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TŐGYKEZELÉS ENZIMEKKEL

Masti Veyxym®
antibiotikum mentes tőgyinjektor proteolitikus enzimekkel

Hatóanyagok: Tripszin: 8,0 mg, Kimotripszin: 8,0 mg, Papain: 4,0 mg,
A-vitamin palmitát: 100.000 NE, α tokoferol acetát: 120,0 mg

Staphylococcusok

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

enzimkoncentráció
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Streptococcusok

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

enzimkoncentráció

Candida tőrzsek

C. abicans
C. pseudotropicalis
C. tropicalis
C. krusei
Protothecazopfil

enzimkoncentráció
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Egyesületi élet

Tenyésztési aktualitások
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
Tenyészértékbecslés
A decemberi tenyészértékbecslés eredményeinek ismeretében
mondhatom, hogy számottevő változás nem állt be a hazai
rangsorok tekintetében. Az élen a helyzet változatlan. Továbbra
is BG E.T SHOTTLE-ET vezeti a mezőnyt 1465 HGI ponttal
megőrizve vezető pozícióját az előző értékeléshez képest is,
a második helyre szorítva MAGOR EXCEPTION-t, aki 1443
HGI értékkel követi őt. Az előkelő 3. helyet pedig MAGOR
EXTREM foglalja 1433 HGI-vel.
Az először értékelődött tenyészbikák közül 1137 HGI ponttal
BONDERO áll az élen, megelőzve a két ponttal lemaradó
ABRID SHOT-ot aki 1135 HGI értékkel követi őt. A harmadik
helyen 1112 HGI-vel GEGANIA FAHRENHEIT található.
Az alacsony megbízhatóságú bikák jelzik a jövő várományos
egyedeit, akik közül 1310 HGI értékkel MAGOR P.J. FŐNIX
SHOTTLE-ET vezet, megelőzve a szintén Shottle fiút MAGOR
P.J. FUJI SHOTTLE-ET-t, aki 1227 HGI ponttal követi őt.
Harmadik legmagasabb HGI értékkel BG FÓRUM RAMOS
következik a sorban.
Publikálási újdonsággal találkozhattak tenyésztőink a decemberi
futtatást követően. A szokásos lila könyvünket elektronikus
formában juttattuk el Önökhöz, amivel igyekeztünk könnyebbé
és egyszerűbbé tenni a keresést, csoportosítást, leválogatást.
Szerettük volna, ha ez a formátum mindenki számára
leegyszerűsítené az állományukra legmegfelelőbb tenyészbika
kiválasztását. A továbbiakban ilyen formában kívánunk
megjelenni az új becslési eredményekkel.
Szakmai értékelés
2011-ben tartalmas szakmai évet zártunk. Komoly változások
zajlottak, amelyek kihatással voltak az egész hazai
tenyésztésszervezés gyakorlatára. A genomikus bikák rohamos
terjedése felhívta a figyelmet a cselekvés szükségességére.
Megkezdtük a nemzetközi szereplőkkel a tárgyalásokat egy
hazai referenciabázis kiépítésére vonatkozóan, illetve a nagy
nemzetközi csoportosulásokhoz való csatlakozásunk esélyeiről,
lehetőségeiről.
A küllemi bírálat terén a Küldöttgyűlés által elfogadott módon,
és a nemzetközi trendeket alapul véve bevezettük az ICAR
által elfogadott 1:4 ciklusutód:kortárs egyed bírálati aránynak
megfelelő bírálatokat. Ennek köszönhetően a párosítási célú
állománybírálatok aránya lényegesen megnőtt az összes bírálati
darabszámokon belül. Jelenleg november végi létszámokról
tudok referálni, amely szerint ezen időszakban 33.454 egyed
küllemi bírálatát végeztük el. Ebből 8535 esetben tehetem mellé
az állománybírálati célú jelzőt. A két szám különbözetéből
adódóan 24.919 tehén képezte az ICAR ajánlásnak megfelelő
arányú elsőborjas bírálatokat.
Az őszi szemegyeztető bírálatunkon stratégiai megbeszélésre
került sor az Egyesületen belül, ami szervesen érinti a bírálati
rendszer struktúráját is. 2011. december végével Doma Pál
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kollégánk nyugállományba vonul, ami a területek átrendezését
és újragondolását tette szükségessé. A rendelkezésünkre álló
keretekkel gazdálkodva és az azok által szabott határokat
figyelembe véve megoldásként a területi igazgatói és a küllemi
bírálói feladatkörök összevonásával ún. régióigazgatók
kerültek meghatározásra, ami magában foglalja mindkét
munkakört. Ennek megfelelően a bíráló kollégák egyben
területi igazgató feladatokat is ellátnak, tehát ezúton is kérem
a Tisztelt Tenyésztőket, hogy a területükön illetékes küllemi
bírálóval fűzzék még szorosabbra a kapcsolatukat, bármilyen
jellegű kérdéssel, gonddal, problémával kapcsolatban bátran
keressék őt! Az Észak-Dunántúlon – mint Doma Pál területe – a
továbbiakban Sebők Tamás kollégám látja el ezeket a feladatokat.
Észak-Magyarországon, ahol korábban ő tevékenykedett Berkó
József veszi át a bírálatot és egyben a régió területi igazgatói
feladatait. Az ország többi részén a bírálók változatlanul
maradnak, kiegészítve a területi igazgatók feladataival.
Kiállítási évünk is bővült a szokásos 3 kiállításhoz képest.
Májusban XVIII. alkalommal várta a kiállítókat az Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napok. Angliából érkezett Ken
Proctor vendégbíró értékelte a rekord létszámú holstein-fríz
egyedeket. A XX. Farmer Expo Debrecenben augusztus végén
és az V. Kaposvári Állattenyésztési és Takarmányozási Napok
létszámát tekintve a 75. OMÉK árnyékában valamivel szerényebb
méretű volt mint azt a korábbi években megszokhattuk.
Szeptember hónapunk az OMÉK készülődés jegyében zajlott.
Állatválogatások, előkészítések, szervezési munkák. Mindezek
után a hónap végével nyitotta kapuit a kiállítás, ahol a szokásos
showbírálaton kívül számos közönségprogrammal igyekeztünk
a fajta népszerűségét és a tej- és tejtermékek fogyasztása iránti
kedvet növelni.
Októbert az OMÉK zárást követően Mezőhegyesen, a GénbankSemex Magyarország Kft. szakmai napjával kezdtük, mely
rendezvény a jövő tenyészbikáinak bemutatása mellett az új
tenyészbika istálló átadásával fejeződött be.
33 új tehenet avattunk 2011-ben a kimagasló termelési
eredményeket rögzítő Aranytörzskönyvünkben. 30 gazdaságban
jártunk ilyen ünnepélyes alkalom kapcsán.
451 kijelölt bikanevelő tehén került kijelölésre, mint potenciális
apaállat-előaállító egyed idén. Sajnos a tendencia azt mutatja,
hogy ma már csupán a természetes fedeztetésre használt bikákat
adják zömében ezek a tehenek.
40 fiatal tenyészbikajelölt kezdte meg ITV pályáját ebben az
évben. A három Mesterséges Termékenyítő Állomás közül a
Bos-Genetic Kft. 20 bikával, a Génbank-Semex MO. Kft. 16,
az OMT Zrt. 4 bikával vett részt a programban. Nagy értékű
genomvizsgált fiatal bikákkal jelentek meg a tenyészetekben az
indításaik alkalmával.
Bízva a pozitív jövőben és megköszönve az idei eredményes
munkát kívánok minden kedves Tenyésztő Kollégának áldott,
békés Karácsonyt és eredményekben gazdag Új Esztendőt!
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Ady Endre: Karácsonyi rege
I.

II.

lll.

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

De jó volna tiszta szívből
- Úgy mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

2011/6
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Év végi százezresek

A Bóly Zrt. csípőtelki tenyészetében az új 1100 férőhelyes
istálló első lakójaként avatták „legfrissebb” százezresüket,
a 9. laktációs 31017 4364 9 Annát. Oklevelét dr. Hoffmann
Dénes telepvezető vette át munkatársaival.

A Dunakiliti Agrár Zrt-nél is mind gyakoribb program az avatás.
Legutóbb a 11. laktációs 31316 9587 5 Erika állhatott a „fotótérre” főnökei gyűrűjében. Oklevelét Kerecsényi András elnök
munkatársaival vette át.

A kondorosi Fríz-Tej Zrt-nél Krajcsovicz András ügyvezető
igazgató kollégáival vette át 31849 0005 6 Rózsi oklevelét, aki
8. laktációsként érte el a hat számjegyű termelést.

32005 4646 4 Lívia 8. ciklusában lett százezres. Elismerését a hódmezővásárhelyi Gorzsai Mg. Zrt-nél Szabó Zsolt
ágazatvezető vette át munkatársaival.

A táci Gorsium-Tej Kft. is
feliratkozott a listára. A kettős
avatáshoz szükséges szintet
30217 0981 9 Árnika nyolcadik, 30217 0324 6 Zsuzsi 11.
laktációjában érte el. Az elismeréseket Tóth Emil tulajdonos
kollégáival kapta meg.

Pakson is gyakran fordulunk
elő egy kis ünnepségre. Legutóbb a nyolcadik laktációs
30057 4865 6 Narancs avatásán jártunk, oklevelét Gamós
András ügyvezető munkatársaival vette át.
6
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2011. évi Aranytörzskönyvi avatások
#

ENAR-szám

Név

Ellések
száma
10
10
8
8
9
6
10
7
7
8
8
10
7
11
9
7
7
8

12910
13745
13892
14074
13784
14912
13757
13915
13181
14493
13181
12854
9753
12310
14511
15181
13722
15391

Anyai
nagyapa
12737
12605
11086
7570
6402
14075
10043
8621
9869
12741
11776
7851
11967
9624
12822
11592
11502
14356

3090608693

Edina
Alba
Meteor
Tégely
Írisz
Bátor
Dajka
Harmat
Jutka
Sára
Árnika
Pasa
Cigány
Zsuzsi
Rigó
Púpos
Marcella
HP
Taormina
Ursula

Születési
Idő
1997. 01. 16.
1997. 01. 31.
1997. 02. 16.
1997. 08. 27.
1996. 08. 24.
1999. 11. 11.
1996. 12. 27.
1998. 10. 20.
1998. 11. 18.
1998. 06. 20.
1999. 09. 01.
1994. 06. 12.
1996. 08. 28.
1996. 09. 06.
1998. 06. 09.
2001. 03. 26.
2001. 12. 27.
2000. 09. 09.

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

3207509293
3014193106
3004914782
3004916670
3004912755
3004924907
3197806178
3197807645
3085106043
3006238019
3021709819
3006703687
3089807537
3021703246
3023013293
3033407848
3192504633
3006056714

313

Apa

1996. 04. 22.

10

12911

10154

314
315
316
317
318

3101743649
3024004793
3024010891
3000188624
3023013293

Anna
Aliz
Samu
Dilis
Rigó

1999. 06. 28.
1998. 03. 24.
2000. 02. 27.
1997. 12. 11.
1998. 06. 09.

9
9
8
10
9

14457
14310
14984
14269
14511

13827
10046
13897
11626
12822

319
320
321
322
323
324
325

3185503856
3005748656
3024409570
3200546464
3191306014
3191353919
3083217925

Kicsi
Narancs
Cirmos
Lívia
Dalos
Csuli
Jolán

1998. 05. 01.
2001. 04. 05.
1999. 06. 01.
2001. 06. 05.
1999. 07. 24.
2000. 02. 28.
1999. 11. 24.

9
8
9
8
8
7
8

11843
15858
14362
12991
14913
15129
14348

10151
14802
12310
14061
9374
13435
14298

326
327

3004611946
3131695875

Diana
Erika

1997. 12. 07.
1997. 03. 13.

10
11

12911
12108

9078
11769

Tenyésztő és Tulajdonos
Tirus Mg. Zrt., Kisújszállás Márialaka
Agroprodukt Zrt., Ihász-Zsigmondháza
Narivo Kft., Nyékládháza, Igrici telep
Narivo Kft., Nyékládháza, Igrici telep
Narivo Kft., Nyékládháza, Igrici telep
Narivo Kft., Nyékládháza, Igrici telep
Hajdúszováti Szm. Telep Haszn. Kft., Hajdúszovát
Hajdúszováti Szm. Telep Haszn. Kft., Hajdúszovát
Hódagro Mg. Zrt., Hódmezővásárhely
Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd
Gorsium-Tej Kft., Tác
Szarvasi Agrár Zrt., Örménykút
Tej 2007. Mg. Kft., Alsónémedi
Gorsium-Tej Kft., Tác
Körös 2000 Mg. Kft., Szeghalom
Herceg-Farm Kft., Csaholc
Herceg-Farm Kft., Csaholc
Hild-Tej Kft., Hajós
Hild-Tej Kft., Érsekhalma
Teny: Petőfi Mg. Szövetkezet, Dombrád
Tul: Dombka 2003. Mg. Zrt., Dombrád
Bólyi Mg. Zrt., Csípőtelek
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
Alcsiszigeti Mg. Zrt., Mezőhék
Peroktáv Mg. Szövetkezet, Szeghalom
Körös 2000 Mg. Kft., Szeghalom
For Milk Kft., Telekgerendás
Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks
Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft., Nagyhegyes
Gorzsai Mg. Zrt., Hódmezővásárhely
Lakto Kft., Dabas
Lakto Kft., Dabas
Köröstáj Mg. Szövetkezet, Gyula
Gyulai Agrár Zrt., Gyula
Hernádvölgye Mg. Szövetkezet, Hernádnémeti
Dunakiliti Agrár Zrt., Dunakiliti

20 éves az Agro-Cow Kft.
November 25-én ünnepelte alapításának 20. évfordulóját a berettyóújfalui Agro-Cow Kft., mely rendezvényt a felújított fejőház átadásával
együtt szervezték beszállítóik, szolgáltatóik, és együttműködő partnereik körében.
Az elmúlt húsz esztendő eseményeit Fábián
László és Fábián Szabolcs ügyvezetők értékelték.

2011/6
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Európa bajnokság
2013. 02.27- 03.01. Svájc, Frieburg
Alig egy hónapja zárta kapuit Olaszországban Cremona… szinte hihetetlen, hogy már több
mint egy éve történt, hogy magyar tehenek szerepeltek e híres ringben számos európai versenytársukkal. Az, hogy egy év már eltelt, azon kívül, hogy észleljük az elszaladt időt, előrevetíti az újabb kihívásra való felkészülés idejének a kezdetét is. Való igaz, hogy még 2011
karácsonya sem érkezett meg, mondhatnánk: hol van még 2013 márciusa, de 2013 március 2-án a
magyar elit versenyző csapat már hazafelé fog tartani Svájcból… és csak bizakodni tudunk abban,
hogy megismétlődik a számunkra nagy előrelépést jelentő cremonai siker, netán felülmúlhatjuk azt.
Szóval, távolinak a tűnik az időpont, azonban tudjuk jól a „szarvasmarhák világában nem lehet eléggé
előre gondolkozni”.
December, január, február, március esetleg április. Ezek a hónapok állnak rendelkezésünkre ahhoz, hogy
termékenyítsük azokat az egyedeket, amelyeket a kiállításra szánunk, ahhoz, hogy a legoptimálisabb laktációs stádiumban utazhassanak a bajnokságra. Szeretnénk a válogatást soha nem látott alapossággal, szakértelemmel végezni, tudásunk legjavát adni a sikeres szerepléshez.
Ehhez azonban az Önök, a Ti segítségetekre is szükségünk van, hogy időben kialakuljon a csapat, hogy időben
elkezdhessük a felkészülést ahhoz, hogy ismét büszkén léphessünk az európai ringbe, Európa színe-java elé állatainkkal. Kérjük, azokat a Tenyésztőket, akik állataikkal szeretnének nevezni, részt venni a felkészülésben, majd
az Európa Bajnokságra utazó keretben, jelezzék szándékukat a területileg illetékes küllemi bírálónál, hogy minél
több értékes egyeddel számolhassunk a válogatás során és az időt a javunkra fordítva valóban professzionális felkészítés
mellett (takarmányozás, legalább háromszori, időben történő nyírás stb.) az adott állatokból a maximumot hozhassuk ki!
Nevezésünket 5 egyeddel nyújtottuk be, amelyekkel – a szabályoknak megfelelően – minimum 3 osztályban kell indulnunk.
A nevezés feltételei:
• Egyszer tehenek
• Kétszer ellett egyedek: Maximum 54 hónapos korig!
• Többször ellett egyedek: Minimum háromszori ellés, további megkötés az ellések-életkor tekintetében nincs, 54 hónap
felett nyitott a lehetőség minden egyed számára.
Az állategészségügyi feltételek azonosak a cremonai kiírással:
- Hármasmentesség (TBC, Brucella, Leptospirózis)
- IBR vakcinázás, vagy mentesség igazolása
- BVd vakcinázás, vagy mentesség igazolása
- (kéknyelv betegség: amíg Magyarország „MENTES” státuszú, addig külön igazolás nem szükséges.)

Tejtermelésre – minimum laktációs termelés – vonatkozó megszorítás nincs.
Az Európa Bajnoksággal kapcsolatban felmerülő költségeket az EHRC és a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete fedezi.
MOST vagyunk a hajrában, a termékenyítések – az Európa Bajnokság szemszögéből nézve – optimális időszakában. Kérjük, legígéretesebb egyedeikkel számoljanak
annak érdekében, hogy Magyarország ismét büszkén és
lelkesen szurkolhasson a magyar holstein egyedek, a
magyar holstein-fríz tenyésztés sikerének.
A rendezvénnyel kapcsolatos bármilyen kérdéseikkel
forduljanak bizalommal kollégánkhoz!
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Rövid hírek
Bűnözők teszik tönkre a marhaexportot
Felfüggesztette a magyarországi szarvasmarha-szállítmányok
befogadását Törökország - támasztotta alá információnkat
Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének
(MÁSZ) ügyvezető igazgatója. Márpedig a hazai árak alakulása
jelentősen függ a török exportlehetőségtől, sőt az állatállomány
utóbbi másfél évben elindult növekedése is nagyrészt ennek volt
köszönhető. Tudomása szerint a török hatóság több olyan esettel
találkozott, amikor egyetlen Magyarországon kiállított dokumen
tummal többször exportáltak hazánkból szarvasmarhát. Ezek
- mutatott rá a szakértő - csak úgy történhettek meg, ha hamis
dokumentumot állítottak ki, vagy a már egyszer szabályosan
kiszállított állat papírját visszahozták, és egy másik szállítmányt
is utaztattak vele. Mindezt feltehetőleg azért, mert a szomszédos országokban - ahonnan állat-egészségügyi okokból a törökök
nem importálnak - 30-50 százalékkal olcsóbb a szarvasmarha.
Tehát okkal gyanakodhatunk arra, hogy a szomszédos országok
valamelyikében felvásárolt jószágot adták el magyar papírokkal
drágán a törököknek.
Ismét egy-két bűnöző tehet tönkre egy teljes hazai ágazatot
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azonnali hatállyal szigo
rított ellenőrzést rendelt el pénteken az élő szarvasmarhát exportá
ló cégeknél. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakemberei
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve a rendőrség munkatársaival
közösen nagy erőkkel kezdték meg az ellenőrzéseket, amelyek kiterjednek a szállítmányokra és az exportáló cégek telephelyeire is. Úgy
tudjuk, hogy a rendkívül kellemetlen ügy gyors rendezésére és a magyar szarvasmarhatartók veszteségeinek minimalizálására
néhány napon belül a magyar állat-egészségügyi hatóság illetékese
egyeztetésre kiutazik Törökországba. A Magyar Állattenyésztők Szövetsége felajánlotta szakmai segítségét és szakértői közreműködését
a helyzet mihamarabbi rendezésében, és kérte a tárcát, hogy tegyen
meg mindent a csalók felderítéséért és méltó megbüntetéséért.
Wagenhoffer Zsombor szerint amennyiben a török exportra szánt
állatokról létezne a hatóságok által ellenőrizhető, központi nyilvántartás, elkerülhető lenne, hogy többször vigyenek ki állatot
ugyanazzal a papírral. Megkeresésünkre a vidékfejlesztési tárca ar
ról számolt be, a minisztériumhoz semmiféle hivatalos értesítés nem
érkezett arról, hogy a török hatóságok korlátoznák a magyar szar
vasmarha-szállítmányok befogadását.
ÉRKEZIK A TÁMOGATÁS. Megkezd te az idei különleges tejtámogatás második felének kifizetését a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Az érintett tejtermelők december 7-től várhatják a hiva
talnál bejelentett számlájukra a támogatás összegét.

Fokozott ellenőrzés az élő szarvasmarha szállítmányoknál
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azonnali hatállyal
szigorított ellenőrzést rendelt el pénteken az élő szarvasmarhát
exportáló cégeknél - derült ki a Vidékfejlesztési Minisztérium
közleményéből.
A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakemberei a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetve a Rendőrség munkatársaival
közösen, nagy erőkkel kezdték meg az ellenőrzéseket, amelyek
kiterjednek a szállítmányokra és az exportáló cégek telephelyeire - áll a közleményben.
(VM sajtóiroda)
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Újabb igen nyomós érv a tej mellett
Az ütőereket (is) táplálják a tejtermékek
Nem fejlődnek épségben azoknak a gyerekeknek az ütőerei,
akiknek nem jut elégséges D-vitamin a szervezetébe. A meglepő
és újszerű eredményt az Amerikai Szív Szövetség idei kongres�szusán ismertették Kansas City Gyermekklinikájának orvosai.
A megfelelő D-vitamin-szintre szükség van az erős csontok kifejlődéséhez, majd a korosodás során a felnőttkori csontrendszer
épségére. Szintén sokat segít az öregedés időszakában szív- és
érrendszeri betegségek kockázatcsökkentésére.
Az Amerikai Szív Szövetség minden évben megrendezett kongresszusa a szívgyógyászok egyik legnagyobb tudományos találkozója, amelyen Geetha Raghuveer és munkacsoportja emlékeztette a jelenlévőket néhány közelmúltban nyilvánosságra került
eredményre. Az angol köztisztviselők Whitehall-tanulmányában
a D-vitaminnal legjobban ellátott férfiak összhalálozása 30 százalékkal volt kisebb, mint a többieké.
A szívroham okozta halálozás Argentínában is a magas D-vitaminszintűek csoportjában volt a legalacsonyabb, Dániában
pedig a változás korában lévő nők körében bizonyította egy
vizsgálat ugyanezt. Gyermekeket azonban még nem vizsgáltak,
ezért az amerikai kutatók 74 gyermek, tizenéves és fiatal felnőtt
adatait gyűjtötték össze, akiket az utolsó két évben klinikájukon
vizsgáltak. A laboratóriumi vizsgálat során mindig meghatározták a D-vitaminszintet és ultrahangos nyakiütőér-vizsgálatot végeztek.
Azok a gyerekek vagy fiatal felnőttek, akiknek a D-vitaminszintje alacsony volt, mérhetően rugalmatlanabb ütőérrel éltek,
mint D-vitaminnal megfelelően ellátott társaik. Ezen könnyű segíteni, mert a D-vitamin elővitaminja tejtermékekben bőségesen
található, ez pedig napsütés hatására alakul vitaminná. Súlyosabb vitaminhiány esetén gyógyszer formájában is pótolható. „A
gyermekgyógyászok mind jobban aggódnak, hogy a cukros üdítőitalok kiszorítják a gyerekek táplálkozásából a tejtermékeket”
– mondta a vitában az egyik szakértő.
(forrás: MTI)

Támogatás nem veszhet el! - Tízmilliárdokat adnak vissza
Valamivel több mint százmilliárd forint összértékű fejlesztés
valósulhat meg, illetve indulhat az idén a vidékfejlesztési támogatások segítségével. Tízmilliárdnyi támogatást adnak vissza
viszont az állattelepek, amelyek 20-40 százaléka nem felel meg
a januártól élő uniós szabályoknak – többek között erről beszélgettünk V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkárral.
– Nem dúskál a forrásokban a vidékfejlesztési tárca, főleg nem
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részterületeit illetően, mivel az elmúlt években számottevően sok
forrást sikerült meghirdetni és eljuttatni az érintetteknek. A
következő két évben, az új uniós források megnyitásáig men�nyi pénz áll rendelkezésre és milyen célokra fordítják azokat?
– Az előző kormányok 2007 óta az ÚMVP forrásainak nagy részét elköltötték, nagyjából 200 milliárd forint maradt. Ennek az
összegnek egy része kifizetésre vár, más részét éppen most ígérjük oda különféle, az utóbbi időben meghirdetett pályázatok elbírálása során. Ilyen például a mikrovállalkozások és a falusi turizmus támogatása. Ezekre összesen – nagyjából fele-fele arányban – csaknem 2400 igény érkezett. A mikrovállalkozásokról
még ez évben, a falusi turizmus pályázatairól 2012 januárjában
2011/6
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Rövid hírek
döntünk. Ez azt is jelenti, hogy gyorsítani tudtunk: az eddigiekhez képest feleannyi idő alatt – ez fél évet jelent – sikerült elbírálni az igényeket. Most a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (MVH) központi egysége végezte el, végzi a munkát.
Ennek során 7, illetve 4 milliárd forint találhat gazdára, igaz,
számottevő a túligénylés: a mikrovállalkozások támogatásánál
például kétszeres, a falusi turizmusnál pedig még ennél is nagyobb összegre nyújtottak be pályázatokat.

– Mire költöttek az idén, s milyen támogatásokra lehet számítani
a közeljövőben?
– Természetesen egy sor más jellegű pályázat is fut, erdészeti,
kertészeti célokra egyrészt keretet hirdettünk meg, másrészt a
korábbiak kifizetése is folyamatosan zajlik. Ezért is nehéz megmondani, hogy éppen mennyi forrás áll rendelkezésre. Elég sok
pályázatot hirdetünk meg mostanság. Például a fiatal gazdálkodók támogatására várhatóan januárban lehet számítani. Szintén
az első hónapban jelenik meg egy nagyon fontos pályázat, a mezőgazdasági utak rendbehozatalára kiírt 3 milliárdos program,
melyet a közmunkaprogrammal kapcsoltan valósítunk meg. Itt
önkormányzatok és mezőgazdasági termelők összefogva vagy
külön-külön végzik majd a rossz állapotú – sokszor a térképről
már „eltévedt” – utak megújítását, lehetőleg helyi alapanyagokat
felhasználva. Ezek mellett jövőre egy új jogcím is megnyílik,
amire most kerül először sor: az úgynevezett nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás támogatásának kiírását
az első negyedévben tervezzük. Ez utóbbi ösztönözheti a gazdálkodó családok egyéb, nem agrárjellegű jövedelemszerzési
lehetőségeinek bővítését, egyben a helyben előállított termékek
piacra vitelét. Erre több milliárd forint áll majd rendelkezésre.
Több év után ismét elindul a falufejlesztés és a vidéki örökség
megőrzése támogatás is.
– Mi a helyzet azokkal a termelőkkel, akik az év eleje óta – erre jogszabály kötelezi őket – visszaadták már elnyert támogatásaikat? Ez mennyi pénz és mi lesz a sorsa?
– Még nem tudom megmondani, mekkora összeg kerül vissza a
kasszába, mert a folyamat még tart, de vélhetően több tízmilliárd
forint lehet. Az összeget a már eddig is futó pályázatokra, illetve olyan támogatási célokra fogjuk felhasználni, melyek a helyi
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termelést, a helyi piacokat, a falun történő boldogulást, jövedelemszerzést segítik elő.
– Úgy tudni, a legtöbb támogatást az állattenyésztők adták vissza. Mennyivel csökkentheti ez az állatállományt,
hiszen e pénzek többsége a kötelező trágyakezelési, környezetvédelmi beruházásokat segítette volna? Ha az előírásoknak nem felel meg a telep, januártól nem termelhet!
– A gazdasági válság, a hitelezési lehetőségek szűkülése miatt
valóban sok állattenyésztő nem tudott elegendő saját
forrást gyűjteni a támogatás mellé, így elmaradnak beruházások. Az egész mezőgazdaságban 25,5 százalékkal
csökkent tavaly a beruházások száma! Mostani tudásunk szerint az állattartó telepek 20-40 százaléka nem
tud megfelelni az uniós előírásoknak januárban. Drasztikus állatállomány-csökkenésre azonban nem számítok,
mivel ma már szinte csak az tart állatot, aki elvégezte
beruházásait, és ezzel állománytartási kötelezettséget is
vállalt a támogatás elnyerése fejében.
– Ez jelenti azt, hogy a jövőben nehezen nőhet az állatállomány?
– Nem, indítunk majd programokat, és reméljük, hogy
azok eredményeként nőni fog az állatállomány. Egyébként azon telepek, ahol megtörtént az elmúlt években a
felújítás, eddig 100 ezer négyzetméter szilárd és mintegy
600 ezer köbméter folyékony trágyatárolót építettek meg
az elmúlt években, több százmilliárd forint értékben.
– Lehetséges, hogy a hazai ipar és kereskedelem a lakossági húsigények egy jelentős részét kénytelen lesz importból kielégíteni?
– Ez szinte kizárólag a sertésre vonatkozik, a marhára,
baromfira nem. A sertés esetében a jövőben induló sertésstratégia biztosan segít ezen a helyzeten.
– Kanyarodjunk vissza a vidékfejlesztéshez! Mi a helyzet a
Leader-programmal? A legtöbb hír arról szól, itt is, ott is valamiféle finanszírozási visszaélésre akadtak a hatóságok! Ugyanakkor kevesebb arról, hogy min is munkálkodnak.
– Így van, a vidéki térségek fejlesztésének alapját jelentő Leader
háza táján valóban akadtak visszaélésre utaló esetek, bírósági ügy lett belőlük, melyek még nem zárultak le. Ugyanakkor
96 ilyen csoport működik az ország területén, méghozzá elég
aktívan. Éppen most járt le a határideje 830 támogatási célterület benyújtásának – meg is kellett hosszabbítani, mert az
utolsó nap akkora volt a pályázat-leadási nyomás, hogy a számítógépes hálózat nem bírta. A Leadert finanszírozó kas�szában még 33 milliárd forint van. Ezeket az egyesületté átalakuló, sokkal nyitottabb, új tagok csatlakozását szabadabbá
tevő csoportokat most hozzák létre. Eddig 57 Helyi Akciócsoport (HACS) módosította a fentiek szerint alapszabályát,
melyből 34 esetben a cégbírósági bejegyzés is megtörtént.
Szerintem egyébként egy sor HACS nem életképes: túl sok település tartozik alájuk, így nem lehet ezek érdekeit összehangolni.
A jövőben célszerűbb lenne kisebb egységekben gondolkodni:
20-30 település vezető civil szervezetei, önkormányzatai, személyiségei, vállalatai képesek összehangolt fejlesztési tervet
készíteni és megvalósítani, helyben dönteni uniós és hazai források felhasználásáról. Ez a lényege a Leader-programnak, s erre
lesz egyébként jó példa, hogy 2012-ben az ismét meghirdetett
mikrovállalkozások és falusi turizmus támogatások pályázatairól már a Leader-csoportok fognak dönteni.
forrás: szabadföld.hu
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Magyar marha- és disznótelepeket vennének kínaiak
Stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) valamint Kína Belső-Mongólia autonóm tartomány Huhehot (Hohhot) városának kamarai
vezetői.
forrás: szabadföld.hu

Kína éhes: nálunk is bevásárolnák magukat az élelmiszertermelésbe
A 26 tagú kínai delegáció a magyarországi ingatlanfejlesztések,
a megújuló energián alapuló energetikai és mezőgazdasági projektek iránt érdeklődtek. A kínai üzletemberek stratégiai céljai
között sertés- és szarvasmarha telepek felvásárlása, vegyes vállalatok létesítése szerepel – írta az MTI. A kínai delegáció tagjai
a jövőben együtt kívánnak működni a szentesi Hungerit Zrt., az
Árpád-Agrár Zrt., a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.-vel.
forrás: szabadföld.hu

A szlovákiai állattartók ma már a hazai keresletnek csupán
alig 40 százalékát képesek kielégíteni
Az ünnepek előtti hetekben tovább drágulhat a hús a hazai üzletekben. Az ok egyszerű: a szlovák állattenyésztés mélyrepülése
miatt az itthoni kereskedők már képtelenek kielégíteni a piacot,
ezért az üzletek a keresletet a drágább külföldi behozatalból fedezik.
A sertéshús kilója az elmúlt tíz hónapban 33-43 centtel drágult,
manapság egy kilóhoz az üzletekben átlagosan már 3,90 euróért juthatunk hozzá. A marhafartő kilója ugyanakkor már csaknem 8 euróba kerül. Hová tűnt az olcsó hús a hazai üzletekből?
A gazdák szerint a háttérben az egyre nagyobb problémákkal
küszködő szlovákiai állattenyésztés áll. „Ne álmodjunk olcsó
sertéshúsról akkor, ha a szlovák gazdák a hazai keresletnek
csak a 40%-át képesek kielégíteni” – nyilatkozta Andrej Imrich,
a Sertéstenyésztők Szövetségének elnöke.
Emiatt az üzletekben árult sertéshús nagyobb
részét külföldről hozzák be. Imrich szerint az
üzletek polcain található húsipari termékek
90 százalékban külföldi húst tartalmaznak.
Nem egy esetben olyan húsról van szó, amely
a nyugat-európai országok stratégiai tartalékainak a kiárusításából származik. Ez ugyanis az egyik legegyszerűbb módja annak, hogyan jussanak olcsó húshoz a feldolgozók,
amelyekre egyre nagyobb teher nehezedik az
üzletláncok részéről.
Problémák vannak azonban a vágóhidakkal
is, hiszen míg a 90-es években még az egész
országot behálózták, mára csak két nagyobb
és pár kisebb vágóhíd található Szlovákiában.
Mindezt figyelembe véve, nem csoda, hogy
a szlovákiai sertések harmada ma már a magyar vágóhidakon végzi. Ugyanakkor már
Magyarországon sem olyan rózsás a helyzet, hiszen míg a rendszerváltás előtt még az
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egész KGST-piacot bőven ellátta sertéshússal, mára 30 százalékos behozatalra kényszerül. Az elkövetkező időszakban ráadásul
Magyarországon is akár 15 százalékkal drágulhat a sertéshús,
a növekvő takarmányés energiaárak, az adójóváírás eltörléséből
következő béremelési kényszer ugyanis két út elé állítja a magyar sertéstartókat: vagy felhagynak a tevékenységükkel, vagy
kénytelenek a növekvő költségek miatt árat emelni.
Az ágazati szakemberek szerint Szlovákiában az elkövetkező
hetekben, egészen karácsonyig a hús további drágulására számíthatunk, és csak az ünnepeket követően várható az árak stagnálása. „A drágulás részben azzal is magyarázható, hogy Oroszországban és DélkeletÁzsiában megugrott a sertéshús iránti kereslet, amit arrafelé dán, holland és német importtal próbálnak
meg fedezni. Ez azonban egész Európában, így Szlovákiában is
drágábbá teszi a húst” – állítja Andrej Imrich. A drágulás miatt
azonban már Szlovákiában is kevesebb hús fogy az üzletekben,
ráadásul az emberek többsége kizárólag az ár alapján tájékozódik. „Tapasztalataink szerint az emberek 80 százaléka a hús
vásárlásánál egyáltalán nem ügyel a hús eredetére, és kizárólag
az árat tekinti szem előtt. Csak minden ötödik vásárló hajlandó
egy kicsivel többet fizetni a minőségi termékekért” – nyilatkozta
Peter Šiška, a Swaman Myjava kereskedelmi képviselője.
forrás: ÚJ SZÓ/AgroLine

Átalakul az élelmiszerlánc-felügyelet finanszírozása
Átalakul a jövő év közepétől az élelmiszerlánc-felügyelet finanszírozása - jelentette be Bognár Lajos, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért
felelős helyettes államtitkára.
Korábban a finanszírozáshoz a húsipar 47, az állattenyésztés
mintegy 14, a kereskedelem pedig 18 százalékban járult hozzá.
Ez az újrendszerben jelentősen eltolódik a kereskedelem felé 53
százalékkal, míg a húsipar 15, az állattenyésztés pedig 4 százalékkal részesedig a felügyeleti rendszer finanszírozásából a
jövőben.
forrás: MTI
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Taxbi Kft.
Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Hottó
Krajczár Zsuzsanna, HFTE
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
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tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósje1994-ben a Kft. még vásárolhatott földet. A többi területet egynôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
ségesen 30 ezer forint/ha áron béreljük. A környékünkön jelleminkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermeszzően 8-10 aranykoronás földek vannak.
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
A jelenlegi tulajdonosok nem a földek miatt jöttek Magyarortejfeldolgozó is bezárta kapuit.
szágra, hanem a tejtermelésben látták a jövőt, és a később felHeves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palomerülő földínséget nem érezték. Amikor elindult a területalapú
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepvetámogatás, akkortól már nem lehetett földhöz jutni a környékünzetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
kön, sőt az utóbbi években több, mint 150 ha termőterületet eldolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szánveszítettünk a bérleti díj árversenyében.
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
A rendelkezésre álló földterületünkön meg tudjuk termelni a telEbbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
jes kukoricaszilázs és szemes szükségletünket is. Sajnos az optiágazat a növénytermesztés.
mális vetésforgó kialakítására nincs lehetőségünk, emiatt nálunk
2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
nagyon nagy gondot kell fordítani a vetés előtti talajfertőtlenía késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
tésre, a kukoricabogár elleni védekezésre.
következménye vagy egyéb okai vannak?
A beruházás után az sem elhanyagolható, hogy a közel ezres te1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
hénlétszám két telepen 40 embernek biztosít folyamatos munkamintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évekhelyet és legalább ennyi beszállítónak ad munkát.
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 mennyiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
munkát takar.
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka bikákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javítanunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elôtérbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a
www.holstein.hu 25
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Jelentős beruházás történt Önöknél. Mi indokolta ezt és
mire terjedt ki?
Mi nitrátérzékeny területen dolgozunk, ahol 170 kg nitrogént
lehet kijuttatni évente hektáronként. Ezeken a területeken a kör-

nyezetvédelmi helyzetet 2011. december 31-ig rendezni kell. Az
alapkérdés innen indult, hogyan lehet ennek megfelelni? Eddig
mélyalom volt az istállókban, ezután legyen komfortosabb, például pihenőboksz. Közel 15 ezer nagybála szalmára volt szüksége a két telepnek, viszont ezt előállítani saját területről lehetetlen, mert itt elsősorban a siló-, és a szemeskukorica előállítása a
fő cél, mellette a mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően kell
a vetésforgót alakítani. Kell, hogy legyen repce, búza, kukorica
esetleg fehérjenövény. Ezt a nagy mennyiségű szalmát idegenből kellett beszerezni, és ez a piac egyre szűkült. A környékben
a szalmát visszaszántják a talajba, és baktériumtrágyázással oldják meg a szervesanyag utánpótlást, trágyát ugyanakkor cserében nem kívántak venni. Mivel nem adtak el szalmát, el kellett
gondolkodni a jövőn. Kukoricaszárat tudunk felbálázni – ha lesz
egyáltalán – és azzal almozzunk, vagy váltsunk technológiát.
Minden nyáron 40-50 millió forintos költséget jelentett a szalma betárolása. Ekkor jött az ÁTK I-es és ÁTK II-es program.
Megjegyzendő, hogy mi korábban SAPARD-ban és AVOP-ban
nem vettünk részt, addig mindent önerőből finanszíroztak a tulajdonosok.

de visszavontuk, mert elszámolás után folytatni kellett volna
a beruházást, viszont ekkor jött a tejválság. A 40-50 forintos
tejár mellett ez lehetetlennek tűnt. A tej felét 2005-től Olaszországba szállítottuk, a másik felét a Pannontej vitte el, de ők
is visszaléptek a válság kapcsán. Egy kis munkával két-három
hónap alatt sikerült mindet elhelyezni Olaszországban. Ekkor
a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy folytatjuk a beruházást. A
mélyalmos istállókból pihenőbokszos rendszerűt alakítottunk ki,
trágyakivonó berendezéssel. Hígtrágya tárolót építettünk, illetve
Manitou rakodó gépet vásároltunk.

Az ÁTK II. keretében folytattuk a pihenőbokszok beépítését, a
silóterek felújítását, takarmánytároló létesítését és új takarmánykiosztó kocsit vásároltunk.
2009 júliusában 35%-os támogatás mellett Afikim számítógépes
telepirányítási rendszert építettük be a meglévő helyett. Miután
a hibáit kiküszöböltük, csodálatos eredményeket értünk el. A 30
éves pályafutásom alatt még soha nem volt 200 ezer a szomatikus sejtszám a tartályban, holott decemberben még lényegesen
meghaladta ezt az értéket. Nagyon jól működik a rendszer, jól
követhető grafikonokkal. A tejmennyiség mellett méri a vezetőképességet és nagyon jól látszik, amikor beteg a tehén, mivel
kevesebbet mozog. A zsúfoló- és a válogatókapu is jól működik.
A válság miatt a pénzügyi terhek megnőttek, a tejár pedig egyre kevesebb lett. A bankok hitelkihelyezés szempontjából nem
voltak túl aktívak, ezért nem volt könnyű megcsinálni ezt a 800
millió forintos beruházást.
Hogyan tudták a beruházás mellett ezt a magas termelési
szintet tartani?

2008 tavaszán és őszén adtuk be a pályázatokat. 2008 őszén a
silódepó egy része elkészült, tavasszal beadtuk az elszámolást,
2011/6
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Mikor szakmai úton jártunk Olaszországban, látni lehetett, hogy
az olaszok sem kizárólag hazai szaporítóanyagot használnak,
ezért megkérdeztem a tulajdonosoktól, hogy mi miért nem választhatunk más helyről is. Akkor megadták a lehetőséget arra,
hogy más helyekről is vásároljunk, így szinte mindegyik hazai
forgalmazóval kapcsolatban vagyunk és a hazai ivadékvizsgálati
programban folyamatosan részt veszünk és hathatósan támogatjuk azt.
Sajnos a szexált sperma használatát nem a legelsők között kezdtük alkalmazni, ezért az üszőeladás szempontjából nem tudtuk a
lehetőségeket kellőképpen kihasználni.
A küllemi tulajdonságok tekintetében fontosnak tartom a jó lábszerkezetet, ami szükséges ahhoz, hogy rendszeresen és sokat
Nagyon nagy eredménynek tartom, hogy sikerült ezt a termelési szintet megtartanunk, ugyanis az új technológiára történő
átállás számtalan váratlan problémát vetett fel. Nem gondoltuk,
hogy az átállás az idősebb állatoknál jelentős gondot fog okozni.
Főleg az idősebb tehenek nehezen szokták meg a pihenőbokszba való befekvést. Az állomány felénél külső csípőszöglet, ill.
utolsó bordaív sérülés jelentkezett, ami abból adódott, hogy a
pihenőbokszok elválasztó eleme lefekvéskor hozzáért a tehenekhez. Meg kellett tanulniuk, hogy a pihenőbokszban más mozdulatokkal kell lepihenni, mint a szalmában. Ezt a problémát áthidaltuk az elválasztó elemek megemelésével. A beruházás utolsó
hetében szereltük be a trágyakivonókat, ami ismét újabb tanulási
folyamatot igényelt a tehenektől. Sajnos ennek is lett néhány
újabb áldozata.
A beruházásnak azonban már látszanak az eredményei is. Közel két literrel jobb a napi termelésünk, mint a tavalyi évben.
A szomatikus sejtszám alakulásban is szinte hihetetlen mértékű
javulást tapasztalunk.
Az építkezés során sok lábsérülés is történt, a következő feladatunk ezek rendbetétele.
Melyek a legfőbb szempontok, amelyek meghatározzák a tenyésztéspolitikájukat, és hogyan viszonyulnak a hazai szaporítóanyag felhasználáshoz?
Amikor az olasz tulajdonosok átvették a gazdaságot, 2-3 évig kizárólag az olasz genetika volt jelen a gazdaságban. Nem tévedtünk ezzel sem, mert akkoriban a csúcson voltak az olasz bikák.
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egyen a tehén, mert ez a nagy tejtermelés alapja. Az egészséges és jó lábszerkezet azért is fontos, mert szintén ez szükséges az ivarzási aktivitáshoz, ami pedig a jó szaporodásbiológiai
eredmények kulcsa. A tőgynek is megfelelő függesztéssel kell
rendelkeznie, de leginkább a termelési szempontokat vesszük figyelembe. Sok tejet örökítsen, de lehetőleg a zsír- és fehérjetartalmat se rontsa. A takarmányozásunkkal segítjük a beltartalmi
értékek növelését, így folyamatosan 3,8% zsírtartalmú tejet
tudunk értékesíteni. Fontosnak tartjuk az ellési tulajdonságok
öröklődését is, mivel többször csak utólag, az ellési adataink
elemzése alapján jöttünk rá, hogy egy-egy bika kifejezett nehéz
ellést örökített, amiből sok problémánk keletkezett.
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Bovipast rsp

t Ü D Ő G Y U L L a DÁ s E L L E N : E G Y va KC i N a – M i N D E N Ko r B a N !

Mivel a tüdőgyulladás bármikor felütheti a fejét, a hatásos
védekezésre figyelmet kell fordítani.
A Bovipast RSP ideálisan alkalmazható egy átfogó vakcinázási program részeként.
Minden szarvasmarha vakcinázható vele, a kéthetesnél

11-2011-BOV-HUN-JA-11-2013

megfelelő

idősebb borjaktól kezdve a vemhes és a tejelő tehenek is.
Miért választana bonyolult megoldásokat, amikor van
egy tüdőgyulladás elleni vakcina, amely megfelelő
védelmet nyújt a legfontosabb kórokozók ellen – ez
a Bovipast RSP.

A hirdetés nem teljes körű! Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a termékhez mellékelt használati utasítást!
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

2011/6
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Karácsonyi
Karácsonyi

Egyesületi élet

süti suli

Mákos, diós párna
Hozzávalók:

Töltelék:

A tésztához:
1 dl langyos tej
1 tk + 10 dkg cukor
Fél élesztő
25 dkg vaj
1 vaníliarúd
1 tojás és 3 sárgája
3 ek tejföl
kb. 45 dkg liszt
csipet só

10 dkg darált mák és 10 dkg darált dió
10 dkg porcukor
Fél citrom reszelt héja
2 ek tej
Tetejére:
1 tojás és kis tejföl keveréke, a szóráshoz mák, dió

Az élesztőt a meleg tejben a kanál cukorral felfuttatjuk, amíg felfut, a töltelékeket összekeverjük. A sütőt kb. 160 fokra
előmelegítjük, a tésztához a puha vajat, a cukrot és a vanília kikapart belsejét robotgéppel kikeverjük. Hozzáadjuk a tojásokat,
a felfutott élesztős tejet, a tejfölt, a sóval elkevert lisztet, s összegyúrjuk. Keleszteni nem kell, az élesztőtől így is könnyeddé
válik süteményünk. A tésztát lisztezett deszkán 3 mm-re nyújtjuk, majd 10 cm-es pogácsaszaggatóval korongokat készítünk.
A hulladékot újragyúrjuk, szaggatjuk. A korongok közepére 1-1 teáskanálnyi tölteléket teszünk, – a széleket egy kis kimaradt
tojásfehérjével megkenjük a jobb tapadás érdekében – a tésztát félbehajtjuk, és villával széleit lenyomkodjuk. A párnácskákat a
tejfölös tojással megkenjük, esetleg egész mákkal szórjuk, dióval díszítjük, gye4nge fél óra alatt világosra sütjük.

M

en
Skót vajas keksz				
Hozzávalók:
25 dkg liszt
15 dkg finom kukoricaliszt
15 dkg porcukor
35 dkg vaj
1 vaníliarúd
1 citrom reszelt héja
1 tojássárgája
Csipet só
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A cukrot, puha vajat, a kikapart vaníliát és a citromhéjat robotgéppel
kikeverjük, az átszitált és sóval elvegyített liszteket fakanállal lazán a
vajhoz adjuk. A nem ragacsos, összeállt tésztát fóliába csomagoljuk és
1,5-2 órára hűtőbe tesszük.
A sütőt 175 fokra előmelegítjük, a nagyobb tepsiket vagy vajjal kenjük,
vagy sütőpapírral béleljük. A tésztát elfelezzük, s 1 cm vastag téglalappá
nyújtjuk. Kb. két centis csíkokra vágjuk és tetszés szerint daraboljuk.
Sütés előtt villával megszurkáljuk, esetleg kristálycukorral megszórjuk.
2011/6
20 perc alatt készre sütjük, ha még barnulás előtt kivesszük, akkor az
igazi!
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Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Kvótamegszűnés
A tejes szakma legutóbbi találkozóján, november 23-án, sok szó
esett a kvóta megszűnése utáni helyzetről. Ezzel kapcsolatban
egészen vérmes félelmek jelentek meg, amire úgy érzem reagálni kell. A Holstein Magazin előző számában, az Agrár Európa
rovatban pont emiatt szerepelt az EU tagállamok kvótakihasználását mutató diagramm. Eszerint nincs érdemi túllépés. A mélyen egy százalék alatti túllépők (Dánia, Hollandia, Ausztria) pedig nem rendelkeznek jelentős termelés-növelési lehetőséggel.
Akár általánosítható is, hogy az EU tejtermelésének 80 százalékát adó régi tagállamokban a környezetvédelmi előírások miatt
nem növelhető olyan mértékben a tejtermelés, ami bármilyen
veszélyt jelentene a magyarországi tejtermelőkre. A tejtermelés
növekedése sokkal inkább az egyre kedvezőbb világpiaci helyzetre való reagálás, mint a belső piacra, pláne a magyar piacra
való fenyegetés. Ezt támasztja alá az is, hogy a kvótakihasználás
nem teljes, tehát a legtöbb tagállamban ma sem korlátja a termelés növelésének. 14 tagállamban 10 százaléknál 40,00
nagyobb a kihasználatlan kvóta.
35,00

A tejpiac a kereskedelmi láncok „áldásos” tevékenysége miatt
egyre inkább nemzetközivé válik. Tisztán kell látnunk abban a
kérdésben, hogy számunkra veszélyt vagy esélyt jelent inkább
az, hogy az EU középtávon a térség tejtermelésének további kismértékű csökkenésére számít. Az elemzés egy az Agrár Európa
Kft. által a Tetra Pak Kereskedelmi Zrt. számára készült tanulmányból származik.
Kezdjük mindjárt az EU által közzétett nyerstej felvásárlási árakkal! Ezek összevetése azt mutatja, hogy a négy térségbeli ország tejárai nem különböznek érdemben. A változások
tendenciózusan egy irányban zajlanak, ami jól jelzi a tejárak
globalizálódását. Immár nem csak a gabonaárak, hanem a tej
ára is a világpiaci tendenciák által befolyásolt, amit immár helyi
szinten is érzékelünk. Az ábrán látható, hogy a cseh árak tartósan a mieink felett, a szlovákiaiak a mieink szintjén, a lengyelek
inkább alatta vannak.

Havi tejárak, euró/100kg
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2003 január -2011 június
Trágyahasznosítás
Egyre másra jönnek a hírek arról, hogy új beruházások, biogázüzemek jönnek létre. Ezzel kap- 30,00
csolatban arra szeretném felhívni a tejtermelők
figyelmét, hogy ez a folyamat tevékenységük 25,00
tartós felértékelődésének jele. Kis túlzással még
megéljük, hogy a tej válik melléktermékké. A 20,00
szarvasmarha trágya több irányban hasznosítható, változtatható arannyá. Ennek egyik közismert 15,00
módja a biogáz termelése, de ennél talán még
nagyobb potenciált rejt magában a komplex ta- 10,00
lajjavító anyaggá való formálása. Ez a megoldás
a jövőben egyre szigorodó műtrágyahasználásra
nem Európa, hanem világszerte. Ez tartósan felCsehország
Magyarország
Lengyelország
Szlovákia
EU-10
EU-27
értékeli a tehenészeti telepeket, egyben válasz a
tárolási problémákra is. E rovat keretei szűkek
Forrás: DG Agri
ahhoz, hogy e témát részletesen kifejtsem, de szívesen állok rendelkezésükre.
A négy ország tejtermelésének egyszerű összehasonlításából
kiderül, hogy a tehénállomány mindenütt csökken. Miközben
NEMZETKÖZI TEJPIAC
három ország hasonló állománnyal bír, addig Lengyelország
a 2,5 milliót még meghaladó tehénállományával kiemelkedik
A Visegrádi országok tejszektora
a csoportból. A hozamok tekintetében az általános emelkedés
Rovatunk előző számában pillanatképet adtunk a lengyel tejalól Szlovákia képez kivételt. Az Eurostat adatai szerint a tejgazdaság helyzetéről. Most tovább megyünk, és a Visegrádi ortermelés azonban jellemzően mind a négy országban stagnál, a
szágok tejszektorára tekintünk ki. Igyekszünk a lehető legtöbb
felvásárlás pedig éppenséggel csökken. Ez különösen abban a
ábrával és adattal szemléltetni, hogy mennyi hasonlóság van, s
perspektívában érdekes, amely egyértelműen pozitív jövőképet
mennyire azonosak a problémák a térség tejszektoraiban. Enfest az európai tejtermelés elé ebben az évtizedben. Azt sugallja
nek napról-napra nagyobb jelentősége van életünkben. A térség
ugyanis, hogy a bővülés továbbra is a régi tagállamokban fog
tej- és tejtermék-külkereskedelme ugyanis nagy ütemben bővül.
megvalósulni.
2011/6
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3150

Egyes tejtermékek főre jutó fogyasztása, kg/fő/év

Tehénállomány a négy országban, ezer egyed

2650
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Magyarország
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Lengyelország
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M agyarország
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1150
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43,0
59,7
49,5
58,7
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4,4
5,0
2,8
1,0

sajt
10,8
16,7
9,5
11,0

Forrás: The World Dairy Situation 2010.

650

Az összevetésünk féllábas lenne, ha a termelés és feldolgozás legfontosabb költségelemeit nem tekintenénk át. Elsőként mindjárt az elektromos áramét. Az alábbi grafikonon
jól érzékelhető, hogy az Eurostat által a közepes méretű
ipari vállalkozásokra vonatkozó átlagos áramár csak Magyarországon mérséklődött az utóbbi években, és jelenleg
a lengyel szinttel csaknem azonos. Ezen adatok szerint a
cseh árak 18, a szlovák árak 32 százalékkal magasabbak a
hazaiaknál napjainkban.
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Forrás: Eurostat
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A földgázárak tekintetében sokkal szorosabb a mezőny.
Ebben az évben Csehországban a legalacsonyabb a gázár a
közepes ipari felhasználók számára, de ettől a legnagyobb
eltérés is csak 10 százalékos, Szlovákiában. A lengyel árak
9, a magyarországiak 7 százalékkal magasabbak.
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Forrás: Eurostat

A négy ország tejtermék-fogyasztási szerkezete hasonló. Magyarország az alacsony vajfogyasztásával lóg ki kissé a sorból,
míg a lengyeleknél a folyadéktej szintje alacsonyabb.
24
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Forrás: Eurostat

Az egy órára jutó átlagos munkaerő költsége tekintetében az
emelkedő tendencia egyértelmű, de a szintek jelentősen eltérnek. E tekintetben ugyan az EU statisztikái kissé le vannak maradva, a tendenciák eltérésének érzékeltetésére azért alkalmas az
alábbi grafikon. Ezek szerint a cseheknek többe, a lengyeleknek
2011/6
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és szlovákoknak kevesebbe kerül a munkaerő, mint a magyarországi vállalkozásoknak.
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Forrás: Eurostat

Mindezeket egybevetve kijelenthető, hogy e fő költségelemek
tekintetében a négy ország között nincsenek olyan mértékű különbségek, amelyek a tejtermelés és feldolgozás költségszerkezetében jelentős eltéréseket okoznának, s ezen keresztül indokolnák az egymás közötti külkereskedelmi forgalmat.
Magyarország

Piaci adatok
A szarvasmarha állomány 2011. júniusában, a KSH hivatalos
adatai szerint, 321 ezres volt, a 2010. decemberi összeírás óta 12
ezerrel emelkedett. Ez az állomány stabilizálódását jelenti. A folyamat a kedvezőbb tejárakkal mutat szoros összefüggést. Ami
viszont elgondolkodtató, hogy az elmúlt egy év során a gazdasági szervezeteknél 7 ezerrel fogyott, az egyéni gazdálkodóknál 4
ezerrel gyarapodott a tejhasznú tehenek száma. Az előhasi üszők
száma 2010 júniusa óta ezer egyeddel mérséklődött. A szarvasmarhát tartó gazdasági szervezetek száma 4 százalékkal emelkedett, az egyéni gazdaságoké 7 százalékkal csökkent 2010 decemberéig az egy évvel korábbi szinthez képest. A tehenet tartó
gazdasági szervezetek száma ugyanakkor szintén 1 százalékkal
növekedett, az egyéni gazdaságoké 6 százalékkal alacsonyabb
lett. Egy év alatt a gazdasági szervezeteknél 498-ra csökkent,
az egyéni gazdaságoknál 14-re nőtt az egy gazdaságra jutó
szarvasmarhák száma. Ez utóbbi mutató egybeesik a több éve
tapasztalható irányzattal, örvendetes koncentrációnak lehetünk
tanúi. A tejhasznú marhák 82 százalékát gazdasági szervezetek, 18 százalékát egyéni gazdálkodók tartják.
A nyerstej felvásárlási ára 2009 nyara óta ismét tartós emelkedésben van. Az AKI adatai szerint a nyerstej hazai termelői átlagára októberben kilogrammonként 89,03 forint volt, ami 4 százalékos növekedés az előző havihoz képest. A tejek beltartalma
javult valamelyest, a zsír 0,18, a fehérje 0,13 százalékkal nőtt
egy hónap alatt. Ekkor a nyerstej kiviteli ára 102,06 Ft/kg volt,
ami 5 százalékos növekedés a szeptemberihez képest, és 15 százalékkal volt magasabb a belföldi átlagárnál. A termelők nyerstej
kivitele októberben 8 százalékkal, a feldolgozóké 63 százalékkal
növekedett a szeptemberihez képest. Ez úgy lehetséges, hogy
szeptemberben jelentős megtorpanás történt a kivitelben.
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Jövőre is lesz különleges tejtámogatás
2012-ben is kapnak különleges tejtámogatást a gazdák, mondta
Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár. Az államtitkár hangsúlyozta, a Vidékfejlesztési Minisztérium – az Európai
Unió elveivel összhangban – kiemelten támogatja a tejágazatot.
A tejcsomag - az Európai Unió tejágazatot érintő szabályozása
- középtávon szolgálja az ágazat szakmai érdekeit, hozzájárul a
termelés és a piac átláthatóságának növelé- 100,0
séhez, a versenyképesség javításához, és az
96,5
89,03
95,0
A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
94,2
összehangolt piaci érvényesüléshez.
október
2004 január - 2011október
87,3
A tejcsomag részeként – folytatta Czerván 90,0
szeptember
KSH
AKI
György - a különleges hátrányok kezelésére
85,0
a tejtermelők jövőre közel 45 millió euróra
(13 milliárd forint) számíthatnak. 2011-ben 80,0
a támogatás tejkilogrammonként 9,70 Ft 75,0
volt.
A tárca továbbra is megadja a tejágazat 70,0
szerkezetátalakítását segítő állatjóléti támo- 65,0
gatást (8,7 milliárd Ft/év öt éven keresztül).
60,0
Valamennyi állattenyésztéshez kapcsolódó
nemzeti támogatási jogcímnél (állatjólét, 55,0
állati hulla elszállítása, állati betegségek 50,0
megelőzése) a tárca az elérhető legmagasabb szinten finanszírozza és folytatja a kö2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
vetkező években is azokat a forgóeszközForrás: KSH, AKI
hitelprogramokat, melyek fontos szerepet játszanak az állattartó
vállalkozások likviditásának megőrzésében, hangsúlyozta a tár2011 első hét hónapjában a tejtermékek külkereskedelme tovább
ca agrárgazdaságért felelős államtitkára.
élénkült. A nyerstejnél 13 százalékos kivitel-növekedés és 25
A Galgamenti Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkeszázalékos import-bővülés történt. A tejtermékek egyenlege tozet - részben pályázati forrásból - megvalósított fejőház és tejház
vább romlott.
korszerűsítésével olyan technológiát épített ki, amely európai
Összességében a tej és tejtermékek passzívuma 20 százalékkal
szinten is versenyképes, és megfelel a mezőgazdasági termékek
romlott az előző év hasonló időszakához képest.
piacán jelentkező egyre növekvő kihívásoknak.
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Hazai szerzőink

A tehéntej zsírsavösszetételének javítása
takarmányozás útján
Tóth Tamás1 – Csavajda Éva2 – Tanai Attila3
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
1
Takarmányozástani Intézeti Tanszék, 2Gyógynövénytermesztéstani Intézeti Tanszék, 3Adexgo Kft.
Korunk divatja, de élettanilag is indokolt a többszörösen telítetlen zsírsavak, mint az omega-3 és -6 magasabb fokú bevitele
szervezetünkbe, hiszen ezek szív és érrendszer védő hatása a humán táplálkozásban mindinkább előtérbe kerül. Ezek leginkább
a tengeri halakban fordulnak elő természetes formában, ennek
termelési lehetőségétől mi földrajzilag is távol állunk. Viszont
megfelelő takarmányozással a tej és tejtermékek zsírsavösszetétele javítható, s ez egy ma még szűkebb, de létező vásárlói
szegmens felé „magas hozzáadott értékű” tejként értékesíthető.
Mindemellett nem elhanyagolható szempont, hogy tejelő állományunk egészségügyi státusza is emelkedik. (Szerk.)

lehetősége például az n-3 zsírsavakban gazdag tej és tejtermékek
előállítása, mivel ezek a szokásos táplálkozás integráns részét
képezik.
A magyarországi nyerstej minták zsírsavösszetétele
A tej zsírtartalmát, illetve zsírsavösszetételét számos tényező befolyásolja (pl. fajta, egyedi különbségek, takarmányozás, fejési
körülmények, évszakhatás, laktációs stádium, állat-egészségügyi
státusz, stb.) (Csapó és Csapóné, 2002; Thorsdottir és
mtsai, 2004; Salamon és mtsai, 2005; Bedő és mtsai, 2005;
Pešek és mtsai, 2008). Ez elsősorban az évszakonkénti eltérő takarmányozásnak köszönhető (Varga-Visi és Csapó, 2003).
Jahreis és mtsai (1997), továbbá Dhiman és mtsai (1999)
szerint a tejben a konjugált linolsav (CLA) és az α-linolénsav
(C18:3, n-3) megnövekedett részaránya főként a legeltetéssel áll
összefüggésben. Ismert, hogy a linolénsavnak (C18:3) a legelőfű
az elsődleges forrása (Hagemeister és Voigt 2001). Ezt
igazolják azok a kísérleti eredmények is, melyek szerint azokban az országokban, ahol az éghajlati adottságok lehetővé teszik az állatok legeltetését, ott kedvezőbb a tej zsírsav profilja,
ami a gyűjtött tejminták nagyobb CLA (c9,t11-C18:2) és alfalinolénsav (C18:3) tartalmában nyilvánul meg (Reklewska
és mtsai 2003; Thorsdottir és mtsai 2004; Cabiddu és
mtsai 2006; Bisig és mtsai 2008).

A humán táplálkozásban a tej több szempontból (pl. kalcium,
fehérje, vitamin és ásványi anyag tartalom) különleges szerepet
tölt be. Mindezek ellenére napjainkban a tejet számos negatív
támadás is éri, miszerint a tejzsír (és az állati zsírok) nagyobb
koleszterintartalma és a telített zsírsav tartalma a felelős számos
szív- és érrendszeri eredetű megbetegedés, mint pl. érelmeszesedés, magas vérnyomás, szívinfarktus kialakulásáért. A tehéntej
zsírja ugyanis kb. 70% telített (SFA), 25% egyszeresen telítetlen
(MUFA) és 5% többszörösen telítetlen (PUFA) zsírsavat tartalmaz Grummer (1991). Ez utóbbi csoportba (PUFA) tartoznak
az n-3 és n-6 zsírsavak (közismertebb nevükön az omega-3 és
omega-6 zsírsavak).
Az irodalmi adatok szerint a tejelő tehenek takarmányadagjában alkalmazott zsírforrások és -készítmények (pl. full-fat magA Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és
vak, Ca-szappanok, hidrogénezett zsírok, olajok, stb.) nemcsak
Élelmiszertudományi Kar, Állattudományi Intézetében 2008
a tehenek tejtermelését, hanem a tej táplálóanyag tartalmát, ilszeptembere óta analizáljuk a nyugat-magyarországi régió teheletve a tejzsír zsírsavösszetételét is befolyásolják (Komprda
nészeti telepiről származó nyerstej minták zsírjának zsírsavös�és mtsai, 2005; Ribács és Schmidt, 2006; Várhegyi
szetételét. A vizsgálatban az Óvártej Zrt. munkatársai nyújtanak
és mtsai, 2007; Kudrna és Marounek, 2008; Murphy
segítséget. A sajtüzembe naponta összesen mintegy 150-180
és mtsai, 2008). Az olajforrások közül a tej zsírsav összetéteezer liter tejet szállítanak be, 35-40 tejtermelő gazdaságból. Az
lének kedvező irányban történő módosítására alkalmas lehet
egyes vizsgálati szakaszok hossza (tavasz, nyár, ősz, tél) 2×3
pl. a halolaj. Ennek oka, hogy a halolajok nagy koncentrációhónap (az évszakoknak megfelelően). A telepek takarmányozási
ban tartalmaznak olyan n-3 zsírsavakat (pl. eikozapentaénsav,
technológiájáról pontos információ sajnos nem áll rendelkezéEPA, C20:5; dokozahexaénsav, DHA, C22:6), amelyek pozitív
sünkre. A zsír- és fehérje tartalomra kapott eredményeket az 1.
humánegészségügyi hatásúak. Az n-3 zsírsavak számos élettani
táblázat foglalja össze.
folyamatban vesznek részt, mint például a vérplazma zsírsavszintjének szabályozása, hatással vannak a kardiovaszkuláris és
1. táblázat: A tehéntej zsír és fehérje tartalmának évszakonimmunfolyamatokra, az idegrendszer fejlődésére, a normális lákénti alakulása a 2 éves vizsgálat során (g/100 g) (Tóth és
tási funkciók kialakulására (Jump, 2002). A hosszú szénláncú,
mtsai, 2011; megjelenés alatt)
többszörösen telítetlen zsírsavak másik csoportját az n-6 zsírsavak (pl. linolsav, LA, C18:2) alkotják. Amíg az optimális n-6/n-3
arány 4:1 (vagy kevesebb), addig a
mai amerikai és európai típusú étrendŐsz
Tél
Tavasz
Nyár
ben ez a 10:1 vagy akár a 30:1 arányt
a
a
b
3,86±0,12
3,92±0,08
3,78±0,09
3,64±0,07c
is elérheti. Éppen ezért fontos lehet Tejzsír
olyan élelmiszerek fejlesztése, ameTejfehérje
3,43±0,21a
3,35±0,07a
3,24±0,07b
3,17±0,07c
lyekben n-3 zsírsavak nagyobb résza,b: P<0,05
arányban fordulnak elő. Ennek egyik
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LAKTIVÁTOR
A megbízható ivarzás
megfigyelő rendszer
- 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
2011/6
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Az 1. táblázat adataiból látható, hogy a legnagyobb zsírtartalmat télen (3,92%), míg a legkisebbet a nyári tejmintákban mértük (3,64%). Ezzel szemben a tejfehérje vonatkozásában a legnagyobb értéket ősszel (3,43%), míg a legkisebb mennyiséget
itt is a nyári tejminták esetében kaptuk (3,17%). Ismert, hogy az
évszak hatása a tej zsír és fehérje tartalmára többnyire a különböző tartástechnológiákra és az eltérő takarmányozásra vezethető vissza.
A nyerstej minták évszakonkénti fontosabb zsírsav-összetétele a
2. táblázatban található meg.
2. táblázat: A tehéntej zsírsav összetételének évszakonkénti
alakulása a 2 éves vizsgálat során (g /100 g összes zsírsav)
Zsírsav
C14:0 (mirisztinsav)
C16:0 (palmitinsav)
C18:0 (sztearinsav)
SFA
C16:1 (palmitoleinsav)
C18:1 (olajsav)
MUFA
C18:2 (n-6) (linolsav)
CLA (c9, t11)
C18:3 (n-3) (alfa-linolénsav)
C20:5 (n-3) (eikózapentaénsav)
C22:5 (n-3) (dokózapentaénsav)
PUFA

		a,b,c: P<0,05

Ősz
10,95±0,31b
33,33±0,48a
9,96±0,39b
64,40±0,92ab
2,19±0,07a
22,34±0,89bc
28,14±0,72b
2,97±0,21ab
0,43±0,02
0,39±0,05
0,02±0,01
0,06±0,00
4,29±0,26ab

Rövidítések: SFA=telített zsírsavak; MUFA=egyszeresen telítetlen zsírsavak; PUFA=többszörösen telítetlen zsírsavak;
CLA=konjugált linolsav (c9,t11-C18:2)
A kisebb, bár statisztikailag igazolható különbségek ellenére
jelentős eltérést az egyes zsírsavakra és zsírsavcsoportokra (SFA,
MUFA, PUFA) nem állapítottunk meg a vizsgált évszakok között.
A táplálkozási szempontból fontos n-3 zsírsavakra és a c9,t11
konjugált linolsavra (CLA) vonatkozóan nem kaptunk statisztikailag igazolt különbséget az egyes évszakok között. A PUFA
zsírsavcsoporton belül mindössze két zsírsav (C18:2-linolsav;
C20:3-eikozatriénsav) esetében mértünk szignifikáns (P=0,05)
különbséget. Eredményeink azt jelzik, hogy a vizsgált tejminták
n-6/n-3 zsírsav arányában sincs számottevő különbség az egyes
évszakok között. A nyári és az őszi elegytej mintákban szűkebb,
míg a tavaszi és a téli minták esetében tágabb n-6/n-3 zsírsav
arányt figyeltünk meg.
Az észak-európai országok (Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország) téli és nyári tehéntej-mintáinak c9,t11 CLA
tartalmáról Thorsdottir és mtsai (2004) közölnek adatokat. Az említett országokban a tejminták CLA tartalma 0,41 és
1,02 g/100 g összes zsírsav érték között alakult. Az évszaknak
mindegyik vizsgált országban azonos volt a hatása, nevezetesen
a nyári mintákban nagyobb, a téli minták esetében pedig kisebb
CLA koncentrációt lehetett mérni. Az öt ország nyerstej mintáiban télen átlagosan 0,48 g, míg nyáron 0,68 g c9,t11 CLA
tartalmat állapítottak meg 100 g zsírra vonatkozóan, ami összes30
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ségében 0,58 g/100 g összes zsírsav (0,58%) átlagértéket eredményezett. Precht és MolkeNtin (2000) – másik tizenegy
európai országban végzett felmérésük eredményei alapján – ennél lényegesen magasabb átlagértékről (0,89%) számoltak be. A
szerzők többsége a nyári és a téli időszak eltérő takarmányozását
jelöli meg a CLA koncentráció változásának legfőbb okaként.
Az általunk vizsgált nyugat-magyarországi régióban a téli és
a nyári minták CLA tartalma között csupán minimális eltérés
mutatkozott (0,42% vs. 0,43%; lásd. 2. táblázat). Ez minden
bizonnyal azért alakult így, mert a magyarországi szarvasmarha-telepek az utóbbi időben a tartósított tömegtakarmányokra
(kukoricaszilázs, lucernaszenázs) alapozott monodiétás takarmányozás irányába mozdultak el. Ebből következően, a
Tél
11,15±0,10a
33,02±0,43ac
10,16±0,29bc
64,70±0,35a
2,13±0,05b
22,08±0,66c
27,90±0,64b
2,97±0,12a
0,42±0,01
0,39±0,04
0,02±0,00
0,06±0,00
4,30±0,14a

Tavasz
11,03±0,11b
32,50±0,28b
10,68±0,22a
64,27±0,37b
2,09±0,04c
22,53±0,39b
28,32±0,42b
2,96±0,12a
0,43±0,02
0,38±0,02
0,02±0,00
0,06±0,00
4,29±0,12a

Nyár
10,73±0,26c
32,79±0,47bc
10,65±0,46a
63,72±0,59c
2,14±0,06b
23,09±0,48a
28,97±0,54a
2,84±0,09b
0,43±0,03
0,38±0,03
0,02±0,00
0,06±0,00
4,14±0,12b

CLA-nak a vonatkozó szakirodalomban részletezett pozitív
humánegészségügyi hatásai (Belury és mtsai, 2002) nálunk csak korlátozott mértékben érvényesülhetnek. Precht
és MolkeNtin (2000) előzőekben említett felmérésében az
írországi tejminták CLA tartalmában szintén nem mutatkoztak
szezonális ingadozások, Írországban ugyanis a tejelő teheneket
szinte egész évben legeltetik, illetve tartósított fűfélékkel (pl.
fűszenázs) etetik, ami pozitívan hat a tej PUFA és CLA tartalmára.
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Az elvégzett 2 éves vizsgálatban közvetve ismét igazolást nyert,
hogy a magyarországi tehenészeti telepek a tartósított takarmányokra (döntően kukoricaszilázsra) alapozott takarmányadagok
etetését preferálják. Ennek nyilvánvaló termelésszervezési előnyei ellenére javítani kellene (pl. speciális takarmányozás útján
történő n-3 és CLA zsírsavakban gazdag tejek előállításával) a
hazai tejek zsírsavösszetételét, ami egyben kedvező hatású lehet
bizonyos tejtermékek tulajdonságaira (pl. vaj kenhetőségének
javulása) is. Ezen kívül célszerű lenne több hazai tejüzem bevonásával országos adatokat gyűjteni arra vonatkozóan, hogy a
beszállított tejminták, továbbá az előállított tejtermékek milyen
zsírsavösszetétellel rendelkeznek.
Egy hazai próbálkozás a tej zsírsavösszetételének javítására
Modellvizsgálatok
Az elmúlt években az Adexgo Kft. (Balatonfüred) munkatársai
segítségével kifejlesztettünk egy speciális zsírsavösszetételű,
min. 60% nyerszsír tartalmú, omega-3 zsírsavakban gazdag készítményt, melynek fontosabb zsírsav profilját a 3. táblázatban
foglaltuk össze.
3. táblázat: A halolaj alapú bypass omega-3 zsírkészítmény
(„AdexGO-1”) fontosabb zsírsavösszetétele (g zsírsav/100 g
zsír)
Zsírsav
C14:0 (mirisztinsav)
C16:0 (palmitinsav)
C18:0 (sztearinsav)
SFA
C16:1 (palmitoleinsav)
C18:1 (olajsav)
MUFA
C18:2 (n-6) (linolsav)
C18:3 (n-3) (alfa-linolénsav)
C20:5 (n-3) (eikózapentaénsav)
C22:6 (n-3) (dokózahexaénsav)
PUFA

Adex-GO-1
5,90
25,50
11,20
44,30
5,90
9,90
21,30
1,12
2,10
11,30
8,05
27,80

Rövidítések: SFA=telített zsírsavak; MUFA=egyszeresen telítetlen zsírsavak; PUFA=többszörösen telítetlen zsírsavak;
CLA=konjugált linolsav (c9,t11-C18:2)
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A bendőkanüllel ellátott tinókkal végzett modellvizsgálatok
eredményei szerint a készítmény nyerszsír tartalmának bendőbeli stabilitása kb. 70%, ami kedvező mértékűnek tekinthető
(TÓTH és mtsai, 2011a). A készítmény etetése nem volt negatív
hatással a bendőfermentáció fontosabb paramétereire (összes illózsírsav koncentráció, mikrobiális aktivitás, pH, stb.). Ismert
ugyanis, hogy a nem megfelelő bendőbeli stabilitással rendelkező zsírkiegészítők szignifikáns hatásúak a bendőbeli illózsírsav
koncentrációra. A bendőfolyadék illózsírsav koncentrációjának
egyes zsírforrások etetését követő csökkenése alapvetően két
okra vezethető vissza. Az egyik ezek közül a mikrobiális aktivitás mérséklődése, ami annak a káros hatásnak a következménye, amit a zsírok a mikrobák sejtmembránjára gyakorolnak
(Ikwuegbu és Sutton, 1982). Az illózsírsav-tartalom
csökkenésének másik oka, hogy a zsírok – főleg ha azok sok telítetlen zsírsavat tartalmaznak – vékony, filmszerű réteggel vonják be a takarmány részecskéket a bendőben. Ez a mechanizmus
akadályozza, hogy a mikrobiális enzimek lebonthassák a takarmány táplálóanyagait (Devendra és Lewis, 1974; Rohr
és mtsai, 1978; Oslage, 1984). Elsősorban a nyersrost bendőbeli lebomlása mérséklődik e hatás következtében (Magdus,
1991; Várhegyiné és Várhegyi, 1992).
Üzemi etetési kísérletek
Előzetes vizsgálatunkban (TÓTH és mtsai, 2011b) egy
olyan omega-3 zsírkészítményt fejlesztettünk ki, amelyet
kukoricaszilázs-lucernaszenázs-kukorica alapú takarmányozás mellett etettünk tejelő tehenekkel. Megállapítottuk, hogy a
készítmény naponta és állatonként 0,25 kg mennyiségben adagolva szignifikáns hatású a tejzsír zsírsavösszetételére (C20:0;
c-C18:1; t-9 C18:1; C20:1, c9,t11-C18:2, C20:5, C22:2 és
C22:5).
A kapott pozitív eredmények ellenére arra a következtetésre jutottunk, hogy bár a tej n-3 zsírsavösszetétele javítható egy speciális zsírsav-összetételű készítmény alkalmazásával, számos
negatív hatással is számolni kell. Ezek közül ki kell emelni azt,
hogy a nagy telítetlen zsírsavtartalmú olajforrások és zsírkészítmények etetésekor, különösen normál zsírkiegészítés esetén a
tej zsírtartalma, és ennek következtében a szárazanyagtartalma
szignifikáns mértékben csökken.
Éppen ezért a kísérleteink folytatásában nemcsak a továbbfejlesztett bendőbeli stabilitású (70%, lásd. előbb) bypass omega-3
készítményt (halolaj alapú) alkalmaztuk, hanem azt egy olyan
takarmányadaggal kombináltuk, ami eltér a hazai nagyüzemi
gyakorlattól. A kísérletet 25, többször ellett, a laktáció második
szakaszában lévő tehénnel végeztük el a Solum Zrt. komáromi tehenészeti telepén. A 3 hetes bevezető kontroll szakaszban
a hazai takarmányozásra jellemző kukorica-lucernaszenázskukoricadara alapú takarmányadagot etettük. Ezt követően
áttértünk az újszerű tömegtakarmány etetésére (6 hét), majd
a kísérlet végén újabb előetetést követően az újszerű összetételű takarmányadagon felül („on top”) alkalmaztuk a bypass
omega-3 készítményt, naponta és állatonként 0,5 kg-os dózisban
(ez a szakasz is 6 hétig tartott). A tehenek tejtermelése a laktáció
előrehaladtával természetesen kismértékben csökkent. Ugyanakkor a kidolgozott takarmányozásnak nem volt negatív hatása a
tej zsírtartalmára, sőt mind az újszerű tömegtakarmány, mind pedig az újszerű tömegtakarmány és a készítmény kombinált etetését követően növekedést tapasztaltunk a kukoricaszilázs alapú
takarmányadaghoz viszonyítva (lásd. 1 ábra).
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AZ ETETETT TAKARMÁNYADAGOK HATÁSA A
TEJZSÍR
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1. ábra: A tejzsír % alakulása a kukoricaszilázs, az újszerű tömegtakarmány és a kifejlesztett omega-3 zsírkészítmény újszerű
tömegtakarmánnyal történő kombinált etetését követően (a,b:
P<0,05)

A KIDOLGOZOTT TAKARMÁNYADAG ETETÉSÉNEK HATÁSA A
TEJZSÍR PUFAPUFA ÉS ÖSSZES OMEGA-3
OMEGA 3 TARTALMÁRA

Az előállított pasztőrözött tejeket több független organoleptikus
vizsgálatban is értékeltük. Az elvégzett érzékszervi bírálatok
eredményeiből összefoglalóan megállapítható, hogy az alkalmazott takarmányozás nem befolyásolta negatívan a tej legfontosabb érzékszervi tulajdonságait (pl. szín, illat, íz).
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Az újszerű tömegtakarmány alkalmazása nem javította szignifikáns mértékben a tej többszörösen telítetlen zsírsav-tartalmát
(PUFA), és ezen belül az n-3 zsírsavak mennyiségét. Ezzel ellentétben a kifejlesztett készítménnyel történő kombinált etetés
már statisztikailag is igazolható hatással volt a PUFA zsírsavcsoportra, az n-3 zsírsavakra (pl. alfa-linolénsavra, C18:3), illetve
a szintén fontos humánegészségügyi hatással rendelkező c9,t11
CLA-ra (2. ábra).
Az n-3 zsírsavak részarányának növekedését különböző dózisú
halolaj önálló és kombinált (halolaj-szójaolaj) etetésének hatására más vizsgálatokban is megállapították (Donovan és
mtsai, 2000; Ramaswamy és mtsai, 2001; Whitlock és
mtsai, 2006). A linolénsav (C18:3, n-3) részarányának növekedése elsősorban a fűalapú takarmányozásra vezethető vissza. A
halolaj önálló és napraforgóolajjal történő kombinált etetésekor ugyanis a C18:3 zsírsav részaránya más szerzők kísérletében csökkent (AbuGhazaleh és Holmes, 2007; CruzHernandez és mtsai, 2007). White és mtsai (2001) vizsgálatában a kukoricaszilázs alapú takarmányadaghoz viszonyítva a
legelőfű mind a holstein-fríz, mind pedig a jersey fajta esetében
szignifikánsan (P<0,01) növelte a linolénsav részarányát a tejben. A PUFA zsírsavak növekedését fű- és lucernaszilázs alapú takarmányozás mellett más szerzők adatai is alátámasztják
(Jahreis és mtsai, 1997).
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2. ábra: A kidolgozott takarmányadag etetésének hatása a tejzsír PUFA, n-3, alfa-linolénsav és c9,t11 CLA részarányára
(a,b,c: P<0,05) (g zsírsav/100 g zsír)
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elegendő omega-3 zsírsavtartalommal rendelkezik? Úgy tűnik,
hogy a jelenlegi szabályozásnak takarmányozás útján történő
módosítással csak abban az esetben lehet megfelelni, ha olyan
mértékű speciális zsírkiegészítést alkalmazunk, ami már negatívan befolyásolja a tej organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságait (különösen a tej ízét és illatát). Továbblépési lehetőséget
jelent viszont a zsíros tejkészítmények előállítása (pl. vaj, sajt,
joghurt), amelynél már reális célkitűzés az „omega-3 zsírsavforrás” elérése (lásd. 3. ábra).
Egy másik útvonalat jelenthet az is, ha a tejhez valamilyen
omega-3 zsírsavban gazdag olajforrást (pl. len-, halolaj) adunk.
Ilyen típusú tejek már nagy számban előfordulnak elsősorban a
külföldi élelmiszerboltok polcain. Gondot jelent viszont, hogy a
natúr tej és tejtermékek esetében az omega-3-ban gazdag olajforrások alkalmazása alapvetően megváltoztatja a végtermékek
természetes ízét, illatát, eltarthatóságát, stb.
A speciális takarmányozással előállított tej pozitív hatásainak
igazolására preklinikai kísérleteket végeztünk először a kardi-

MAGNAPAC HIDROPALM BLANCAFAT P BETAPAC
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BLANCAFAT
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NATESSE RUMALAC NORBIOT
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Ezúton
mondunk köszönetet az Óvártej
DULCOAPETENTE BLANCAFAT
RUMALATO
Zrt., a Solum Zrt. és az Adware Research
GUSTOR NATESSE RUMALAC
Kft. munkatársainak a vizsgálatok elvégzéséhez nyújtott segítségükért. A kutatási
NORBIOT
ECOBIOL QUALITEGG
munkákat az Adexgo Kft. (Balatonfüred)
a GOP 1.1.1-08/1-2008-0024, továbbá
EGG’XEL TOXINOR FUNGINAT ANILOX
az ESA Funkcionális Élelmiszer kutatóSEVEN FUNGISAL SALMONAT
fejlesztő Kft. (Komárom) a GOP-1.2.1-

Természetesen,
NOREL
Növényi zsírok
Aromák
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Bend javítók
Szerves savak
Probiotikumok
Gombaöl k
Szerves ásványok
Antioxidánsok
Savanyítók
Takarmány javítók
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ovaszkuláris hatástani területen (a kísérletet végezte: Szegedi
Tudományegyetem - Általános Orvostudományi Kar - FARMAKOLÓGIAI ÉS FARMAKOTERÁPIAI
INTÉZET). A kísérleteket akut szívelégtelenségi reperfúziós-aritmia modellel
2×40-es csoportban, patkányokon végeztük. Megállapítottuk, hogy az omega-3
és CLA-ban gazdagabb kísérleti tej esetében az iszkémiát követő reperfúzió során a keringési paraméterek (bal kamra
kontraktilitás, szívfrekvencia) szignifikáns mértékben jobban megtartottak. Ennek a relatíve rövid vizsgálati időtartam
során nem mutatkozott szignifikáns védőhatása a végpontban, azonban a hosszú
távú túlélés szempontjából (több hét-hónap) feltehetően előnyt jelent.
Jelenleg pilot klinikai vizsgálatokat végzünk, amelynek előzetes eredményei azt
jelzik, hogy a speciális takarmányozással
előállított tej fogyasztásának szignifikáns
hatása van a vérplazma koleszterin tartalmára.
A pozitív eredmények ellenére még sokat
kell tenni azért, hogy egy kereskedelmi
forgalomba kerülő termékre rá lehessen
írni a fogyasztók számára is egyértelmű
jelentéssel bíró többletértékeket…

szetes s
Termkéarmányozá
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Prototheca zopfii okozta tőgygyulladás állathigiéniai és
gazdasági vonatkozásai egy hazai tejelő tehenészetben
1

Kovács Péter1, Ózsvári László2
SZIE-ÁOTK, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
2
SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi igazgatástani és agrárgazdaságtani tanszék

A Prototheca zopfii alga okozta tőgygyulladás jelentősége első
tehenekre, illetve kontrolcsoportra, ahol a tehenek Prototeca
leírása óta fokozódik Magyarországon. Ezt részben a növekvő
zopfii fertőzéstől mentesek voltak. A Prototeca zopfii miatti
előfordulási aránya, részben a védekezés nehézségei okozzák.
tőgygyulladásos teheneknek a 2010. évben zárt laktációinak
A tőgykezelések hatástalansága miatt gyakran a selejtezés az
eredményeit hasonlítottuk össze a kontrolcsoportban lévő
egyetlen megoldás. A korai felismerés és megelőzési munka
tehenek 2010. évi zárt laktációinak átlagértékeivel. A 2010.
elmulasztása esetén később már csak jelentős kiadások árán
évben egy liter extra minősítésű tej felvásárlási ára 74,5 Ft,
lehet eredményeket elérni.
egy kg tejelő táp ára pedig 50 Ft volt az adott telep esetében. A
A vizsgálatunkban szereplő állomány egy átlagos körülmények
vizsgálat időszakában 54 P. zopfii pozitív tehén került selejtezésre
között üzemelő kb. 600 holstein-fríz tehénből álló tejhasznú
186,1 Ft/kg átlagos átvételi áron. Egy selejtezett tehén átlagos
tehenészet. 2010 tavaszán végzett általános tőgyegészségügyi
tömege 496 kg-ot tett ki, és a telepen az üszők beállítási költsége
felmérő vizsgálat során bizonyítást nyert, hogy állomány szintű
338.800 Ft/vemhes üsző volt.
P. zopfii fertőzöttségnek (vizsgált állatok 20%-a) tudhatóak be
Állományszinten a fertőzöttség 25,6% volt, az állatok 2010-ben
a szomatikus sejtszám (SCC) problémák. Összeállításra került
zárt laktációinak átlagos befejési értékeit mutatja a 1. táblázat.
egy védekezési program, mely
Tehenek
Átlagos
Átlagos
Átlagos
Átlagos
Átlagos
magában foglalta az összes
Csoport
száma
tej
t
er
m
elés
SCC
(ezer/
zsír%
feh.%
cukor
%
fertőzött állat azonosítását, a
(kg/nap)
ml)
további monitoring rendszer
376
23,93
476
3,84
3,5
4,74
felállítását,
valamint
a Kontrol
P.
zopfii-pozitív
152
21,49
1.495
3,78
3,54
5,5
kórokozó további terjedését
megakadályozandó a fejési és
1. táblázat: Az egészséges és a S. aureus pozitív tehenek
tartási higiéniában szükség változtatások összefoglalását.
átlagos befejési értékei
Ezután 2010 nyarán, a részben telepen zajló felújítási munkák
miatt, a fent vázolt szükséges lépések nem teljes mértékben
A táblázat adatai alapján látható, hogy a P. zopfii pozitív tehenek
lettek végrehajtva, minek eredményeképpen az ismerten
átlagos napi tejtermelése a negatív állatokéhoz viszonyítva
fertőzött és elkülönített állatok teje nélkül is nagyszámú alga volt
átlagosan 2,44 kg-mal (éves szinten 567kg/tehén) csökkent. A
kimutatható az elegytejből, mely a kórokozó további terjedését
két csoport átlagos SCC-jét összevetve nagymértékű emelkedés
jelezte. A nyári építkezések idején az állatok hosszú időre az
figyelhető meg a P. zopfii pozitív állatoknál (közel másfél
istállókban rekedtek, ami a nagymennyiségű szerves anyag
millió), habár a P. zopfii negatív állatok átlagos SCC-je is
feldúsulása és a klimatikus viszonyok kedvező alakulása miatt
mintegy félmillió. Ugyanakkor érdekes, hogy a fertőzött tehenek
az algák elszaporodásához vezetett az állatok környezetében,
által termelt tej cukortartalma jelentősen, 0,76 százalékponttal
ami nagy fertőzési nyomásnak tette ki az egészséges egyedeket.
magasabb a kontrolcsoport teheneinél mértnél. A tejzsírnál és a
Ezért a fertőzöttség tovább terjedt az állományban. Emiatt
tejfehérjénél nincs lényeges különbség.
szükségessé vált a védekezési program felülvizsgálata, és a
A P. zopfii tőgygyulladás miatti csökkent tejárbevétel egyik
benne foglalt lépések betartásának szigorúbb végrehajtása. A
legszámottevőbb összetevője a tejtermelés-csökkenésből eredő
következő vizsgálat során újabb 22 egyed bizonyult fertőzöttnek.
veszteség, amit mérsékel a kisebb volumenű tejtermelés miatt
Az évközi vizsgálatokkal együtt 2010-ben összesen 152 állatról
megmaradt tejelőtáp ára (0,5kg táp/1kg meg nem termelt tej).
bizonyosodott be a fertőzöttség. A probléma súlyosságának a
Így a tejtermelés-kiesésből eredő veszteség 4.266.736 Ft a P.
feltárása végett az algafertőzöttség által a 2010-es évben okozott
zopfii-val érintett tehenek esetében. A telepen 2010-ben a 152
gazdasági veszteség is megállapításra került. Prototeca zopfii
P. zopfii pozitív tehén gyógykezelése miatt az összes élelmezésmiatti tőgygyulladások által okozott gazdasági veszteségeket,
egészségügyi várakozási idő 2.847 nap volt. A várakozási idő
modellszámítás segítségével határoztuk meg. A számításoknál
miatt kieső összes tejárbevétel (az elkülönített tejből származó
a részkalkuláció módszerét használtuk, aminek alaplogikája,
veszteség) a P. zopfii pozitív tehenek átlagos napi tejtermelésével
hogy a termelési mutatók értékének
Állományszinten
Tehenenként
megváltoztatásával
kiszámítható,
HUF
EUR
HUF
EUR
hogy a betegség hiányában a telepen Tejtermelés-csökkenés miatti veszteség
4 266 736
15 515
7 183
26,1
mekkora többletjövedelem keletkezne. Elkülönített tejből származó veszteség
4 558 061
16 575
7 674
27,9
A bemutatott modellben a tőgygyulladás
Gyógyszerköltség
2 564 527
9 326
4 317
15,7
által okozott veszteségek három fő részre
Idő előtti selejtezés költsége
13 313 376
48 412
22 413
81,5
oszthatók: a csökkent tejárbevételre,
Összesen
24 702 701
89 828
41 587
151,2
a kezelés, ill. az idő előtti selejtezések
költségére. A teheneket két csoportra 2. táblázat: A P. zopfii tőgygyulladás által okozott éves állományszintű és
(1 EUR = 275 Ft)
osztottuk: Prototeca zopfii pozitív tehenenkénti veszteségek		
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számolva 4.558.061 Ft. A 152 P. zopfii pozitív tehén közül 2010ben 54 került selejtezésre, vagyis a fertőzött tehenek 35,5%-át
idő előtt kivonták az állományból, ami az összes tehén 9,1%át, illetve az összes selejtezés 23,2%-át jelentette. Így a P.
zopfii fertőzöttség miatti összes idő előtti selejtezés költsége
állományszinten 13.313.376 Ft volt.
A 2. táblázat azt mutatja, hogy a vizsgált telepen a P. zopfii
tőgygyulladás által okozott veszteség éves szinten megközelíti a
25 millió Ft-ot (89 ezer EUR). Az éves veszteség átlagtehenenként
több mint 41 ezer Ft (151 EUR)! Érdemes megfigyelni, hogy a
jól kimutatható gyógykezelési költség a veszteségeknek csupán
10,4%-át teszi ki.
A fenti veszteségadatokat figyelembe véve érdemes megfontolni
az alábbiakat. Elengedhetetlen fontosságú a probléma időben
történő felismerése, amikor a fertőzöttség még kismértékű,
vagyis a szomatikus sejtszám már emelkedésnek indult, de
még nem ért el egy elfogadhatatlan szintet. Ilyenkor mód van
a fertőzött állatok elkülönítésére, és minél hamarabb történő
leselejtezésére, ami százas nagyságrendű fertőzött csoport
esetében gazdaságilag már nem kivitelezhető. Ilyenkor a telepi
környezet fertőzöttsége is kisebbnek nevezhető, vagyis nagyobb
esély van a hatékony megelőzésre. Mivel a kórokozó elsősorban
a környezetből jut be a tőgybe, különösen nagy hangsúlyt kell
fektetni az istállóhigiéniára. Ez nem csak a tiszta száraz pihenőtér
biztosítását jelenti, hanem gondoskodni kell az etetőtér és a
közlekedő utak minél gyakoribb kitakarításáról is, mert ilyenkor
a trágyával együtt nagy mennyiségű alga is kikerül az istállóból,
csökkentve ezzel a fertőzési nyomást. Nem elhanyagolható a
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fejési higiénia sem, különös tekintettel a tőgyelőkészítés során
a tőgybimbók alapos megtisztítására, illetve a fejőgép megfelelő
műszaki és higiéniai állapotának fenntartására. Emellett ügyelni
kell rá, hogy üszőborjak fertőzött tehenek tejét semmiképp se
kapják meg kezeletlenül, mert utána az ő bélsarukkal ürülő algák
folyamatos szennyezési forrást jelentenek.
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USA tanulmányút 2011.
Akác Balázs
ügyvezető igazgató, Holstein Genetika Kft.
A Holstein Genetika Kft. több mint két évtizede az amerikai
World Wide Sires Ltd. céggel szorosan együttműködik a magyar
szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésében. Az elmúlt évek során
a World Wide Sires cég szakemberei az együttműködés keretén
belül sok alkalommal előre meghatározott program szerint előadásokat, konzultációkat, szakmai tapasztalatcseréket, értekezleteket tartottak.
Az üzleti tevékenységen túlmenően kiemelten tekintünk a
nemzetközi integrációból eredő tapasztalatok és előnyök hazai
hasznosítására. A Holstein Genetika Kft. fennállása óta mindig
feladataként tekintette a fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országokba tanulmányutak szervezését.
Jelen írás a 2011. november 6-14. között az Amerikai Egyesült
Államokban szakmai tanulmányúton résztvevő magyar szakemberek benyomásait, észrevételeit foglalja össze.
A tanulmányúton résztvevők a hazai tejtermelő társadalom élvonalát képviselték:
Fekete Balázs 		
Hód-Mezőgazda Zrt.
Leskó Magdolna		
Geo-Milk Kft. Sárospatak
Andrássy István		
Bicskei Mg Zrt. Etyek-Ödönmajor
Bóna Szabolcs		
Rábapordányi Mg Zrt.
Döme Lajos		
Agronómia Kft. Deszk
Korhammer János
Agronómia Kft. Deszk
Adamik János		
Hidasháti Mg. Zrt.,
valamint a Holstein Genetika Kft-től Dr. Süpek Zoltán és Akác
Balázs.

A megtekintett telepek mindegyike más-más üzleti és tenyésztési filozófia mentén működött, de mindegyik farmon nagyon sok
„közös nevezőt” lehetett észrevenni. A legelső megütközést a
tehenek egészségi állapota okozta. Több ezer tehén között nem
láttunk még véletlenül sem sánta egyedet. Alapvetően nyugodt,
békés állatok termeltek, azaz dolgoztak a telepeken.
Azonosságok a telepeken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pihenőbokszok
homok almozás
hígtrágya
TMR
fejőházas fejés (napi 3×)
nyakfogó
etetőasztal
tágas, magas épületek
oldalfalak nyitottak vagy nyithatók
sok nyíltszíni itató
ventillátorok
számítógépes telepirányítási rendszer
szaporodásbiológiai program
ellés körüli menedzsment
kiváló tömegtakarmány
letisztult technológia

A látogatás az USA két államában, Wisconsinban és Ohioban
került lebonyolításra. Wisconsinban négy nagy tehenészeti telepet látogattunk meg. Ezek a következők:
Pagel’s Ponderosa Dairy Farm
Wayside Dairy
Central Sands Dairy Farm
So Fine Bovines
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3500 tehén
1400 tehén
3300 tehén
620 tehén

13.100 l tejtermelés
12.900 l tejtermelés
9.100 l tejtermelés
14.000 l tejtermelés
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A tejtermelési színvonal 9.000 és 14.000 liter között mozgott.
Igazi döbbenetet az alacsony szomatikus sejtszám (200.000
alatti) jelentette. Wisconsinban tovább folyik a földterület
koncentrációja, a telepnagyság növekedése és a családi farm
életforma beszűkülésének tendenciája. Ez ebben az államban
különösen szembeötlő. A közgazdasági környezet kihívásaira
a farmerek többsége még szigorúbb menedzsment bevezetésével és állománynöveléssel válaszolt. Aki erre nem volt képes,
tönkrement. A tejtermelő tehenészetekben kiváló csapatmunka
érvényesül.
Érdekes tapasztalat az ivarzás megfigyelésnél, hogy a
transzponderek helyett az ember által elvégzett ‚farkrétázásos’
módszer terjed és ezt tartják hatékonynak.
A növekedési hormon (BST) használata jelentősen lecsökkent,
döntően a városokban tejet vásárlók negatív visszajelzései miatt. A meglátogatott telepeken ún. „tisztító bikákat” nem használtak. A termékenyítések mesterségesen történtek.
Az egyik telepen jersey, illetve jersey keresztezést találtunk.
Itt a beltartalom nagyon fontos üzleti értékként szerepelt. Sok
előny mellett elhangzott, hogy a jersey esetében az ellési bénulás többször fordult elő, mint a holstein esetében.
A So Fine Bovine farmon a tenyésztés került előtérbe. Tájékoztatás szerint a jelenleg használt tenyészbikák: GABOR,
DURABLE, BRAXTON, SHOT, RICHMAN
üszők esetében szexált spermát alkalmaznak: ALEXANDER,
BRAXTON, MOSCOW, TIME, GW ATWOOD.
Tanulmányutunkon két nagy mesterséges termékenyítő vállalat
mindennapi munkájába tudtunk betekinteni. Az Accelerated
Genetics központjában a cég 70 éves működéséről és a jelenlegi tevékenységről kaptunk információt. A tudomány gyakorlati alkalmazása, valamint a jövő érdekében végzett kutatások
jellemzik ezt a céget. A Genetic Visions cég 1986-os megalakításával is ezt reprezentálták. Az Accelerated Genetics büszkén
jelentette be, hogy POTTER bikájuk 1,2 millió adag termelésnél tart. További szakmai siker, hogy várhatóan az idei évben
a MARION bika is csatlakozik a „milliomosok” családjába. A
szaporodásbiológia sikeressége érdekében jelentős tanácsadói
tevékenységet végez a cég. (Repro Connections)
A Select Sires mesterséges termékenyítő szövetkezetnél David
Thorbahn elnök-vezérigazgató tartott nyitó előadást a cégükről. Jelenleg elmondható, hogy a világ legnagyobb mesterséges termékenyítő vállalataként 1800 bikát állomásoztat 59
speciális istállóban. Évente 12 millió adag spermát értékesít 93
országba, az USA-ban pedig 34,9%-os piaci részesedése van.
Planet 7,9 millió dollár.
Charlie Will a Select Sires tenyésztési programját mutatta be. A
genetikai fejlesztő munka gyakorlatilag a tejtermelő farmerek
akaratának kiszolgálásán alapul. Az amerikai farmerek a jó
lábú, jó tőgyű és sok tejet termelő teheneket szeretik. Kiemelten értékelik a könnyű ellést és a problémamentes egyedeket.
A genomos bikahasználat nagy jelentőséggel bír a jövő szempontjából. Példaként elhangzott, hogy az OBSERVER genomos bikának már 439 fiát kívánják beállítani a bikaelőállítási
programba. Ehhez a programhoz nagy értékű nőivarúakat vásároltak és helyben célpárosítják. Kidolgozták a nagy körültekintést igénylő, un. ART programot erre a területre. Jelenleg
a bikaelőállításnál 50%-ban genomvizsgálatokat alkalmaznak.
Nagy szakmai élményt nyújtott az élőbika bemutató. Lehetőségünk nyílott 7 kiváló tenyészbika megtekintésére, ezek a
következők:
2011/6

7 H 9173 PLATO
7 H 8081 PLANET
7 H 8165 MILLION
7 H 9222 SHOT
7 H 9321 CROWN
7 H 9165 BRAXTON
7 H 7004 DAMION
Szakmai programunk zárásaként a SEXING TECHNOLOGY-t
(Texas) tekinthettük meg működés közben. Az ivarspecifikus
szaporítóanyag előállításának technológiai elemeit és gépeket

lehetett megfigyelni. A jól előkészített és pontosan megszervezett gazdag és színes szakmai tanulmányutunk hasznosan szolgálta azt a fontos célt, hogy bepillanthattunk az USA tejtermelő
ágazatának néhány folyamatába, jelenébe és fejlesztési irányaiba. Számos olyan fogást és megoldást láttunk és tapasztaltunk,
melyek alkalmazása és hazai elterjesztése feltétlenül hasznos és
kívánatos.
A jövő érdekében tenyészeteink nem nélkülözhetik azt a folyamatos genetikai előrehaladást, információt és szaktudást, amit
az USA szarvasmarha-tenyésztés gyakorlata kínál a számunkra.
Tapasztalatainkat összegezve – az amerikai tehenészetekben látottak alapján – arra a következtetésre jutottunk, hogy a magas
szintű, gazdaságos és minőségi tejtermelésnek nálunk is megvannak az alapjai. A szarvasmarha-tenyésztésben dolgozóknak,
tulajdonosoknak el kell hinniük, hogy a tenyészetükben lévő
állomány a jelenleginél sokkal több termelésre is képes és ezt
a genetikai potenciált kell töretlenül fejleszteni és maximálisan
kihasználni.
www.holstein.hu
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Az olasz szuperzseni: Amighetti Numero Uno
2011 nyarán egy fiatal bika, Amighetti Numero Uno páratlan
genomikus értékelést kapott: 2632 GTPI pontot. Az olaszországi
Ghediben található Amighetti farm tenyészetében született ManO-man fiú tulajdonosa a The Semex Alliance és a GénbankSemex Magyarország Kft. mesterséges termékenyítő állomásán
tartózkodik. Nemrégiben kezdett el csak termelni; az igények
messze meghaladják a bika termelését.
A
utánajárt e szuper-ígéret eredetének.
Marco Amighetti még ma is pontosan emlékszik Angelo Pozzatti,
a Semex bikaanalistájának minden szavára, amikor felhívta őt
Uno genomikus eredményével kapcsolatban: „Marco,
először ülj le. Nehezen fogod elhinni, amit mondani akarok neked.” Igaza volt. Numero Uno genomikus értéke
nem más mint egy álomindex. És hogy mit is takar ez a
kifejezés: 2632 gTPI pont olyan szám, amit annak előtte
nem ismert a holstein társadalom. Hirtelen Numero Uno
lett a világ legmagasabb genomikus indexű bikája az ös�szes tenyészbika között – legyen az ivadékvizsgált vagy
csak genomtesztelt. Egy csapásra ő lett a legkeresettebb
a világ csúcstenyésztői számára. Mindenki hívni kezdte
a Semexet, hogy hozzáférhető-e a spermája, de ez a nagyon fiatal bika – 2010. júliusban született – épp, hogy
csak elkezdett termelni, de minden adagja már akkor lefoglalásra kerül, mielőtt lefagyasztják. És természetesen
a Semex is különös figyelmet fordít arra, hova kerül a
világ jelenleg legkeresettebb bikájának szaporítóanyaga.
18 fiú Mesterségesekre
Marco és Francesco Amighetti számára, akik a pó-völgyi
Ghedi kisvároshoz közel, Bresciától délre laknak, az egész még
mindig olyan, mint egy álom. A két unokatestvér közösen működteti a 230 tehenes Amighetti farmot. Tenyészetük legjelentősebb vérvonala a Berta tehéncsalád, melynek génjei az állományuk 50%-ában megtalálható.
Numero Uno világhírűvé válásával egy időben a tehéncsalád is
világszintű ismertségre tett szert. Ám egy percig se gondoljuk,
hogy csak Numero Uno miatt. Miután Amighettiék eldöntötték,
hogy teheneiket genomvizsgáltatják és egyik nagyszerű tehenük, Amighetti Shottle Ave, Numero Uno anyjának genomértékei ismertté váltak, egyszerre őrültes dolgok kezdődtek. Mindenki részesülni akart ebből a fantasztikus gTPI forrásból. Hogy
ez megfelelő kifejezés-e? A Shottle-leány, Ave sokkal inkább
szökőkút, mint forrás! Ma kétségtelenül ő a világ legtermékenyebb Shottle lánya, már 40(!) üszője született napjainkig. Nem
kevesebb, mint 18 fia került már be genomikus értékei alapján
a világ különböző mesterséges állomásaira. Ez a szám egészen
bizonyosan tovább fog növekedni, hiszen Snowman apaságú bikaborjainak szőrmintái már úton vannak a genomikus vizsgálatokra. Ave tehát nemcsak a híres Numero Uno anyja, hanem új
olasz csúcs-bikanevelő tehén. Három éve már, hogy az ötévesen
VG-88 bírálatot kapó tehén megkezdte első laktációját, aminek
eredménye: 2-0 305d 2× 12.882 kg 4,1% 3,5%.
A híres Shottle-lány tehát régóta szárazon áll, de még mindig
rendkívül eredményes embriómosási programokban vesz részt.
És amit muszáj hozzátenni: Ave impozáns megjelenésű állat.
Hatalmas, erőteljes mellkas és szügy, kiváló lábak jellemzik.
„Már a kezdetektől volt benne valami különleges. Családja min40
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dig is egyedi volt, de az Iron-leány anyja óta e vonal kiváló fitnesztulajdonságokkal is rendelkezik. Nem volt kérdés, hogy Ave-t
genomvizsgáltatni akarjuk – és ez volt a nagy történet kezdete” –
mondja Marco. Man-o-man-nel nem szerződés alapján mosták,
ez Marco ötlete volt. „Amikor megszületett az első három fia a
kilenc vehemből, akkor érkezett Pozzatti úr. Nagyon lelkes lett,
kiválasztott kettőt a háromból, Numero Uno volt az egyik” – meséli Marco. A Man-o-man fiúk mellett (egyikőjük Garcia a CIZnél szintén igen jelentős, 2392 gTPI értékkel) adtak el számos
mesterségesnek Planet, Million, Super apaságú kisbikákat is.

Egyenesen Észak-Amerikából
Az Amighetti farmon sétálva két dolog hívja fel magára a figyelmünket: 1. minden hely tele van fiatal állatokkal, („nincs már
helyünk, elkezdtünk új férőhelyeket építeni, mert sok állatunk
hamarosan megszületik”) és 2. a kiváló Ave és családja bizony
termel, dolgozik. Ahogy említettük, Ave-nek már 40 üszője van.
Ha megnézzük az utódainak genomikus értékeit, könnyű megérteni, miért mossák még mindig örömmel ezt a fertilis Shottle
tehenet. Igen, a negyven lánya mellett már számos vehem áll
rendelkezésre olyan a donor bikáktól, mint Lauthority, Artes és
Sudan!
Ave legidősebb VG-88 lánya Damion apaságú, két fia –
Goldwyntól és Atwoodtól – már egy mesterségesen állnak. Ave
lányai Planet-től hamarosan leellenek és termelésbe kezdenek:
nem meglepető, hogy igen magas gTPI értékekkel rendelkeznek.
Világos: még csak a kezdetén vagyunk Amighetti Numero Uno
családja elsöprő karrierjének. A család alapítása 1979-re vezethető vissza, amikor Center-Field Elevation Berta importja megtörtént Észak-Amerikából és a tehén elfoglalta helyét a tenyészetben.
Ez a nagyszerű család nyereséget hoz az Amighettik generációinak, ahhoz pedig nem férhet kétség, hogy hatása a világ holstein
tenyésztésére jelentősen növekedni fog.
Forrás: Holstein International
2011 december, 30. oldal.
szerző: Jan Bierma
Fordította: Veres Zoltán
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Tőgybimbó állapotát értékelő rendszer II. rész
Az előző számban megjelent cikkünkben arról számoltunk
be, hogy szerencsés kategorizálni a tőgybimbók alakját, és
állapotát. Így időben fény derülhet a jövőben felmerülendő
problémákra.
A jelen publikációban a rendellenességek, és a betegségek kialakulását boncolgatjuk, táblázatok segítségével. Melyek nem azt
foglalják magukba, hogy a tőgybimbó elváltozását, mely kórokozó okozza. A helyzet az, hogy sok esetben, az elváltozások
számos tényező miatt lehetségesek.
Az 1. táblázat megmutatja a lehetséges klinikai tüneteket és a
helyüket, megjelenésüket a tőgyön. A 2. táblázat leírja a különböző tényezőket, amelyek befolyásolhatják a tőgy funkcióját és
választ kaphatunk, hogyan ismerhetjük fel ezeket.
Első tejsugarak után, de fejés előtt: A tapasztalat azt mutatja,
hogy a tőgybimbó értékelések a fejés előtti első tejsugaraknál,
tehát még a fejés előtt megmutatja, a krónikus betegségek miatti
legfőbb elváltozásokat.
Fejés utáni értékeléskor - a fejőkehely levételekor – átmenetileg megjelenhetnek rövid távú elváltozások a gépi fejés miatt.

Hiperkeratózisos
tőgybimbómetszet
mikroszkópos képe
Mivel a tőgybimbó hosszadalmas kiképzésnek van kitéve, a
stimuláció, a fejések miatt, érdemes feljegyezni, hogy mikor
volt utoljára fejve. A négy bimbót külön kell értékelni. A bimbó
hossza és alakja befolyásolja a hiperkeratózis előfordulását. A
hegyes végű tőgybimbónál gyakrabban kialakul hiperkeratózis,
mint kerek végű bimbónál. A sima végű
tőgybimbónál alakul ki legkevésbé. A
kutatások azt jelzik, hogy a hosszú tőgybimbónál több a hiperkeratózisos, mint
a rövid tőgybimbónál, illetve az elülső
tőgybimbóknál is kevésbé alakul ki,
mint a hátsóknál.
Az amerikai és a holland eredmények
azt mutatják, hogy a magasabb tejhozamú teheneknek jelentősen rosszabb a
tőgybimbó kondíciójuk, mint az alacsonyabb tejhozamú társaikénak.
Változások a tőgybimbó bőrén, gyakorta kapcsolódhatnak a hideg időjáráshoz, a csípős szélhez, a nem megfelelő
takarmányhoz, vagy akár egy helytelen
szerhasználathoz. A tőgybimbó pontozásánál fel kell állítani a diagnózist, nagy
körültekintéssel. Minden olyan tényező,
amely befolyásolhatja a bimbót, számításba kell venni.
Legalább 20 tehenet vagy a csoport
20%-át meg kell vizsgálni, mikor értékeljük a tőgybimbót.
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Az időjárás szélsőséges változása a legfőbb oka, a tőgybimbó
állapotának romlásában. A hiperkeratózis önmagában nem utal
arra, hogy fejés eszközei meghibásodtak, vagy akár kapcsolatban hozható lenne a nagyfokú fertőzési aránnyal. Mindenestre
a fejőgép optimális beállítása elengedhetetlen, a professzionális
fejésnél. Ha igyekszünk mindezekre odafigyelni, lecsökkenthetjük a hiperkeratózisos egyedek számát.
1. táblázat: Tőgybőr elváltozásainak típusai
Válaszreakció
Klinikai jelek és helyi tünetek
Akut trauma
Horzsolás és bevérzés bárhol a
tőgyön
Sérülés a felszínen Tőgybimbón és tőgybimbó végén;
és varasodás
különböző károsodások megjelenése
Vérbőség
Rövid távú ödéma és bevérzés a
bőrön
Fokozott ödéma
Ödéma jelen van több napon át,
rendszerint az újdonsült tehén, vagy
az először ellett üszőknél fordul elő
Szárazság
Tőgybimbón és a tőgybimbó végén
fordul elő
Fibrózis
Tőgybimbón jelentkezik,
előfordulhat, hogy korlátozza a
tejáramlását
Keratin képződés
Hiperkeratózis, lehet különböző
mértékű, enyhétől a durváig
Nekrózis
Bőr hámlása, rendszerint az első
ellésnél, tőgygyulladás esetén
Himlő
Kis gennyes pattanások a tőgybimbó
bőrén
Vízhólyagosodás
Hólyagok a tőgybimbó bőrén
Tőgybimbó bőrének kóros elváltozásai
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2. táblázat:
Tényezők
Akut trauma

Bakteriális fertőzés
Kemikáliák
Fejőgép eszközei

Vírus fertőzés

Időjárás: szél
napégés
hideg

Következmények
-sérült csülök- tört, vagy vágott köröm
-sérülés a tőgy felszínen és varasodás- felszíni trauma eredménye
-horzsolás- istállóban
-nekrózis- elégtelen vérellátás
-fibrózis-gyógyuló sérülések eredményeképpen
-pattanások- hólyagok lehetségesek, nem gyakori
-nekrózis- okozhatja staphylococcal toxin és a hideg időjárás
-száradás- néhány tehéntől, az egész állományt érintheti
-sérülés a felszínen, kisebesedés- kemikáliák hosszas használata esetén
-nekrózis- rendszerint a kemikáliák keverése esetén
-vérbőség- átmenetileg a fejés alatt
-rövid ideig tartó ödéma- vákuum szinttel lehet kapcsolatos, túlfejés, pihenő szakasz időtartama
-petechial hemmorrhage- magas vákuum, gyenge masszázs, túlfejés, vagy túl nagy fejőgumi esetén
-hiperkeratózis, ciklikus belső nyomás, vákuum nyomás, túlfejés, fejőkehely bélés típusa, fejés időtartama
-vérbőség- korai tőgygyulladás esetén
-hólyagosodás- korai tőgygyulladás esetén
- sérülés a bőrfelszínen (tőgybimbó végén, vagy egészén), összefüggés lehet a tőgygyulladással, melynek
eredménye lehet nekrózis és fibrózis
-kiszáradás- késő ősszel, kora télen
-erithéma- gyakran a déli órákban legeltetett szarvasmarháknál fordul elő
-sérülés a bőrfelszínen, kisebesedés- nem gyakori
-kiszáradás- gyakorta a csípős széltől
-sérülés a bőr felszínen, kisebesedés
-nekrózis a fagytól- gyakori mikor ödémás az állat
-sebzések- krónikus időjárási probléma
-fibrózis- súlyos károkat okozhat a tőgyön

Eredeti cikk címe: „Here’s a system for evaluating teat condition”
Szerző: Jenks S. Britt, D.V.M., and Ralph Farnsworth, D.V.M.
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Magyarországi képviselet:
2071 Páty, Somogyi Béla út 55.

www.veyx.hu info@veyx.hu
Tel.:+36 23/343-087 Fax:+36 23/344-754
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• HERBÁRIUM
MILKY
BORJÚ TEJPÓTLÓ ÉS
TEJ KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY

• HERBÁRIUM BORJÚ
TAKARMÁNY
TAKARMÁNYKEVERÉK

• HERBÁRIUM ALFA
BORJÚ INDÍTÓ/NEVELŐ KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM BÉTA
NÖVENDÉK MARHA KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

• HERBÁRIUM GAMMA
TEJELŐ TEHÉN KOMPLETT PREMIX
GYÓGYNÖVÉNY KIVONATTAL

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

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

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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