO09385
Titanic x Convincer CV x AltaFormation  

AltaTARMAC 11HO09459
Stormatic x AltaHershel x AltaMarshall

AltaTHROTTLE 11HO09895 
Shottle x AltaThrone x Durham CV

AltaTOYOTA 11HO10079 
Toystory x AltaFinley x Durham CV

Tetszetős Tehenek

Túlélő Tehenek

Termékeny Tehenek

Tejben erős Tehenek
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Holstein-fríz származási bizonyítvány H-f. származási bizonyítvány (ENAR archívum)

Származási bizonyítvány vizsgálata (1) Származási bizonyítvány vizsgálata (2)

Küll. bírálat?

ENAR - ALI

Egyedlekérdező hozzáféréssel további értékes/érdekes 
információk:

1. Némelyik állat valójában el sem hagyta az ország
területét;

• vágóhídra került (38 db), vagy

• jelenleg is tartásban van Magyarországon (44 db).

2. Fiktív ENAR-számmal rendelkező állatokat is
exportáltak.

Itt „felejtett” holstein-fríz
(HU3033313970)

Egyesületi élet
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Szintén…
(HU3269504243)

És persze néhány limousin is…

Eddigi eredmény

• 6 db lezárt vizsgálat
• 9 134 db ellenőrzött állat származási 

bizonyítványából 1 470 db volt hamisítvány (16,1 %)
• Csak egy (!) gazdálkodónál bizonyult minden okmány 

eredetinek
• A többi cégnél 3,8 és 84,6 % közötti volt a hamis 

okmányok aránya
• A tejhasznú állatok 15,9 %-át, a húshasznú egyedek 

18,8 %-át exportálták hamis származási 
bizonyítvánnyal

Hamisítás célja

1. Magyar, de a vevő igényeinek nem megfelelő 
– ezért eladhatatlan, ill. csak alacsonyabb áron 
értékesíthető –, gyengébb vagy ismeretlen 
termelési adatú állatok „feljavítása” hamis 
származási bizonyítvánnyal.

2. Külföldi állatok hamis származási 
bizonyítvánnyal, magyarként történő 
továbbértékesítése.

Hamisítás változatai

• Ténylegesen kiadott, létező iktatószámú 
származási bizonyítványok újragyártása, 
módosított adatokkal.

• Próbalapok iktatószámának felhasználásával 
„végleges” származási bizonyítványok 
gyártása, módosított adatokkal.

• Nem létező iktatószámú származási 
bizonyítványok gyártása, módosított és/vagy 
fiktív adatokkal.

A hamisításban érintett állatok mozgása 

1. Egyed megvásárlása
– exportálás hamis bizonyítvánnyal.

2. Egyed megvásárlása
– ENAR-számának és adatainak felhasználásával egy másik 

(valószínűleg külföldi) állat exportálása (klónozás);
– a „szám-donor” vágása vagy belföldi továbbértékesítése.

3. Egyed ENAR-számának megszerzése, megvásárlás 
nélkül
– ENAR-számának és adatainak felhasználásával egy másik 

(valószínűleg külföldi) állat exportálása (klónozás);
– a „szám-donor” folytatja tovább hazai (legális) életútját.

Egyesületi élet
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Százezresek a palettán

A Bicsérdi Arany-Mező Zrt. 30062 3801 9 Sára nyolcadik 
laktációs tehenének elismerését Berki Gyula elnök 

igazgató munkatársaival vette át.

A dabasi Lakto Kft-nél kettős avatással büszkélkedhet 
Kővágó Ignác ügyvezető igazgató. 31913 0601 4 Dalos és 
31913 5391 9 Csuli 8., illetve 7. laktációjában érte el az 
Aranytörzskönyv termelési feltételét.

30832 1792 5 Jolán tenyésztője a Gyulai Agrár Zrt. 
jogelődje, de a nyolcszor ellett tehén oklevelét Fürj Antal, 
a Zrt. főállattenyésztője vette át.

A Sárvári Mg. Zrt. hegyfalui 
telepén is kettős avatáson vettünk 

részt. 30240 0479 3 Aliz 
és 30240 1089 1 Samu kilenc 

és nyolc ellést követően érte el 
a 100.000 kg-ot. Az oklevelet 

Magyar József ágazatvezető 
vette át munkatársaival, amely 

eseményt Samu már nem élt meg.

30001 8862 4 Dilis örökölt 
neve ellenére nagyon jól 

tűrte az ünnepi felvezetés 
körülményeit. 

A 10. laktációjában termelő 
mezőhéki tehén elismerését 

az Alcsiszigeti Mg. Zrt. 
telepvezetője, Pető Zoltán vette 

át kollégáival.



2011/4 15www.holstein.hu



2011/416 Holstein Magazin

Hubay Árpád, a hernádnémeti 
Hernádvölgye Mg. Szövetkezet 
elnöke kollégáival együtt kapta 

meg 30046 1194 6 Diana 10. 
laktációjában termelő tehenük 

elismerő oklevelét és szalagját. 

A Körös 2000 Kft. halaspusztai telepén Széll Csaba 
tulajdonos munkatársaival vette át a már sajnos 
időközben selejtezésre került 30230 1329 3 Rigó 
elismerését.

Érsekhalmán, a Hild-Tej Kft-nél is avatásra került sor. 
30060 5671 4 HP Taormina 8 laktáció alatt termelte 

meg a 100.000 kg tejet. Elismerését Mondovics Mihály 
ügyvezető vette át munkatársaival. HP Taormina a
számunkra sikeres OMÉK-on is bemutatkozott, a 

nézősereg érdeklődéssel kísért csodálkozása mellett ő 
képviselte hazánk Aranytörzskönyveseit a kiállításon.

30244 0957 0 Cirmos 
a Nagyhegyesi 
Állattenyésztő Kft. 
telepén érte el a 100 
tonnás termelési szintet. 
Oklevelét Illés Sándor 
telepvezető kapta 
munkatársaival. 

A telekgerendási For Milk Kft. telepén 31855 0385 6 Kicsi ki-
lencedik ellése után az átadást sajnos már nem élhette meg, az 
elismerését Nemes Mihály tulajdonos ügyvezető kollégáival vet-
te át.
Az átadás után nem sokkal kaptuk a lesújtó hírt, hogy a szalagot 
tartó Nemes Mihály kollégánk, békés megyei küldöttünk tragi-
kus körülmények között elhunyt. Emlékét megőrizzük!
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A 2011. évi V. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon 
holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 33 egyed 10 
tenyészetből került bemutatásra. A bírálatot Sebők Tamás, 
közép-magyarországi küllemi bíráló, nemzetközi show-bíró 
végezte. 

A holstein-fríz fajta tenyésztési díjai
Holstein-fríz szűzüsző kategória 
Harmadik helyezettje: a 210 katalógusszámú (32420 6998 9) 
Tallér
Apja: 21430 Golden-Oaks Alexander-ET TL Tv
Tenyésztő és tulajdonos: Bólyi Mezőgazdasági és Termelő Zrt., 
Bóly
Második helyezettje: a 206 katalógusszámú (30368 8818 5) 
Törtet
Apja: 17839 Magor Bonanza Allen
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., 
Lajoskomárom
Első helyezettje: a 211 katalógusszámú (30368 8789 6) Tüzeset
Apja: 18822 Gillette Brilea F B I
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., 
Lajoskomárom

Holstein-fríz vemhesüsző kategória
Harmadik helyezettje: a 224 katalógusszámú (30368 8468 8) 
Rongyos
Apja: 20954 Broeks Rourel-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., 
Lajoskomárom
Második helyezettje: a 226 katalógusszámú (32533 6258 9) 
Taksony
Apja: 20357 Mellary Inquirer Final TL TV
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőfalvai Mezőgazdasági és 
Termelő Zrt., Mezőfalva
Első helyezettje: a 225 katalógusszámú (32420 5870 9) Fürtös 
Apja: 20985 Rauscher Mars 999-Grand-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bólyi Mg. és Termelő Zrt., Bóly

Holstein-fríz első laktációs tehén kategória 
Harmadik helyezettje: a 236 katalógusszámú (32505 9171 7) 
Ilona
Apja: 18585 Deslacs Milkstar-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., 
Mezőhegyes
Második helyezettje: a 231 katalógusszámú (30155 6729 4) 
Kapostáj PJ Hárs Buckeye
Apja: 19328 R-E-W Buckeye-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár 
Első helyezettje: a 237 katalógusszámú (30860 4272 4) Olga
Apja: 19791 Langs-Twin-B Don Dee-ET 
Tenyésztő és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt., 
Magyaralmás

Holstein-fríz második és több laktációs tehén kategória 
Harmadik helyezettje: a 243 katalógusszámú (32505 7894 3) 
Honmentő
Apja: 16543 Geleji Zsillett Outside 
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., 
Mezőhegyes
Második helyezettje: a 246 katalógusszámú (30093 4982 6) 
Odessza
Apja: 15136 Comestar Outside-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Egyesületi élet

V. Kaposvári Állattenyésztési Napok
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Első helyezettje, egyben a kiállítás nagydíjasa: a 244 
katalógusszámú (30091 4088 7) Dóra  
Apja: 19401 Jose 
Tenyésztő és tulajdonos: Agrária Mg. Zrt., Szentgáloskér

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott 
különdíjak:

1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja az Agrária Mg. Zrt., Szentgáloskér, a 244 
katalógusszámú (30091 4088 7) Dóra  19401 Jose apaságú 
tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Bognár László ügyvezető igazgató, HFTE

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok, a 246 
katalógusszámú (30093 4982 6) Odessza 15136 Comestar 
Outside-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja az Agrária Mg. Zrt., Szentgáloskér, a 244 
katalógusszámú (30091 4088 7) Dóra  19401 Jose apaságú 
tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Sebők Tamás, a kiállítás bírója

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a 
legeredményesebb tenyészet 20 ponttal az Agrária Mg. Zrt., 
Szentgáloskér lett.
A díjat átadta Jakab Lajos, küllemi bíráló

Egyesületi élet

KROLL & KROLL KFT.
6050 Lajosmizse, Batthyány u. 18.  tel.: 76/555-280, 555-281, Mobil: 30/436-3928

E-mail: kroll@kroll.hu  www.kroll.hu
VC999 – csomagolástechnika

Goeweil –bálázógépek
Unterland – mezőgazdasági fóliázás

Extra minőségű kUkoricaszilázs-bálák készítésE
az omék 2011. tejelő marháinak takarmányát biztosította

6050 lajosmizse, batthyány u. 18.
tel:76/555-280, 76/555-281     mobil:06-30/436-3928

www.kroll.hu      e-mail: kroll@kroll.hu 
.
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Kaposvári kitekintés

Az ügyességi verseny a megszokott formában zajlott, jersey és 
magyartarka fajtákkal tarkítva, de Szögi Szilvi kezében a holstein 
azért még mindig győzedelmeskedett.

Az OMÉK közeledtét jelezte, hogy az ötödik évébe lépett Kaposvári 
Állattenyésztési Napokon a fajta a megszokottnál kisebb állománnyal, 
10 tenyészet 33 állatával mutatkozott be. Mindez a kiállított állatok 
színvonalából, értékéből természetesen mit sem von le, hiszen a jelenlévő 
tenyészetek legszebb egyedeiket vonultatták fel a bírálat során. 

A bíró négy korosztályban vetette össze a tenyészállatokat, s ez a 
végső összevetésben a szentgáloskéri Agrária Mg. Zrt. 4088 Dóra, 

19401 Jose apaságú tehenének győzelmét hozta. Ő egyébként a tavaszi 
Nemzeti Holstein Show kategóriájában második helyezést ért el. 

Új programunkat, – mellyel a Farmer Expon debütáltunk – itt is érdeklődéssel fogadta a közönség. A fejési és nyírási bemutató 
„emberközelbe” hozza a tejjel szkeptikus fogyasztókat, erről következő számunkban olvashatnak részleteket.
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Egyesületi élet

Marhasült 
    birsalmás káposztával és krokettel
Marhasült 
    birsalmás káposztával és krokettel

MadártejMadártej
Sokunk gyerekkori kedvence ez a manapság kissé háttérbe szorult, de gyor-
san és könnyen elkészíthető francia eredetű nyalánkság. Természetesen 
csakis teljes tejből az igazi, s ha az egyetlen fortélyt, amely tökéletes elké-
szítéséhez szükséges betartjuk, a kívánt hatás sem maradhat el a végered-
mény dicséretekor.

Egy liter tejhez 5-6 tojás és 20-25 dkg cukor 
szükségeltetik egy darabka vaníliával. 
A tojások sárgáját a cukor felével fehéredésig ha-
bosra keverjük, hozzáadunk két-három kb. 1-1,5 
centisre vágott vaníliát – a vaníliás cukor itt sajnos 
nem adja az igazi ízeket –, s természetesen a tejet. 
Elkeverjük, s vízgőz fölött még folyós állagúra be-
sűrítjük. Ez benne a turpisság, mert ha akármilyen 
alacsony hőfokon is, de közvetlenül tesszük a tűz-
re, a tojás egy része menthetetlenül kicsapódik. 
Olyan, mint a tojáslikőr volt tavasszal: nem szabad 
az általunk elképzelt kész állapotig sűríteni, mert 
hűlés közben még összeáll. 
A habhoz egy fazékban vizet forralunk, közben a 
maradék cukorral a tojások fehérjéjéből (csipet 
sóval) kemény habot verünk, s a gyöngyözve 
forró vízbe vizes kanállal galuskákat szaggatunk, 
s pár perc alatt készre főzzük. Nyáron hidegen, 
ilyenkor langyosan az igazi.

Hozzávalók:
• 1,5 kg comb,  hátszín 
• olaj
• só

Fűszerkeverék:
• 1 tk koriander mag
• 3 ek színes bors
• 1 tk rozmaring
• 1 tk kakukkfű
• 2 db szegfűszeg

A koriandert, borsot és szegfűszeget mozsárban durvára törjük, a zöldfűszereket késsel felaprítjuk. A húst bedörzsöljük 
a fűszerkeverék felével, s alaposan megkenjünk olajjal. Így fóliával letakarva pár napig pácoljuk, néha forgathatjuk. A 
maradék fűszert sütésig tároljuk.
Sütés előtt a húsba dörzsöljünk sót és a maradék fűszerkeveréket. Egy serpenyőben, forró olajon minden oldalán elő-
sütjük. Innen két utat választhatunk: vagy 160-180 fokos sütőben kb. két óra alatt fóliával takarva, majd rápirítva sütjük 
készre, vagy tűzhelyen fedővel takartan varázsoljuk omlósan puhára.

A birsalmás káposztához kevés olajon két evőkanál cukorral karamellt készítünk, ebben megpárolunk egy fej vékonyra 
szeletelt hagymát. 20-20 dkg szeletelt fehér és savanyú káposztát és egy-két vékony lapokra vágott birsalmát teszünk 
bele egy két babérlevéllel, az egészet sózzuk, és készre pároljuk. 
A kroketthez kb. 1 kg főtt burgonyát összetörünk, ezt kevés liszttel, 1-2 tojással, sóval, szerecsendióval, esetleg kéznél 
lévő zöldfűszerekkel összegyúrjuk, kisebb hengereket formálunk belőlük, s zsemlemorzsába forgatva forró olajban kisüt-
jük.



2011/4 23www.holstein.hu



2011/424 Holstein Magazin
premix@agrofeed.hu 
w w w.ag ro feed .hu

Agrofeed Kft.
Központ: 9022 Győr, Dunakapu tér 10., tel.: (96) 550-620, fax: (96) 550-621
Ügyfélszolgálat: 9022 Győr, Dunakapu tér 10., tel.: (96) 550-628, (30) 685-0389
Üzem: 6086 Szalkszentmárton, Vadas 7., tel.: (76) 539-016, fax: (76) 539-017

A 75. OMÉK-on kiállított tenyészsertések, 
tejelő tehenek, húsmarhák, 

kecskék és juhok takarmányát 
az Agrofeed Kft. szponzorálta.

AGROFEED

Magyarország egyik 
legnagyobb premixgyártója



2011/4 25www.holstein.hu
premix@agrofeed.hu 
w w w.ag ro feed .hu

Agrofeed Kft.
Központ: 9022 Győr, Dunakapu tér 10., tel.: (96) 550-620, fax: (96) 550-621
Ügyfélszolgálat: 9022 Győr, Dunakapu tér 10., tel.: (96) 550-628, (30) 685-0389
Üzem: 6086 Szalkszentmárton, Vadas 7., tel.: (76) 539-016, fax: (76) 539-017

A 75. OMÉK-on kiállított tenyészsertések, 
tejelő tehenek, húsmarhák, 

kecskék és juhok takarmányát 
az Agrofeed Kft. szponzorálta.

AGROFEED

Magyarország egyik 
legnagyobb premixgyártója

19738 Magor Exception-ET

Génbank Szakmai Nap
Az október 5-i, sok látogató által érdekesnek ítélt program nem a már megszokott 
formában mutatta be a mesterséges termékenyítő állomás felhasználásra ajánlott 
bikaparkját, hiszen a szervezők menet közben a tenyésztőket is megkérdezve 
véleményükről, egy-egy bika utódainak termelési, küllemi tapasztalatairól, 
interaktívvá varázsolták a felvezetéseket. 

A bemutatót az új 44 férőhe-
lyes bikaistálló átadása követ-
te, ahol a szalag átvágásakor 
a Semex Alliance képviselői 
mellett a Kanadai Nagykövet-
ség kereskedelmi főtanácsosa 
is részt vett.

21828 HFK Heavy

22709 Regancrest Intimate-ET

20557 Magor Faraday-ET

 21819 Dukefarm Highlife-ET

Az Egyesület a beruházás 
megvalósítását különdíj 
átadásával ismerte el.
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Komárom a Kisalföld keleti szélén, a Duna jobb partján fek-
vő város. Közúti és vasúti híd köti össze a Szlovákiához tarto-
zó Komárommal.
A magyarországi városrész eredetileg Újszőny névvel Komárom 
peremvárosa volt.
A Kr.  utáni  első  században  a  római  birodalom  a Dunáig  ter-
jesztette ki határát, melyet katonai táborok, őrtornyok rendszere 
védelmezett. A városon kelet-nyugati irányban áthaladó út évez-
redek óta fontos ütőere a kereskedelemnek, a hadászatnak. 
Erődrendszerét  I.  Ferenc  építtette  ki,  nyolc  erődjéből  ma  há-
rom  van  a  magyar  oldalon:  a  Csillag-erőd,  az  1848-1849-es 
szabadságharcban  híressé  vált  Igmándi-erőd,  valamint  a Mo-
nostori  erőd,  amely  Közép-Európa  legnagyobb  újkori  erődje. 
1850-1871 között épült a Bécset, a Dunántúlt és a Dunát védő 
komáromi erődrendszer egyik utolsó tagjaként. Korának legfej-
lettebb technikájával valósították meg, de mire befejezték, hadi-
technikailag elavult. A két világháború között a Magyar Királyi 
Honvédség laktanyaként és kiképzőközpontként használta. 1945-
től 1991-ig a szovjet csapatok legnagyobb fegyverraktára volt. 
Ma már katonai szerepe megszűnt.

 A Komáromi Mezőgazda-
sági Zrt. az elmúlt három 
év alatt több mint ezer kilo-
grammal növelte laktációs 
termelését. 
Mészáros Ferenc főállatte-
nyésztő mondja el a recep-
tet, hogyan lehet ezt elérni. 
Következetessége, magával 
ragadó lelkesedése láttán 
nincsenek kétségeink arról, 
hogy a kitűzött céljait rövid 
időn belül megvalósítja.

A Komáromi Zrt. az elmúlt években üstökösként ívelt fölfelé 
a termelési rangsorban. Minek köszönhető ez a rövid időn 
belül bekövetkezett javulás? 
Azt szoktam mondani, hogy nem értek a tehénhez, de ha valamit 
el akarok érni, azt el is kell tudnom érni, mert nem a tehén hi-

bázik, hanem mi. A legjobban az motivál, hogy a lehető legtöbb 
tejet a legjobb beltartalommal tudjuk termeltetni a tehenekkel. 
Az Aranykocsi Zrt-nél kezdtem a pályafutásom, nagyon jó taní-
tómestereim voltak, az ott töltött 12 év alatt elvégzett takarmá-
nyozási kísérleteknek ma is nagy hasznát veszem. Azért jöttem 
el mégis, mert Filátz Ferenc került a Komáromi Mezőgazdasági 
Zrt-hez, és 2008-ban arra kaptam lehetőséget, hogy tőle, a leg-
jobbtól tanulhassam a szakmát, azóta dolgozunk együtt. 2008-
tól minden olyan dolgot el tudtam végezni vagy végeztetni, ami-
ről úgy gondoltam, hogy jó a tehénnek. Így értünk el a mostani 
eredményhez, de ehhez elengedhetetlen volt a vállalatvezetés és 
a tulajdonos támogatása is.

Milyen múltra tekint vissza a Részvénytársaság?
1961-ben alakult Komáromi Állami Gazdaságként, 2004-ben 
került magántulajdonba. A tevékenységi körünk növényter-
mesztés és szarvasmarha tenyésztés. 2008-ban a cég tulajdo-
nosa változott, ami mindkét ágazatnak jót tett, továbbá sikerült 
pénzügyileg is stabilizálni a gazdaságot. Ekkor a cég szervezeti 
felépítése is átalakult, első menetben a takarmánynövény-ter-
mesztés, majd rövid időn belül a teljes növénytermesztés és az 
állattenyésztés egy kézben összpontosult. Ezután látszódott az 
első szembetűnő változás.
A fő cél a tehenek legjobb kiszolgálása volt. Ma is ez az alapvető 
célunk és szemléletünk.  
A növénytermesztésen belül a többi gazdasághoz hasonlóan ku-
korica, búza, repce és napraforgó a jellemző növény. Minden 
tömegtakarmányt meg tudunk magunknak termelni. Amit vásá-
rolnunk kell az a repce-, napraforgó- és szójadara. 

A két fő ágazat összevonásán túl milyen konkrét intézkedé-
seknek köszönhető a tejhozam növekedése?
2009-ben feltételeztük, hogy a fehérjehordozóknál addig va-
lamit elszámoltunk, mivel 24 tonnával kevesebb repcét kellett 
havonta megetetni ugyanazzal az állománnyal, mint azelőtt. Mi-
ből adódott ez? A lucernaszenázs és a lucernaszéna beltartalma 

Komáromi Mezőgazdasági Zrt.

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

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekin-
tô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelke-
dôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó te-
nyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô vég-
zi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tag-
ként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvas-
marhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára ked-
vezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész-

tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósje-
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesz-
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palo-
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepve-
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szán-
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
ágazat a növénytermesztés.
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évek-
ben jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el. 
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej men-
nyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bi-
kákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javíta-
nunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elô-
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a

Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Érsekvadkert

Telepszemle

Holstein_2010_1.qxd  2/24/10  10:46 AM  Page 25

www.holstein.hu  252010/1

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

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekin-
tô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelke-
dôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó te-
nyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô vég-
zi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tag-
ként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvas-
marhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára ked-
vezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész-

tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósje-
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesz-
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palo-
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepve-
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szán-
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
ágazat a növénytermesztés.
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évek-
ben jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el. 
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej men-
nyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bi-
kákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javíta-
nunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elô-
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a
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Krajczár Zsuzsanna, HFTE
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A község Nyugat-Nógrád térségében, a Nógrádi-medencében, a
Börzsöny hegység lábánál helyezkedik el.
A település régen csak Vadkert volt, megkülönböztetô szerepû
Érsek elôtag a helység egykori birtokosára, az esztergomi érsekre
utal. Az ország egyik legrégibb települése már a tatárjárás elôtt
fennállt. A középkorban az esztergomi érsek birtokában volt és
három részbôl – Felsô-, Közép-, és Alsó-Vadkertbôl – állt.
A XVI. század közepén török hódoltsághoz tartozott. 1710-ben
császári had szállta meg a helységet és január 22-én itt vívták
meg a Vadkert-Romhányi csatát, melyben II. Rákóczi Ferenc vezet-
te a kurucokat. 1733-ban mezôvárosi rangot kap.
Az 1848-49-es szabadságharcban is jelentôs hadmozdulat szín-
tere volt a város, itt állomásozott Görgey hada. 1906-tól Érsek-
vadkert a település neve. A XIX. század végén a település lakossá-
ga (jobbágyok, cselédek) az úrbéresi tagosítás során jutott föld-
höz. Egyre többen foglakoztak iparosi, kereskedelmi tevékenység-
gel. A világháborúk nagy pusztítást végeztek a községben. A két
világháború között több család elvándorolt innen vagy elhagyta
az országot.
Ma a településen élôk nagy része az iparban dolgozik, legnagyobb
részük az építôiparban. A malomipar, fafeldolgozás már 19. szá-
zadtól jelen van a településen. A XX. század közepe óta a szer-
számgépgyártás is tradicionálisnak mondható. A megye legnagyobb
mezôgazdasági termelôszövetkezete Érsekvadkerten volt, aminek
egy része a mai Agroméra Zrt.

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekin-
tô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelke-
dôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó te-
nyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô vég-
zi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tag-
ként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvas-
marhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára ked-
vezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész-

tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósje-
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermesz-
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palo-
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepve-
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szán-
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
ágazat a növénytermesztés.
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
következménye vagy egyéb okai vannak?
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évek-
ben jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el. 
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej men-
nyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bi-
kákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javíta-
nunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elô-
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a

Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Krajczár Zsuzsanna, HFTE
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olyan jó lett, hogy folyamatosan csökkenthettük a tejelő tápból a 
repcét. A termelési szint növekedett, a kiadási oldal pedig csök-
kent, ezáltal a tulajdonos szívéhez is közelebb kerültünk, mert 
nem mindegy, hogy mennyi marad egy liter tejen.
Takarmányozási szaktanácsadásban a Bonafarm Kft. segítségét 
vesszük igénybe és tőlük vásároljuk a premixet, így 2008-tól 
kezdtünk el együtt dolgozni Schlosser István szarvasmarha spe-
cialistával.
Megindult a termelési növekedés, de 2010-ben ennek gátat kel-
lett szabni, mert április 1-jétől új tejipari szerződést kötöttünk, 
amelynek értelmében szükségessé vált a tej beltartalmi értéké-
nek növelése is. Ismét változtattunk a takarmányozáson, megha-
tároztuk, hogy 10 kg tejelőtápnál a nagytejű tehenek nem ehet-
nek többet. Maximum 11 kg abrak mellett, 17-es nyersfehérje 
és  7MJ-os energiakoncentrációt állítottunk be. Nagy kínlódások 
árán tudtunk egy-egy tizedet növelni a tej zsírtartalmán. Július 
20-a után történt meg a nagy áttörés, amikor az olaszperje meny-
nyiségét 6 kg-ról felemeltük 18 kg-ra. Ekkor 3,8-3,9% tejzsírt 
tudtunk produkálni. Ezután még egy huszáros lépésre volt szük-
ség, az általunk nem igazán preferált hidrogénezett pálmaolaj 
etetése vált szükségessé. Ennek lett az eredménye, hogy augusz-
tusban minden idők legmagasabb tejtermelési szintjét értük el.
Szeptemberben csökkent a termelés, ezért laborvizsgálatokat 
végeztünk, melynek eredményeként energia- és fehérje kiegé-
szítést kezdtünk el. 

Tudni kell, hogy a mi telepünkön két esetben szükséges a takar-
mányozásban drasztikus változást végezni, december-január, és 
a június-július hónapokban. 2010. januárban már időben elkezd-
tük az energia kiegészítést, ennek köszönhetően 16.000 kg-mal 
termeltünk több tejet, mint 2009 ugyanezen időszakában. 
 2011. augusztus-szeptember hónapjára 37 kg-os fejési átlagot 
terveztem, de ezt a tehenek két hónappal előbb teljesítették. Jú-
niusban 37,42 kg volt, ezért új célokat kellett kitűznünk ezekre a 

hónapokra, mert az elégedett ember a fejlődés gátja. A fő célom, 
hogy a Komáromi Mg. Zrt. ne Magyarország legjobb tehenésze-
tei közé tartozzon, hanem a legjobb legyen. Ehhez megkapok 
minden támogatást a főnökeimtől és a kollégáimtól egyaránt.
A hagyományos kukoricaszilázsra alapozott hazai takarmányo-
zási formát amerikai irányba vittük el, a fűszenázs, lucer-
naszenázs, ill. lucernaszéna irányába. Ez meg is hozta a 
beltartalmi mutatók tekintetében az eredményt.

Nemrég jártam az Egyesült Államokban. Ott a holstein állomány 
meg tudja termelni a 42 kg fejési átlagot, ezért úgy gondolom, 
hogy itt is el lehet érni a 40 kg-ot.
Az eredményekben az állategészségügyi és szaporodásbiológiai 
munkának is nagy szerepe van, ezért mindenképpen meg kell 
említenem Dr. Muravölgyi Lászlót, akit ma Magyarország egyik 
legjobb állatorvosának tartok.
A szaporodásbiológiára nagy hangsúlyt fektetünk, a két ellés 
közti idő 418 nap körül van.
A laktációs átlag a bentálló tehenek esetében 2,3, a kikerült te-
heneké pedig 2010-ben 2,95, ehhez tartozott 29.000 kg élettel-
jesítmény.
Idén 30.000 kg a kikerült tehenek életteljesítménye és 2,9 az át-
lag laktációjuk.
A bentálló tehenek életteljesítménye hónapról-hónapra 500 kg-
ot tud növekedni. Elindultunk 20.500-as értékről és ma már 
21.000-nél tartunk.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy a 60 nap fölötti üres tehenek 
százalékos aránya 6,7-6,9%. Ez egy 1100-as tehenészet esetében 
nagyon szép eredmény, ennél a létszámnál már a tized százalé-
koknak nagy jelentősége van. 
2008. óta igen jelentős eredményeket értünk el a tej szomatikus 
sejtszámának csökkentése területén is. A korábbi évekhez képest 
több mint 50%-kal csökkent a szomatikus sejtszám.

A tartástechnológia megfelel-e az ilyen mértékű tejtermelés-
nek?
A pihenőboxos rendszer ma a Csémben lévő tehenek igényét 
nem tudja kielégíteni. Ha minden jól megy, jövő évtől elkez-
dődnek a beruházások. Nagy gondom, hogy a tartástechnológia 
egyik része pihenőbox a másik mélyalom. Vagy az egyik lenne, 
vagy a másik. A különbséget le is tudjuk mérni, mert amikor a 
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pihenőboxba kerül egy tehén, jelentős kondícióromlás követke-
zik be, mert nem tudnak megfelelően pihenni, bár megteszünk 
mindent annak érdekében, hogy ezen javítsunk. A karámokat 
frissen almoljuk, a belépőket folyamatosan rendben tartjuk. A 
nyári időszakban a növekvő mélyalmos rendszert minden nap 
bálabontóval folyamatosan frissítjük, a pihenőbokszokat pedig 
igény szerint heti két-három alkalommal, ősztől pedig minden 
nap, hogy az állatok számára a pihenés biztosítva legyen. Eleve 
úgy hordjuk be a szalmát, hogy tudjuk, melyikkel hova almoz-
zunk annak érdekében, hogy a tehénnek a legjobb legyen.
Nálunk nem azt nézik a dolgozók, hogy meddig szól a munka-
idő, hanem hogy mi jó a tehénnek. Aki nem ezt nézte, az már 
nem dolgozik itt.

Hogyan lehet elérni, hogy az itt dolgozó emberek precízen 
végezzék a munkájukat?
Nálunk 5-6 fős dolgozói csoportnál mindig kell lennie egy ve-
zetőnek, aki valamiért felel. Ha valaki mindenért felel, az nem 
felel semmiért. A műszakvezetőkből részlegfelelős középveze-
tők lettek. A különbség a kettő között az, hogy a műszakvezető 
az egész telepen rohangál, a részlegfelelősök esetében viszont 
van a fejőházért, ellető-borjúnevelőért, takarmányozásért-kül-
ső rendért,  és a növendéktelepért felelős. Ahhoz, hogy ezek az 
emberek tudjanak felelni a saját területükért, mi mindent bizto-
sítunk számunkra annak érdekében, hogy a lehető legjobban és 
legnyugodtabban tudjanak dolgozni.
Minden emberrel egyénileg is foglalkozunk. Elbeszélgetéssel, 
technológiai oktatással, kéthavonta tartott megbeszélésekkel ér-
jük el, hogy aki esetleg lendületet vesztett, újra fel tudja venni 
a munka ritmusát. Mindenkinél próbálom elérni, hogy a saját 
feladatát, területét tekintse a legfontosabbnak. Semmi olyat nem 
várok el az emberektől, amit nem mondtam és nem mutattam 
meg, hogy milyen szinten kívánok végrehajtani.
Amikor idejöttem, elhatároztam, hogy a fejést fogom először 
rendbe tenni. Éjszakánként ellenőriztem a fejést. A fejők azt hit-
ték, hogy már rég elmentem haza és háromszor is olyan hanyag 
munkát tapasztaltam, aminek fegyelmi, bérelvonás, elbocsátás 
lett a vége. Ma is van olyan éjszaka, hogy fejés után kifogatom 
a teheneket a kezelőbe és megnézem, hogy a 64 tőgynegyedből 
hány nincs lefürösztve. Az utóbbi öt alkalommal egyetlen olyan 
tőgyet nem találtam, ahol az utófürösztés elmaradt volna. Mind a 
két telepre megírtam a fejéstechnológiát, ami ki van függesztve. 
Aki nem tartja be a szabályokat, három fegyelmi után mennie 
kell. 
Tálcázást végeztetünk a fejőházban. A két, három, négy ke-
resztes egyedeket kivesszük, ennek eredményeként értük el a 
szomatikus sejtszám csökkentésében a fejlődést. Folyamatosan 
tálcázunk, kezelünk, staphylococcusra szűrünk és folyamatosan 
haladunk előre a kitűzött céljaink felé.

2009. február 16-tól megkezdtük a két telep összevonását, ami 
tökéletesen sikerült. Az újpusztai telepről a teheneket átszállítot-
tuk Csémbe fejésre, a szárazonállókat és a növendékeket folya-
matosan vittük át Újpusztára. 2400 állat mozgatását meg tudtuk 
úgy oldani, hogy egyetlen állat sem esett ki. 
Úgy alakítottuk ki a fejést, hogy a tehén igényeinek a lehető leg-
jobb legyen és minél előbb el tudja hagyni a fejőházat. Mára már 
tudomásul vette a felhajtó és a fejő is, hogy az előváróban és a 
fejőházban is a lehető legkevesebb időt kell töltenie a tehénnek 
a legtökéletesebb kiszolgálás mellett. 

Ezt a kiemelkedő tejtermelést mennyire alapozza meg az ál-
lomány genetikai értéke?
A legfontosabb tenyészcél jelenleg a lokomotion és a lábvég ja-
vítása. Hiába van egy tehénnek sok teje, ha nem tudja ide fel-
hozni a fejőházba. Nagy figyelmet szentelek a körömszögre, 
lábvégápolásra is. A magyar telepekhez viszonyítva nagyon jó 
a hazai és külföldi szaporítóanyag felhasználásunk aránya. Na-
gyon preferálom a hazai ivadékvizsgálati bikákat, szeretem be-
olvasztani őket a rendszerbe. Várjuk ezek kiértékelését, hogyan 
viszonyulnak az itteni környezethez. Nagyon fontosnak tartom 
az elsőborjas tehenek időben történő küllemi bírálatát. Populáci-
ókat szeretnék látni, ezért az állományra 6-7 bikában szeretném 
maximalizálni a választékot a következő évtől.
A genomszelekcióval szemben kicsit maradi vagyok és bizonyá-
ra ez a fejlődés útja, de nálam nagy jelentősége van a környezeti 
hatásnak. Nem mondom azt, hogy soha nem fogok ilyet használ-
ni, de egyelőre a szép lassan felépített utat választom.
Minden nap örömmel jövök be a munkahelyemre és ebben nagy 
szerepe van a kiváló családi háttérnek is. A feleségem soha nem 
háborog akkor sem, ha a vasárnapi ebédlőasztaltól kell föláll-
nom, hogy kijöjjek a telepre. 
Csak úgy tudok az itteni állományra tekinteni, mintha a sajátom 
lenne. Amikor idejöttem dolgozni, megfogadtam, hogy ez a te-
lep lesz a legjobb ebben az országban.
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• 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.*, az MSD Animal Health tagja, 1139 Budapest, Teve u. 1/A–C
Telefon: +36 1 456 30 90 Fax: +36 1 456 30 99 E-mail: info.hungary@merck.com Web: www.intervet.hu
* a Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata

EGYENES ÚT A NAGYOBB 
TELJESÍTMÉNYÉRT!
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A GfK Hungária és a Tetra Pak Hungária közös sajtóközle-
ménye

Tejhez kötődő tévhiteink 2011-re csökkentek, miközben újabb 
legendák kaptak szárnyra egészségügyi hatásairól az interneten
Noha a magyarországi tejfogyasztás az elmúlt évben 
meghaldta az EU átlagot, mégis 2,6%-os csökkenést mutat 
a megelőző évhez viszonyítva. Mi, magyarok ugyanis átla-
gosan 67,5 liter, naponta 1,8 dl tejet ittunk meg 2010-ben, 
kevesebb, mint felét a szakértők által javasolt napi fél literes 
mennyiségnek.
A GfK Hungária Piackutató Intézet által a Tetra Pak Hungária 
Zrt. megbízásából készített felmérés szerint a tejhez fűződő 
tévhitek továbbra is befolyásolják fogyasztási szokásainkat. A 
felmérés tanulsága szerint, noha mérhető változás állt be a leg-
nagyobb tévhitek körében, a magyarok 53%-ában még mindig 
tévhitként él, hogy hőkezelés során elvesznek a tejből a legfon-
tosabb tápanyagok vagy hogy az UHT tej tartósítószert tartal-
maz, ahogy azt a lakosság 64%-a hiszi. 
Ezzel szemben tény, hogy az emberi szervezet legkönnyeb-
ben a tehéntejből jut kalciumhoz, mert a fehérje, a kalcium, 
a D-vitamin, a foszfor, a tejzsír és a tejcukor csak a tejben 
található meg együtt, a megfelelő arányban.
Az OÉTI dietetikusa segítségével megválaszoljuk a tej táplál-
kozás-élettani hatásaival kapcsolatos kételyeket, az újabban in-
terneten terjedő egészségügyi híresztelésekre pedig az egykori 
ÁNTSZ (Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve) egészségfejlesztő főorvosa válaszol, 
tisztázva a tej egészségügyi hatásairól keringő rémisztgetéseket.
A tej az egyik legfontosabb alapélelmiszerünk s az emberi szer-
vezet elsődleges kalciumforrása. Mi, magyarok az elmúlt évben 
átlagosan 67,5 litert fogyasztottunk, mely az elmúlt évhez ké-
pest csökkenést mutat, de még így is az EU átlag (63,06 liter) 
feletti értéket képviseli, a világátlagot (32,64 liter) pedig jócskán 
túlszárnyalja. A tejfogyasztási ranglista élén továbbra is az írek 
állnak (131,1 liter), őket követik a finnek átlag 128,8 liter éves 
tejfogyasztásukkal. Franciaország (56,8 liter), Ausztria (54,8 li-
ter) és Szlovákia (52,6 liter) is mögöttünk foglal helyet a tejes 
tabellán, míg a sort Lengyelország (37,4 liter), Románia (37,4 
liter) és Bulgária (23 liter) zárja. Az, hogy a magyarországi tejfo-
gyasztás 2,6%-kal csökkent, nem egyedülálló, az Európai Unió 
átlaga 4%-kal kevesebb az előző évhez képest.
„Az elmúlt évhez képest nem változott jelentősen a tejfogyasz-
tás gyakorisága: a 15 éves és idősebb magyar népesség 85%-a 
fogyaszt hetente legalább egyszer tejet, a lakosság több, mint 
háromnegyede naponta vagy hetente többször” – mondta Sánta 
Zoltán, a GfK Piackutató Intézet kutatásvezetője. „A tejfogyasz-
tás mennyiségének enyhe csökkenését tehát nem az okozta, hogy 
kevésbé gyakran fogyasztanánk, hanem hogy alkalmanként egy 
picit kevesebbet iszunk belőle” – tette hozzá a szakember. 
„A fogyasztáscsökkenés hátterében áll az is, hogy számos, tej-
hez kapcsolódó tévhittel találkozunk, holott a tej jótékony hatás-
sal van az egészségre, gyermekkorban pedig különösen fontos 
pillére az egészséges táplálkozásnak” – mondta Miháldy Kinga, 
az OÉTI dietetikusa. „Könnyen és jól emészthető táplálékról van 

szó, mely túlnyomórészt egészséges zsírokat tartalmaz, ugyan-
akkor hangsúlyoznunk kell, hogy fogyasztás előtt szükséges és 
fontos a hőkezelés” – tette hozzá a dietetikus.

Legmakacsabb táplálkozás-élettani tévhitek a tejről és a di-
etetikus válasza:
• pasztőrözés során elvesznek a tejből a fontos tápanyagok 
(2010-ben a lakosság 47%- a, 2011-ben 53% szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az ásványianyag tartalom az UHT 
hőkezelés során gyakorlatilag változatlan marad s átlagosan leg-
feljebb 10% vitamintartalom vész el. Mindemellett a tejet nem 
C-vitamin, hanem fehérje, ásványi anyag, kalcium és D-vitamin 
tartalma miatt fogyasztjuk.
• a boltban kapható tejet vízzel hígítják (2010-ben a lakosság 
61%-a, 2011-ben 50% szerint)
Ezzel szemben tény, hogy a tejet nem hígítják vízzel. Az Európai 
Tanács 2007-es rendelete szerint „a »tej« szó kizárólag az egy 
vagy több fejésből nyert rendes tőgyváladékot jelenti, az ahhoz 
történő hozzáadás vagy abból történő kivonás nélkül”. Ezzel 
összefüggésben, a Magyar Élelmiszerkönyv rendelkezése alap-
ján csak arra a termékre lehet ráírni, hogy „tej”, ami kizárólag 
tejet tartalmaz és semmi mást.
• az UHT tejben több az ’E’ betűvel jelzett, nem természetes 
anyag (2010-ben a lakosság 68%-a, 2011-ben 50% szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT tej nem tartalmaz adalék-
anyagot. A tej az UHT (Ultra High Temperature Treated) hőke-
zelésnek és a speciális csomagolásnak köszönheti a tartósságát. 
Ez az eljárás minden baktériumot kiöl a tejből, a 6 rétegű cso-
magolás pedig megakadályozza, hogy a tej fénnyel és levegővel 
érintkezzen, ezért nincs szükség tartósítószerre.
• az UHT tej tejpor és víz keveréke (2010-ben a lakosság 
55%-a, 2011-ben 39% szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT tej kizárólag friss tejből ké-
szül. Ez csak UHT hőkezelésen megy keresztül, és aszeptikus 
(csíramentes) körülmények között aszeptikus csomagolóanyag-
ba kerül, mely hosszú ideig (3-6 hónapig) megőrzi a tej minő-
ségét.
• a friss tej egészségesebb az UHT tejnél (2010-ben a lakosság 
86%-a, 2011-ben 79% szerint)
Ezzel szemben tény, hogy a makro és mikro tápanyagtartalom 
majdnem ugyanaz, a fehérjék, vitaminok és ásványi anyagok 
aránya gyakorlatilag nem különbözik. A házi, kimért tej egész-
ségre káros mikroorganizmusokat tartalmazhat, sok múlik az 
adott állomány egészségi állapotán és a feldolgozás helyszínén. 
A tejet az érvényes, szigorú normák szerint veszi át és kezeli az 
ipar, így az UHT és a pasztőrözött tej garantáltan biztonságos, 
nem tartalmaz kórokozókat.
• az UHT tej tartósítószereket tartalmaz (2010-ben a lakos-
ság 75%-a, 2011-ben 64% szerint)
Ezzel szemben tény, hogy az UHT tej semmilyen tartósítószert 
nem tartalmaz. A tej az UHT típusú hőkezelés következtében 
nem tartalmaz baktériumokat, a 6 rétegű kartondoboz pedig 
megakadályozza, hogy a tej fénnyel és levegővel érintkezzen. 
Emiatt áll el hosszú ideig hűtés nélkül is. A tévhit nagyban kö-
szönhető a „tartós tej” elnevezésnek, melyből a tartósítószerre 

Szakértők öntenek tiszta tejet a pohárba
Sánta Zoltán

piacfejlesztési menedzser, GfK

Hazai szerzőink
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asszociálnak a fogyasztók és nem a tej hosszú eltarthatóságára. 
A helyes elnevezés: UHT tej. 
E táplálkozás-élettani tévhitek mellett az elmúlt években több 
olyan publikáció is megjelent internetes médiumokon, mely nem 
csupán megkérdőjelezi a tej egészségügyi hatásait, de egyene-
sen az emberi szervezetre károsnak nevezi azt. „A tejben számos 
összetevő biztosítja a komplex, jótékony egészségügyi hatást” – 
mondta dr. Szűcs Erzsébet, a Budapest Főváros Kormányhivata-
la Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének egészségfejlesztő 
főorvosa. „Megfelelő fehérje, szénhidrát, zsírbevitel és legalább 
3-5-szöri zöldség- és gyümölcsfogyasztás mellett a tej és tejter-
mékek elengedhetetlen részei a táplálkozásnak” – tette hozzá a 
főorvos asszony.
Internetes legendák a tej egészségügyi hatásairól – és az igaz-
ság az egészségfejlesztő főorvostól:
• „A tej hizlal.” (Magyarországon a lakosság közel 60%-a 
nem tudja, hogy a tejfogyasztás segíthet a fogyásban)
Az igazság az, hogy tejfogyasztás és aktív életmód mellett csök-
ken a test zsírszövetállománya. Egy po-
hár (200 ml) félzsíros tej energiatartalma 
mindössze 2 nagyobb (40 dkg) almáénak 
felel meg. Egy korábbi, 6 évig tartó kli-
nikai vizsgálat megállapította, hogy a ke-
vés alvás és az alacsony kalciumbevitel 
a testtömeg gyarapodásának két fontos 
kockázati tényezője.
• „A tej csontritkulást okoz.“ (Magyar-
országon a lakosság 79%-a jól tudja, 
hogy a tej segít megelőzni a csontritku-
lást.)
Az igazság az, hogy szervezetünk nem 
termel kalciumot, így azt táplálékokból 
kell magunkhoz vennünk, szükséglettől 
függően naponta mintegy 1000-1200 mg 
mennyiségben. A tej ideális kalciumfor-
rás, mert benne optimális arányban és 
jól emészthető formában van jelen fehér-
je, tejzsír, tejcukor, D-vitamin, foszfor, 
egyéb vitaminok és ásványi anyagok, 
ezért a tejfogyasztás hozzájárul csontsű-
rűségünk és csonttömegünk megőrzésé-
hez és az oszteoporózis megelőzéséhez.
• „A tej elősegíti a rák kialakulását.” 
(Magyarországon a lakosság 84%-
a nem tudja, hogy a tejfogyasztással 
csökkenthetjük a vastagbélrák kiala-
kulásának kockázatát.)
Az igazság az, hogy ma már számos 
nemzetközi tudományos munka igazol-
ta, hogy a gyermekkori helyes étkezési 
szokások – pl. a rendszeres tejfogyasztás 
– csökkentik felnőttkorban a vastag- és 
végbélrák kialakulásának kockázatát.
• „A tej szív- és érrendszeri megbete-
gedést okoz.“ (A magyar lakosságnak 
mindössze egynegyede (26%) tudja 
helyesen, hogy a tejfogyasztás szerepet 
játszik a szív- és érrendszeri betegsé-
gek megelőzésében.)
Az igazság az, hogy a tejnek jótékony ha-

tása van a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében. 
A kalcium a tejfehérjékkel együtt, valamint a magnézium és a 
kálium csökkentik a vérnyomást, míg a tej szfingolipid tartalma 
növeli a HDL-koleszterin szintet. A CLA csökkenti a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázatát, a D-vitamin pedig gyulladás-
ellenes hatású, így kisebb az érszűkület előfordulása.
„Ahogy azt szakértők is alátámasztják, a tej nagyon fontos ré-
szét képezi táplálkozásunknak, a hőkezelés után dobozba zárt tej 
pedig egészséges és biztonságos, ezért bátran fogyaszthatjuk“ 
– mondta Posztós Zsuzsanna, a Tetra Pak Hungária Zrt. marke-
tingvezetője. „Az UHT tej az ultra magas hőfokon történő ke-
zelésnek és az aszeptikus kartondoboz csomagolásnak köszön-
hetően őrzi meg sokáig minőségét“ – tette hozzá a szakember. 
Élet, erő, egészség – tartja a régi mondás a tejről. A bölcsesség 
igazságtartalma pedig mit sem változott az elmúlt évek, évtize-
dek alatt, mi több, a csomagolásnak és hőkezelésnek köszön-
hetően egyszerűbben s garantáltan biztonságosan kerül a tej a 
családok asztalára.

Hazai szerzőink
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Talán egy verőfényes nyári nap, némi fátyolfelhővel, talán 
egy nyári zápor utáni jellegzetes esőillat, nem tudom, 
születésnapommal kapcsolatban mindenre pontosan nem 
emlékeszem. Akik ott voltak, azt mondták simán, segítség nélkül 
jöttem a világra. Ami biztos, ez nem apás szülés volt 1993. július 
27-én. Anyám egy filigrán, közepes termetű, fedett fekete tehén 
volt, sajnos nem sokat találkozhattunk, bár a mai napig eszembe 
jut az a támogató nedves orr, érdes nyelv, segítő tekintet és 
finom föcstej. Néha azt hiszem – legalábbis úgy reméltem – 
fel-feltűnt alakja, ahogyan elhajtottak egy-egy tehéncsoportot 
az egyedi ketreceink mellett.  Apám Hanoverhill Stardom 
(Starbuck×Sheik×Telstar RC) termékenyítő anyaga Kanadából 
érkezett, mert a főnök még anno az amerikai World Dairy Expo-n 
láthatott jó néhány Stardom utódot. Ennek köszönhető, hogy 
Hanoverhill Inspiration-nal együtt 50-50 adag került a Pélpusztai 
konténerbe.  Anyai oldalon nagyapám nevével  Cal-Clark Board 
Chairman-l együtt sokat emlegették To-Mar  Blackstar nevét, 
mint leghíresebb fiáét és az enyingi Vénusz neve is gyakran 
szóba került, mint fantasztikus életteljesítménnyel rendelkező  
Chairman utód. Számomra mindig furcsa és érdekes, ahogyan 
néhányan belemerültek a származásomba, pedig jómagam 
felmenőim egyikét sem ismertem. Mesélték ükmamám, a 
270/6 fülszámú Rockman apaságú BAGÓ F1-es tehénként 
tizenegyszer ellett, 1976 és 1989 között 11 borjút hozott a világra 
és akkoriban 63.635 kg életteljesítményt produkált.  A növendék 
éveim gyorsan elteltek egyedi ketrecben, borjú nevelőben, 
később a legelőn sikerült megerősödnöm, majd 1996. április 10-
én szültem először és váltam termelő tehénné. 
Közben érdekesebbnél érdekesebb dolgok történtek, kaptam 
egy vonalkódos sárga krotáliát, –nem mintha az előző nem 
tetszett volna – és voltam a Milkmen Kft. az Agrotop Kft. és 
a Pélpusztai Mg. Kft. tulajdona, bár mindig ugyanazon helyen, 
Pélpusztán éltem.  Voltam állami tulajdon, majd magántulajdon, 
tanultam magyarul, németül, majd angolul, igaz annyira nem 
bonyolódtam bele a nyelvi nehézségekbe, csak néhány szót 
kellett megjegyeznem.  Igyekeztem mindig megfelelni az 
elvárásoknak, akár tejtermelésről, akár vemhesítésről, akár 

kiállításról legyen szó. Tíz alkalommal hoztam a világra utódot, 
ebből négyszer üszőt, akiknek tehénként az átlagos termelése 
13.471 kg (11 laktáció, átlagosan 2,75 ellésszám). 
Tíz laktáción keresztül termeltem tejet 4977 napon keresztül, 
összesen 158.086 kg tej, 5355,5 kg zsír és 4816,5 kg fehérje 
mennyiségben. Néha magam is beleborzongok abba az élettani 
ténybe, hogy 1 liter tej megtermeléshez 400 liter vér szükséges. 
Hogyan bírtam? Büszkén tekintettem körbe, amikor dobogós 
helyezést értem el az Alföldi Állattenyésztési Napok kiállításon, 
Hódmezővásárhelyen, megelőzve sok szép sorstársamat. 
Bár már minden csontom ropogott, tavaly – 17 évesen – 
sikeres embriómosáson vettem részt, három embriót adtam az 
utókornak.  Sokszor, nagyon-nagyon sokszor megtettem az utat 
a régi, majdan az új fejőházig, mendegélve a tömegben, vigyázva 
a korlátok kiálló darabjaira, figyelve a megbújó gödrökre és a 
felhajtó sokszor borgőzös biztatására. Az utóbbi időben sokszor 
megálltam a fejőházból visszafelé, körülnéztem a telepen, 
magamban elmosolyodtam néhány ugrabugráló, szaladó, kajla 
tehéntársamon, hiszen nem érdemes semmit sem siettetni.  
Minden megvár! Csak körülnéztem látva az etető traktoros 
sziluettjét, beleszippantva a kellemes szilázs illatba, végignézve 
a ketrecben lévő újszülötteken, végiggondoltam életem néhány 
lépcsőfokát, vajon meddig még.  Elfáradtam!

32022 0061 8 Pélpusztai Stardom Banán
1993. 07. 27. – 2011. 05. 20.        

Hanoverhill Stardom×Cal-Clark Board Chairman×Stanhope Cannonade RC×Rockman×Elek

Juhász Zoltán
kereskedelmi igazgató, Semex-Génbank Magyarország Kft.
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Az egyed ENAR
Neve Született

Ellések
Apa

Anyai
Tej kg Zsír kg Zsír% Fehérje kg Fehérje% Tenyészet neve

száma száma nagyapa

32022 0061 8    † Banán 1993 10 12476 9183 158086 5353,5 3,39 4816,5 3,05 Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta

30351 6006 8    † Vénusz 1987 8 9183 5850 156362 4915 3,14 4391,3 2,81 Enyingi Agrár Zrt., Enying

30055 0315 6    † Kati 1993 10 12486 8621 153856 3959,6 2,57 4491,5 2,92 Nagykun 2000 Mg. Zrt., Kisújszállás

32201 7116 1    † Cinci 1988 13 10689 8653 143198 4890 3,41 4690,3 3,27 Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

30240 9985 2    † Malvin 1994 11 12999 10566 139016 5651,7 4,07 4586,2 3,3 Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu

30107 4043 4    † Izolda 1992 12 8562 6367 136941 4875,4 3,56 4267,4 3,17 Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Táplánszentkereszt

30060 1529 6    † Pálfa 1994 9 12941 8482 134880 4286,6 3,18 4420,5 3,28 Hild-Tej Kft., Érsekhalma

32201 7102 2    † Varázs 1984 12 5686 4284 134212 4917,8 3,66 3507,5 2,61 Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

30049 0322 3 Rezgő 1993 13 12309 11179 133213 4215,6 3,16 4473,7 3,36 Narivo Kft., Igrici

30143 5500 9    † Pados 1999 8 12523 11996 129381 3903,2 3,02 3959,4 3,06 Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók

2011. 06. 07-i ALI adatok alapján végzett nem hivatalos összeállítás  A meglévő adatok alapján összeállította: Sztakó István, HFTE

Életteljesítmények tejtermelés szerinti összesített országos rangsora TOP-10
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Köszönet a Tulajdonosoknak és Kollégáknak, – külön 
köszönet Hári Gyulának és Dr. Csehkis Ferencnek, – akik 
segítették 32022 0061 8 Pélpusztai Stardom Banán fantasztikus 
életteljesítményének megalkotását. Magyar tenyészetben elért 
életteljesítménye, síremléke, Pélpusztán a fejőházban található 
csodálatos képe megéri a pillanatot, hogy megemlékezzünk.  
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32022 0061 8 Tehén egyedi lap OSZA

Laktációk
száma

Ellés 
dátuma

Laktációs
napok  Tej kg Zsír kg  Zsír % Fehérje 

kg
Fehérje 
%

1 1996.04.10 371 9126 342,1 3,75 275,8 3,02
2 1997.06.12 461 14975 435,8 2,91 492,7 3,29
3 1998.11.26 447 16799 618,7 3,68 540,9 3,22
4 2000.03.29 510 20187 681,9 3,37 647,4 3,21
5 2001.11.02 405 15511 504,8 3,25 461,3 2,97
6 2003.02.04 583 21158 662,2 3,13 644,4 3,05
7 2004.11.15 353 16972 514,3 3,03 467,7 2,76
8 2005.12.18 459 16429 531,9 3,24 472,2 2,87
9 2007.05.21 345 11450 425,3 3,71 327,2 2,86
10 2008.07.02 1043 15479 637,5 4,12 486,9 3,15

TESZLER
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A szerző a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. által meghirdetett 
„Korrigált életteljesítmény verseny” elemzőjeként az alábbiak-
ban adatok, diagramok felhasználásával számol be az új mutató 
szükségességéről, nyereségnövelő hatásáról, a verseny kiértéke-
léseinek pozitív tapasztalatairól.
Az alcím nem szorul magyarázatra, egyszerű óhajtó mondat. 
Szlogenként azonban a szükséges szemléletváltást hordozza, 
hiszen a tehén természetes üzemmódban tejet, mellékterméket, 
és borjút termel, hajszálpontosan annyit, amennyit az általunk 
biztosított feltételek között tud.
Amennyiben azonban eme termelés eredményeként nem kép-
ződik, vagy tartósan nem képződik nyereség, akkor a tehén, a 
dolgozó és a menedzsment egyaránt bajba kerülhet, feleslegessé 
válhat.
Termeljünk tehát nyereséget! A nyereségtermeléshez pedig le-
egyszerűsítve nem kell több, mint állattenyésztő-közgazdásszá 
válni! A szakma és a költség-szerkezet ismeretében meghatároz-
ni azokat a hozamokat, stratégiákat, melyek költségszükséglete 
kisebb, mint az ezzel elérhető árbevétel!
Fenti szemléletváltás jegyében született a korrigált életteljesít-
mény mutató, amely nem más, mint adott  időintervallumban 
(év, éven belüli időszak) kikerült tehenek átlagos életteljesítmény 
tej-kilogrammjának, valamint a nyitó-létszámra vetített éves te-
hénkiesési százaléknak a hányadosa.

Az új mutató bevezetésének szükségességét az 1. táblázat ada-
tai szemléltetik:
1. táblázat:

Megnevezés „A” 
telep

„B”
telep Különbség

Állat értékcsökkenés, Ft/liter 11,09 7,11 -3,98
Állat értékkülönbözet, Ft/liter 7,43 0,75 -6,68
Tehén-utánpótlás költsége, Ft/liter 18,52 7,86 -10,66
Növendék-eladás fedezete, Ft/liter -0,69 5,04 5,73
Tehén-utánpótlás módosított költsége, 
Ft/liter 19,21 2,82 -16,39

Fenti táblázat a tehén-utánpótlás költségét részletezi, mégpedig 
a számviteli előírásoknak megfelelő bontásban. E szerint a két 
telep esetében a folyamatos leírás (Écs.)-, és a kikerüléskor je-
lentkező értékkülönbözet összege óriási különbséget (7, 86-18, 
52) -10, 66 Ft/liter mutat.
Példánkban a „B” telep markánsan kedvezőbb tehén-utánpótlási 
költsége olcsóbb növendéknevelésének, valamint évek óta rela-
tíve alacsonyabb tehénkikerülésének eredményeként keletkezik. 
Alacsony tehén-kikerülés esetén triviálisan kevesebb átminősí-
tés szükségeltetik a kieső tehenek pótlásához, így lehetőség nyí-
lik a „felesleges” vemhesüszők értékesítésére.
A növendék értékesítés fedezete logikusan a tehén-utánpótlás 
költségét hivatott módosítani, példánkban „A” telepnél, ahol ki-
zárólag selejtüsző eladás történt, a 0,69 Ft/literes veszteséggel 
növelve, „B” telep esetében, ahol vemhesüsző értékesítés is tör-
tént, 5,04 Ft/literes fedezettel csökkentve azt.

Példánkban „B” telep 16,39 Ft/literrel alacsonyabb költség-
hányada olyan óriási tétel, ami nagyobb, mint hazai telepeink 
átlagában az összes személyi jellegű ráfordítás árutejre vetített 
hányada.
Magyarul „A” telep akkora költségtömeget tudna/tud megtakarí-
tani „B” telep szintjére fejlődve, mint a telepen elszámolt összes 
vezető és dolgozó bérének, személyi jellegű egyéb ráfordításai-
nak és bérjárulékainak összege.
Természetesen nem várhatjuk el, hogy a személyi állomány in-
gyen dolgozzon, azt azonban igen, hogy a fent kalkulált megta-
karítást elérje!
Nem mellesleg a 16,39 Ft/liter megtakarítása (87,00 Ft/literes 
eladási árra vetítve) 18,84%-os árbevétel-arányos nyereség-
hányadot jelent, ami napjainkban bármely ágazatban elfo-
gadható szint!

Fentiek alapján kijelenthető, hogy a korrigált életteljesítmény 
mutató növelésének, tehát a kikerült teheneink életteljesítmény 
tej-kilogrammja növelésének, és egyidejűleg a nyitóra vetített 
tehénkiesési arány csökkentésének óriási gazdasági jelentősége 
van!

Hazai szerzőink

Korrigált életteljesítmény
– Termeljen az Ön tehene is nyereséget! –

Csókás András
mezőgazdasági szaktanácsadó

2. táblázat:
2000-ben átminősült tehenek életteljesítményének elemzése

Megnevezés db %
1. zárt 
lakt. Kikerültek Tej kg 

laktációnkéntkg/db db % ellésszám életteljesítmény első- 
borjas %

Nem zárt laktációt 32 14,04% 0 32 100,00% 1,28 4 443 28 87,50%  

1. zárt lakt. összesen 196 85,96% 9 563 196 100,00% 3,33 33 566 16 8,16% 10.080 

1. zárt lakt. 8500 kg > 31 15,82% 7 529 31 100,00% 3,65 32 358 4 12,90% 8865 
1. zárt lakt. 8501 >      
               10. 000 kg 96 48,98% 9 386 96 100,00% 3,36 32 741 4 4,17% 9744 

1. zárt lakt.10.001 kg < 69 35,20% 10 724 69 100,00% 3,14 35 267 8 11,59% 11.232 

Összesen: 228 100,00%  228  3,04 29 487 44 19,30%  
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Általánosságban 30.000 kg fölötti kikerülési életteljesítmény 
és 30% alatti nyitóra vetített tehénkiesés esetén lehetünk elége-
dettek, amikor a korrigált életteljesítmény (30.000/30,00%) 
100.000! Természetesen az osztó és osztandó fentiektől való el-
térése esetén is produkálhatjuk a kívánatos, vagy attól magasabb 
végeredményt.
E mutató növelése bizonyosan a tejágazat legnagyobb szakmai 
kihívása, hiszen a tejtermelés minden mozzanatával (technoló-
giai folyamatok, felelősségi körök, szervezeti felépítés, stb.) úgy 
kell relatíve magas termelést produkálnunk, hogy eközben tehe-
neink minél tovább termelésben tudjanak maradni!
Bizonyosan át kell, hogy gondoljuk a selejtezési szempontok kö-
zött a fajlagos tejtermelés fontosságát!

A 2. sz. táblázat azt vizsgálja, hogy egy (egyébként kiválóan 
menedzselt) telepen a 2000-ben ellett üszők elsőborjas zárt lak-
tációs termelési szintjei, valamint a kikerülési életteljesítmények 
között milyen összefüggés van.
Következtethetünk fenti adatokból a telepen folyó (üszőnevelés, 
elletés, takarmányozás, stb.), munka magas színvonalára, és a 
selejtezés szempontjaira is.

Megállapítható, hogy:
•	 A telep nagy gondossággal kezelte az elsőborjas teheneit, 

hiszen az adott évben ellett üszők közül „csak” 14,04% nem 
zárt 1. laktációt – rendkívül alacsony arány) –, ezek végül 
1,28 ellésszámmal 4443 kg életteljesítménnyel kerültek ki 
az állományból.

•	 A telep az 1. zárt laktációs eredményeket nem tekintette 
selejtezési szempontnak, hiszen nem selejtezte ki a 8500 
kg alatti (átlag 7529 kg-os teljesítményű) csoportot, pedig 
a 10.000 kg fölötti csoporthoz képest (10.724-7529) közel 
3 200 kg-os elmaradást produkáltak.

•	 Tekintettel arra, hogy napjainkra a vizsgált csoport mind-
egyike kikerült az állományból, láthatjuk a végleges élettel-
jesítményeket. Az eredmény megdöbbentő, hiszen a 8500 
kg alatti csoport lényegében ugyan annyi (32.000 kg <) élet-
teljesítményt produkált, mint a 8501 > 10.000 kg közötti, és 
alig kevesebbet, mint a 10.001 kg fölötti csoport!

•	 A kikerülési életteljesítményeket ellésszámmal osztva kide-
rül, hogy a 8500 kg alatti csoport laktációnként 8865 kg, a 
10.000 kg fölötti pedig laktációnként 11.232 kg tejet pro-
dukált.

•	 E csoport korrigált életteljesítmény mutatója (32.358 kg 
/27,40%) 118.094, tehát kiváló, míg a 10.000 kg fölöttieké 
(35.267/31,85%) 110.728, ami szintén kiváló, bár hajszállal 
rosszabb.

•	 Fenti különbség egyébként abból adódik, hogy a kiesési 
százalék  a  magas  termelésűeknél  arányaiban magasabb, 
mint az életteljesítmény, tehát az osztandó magasabb.

•	 Példánk az alacsonyabban termelő egyedek termelés-
ben-tartását hivatott támogatni, és semmiképpen nem a 
magas termelésűek „visszafogását”!

Különösen érdekes és meggyőző a laktációt zárt csoportok 
kikerülési ellésszám-eloszlása. (3-5. táblázat)

Megállapítható, hogy az elsőborjas zárt laktációs termeléseket 
külön vizsgálva alacsonyabb termelésnél a kikerülési ellésszá-
mok átlaga magasabb (3,65), a diagramok lefutása egyenlete-
sebb, míg a magasabb hozamok felé haladva az ellésszám csök-
ken (3,14), a lefutás csúcsa a 2. ellésszám felé tolódik.

A kisebb hozamú csoport magasabb ellésszáma egyébként szak-
mailag vonzó, hiszen ugyanazon tehéntől több utód keletkezik, 
de a magasabb ellésszámból sokkal fontosabb következmény is 
származik. Nevezetesen, hogy 27,40%-ra csökken a tehén-után-
pótlás igénye!
Jól menedzselt állományokban, ahol jó a szaporodásbiológiai 
munka, ahol 5% alatti a borjúnevelésben keletkező elhullás, és 
ahol 5% alatti a növendéknevelésben képződő kiesés, ott 100 
tehén után 42 db vemhesüsző képződik.

Hazai szerzőink
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A 27,40% tehénpótlási igény következtében tehát 100 tehén 
után (42-28) 14 db vemhesüsző értékesítésre nyílik lehetőség, 
melynek fedezete tovább csökkentheti az utánpótlás költségét!
Természetesen állománynövelésre is felhasználható a fenti több-
let!
A vizsgálat tárgyát képező 2000-ben átminősült tehenek ösz-
szesített (a zárt laktációt nem zártakkal együtt) kiesési aránya 
(100/3,04) 32,89%, átlagos kikerülési életteljesítménye 29.487 
kg, így korrigált életteljesítmény mutatójuk (29.487/32,89%) 
89.653 volt, ami egyébként kiválónak mondható.
Fenti példánkban arra kerestünk választ, hogy az elsőborjas ho-
zamok gyakorlatilag selejtezési szempontként való figyelmen 
kívül hagyása milyen hatással bír az életteljesítményre, és kö-
vetkezetesen a nyereségre.
A szerző őszintén reméli, hogy az olvasó számára ezen adattö-
meg meggyőző erővel bírt!
A korrigált életteljesítmény verseny eddigi tapasztalatai alapján 
állítható, hogy a versenyben résztvevők igen komolyan veszik a 
havonta történő kiértékeléseket, a saját állományukra vonatkozó 
(mini komplex elemzésnek is megfelelő), 9 db diagramot, és a 
legjobbak átlagából képzett 8 db diagramot.
A jobb teljesítményt nyújtók paramétereivel való összehasonlít-
hatóság ugyanis segít a saját problémák feltárásában, ezáltal a 
megoldások gyorsabb, hatékonyabb megtalálásában.

7. táblázat:

Megnevezés 

2010. 2011. 1-7. hónap

Korrigált
életteljesítmény

Életteljesítmény
tej kg

Kiesési
%

Korrigált
életteljesítmény

Életteljesítmény
tej kg

Kiesési
%

1. helyezett 99.792 31.974 32,04% 134.442 32.789 24,39%
10. helyezett 64.920 25.629 39,48% 77.298 24.506 31,70%

A 6. sz. táblázatban láthatjuk a jelenlegi legjobb teljesítményt 
nyújtók kikerülési ellésszám eloszlását.

Igen pozitív a kép, hiszen a kikerülési ellésszám átlaga 3,02, kü-
lönösen kedvező, hogy a kikerült tehenek 60,15%-a eléri vagy 
meghaladja a 3. ellésszámot, az átlagos életteljesítmény pedig 
közelíti a kívánatos 30.000 kg-ot.

Talán a verseny legnagyobb hozadéka, hogy a 2010 évi első, és 
a jelenlegi 1-7 havi kiértékelés között eltelt időben az egyébként 
publikus 1.-10. helyezettek paraméterei javultak:
Legnagyobb változás a kiesési százalékok csökkenésében ta-
pasztalható, hiszen az 1. helyezett 32,04%-os tavalyi eredménye 
24,39%-ra (-7,65%) mérséklődött, míg a 10. helyezettnél tapasz-
talható csökkenés hasonló nagyságrendű (-7,78%).

Természetesen a bekövetkezett változás sorrendje így logikus, 
hiszen a kiesések csökkenése által előbb az élő állományunk 
életteljesítménye növekszik hónapról hónapra, majd az időseb-
bek későbbi kikerültetésével természetesen növekedni fog a ki-
kerültek életteljesítménye is.
A korrigált életteljesítmény ugrásszerű növekedése azonban 
rögtön bekövetkezik, hiszen az 1. helyezett esetében e mu-
tató (99.792à134.442) 34.650-nel, a 10. helyezett esetében 
(64.920à77.298) 12.378-cal emelkedett.
A címben szereplő Korrigált életteljesítmény mutató szüksé-
gessége, az ágazat nyereségessé tételében betöltött rendkívüli 
szerepe, a verseny pozitív hatása fentiek alapján remélhetőleg 
bizonyítást nyert.
A szerző megköszöni mindazon olvasó figyelmét, aki e sok 
számadatot tartalmazó okfejtés végéig kitartott, kéri a verseny 
iránt érdeklődők jelentkezését a www.csokas.hu honlapon, vagy 
a www.btakipar.hu honlapon található elérhetőségeken, és végül 
őszintén kívánja, hogy az Ön tulajdonában lévő, vagy az Ön fel-
ügyelete alatt termelő tehene valóban legyen nyereséges!
 

Hazai szerzőink
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3. sz. táblázat
8500 kg> tehenek ellésszám szerinti eloszlása

31 db tehén; 74,19% 3. ellésszám és fölötte; Átlag: 3,65
32 358 kg életteljesítmény
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4. sz. táblázat
8501-->10 000 kg tehenek ellésszám szerinti eloszlása
96 db tehén; 72,92% 3. ellésszám és fölötte; Átlag: 3,36

32 741 kg életteljesítmény
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5. sz. táblázat
10 001 kg< tehenek ellésszám szerinti eloszlása

69 db tehén; 53,62% 3. ellésszám és fölötte; Átlag: 3,14
35 267 kg életteljesítmény
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6. sz. táblázat
133 db tehén; 60,15% 3. ellésszám és felette; Átlag: 3,02

29 431 kg életteljesítmény 
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Hamis a tejpor
A feketegazdaság leküzdése az egyre nehezedő gazdálkodási 
körülmények miatt növekvő feladatot ró a hatóságokra. E küz-
delem egyik fontos eszközére, az élelmiszerek forgalmi adójá-
nak mérséklésére immár nem számíthatunk. A másik fronton, a 
termékhamisításin azonban vannak kisebb sikerek. 
Történt ugyanis, hogy a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
a Nemzeti Adó és Vámhivatal megkeresése alapján június végén 
országos, kiemelt tejporellenőrzést rendelt el. Ennek keretében 
a megyei kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóságai találták meg a több tétel növényi 
zsírral hamisított tejport. A Csehországból és Lengyelországból 
származó 5 és 25 kg-os kiszerelésű tételek csak továbbfelhasz-
nálókhoz kerültek, tehát kiskereskedelmi forgalomban ezeket 
nem árulták. A termék jelölése jogszabálysértő, megtéveszti 
felhasználóját, azonban élelmiszer-biztonsági kockázatot nem 
jelent. Az illetékes kormányhivatalok megtették a szükséges in-
tézkedéseket, a többi között az első magyarországi forgalomba 
hozókat arra kötelezték, hogy az egész országból vonják ki a 
kifogásolt árut.
Nem a valóságtól való elrugaszkodás, ha ezt az esetet csak a 
jéghegy csúcsának tekintjük. Hosszú évek óta zajló folyamat, 
hogy az élelmiszerek olcsóbbá tételében kimerülnek a tartalé-
kok. Egyre nehezebb hatékonyságnöveléssel, jobb 
szervezéssel, ütemezéssel megfelelni a kereskedelem 
árigényének. Ezért van napirenden immár tartósan a 
beltartalmi értékek szegényítése, a természetes ösz-
szetevők olcsóbbra, és/vagy mesterségesre cserélése. 
Így születtek olyan „annak látszó” termékek, mint 
a frissföl, reggeli ital, sajtkészítmény, és még hosz-
szan sorolhatnánk más szakágazatokból is. De nem 
tesszük, mivel most a tejesek kerültek terítékre, és 
különben is a legjobb állatorvosi lónak számítanak, 
hiszen a kereskedelmi árpolitikák termékeiknél érzé-
kelhetők leginkább. Itt elsősorban az import és a ha-
zai termékek eltérő árazási technikáira utalok. Ezzel 
kapcsolatos jó példa, hogy májusban a Tej termék-
tanács hét kereskedelmi lánc ellen tett bejelentést a 
hatóságoknál. A Tej Terméktanács ekkor több mint 
harminc áruféleségnél valószínűsítette, hogy az élel-
miszerláncok az értékesítéskor megsértették a jog-
szabályi előírásokat. A hatósági eljárások az esetek 
többségében megindultak, és jórészt ma is tartanak. A termékta-
nács gyanúja szerint az üzlethálózatok a tejtermékek nagy részét 
beszerzési ár alatt forgalmazták, de előfordult szabálytalan jelö-
lés, minőségi hiányosság, rossz termékbesorolás és fogyasztókat 
megtévesztő értékesítés is.
A mostani hamisítási eset arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
fenti tendencia, a termelési költségek minden határon túli lenyo-

másának kényszere, számos vállalkozás esetében az illegalitásba 
való sodródás határát is elérte. A kérdés ilyen esetben is az a 
vállalkozások számára, hogy a lebukás kockázata, vagy az elér-
hető jövedelem nagyobb. Elgondolkodtató, hogy az egyik érin-
tett vállalkozás nem működik együtt a hatósággal, nem vonta ki 
a forgalomból az érintett tételeket, ezért a cég ellen a hatóság 
büntető eljárást kezdeményezett..

VILÁGPIAC

ARLA
Eladja lengyelországi Mozzarella üzemér a svéd-dán Arla. A ve-
vőről egyenlőre annyit lehet tudni, hogy folytatja a termelést a 
100 főt foglalkoztató üzemben. A csoport dániai üzemébe kon-
centrálja sajtgyártását. Ez azt jelenti, hogy a termékek nem vo-
nulnak ki a lengyel piacról, csak gyártásuk lesz Dániában. 

A kvótakihasználás alakulás az EU-ban
Közeledve a tejkvóta-rendszer végéhez, az alábbi ábrán jól lát-
ható, hogy a tagállamok többsége elmarad tejtermelési lehetősé-
gétől. A 2009/10-es évben gyakorla1tilag nem is történt érdemi 
túllépés. Magyarország teljesítménye a leggyengébbek közé tar-
tozik. 

Forrás: DG AGRI

Pillanatkép a lengyel tejszektorról
Évi 12,2-12,5 millió tonnás termelésével Lengyelország az EU 
negyedik legnagyobb tejtermelő tagállama. Mindössze Német-
ország, Franciaország és Nagy-Britannia előzi meg. Az ország 
tejpiaci mérlege – a 226 kg-os, folyadéktejben mért egy főre jutó 

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 

Agrár Európa
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fogyasztás mellett – jelentős külkereskedelmi többletet mutat. 
Az önellátás szintje 110-112 százalék volt az elmúlt két évben, 
ami 6-8 százalékos csökkenés az azt megelőző időszakhoz ké-
pest. Ez már érzékelhető a kivitel csökkenő tendenciájában is. 

A lengyel tejszektor fejlődésének jelentős lökést adott az ország 
EU taggá válása. Mind a technológia, mind a piaci fejlődés gyor-
sult a tej termelésében és feldolgozásában egyaránt. Egy téren, 
az alacsony koncentráltság oldalán, azonban olyan lemaradásban 
volt a régi tagállamokhoz képest, amit a lengyel tejszektor a mai 
napig nem tudott ledolgozni. Annak ellenére, hogy a tejterme-
lők száma 2004 és 2010 között 736 ezerről 465 ezerre csökkent 
(-37%) a töredezettség hátrányai egyre nagyobb súllyal nehezed-
nek a szektorra. Ebből mintegy 200 ezer számít árutermelőnek. 
A kvótatulajdonosok száma a csatlakozás óta felére csökkent. A 
tehénlétszám ebben az időszakban 8,4 százalékkal mérséklődött. 
Ezek eredményeképpen az átlagos termelőnkénti tehénlétszám 
3,8-ról 5,5 egyedre növekedett. Ennek hatása – természetesen 
sok egyéb tényező mellett - a hozamok emelkedésében is tetten 
érhető. Ezek azonban jelzik, hogy a lengyel tejtermelésben rej-
lő potenciál még mindig óriási, hiszen ezek a hozamok messze 
vannak akár a magyarországi, akár a legtöbb tagállamban elér-
tektől. Jellemző adat, amely rávilágít a probléma hátterére, hogy 
az ellenőrzött tehénállomány aránya mindössze 23 százalékos, 
igaz ezek hozamai már 2009-ben elérték a 7 ezer kilogrammot. 

Az egyik leginkább az állatsűrűség növekedésére ható tényező 
a feldolgozóipar koncentrálódása. Ennek tudható be leginkább, 
hogy a felvásárlás aránya a tejtermelésből az évtized elejét jel-
lemző 56 százalékos szintről 2010-re 73 százalékra emelkedett. 
A közvetlen értékesítés és saját felhasználás arányának további 
csökkenése azonban várhatóan már lassú lesz. 

A lengyel tejtermelés alapadatai

Forrás: lengyel AKI

MAGYARORSZÁG

Fiktív szarvasmarha-exporttal csalt adót egy zalai 
kereskedőcég 
A gyanú szerint összesen 125 millió forint adó megfizetését mu-
lasztotta el egy élő szarvasmarhák kereskedelmével foglalkozó 
zalai társaság, amelynek a beszállítói ellen is vizsgálat indult – 
közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli 
Regionális Adó Főigazgatósága. Az adóellenőrök figyelmét az 
keltette fel, hogy a társaság áfa-visszaigénylése jelentősen növe-
kedett, 2009-ben alig 2 milliót, 2010-ben viszont már 285 millió 
forintot igényeltek vissza.
A cég fő tevékenységként élő szarvasmarhákat értékesített kül-
földre, az Európai Unión (EU) belüli országokba, valamint Izra-
elbe és Törökországba. Az adóellenőrök a zalai állat-egészség-
ügyi hatósággal együttműködve, a szarvasmarhák egyedi azo-
nosítói alapján derítették ki, hogy a társaság nem létező vagy 
megsemmisültnek jelentett, továbbá a korábbi években exportált 

állományhoz tartozó jelzőszámokat használt fel. A külföldi érté-
kesítések során vágóhídon levágott állatok azonosítói is szere-
peltek az exportként feltüntetett szállítmány papírjain – közölte 
az adóhatóság.
A revízió összességében 125 millió forintos megfizetendő adóhi-
ányt tárt fel. A NAV regionális adó-főigazgatósága az adóelkerü-
lés miatt büntetőfeljelentést tett a NAV Nyugat-dunántúli Regio-
nális Bűnügyi Igazgatóságánál. Kapcsolódó vizsgálatként a leg-
nagyobb beszállító társaságokat is ellenőrzés alá vonták, mivel 
kiderült, hogy azok jelentős forgalmat bonyolítottak le, holott a 
revízió megkezdése előtt nullás áfa-bevallásokat nyújtottak be.

Állatjóléti támogatás
Tejágazati állatjóléti támogatások: módosította közleményét az 
MVH Nem a május 1. és október 31. közötti időszak, hanem 
az állategységben (ÁE) kifejezett, napi állatlétszám gazdasági 
évre vonatkozó átlaga vagy a kérelmekben igényelt ÁE szolgál a 
tejágazat szerkezetátalakítását kísérő idei állatjóléti támogatások 
kifizetésének alapjául – derül ki a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal (MVH) közleményének módosításából. Korábbi 
információk szerint a programba bejelentkezett gazdálkodók 15 
milliárd forintot kaphatnak. 
Az MVH eredeti közleménye az idei kérelmeknél a gazdálko-
dási év május 1. és október 31. közötti időszakot jelölte meg a 
kifizetés alapjául. A mostani módosítás szerint ugyanakkor az 
ENAR nyilvántartásban szereplő, tenyésztésben lévő állatok 
napi ÁE-létszámának gazdálkodási évre vonatkozó átlaga vagy 
a kifizetési kérelemben igényelt ÁE lesz az irányadó.

Együttműködési megállapodást kötött a vidékfejlesztési tár-
ca és a Tej Terméktanács
A szerződés annak érdekében jött létre, hogy a tejcsomag elfo-
gadása után hazánk megfeleljen a szabályoknak és hatékonyan 
kihasználja a piaci lehetőségeket. A szándéknyilatkozatot Faze-

kas Sándor és Istvánfalvi Miklós, a Tej Termék-
tanács elnöke írta alá a 75. jubileumi OMÉK-on. 
A tejcsomag a magyar elnökség egyik legfon-
tosabb témája volt, amelyet várhatóan a lengyel 
elnökség alatt fogadnak el a tagállamok. A tej-
csomag sok egyéb mellett lehetővé teszi, hogy a 

tejágazatban is megalakuljanak a nemzeti szakmaközi szerveze-
tek. Az Uniós szabályozás idáig kizárólag a zöldség-gyümölcs, 
a dohány, valamint a szőlő és borágazatoknak tette lehetővé a 
szakmaközi szervezetek megalapítását.
A csak mezőgazdasági termelőket tömörítő termelői szerveze-
tektől eltérően a szakmaközi szervezetek az ellátási lánc egé-
szére kiterjednek: mezőgazdasági termelőket, feldolgozókat, 
nagy- és kiskereskedőket magukba foglalnak. Hazánkban jelen-
leg egy szakmaközi szervezet működik, a Fruit-Web a zöldség-
gyümölcs ágazatban.
A tejágazat szakmaközi szervezete hozzájárulhat a termelés és 
a piac átláthatóságának növeléséhez, az érdekérvényesítés erő-
sítéséhez, a versenyképesség javításához, és az összehangolt pi-
aci érvényesüléshez - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter, Magyarország érdeke és célja, hogy a tejcsomagot 
mielőbb elfogadják, és a termelők hozzájussanak a javaslatban 
szereplő, számukra megnyíló lehetőségekhez.
A szándéknyilatkozat egyértelművé teszi, hogy a Tej Termékta-
nács az Európai Unió tej ágazati szakmaközi szervezetekre vo-
natkozó szabályozása alapján szakmaközi szervezeti elismerést 

Agrár Európa

 2004 2006 2008 2009 2010 2010/2004 %
tejelő tehénállomány, ezer 2770 2775 2733 2606 2538 92
tejtermelés, ezer tonna 11821 11982 12426 12447 12360 105
tejtermelők száma, ezer 736 632 551 495 465 63
hozamok, kg/tehén/év 4268 4318 4547 4776 4870 114
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akar szerezni. A vidékfejlesztési tárca rendeleteivel előkészíti a 
tejcsomag elfogadása utáni időszak megfelelő törvényi feltétel-
rendszerét.
A szándéknyilatkozat alapján az aláírók kölcsönös előnyöket lát-
nak az együttműködésben: tágulhat a tej termékpálya szabályo-
zási mozgástere, enyhíthetők a szélsőséges piaci ármozgások, 
csökkenthető az ágazat kiszolgáltatottsága és megvalósíthatók a 
fejlesztést szolgáló közös szakmapolitikai elképzelések.

Folytatódik az iskolatejprogram
Folytatódik a már hosszú múltra visszatekintő iskolatejprogram. 
Ennek révén uniós és nemzeti támogatással szeretnék a mintegy 
760 ezer általános iskolást tanítási napokon 2 deci tejhez vagy 
ezzel egyenértékű tejtermékhez juttatni, ugyanis csak minden 
hetedik gyermekhez jut el a tej.
Amint a Tej Terméktanácsnál (TT) a Népszabadság megtudta, 
2011-ben már a tavalyi duplája, 800 millió forint nemzeti támo-
gatás jut az iskolatejprogram támogatására. Korábban ennek az 
összegnek csak a felét folyósították, de ez kevésnek bizonyult 
az iskolatej népszerűsítéséhez, ugyanis csak 110–130 ezer kisis-
koláshoz jut el rendszeresen a tej. Idéntől változás az is, hogy a 
feldolgozók hamarabb juthatnak a pénzükhöz, ugyanis most már 
előfinanszírozást vállalva közvetlenül szerződhetnek az iskolák-
kal és a kifizető ügynökséggel. Rövidítették az elszámolási és 
ügyintézési határidőket, amire azért volt szükség, mert pél dául a 
januári szállításért legkorábban április közepén fizetett a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.
– Az uniós rendelet ennél jóval tágabb tejprogram megvalósítá-
sát is támogatná, s összesen 11 millió eurót kapnánk, ha minden 
óvodás, általános és középiskolás kapna naponta egy pohár tejet 
– állítja Mélykúti Tibor, a TT alelnöke. Igaz, ekkor a nemzeti 
hozzájárulás sem 800 millió, hanem hatmilliárd lenne az általá-
nos iskolásoknak jutó tej százszázalékos támogatása mellett. A 
támogatás segítségével tanítási napokon 55,20 forint értékben 2 
deci tejet oszthatnak szét az iskolások között. 
A programban adható ízesített tejkészítmény: kakaós tej vagy 
ömlesztett sajt is.
A támogatás mértéke az intézményfenntartó székhelye szerint 
változik. A rendkívül bonyolult elszámolási rendszerben a tele-
püléseket adóbevételük és hátrányos helyzetük figyelembevéte-
lével a rendelet három csoportba sorolja, ami alapján 20, 50 vagy 
100 százalékos támogatást kaphatnak az iskolatejprogramra. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy leginkább a hátrányos helyze-
tű térségek élnek a lehetőséggel, a legtöbb tejigénylő az ebbe 
a körbe tartozó mintegy 1700 településen található. Másutt az 
önkormányzatok vagy a szülők nem tudták vagy nem akarták 
kipótolni a hiányzó részt.
Mélykúti Tibor úgy véli, hogy a program még mindig szárnya-
szegett, hiszen az iskolák vezetése, a pedagógusok és az önkor-
mányzatok sem mindig érdekeltek abban, hogy éljenek a lehető-
séggel. A TT információi szerint a gyermekek csak mintegy tíz 
százaléka kapott naponta egy pohár tejet ingyen. Az új szakmi-
nisztériumi rendelettel ez a kör bővülhet, ugyanis 2011-ben az 
intézményfenntartókon túl azok a tejfeldolgozók is igényelhetik 
a támogatást, akik vállalják az előfinanszírozást.
A visszajelzések szerint vannak olyan tejfeldolgozók, akik meg-
felelő piaci lehetőséget látnak a programban: ha teljesen kihasz-
nálhatnák az unió által biztosított lehetőséget, akkor évente 60 
millió liter tejnek jelentene piacot az iskolatejprogram, szemben 
a mostani ötmillió literrel.

A GVH rábólintott az élelmiszeripari fúzióra
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte a számos ha-
zai érdekeltséggel rendelkező Agrofert Holdingnak, hogy irányí-
tást szerezzen a szintén cseh székhelyű Mlékárna Hlinsko felett. 
Az indított GVH-eljárás indoka volt, hogy az Agrofert cégcso-
port része az OLMA, A. S. tejipari vállalat, amely az itteni kis-
kereskedelmi láncokba tejtermékeket exportál, míg a Mlékárna 
Hlinsko is jelen van beszállítóként a magyar piacon.
A GVH szerint azonban az összefonódás nem vet fel versenyjogi 
aggályokat, mivel ez a piac így is sokszereplős marad, ahol erős 
árverseny érvényesül. Ráadásul, mint írják, számottevő import 
érkezik a magyar boltok polcaira Németországból, Lengyelor-
szágból és Szlovákiából is.

Több mint 200 millió forintos tőkeemelés az Alföldi Tejnél - 
Fejlesztések a tejfelvásárlási piacot vezető cégnél 
Mintegy 218 millió forintos tőkeemelést hajtott végre a közel-
múltban a hazai tejfelvásárlásban piacvezető szerepet betöltő Al-
földi Tej (AT) Kft. – erősítette meg az agromonitor.hu értesülé-
seit Mélykúti Tibor, az AT ügyvezető igazgatója. A székesfehér-
vári volt Parmalat tejüzemet működtető cég a pluszforrásokból 
fejlesztéseket finanszíroz. Részben tejzsírveszteség-csökkentő 
„fehérvíz projektet” hajt végre, részben pedig olyan töltőberen-
dezéseket vásárol, amelyek huszonegy napos szavatossági idejű 
tejtermékek gyártására alkalmasak. Ez utóbbi gépbeszerzések-
hez a társaság európai uniós támogatásokat is nyert az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) élelmiszeripari 
fejlesztéseket szolgáló forrásaiból. Az AT várhatóan 36 milliárd 
forintos nettó árbevételt ér az idén pozitív eredmény mellett, mi-
közben összesen 205-210 millió kilogramm tejet vesz át tulajdo-
nos termelői tagjaitól.
A pénzügyi tranzakció nyomán az AT jegyzett tőkéje 1,236 
milliárdról 1,454 milliárd forintra nőtt. Az ügyvezető igazgató 
tájékoztatása szerint a pluszforrásokból a társaság veszteség-
csökkentő és hatékonyságnövelő fejlesztéseket hajt végre. Ezek 
egyik eleme az úgynevezett fehérvíz projekt, amelynek révén 
megfelelő technológiával a feldolgozáskor kieső tejkomponen-
sek visszanyerhetők. A másik beruházási programban pedig a 
vállalat olyan töltőberendezéseket vásárol, amelyek alkalma-
sak a kiterjedt eltarthatósági idejű (Extended Shelf Life milk 
– ESL), huszonegy napos szavatossági idejű tejek gyártására. 
Ez utóbbiak kapcsán a tőkeemelés azt a célt szolgálja, hogy az 
AT biztosítsa a korábban elnyert uniós támogatásokhoz szüksé-
ges önerőt – közölte Mélykúti Tibor. Az AT ugyanis az ESL-
gépek beszerzéséhez forrásokat használhat fel az ÚMVP élel-
miszeripari fejlesztéseket ösztönző (Élip2-es) programjában. A 
720 millió forintos összértékű projektet legkésőbb 2012 végéig 
kell megvalósítani. Az AT már vásárolt egy óránként 6 ezer da-
rab kapacitású ESL-berendezést, a közeljövőben pedig még egy 
ilyen töltőgép beszerzését tervezi. Az ügyvezető igazgató szerint 
a fejlesztések az indokolja, hogy a huszonegy napos szavatossá-
gi idejű tejek iránti belföldi igény egyre inkább növekszik.
A hazai tejfelvásárlásban vezető szerepet betöltő Alföldi Tej az 
idén várhatóan 205-210 millió kilogramm tejet vásárol fel, és ez-
zel megelőzi a szegedi Sole-MiZo Zrt.-t is. Az első félévi ered-
mények alapján a vállalat előreláthatóan teljesíti ez évi üzleti 
tervét, és 36 milliárd forintos nettó árbevételt ér el. „Ha minden 
jól megy” – tette hozzá Mélykúti Tibor -, ehhez némi nyereség 
is társulhat. Az AT csak saját tulajdonos-tagjaitól vesz át tejet. A 
társaságnak ma 109 termelői tulajdonosa van. 
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Korszerű állattartó telep épült a Zala megyei Hottón
Korszerű szarvasmarhatartó telepet adtak át szeptemberben a 
Zala megyei Hottón. A mintegy 800 millió forintos összköltség-
gel kiépített állattelep a korszerűsítéshez 35 százalékos támoga-
tást kapott állami és európai uniós forrásbólHorváth Zoltán, a 
Taxbi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. intézője 
elmondta; a 2007-ben indult vidékfejlesztési program során a 
környezetvédelmi beruházás keretében az almos- és hígtrágya 
tárolók, csatornák, szeparátorok kiépítése valósult meg. A má-
sodik programban takarmánytároló és új silóterek készültek. 
A mélyalmos technológiát kiváltották pihenőbokszra, ezáltal 
lehetett megvalósítani az új technológiát. Etetőkocsit, tejhűtőt 
vásároltak, és beszereztek egy ultrahang készüléket, hogy a 
szaporodásbiológiát jobban tudják kontrollálni, és jobb eredmé-
nyeket tudjanak elérni. A cég két telepén 860 tehenet, és 1020 
növendékállatot tartanak. Az állattartó telepeken 40 embert fog-
lalkoztatnak, és közel ekkora a beszállítók száma is. A tejhoza-
mú telepen tavaly közel 9900 kilogramm volt az egy tehénre 
jutó laktációs termelés, a tej zsírtartalma 3,71 százalék volt, ez 
országos szinten is jó eredmény. A cég 1993-ban alakult, majd 
a következő évtől kezdve hat évig osztrák és magyar tulajdon-
ban volt. A vállalkozást 2010-ben megvásárolta egy olasz cég. 
Giorgio Camerin ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint az öt 
tulajdonosból álló csoport azért döntött a beruházás mellett, mert 
hittek Magyarországban, és hittek a fejlődésben is. Az átadáson 
részt vett Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyet-
tes államtitkára is. Beszédében szólt arról, hogy a vidékfejlesztés 
kiemelt feladata, hogy a növénytermesztés és az állattenyésztés 
egyensúlya helyreálljon. Ennek érdekében fontos feladat, hogy a 
vállalkozások innovatívan, a piaci igényeknek megfelelő, fenn-
tartható módon fejlesszenek, eközben a környezetet is megvéd-
jék, és biztonságos, magas értékű élelmiszert állítsanak elő. 

Három millió magyar szenved laktózérzékenységben
Magyar Termék Nagydíjas az első hazai laktózmentes tejtermék-
család
Annak ellenére, hogy a hivatalos források átlagosan 10-15 szá-
zalékra becsülik a laktózérzékenységben szenvedők arányát az 
Európai Unió tagállamaiban, Magyarországon egyes szakértők 
az átlagnál magasabbra, 20-30 százalékra, azaz 2-3 millió főre 
teszik azok számát, akiket ez a hiánybetegség érint.
Ennek hátterében az áll, hogy amíg a nyugat-európai országok 
lakói ismerik érintettségüket, addig a laktózérzékenységben 
szenvedő magyar lakosság döntő része nem is tudja magáról, 
hogy ebben az egyre gyakrabban előforduló problémában szen-
ved. 
A helyzetet súlyosbítja, hogy az informáltság hiányából adó-
dóan azok, akik tisztában vannak laktózérzékenységükkel, azt 
gondolják, hogy teljesen le kell mondaniuk a magas és optimális 
kalcium, fehérje, foszfor, valamint A-, D-, E-, B1-, B6-, B9-, 
B12 és C-vitamin tartalmú tej és tejtermékek minden formájáról. 
Pedig a problémára van megoldás, de míg az Európában meg-
vásárolt tej és tejtermékeknek már 2-5 százaléka laktózmentes, 
addig Magyarországon mindössze 0,5 százalékot tesz ki e speci-
ális tejek és tejtermékek forgalma. Ezek viszont olyan értékes és 
hiánypótló élelmiszernek számítanak, hogy a Magyarországon 
elsőként a Naszálytej Zrt. által gyártott laktózmentes termékcsa-
lád 2011. szeptember 1-jén Magyar Termék Nagydíjat vehetett 
át a Parlamentben, s elnyerte a Sérültek.hu Magazin Odafigye-
lés-díját.

A laktóz vagy tejcukor olyan összetett cukor, amelyet közvet-
lenül nem tudunk megemészteni, csak miután a szervezetünk 
által termelt laktáz nevű enzim lebontotta egyszerű cukrokká. 
A laktózérzékenységben szenvedők szervezetéből hiányzik 
a tejcukrot lebontó laktáz enzim, vagy termelődésében zavar 
keletkezik, aminek következtében az elfogyasztott tejben lévő 
tejcukor nem szívódik fel szervezetükben. A laktózérzékenyek 
esetében tejtermék fogyasztása után hangos bélkorgás, puffadás, 
szélgörcs, hányinger, hasi görcsök és hasmenés okozhat kelle-
metlenséget, melyek a tej elfogyasztását követő egy óra elmúl-
tával jelentkeznek.
Magyar betegstatisztikák szerint az általános iskolások (6-14 
év) 6,2 százaléka, a serdülők és fiatalfelnőttek (15-29 év) 6,62 
százaléka és a felnőttek (30-49 év) 14,66 százaléka szenved 
laktóz intoleranciában, egyes szakértői tanulmányok azon-
ban 20-30 százalék közé teszik az érintett személyek arányát, 
vagyis 2-3 millió magyar szenvedhet tejcukor-érzékenység-
ben. Ezt támasztja alá a mindennapi klinikai gyakorlat is, ahol 
a gasztroenterológiai szakrendelésen megforduló betegek igen 
jelentős része olyan tünetekről számol be, amelyeket akár egy ki 
nem mutatott laktózérzékenység is okozhat.
„Sajnálatos módon a tejcukor-emésztési zavarban szenvedők 
legfőbb terápiája a diéta, holott a tejtermékek teljes elhagyása, a 
tej egyéb értékes ásványi anyag- és vitamintartalma miatt, bizo-
nyos tápanyagok hiányos bevitelét, megfelelő pótlás nélkül pe-
dig hiánybetegségeket eredményezhet, a kalcium és D-vitamin 
hiánya például akár oszteoporózist is” – mondta Pálfi Erzsébet 
dietetikus, a Semmelweis Egyetem Dietétikai tanszékének ok-
tatója. „A megfelelő információ hiányából adódóan sokan nem 
tudják, hogy a laktózérzékenyeknek ma már nem kell nélkülöz-
niük étrendjükből az egészséges tejet és tejtermékeket” – tette 
hozzá a dietetikus szakember.
Magyarországon elsőként egy 100 százalékban magyar tulajdo-
nú cég, a Naszálytej Zrt. készített fogyasztóinak laktózmentes 
tejet, amelynek 100 grammjában kevesebb, mint 0,1 grammnál 
is alacsonyabb a tejcukor mennyisége. Ezt a fejlesztést egy, a 
cégen belül született magyar szabadalom tette lehetővé, s a cég 
15 éve dolgozik a laktózérzékenyek fogyasztói igényeinek minél 
szélesebb körű kielégítésén. Ennek és az ezt követő folyamatos 
fejlesztéseknek köszönhetően ma már a tejcukor-érzékenység-
ben érintetteknek lehetőségük van többféle laktózmentes tej és 
az ebből készülő tejtermékek közül választani.
A laktózmentes tejtermékek gyártása során – egy speciális el-
járás segítségével – laktáz enzim hozzáadásával a tejben lévő 
tejcukor lebontása már a termék elfogyasztása előtt megtörténik. 
Így a laktózérzékeny fogyasztó számára is emészthetővé válik a 
tejtermék. E folyamat – az enzimes hidrolízis – során a mikro-
organizmusokból kivont β-galaktozidáz enzim a tejhez adagolva 
glükózra és galaktózra bontja a tejcukrot, így azt könnyebben fel 
tudja dolgozni az emberi szervezet.
„Európai összehasonlításban Magyarországon kifejezetten ala-
csony a laktózmentes tejtermékek részaránya – mondta Kuk 
Titus, a Naszálytej Zrt. vezérigazgató-helyettese. „Külföldön, 
ahol az egészségügyi szervezetek már korábban tudatosították 
a lakosságban a betegség jellemzőit, az érintettek nagyobb része 
ismerte fel betegségét és fordult laktózmentes tejtermékekhez. A 
mi célunk az, hogy a magyar lakosság figyelmét is felhívjuk erre 
a hiánybetegségre és ezzel párhuzamosan megoldást kínáljunk 
arra, hogy se a tejet, se tejtermékeket ne kelljen nélkülözniük 
étrendjükből” – tette hozzá a szakember.
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Magyarország első, laktózérzékenyek számára létrehozott 
Magic Milk termékcsaládjából a 2,8 százalékos laktózmentes 
friss dobozos tejet, a legújabb, Tetra Gemina Aseptic dobozba 
csomagolt laktózmentes UHT tejet, a laktózmentes tejfölt, tú-
rót, valamint a laktózmentes túródesszertet 2011. szeptember 
1-jén Magyar Termék Nagydíjjal tüntették ki. A most díjazott fi-
nomságok mellett a tejcukor-érzékenyek számára Tetra Gemina 
Aseptic csomagolású laktózmentes habtejszínt, joghurtot és 
1,5 százalékos friss dobozos tejet is készít a vállalat. Ezzel a 
Naszálytej Zrt. biztosítja a legszélesebb laktózmentes termékvá-
lasztékot Magyarországon.

Folytatódik a székesfehérvári iskolatej program 
Naponta 4200 alsó tagozatos kisdiák kap iskolatejet Székesfe-
hérvár 19 önkormányzati és két egyházi fenntartású iskolájában 
– jelentette be Cser-Palkovics András fideszes polgármester. E a 
célra 30 millió forintot költ az önkormányzat.
Cser-Palkovics András tájékoztatása szerint Székesfehérváron 
2004 óta folyamatos az iskolatejprogram. 2009-ig valamennyi 
általános iskolás, azt követően pedig az alsó tagozatosok kaptak, 
illetve kapnak minden tanítási napon két deciliter tejet. A poha-
ras tej kiszállítására ismét a korábbi szállítóval, a székesfehér-
vári Alföldi Tej Kft.-vel kötött megállapodást az önkormányzat. 
A cég nem emelt árat: csakúgy, mint a múlt tanév második fél-
évében, az idén is poharanként nettó 34 forintos áron szállítja az 
iskolatejet az oktatási intézményekbe. A családok ne-
héz helyzetét ismerve, az önkormányzat elkötelezett 
az iskolatejprogram folytatása mellett - hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András. Mihókné Pluhár Teréz isko-
laigazgató elmondta: az iskolatej népszerű a diákok 
között, és a kiszállított mennyiség „az utolsó csep-
pig” elfogy. Hasznos és fontos ez az akció, mivel a 
gyerekek egy része reggeli nélkül indul el az iskolába 
– tette hozzá. Az önkormányzat ingyenes családi hír-
levéllel is segíti a szülőket. Brájer Éva (Fidesz) alpol-
gármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy e-mail-
ben folyamatosan tájékoztatják az óvodásoknak, álta-
lános és középiskolásoknak, családoknak szóló prog-
ramokról, közoktatással és gyermekegészségüggyel 
kapcsolatos információkról azokat a szülőket, akik 
regisztrálnak a város honlapján. A kezdeményezést 
tavaly februárban indította útjára az önkormányzat, 
és eddig több mint 1500-an kérték ezt a tájékoztatást.

Sokasodó Mizo foltok
Az elkövetkező hónapokban közel 30 Sole termék kerül át 
Mizo márkanév alá – ezzel a Mizo lesz a legszélesebb válasz-
tékkal rendelkező tejtermék-márka az országban.
A Bonafarm Csoporthoz tartozó Sole-Mizo Zrt. termékskálája 
nagy változáson megy keresztül: 28 termék, mely eddig a Sole 
márkanév alatt került a boltokba, az ősz folyamán a cég húzó 
márkája, a Mizo alá kerül át. Ezzel a jellegzetes foltjairól ismert 
márka kínálatába új termékkategóriák is bekerülnek, mint pél-
dául a gyümölcsjoghurtok, a krémfehér sajt vagy a kávétejszín. 
A Sole márka ugyanakkor nem szűnik meg: a cég forgalmának 
mintegy 15 százalékát kitevő export jelentős mértékben támasz-
kodik a Sole logóval forgalmazott sajtokra, kávétejszínre és reg-
geli italokra, melyek elsősorban a román, az arab és a balkán 
országok piacain népszerűek – ezeket a termékeket nem érinti 
a változás.

„Bízunk benne, hogy az egységes arculat, és a Mizo kedveltsége 
sikeresen erősíti majd az újonnan a márkához csatlakozó termé-
keket is, így egy igazán széles termékskálát kínálhatunk fogyasz-
tóinknak.” – indokolta a változást Szilágyi László, a Sole-Mizo 
Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója. „A termékeink mi-
nőségét a nagyrészt a Bonafarm Csoporton belülről származó, 
kiváló hazai alapanyagok és a több évtizedes szakmai tapaszta-
latunk, szakértelmünk garantálja. A változással pedig mindezt 
egy már népszerű márka nevével kapcsoljuk össze.”
A tervek szerint szeptemberre már a szortiment összes tagja a 
jellegzetes, foltos csomagolásban lesz megtalálható a boltok 
polcain.

Piaci adatok

Az AKI PAIR adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára 
kilogrammonként 84,83 forint volt augusztusban, ami 1 százalé-
kos növekedés az előző havihoz képest. Augusztusban a nyerstej 
kiviteli átlagára 88,24 forint volt kilogrammonként, ami 2 szá-
zalékos csökkenés a júliusi átlagos szinthez képest, és a belföldi 
árnál 4 százalékkal volt magasabb. A tejtermelők és kereskedők 
nyerstej kivitele 9 százalékkal csökkent, a feldolgozóké 10 szá-
zalékkal nőtt augusztusban a júliusihoz képest. A tejárak mind 
Új-Zélandon, mind az Egyesült Államokban emelkedtek július-
ban. 

Forrás: KSH, AKI

Marhaságok

- Miért nem csókolóznak a tehenek?
- Mert MARHÁK!

A falu lelkésze próbálja megtéríteni a falu iszákosát: 
- Nézd fiam, az alkohol az ördög műve. Vegyünk egy példát: 
odaraksz a tehened orra elé egy vödör vizet és egy vödör bort. 
Szerinted melyikből fog inni?
- Hát… Biztos a vízből!
- Természetesen, gyermekem. És azt is tudod, hogy miért?
- Persze, atyám! Azért, mert MARHA!

Agrár Európa
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Sano -  Modern Takarmányoz ás  Kf t .   •    2949 Csém   •    Külterület   069/6
Tel . :  06 -34 -556 -70 0    •     Fax :  06 -34 -556 -709    •     w w w.sano.hu

Az állatokat egészségesen
és nyereségesen takarmányozzuk
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A nagy termelésű tehenészetek takarmányozással szemben meg-
növekedett igénye termelésarányos takarmányozással elégíthető 
ki, mely során az egyik legfontosabb szempont a takarmánykom-
ponensek (abrak, szilázs, széna stb.) egyenletes keverékének 
biztosítása. A szarvasmarha-állomány gazdaságos tej- és hús-
termelésének valamint az anyagforgalmi zavarok (bendőacidó-
zis) megelőzésének egyik kulcskérdése a homogén takarmány-
keverék készítésének és egyenletes kiosztásának biztosítása. 
Ezért tömegtakarmányból (széna, erjesztett takarmányok, egyes 
melléktermékek) és az abrakból, kiegészítőkből (gazdasági ab-
rak, tejelőtáp, koncentrátumok, premixek) ún. komplett, teljes 
takarmánykeveréket (TMR= total mixed ration) készítünk, 
melyet az állatok naponta általában 2-3-szor kapnak. A TMR-t 
az 1-3 függőleges (vertikális) vagy 2-4 vízszintes (horizontális) 
keverőcsigával, mérleggel felszerelt, esetleg számítógépes kész-
letnyilvántartó programmal összekapcsolt takarmánykeverő-
kiosztó kocsiban aprítjuk és keverjük össze. 
A Faresin takarmánykeverő kiosztó kocsik a piacon a lehető leg-
komplettebb termékskálával rendelkeznek, ezért bármely mé-
retű telep a Faresin termékek révén ki tudja használni a TMR 
nyújtotta jelentős előnyöket.
Takarmánykeverő-kiosztó kocsik csoportosítása műszaki tu-
lajdonságaik szerint
•  vontatott (4-46 m3) vagy önjáró (6-30 m3),
• vízszintes (2-4) és függőleges (1-3) csigás,
• marószerkezet (önjáró és vontatott horizontális)
• marószerkezet nélküli (vontatott vertikális)
A vontatott kivitelű keverő-kiosztó berendezések a legelter-
jedtebbek, nagy számban használják a világ állattartó telepein. 
A vontatott kivitelű gépek esetében a 3,5 m3-es kocsiszekrényű 

kiviteltől a 46 m3-es nagy befogadóképességű gépekig számos 
kivitelt meg lehet találni. Mivel a meghajtást egy külön erőgép 
végzi, ezért a lóerő szükséglete a vontatott kivitelű gépeknek ki-
sebb az önjáró gépek motorkapacitásához képest. A Faresin gyár 
3 típusú vontatott kivitelű gépet gyárt. 

- Rambo (3,5 –11 m3 kapacitás, vertikális csiga)
- Master (7 – 19 m3 kapacitás, horizontális csiga)
- Magnum (9 – 46 m3, vertikális 1 - 2 vagy 3 csigás 

kivitel)
- Twinner (13 – 18 m3, vertikális, 2 csigás kivitel)

Az önjáró keverő-kiosztó gépeket elsősorban a nagy 
tehénlétszámmal rendelkező gazdaságok használják. Előnye 
az önjáró kocsinak, hogy nem kell hozzá külön erőgépet ven-
ni, és front kialakítású maró csak önjáró berendezésen van. A 
front illesztésű vágószerkezet előnyei: kisebb felületű silófal, a 
gépkezelő látja a munkafelületet, lehetőséget ad a többi takar-
mány betermelésére. Az önjáró típusú takarmánykeverő-kiosztó 
berendezések speciális kialakítású alvázra kerülnek felépítésre, 
és jobb bemérési pontosságot (2% alatt) biztosítanak.
A Faresin gyár 2 típusú önjáró kivitelű gépet gyárt.

- Leader (9 – 35 m3, 1 – 2 - 3 vertikális csiga)
- Pioneer (12 – 18 m3, horizontális 2 csigás kivitel)

A vontatott kivitelű gépek egyszerűbb konstrukciók, ezért meg-
hibásodásuk ritkább és szervizköltségük általában kisebb, mint 
az önjáró berendezéseké. 
Az önjáró berendezések mérlege azonban pontosabb. A vonta-
tott gépeknek nincs front illesztésű maró- vagy vágószerkezete 
(silómaró), csak hátsó, ami gyengébb munkaminőség miatt hát-
rány, továbbá az egyéb takarmánykomponensek betárolása nem 
megoldható.  (X)

Hazai szerzőink

Faresin TMR technológia a szarvasmarha takarmányozásában

Faresin Pioneer önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsi

További részletes információk:
Készenlét Zrt. a Faresin csoport kizárólagos 

Magyarországi képviselet 
(kereskedelem, szerviz, alkatrész, 

gépfelújítás, bérgépszolgáltatás)
8500 Pápa, Mozsár utca 14.

www.keszenlet.hu
+36 89 510 180

keszenlet@keszenlet.hu
Martonfalvi Csaba termékreferens

+36 30 385 7582
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Hazai szerzőink

Napjainkra a szarvasmarha állományokban előforduló 
lábvégbetegségeket a tőgygyulladással és a szaporodásbiológi-
ai problémákkal együtt, a három legnagyobb gazdasági veszte-
séget okozó betegségként tartják számon. Egyes tanulmányok 
szerint a tejelő tehenek akár 70%-a sánta a laktációjuk során. A 
tőgygyulladással (26,9%), a fertilitással (26,5%) és az alacsony 
termeléssel (19,3%) együtt a sántaság az egyik fő 
selejtezési ok. 
A sántaság következményeiként többek között az 
állatnak csökken az ellenálló képessége, nagyobb 
fertőzési nyomás alakul ki, alacsonyabb lesz a tej-
termelése, magasabb lesz a termékenyítési index, 
jelentősen megnőnek a költségek. A sántaság gaz-
dasági költségeit elemezve megállapítható, hogy 
csak 2-6% ered a gyógyszerköltségből, holott a 
sántaságból eredő kár akár 320 euro (90.000 Ft) 
kárt is elérheti tehenenként!
A fentiek alapján fontos a lábvégbetegségek meg-
előzése az állományunk folyamatos figyelésével, 
illetve a szükséges lábápolások elvégzése. Fontos 
kiemelni a rendszeres csülökápolás elvégzését, 
a már kialakult sebek tisztítását, fertőtlenítését, 
gyógyítását. Fontos, hogy biztosítsuk a kezelésnél a megfelelő 
behatási időt, illetve a kezelést követően fordítsunk hangsúlyt az 
utókezelésre. A hazai körülmények között rendszeresen használt 
Solka Hoofgél és a Hoof-Clear hatékony megoldást kínál a sán-
taságból eredő problémákra, illetve a prevencióra. 
Solka Hoofgél egyedi kezelésre, csülökápolásra alkalmas készít-
mény. Az egyedi, kék színű készítmény összetételét tekintve réz- 
és cink-kelát, szerves savak (tej- és ecetsav), stabilizáló és emul-
geáló anyagok, valamint tapadásfokozó keveréke. Elsősorban 
bakteriális megbetegedések, úgymint talpfekély, Interdigitalis 
Dermatitis, Digitalis Dermatitis külső kezelésére használják. 
Hatékonyan és eredményesen használható az ujjak közötti bőr-
gyulladás és ujjak közötti szövetszaporulat külső kezelésére is. 
A készítmény 3-5 napon belül látható eredményt mutat, a sebet 
gyógyítja, a kórokozót elpusztítja. 

Hoof-Clear egyedi és kiscsoportos kezelésre használatos csü-
lökápoló készítmény. Főleg prevenciós célzattal ajánljuk hasz-
nálatát. A Hoof-Clear összetételét tekintve réz- és cink-kelát, 
szerves savak (tej- és ecetsav), stabilizáló és emulgeáló anyagok 

keveréke. A Hoof-Clear hígítható (40-50%-os oldatban), és kézi 
permetezővel az állatok a láb felemelése nélkül kezelhetők a fe-
jőházban, illetve egyéb egyedi kezeléskor (termékenyítés, vem-
hességi vizsgálat, egyéb kezelés, stb.). 

Talpfekély kezelése Solka Hoofgél készítménnyel

Forrás: University of Tehran, Faculty of Veterinary Medicine, 2006

A gyakorlatban előforduló speciális problémák és azok kezelése 
Solka Hoofgel és Hoof-Clear termékkel:
• Ujjak közötti bőrgyulladás: Kezeljük antibiotikummal és 

használjunk Solka Hoofgélt
• Ujjak közötti szövetszaporulat: Használjunk Solka 

Hoofgélt a növekedés csökkentésére
• Talpfekély: Fablokk használata a tehermentesítésre, és a 

seb kezelése Solka Hoofgéllel
• Interdigitalis Dermatitis: Súlyos esetben a Hoofgel és a 

körmölést követően kezdjünk csoportkezelést. 
• Dermatitis Digitalis: Kezeljünk Solka Hoofgéllel (és kötö-

zés); és kezdjünk csoportos kezelést 

Dr. Lehoczky János szakállatorvos, 
Leholand Kft.: 
A Solka Hoofgél használatakor nagyon 
jó, több napos, azaz 3-4 napos tapadást fi-
gyeltünk meg. Ennek nagyon nagy a je-
lentősége, mivel a Dermatitis Digitalis 
gyógyulási esélyei megnőnek a hosz-
szabb behatás eredményeképpen. Hazánk-
ban nagyon sok formában védekeznek a 
DD ellen. Van, aki savval kezeli a felü-
letes sebet van aki sprayzéssel, van aki  
kötözéssel, habbal, injekciós terápiával, stb. 

Az általam és a munkatársaim által legjobban bevált gyakorlat 
a következő: A DD-s elváltozást mutató seb felületét alaposan 
letisztítjuk papírtörülközővel. Még jobb hatású, ha textíliával, 
jutacsíkkal dörzsöljük le a detritus (elhalt, nyálkás) réteget a seb 

Csülökápolás hatékonyan: Solka Hoofgél és Hoof-Clear
Czirbus Olivér
Panadditív Kft.

 

 

Kezelési 
mód

A fő lézió mérete (mm)
Fő  

gyógyulási
idő/nap

Vissza- 
térő

fekélyek
(arány)

A kísérlet 
kezdetekor

Hétnapos intervallumok 
a kísérletek között

1 2 3 4 5 6

Hoofgel
+ Bandage 10×8 9×8 6×4 3×4 3×4 2×2 1×2 52(48-65) 8/16

Demotec 25×3 21×3 15×3 9×3 4×2 1×2 0 35(29-43) 3/16

Demotec
+ Hoofgel 6×16 6×11 3×8 1×4 0 0 0 19(15-21)* -

Demotec
+ Hoofgel
+ Bandage

16×9 14×8 12×6 10×6 8×5 6×4 2×1 44(39-52) 2/16
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felületéről majd spray-vel lefújjuk, kicsit száradni hagyjuk, majd 
Solka Hoofgéllel bekenjük a területet. Nem kötözzük a sebet, de 
az állatokat lehetőleg száraz alomra helyezzük néhány napig. A 
kezelést felíratjuk, és 3-4 nap múlva az állat lábát újfent felvesz-
szük és ellenőrizzük a gyógyulást. Ezzel a csülökápolási mód-
szerrel felezni tudjuk a súlyos formákat mutató állatok számát. 
Azaz a gyógyulás minden ismétlés után 50%-os.  A kellő erőfe-
szítés után az eredmény minden más kezelést felülmúl. A hazai 
gyakorlatban, mivel nagyüzemi tehenészetekben dolgozunk, mi 
nem használjuk a pólyát és a kötözéses módszert. Viszont abban 
az esetben, ha biztosítható az állat száraz környezetben való el-
helyezése, akkor egy héten keresztül a Hoofgel és kötözés szin-
tén jó hatású. Ekkor azonban fokozottan kell ügyelni a nedve-
sedés vagy a kötés lefűződésének (szorítóhatás) megelőzésére. 

Dr. Muntyán János szarvasmarha ágazati igazgató és 
szakállatorvos, Agro-M Zrt.: 
Véleményem szerint a csülökápolási kezelések között olyan op-
timális eljárás, amely minden problémára megoldást nyújtana, 
vagy egységesen alkalmazható, nem létezik. Viszont, a Solka 
Hoofgél és Hoof-Clear csülökápoló készítmények oktani te-
rápiának megfelelő használata egyértelműen eredményre ve-
zet. A pontos használati utasítás szerinti felhasználás mellett a 
Solka Hoofgél hatékonyan használható a hazai szarvasmarha 
telepeken előforduló Mortellaro-féle betegségek (Dermatitis 
Digitalis), Interdigitalis Dermatitis, talpfekély kezelésére. A 
Zrt. telepén lefolytatott Solka Hoofgél és Hoof-Clear kísérletek 
eredményei szerint a két készítmény önállóan is hatékony, de 
használatuk jól kiegészítik egymást. A Hoof-Clear nagy előnye, 
hogy egyszerűen, praktikusan akár fejőházban stresszmentesen 
alkalmazható. További előnye, hogy a csülökápolás preven-
tív programjában is hatékony készítmény. Használatát minden 
szarvasmarhatenyésztőnek ajánlom. 

Panadditív Kft. 
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Tel: 23/886-940
www.panadditiv.hu

Hazai szerzőink

Növényspecifikus biológiai megoldások 
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

• Tudományos alapon tervezett 
alapanyag-specifikus termékek

• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány

www.kokoferm.hu
Tel/fax: 37/370-892; /370-072 
KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10.

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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A magyarországi ivarzás megfigyelésről általában  
Az utóbbi 20 évben jelentősen emelkedett a laktációs tejtermelés 
Magyarországon. Általános tendencia, hogy a tejtermelés növe-
kedésével egy időben a vemhesülési eredmények romlanak. A 
hazai termelésellenőrzött tejhasznosítású szarvasmarha állo-
mány két ellés közötti ideje 30 nappal emelkedett az utóbbi 20 
évben, így mára elérte átlagosan a 445 napot. Megoszlanak a 
vélemények arról, hogy vajon a csendes ivarzások nagy aránya 
vagy pedig személyi problémák miatt gyenge hatásfokú az ivar-
zó állatok kiválogatása, de egy biztos, hogy a tejtermelés jöve-
delmezőségét leginkább korlátozó tényezői közé tartozik a nem 
megfelelő hatásfokú ivarzás megfigyelés. Az egyre gyakoribb 
csendes vagy különböző okok miatti fel nem ismert ivarzások 
nagy száma miatt szükség van egy célirányos tenyésztési prog-
ram kialakítására, amelyben partnere a Bosmark Kft. az Ön se-
gítségére lehet. Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani a Nedap 
Agri Holland cég ivarzás megfigyelési rendszerét, amelyre cé-
günk egyedülálló módon, a hazai piacon lízing lehetőséget is 
nyújt, ezzel nem megterhelve az Ön vállalkozását egy egyszeri 
nagy beruházással. A rendszer segítségével havonta megtermelt 
többletbevétel és költségcsökkenés miatti eredménynövekedést 
kihasználva, Ön a cége jövedelmezőségét és versenyképességét 
is növelni tudja, hiszen a havonta megfizetett lízing díj sok-
kal kevesebb, mint amit rövid és hosszú távon Ön az ivarzás 
megfigyelő rendszer segítségével megtakaríthat.

Laktivátor, mozgás-aktivitást mérő egység
Sok mindenre lehet következtetni 
a tehenek mozgásából. Megálla-
pítható, hogy milyen kondícióban 
vannak, hogy milyen az egészségi 
állapotuk és, hogy mikor ivarzanak. 
A mozgási aktivitást egy zseniális 
műszaki fejlesztés eredményeként 
az állat nyakába akasztott vagy lá-
bára csatolt berendezéssel mérjük, 
melynek a neve: Laktivátor. 

A Laktivátor egész nap, folyamatosan regisztrálja a tehenek moz-
gását és minden két órában elmenti az állat mozgására vonatko-
zó adatokat. Az aktuális mozgás-aktivitás adatokat a rendszer, a 
tehén saját előző napi azonos időszakban mért mozgás-aktivitás 
értékeivel hasonlítja össze. Amikor a jelenlegi mozgás-aktivitás 
értékek az előző periódus átlagához képest megemelkednek, ak-
kor a felhasználó egy figyelmeztető, majd 
riasztási üzenetet kap. A Laktivátor órára 
pontosan meghatározza, hogy az első ivar-
zási jelek felbukkanása óta hány óra telt el. 
Ez azért nagyon fontos és ez a tulajdonság 
egyedülálló a piacon, mert a tehenek opti-
mális inszeminálási időpontja az első ivar-
zási jelek felbukkanásától számított 5-17 
óra között van. A felhasználó minden meg-
növekedett mozgás aktivitású tehénről tud-
ni fogja, hogy pontosan hány órája ivarzik. 
Amennyiben sikerül az optimális időpont-
ban inszeminálni a tehenet sokkal nagyobb 
az esélye a sikeres vemhesülésnek.

A Laktivátor használatával kiválóan nyomon követhetőek a 
csendes ivarzó tehenek is, amelyeket szabad szemmel képtelen-
ség észrevenni, hiszen a tehén mozgásában bekövetkezett vál-
tozás minimális. Azonban a csendes ivarzó teheneknél is meg-
emelkedik valamelyest a mozgás-aktivitás, de az ivarzó tehenet 
csak egy ilyen pontos két óránként regisztráló rendszerrel lehet 
megtalálni. 
A Laktivátor, ezen kívül kiválóan jelzi és regisztrálja az éjszakai 
ivarzókat is, amikor a tejtermelő telepen senki nem tartózkodik. 
Megfigyeléseim alapján a nyári hőstresszes időszakban ez kulcs-
fontosságú, hiszen a nagy melegben összeállt és „kupacolódott 
„állomány napközben szinte semmilyen ivarzási jelet nem mutat, 
azonban éjszaka, amikor enyhül az idő és csökken a hőmérséklet 
a tehenek is aktívabbak lesznek. Szomorú tény, hogy sok telep a 
hormonkészítmények használatában látja az egyetlen megoldást, 
pedig mindannyian tudjuk, hogy az a természetes folyamatoktól 
igen messze van és a siker egyáltalán nem garantált. Büszkén 
mondhatom  el, hogy a 2011. évben a Bosmark Kft. 15 ivarzás 
megfigyelő rendszert üzemelt be. Partnereink a pontos ivarzás 
megállapítás segítségével sokat javítottak a szaporodásbioló-
giai mutatókon és jelentősen visszaszorították a hormonkészít-
mények használatát is. Az alábbiakban ismertetni szeretném a 
Csanyteleki Agrárszövetkezetnek elsőként beszerelt Laktivátor 
rendszerét, ahol Gajda Nikoletta mestertenyésztő oklevélben ré-
szesült ágazatvezetője osztotta meg velem tapasztalatait:

„A Csanyteleki Agrárszövetkezet szarvasmarha telepe Csongrád 
megye északi részén, Csongrád várostól 17 km-re helyezkedik 
el. A telep tejtermelésben a lehetőségekhez képest sokat fejlődött 
az utóbbi pár évben. Ez a termelési szint még tökéletes szapo-
rodásbiológiai mutatókat kellene, hogy eredményezzen ameny-
nyiben a takarmányozás és tartási körülmények optimálisak. Az 
elmúlt években a teheneknél a két ellés közötti idő átlagosan 

Laktivátor, a megbízható ivarzás megfigyelő rendszer

Hazai szerzőink

Nedap telepirányítási 
rendszer Feladataim Központi vezérlőegység

Laktivátor

Azonosító antenna ID vezérlő

A központi számítógépbe 
futnak be az adatok.

Egy egyszerű és jól áttekinthető
összefoglaló grafikon vagy szöveges
lista minden egyes tehén aktivitásáról
az utolsó 7 vagy 50 nap alapján.

A laktivátor két órás periódusokban 
menti el az aktivitás adatokat. 
Az ivarzásjelzés 90 %-os pontosságú, 
ezen kívül a sánta egyedeket is 
megtalálja a rendszer.
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-  100 %-os állatazonosítás, 90 %-os
ivarzás megállapítás

-  Csendes és éjszaka ivarzó egyedek 
felderítése

-  Mozgás aktivitási adatok 2 óránkénti 
mentése

-  Az első ivarzási jelektől eltelt idő,
pontos meghatározása (optimális
inszeminálási idő: az első ivarzási 
jelektől számított 5-17 óra)

-  Magyar nyelvű egyszerűen használható 
számítógépes program

-  A rendszer használatával csökken a két 
ellés közötti idő, javul a spermaindex, 
visszaszorítható a hormonköltség, nincs 
szükség külön ivarzás megfigyelésre

-  Csökkenő mozgás-aktivitás (sántaság, 
anyagforgalmi rendellenességek) jelzés

A tejtermelés szolgálatában

A megbízható ivarzás
megfigyelő rendszer

laktivátor_hirdetés.indd   1 2011.09.12.   10:24
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Hazai szerzőink

430 és 450 nap volt, a termékenyítési index pedig 3,1%.  A nyári 
melegben a hőstressz idején ez a szám ennél jóval magasabb 
volt. Ezeknek a számoknak a javítását tűztük ki célul. Az ext-
rém időjárási viszonyokat figyelembe véve elmondhatom, hogy 
a telepen mind a jó tartási, mind a jó takarmányozási feltéte-
lek adottak voltak, ennek ellenére nem büszkélkedhetünk 400 
napon belüli két ellés közötti idővel, valamint kiegyensúlyozott 
létszámú havi ellésekkel sem. A szaporodásbiológiai mutatók ja-
vításának legkézenfekvőbb és legegyszerűbb módja a hormon-
kezelés lehetne, de a kollégáimmal együtt úgy gondoltuk, hogy 
ez egyrészt nagyon magas költségeket eredményezne, másrészt 
ez a probléma főleg emberi hiányosságokból ered.  A telepen 
évek óta az ivarzók kiválogatása gondot okozott. Nem találtuk 
meg azt a személyt, illetve személyeket, aki a hét minden napján 
szakértelemmel és teljes odafigyeléssel el tudta volna látni ezt a 
feladatot. Nagyon sokszor nem vettük észre a csendes ivarzókat, 
ezáltal sok tehénnél kimaradtak a termékenyítések. Gondot oko-
zott például az ivarzó egyedek kiválogatásának a premizálása is.
 Az idei évben elkezdtük használni a Bosmark Kft. ivarzás 
megfigyelő rendszerét, melyről biztosan állíthatom már fél éves 
használat után is, hogy meg fogja oldani az emberi hiányossá-
gokból fakadó problémánkat. A laktivátor vagy nevezhetjük 
lépésszámlálónak is, telepünkön a tehén jobb első lábára van 
felhelyezve egy lábcsattal. Az érzékelőket csak a termékenyített 
és üresre vizsgált, illetve az üres szaporodásbiológiai státuszban 
levő tehenekre tettük fel az ellés után, amikor először jönnek 
fel a fejőházba. Körülbelül 10 nap szükséges ahhoz, hogy ki-

alakuljon az átlagos lépésszáma az adott tehénnek és a rendszer 
pontosan tudjon jelezni. Az azonosító kapu a fejőház kimeneti 
kapujában van elhelyezve, mert a termékenyítés napközben az 
istállóban történik. Amennyiben nem ilyen időszakban történne 
az inszeminálás, hanem például a reggeli fejés ideje alatt, ak-
kor az azonosító kaput a bejárathoz tettük volna, hogy már fejés 
alatt ki tudjuk válogatni az ivarzó egyedeket. Ezzel a rendszerrel 
kivétel nélkül termékenyítésre kerültek az ellés utáni 42 és 60 
nap közötti aktuálisan ivarzó tehenek. Ezáltal sikerül minden 
esetben a normális involúciót követő optimális első termékenyí-
tési időt eltalálni. A termékenyítést követő 60. napon történik a 

rektális vemhesség vizsgálat. Amennyiben vemhes lett a tehén, 
akkor lekerül róla a laktivátor és egy másik tehénre helyezzük át. 
A rendszer használatával kizártuk az emberi tévedést és hanyag-
ságot az ivarzók kiválogatását illetően. Megszűnt az a probléma, 
hogy hogyan premizáljuk az ivarzó tehenek kifogását. Az ivar-
zás megfigyelő rendszer amennyiben nincs, semmilyen zavaró 
körülmény pl. csoportosítás akkor elmondhatjuk, hogy 95 % -os 
pontossággal kiválogathatja emberi segítség nélkül az ivarzó 
egyedeket. A rendszer másik hatalmas segítsége az, hogy az op-
timális inszeminálási időpontot is meg tudja határozni, mivel 2 
óránként rögzíti az adott tehén lépésszámát és ezáltal tudjuk az 
ivarzási idő kezdetét.  A laktivátorhoz és az azonosító kapuhoz 
tartozik egy nagyon egyszerű és felhasználóbarát magyar nyelvű 
szoftver is, ami maximum napi 10 perc többletmunkát jelent az 
inszeminátor kollégának. 
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a havi ter-
mékenyítések számában nem következett be csökkenés, hanem 
inkább növekedés figyelhető meg. Ez a szám azért emelkedhe-
tett meg, mert minden ivarzó tehenet jelez a rendszer. Az elmúlt 
években a nyári meleg időszakban nagyon kevés termékenyítés 
történt, véleményem szerint azért, mert ebben az időszakban 
sokkal több a csendes ivarzó állat, mint általában. Valamint az 
ivarzók elsősorban éjszaka a hűvösebb időszakban mozognak, 
amit szinte senki sem vesz észre. A vemhesülés is sokkal jobb 
lett a hő stressz idején is, mert a szoftver segítségével el tud-
juk találni az optimális inszeminálási időpontot. Azt is el kell 
mondanunk, hogy a jó termékenyítési és a vemhesülési eredmé-

nyekhez a tehén jó komfortérzetét is biztosítanunk kell. 
Bízom benne, hogy a telepen sokkal kiegyensúlyozottabb 
lesz az ellések havi eloszlása az eddigieknél, mivel a nyári 
szaporodásbiológiai eredménytelenség az elmúlt években 
nagyon kevés tavaszi ellést eredményezett a teheneknél. 
Azt is nagyon fontos kiemelnünk, hogy a rendszer haszná-
latával nem kellet elkezdenünk állományszinten hormont 
használni. Természetesen az esetlegesen előforduló prob-
lémás esetektől eltekintve. 
A szaporodásbiológiai gondozás komplex tevékenység, 
tenyésztési, takarmányozási, üzemszervezési, élettani, 
kórtani ismeretek, biotechnikai és terápiás eljárások rend-
szeres alkalmazása, valamint kiváló szakmai ismeretek-
kel rendelkező inszeminátor szükséges ahhoz, hogy ez a 
nagyon egyszerű és a mindennapi életben jól használható 
rendszer meghozza az elvárt eredményt. 
Tejút Kft., Nagy Péter ügyvezető igazgató:
„Hőstressz idején korábban hetekig nem találtunk folyató 
tehenet, viszont a rendszer használata óta minden nap si-
került ivarzót kifognunk és termékenyítenünk.”

Agro-Lehel Kft., Szabó Zoltán ágazatvezető: 
„A hormonkészítmények használatát a Laktivátorok beüzemelé-
se óta jelentősen sikerült visszaszorítanunk”

Derék Pataki Mg. Zrt., Fekete Istvánné ágazatvezető :
Kevesebb munkával, pontosabb és megbízhatóbb adataink van-
nak az ivarzó tehenekre vonatkozólag. 

Dózsa Mg. Zrt., Kovács Márta igazgató asszony:
„3 hónap működés után látjuk, hogy amelyik tehenet az ivarzás 
megfigyelő dolgozó felírja, azokat a Laktivátor is jelzi, ezen kí-
vül pontos információkat kapunk az éjszakai és a csendes ivarzó 
egyedekről is, amelyeket szabad szemmel nem lehet észrevenni”
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Miért van az, hogy a tenyészértékek megbízhatósága országon-
ként változik? Miért váltakozik a genomikus tenyészértékek 
megbízhatósága, és valójában miért csökkent le néhány érték az 
elmúlt hónapokban? Fontos figyelni a tenyészérték pontosságá-
ra, de van úgy, hogy egy futtatás után az aktuálisan kifejezett 
megbízhatósági százalék felvet néhány kérdést.
A megbízhatóság: egy mérték, amellyel a tenyészérték pontos-
ságát fejezzük ki. Megmutatja a valószínűségét annak, hogy a 
tenyészérték még mennyit változhat, ha további új információk 
kerülnek a rendszerbe.
Vajon amikor fontolóra vesszük, hogy egy bikától spermát szer-
zünk be, akkor annak tenyészértéke ugyanolyan marad majd, 
amikor a borjú megszületik tőle, vagy amikor a 2 éves lánya 
elkezd termelni? A tenyészérték megbízhatósága egy olyan koc-
kázat meghatározó eszköz a kezünkben, melynek segítségével 
eldönthetjük, , használjuk-e a bikát, s ha igen, mennyi szaporí-
tóanyagot szerezzünk be tőle. Fontos tudni az esélyeket, mielőtt 
fogadást teszünk.

A módszer
Hogyan számítjuk ki a megbízhatóságot? Értéke a becsült 
tenyészérték és a valódi tenyészérték közti korreláció négyze-
te. Például, ha a korreláció 0,9, akkor a megbízhatóság értéke 
81%. Ez idáig egyértelműnek látszik, de ami következik, az na-
gyobb kihívásokat rejt. Azt honnan tudjuk meg, hogy mi a valódi 
tenyészérték? A rövid válasz: sehonnan.  Elméletileg minél több 
adat alapján kerültek a tenyészértékek kiszámításra, annál job-
ban közelítenek az egyed valódi tenyészértékéhez és a korrelá-
ció egyre közelebb kerül az 1-hez. Bár, mivel nem ismerjük a va-
lódi tenyészértéket, ebből következik, hogy igazából nem tudjuk 
kiszámolni a korrelációt, ezért azt becsülnünk kell. A genomika 
megjelenése előtt ezt könnyen meg tudtuk tenni a bikák termelő 
lányainak száma alapján. A lányok adatainak különböző rész-
leteit is figyelembe vettük, mint a kor, zárt laktációk száma, a 
kortárscsoport és a tenyészetben használt bikák száma, valamint 
a termelésellenőrzés gyakorisága az adott tenyészetben.

Adatok mennyisége
A tenyészértékbecslési eljárás részeként három fő tényező járul 
hozzá a tenyészérték megbízhatóságához: az adatok mennyi-
sége, a tulajdonság öröklődhetősége, valamint az alkalmazott 
tenyészértékbecslési modell. A legtöbb ország jelenleg 100 fe-
letti lányszámot vár el egy bikától első értékelődésekor. Abban 
az esetben, ha a bika minden lánya egy tenyészetben volt, akkor 
azok csak egyféle környezetnek voltak kitéve. Sokkal több az 
információnk, ha ugyanaz a lányszám több környezetből tevődik 
össze. Ezért van az, hogy a tenyészértékek közlésekor a lány-
számokat feltüntetik és mellette megjelenítik, hogy hányféle 
környezetből kerültek ki az utódok. Más tényezők, mint a kor, 
laktáció szakasza, kortársak, stb. mind növelik a felhasználható 
adatok mennyiségét.

Öröklődhetőség
Egy tulajdonság öröklődhetősége megmutatja, hogy az egyed 
teljesítménye milyen mértékben tekinthető a szülőktől öröklött-
nek, összehasonlítva a környezeti tényezők hatásának mérté-
kével. A legtöbb tejtermelési tulajdonság esetében az öröklőd-
hetőség értéke 30% körül van. Ha a gének hatásának mértékét 
vizsgáljuk a különböző országokban, látható, hogy öröklőd-
hetőségük kissé változik az idők során, akár az országon belül 
is. Olyan tényezők, mint az adatgyűjtés pontossága, az állatok 
egyedi nyilvántartása, az adatgyűjtés módja stb. mind befolyá-
solják az öröklődhetőség alakulását az adott becslési eljáráson 
és országon belül. Ez vezet minket a harmadik kérdéshez, hogy 
melyik tenyészértékbecslési eljárást alkalmazzák az adott kör-
nyezetben. A többtényezős becslési eljárások a mostanában 
leginkább elterjedtebbek, leváltva az egytényezős becsléseket. 
Ennek az előnye, hogy használni tudjuk a tulajdonságok közti 
korrelációkat, így egy adott tulajdonságra vonatkozó adat továb-
bi információkat nyújt a vele kapcsolatban álló többi tulajdon-
ságról. A végső eredmény ezáltal egy magasabb megbízhatósági 
érték minden tulajdonságra vonatkozóan.

Genomikus validáció
A genomikával a becsült tenyészérték még bonyolultabbá vált, 
mert a genomikus eredmények a genotípusban lévő génmintá-
zatok közti hasonlóságokra épülnek, nem egyszerű pedigré in-
formációkra vagy a lány ivadékok eredményeire. A fajta min-
den tehenének van néhány, a bikával közös génje, és a hasonló 
génmintázatokból az információt kiszámítani sokkal bonyolul-
tabb, mint a lányokat számon tartani. Még egy újabb lépés is 
szükséges a genomikus tenyészértékek megállapításához, azok 
megbízhatóságának ellenőrzése és tökéletesítése. A kutatók visz-
szamenőlegesen vizsgálják a jelenleg már értékelődött bikák 
genomikus tenyészértékét. Ellenőrzik a genomikus vizsgálatok 
alapján kapott tenyészérték eredményeket, rangsorolják őket 
és összevetik azokat a jelenlegi, lányaik teljesítménye alapján 
becsült tenyészértékkel és listákkal. A validációval kapott ered-
ményt végül a genomikus értékek megbízhatóságának beállítá-
sához használják, ha szükséges.

Referenciabázis
A kiindulópont, hogy a megbízhatóság egy becslés, és nem le-
het biztosan állítani, hogy a 83%-os megbízhatóság egy adott 
országban sokkal pontosabb eredményt ad, mint egy 80%-os 
megbízhatóság egy másikban. A genomika tudománya még ko-
rai szakaszában van, ez okozza azt, hogy a genomikus eredmé-
nyek megbízhatósága országról országra jelentősen változik. A 
különbségekért leginkább a referenciabázis a felelős. A holstein 
más fajtákhoz képest jó helyzetben van, ami annak köszönhe-
tő, hogy már nagyszámú hagyományosan értékelődött bikának 
van genomvizsgálati eredménye. Más fajtákban, például a jer-
sey esetében a genomikus értékek megbízhatósága jóval alacso-
nyabb. Az Euro-Genomics csoport, amely Németország, Fran-

Megbízhatóság: hozzunk tudatos döntést 
a kockázatkezelésben

Szakfordítás
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ciaország, Hollandia és a Skandináv 
országok társulásán alapul, valamint 
az észak-amerikai csoport, amely 
hamarosan Nagy-Britanniával és 
Olaszországgal bővül, alkotják a fő 
referenciabázisokat.

A genomika korszerűsít
A fiatal amerikai bikák eredményei 
általánosságban nagyobb megbízha-
tóságot mutatnak, mint a kanadaiak, 
pedig mindkét ország ugyanazt a re-
ferenciabázist alkalmazza. Hogyan 
lehetséges ez? A válasz egy része a 
referenciabázisban szereplő egyedek 
eredményeinek a megbízhatóságá-
ban rejlik. Kanadában, a levizsgál-
tatott csoportban lévő bikák kéthar-
mada nem rendelkezik hazai, csak 
MACE eredménnyel. Az USA-ban a 
referenciabázisban szereplő legtöbb 
bika hazai eredményekkel bír és ez 
okozza a magasabb megbízhatósági 
értékeket.
A másik szempont, hogy a kutatók 
még mindig finomítják a módszert, 
hogy miként hasonlítsák össze a 
„low-density” chip, tehát az alacsony sűrűségű chip eredménye-
it az 50k és a „high density” chip eredményeivel. A módszert 
hónapról-hónapra, futtatástól futtatásra dolgozzák ki. Az áprili-
si futtatáskor az USA-ban már alkalmaztak egy korszerűsítést 
a megbízhatóság kiszámítására, amelynek eredményeképpen a 
fiatal genomikus értékkel rendelkező tenyészbikák megbízható-
sága átlagosan 6 százalékértékkel csökkent. Legtöbbjük alig van 
70% felett, míg bőven meghaladták ezt a határt azelőtt. Korsze-
rűsítették azt az eljárást, mely során a validációhoz a korábbi 
tenyészérték eredményeket veszik figyelembe, és így inkább a 
2007-es év eredményeit vették figyelembe, nem úgy, mint egy 
évvel korábban mikor a 2006-os év volt az alap. Ezzel a kor-
szerűsítéssel a validációs –ellenőrző – csoport több mint kétszer 
annyi egyedet tartalmazott, mint az egy évvel korábbi, ami ma-
gyarázatot ad a megváltozott eredményekre.

Kockázatkezelés
A megbízhatóság értékében a néhány kis különbségnél vagy 
változásnál az talán fontosabb, hogyan használjuk fel a kapott 
eredményt. A megbízhatóság célja, hogy lehetővé tegye a tá-
jékozott döntést a kockázatok mérlegelésénél. Ha két bikának 
azonos a tenyészértéke, de az egyiknek 99% a megbízhatósági 
értéke már második körben értékelődött lányokkal, míg a másik 
egy pusztán genomikus értékekkel rendelkező 70 százalékosan 
megbízható fiatal bika, akkor egyértelmű, hogy a már értéke-
lődött bika hordozza a kisebb kockázatot. Azonban számos 70 
százalékos megbízhatósággal rendelkező genomikus fiatal biká-
nak magasabb a tenyészértéke, mint a már értékelődött bikák-
nak, és így a legtöbb tenyésztő hajlandó felvállalni a kockázatot. 
A rizikó megosztható, ha széles körből használunk genomikus 
bikákat, és csak néhány szál szalmát veszünk mindegyiktől. Utá-
na jön a döntés, hogy hol használjuk őket: használjuk a legjobb 
tehenünkön, mert az adott genomikus bika a legújabb jelenleg,  

vagy használjuk a kevésbé ismert teheneinken és tegyünk egy 
magasabb megbízhatóságú bikát a top egyedekre? Ha végülis 
a genomikus bikának nem lesz nagy neve, amikor már lányai 
alapján értékelődik, egy űrt hagy majd a legjobb tehenünk utó-
dának pedigréjében, amit generációk alatt sikerült felépíteni? Az 
esély arra, hogy az ivadékok utáni értékelődés után majd a bika 
egyszer talán szupersztár lehet, megéri a kockázatot? Vagy ez a 
hazardírozás kifizetődik idővel, ha egyszer az eredményei még 
magasabbak lesznek a visszaesés helyett?
Ha biztosra tudjuk azt az értéktartományt, amelyben a viszonyla-
gos megbízhatóság mozoghat, akkor tudatos döntést hozhatunk. 
Az ábra megmutatja, hogy átlagosan milyen értékeken várha-
tó a tenyészérték mozgása akkor, ha majd további információk 
kerülnek be a rendszerbe, amelyekből megtudhatjuk az egyed 
valódi tenyészértékét. A megbízhatósági tartomány megmutatja, 
hogy egy genomikus bika tenyészértéke az esetek 90 százaléká-
ban a jelenlegihez képest végül akár negatív, akár pozitív irány-
ba 670 LPI ponttal változhat. Mire az első körös lányai alapján 
értékelődik, az esetek 90 százalékában pozitív és negatív irányba 
egyaránt változhat 450 LPI ponttal az eredménye, miközben a 
második körös lányok értékelődésekor az esetek 90 százaléká-
ban 115 LPI ponttal zuhan a bika eredménye, mikorra megkap-
juk a valódi tenyészértékét. 
(Megjegyzés: Ezek az értékek a bika populáció egyedeire átla-
gosan  értendő  valószínű  változási  mértékeket  jelentenek.  Ha-
sonlóan a h² érték nem a populáció minden egyedére érvényes 
szám, hanem olyan közelítő érték, amellyel bizonyos tulajdonság 
átöröklésére vonatkozóan adott populáció átlagában számolha-
tunk. A szerk.)

Forrás: Holstein International, August 2011.
             Volume 18, Number 8
Fordította: Siposné Ruszkai Krisztina
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Szakfordítás

Bár a tőgykondíció önmagában csekély hatással van a szoma-
tikus sejtszámra és a klinikai masztitisz kialakulására, azonban 
a bőr repedezettsége vagy fekélyessége komolyan befolyásol-
ja azt. A tőgy bőre – mint egy védőpajzs – védi a szervezetet 
a fertőzésektől. A bőr sérülésével megnyílik az út a kórokozók 
előtt, így bejutnak a mélyebb szövetekbe, mely eredményekép-
pen nekrózis, fibrózis, hegesedés, akár vedlés alakulhat ki. Ezen 
körülmények befolyásolják a tőgy formáját, csökkentik a teje-
lőképességet és növelik a selejtezés lehetőségét. A tőgybimbó 
végének hiperkeratózisa tulajdonképpen a bőr megvastagodása, 
elszarusodása, mellyel a tejcsatorna teljesen nyitottá válik, így 
megszűnik a kórokozók elleni védelem. Jellemző lehet a tőgy-
bimbó végén keletkező durva gyűrű, a tőgybimbó végének kitü-
remkedése, eróziója, kérgessége, bőrkeményedés képződése, el-
szarusodása, durvasága. Ilyen abnormális esetben nem képesek 
a sejtek regenerálódni, hanem elhalt sejtek tapadnak egymásra 
kéntartalmú fehérjékkel.
Általában a hiperkeratózis sokkal komolyabb problémák forrá-
sa, mint gondolnánk. Jelentősen lecsökken a tejleadás, nyitottá 
válik a tőgy és a nagy tejtermelésű egyedek között nagyobb lesz 
a selejtezési arány. A kérges, kitüremkedett bimbó melegágya 
lehet a tőgygyulladást okozó kórokozóknak, s amíg ez a helyzet 
fennáll, újabb és újabb fertőzésnek van kitéve az állat.
Az állatorvosoknak, tejtermelőknek és az állattenyésztésben 
dolgozó szakembereknek szükségük van egy egyszerű, szabvá-
nyosított értékelő módszerre, melyet mind a tejelő, mind a szá-
razon álló teheneknél alkalmazhatnak. Az emberek különböző 

értékelő rendszereket használnak a megfigyelt különböző tőgy-
állapotokra. Egy ilyen értékelő rendszert próbálunk meg szem-
léltetni, mely magába foglalja a tőgybimbók formáit (1. ábra) és 
a tőgybimbó bőrének elváltozásainak lényeges elemeit. 
A tőgybimbó értékelhető fejés előtt és fejés után vagy mindkettő 
esetben. Természetesen az lenne a legoptimálisabb, ha mindkét 
állapotban megoldott lenne a vizsgálat. A rendszer értékeli a 
bimbó végének formáját, a bimbó hosszát, alakját és a bimbó 
bőrének állapotát. A bimbó végének állapotát 1-től 4-es skálán 
pontozza, attól függően, hogy mennyire repedezett, mennyire 
érdes, fennáll-e hiperkeratózis vagy sugaras berepedezés. Az 5. 
kategória a bimbó végének teljes károsodását mutatja, ekkor a 
vérkeringés elégtelenné válik, pangás alakul ki. (lásd Munkalap, 
2. ábra) 

Tőgybimbó állapotát értékelő rendszer 
I. rész
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Szakfordítás

A betűk és a számok használata külön-
böző kategóriák révén lehetővé teszi 
egy tehén gyors, egységes értékelését a 
világ bármely pontján. (lásd Munkalap 
jelzései)
A következő számban bemutatjuk a 
tőgybimbó bőrén előforduló elválto-
zásokat, ezek tüneteit, illetve a kiváltó 
okait.

Eredeti cikk címe: „Here’s a system for evaluating teat condition”
Szerző: Jenks S. Britt, D.V.M., and Ralph Farnsworth, D.V.M.
Forrás: www.uwex.edu
Fordította: Pásztor Szilvia

Tőgybimbó végének formái Tőgybimbó alakjai
L Lapított felszín K Kúp formájú
F Fél hold formájú H Henger formájú

Cs Csúcsos végű S Széles, duzzadt
Tőgybimbó állapota Tőgybimbó hossza

N Normál R Rövid (5cm)
Sz Száraz K Közepes (5-8cm)
É Érdes H Hosszú (8cm-től)

Tőgybimbó végének típusai
1 Sima tőgybimbó vég, nincs vagy enyhe bőrkeményedés károsodás
2 Domború bőrkeményedés gyűrű, enyhe érdességgel
3 Durva bőrkeményedés hiperkeratózissal
4 Nagyon durva bőrkeményedés hipekeratózissal és sugaras berepedezés

Tőgybimbó végének károsodása
5 nyitott bőr, vérzés, sérülés vagy abnormális állapot



Gonavet Veyx®
D-Phe6-Gonadorelin 50 μg/ml

PGF Veyx® forte
0,250 mg kloprosztenol/ml

Magyarországi képviselet:
2071 Páty, Somogyi Béla út 55.

www.veyx.hu  info@veyx.hu
Tel.:+36 23/343-087 Fax:+36 23/344-754

Gonavet/PGF Veyx forte
Magyarország vezető szaporodásbiológusai kivétel nélkül  

a Gonavetet használják ill. ajánlják  telepeiknek!

Egyrészes overál

A feliratozás, logózás 
lehetséges helyei:

Választható színek:
vékony, nyári anyagból
150g/nm

őszi, téli, vastag anyagból
200g/nm

100% pamut póló több színben

Kétrészes munkaruha
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C. abicans
C. pseudotropicalis
C. tropicalis
C. krusei
Protothecazop�l

Candida tőrzsek

enzimkoncentráció 

Sc. uberis, R-st
Sc. dysgalactiae, R-st
Sc. agalactiae, X-Protein
Sc. agalactiae, III
E. coli, J53
E. coli, RN40

Streptococcusok 

enzimkoncentráció 

S. aureus, Cowan I
S. aureus 7F
S. intermedius
S. epidermidis
S. saprophyticus

Staphylococcusok

enzimkoncentráció 

489,-
10ml:

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

Telefon: 34/557-050 Fax: 34/557-060
info@btakipar.hu • www.babolnatakarmany.hu

HerbáriumHerbárium
A növényvilág erejével!

• HERBÁRIUM
MILKY

BORJÚ TEJPÓTLÓ ÉS
TEJ KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY

• HERBÁRIUM BORJÚ
TAKARMÁNY

TAKARMÁNYKEVERÉK

• HERBÁRIUM ALFA
BORJÚ INDÍTÓ/NEVELŐ KOMPLETT PREMIX

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM BÉTA
NÖVENDÉK MARHA KOMPLETT PREMIX

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM GAMMA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM DELTA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX

PUFFER, NIACIN, BIOTIN, XTRACT ÉS
ÉLŐÉLESZTŐ KIEGÉSZÍTÉSSEL

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

Termékeinkkel kapcsolatban
keresse szaktanácsadóinkat:

Éliás Dávid (20/468-6076)
Kollár Sándor (20/468-6086)

Schlosser István (20/444-3787)
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