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Egyesületi élet

A felelős kiadó jegyzete
– Reményteljes évkezdés… –
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE
Érdekes és egyben felfokozott hangulatú időket élünk…
A magazinunkban közölt gondolatok, szakmai cikkek, beszámolók – sokak megelégedésére széles palettáját ölelik fel a gyakorlati tenyésztési ismereteknek, kitekintést nyújtanak a világban
zajló eseményekre és gyakran személyes véleményt fogalmaznak meg néhány folyamatról.
Ezek általában válasz nélkül maradnak. Legtöbbször a tollforgató már-már úgy érzékeli, hogy gondolatai csupán pusztába
kiáltott szavak. A szerkesztő, a felelős kiadó mindig örömmel és
tisztelettel fogadja azt, ha valakiben magazinunk írásai kapcsán
esetleg újabb gondolatok fogalmazódnak meg és azt hajlandó
közölni is velünk. Van, amikor ez csupán gyors elektronikus levelezésben teljesedik ki, máskor azonban olyan téma kapcsán
kapunk válaszlevelet, amely méltán tart szélesebb olvasói közönség érdeklődésére számot.
A tenyészállatokat kísérő dokumentációk manipulálásáról, hamisításáról több ízben is tudósítottunk már magazinunk hasábjain.
A legutóbbi kiadásban valószínűleg a szokásosnál is indulatosabban fogalmaztam…
A feltárt „ügy” nagyságrendje és a hamisítók arcátlansága felett
érzett elkeseredésemben úgy tűnik szerencsétlenül összerakott
fordulatokat alkalmaztam, megbántva ezzel a vizsgálati folyamat olyan szereplőit is, akik becsülettel, legjobb tudásuk szerint
végzik és végezték munkájukat.
Nem ez volt a szándékom!
A kérésüket elfogadva helyt adunk véleményüknek és teljes terjedelemben közöljük az MVH felénk intézett levelét. Részünkről ezzel a gesztussal az ügyet lezártnak tekintjük.
„A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) észrevételei a tenyészállat-exporttal kapcsolatos visszaélésekről
szóló cikkhez
Bognár László, a Holstein Magazin felelős kiadója a lap 2011/1.
számában megjelent jegyzetében („A felelős kiadó jegyzete –
Reményteljes évkezdés…–”) részletesen foglalkozik a tenyészállat-export kapcsán feltárt visszaélésekkel, amely során a csalók
a származási lapok adatainak hamisításával tévesztették meg a
gyanútlan vevőket, eladókat és az érintett hatóságokat. Idézzük
a cikk általunk kifogásolt részét:
„Azt a helyzetet ismerték fel a tilosban járók, hogy a lapok „olvasása” és értelmezése egy külön szakma! A törzskönyvezés bizonyos szakmai ismereteket feltételez. Ennek voltak híján a támogatást odaítélők és kifizetők… Elvileg szabályozott módon, de
amint azt megtapasztaltuk pusztán egy dolgot figyeltek „van lila
papír vagy nincs lila papír?!”
Ennek alapján könnyen az lehet az érzése az olvasónak, hogy az
4 Holstein Magazin

exporttámogatások hamis származási lapok alapján történő kifizetése – és ezzel a csalási kísérlet sikere – kizárólag a támogatási
kérelmeket elbíráló hatóság, azaz a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) munkatársainak szakmai hiányossága
vagy hozzá nem értése eredményeként valósulhatott meg, ezért
szükségesnek érezzük, hogy a származási lapokkal összefüggő
feladatok ismertetésével az olvasó átfogó képet kapjon a történtekről.
Fontos leszögezni, hogy az MVH az exporttámogatás odaítélése
során számos dokumentum (exportbizonyítvány, export-visszatérítési kérelem, vámokmányok, T5 okmány, állatjóléti jelentések, stb.) meglétét, és azok adattartalmát köteles a vonatkozó
jogszabályok szerint megvizsgálni, tehát a bírálat nem egyetlen
származási lap másolatának meglétén áll vagy bukik. Az igaz,
hogy az MVH munkatársai nem rendelkeznek a törzskönyvezéshez szükséges szakmai ismeretekkel, de ez nem is elvárás velük szemben, hiszen az MVH eljárása e tekintetben a feladattal
megbízott Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete (HFTE) és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) szakemberei által
kiállított és hitelesített származási lapokon alapul.
A visszaélések felfedezése után a fentiekre tekintettel, a probléma megoldását célozva az MVH egyeztetést folytatott az érintett
szervezetekkel és hatóságokkal, amely során kérte a HFTE-től a
fajtatisztaság feltételrendszerének pontos és egyértelmű meghatározását. A komoly szakmai felkészültséget igénylő törzskönyvezési feladatok bonyolultságát jelzi, hogy az egyesület több
állásfoglalást is kiadott, illetve módosított a hamisítási ügyek
kipattanása óta. Jelenleg várjuk a 2011. január 17-én, az ös�szes érintett hatóság és szervezet – a HFTE, a szakminisztérium,
az MgSzH, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az MVH
– részvételével tartott egyeztetésen megígért „végleges” egyesületi állásfoglalást, hogy az abban foglaltakat beépíthessük az
MVH kérelem-bírálati eljárásrendjébe.
Bognár László, aki egyben a HFTE ügyvezető igazgatója is, írásában nem tért ki arra, hogy a HFTE (mint utóbb kiderült) a
nem fajtatiszta állatokat is ugyanabba a törzskönyvi kategóriába
sorolja, mint a fajtatiszta tenyészállatokat, azaz – eltérően a nyugat-európai gyakorlattól – nem jelzi a lapokon egyértelműen,
hogy az állat fajtatiszta vagy sem. Felvetődhet az a kérdés is,
hogy a hazai sajátosságokra való tekintettel nem kellett volna-e
a hamisítást nehezítő vagy megakadályozó intézkedések bevezetésével (hologram, biztonsági papír, stb.) már korábban gondoskodni a származási lapok „védelméről”.
Összefoglalásként szeretnénk megjegyezni, hogy megítélésünk
szerint a származási lapok hamisításának lehetőségét a csalók
több tényező együttes mérlegelése alapján gondolták és merték
kihasználni, de semmi esetre sem az MVH „van lila papír vagy
nincs lila papír?!” gyakorlatára alapozva.
Mindig örömmel veszünk részt a különböző szakmai szerve2011/2
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zetekkel való közös munkában, ha az előreviszi közös céljaink
megvalósítását, de nem tartjuk korrektnek, ha egy adott probléma napvilágra kerülése után – és nem előtte – arról beszélnek az
illetékesek, hogy mit kellett volna másnak másként tennie. Jelen
pillanatban azonban nem is ez a legfontosabb, hanem a feltárt
visszaélések orvoslása, és a hasonló esetek megelőzése. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az MVH – a HFTE-vel való hatékony
szakmai együttműködésre alapozva – az egyesület bevonásával
ellenőrzi a kérdéses származási lapokat, és amennyiben indokolt, a jogosulatlanul igénybevett támogatásokat (a megfelelő
összegű szankció alkalmazásával együtt) visszaköveteli az érintettektől.
Hajdu Zoltán
igazgató
Piaci Támogatások és külkereskedelmi
Intézkedések Igazgatósága MVH”
Az „ügy” azonban még koránt sem ért véget! Egyesületünk küldöttei szokatlanul korai időpontban gyűltek össze, hogy a kora
tavaszi regionális gyűléseken megvitatott és elfogadott változtatásokat keresztül vigyék és alapdokumentumainkat – jelesül
az Alapszabályt és a Tenyésztési Programot ismét teljesen naprakésszé, a hazai és az Uniós közösségi jog szempontjaiból is
megfelelő állapotúvá alakítsák. Azért volt erre minden korábbinál nagyobb szükség, mert fel kell készülnünk arra, hogy a
hamisítási, illetve jogosulatlan előnyök igénybevétele miatt indított eljárások során Egyesületünk által kiadott állásfoglalások
perdöntőnek bizonyulnak és azt sziklaszilárdan alá kell tudnunk
támasztani egy bírósági tárgyalás során is.
Szólnom kell a hazai kiállítási szezonról is, hiszen Hódmezővásárhelyen minden korábbinál magasabb színvonalú tenyészállat
bemutatót és nyilvános bírálatot ünnepelt a szakma. A tenyésztők csodálatosan felkészített tenyészállataik színe-javát tudták
bemutatni „Európa talán legszebb szabadtéri bemutatóterén” –
és ezek már idei bírónk, Ken Proctor szavai, aki az Egyesült
Királyság több mint 100 év hagyományával rendelkező Holstein Egyesületének előző elnöke és egy 400 tehenes tejtermelő
gazdaság büszke tulajdonosa, rangos rendezvények megbecsült
nemzetközi show bírója, kiváló ember.
A ringben végzett munkája során előző mondatom minden egyes
jelzőjére rászolgált, hiszen olyan szemmel figyelte a bemutatott
csodálatos egyedeket, amely alapján a kintről figyelő szakemberek néhány osztály után ráéreztek arra a konzekvens szempontrendszerre, amely alapján rendkívüli magabiztossággal,
megingathatatlan érvrendszerre alapozva hozta meg döntéseit.
Tankönyvi lecke-szerűen alkalmazta az európai bírói iskola elveit. Óriási hangsúlyt fektetett a funkcionális küllemre és azon
belül is a tőgy- és lábalakulás jellemzőire. Indoklásaiban nagyszerűen követhettük tiszta logikáját és csak egyetértően tudtuk
ünnepelni a nyerteseket.
Ezen a napon mindenki nyert, hiszen bátran elmondhatjuk, hogy
a vásárhelyi Holstein-show olyan rangra emelkedett, amelyen
a részvétel is valóban dicsőséget jelen és végre igazi érzelmek,
indulatok övezik az egyes helyezéseket. Nagyszerű érzés az, ha
napokig az a téma a szakemberek között, hogy melyik egyed és
miért ért el éppen olyan helyezést, mi lett volna ha… Ezek nagy2011/2

szerű dolgok. Egy biztos: azok a közmegbecsülésnek örvendő,
kiemelkedő szakmai képesítéssel rendelkező show-bírók, akiket
idén is, de az elmúlt évek során egyaránt sikerült felkérnünk erre
a megtisztelő feladatra valamennyien Magyarország jó hírét viszik és a magyar tenyésztők kiváló szakmai felkészültségéről,
tenyészállataik kiemelkedő minőségéről szólnak elismerően a
világban.
A másnapi ügyességi versenyen és a vasárnapi gyermek felvezetői versenyen pedig megismerhettük a kiváló embert, aki a
döntéseket követő emberi/gyermeki reakciókat is példaértékűen
tudta kezelni, mindenkiben jó érzést hagyva hátra.
Magazinunk hasábjain is szeretném megragadni az alkalmat,
hogy megköszönjem valamennyi résztvevőnek a felkészítés
hosszú és fáradságos munkáját és azt – ahogy mondani szokták
– hogy jelenlétükkel, bemutatott egyedeikkel emelték a rendezvény színvonalát!
Köszönjük!
Egyesületünk ismét meghívta Európa legjobb állatfotósát és így
ez a nagyszerű esemény sem marad dokumentálatlan. A képek
egy részét megújult weblapunkon és a hírlevélben már láthatták
Kedves Olvasóink.
A többi regionális kiállítás is előkészületi szakaszába érkezett,
de mindenki a nagy bejelentéseket várja, hiszen a 6. évet tapossuk az előző OMÉK óta.
Itt és most is ki kell jelentenünk, hogy központi szándék és akarat egy sikeres, az eddigi koncepcióktól jelentősen eltérő OMÉK
megrendezése, amelyben számítanak a magyar állattenyésztők
szakmai munkájára. A kiállítás időpontjaként szeptember 28tól október 2-áig terjedő időszakot jelölte meg az AMC, amely
a közbeszerzést kiírta. Sokak – talán joggal – úgy vélik, hogy
meglehetősen késő van már egy ilyen nagyságrendű kiállítást
most elkezdeni megszervezni…
Rengeteg a kérdőjel és a tisztázatlan kérdés. Sok a szerepzavar.
Nos, ebben sok az igazság, de ne feledjük: sikeresen vettük az
előző két OMÉK szervezési akadályait is!
Bízzák ránk – és a sikert garantáljuk!
A fentiek tükrében azonban elgondolkodtató a másik két – Farmer Expo és a Kaposvári Állattenyésztési Napok (KÁN) helyzete. Hamarosan tenyésztőink részére egy körlevelet küldünk,
amelyben fel kívánjuk mérni az igényeket. A Farmer Expo időpontja és szakmai tematikája elvileg lehetővé teszi egy normális
évhez hasonló kiállítás megszervezését, míg a kaposvári időpont
– két héttel az OMÉK előtt – elgondolkodtató.
A szervezők elmondása szerint itt más a fő motívum: „50 éves
az agrár-felsőoktatás Kaposváron és 10 éves a Kaposvári Egyetem”. Hivatalos álláspontunk az, ha az OMÉK helyett a tenyésztők egy része inkább ide hozná a tenyészállatait és az ipar beszállítói is itt próbálnak üzletet kötni, mi ott várjuk majd Őket és
mindenben állunk rendelkezésükre.
Ehhez azonban hamarosan döntéseket kell hozniuk és ezek alapján mi is meghozzuk a magunkét.
Úgy gondoljuk, hogy rajtunk nem múlik…
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A biztonság kulcsa – a hazai tenyészérték!
Siposné Ruszkai Krisztina
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE

Kora tavasszal, mint eddig is, idén március elején is megrendeztük területi értekezleteinket, melyeken tagjaink tájékoztatást
kaptak elvégzett munkánkról, terveinkről, az aktuális történésekről, eseményekről. Az egyik legérdekfeszítőbb előadás írott
változatát tárjuk most olvasóink elé.
A bikaválasztás nem könnyű feladat. Gyakran felmerül bennünk a kérdés: Vajon jobbak-e a hazai bikák, mint az a rengeteg
import, amelyek ajánlatával elárasztanak minket? Melyik bika
használata eredményez nagyobb profitot tenyészetemben? Megéri-e a legígéretesebb fiatal import bika a magas árat? Biztos,
hogy itthon is az ígért eredményt fogja nyújtani?
Ezekre a kérdésekre kerestem a választ a tenyészértékbecslési
eredmények alapján. A következőkben a hazai bikák tenyészértékének megbízhatóságát szeretném alátámasztani konkrét
eredményekkel, hogy bátrabban használják őket a tenyésztők.
Minden leválogatásnál a hivatalos tenyészértékbecslés adatait
használtam fel, amelyeket kimutatásonként pontosan meg is jelölök.
Mindenekelőtt a hazai bika fogalmáról: hazainak minősül minden olyan bika, amely hivatalos hazai ivadékteljesítmény-vizsgálatban (ITV) indult és lányainak eredményei alapján értékelődött. Ennek jelentősége a genotípus és a környezet kölcsönhatásában rejlik. Nem mindegy ugyanis, hogy egy ivadékvizsgálati
eredményt milyen genetikai összetételű állományon, tartástechnológia és takarmányozás mellett, milyen éghajlaton állapítottak
meg. Például egy bikától, amelynek lányai holland vagy dán családi gazdaságokban termelnek, és azok eredményei alapján értékelődik, hasonló eredményt csak alacsonyabb megbízhatósággal
várhatunk egy magyarországi nagy létszámú telepen.
Munkám során tapasztalom, hogy arányaiban hatalmas mennyiségű import sperma érkezik országunkba. Eközben a hazai bikák
felhasználása folyamatosan csökken. Hasonlóan kedvezőtlen
statisztikával Európában egyedül Szlovákia rendelkezik, igaz,
nekik nincs nemzeti tenyésztési programjuk sem. Felmerültek
bennem az alábbi kérdések: Vajon tényleg annyira jók állományunk számára az import bikák, mint ahogyan a külföldi eredményeik alapján remélhetjük? Hogyan állják meg a helyüket a
magyar bikák a külföldi áradattal szemben?

egyed rendelkezett magyarországi központi lajstromszámmal,
tehát ennyi került az évek során behozatalra. Az 1786 bikából a
TOP 50-ben viszont csak 22 egyed szerepelt. Ez az értékesebb és
drágább szaporítóanyag azonban az MGSZH karantén depójának adatai szerint kisebb mennyiségben került hazánkba. A széleskörű használatra szánt, nagy mennyiségben importált sperma
az apaállatok második, harmadik vonalából kerül ki döntően.
(Tehát nem csak a legjobb bikákat hozták be! Érdemes körültekintően választani az import bikák közül!)
A központi lajstromszámok kiadásának statisztikája tükrözi az
import európai országoktól eltérően magas mértékét.

Először megvizsgáltam, hogy a Magyarországra importált bikák
világviszonylatban milyen kategóriából kerülnek ki.
A 2005. évi februári Interbull állományból indultam ki. Ös�szesen 46.851 egyed rendelkezett HGI értékkel, ezekből 1786
6 Holstein Magazin
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2006 óta folyamatosan nő a behozatal, 2010-re a lajstromszámok 61,7 százalékát már import bikákra adtuk ki.
A felhasználás aránya is tükrözi ezt a tendenciát. Miközben az
import bikák használata egyre nagyobb teret hódít, a hazai bikák
felhasználása folyamatosan csökken.

Az ivadékteljesítmény-vizsgálatokra is kihat a felhasználások
ezen kedvezőtlen aránya. A tavalyi év az eddigi negatív rekordot
képviseli. Még soha nem volt olyan alacsony az indított bikák
száma, mint 2010-ben, amikor 41 bika indult! Ebben szerepet
játszik a tenyésztők hozzáállásán túlmenően a mesterséges termékenyítő vállalkozások óvatosabb befektetési hajlandósága is.
A fiatal évjáratok felállításának költségét a minősített legmagasabb tenyészértékű bikák szélesebb körben való használatából
származó árbevétel fedezné.
A legfontosabb, amiért az ITV-t nem hagyhatjuk lecsökkenni,
az a hazai referenciabázis fenntartása. Ha nem lenne lányok
alapján, a hazai környezetben megállapított tenyészérték, akkor
néhány év elegendő lenne arra, hogy hazai bázison értékelhetetlenné váljon bármely külföldön megállapított tenyészérték! A
„kontroll” lehetőségét veszítenék el a magyar tenyésztők. Megfosztanánk magunkat a genomikus tenyészértékek extrapolálásához szükséges
referencia adatbázis felállításának lehetőségétől is. Hiszen ha
nincs mihez viszonyítani a genomanalízis információit, akkor
azok jelentését sem
tudjuk feltárni.
2011/2

Az ivadékvizsgálatban induló bikák ma már mind rendelkeznek
genomikus tenyészértékkel. A hazai mesterséges termékenyítő
állomások csak a legjobbakat indítják, hiszen ha rendelkezésükre áll a genomika, miért ne alkalmaznák? Ezzel csökkentik
a pénzügyi kockázatot. Ezért merem bátran ajánlani az ivadékvizsgálatban induló bikák használatát tenyésztőinknek, hiszen
genomikusan szűrt, legkiválóbb bikáktól juthatnak szaporítóanyaghoz hihetetlenül kedvező áron! Az ITV-ben induló legfiatalabb bika évjárat egyedeiről el lehet mondani, hogy a jelenleg
kínált minősített bikák tenyészértékét meghaladó genetikai
értéket jelentenek! Ezért célszerű ivadékvizsgálatot fogadni, a kockázat a mai technikával szinte minimális, ár-érték
arányban pedig verhetetlen az ajánlat. Mindeközben pedig
a vizsgálatban részt vevő tenyészetek támogatják a hazai tenyésztést és a referenciabázis fenntartását, a hazai holstein
tenyésztés jövőjét!

A következőkben nézzük meg a konkrét eredményeket, amelyek értékelésekor szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy
a hazai évjáratokból kikerülő és tenyészértéke alapján nagyobb
adagszámban használt bikákat egy világméretű, hatalmas kínálat minősített és szelektált hányadával vetjük össze. A számok
törvénye alapján is nehéz helyzetben vannak a bikáink a világ
vezető bikáival zajló versenyben, ezért is nagyon értékesek az
elért eredményeik.
Tehát nézzük, hogyan teljesítenek a hazai bikák az importhoz viszonyítva. Egy olyan leválogatás következik, amelyhez a 2010.
évi negyedik tenyészértékbecslés eredményeit használtam fel. A
publikálható lista bikáit évjáratonként szétválasztva, HGI rangsor alapján vetettem össze egymással. Azon bikák alkotják a
publikálható kört, melyek leányai legalább 10 környezetben termelve, minimum 60%-os megbízhatóságú hazai tenyészértéket
adnak apjuknak. A HGI pedig azért egy jó összevetési alap, hiszen a tulajdonságokra vonatkozó tenyészértékek súlyozásával
kifejezi a ma kívánalmai szerint kialakított tenyészcélt.
1. táblázat: Az 1997. születési évű bikák rangsora
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Az 1997. születési évű bikák rangsorát nézve a TOP 10-ben három magyar bika szerepel. A rangsort RAMOS vezeti, és rögtön
a második helyen egy magyar bika, BG SIEGFRIED STORMET szerepel! Ötödik helyen van SAPHIR-ET, és az évjáratából
kilencedik HUN PERO RAJONGÓ MANDEL-ET. Már rögtön
az első vizsgált évjáratnál bizonyítják a magyar bikák helyüket a
tenyésztők választásában.
Az 1998-as évjáratot O-MAN vezeti, mindannyiunk számára
ismert, bikaelőállító apaként is nagy sikerrel használt világhírű
bika. Nem meglepetés tehát, hogy évjáratában vezeti a listát. De
mögötte közvetlenül magyar bika kap helyet, VAJHÁTI TÓBIÁS WADE. Ez kiemelkedő teljesítmény! A hatodik helyen BG
ULYSSES ZEBO-ET, tehát ebből az évjáratból két magyar bika
került az első tízbe. (2. táblázat)
Most nézzünk meg két évjáratot a 2000-es évekből is.
A 2000-es évjáratú bikák összevetésében is két magyar bika
került az első tíz közé. VAJHÁTI ZAIRE AARON a negyedik
helyen, GELEJ ZSILETT OUTSIDE a tízedik helyen áll a rangsorban. (3. táblázat)
A 2001-es évjáratot a méltán híres és kedvelt TOYSTORY vezeti. Ez a bika szintén világhírű, számos nagy teljesítményű és
küllemileg is kiváló lánya mellett bikaelőállítóként is sikeres.
Ez az évjárat három magyar bikát eredményez a TOP 10-ben: BG
ASSISI MANAT a hatodik helyen, míg OMT-ALTA GILETTE

INQUEST-ET és VAJHÁTI ZSENGE MTOTO a kilencedik és
tizedik helyen állnak. (4. táblázat)
Ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy a hazai évjáratok legjobb 6-7 egyede, mely szerepet kap minősítését követően a köztenyésztésben, évjáratának száznál is népesebb, szelektált import
hányadával összevetve egyáltalán nem játszik alárendelt szerepet. „Második körös” eredményükkel több száz, vagy akár ezres
létszámú utódcsoport alapján bizonyítják, hogy tenyészértékük
karakterében megegyezik az első minősítésükkor becsülttel. Tehát bátran használhatjuk a hazai bikákat, hiszen méltó vetélytársai importként behozott társaiknak!
A következő leválogatás alapját két különböző időpontban készült, a 2005. februári és a 2010. áprilisi tenyészértékbecslés
eredményei képezik. Ennek a jelentősége, hogy az időszakon
belül nem történt bázisváltás, tehát azonos bázison, egymással
összevethető két eredményt kapunk. Illetve, hogy az importként
beérkező bikák ez alatt az 5 év alatt már itthoni, „második körös” lányaikkal is értékelődnek, tehát megállapítható, hogy a hazai környezeti hatások hogyan alakítják az előzőleg külföldön
elért eredményüket. A bikákat itt is évjáratonként értékeljük.
Az alábbi ábrák százalékosan mutatják be, hogy az ígérethez
képest milyen irányban és százalékosan milyen mértékben
változtak az eredmények bizonyos tulajdonságokban, a két
tenyészértékbecslés összehasonlításával.

2. táblázat: Az 1998. születési évű bikák rangsora

3. táblázat: A 2000. születési évű bikák rangsora

4. táblázat: A 2001. születési évű bikák rangsora
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adódhatnak, például ha egy tőgytulajdonságokban javító hatású
bikáról van szó, a célpárosítások során valószínű, hogy az ezekben javításra szoruló egyedekkel párosítják őket, ami némileg
torzíthat a bikák eredményein. De ez egyaránt igaz a hazai minősítése alapján használt tenyészbikák körére is.

Az 1997-es születési évjáratú bikák esetében a termelési tulajdonságok eredményei hozták az első tenyészértékbecsléskor
ígért eredményt, a hazai bikák esetében még javulás is látható.
A küllemi mutatóknál a lábindex esetében az import bikák nem
tartották a hozzájuk fűzött reményeket. Százalékosan nagyot zuhant az eredményük, amit a hazai tartástechnológiai környezettel
magyarázhatunk.

A 2000. évben született bikák esetében a magyar bikáknál is tapasztalható némi negatív irányú eltérés, míg az import bikák esetében nem csak a küllemi mutatókban, hanem a zsír tenyészérték
esetében is romlottak az eredmények.

A 2001-es születésű hazai bikák mind küllemi, mind termelési
eredményekben felülmúlták az ígéretüket. Az „ígéret” az első
minősítés tenyészértéke, míg a nagy utódszámú, magas megbízhatóságú tenyészérték csak a széleskörű használatot követően
születhet meg. Az import bikák termelési tulajdonságokban és
tőgyindex tulajdonságban is rontottak, míg a lábindex esetében
javult teljesítményük.

Az 1998-as születésű import bikák esetében is a lábindexnél
tapasztalhatunk zuhanást. A hazai bikák eredményei kiegyenlítettnek mondhatók. A minimális eltérések a célpárosításokból
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A következő leválogatásban csak import bikák eredményeit tanulmányoztam. A kimutatás alapja a 2010. évi decemberi
tenyészértékbecslés volt, az alábbi kritériumokkal szűrve:
•
MHGI minimum 1000
•
Érkezési kód: sperma
•
Megbízhatóság minimum 90%
A megbízhatóság kritériumával kiszűrhetőek azok a bikák, amelyek itthon kevés lányszámmal rendelkeznek. A bikák sorrendjét
az MHGI-HGI különbség adja, csökkenő sorban. Ezzel a kimutatással összevethető az, hogy jelenleg egy adott bika milyen
külföldi eredménnyel rendelkezik, és közben itthoni lányai alapján milyen tenyészértéket realizál a magyar környezetben.
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A lista élére GOLDWYN került. Ez meglepő, hiszen nagyon sikeres bikáról van szó. Ennek dacára miközben 1289 MHGI értékkel
rendelkezik az Interbull listán, itthon 119 lánya alapján 972 HGI értéket ért el. Tehát az itthoni környezetben 317 HGI értéket rontott.
A tej tenyészértéke is hasonlóan alakul, míg az Interbull listán 242, az itthoni tenyészértéke 185.
A listán második Bolton. Az ő esetében is elmondható, hogy a magyar viszonyok nem segítik hozzá, hogy leányaik kihozzák magukból a maximumot. Míg az MHGI értéke 1462, a HGI értéke csak 1199, 263 értéket ront. Tehát a lista első oldalán olyan bikákat
láthatunk, amelyeknek nem kedvez az itthoni környezet.
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A HGI különbségek a harmadik oldalon egyre csökkennek. Itt már olyan bikákat láthatunk, amelyek nagyjából ugyanazt az eredményt érik el Magyarországon, mint azt külföldi lányaik alapján várhatjuk tőlük. Itt mondhatjuk azt, hogy a behozatalkori ígéretük
teljesült az itthoni környezetben.
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Amint a lista vége felé közeledünk, egy nagyon érdekes jelenség
mutatkozik. A HGI különbség negatív irányba vált, tehát ezek
a bikák a magyar környezetben jobban teljesítenek, mint amit
az Interbull lista a magyar bázisra prognosztizál. Ezen bikák leányainak kifejezetten kedvezőek a magyar körülmények, azon
képességeik, amelyek az eredeti környezetben nem tudtak igazán megmutatkozni, hazai telepeinken előnyére váltak az utódoknak. Kiemelném a listáról B-HIDDENHILLS MARMAXot.
Ez a bika az Interbull listán 1166 MHGI értéket ért el, de magyar
lányai alapján 1259 HGI értékkel rendelkezik. Az itthoni környezetben 93 HGI értéket javít a teljesítményén. Ugyanez mutatkozik a tej tenyészértéknél is, 2109 Interbull értékkel és 2125
hazai tej tenyészértékkel rendelkezik.
És, hogy a genotípus-környezet kölcsönhatás mennyire valós
jelenség, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy MARMAX
a magyar listavezető bika, 18192 BG CAMELOT MARMAX
apja, aki az Év tenyészbikája címet két alkalommal is elnyerte,
2009-ben és 2010-ben!
Az alábbi diagram alapja szintén a 2010. decemberi publikálható lista. A szűrés feltétele a központi lajstromszám legalább
15.000-nél magasabb számértéke, hogy a régmúlt bikáit ezzel
kiszelektáljuk. A minimum lányszám pedig 300, mert a hazai
populációra csak az elterjedten használt bikáknak van hatása.

Ez a grafikon százalékos arányban mutatja be azt, hogy egyes
tulajdonságok átlagában a hazai, illetve az import bikák az eredményesebbek. Például a HGI esetében: vettem a hazai bikák és
az import bikák HGI átlagát, ennek a kettőnek az összege adta a
100 százalékot, és ezen belül mutatja meg az ábra, hogy milyen
arányban vesz részt a két érték a száz százalékban.
Látható, hogy a HGI, zsír kg, tőgyindex és főleg lábindex esetében a hazai bikák magasan jobb eredményt értek el mint az
import társaik. Tej kg esetében az import javára billen a mérleg,
míg a fehérje kg tenyészértéknél kiegyenlített a verseny.
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Végül egy kimutatás, szintén a 15.000 központi lajstromszám
feletti bikákról. Itt csak a HGI átlagokat jelenítem meg szintén
százalékos formában, de lányszám szerinti szűrésenként. Minden esetben a hazai bikák HGI átlaga bizonyul magasabbnak,
de különösen az 500 lányszám feletti bikáknál, amelyeknek már
jelentős a hazai populációra gyakorolt hatása.
Összegezve, nem azt mondom, hogy nincs helye az import bikáknak a hazai piacon. Kimutatásaimmal arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem mindegy az, hogy milyen kategóriából származnak a behozott bikák. Sok esetben nagy az ígéret, aminek
velejárója a magas ár, de a jövőben, mint ahogyan az sok esetben
kimutatható, nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, a magas árhoz bizonytalan eredmény párosul.
Mindeközben a magyar bikák bizonyítottan versenyképesek,
kiváló a teljesítményük. Biztosan tartják azt az eredményt,
amelyet a szigorú hazai ivadékteljesítmény vizsgálati rendszerünkben lányaik alapján értek el, tehát használatuk kisebb kockázatot rejt magában. Mindemellett általában sokkal jobb ár :
érték aránnyal rendelkeznek.
Tudjuk azt, hogy a tejtermelő tehenészetek a leginkább kitettek
az import élelmiszerek negatív, árletörő hatásainak. Együtt tüntettünk az import áruk nagyarányú behozatala ellen. Ne hagyjuk
azt, hogy eközben a magyar bikák mellett egyre nagyobb teret
hódítson az import sperma forgalma, hiszen ezek a negatív hatások ugyanannyira érvényesek értékes tenyészállatainkra is. Miközben a magyar tenyésztő elvárja a társadalom széles rétegétől,
hogy az ő munkahelyével és az általa előállított áruval szemben
szolidáris legyen, a saját munkája során a racionális hazai beszállítói lehetőségeket nem veszi számításba.
A felhasználási statisztikák alapján a tenyésztők esélyt sem adnak a magyar bikáknak a bizonyításra, miközben láthattuk, hogy
az eredményeik magukért beszélnek.
Tegyünk érte, hogy ne legyen ekkora az ellentmondás!
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Megyei rendezvények 2011 tavasza

Békés megye

Csongrád és Bács-Kiskun megye

Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Heves, Pest megye

Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hajdú-Bihar megye

Vas, Zala, Veszprém megye
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Baranya, Somogy, Tolna megye

Fejér és Komárom megye

www.holstein.hu

13

Több, mint háromszázan az Aranytörzskönyvben

30851 0604 3 Jutka hetedik laktációjában érte el a százezret, oklevelét Szabó Lajos elnök-vezérigazgató vette át munkatársaival.

32075 0929 3 Edina 10. laktációs aranytörzskönyvi oklevelét Szabó Ferenc ügyvezető kapta kollégáival.

A Nemesszalóki Mg. Zrt. kettős avatással büszkélkedhetett, hiszen 30143 8543 1 Canki
és 30143 7036 7 Eitan is elérte a szintet. Az átadást csak az ötödik(!) laktációban termelő
Canki élte meg. Pethő István elnök, Baki Zoltán főállattenyésztő és csapata vette át az
elismerést.

Az
Zrt. zsigmondházi telepén is avattunk. 30141 9310 6 Alba oklevelét Mádl István vezérigazgató és dr. Takács2011/2
László
14Agroprodukt
Holstein Magazin
állattenyésztési igazgató vette át kollégáival.

30929 1410 5 Idős avatását már nem élhette meg, posztumusz elismerését Fábián József állattenyésztési ágazatvezető vette át kollégáival.
31291 0638 9 Sort
a seregélyesi
Sereg-Tej Kft.
eredménylistáját
gyarapítja.
A 8 laktációs tehén
oklevelét
Burghard Tibor és
Szászi Béla vette
át munkatársaikkal.

A Geo-Milk Kft. sárospataki tenyészetében is avatásra
került sor, itt 30047 2036 7 Gyáva eredményének
elismerését Leskó Magdolna ágazatvezető és kollégái
kapták.
30160 3160 6 Böbe a Kisalföldi Mg.
Zrt-nél már nem élte meg avatását.

A Narivo Kft. Igrici telepén négyes avatás várta az egybegyűlteket, s velük értük el a 300. aranytörzskönyves egyedet is. 30049
1478
2 Meteor, 30049 1667 0 Tégely, 30049 1275 5 Írisz és 30049 2490 7 Bátor közül csak az utóbbi kettő volt
már életben, a
www.holstein.hu
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többiek teljesítményét kopjafák jelzik a telepen. A büszke gazda Zámborszky György ügyvezető volt munkatársaival.
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Küldöttgyűlés 2011. április 6.

A megszokottnál korábbi
időpont ellenére közel kétszáz
fő részvételével rendeztük
meg éves küldöttgyűlésünket,
melyen az alapszabályt és
tenyésztési programunkat is
módosították a döntéshozók.
Emellett Kiss Ferenc elnök
értékelésében nem maradhatott
el az elmúlt év történéseinek és
teljesítményeinek áttekintése
sem.
Bognár László a tervezett változásokat, dr. Tatár
Gyula FB elnök a 2010-es pénzügyi részleteket
tárta a hallgatóság elé.

Az ágazat szereplői
is fontosnak érezték
megjelenésüket.
Köszönjük!

Juhász Zoltán hozzászólásában az ITV helyzetének erő2011/2
sítését
javasolta: el kell érnünk, hogy a programban részt
vevő tenyészetek ezért a különböző pályázati rendszerekben plusz pontot kaphassanak.

www.holstein.hu
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Az első laktációs Ezüstkanna-díjat
a Milkmen Kft. 8830 Maros egyede
16.884 kg st. éves termeléssel
érdemelte ki – díját Mayer Győző
tulajdonostárs vette át –,

míg a többlaktációsok legmagasabb
termelésű egyede 20.213 kg 305 napra
korrigált tejjel a Sárvári Mg. Zrt., szita
majori tenyészetéből 0752 Kandúr.
Elismerését Rózsa Géza tejtermelési
ágazatvezető vette át.

Gamós András a paksi Milkmen Kft-nél, Sóczó György a Kasz-Farm Kft-nél,

Emlékplakettel ez évben a 2010-es cremonai Európa18 Holstein
Magazinjutalmaztuk: a Geo-Fríz Kft. Onga
bajnokság
résztvevőit
képviseletében: Wilmuth Huber tulajdonos,

Idén négyen váltak Mestertenyésztővé.
Leskó Magdolna a sárospataki Geo-Milk Kft-nél,

Sütő János a Haladás Plus Kft-nél végzi
mesterien a tenyésztés nehéz feladatát.
Elfoglaltság miatt a hódmezővásárhelyi
kiállításon vette át díját.

a Lakto Kft. Dabas tulajdonosa Kővágó Ignác,

2011/2

a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. telepvezetője Bíró Sámuel,

a Pálhalmai Agrospeciál Kft. termelési vezetője Csermák István,

a Bicskei Mg. Zrt. ödön majori telepvezetője Andrássy István vette át a plaketteket.
Ők nem tudtak jelen lenni Domonyvölgyben, így Vásárhelyen kapták meg az elismerést.

Az elmúlt „Év tenyészbikája”
megismételve tavalyi szereplését
18192 BG Camelot Marmax lett, sőt a
2011. áprilisi rangsort is ő vezeti. Az
elismeréseket dr. Monostori István, a
Bos-Genetic Kft. ügyvezetője vette át.

A legmagasabb termelésű
telepeket is díjaztuk, 9500 kg st.
laktációs termelés felett 83 telep
vehette át elismerő oklevelét.
Az 50 tehén alatt zárt
tenyészetek legjobbjai: Terhes
Sándor Sarudról,

Itt ismertük el Szögi Szilvia és
Mészáros Kitti cremonai fiatal felvezető
versenyen bemutatott kiváló munkáját
is, de elfoglaltság miatt nem tudtak jelen
lenni, oklevelüket a május elejei
kiállításon adtuk át.
2011/2

a jánoshalmai
VM Szakképző
Iskola
képviseletében
Győry János
igazgató,
www.holstein.hu

19

Egyed Béla, a Tejút 2000 Kft.,
Hódmezővásárhely tulajdonosa.

A „nagyok” versenyében a 13.000 kg-ot
is átlépte a csaholci Herceg-Farm Kft. –
átvevő Herczegh Zsolt –,

második helyezett a paksi Milkmen
földesi Tejtermelő Kft.

Egyesületi élet

Bízunk a jövőben, de össze kell fognunk
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

Tizenöt éve ért el olyan szintet a holstein tenyésztőszervezet mérete, mely a küldöttközgyűlés küldöttgyűléssé minősítését tette
szükségessé. Idei, hosszú távú döntésekkel fűszerezett rendezvényünkre április 6-án a Lázár Lovasparkba vártuk a küldötteket és
meghívott vendégeinket.
Kiss Ferenc elnök megnyitójában összegezte az elmúlt évet, a
gazdasági válság kedvezőtlen hatásait a természeti körülmények
is erősítették. Az elmúlt húsz év „pénzbősége” belátható időn
belül nem tér vissza, az eddig létesített vagyontárgyak fenntartása elsődleges, hatékonyságnöveléssel és kiadás-optimalizással
tehetjük gazdaságossá tevékenységünket.
Ennek része kell legyen a hazai szaporítóanyag felhasználás
előtérbe helyezése, hiszen tavaly az import aránya ezen a téren
elérte az 59%-ot, s ez nem tartható fenn tovább. Az import tej és
tejtermékek ellen „tüntetőleg” emeltük fel szavunkat, ugyanezt a
véleményt, az összhangot a hazai minősítésű tenyészbikák mellett is meg kell fogalmaznunk. Hosszú távú érdekünk a magyar
tenyésztés fenntartása, s ez nem képzelhető el összefogás nélkül.
Ezt segíti az ÁT Kft. hazai szaporítóanyag forgalmazása, amely
profilbővítés piac-konform alapon történt, egészséges versenyt
teremtve. Az egyesület példa értékű adminisztrációs háttérre
révén 339 millió forint közvetett támogatáshoz juthattak a tenyésztési program végrehajtásában részt vállaló tagjaink.
Az EU negyedik legnagyobb tenyészállat értékesítő országa lettünk, mi sem támasztja alá pontosabban ezt a tényt, mintsem,
hogy 13.500 holstein tenyészállat lépett ki határainkon 2500 €
átlagáron, amely jó 1000 €-val haladja meg a nagy konkurens országok kiviteli árait. Mindez a magyar tenyésztők szakmai munkájának, a nagy állományméretekből eredő homogén állomány,
kiváló állategészségügyi státusz anyagi elismerése. Ezt a piaci
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szegmenst sokan próbálják – olykor kevésbé tiszta úton – kiaknázni, ahogy ez a megyei előadásokon részletesen is elhangzott.
Dr. Kóti Márton jogász az egyesület alapszabály módosítását
részletezte, mely így teljesen megfelel az EU irányelveinek, rögzíti a felügyelő bizottság státuszát és egységes választási szabályrendszert fogalmaz meg.
Bognár László ügyvezető igazgató előadását a származási igazolások manipulálása és ezzel összefüggésben a tenyésztési
program módosítása köré építette. A hazai tenyészállatok iránti
harmadik országból megnyilvánuló igény sokak érdeklődését
is felkeltette, s sajnos az exportvisszatérítések kapcsán sok manipulált származási igazolás és exportdokumentum került elő.
Emiatt a NAV különleges szolgálata, az MVH és a tenyésztési
hatóság is kiemelt figyelemmel fordult a téma felé. Az ügyben a
nyomozati szak lezárult, jelenleg bírói szakaszba lépett.
Adott állatról csak és kizárólag az egyesületnek van joga kimondani, hogy az tenyészállat, vagy nem. A módosított alapszabály
és tenyésztési program is a hazai tenyésztés megerősítését szolgálja, fenntartva ezzel a magyar tenyészállatok nemzetközileg
elismert, kiváló minősítését. A jövőben így egyértelműen megállapítható lesz adott egyed támogatási jogosultsága.
Nézzük a részleteket: az alapfogalmakat az egyértelmű értelmezés végett az Állattenyésztési törvény szövegéből emeltük át,
így fajtatiszta az a szarvasmarha, amelynek azonos fajtájú szülei és nagyszülei ugyanazon fajta főtörzskönyvébe bejegyezésre
kerültek, és az egyed vagy bejegyezésre került vagy jogosult a
főtörzskönyvbe való bejegyzésre. Nőivarú állatok esetében a főtörzskönyvi részbe azok az egyedek is bejegyezhetők, amelyek
anyja és anyai nagyanyja melléktörzskönyvbe, de apja és mindkét nagyapja a főtörzskönyvi részbe sorolt.
2011/2

Egyesületi élet
Eddig fajtatisztának azt a holstein tenyészállatot tekintettük,
melynek vérhányada elérte az R4 (96,88%) szintet, de az EU
megengedő szabályozásában sehol sem látható %-os megjelenítés, kizárólag a törzskönyvi besorolást írják elő feltételként. Az
Állattenyésztési törvény értelmében főtörzskönyvet (A) kell és
melléktörzskönyvet (B) lehet megalkotnunk. Csak az az egyed
törzskönyvezhető, melynek a hatályos jogszabályoknak megfelelő egyedi azonosítása megtörtént, származásazonosítása ennek
alapján elvégezhető és tulajdonosa kéri a törzskönyvbe sorolását.
Így tehát az ’A’ főtörzskönyvbe azok az egyedek sorolhatók, melyek ugyanazon fajtához tartozó törzskönyv fő szakaszába felvett szülőktől és nagyszülőktől származnak.
Nőivarú állatok esetében a főtörzskönyvi részbe azok az egyedek is bejegyezhetők, amelyek anyja és anyai nagyanyja melléktörzskönyvbe, de apja és mindkét nagyapja a főtörzskönyvi
részbe sorolt.
Hímivarú állatok esetében apaállat (tenyészbika) besorolású
csak a főtörzskönyvbe vétel feltételeinek megfelelő egyed lehet, amely holstein-fríz vérhányada eléri vagy meghaladja az R4
(96,88%-os) szintet. Egészen kivételes esetben, egyedi elbírálást
követően (pl. a vöröstarka színváltozat tenyészbikái), más EU
tagország holstein-fríz fajta törzskönyvében, az ’A’ főtörzskönyvi szakaszban regisztrált bikák honosítása során a fenti kritériumoktól való eltérés megengedett, hiszen ha egy ország az adott
tenyészbika egyedet saját ’A’ törzskönyvébe befogadta, nem áll
módunkban mérlegelni.
Főtörzskönyvünk két „finomítást”, teljesítmény szerint elhatárolt osztályt is tartalmaz „Szuperelit” – teljesítmény-indexük
alapján a fajta legjobb 5 százaléka – és „Elit” – teljesítmény-indexük alapján a fajta legjobb 5 és 10 százalék közötti hányadába
tartozó egyedek – minősítéssel.
A külföldi egyedek honosítása is eszerint a feltételrendszer szerint működik.
Fontos része törzskönyvezési rendszerünknek a ’B’ melléktörzskönyv, melybe színváltozatra való tekintet nélkül – de annak jelölésével –, származás alapján sorolhatók be azon egyedek, amelyek származása legalább két ősi sorig igazolhatóan ismert, ősei
között nem szerepel speciális húshasznosítású fajta, holstein-fríz
vérhányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.
Apja dokumentálhatóan főtörzskönyvi besorolású holstein-fríz
tenyészbika és az adott egyed küllemi megjelenése alapján megfelel a fajtával szemben támasztott követelményeknek.
Fontos tétel, hogy a magyar holstein-fríz fajta törzskönyvébe besorolt egyed a törzskönyvből nem zárható ki. Kivétel a minden
kétséget kizáró szándékos, valótlan adatközlés, ez esetben az állatot a törzskönyvből törölni, a tartót pedig figyelmeztetni kell.
Ezt követően tehát a támogatási jogosultság eldöntéshez elegendő lesz megnézni, hogy ’A’ vagy ’B’ szerepel-e a származási
igazoláson.
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető a 2010-es számokat ismertette:
35.614 egyed bírálata történt meg, a tőgy- és testpont látványosan javult, a láb- és lábvég tulajdonság szinten maradt. Soha nem
indult még ilyen kevés – 41 egyed – ITV-ben (18 kisbikát indított a Génbank-Semex Mo. Kft., 15-öt a Bos-Genetic Kft. és
nyolcat az OMT Zrt.) a szaporítóanyag forgalom 578.000 adag
volt, 59% import, 32% hazai, 9% ITV. Emiatt idén fontos feladat az ITV népszerűvé tétele. Ezek a bikák a világtendenciának
megfelelően genomszelektáltak, a világ genetikai elitjéből merítenek a hazai mesterséges állomások is.
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Kiemelt feladatként kezeljük a hazai referencia adatbázis megalkotását, hiszen enélkül a reális összevetés alapja szűnik meg.
Küllemi bírálati rendszerünk újragondolásának része, hogy az
ITV céllal végzett bírálatoknál tartani kívánjuk az 1:4 ITV:korés istállótárs elvet is.
Török Zoltán pénzügyi beszámolójában elmondta: nehéz évet
tudunk magunk mögött, hiszen az Állattenyésztési alap kiürülése, a tenyésztésszervezési támogatások befogadásának felfüggesztése (összbevétel 70%-a) kérdésessé tette költségvetési
tervünk végrehajthatóságát, ez a helyzet csak december elején
oldódott fel. Mindemellett likviditásunkat tartalékaink nagy részének megőrzése mellett biztosítani voltunk képesek. A 2010.
évet 346.397.000 Ft mérlegfőösszeg mellett 18.728.000 Ft eredménnyel zártuk. 2011-re 474.050.000 Ft költséget 477.550.000
Ft bevétel mellett kalkulálunk.
Dr. Tatár Gyula a Felügyelő Bizottság elnöke röviden foglalta
össze az Egyesület gazdálkodását. Az Egyesület 2010. évi gazdálkodása – bár időben kissé megcsúszva –, de a terveknek megfelelően zajlott, működése biztos pénzügyi alapokon nyugszik.
Ezt a független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja, melynek
záradéka a következő:
„A könyvvizsgálat során az egyesület egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati sztenderdekben foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő
és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben és a 224/2000-es
Kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott
általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk
szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.”
A küldöttgyűlés az Alapszabály és tenyésztési program módosítását, a pénzügyi és munkabeszámolókat, valamint a pénzügyi és
munkaterveket elfogadta.
A jövőt építő stratégiai döntések meghozatalát örömteli eseménnyel, szakmai elismerések átadásával folytattuk. Ezüstkanna-díjjal értékeltük a legmagasabb standard első- (30057 8830
4 Maros, 16.884 kg tej, Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks)
és többlaktációs (32615 0752 3 Kandúr, 20.213 kg, Sárvári Mg.
Zrt., Szita major) tehenek tulajdonosát, munkájával a Mestertenyésztő minősítést érdemelte ki: Leskó Magdolna, Geo-Milk
Kft., Sárospatak; Gamós András, Milkmen Földesi Tejtermelő
Kft., Paks, Sóczó György, Kasz-Farm Kft., Derecske és Sütő János, Haladás Plus Kft., Medgyesegyháza.
Elismerő plakettet vehettek át azon tenyészetek képviselői, akik
a 2010-es cremonai Európa-bajnokságon tenyészállatukkal a
magyar tenyésztést képviselték: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön
major; Geo-Fríz Kft., Onga; Lakto Kft., Dabas; Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes és a Pálhalmai Agrospeciál Kft.,
Pálhalma. Az év tenyészbikája címet tavalyi eredményét megismételve ismét 18192 BG Camelot Marmax nyerte el, aki a 2011.
áprilisi TÉB-en is elvitte a pálmát. 83 tenyészet – a telepek 20%a – 9500 kg feletti laktációs teljesítményét is elismertük, egy
telep a 13.000 kg-os határt is átlépte, s 42 tenyészet tartozik a
tízezresek táborába. Köszönjük a jelentős, érdeklődő részvételt,
s várjuk Önöket jövőre is.
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2010. standard laktációs zárás Csúcstermelései - fajtakód:
220-225
										

Rangsor Tenyésztő
Az egyed ENAR száma Neve
Született Ellések
Apa
Tej kg
Zsír kg Zsír%
Fehérje kg
Életteljesítmények rangsora - Tejtermelés
1
Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
32022 0061 8
Banán
1993
10
12476 158086 5353,5 3,39
4816,5
2
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
30240 9985 2
Malvin 1994
11
12999 139016 5651,7 4,07
4586,2
3
Hild-Tej Kft., Érsekhalma
30060 1529 6
Pálfa
1994
9
12941 134880 4286,6 3,18
4420,5
4
Narivo Kft., Igrici
30049 0322 3
Rezgő
1993
13
12309 133213 4215,6 3,16
4473,7
5
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
30143 5500 9
Pados
1999
8
12523 128774 3883,1 3,02
3937,6
6
Zal-Agro Zrt., Szalapa
30033 2233 3
Lujza
1997
10
13758 128252 4637,9 3,62
3899,1
7
Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely 30259 2991 6
Keszeg 1997
10
14044 124261 4058,5 3,27
3829,7
8
Milkmen Kft., Paks
30057 1041 5
Vilma
1995
10
13062 123743 4905,6 3,96
3998,3
9
Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár
30155 2055 2
Virgonc 1998
8
12523 121191 4774,5 3,94
3784,6
10
Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major
30071 3205 3
Fillér
1996
8
13642 120834 3680,9 3,05
3740,1
											
Életteljesítmények rangsora - Zsírtermelés
1
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
30240 9985 2
Malvin 1994
11
12999 139016 5651,7 4,07
4586,2
2
Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
32022 0061 8
Banán
1993
10
12476 158086 5353,5 3,39
4816,5
3
Kapcsándi Jenő Zoltán, Tiszaalpár
31830 0301 3
Gizi
1993
12
10748 115567 5052,1 4,37
3759,2
4
Milkmen Kft., Paks
30057 1041 5
Vilma
1995
10
13062 123743 4905,6 3,96
3998,3
5
Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Sárvár
30107 4820 5
Nóra
1998
9
14174 116868 4867,4 4,16
3970,2
6
Nyakas András, Hajdúnánás
30891 0407 2
Róka
1994
13
10046 116888 4827,6 4,13
4120,2
7
Narivo Kft., Igrici
30049 1275 5
Írisz
1996
9
13784 105566 4806,2 4,55
3521,5
8
Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár
30155 2055 2
Virgonc 1998
8
12523 121191 4774,5 3,94
3784,6
9
Geo-Milk Kft., Sárospatak
30047 2492 7
Rezeda 1997
9
14094 119732 4772,5 3,99
3621,2
10
Kasz-Farm Kft., Derecske
30880 0934 1
Pirka
1997
8
12311 109517 4758,1 4,34
3582,50

Fehérje%
3,05
3,30
3,28
3,36
3,06
3,04
3,08
3,23
3,12
3,10

3,30
3,05
3,25
3,23
3,40
3,52
3,34
3,12
3,02
3,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Életteljesítmények rangsora - Fehérjetermelés
Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
32022 0061 8
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
30240 9985 2
Narivo Kft., Igrici
30049 0322 3
Hild-Tej Kft., Érsekhalma
30060 1529 6
Nyakas András, Hajdúnánás
30891 0407 2
Gyoma Trade Mg. Kft., Gyomaendrőd
31846 4091 2
Milkmen Kft., Paks
30057 1041 5
Szombathelyi Tang.Zrt., Táplánszentkereszt 30107 4820 5
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
30143 5500 9
Zal-Agro Zrt., Szalapa
30033 2233 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált tejtermelés, 1. laktáció								
Milkmen Kft., Paks
30057 8830 4
Maros
2007
19451 16884
434,0 2,57
494,3
2,93
Milkmen Kft., Paks
30057 9091 2
Márta
2007
19451 16793
426,7 2,54
480,7
2,86
Milkmen Kft., Paks
30057 9036 1
Böske
2007
19451 16576
394,6 2,38
473,3
2,86
Milkmen Kft., Paks
30057 8933 8
Sarolta 2007
15422 16419
547,4 3,33
499,7
3,04
Milkmen Kft., Paks
30057 9000 6
Előtte
2007
15611 16070
359,8 2,24
480,4
2,99
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1528 6
Kedves 2007
19324 15639
564,4 3,61
474,7
3,04
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 5371 2
Muki
2007
19324 15310
411,9 2,69
460,9
3,01
Mezőfalvai Mg. Zrt., Mezőfalva
32533 4399 5
Makk
2007
19212 15301
442,8 2,89
426,4
2,79
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 4725 8
Hadg
2007
17797 15205
367,2 2,41
481,0
3,16
Milkmen Kft., Paks
30057 8729 3
Begónia 2007
19451 15188
433,7 2,86
441,0
2,90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált zsírtermelés, 1. laktáció								
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1622 7
Hajni
2007
19324 14119
660,7 4,68
426,6
3,02
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1670 8
Páva
2007
19467 12156
622,7 5,12
366,8
3,02
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1642 9
Szarka
2007
19283 12990
613,1 4,72
374,2
2,88
Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd
30062 9294 5
Cifra
2007
19238 15165
602,1 3,97
453,5
2,99
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1492 8
Tündér 2007
18433 13260
601,0 4,53
393,2
2,97
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1650 6
Erzsók
2007
19283 14203
600,6 4,23
433,7
3,05
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1560 4
Kobra
2007
19283 13327
589,4 4,42
389,3
2,92
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1632 8
Hajni
2007
19511 13644
574,4 4,21
406,1
2,98
Városföldi Agrárgazdaság Zrt., Városföld 31822 4614 3
Adél
2007
19401 10901
571,6 5,24
316,7
2,91
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1528 6
Kedves 2007
19324 15639
564,4 3,61
474,7
3,04

Banán
Malvin
Rezgő
Pálfa
Róka
Fakó
Vilma
Nóra
Pados
Lujza

1993
1994
1993
1994
1994
1991
1995
1998
1999
1997

10
11
13
9
13
15
10
9
8
10

12476
12999
12309
12941
10046
8011
13062
14174
12523
13758

158086
139016
133213
134880
116888
119328
123743
116868
128774
128252

5353,5
5651,7
4215,6
4286,6
4827,6
4624,3
4905,6
4867,4
3883,1
4637,9

3,39
4,07
3,16
3,18
4,13
3,88
3,96
4,16
3,02
3,62

4816,5
4586,2
4473,7
4420,5
4120,2
4055,3
3998,3
3970,2
3937,6
3899,1

3,05
3,30
3,36
3,28
3,52
3,40
3,23
3,40
3,06
3,04

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált fehérjetermelés, 1. laktáció							
1
Milkmen Kft., Paks
30057 8942 2
Böske
2007
19669 15079
395,9 2,63
514,2
3,41
2
Szarvasi Agrár Zrt., Örménykút
30067 7265 6
Bíbor
2007
19998 15069
440,0 2,92
509,4
3,38
3
Milkmen Kft., Paks
30057 8933 8
Sarolta 2007
15422 16419
547,4 3,33
499,7
3,04
4
Milkmen Kft., Paks
30057 8830 4
Maros
2007
19451 16884
434,0 2,57
494,3
2,93
5
Milkmen Kft., Paks
30057 8840 5
Elvíra
2007
16421 14858
354,6 2,39
488,2
3,29
6
Milkmen Kft., Paks
30057 8523 5
Csókos 2006
16140 14556
459,0 3,15
488,0
3,35
7
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 4725 8
Hadg
2007
17797 15205
367,2 2,41
481,0
3,16
8
Milkmen Kft., Paks
30057 9091 2
Márta
2007
19451 16793
426,7 2,54
480,7
2,86
22 Milkmen Kft.,
Holstein Magazin
9
Paks
30057 9000 6
Előtte
2007
15611 16070
359,8 2,24
480,42011/22,99
10
Milkmen Kft., Paks
30057 8720 0
Vanda
2007
19451 14855
416,1 2,80
476,8
3,21
											

Rangsor Tenyésztő
Az egyed ENAR száma Neve
Született Ellések
Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált tejtermelés, 2. laktáció
1
Sárvári Mg. Zrt., Káld
32615 3026 4
Kati
2006
2
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 3019 5
Mirjam 2005
3
Milkmen Kft., Paks
30057 7388 1
Elvira
2005
4
Mezőfalvai Mg. Zrt., Mezőfalva
32533 3572 1
Marina 2006
5
Lakto Kft., Dabas
31913 7850 1
Szegfű
2006
6
Lakto Kft., Dabas
31913 7554 0
Rezes
2005
7
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
30240 3339 3
Kati
2007
8
Milkmen Kft., Paks
30057 8411 7
Olimpia 2006
9
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 3010 2
Füge
2005
10
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 3649 6
Bitó
2006

Apa

Tej kg

Zsír kg Zsír%

Fehérje kg Fehérje%

18515
14800
17645
17797
17072
18093
19325
18962
15611
15785

18642
18317
18174
17389
17152
17113
16944
16758
16635
16633

397,0
440,9
543,6
494,8
487,1
484,9
366,8
565,6
332,5
457,5

532,8
557,4
558,3
524,8
485,4
494,2
531,9
536,5
506,0
494,1

2,13
2,41
2,99
2,85
2,84
2,83
2,16
3,38
2,00
2,75

2,86
3,04
3,07
3,02
2,83
2,89
3,14
3,20
3,04
2,97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált zsírtermelés, 2. laktáció									
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1373 0
Lacika
2006
18611 14252
725,4 5,09
434,8
3,05
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1264 3
Kobra
2006
18609 15637
724,0 4,63
459,4
2,94
Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
32022 5407 1
Mentol 2005
18037 15031
723,8 4,82
473,6
3,15
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1247 2
Szedres 2006
18292 13700
719,4 5,25
419,6
3,06
Bicsérdi Arany-amaező Zrt., Bicsérd
30062 8601 8
Nárcisz 2006
17645 14371
656,4 4,57
449,3
3,13
Geo-Milk Kft., Sárospatak
32748 1466 9
Kontesz 2005
15048 14963
649,7 4,34
462,6
3,09
Városföldi Agrárgazdaság Zrt., Városföld 31095 6944 7
Dandár 2006
18706 13152
638,4 4,85
407,6
3,10
Dél-borsodi Agrár Kft., Gelej
30216 2666 4
Karina
2005
15548 13258
635,0 4,79
416,7
3,14
Berek Farm Kft., Tisztaberek
31925 1127 7
Bella
2005
17966 15078
625,3 4,15
453,2
3,01
MAWA Mg. Kft., Mosdós
30130 2666 1
Csalfa
2006
15136 11353
623,6 5,49
354,4
3,12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált fehérjetermelés, 2. laktáció
Milkmen Kft., Paks
30057 7388 1
Elvira
2005
Milkmen Kft., Paks
30057 7590 2
Hédike 2005
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 3019 5
Mirjam 2005
Rábapordányi Mg. Zrt.,
30162 6562 3
Sajka
2006
Milkmen Kft., Paks
30057 8411 7
Olimpia 2006
Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
32615 3026 4
Kati
2006
Sárvári Mg. Zrt., Sárvár
30240 3339 3
Kati
2007
Milkmen Kft., Paks
30057 8251 5
Ancsa
2006
Milkmen Kft., Paks
30057 6923 9
Lina
2004
Nemesszalóki Mg. Zrt., Nemesszalók
32548 3106 6
Titi
2005

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált tejtermelés, 3. laktáció
Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos
32533 2436 3
Kepes
2005
Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos
32533 2541 2
Acél
2005
Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos
32533 2480 6
Hamvas 2005
Sárvári Mg. Zrt., Káld
32615 2683 8
Export
2006
Milkmen Kft., Paks
30057 6683 6
Langyos 2003
Milkmen Kft., Paks
30057 7674 1
Ibi
2005
Milkmen Kft., Paks
30057 7351 9
Pirók
2005
Milkmen Kft., Paks
30057 7491 6
Vanda
2005
Milkmen Kft., Paks
30057 6703 1
Látvány 2004
Milkmen Kft., Paks
30057 7036 3
Adél
2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált zsírtermelés, 3. laktáció									
Pélpusztai Mg. Kft., Pélpuszta
32022 5229 1
Farsang 2005
15419 14014
746,9 5,33
407,7
2,91
Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos
32533 2452 7
Amália 2005
17248 15773
707,7 4,49
482,2
3,06
Városföldi Agrárgazdaság Zrt., Városföld 31822 3108 6
Viola
2005
1556 13646
659,9 4,84
443,3
3,25
Vicenter Kft., Devecser
30785 3999 1
Viola
2004
17653 11984
651,4 5,44
386,7
3,23
Sárvári Mg. Zrt., Káld
32615 1194 2
Tarka
2004
14898 12847
651,0 5,07
409,0
3,18
Berek Farm Kft., Tisztaberek
30086 3776 8
Konkoly 2005
17938 14901
646,9 4,34
404,4
2,71
Bicsérdi Arany-amaező Zrt., Bicsérd
30062 8481 0
Zana
2006
18292 13753
646,8 4,70
401,7
2,92
Geo-fríz Mg. Kft., Onga
32238 2872 7
Palazzina 2004
14927 14882
638,3 4,29
429,1
2,88
Körös 2000 Kft., Szeghalom
30230 5102 2
Pajzán
2004
17923 15045
635,9 4,23
468,1
3,11
MAWA Mg. Kft., Mosdós
30130 2533 4
Kékes
2005
17527 12369
624,9 5,05
368,8
2,98

							
17645 18174
543,6 2,99
558,3
3,07
17645 15815
531,0 3,36
558,0
3,53
14800 18317
440,9 2,41
557,4
3,04
18237 14796
326,5 2,21
536,6
3,63
18962 16758
565,6 3,38
536,5
3,20
18515 18642
397,0 2,13
532,8
2,86
19325 16944
366,8 2,16
531,9
3,14
15979 16576
457,7 2,76
530,0
3,20
17490 16113
475,6 2,95
527,4
3,27
15548 16516
488,6 2,96
527,1
2,96

								
16846 18474
495,0 2,68
516,1
2,79
17645 18265
581,9 3,19
499,5
2,73
16846 18062
n.a.
n.a.
549,0
3,04
18515 17445
417,1 2,39
510,2
2,92
17108 17388
564,9 3,25
535,8
3,08
17407 17355
535,7 3,09
541,4
3,12
17115 16976
526,4 3,10
501,5
2,95
17645 16917
618,2 3,65
538,9
3,19
16882 16913
412,2 2,44
485,5
2,87
16505 16903
482,6 2,86
511,2
3,02

Standard laktációs termelés - 305 napra korrigált fehérjetermelés, 3. laktáció
							
1
Milkmen Kft., Paks
30057 7737 1
Janka
2005
17645 16573
344,5 2,08
552,5
3,33
2
Mezőfalvai Mg. Zrt., Hantos
32533 2480 6
Hamvas 2005
16846 18062
n.a.
n.a.
549,0
3,04
3
Milkmen Kft., Paks
30057 7674 1
Ibi
2005
17407 17355
535,7 3,09
541,4
3,12
4
Milkmen Kft., Paks
30057 7491 6
Vanda
2005
17645 16917
618,2 3,65
538,9
3,19
5
Milkmen Kft., Paks
30057 6683 6
Langyos 2003
17108 17388
564,9 3,25
535,8
3,08
6
Milkmen Kft., Paks
30057 7476 9
Erika
2005
17645 16030
446,4 2,78
532,0
3,32
7
Lakto Kft., Dabas
31913 7147 8
Kati
2004
15421 16274
590,1 3,63
531,0
3,26
8
Milkmen Kft., Paks
30057 7159 9
Maros
2004
17657 15793
439,6 2,78
529,8
3,35
23
2011/2
9
Bóly Zrt., Sátorhely
32420 0784 0
Kinga
2004
16505 15220
511,5 www.holstein.hu
3,36
526,9
3,46
10
Lakto Kft., Dabas
31913 7673 8
Ildi
2005
18045 14535
574,8 3,95
525,8
3,62
											

Egyesületi élet

Alföldi gyorsjelentés
Sosem látott számú és minőségű holstein tenyészállat lepte el az
Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok bemutatótér körüli
állásait és programjainkon a kiállítóteret. 147 büszke, harmonikus, jól felkészített feketetarka várta a megmérettetést, melyre a
szervezők majd’ egy teljes napot biztosítottak számunkra.
A bírálatot Ken Proctor, az angol holstein tenyésztőszervezet
(Holstein UK) volt elnöke, 400-as tenyészet tulajdonosa végezte,
kifejezve elismerését és megbecsülését a magyar tenyésztők magas szintű munkáját illetően.
Az eredmények dióhéjban:
Az összetett pontverseny győztese a Mezőhegyesi Ménesbirtok
Zrt., Mezőhegyes.
A csapatversenyben a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. immár
harmadszor nyerik ezt a versenyszámot.

Tenyésztő és tulajdonos: Kunhalom Agrária Kft., Fegyvernek.
A Senior champion díjat nyerte és egyben a kiállítás nagydíjasa
is lett 906 katalógusszámmal 32835 0209 0 Ica, a 15548 Saphir-ET

Junior champion a 306 katalógusszámú 30880 5787 6 Meduse
(19402 Sunday Dur Hyman Winston×17447 Calbrett I-H-H
Champion-ET).
Tenyésztője és tulajdonosa a Kasz-Farm Kft., Derecske.

Intermediate champion díjat kapott a 719 katalógusszámú 30232
6371 1 Rozi (17447 Calbrett I-H-H Champion-ET×16882 Fustead Emory Blitz-ET), tenyésztője és tulajdonosa a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom.
A legszebb tőgyet a 618 katalógusszámú 32093 3651 6 Kunhalom PJ Marha Ace (19329 My-John BW Marshall Ace-ET×18215
Embrió Farm Császár Morty-ET) tudhatta a magáénak.
24 Holstein Magazin

apaságú, 16422 Alzi Juror Ford anyai nagyapával bíró Bicskei
Mg. Zrt. Etyek-Ödön major által tenyésztett excellent küllemű
negyedikes tehén.
2011/2

Egyesületi élet
A Senior reserve champion és a tartalék
nagydíj 1007 katalógusszámon 30028 7973
7 Pálhalmai Süsü Markemet (15691 Meadow
Bridge Markem×14094 Londondale Lman
Magnun-ET) illeti, aki hatodik laktációjában
érte el eredményét. Excellent minősítésű,
eredményeit látva nem is ok nélkül. Ő egyébként tavaly a nagydíjat is magáénak tudhatta. Tenyésztője és tulajdonosa a Pálhalmai
Agrospeciál Kft, Pálhalma.
A szombati ügyességi versenyen huszonöten
voltak bátrak a narancssárga sejbák közé lépni,
most először egy magyar szürke is az akadálypályára merészkedett. A győzelmet Zsemkó
Tamás szerezte meg Zsingellér Éva és Szögi Szilvia előtt. Vasárnap már nem volt hozzánk kegyes az időjárás, a szétázott gyepen,
esőben rendezett fiatal felvezetők versenye Dóri Tibor elsőségét
hozta.
Gratulálunk minden tenyésztőnek, megköszönjük a felkészítéssel,
felvezetéssel járó munkájukat, színvonalas és eredményes megjelenésüket. 				
(Sztakó István)
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KENOPURE ®
Tejsavas, fejés előtti tőgyápoló szer
2011/2

Mastitis PIT STOP

PEDILINE ®
Extra hatékonyságú csülökápoló
szer

IOCID ®
Jód hatóanyagú tőgyfertőtlenítő és ápolószer

®

KENOMIX ®
Két komponensű tőgyápolószer. A klórdioxidnak köszönhetően fertőtlenítő
hatása erős és gyors

®
HAT-AGRO
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MEGOLDÁSOK

Szeretné, ha az Ön tehene is Forma 1-es teljesítményt nyújtana?

Egyesületi élet

Akikre büszkék vagyunk
Excellent teheneink II.
Sebők Tamás
küllemi bíráló, HFTE

30028 7973 7 PÁLHALMAI SÜSÜ MARKEM EX 90
Pálhalmai Agrospeciál Kft, Rácalmás, Hangos puszta
„Sok excellent tehén születik, de csak kevés válik azzá”,
a cikksorozat bevezetőjében olvasható ez a mára már-már
elcsépeltnek látszó mondat, azonban ebben az esetben nem
lehet nem ezzel a mondattal indítanunk tehenünk életpályájának
ismertetését. Süsü az excellent minősítésnek legmesszebbről
„nekifutó”, Magyarország jelenleg legidősebb excellent tehene,
amelynek értékét növeli az a tény is, hogy 90 pontos minősítését
az ötödik laktációjában érte el!
Süsü jelenlegi sikereihez családja „igen csekély mértékben”
járult hozzá. A 13067 Juniper Park-ET apaságú nagymama
összesen egy laktációval rendelkezett, 79 pontos küllemmel
és 6502 kg-os tejtermeléssel. Anyja (15691 Londondale Lman
Magnum) ötlaktációs tehénként került selejtezésre. Az öt laktáció
átlag termelése 8612 kg tej, 221,6 kg zsír és 258,56 kg fehérje
volt, erősen ingadozó szomatikus sejtszámmal, amelyet talán 63
pontos tőgye és 73 pontos lába is elősegített, egyedül a teste volt
gyönyörű, amelyre 87 pontot kapott a bírálótól (végpontszám
73).
Süsü 2002. július 19-én „érkezett” Pálhalmára, majd szűk 26
hónap múlva kezdte meg első laktációját, amely igen gyengén
indult, majd még gyengébben folytatódott, szóval Süsü csupán
a jó szerencséjének köszönhette, hogy a telepen maradhatott.
Első laktációja hüvelyrepedésnek, magzatburok visszatartásnak
majd egy komoly tőgygyulladásnak köszönhetően nem alakult
úgy, hogy komoly jövőt jósolt volna neki bárki is. Tehenünket
egy hajszál választotta el a selejtezéstől, de egy lehetőséget
még kapott, egy utolsó mentőövet, „egy rakást” és a nehéz
kezdés ellenére Süsü elsőre vemhesült! Ezután a tejtermelés
szempontjából „eseménytelen” – napi 10 liter alatti – hónapok
következtek. Laktációját mindössze 3095 kg tejjel, 104,5 kg
zsírral, illetve 98,8 kg fehérjével fejezte be. A termelési színvonal
ismeretében a küllemi bírálati eredményeként kapott 76 pontos
végpontszámmal illetve a 74 pontos tőggyel az állat talán még
„meg is lett dicsérve”, azonban az illesztésre, a tőgymélységre,
a függesztésre, a bimbóhelyeződésekre kapott „kellemes”
lineáris pontok, valamint a 80 pontos láb jelezte: a helyzet nem
reménytelen. A tenyésztője igazából nem tudta eldönteni, hogy
örüljön-e annak, hogy Süsü a telepen maradt, vagy ne, de ha már
egyszer a sors így hozta, felkarolta a tehenet.
Második ellésére felkészültek, és 2005. augusztus15-én minden
probléma nélkül belekezdett második laktációjába. Innen
már nem volt megállás, beindult a gépezet! Az anyai oldal
hiányát úgy néz ki 15691 Meadow Bridge Markem tökéletesen
ellensúlyozni tudta. Süsü, megköszönve a tenyésztője által
belé vetett bizalmat, első befejését – előző laktációja napi
termelésének négyszeresével – 38 l-rel zárta, amelyet közel egy
évig hasonló szinten tudott tartani. Ennek köszönhetően második
26 Holstein Magazin

hivatalos laktációját 11.128 kg tejjel fejezte be! Beltartalommal
még továbbra is voltak hiányosságok – 238 kg zsír, 318,5 kg
fehérje –, de a tehén csodával határos „pálfordulása” tenyésztőjét
is meglepte. Ez a hirtelen termelésnövekedés, talán magának
Süsünek is az újdonság erejével hatott, mert hét termékenyítés
után még mindig üres volt. Tenyésztője ekkor azonban már
biztosan érezte, látta, hogy ebben a tehénben van valami. Majd
nyolcadikra „megfogta”. Két éves laktációt kövezően 2007.
augusztus 12-én egészséges borjút hozott világra és a csoda
laktációról-laktációra nőtt. Harmadikosként 11.889 kg tejjel, –
helyreállt beltartalommal – 409,4 kg zsírral és 361,6 kg fehérjével
zárt, második rakásra vemhesült, mondhatni álomtehénné vált!
A karrier azonban meginogni látszott, mikor a negyedik ellése
rendkívüli komplikációba ütközött. Sajnos borját el is vesztette,
de a szakszerű segítségnek köszönhetően a tehén megmaradt,
s mintha mi sem történt volna, 44,4 l napi tejjel elindította
negyedik laktációját, amelyet kereken egy év múlva 14.663 kg
tejjel 418,5 kg zsírral és 462,1 kg fehérjével zárt. Az új – ötödik
– laktáció 2009 decemberében kezdődött és 2010 decemberében
újabb elléssel zárult, 68,2 literes legmagasabb napi tejjel, már
15.199 kg-os tejtermeléssel, közel 500 kg fehérjével!
A 2010-es év, az ötödik laktáció feltette a koronát a nem akármilyen
életpályára. Tavasszal, a szokásos Hódmezővásárhelyre történő
válogatáskor Süsü elsétált a kiállítási állatok keresésére
„kihegyezett” küllemi bíráló – Jakab Lajos – szeme előtt és
ekkor Őt már nem lehetett nem észrevenni. Gyönyörű testével,
kiváló tőgykapacitásával tökéletesen ötvözte a termelő és
show-tehenekkel szemben támasztott követelményeket.
Tulajdonképpen ekkor a válogatás le is zárult. Egy hónappal
később Süsü a Nemzeti Show-n már a Senior osztály legszebb
tőgydíját és osztálygyőzelmét ünnepelte, majd a 11.000 kg feletti
tejtermeléssel rendelkező osztályban szintén diadalmaskodni
tudott, pár perccel később pedig Grand Champion szalaggal
a nyakában már Nemzeti Nagydíjas tehénként állt büszkén a
ringben.
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Tekintettel arra, hogy hivatalos küllemi bírálati eredmény csupán
első laktációs korából állt rendelkezésre, hazaérkezését követően
új
bírálatszerzôink
várt rá. 2010. május 15-én 8 évesen, 95 pontos testtel,
Hazai
87 pontos lábbal, 92 pontos tejelő jelleggel és 88 pontos tőggyel
Excellent
90 minősítéssel
is a magyarországi
„elit csapat”
hónapos korban
tudjanak Süsü
megelleni.
Fontos a megfelelô
testtötagja
lett!
meg (340-362 kg) és marmagasság elérése (122 – 127 cm) és a teEkkor
már közel
két hónapos
18174
Gavor apaságú
nyészpárosítás.
Üszôket
csak kisebb
testtömegû
utódokatvemhet
örökítô
hordott
a
„szíve
alatt”,
amely
ismerve
termelési
apaállatokkal párosítsunk. Ellenkezô esetben nagyobb hátterét,
számú elnagyszerű
szaporodásbiológia
állapotróla halvaszületések
árulkodik, kiváló
lési segélynyújtással
és ezzel egyidejûleg
szákét
ellés
közti
időt
eredményezve
számára.
Megfordítva a jól
mának emelkedésével kell számolnunk.
Megengedett erejû húzatás esetén a húzatás idôtartama ne legyen
több mint 3 perc. A magzati medence elakadása esetén addig nem
célszerû a húzatást folytatni, amíg a légzést nem váltottuk ki, illetve nem vált ritmusossá. Csak ezután helyes folytatni a húzatást
úgy, hogy a magzatot egy idôben rotáljuk. Ellenkezô esetben a
magzat még megszületése elôtt súlyos asphyxia következtében
elhullhat.
Hosszanti farfekvés esetén a segélynyújtást gyorsan be kell fejezni, mivel a köldökzsinór leszorul, illetve elszakadhat. Így a súlyos fokú asphyxia kialakulásának is nagyobb az esélye. Kórházi
körülmények között a segélynyújtás megkezdése elôtt levett vér segítségével megállapíthatjuk az aktuális sav-bázis egyensúlyi állapotot, és ennek ismeretében megválaszthatjuk a segélynyújtás módját. Intrauterin kialakult súlyos fokú asphyxia alkalmával, különösen értékes utód esetén célszerû császármetszést végezni, mivel a
mûtéti beavatkozás jóval kisebb mértékben terheli a születendô
magzat sav-bázis egyensúlyát, mint a szülôúton keresztüli ellés,
illetve segélynyújtás.
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ismert mondást: „minden jóban van valami rossz”, egyrészről
örültünk ennek a korai vemhesülésnek, hiszen ez az állat
tökéletes egyensúlyáról, egészségi állapotáról árulkodott,
másrészt viszont az előrehaladott vemhességi állapota „kizárta”
a cremonai Európa-bajnokságon való részvételének lehetőségét,
hiszen a show napján Süsü már szárazonálló tehénként készült
decemberi ellésére. A magyar tenyésztők még láthatták egyszer
szerepelni a Génbank-Semex Magyarország Kft. által szervezett
őszi bikabemutatón, ahol igen impozáns körülmények között,
a délutáni program keretében a kultúrház színháztermében
csodálhatták meg a résztvevők.
Süsü 2010 szilveszterén minden probléma nélkül megellett,
immár hatodszor, 52 l napi tejjel indítva ezt a laktációját. Jelenleg
három lánya – 16422 Alzi Juror Ford, 14804 Hun Pero Rejtő
Bellwood, 15979 BG Ulysses Zebo apasággal – termel a telepen.
Első lányának első laktációja sajnos Süsüéhez hasonlóan alakult.
Azonban azt a laktációt nem számítva a három lány összesen hat
laktációja 10.540 kg-os tejtermeléssel zárult 332, 7 kg zsír és
341,4
kg(!) fehérje
beltartalommal.
Gyakorlati
körülmények
között a gyenge reflexmozgások (vagy
Aazok
három
lány
átlagos
küllemi
bírálati pontszáma
G+ a80figyelmet.
lett. A
hiánya) a súlyos
fokú asphyxiára
hívják fel
számok
tükrében
kijelenthető,
hogy
Süsü
a
telep
életének
talán
Ilyenkor rendszerint csak a szopási reflex váltható ki.
egyik
legsikeresebb
családalapítójává
lépett
elő.
A következô részben a halvaszületések elôfordulásában a menedzsLaktációs
stádiuma
a tavaszi
ment szerepét
foglalom
össze.nemzeti show-n ismét tökéletes
volt, olyannyira, hogy a XVIII. Alföldi Állattenyésztési és
Mezőgazda
Napokon a X. Nemzeti Holstein Show Reserve
Köszönetnyilvánítás:
champion
tenyészállatává
választotta a bíró.
Vizsgálatainkat a GAK-CALVES05
(OMFB 00173, OMFB00177/2006) pályázat támogatta.
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Tojáslikőr
Most múlt el a húsvét, s ha már tojás, ennek egyik legnemesebb
partnere a zsíros, édes tejszín. A kettő együtt pedig igen jól érzi
magát a krémesen selymes tojáslikőrben ötvözve, melynek vaníliával bolondított finom harmóniája derűsebbé teheti ünnepeinket
és hétköznapjainkat egyaránt. Most egy sokszor próbált receptet
osztunk meg Önökkel.
Hozzávalók:

Marharagu gombával
Hozzávalók:

50 dkg marhahús
15 dkg csiperke vagy erdei gomba
5 dkg olaj
liszt
1 fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
kis doboz tejföl
2 dl tejszín
bors
só
szerecsendió
zöldfűszerek
A gomba tökéletesen kiegészíti a marhahúst, a tejszín pedig krémessé teszi a költeményt. A marha bármelyik részéből elkészíthető tartalmas, finom és gyors fogás.
A húst vágjuk csíkokra, a darabokat forgassuk lisztbe és olajon
enyhén pirítsuk meg. Adjuk hozzá az apróra vágott hagymát és a
zúzott fokhagymát. Öntsük fel két-három deci maradék húslevessel vagy vízzel. Alacsony lángon puhulásig – 15-30 perc – pároljuk. Ha már puha a hús, adjuk hozzá a megtisztított, felszeletelt
gombát, sózzuk, ekkor kerül bele a tejszín, valamint a fűszerek,
a bors és a szerecsendió. Végül hozzákeverjük a tejfölt, esetleg
valamilyen felaprított friss zöld fűszert, majorannát, petrezselymet
vagy – egy kis mediterrán ízhatás kedvéért – akár bazsalikomot is.
Összerottyantjuk és kész. Juhtúrós galuskával az igazi.
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fél kg cukor/porcukor
fél liter habtejszín
6 tojássárgája
fél liter vodka
vanília vagy két csomag vaníliás cukor
A cukrot és a tejszínt összefőzzük, ha vaníliát használunk, annak
pár centis darabját vagy kikapart belsejét is beletesszük. Nem baj,
ha rotyog egy kicsit. Amíg a cukros tejszín felforr, a tojásokat szétválasztjuk, sárgájukat felverjük, s ha vaníliáscukrot használunk,
azt is hozzátesszük.
Most jön a neheze, mert ettől a lépéstől függ, hogy pudingot, krémes likőrt vagy híg itókát készítettünk: a meleg cukros tejszínhez
hozzákeverjük a tojásokat, de vigyázzunk: ráérezve el kell találni
a forró tejszínnek azt a hőfokát, amikor a tojások hozzáadásával
nem áll össze kemény pudinggá, tehát egy jó negyedórát, tán
még többet is érdemes hűlni hagyni. Ha túl forrón tesszük bele a
tojásokat, azok ki is csapódhatnak, lepedékes masszává silányítva
italkölteményünket.
Ha túl hígnak érezzük, azon lehet segíteni. Kis lángon visszatéve
az anyag kellő állagúra sűríthető. Utolsó lépésként a fél liter vodkát is hozzátesszük, szűrőn, tölcséren keresztül üvegekbe töltjük,
s a kóstoló után megpróbáljuk jól eldugni, nehogy idő előtt elkóstolgassa a család. Erre az esetre is tudnék példát mondani…
Ebből az adagból 1,3 liter nagyon finom tojáslikőr lesz, amely alkoholtartalma miatt nem igényli a hűtve tárolást.
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Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Hiány
ki a hazai tejpiacon
Nem
leszalakult
SPS Magyarországon
A
tehénállomány
csökkenése,
valamintUnió
a bővülő
nyerstej kivitel
Magyarország bejelentette
az Európai
illetékeseinek,
hogy
következtében
alapanyaghiány
alakult
ki
a
hazai
piacon. A keidén nem vezetik be az úgynevezett egységes mezôgazdasági
táresleti piac
hatásáraazazSPS-t
árak tovább
nőttek
hogy
mogatási
rendszert,
- közölte
Gráfannak
Józsefellenére,
földmûvelésa nyerstej
beltartalma miniszter.
romlott. Magyarországon a nyerstej orügyi
és vidékfejlesztési
szágos
termelői
átlagára
83,89válaszolni,
forint volthogy
febAz agrártárca vezetôje arrakilogrammonként
a kérdésre nem tudott
ruárban,
2
százalékkal
emelkedett
az
előző
hónaphoz
képest.
A
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az uniónyerstej
kiviteli
ára
februárban
88,77
forint
volt,
mely
januárhoz
nak, de a bejelentés tényét mindenképpen megerôsítette. Gráf Jóképest
szintén
2 százalékos
emelkedést
mutatott,
és 6azszázalékzsef
szerint
kedvezôtlen
Magyarország
számára,
hogy
SPS-t az
kal
volt
magasabb
a
belpiaci
árnál.
A
termelők
és
a kereskedők
idén nem vezetheti be, mert így több olyan támogatási
terület
nyerstej
kivitele 7, a feldolgozóké
1 százalékkal
bővült
egy hóesik
el a szubvenciótól,
amely a rendszer
bevezetését
követôen
azt
nap alattis–megkaphatta
olvasható azvolna.
Agrárgazdasági
mmg ontovábbra
Példaként Kutatóintézet
említette a tejtermelést,
hírportálon megjelent
elemzésében.
a line
húsmarhatartást,
illetve a dohánytermesztést.
Az
Európai
Unióban
a
2010
első
félévi erőteljes
óta a
Kitért arra, hogy azok a kiemelt
ágazatok,
amelyekemelkedés
eddig támoganyerstej
ára
lényegében
stagnált,
míg
a
magyar
ár
folyamatosan
tást kaptak, ám a termelésüktôl ezeket a szubvenciókat még nem
emelkedett.elNyugat-Európában
nyerstej azonnali
árának
választották
teljesen, a nemzetia támogatási
kassza,(spot)
a top-up
kiév
eleje
óta
tartó
növekedése
megállt.
Új-Zélandon
a
határidős
ürülése után nem kaphatnak semmiféle további támogatást. Jelezcsökkenése
a nyerstej
árának csökkenését
vetíti előre.
teárfolyamok
ugyanakkor,
hogy a nemzeti
hatáskörben
felhasználható
uniós
Az
ausztrál
Agrárgazdasági
és
Erőforrás-gazdálkodás
Tudomátámogatás 3,6 százalékát ezekre a területekre a késôbbiekben
esetnyok
Hivatala
márciusi előrejelzése szerint rövidtávon továbbra
leg
át lehet
csoportosítani.
is erős marad
iránti globális
sajt viMegjegyezte:
eztaaztejtermékek
összeget a tejtermelés
kapjakereslet.
az idén. A
A miniszlágpiaci
ára
1,
a
sovány
tejporé
2
százalékkal
nőhet,
a
vajé
10
ter beszélt arról is, hogy az SPS bevezetése most jelentett volna
százalékkal
csökkenhet
a
2011.
júliustól
2012.
júniusig
tartó
igazi segítséget a magyar mezôgazdaság finanszírozása számára.
gazdaságihaévben
az előzőhöz
viszonyítva.
A KSH
adatai
szerint
Kiemelte:
be lehetett
volna vezetni
a rendszert,
akkor
a MagyarMagyarországon
a
tej
és
tejtermékek
kivitelének
árbevétele
21
ország számára fontos ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
százalékkal,
az
import
értéke
34
százalékkal
nőtt
2010-ben,
az
kaphatták volna a támogatást.
előző
évihez
képest.
A
kivitel
mennyisége
12,
a
behozatalé
23
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
százalékkal
2010-benösszeg
az egyugyanakkora
évvel korábbihoz
viszonyítva.
még
az uniósnőtt
támogatási
marad,
mint volt,
/Forrás:
agrarszektor.hu/
ám
a minisztériumnak
az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi területalapú támogatási rendszer, a SAPS alkalmazását
szolgáló rendeleteket. A miniszter ugyanakkor értetlenségét fejezte
kiÁllattartó
azzal kapcsolatban,
hogy az Alkotmánybíróság
több mint egy
telepek korszerűsítési
pályázata
évAz
alatt
miért
nem
határozott
az
SPS
bevezethetôségének
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányítóügyében.
Hatósága döntött az állattartó telepek korszerűsítése címmel kiírt pályázat harmadik ütemének forrásáról, ennek keretében 46,2 milMagyar
Termék
liárd forint
odaítélésről határozott - közölte a Vidékfejlesztési
AMinisztérium
Magyar Termék
Nonprofit
Kft. egyszerint
2006-ban
alapított,ütemben
dinami(VM).
A közlemény
a harmadik
kusan
fejlôdô
civil
kezdeményezés.
Célja
a
magyar
gyártók
és
338 beruházási helyen indulhatnak meg a fejlesztések. A hatászolgáltatók
összefogása,
melyben
a
tagok
megbízható
és
jó
mirozatokat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal április
nôségû
termékeikrôl
és érintetteknek.
szolgáltatásaikról
híresek.
közepéig
postázza az
A kormányszóvivő
szerdán
Ajelentette
tagok termékeiken
a
Magyar
Termék
védjegy
használatával
és
be, hogy a gazdálkodók további anyagi
támogatásáannak
közös
marketingtevékenységével
növelik
a
magyar
terméról döntött a kormány szerdai ülésén. A kabinet szerdai ülésén
kek
elismertségét.
Tevékenységükkel
a magyar gazdaságot
és muntárgyalt
az agrárforgóeszköz
hitelprogram
elindításáról,
ezt
kahelyteremtést
támogatják.
A
válság
ráirányította
a
fogyasztók
fivárhatóan a banki termékek április végi elkészülte után vehetik
gyelmét
arra,
hogy
nincs
egészséges
gazdaság
erôs
magyar
gyártói
igénybe a gazdálkodók. A 15 milliárd forintos agrárforgóeszköz
háttér
nélkül. Ezt
a tendenciát
felismerték
a kereskedelmi
hitelprogram
pénzügyi
forrásait
a gazdálkodók
elsősorbanláncok
takaris,mányvásárlásra
így egyre többfordíthatják.
figyelmet fordítanak
a
fogyasztók
tájékoztatáEmellett a kormány döntött
szerdai
sára.
A védjegy
biztosítja
a vásárlók számára,
hogyhitelprogram
a termékek
ülésén
arról is, hogy
az agrárforgóeszköz
vis maior
eredetét
egyértelmûen
be
tudják
azonosítani,
garanciát
hogy
keretét 5 milliárd forinttal megemeli. Így a korábbinyújt,
6 milliárd
jóforinttal
minôségû
magyar
áru
van
a
csomagban.
Ez
segít
a
kereskedeegyütt most 11 milliárd forint áll rendelkezésre a proglemnek
a társadalmi elvárásoknak megfelelni, mely szerint a keram forrásaként.
reskedelemnek
is ki kell vennie a részét a gazdasági problémák
/Forrás: palyazatihirek.eu/
megoldásában.
Tag lehet minden gyártó, melynek terméke végsô alakját Magyarországon nyeri el, és korábban abban a formában más külföldi
Hármas ikrek Mezőhegyesen, a Ménesbirtok Zrt. 11. majori
országban nem került forgalomba, tehát originális magyar termék.
szakosított szarvasmarha telepén
Forrás: Progresszív szakmai díjak különszám, 2009.
A szarvasmarha tenyésztésben rendkívül ritka, hogy egy anyától 3 borjú szülessen egyszerre élve. A szakirodalom szerint kb.
minden 10.000 ellésre jut egy hármas iker.
A Ménesbirtok elmúlt 5 évtizedes szarvasmarha-tenyésztési ada30
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A rövid hírek összeállítója:
A rövid hírek összeállítója:

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

A lakosság mindenekelôtt az élelmiszerek esetében ragaszkodik a
tai szerint
a magyartarka
állományban
alkalommalilletve
történta
magyar
áruhoz,
külön kiemelve
a hús- két
és hentesárut,
hármasiker-ellés,
és
az
április
2-i
elléssel
már
a
holstein-fríz
zöldség és gyümölcsféléket. A megkérdezettek 52 százaléka,teha
henészetben
ez a második.
teheti,
magyaris terméket
részesít elônyben – ezek a legfontosabb
Szerencsés véletlen,
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Rövid időn belül másodszor garázdálkodtak ismeretlenek a
bekeházai szarvasmarha-telepen – írja a Zalai Hírlap.
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Az olasz tulajdonban levő Taxbi Kft. bekeházi telepe növendéknevelő telep, ahol mintegy kilencszáz jószágot tartanak. Választás után kerülnek oda a borjak, majd ellés előtt két hónappal
viszik át őket a tejtermelő telephelyre. A cég vezetése mindkét
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Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Hírek
a nagyvilágból
feketén-fehéren
Nem
lesz megtette
SPS Magyarországon
esetben
a feljelentést. Csizmazia Péter, a Zala Megyei
Magyarország
bejelentette
az Európai Unió
illetékeseinek,
hogy
Rendőr-főkapitányság
sajtóreferense
közölte,
hogy a Zalaegeridén
nem
vezetik be az úgynevezett
egységes
mezôgazdasági
tászegi
Rendőrkapitányságon
lopás bűntett
gyanúja
miatt indítotmogatási
rendszert,
az SPS-t
- közölte
Gráf Józsefvan
földmûveléstak nyomozást,
az eljárás
jelenleg
is folyamatban
– írja a lap.
ügyi
és vidékfejlesztési
miniszter.
/Forrás:
agromonitor.hu/
Az agrártárca vezetôje arra a kérdésre nem tudott válaszolni, hogy
a hivatalos levelet elküldte-e a magyar agrárkormányzat az uniónak,
de a bejelentésállattenyésztésről
tényét mindenképpen
megerôsítette.
Gráf JóA fenntartható
tárgyalnak
Debrecenben
zsef
szerint
kedvezôtlen
Magyarország
számára,
hogy
az
SPS-t
az
az uniós miniszterek
idén
nem
vezetheti
be,
mert
így
több
olyan
támogatási
terület
A Közös Agrárpolitika (KAP) fenntartható állattenyésztésre gyaesik
el a hatását
szubvenciótól,
amely
rendszer
bevezetését követôen
azt
korolt
vizsgálják
mega az
uniós mezőgazdasági
minisztetovábbra
is
megkaphatta
volna.
Példaként
említette
a
tejtermelést,
rek május 30-31. közötti debreceni informális tanácsülésükön.
aA
húsmarhatartást,
illetve
a dohánytermesztést.
miniszterek e heti
luxemburgi
ülésükön újra megállapították,
Kitért
arra,
hogy
azok
a
kiemelt
ágazatok,
amelyek
eddig támogahogy az európai mezőgazdaság
kizárólag
az innováció
segítsétást
kaptak,
ám
a
termelésüktôl
ezeket
a
szubvenciókat
még nem
gével felelhet meg a gazdasági és környezeti kihívásoknak.
választották
el teljesen,
a nemzeti
támogatási
kassza,
a top-up
kiA miniszterek
legutóbbi
ülésükön
megvitatták,
milyen
szerepet
ürülése
után
nem
kaphatnak
semmiféle
további
támogatást.
Jelezjátszhat az innováció a vidéki területek hagyományos életmódtejának
ugyanakkor,
hogy a nemzeti
felhasználható
uniós
megőrzésében.
Fazekas hatáskörben
Sándor vidékfejlesztési
miniszter
támogatás
3,6
százalékát
ezekre
a
területekre
a
késôbbiekben
esetemlékeztetett arra, hogy e kérdéssel foglalkozott az az elnökségi
leg
át
lehet
csoportosítani.
záródokumentum, amelyet a magyar elnökség az agrárminiszteri
Megjegyezte:
ezt ülésén
az összeget
a tejtermelés
kapjaelfogadtatott.
az idén. A minisztanács korábbi
minősített
többséggel
A doterkumentum
beszélt arról
is,
hogy
az
SPS
bevezetése
most
jelentett
volna
kimondta, hogy „az európai mezőgazdaság
kizárólag
igazi
segítségetsegítségével
a magyar mezôgazdaság
számára.
az innováció
felelhet meg a finanszírozása
gazdasági és környezeti
Kiemelte:
ha
be
lehetett
volna
vezetni
a
rendszert,
akkor
a
kihívásoknak”, illetve hogy „a KAP erőteljes eszköz azMagyarinnováország
számára fontos
ágazatok 2013-ig történelmi bázisalapon
ció ösztönzésére
és alkalmazására”.
kaphatták
a támogatást.
/Forrás: volna
agromonitor.hu/
Emlékeztetett: attól, hogy Magyarország nem vezeti be az SPS-t,
még az uniós támogatási összeg ugyanakkora marad, mint volt,
ám a minisztériumnak az idei évre mielôbb meg kell alkotnia a
korábbi
támogatási
rendszer, a SAPS alkalmazását
Isszák területalapú
a feketelevest
az állattenyésztők
szolgáló
rendeleteket.
A
miniszter
ugyanakkor
értetlenségét fejezte
Lényegesen – 56 százalékkal – kevesebb
állattenyésztéssel
fogkilalkozó
azzal kapcsolatban,
hogy
az
Alkotmánybíróság
több mint mint
egy
céget számoltak fel 2011 első három hónapjában,
évazalatt
miért
nem
határozott
az
SPS
bevezethetôségének
ügyében.
egy évvel korábbi hasonló időszakban, amikor 25 vállalko-

zást érintett ilyen eljárás. A tejhasznú és egyéb szarvasmarha,
ló, lóféle, juh, kecske, sertés, baromfi, valamint egyéb állat teMagyar
Termék
nyésztésével
foglalkozó társaságok száma mindazonáltal évek
Aóta
Magyar
Kft.2008
egy 2006-ban
alapított,
dinaminem Termék
változikNonprofit
jelentősen:
decemberében
2297,
2009
kusan
fejlôdô
civil
kezdeményezés.
Célja
a
magyar
gyártók
és
decemberében 2356, tavaly év végén pedig 2327 volt.
szolgáltatók
összefogása,
melyben
a
tagok
megbízható
és
jó
miA gazdasági válság kitörésének évében, 2008-ban 98-ra ugrott a
nôségû
termékeikrôl
és országszerte,
szolgáltatásaikról
híresek. azonban ismét
felszámolások
száma
ezt követően
Avisszaállt
tagok termékeiken
a
Magyar
Termék
védjegy
használatával
és
a korábban megszokott 75 körüli értékre:
2009-ben
annak
közös
marketingtevékenységével
növelik
a
magyar
termé76, tavaly pedig 79 volt. Az ágazatban működő cégek az Opten
kek
elismertségét.szolgáltató
Tevékenységükkel
a magyar
és muncéginformációs
adatai szerint
idéngazdaságot
március végén
23
kahelyteremtést
támogatják.
A
válság
ráirányította
a
fogyasztók
fi917 embert foglalkoztattak, egy évvel korábban pedig 1,1 százagyelmét
arra, hogy
egészséges gazdaság erôs magyar gyártói
lékkal többet,
24 nincs
170 főt.
háttér
nélkül.
Ezt
a
tendenciát
a kereskedelmi
láncok
„A mezőgazdaságban, bennefelismerték
az állattenyésztésben
egyre
keis,vesebb
így egyre
több
figyelmet
fordítanak
a
fogyasztók
tájékoztatávállalkozás működik, ez világtendencia. Nálunk ez a
sára.
A védjegy biztosítja
a vásárlók
számára,
hogy a termékek
méretnövekedés
az utóbbi
évtizedben
a kisüzemekben
jellemeredetét
egyértelmûen
be
tudják
azonosítani,
garanciát
hogy
ző. A nagyüzemek által művelt földterület inkábbnyújt,
csökkent,
jómint
minôségû
magyar
áru
van
a
csomagban.
Ez
segít
a
kereskedenövekedett. Az üzemek koncentrációja hol lassabban, hol
lemnek
a társadalmi
elvárásoknak
megfelelni,
mely szerint
a kegyorsabban,
de minden
országban
megfigyelhető”
– mondja
reskedelemnek
is
ki
kell
vennie
a
részét
a
gazdasági
problémák
dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetsémegoldásában.
gének ügyvezetője.
Tag
minden
gyártó, melynek
terméke
végsô
alakjátaz
Magyar„Alehet
magyar
állattenyésztés
gazdasági
súlya
és aránya
elmúlt
országon
nyeri
el,
és
korábban
abban
a
formában
más
külföldi
években 35 százalék körüli értékre állt be a mezőgazdaságon
beországban
kerültnem
forgalomba,
tehát
originálisAz
magyar
lül, aminnem
a válság
változtatott
érdemben.
egyestermék.
ágazaForrás:
Progresszív
szakmai
különszám,
2009.
tok részaránya
az utóbbi
tíz évben
csak díjak
kismértékben
módosult
attól függően, hogy melyik termék piaca volt jobb vagy ros�szabb. Első helyen a baromfi ágazat áll közel 40 százalékos részesedéssel, ezt követi a sertéshús termelés valamivel több mint
32
Holstein
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18 Holstein
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30 százalékkal, majd a szarvasmarha ágazat következik 23-25
százalékos részesedéssel. A juhágazat 2 százalékot képvisel az
állattenyésztés bruttó termelési értékében. Az állatállomány
A rövid hírek
összeállítója:
csökkenése
ugyanakkor
már nem világjelenség, hanem elsősorban a kelet-európai országokban, köztük hazánkban figyelhető
Ruszkai Krisztina
meg” – teszi hozzá.
tenyésztési szakadminisztrátor, HFTE
Ami a gazdasági válság kitörése óta eltelt időszakot illeti, az
élelmiszerek fogyasztói árát növekvő tendencia jellemzi, ami
a verseny további éleződését okozta. „Az emberek nem esznek
viszont jobban
mitesetében
vásárolnak.
Ez lehet-a
Akevesebbet,
lakosság mindenekelôtt
az megnézik,
élelmiszerek
ragaszkodik
ne
előny
is,
hiszen
ma
már
jobban
megnézik,
milyen
eredetű
magyar áruhoz, külön kiemelve a hús- és hentesárut, illetve aa
termék,és
a végső
döntésben meghatározó
azonban52azszázaléka,
ár. A feketezöldség
gyümölcsféléket.
A megkérdezettek
ha
gazdaság
aránya
soha
nem
látott
méretet
ölt,
aminek
a rákfenéje
teheti, magyar terméket részesít elônyben – ezek a legfontosabb
a magas áfa. Ennek
5-10
százalékos szintre egyik
megállapításai
az Ipsoscsökkentése
válságkutatás
sorozatának.
alapvető
feltétele
a
magyar
állattenyésztés
–
Egy élelmiszer termék megvásárlásakor a talpra
termékállításának”
származása,
mondja
a
szakember,
aki
bízik
benne,
hogy
májusban
a
kormány
mint prioritás, az ötödik helyen áll.
dönt ebben aForrás:
kérdésben
és elindulMagazin
egy áfacsökkentési
folyamat,
Progresszív
2010. január-február
amibe a húson és tejen kívül az élőállatok is bekerülnek. „Nem
a kereslettel van baj, hanem a tisztességtelen piaci szereplőkkel,
illetve óta
a szabad
kereskedelem
vadhajtásaival:
a silány
Január
a korábbinál
pontosabban
jelöli meg
hús-,minőségű
hal-, és
élelmiszerekkel,
a
nem
azonos
feltételekkel
előállított
termékektejtermékein a nagy-britanniai székhelyû Marks & Spencer,
hogy
kel. Itt
rendetországból
kell tenni.
Ez azonbanAeddig
még
senkinek
azok
melyik
származnak.
lépésre
azért
került nem
sor,
sikerült.
tényakkor
az is, is
hogy
folyamatosan
szorulunk
a belsőa
mert
sok Fájó
esetben
a „Made
int he UK”
feliratkikerült
piacról is.haEzt
vissza összetevôi
kell szerezni,
meg kellszármaztak.
tartani az igécímkékre,
a termék
másés
országból
nyes, illetveForrás:
a feltörekvő
külpiacainkat”
–
hívja
fel
a figyelmet
Progresszív Magazin 2010. január-február
Wagenhoffer Zsombor.
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezetője szerint a
hazai mint
állatitermék-előállítást
elsősorban
Több
negyven éves a Túró
Rudi magyar genetikára kell
alapozni.
Ez
egyrészt
munkahelyeket
tart örvend
meg ésa fogyasztók
teremthet,
A Pöttyös Túró Rudi óriási népszerûségnek
másrészt
egyedi
minőséget
lehet
így
előállítani.
Az
évszázados
körében. Története a hatvanas évekre nyúlik vissza, amikor három
tapasztalatokat
és tudást felhalmozó
magyar
tenyésztési
ágazat
magyar
tejipari szakember
tanulmányútra
utazott
a Szovjetuniókülönleges
minőségű
termékek
előállítására
alkalmas
tenyészálba. Egy túró-vaj-zsír-cukor keverékbôl készült, csokoládéval belatokkal
tudja
ellátnitermék
a termelőket
vont,
kerek
formájú
adta az ötletet egy speciálisan hazai
„A
helyzet
azonban
most
az, hogykifejlesztésére.
sokan nem vásárolnak
ízlésvilágnak megfelelô
tejdesszert
Tizenkét teév
nyészállatot,
mert
ezzel
is
spórolni
akarnak
–
jóllehet,
ez ahos�alatt a magyar tejipari szakemberek tökéletesre fejlesztették
Túró
szabbreceptúráját.
távon drágítja
a termelést –, vagy
külföldről
vásárolnaka
Rudi
A termékfejlesztés
gyakorlati
lebonyolítása
szaporítóanyagot,
mert
a
hazai
mögött
nincsenek
akkora
Rottenbiller utcai Erzsébetvárosi Tejüzem munkatársának,cégek
Manés olyan
reklámok.a Az
állatállomány
mértékben
deville
Rudolfnak
nevéhez
köthetô. olyan
A terméket
KleinzsugoroSándor
dott össze,
hogy
a húsfeldolgozók
az exportpiacaikat
már
nevezte
el, akit
fiatal
pszichológus szakemberként
a névma
megalcsak
úgy
tudják
fenntartani,
ha
import
alapanyagot
is
feldolkotásán túl a csomagolás kifejlesztésével valamint a bevezetô rekgoznak. Miközben
tehát a termelők
csöklámkampány
lebonyolításával
bíztak száma
meg. Afolyamatosan
nagyüzemi gyártás
ken,
a
kereskedelem
virágzik.
Ezen
változtatni
kell”
–
mondja
1968-ban kezdôdött meg, és átkerült a Mátészalkai Tejüzembe. A
Wagenhoffera Zsombor.
kezdetekkor
terméket mindössze háromnapos szavatossági idô/Forrás:
Gazdasag.hu/
vel
gyártották,
ezért kezdetben még csak a tejüzem környékén és
a fôvárosban forgalmazták.
Forrás: Progresszív Magazin 2010. január-február
Idei pályázatok az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog- Huszonhét jogcímet hirdet meg a VM
Aramban
margarinról...
Összesen
27szót
jogcímet
meg felfedezésérôl
az idén a Vidékfejlesztési
MiÉrdemes pár
ejteni hirdet
a margarin
és elterjedésérôl.
nisztérium
az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Programban
A termék 1866-ban, a Párizsi Világkiállításon kiírt pályázat ered(ÚMVP). Az
intézkedések
többségekiírás
az ősszel
meg,
de
ményeként
született
meg. A pályázati
célja jelenik
a lakosság
megpéldául
egyes
szakképzési
és
szaktanácsadási
tevékenységek
felelô zsírellátása volt. Egy francia vegyészmérnök nyerte el az elfebruárban
megnyíltak,
a kedvezőtlenmiatt
adottságú
terülesômár
helyet
termékével,
melyet míg
gyöngyházfénye
margarinnak
tek
(kat)
és
a
Natura
2000-es
gyepterületek
támogatásai
márcikereszteltek (a görög „margarites” szó jelentése „gyöngy”). Ezt a
usban indultak
meg. A tárcaelôállítható
áprilistól megkezdte
ÚMVP-hez
gazdaságos,
laboratóriumban
élelmiszertaz
1870-ben
hozköthető
állatjóléti
támogatások
kifizetését
is,
májusban
pedig
ták kereskedelmi forgalomba, és még napjainkban is megtalálható
további jogcímmel
lép elő. Új
kiírás lesz
a mezőgazdasági
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margarinról...
Érdemes pár szót ejteni a margarin felfedezésérôl és elterjedésérôl.
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Korrigált Életteljesítmény Programot
hirdetett a Bábolna Takarmány
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. versenyt hirdetett partnerei körében a 2010-es év korrigált
életteljesítmény vonatkozásában. A több éves vizsgálati tapasztalatok és eredmények alapján a cég
kialakított egy új mutatót, mely szerintük az eddig
használtaktól eltérően jobban jellemzi a tejelő tehenészeteket. Ez a mutató pozitívan értékeli a fajlagos hozamok növekedését, ugyanakkor negatívan
értékeli az alacsony életteljesítményt és a magas
kiesést. E mutató a Korrigált Életteljesítmény, ami
a kikerült tehenek átlagos életteljesítmény kilogrammjának, valamint a nyitó-létszámra vetített
éves tehénkiesési százaléknak a hányadosa.
Az értékelt pályázatok alapján az első díjat a
seregélyesi Sereg-Tej Kft. nyerte el. 		
Második a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., harmadik pedig a Nemesszalóki Mg. Zrt. lett.
Termelési Különdíjat kapott a vörösiszap-katasztrófa területén gazdálkodó devecseri Vicenter Kft. A Bonfarm-Bábolna Takarmány Kft. jövőre újra meghirdeti Korrigált Életteljesítmény Programját, hasonló szép
számú részvételre számítva.
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Haladás Plus Kft.
Agroméra Zrt., Érsekvadkert
Medgyesegyháza
Krajczár Zsuzsanna, HFTE

Krajczár Zsuzsanna,
irodavezető, HFTE

A község Nyugat-Nógrád térségében, a Nógrádi-medencében, a
Börzsöny hegység lábánál helyezkedik el.
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tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósjeÖn 37 éve van a szakmában ebből 35 esztendeje a jelenlegi
nôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
munkahelyén. Ez kb. 8-10 szarvasmarha generációt jelent.
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermeszLehet-e korszakolni az elmúlt időszakot tenyésztési szemtésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
pontból? Ez idő alatt változott-e a tenyésztési filozófiája?
tejfeldolgozó is bezárta kapuit.
Kezdetben nálunk is magyartarka állomány volt, amit 1976-tól
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A Palovöröstarka holstein-frízzel kereszteztünk, mivel a bikaborjakat
tási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepvefel kellett hizlalni. Az akkori főnökömet rábeszéltem, hogy fezetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
ketetarkával keresztezzünk a továbbiakban. Akkoriban a termedolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szánlőszövetkezetek 1 és 2-es javítóbikát kaptak, nem úgy volt, mint
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
most, hogy a világ minden tájáról kínálják számunkra a spermaEbbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
forgalmazók a szaporítóanyagot.
ágazat a növénytermesztés.
Az első import szaporítóanyagot az ABS-től vásároltuk. A leg2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
fontosabb tenyésztési cél a tejtermelés növelése volt. Akkoriban
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
a tejnövekmény után maximum 30%-ig, 10 fillér prémiumot
következménye vagy egyéb okai vannak?
kaptunk százalékonként, tehát összesen 3 forintot lehetett tejlite1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
renként „megfogni” és ez akkor nagy pénz volt.
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évekA keresztezés után az F -esek termelése jelentősen nőtt a maben jelentôs mértékû gép-1és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
gyartarkához képest, pedig az utolsó 80-100 magyartarka tehén
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
is 4000 liter körül tejelt, azaz a kiindulási alap sem volt rossz.
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el.
Később hozzájutottunk izraeli szaporítóanyaghoz, amivel sikeEbben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
rült is a tejet tovább növelni, de küllemben – különösen a tőgy
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
vonatkozásában – katasztrofális lett az állomány.
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
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Telepszemle
Ekkor szemet vetettem a kanadai genetikára. Ennek segítségével
sikerült is a küllemet szépen rendbe hozni. A ’80-as évek elején
azt mondtam, hogy az ezredfordulóra 10 ezer literes termelésnek
kell lenni.
2001-ben elértük a 9700 kg-ot, szépen és töretlenül haladtunk
előre, majd jöttek a különböző tejválságok. 2002-ben önkéntes
termeléskorlátozás. Nem azt választottam, hogy visszafogom a
takarmányozást, hanem amelyik tehén elérte a 305 napos laktációt és vemhes volt, azokat elapasztottam, bármennyi tejük is
volt. Véleményem szerint nagyon veszélyes gyengébb takarmányozással visszafogni a termelést, mert az szaporodásbiológiában is tönkreteszi az állatot.
Később jöttek a tejár problémák. Elsők között ismertem fel a
szexált sperma használatának előnyeit. Nagy vita volt cégen belül az ára miatt, de minket a tejár nehézségeken az segített át,
hogy a 450 átlaglétszámmal bíró tehenészetünk 50-60 vemhes
üszőt tud minden évben értékesíteni. Pénzügyi lehetőségeinkhez
képest a legjobb import és hazai genetikát használjuk. Erre soha
nem sajnáltuk a pénzt, mert egy-egy ilyen döntés 7-8 évre meghatározza az állomány minőségét, jövőjét.
A 2009-es év olyan nehéz volt, hogy már én is kezdtem ideges
lenni, de pályafutásom alatt nem volt még veszteséges az ágazat.
Hogyan sikerült az elmondottak ellenére évről évre eredményes gazdálkodást folytatni?
Több tényező mellett elengedhetetlen egy normális, jól működő
növénytermesztés. A mi Kft-nk növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik, ezért mi elszámoló áron kapjuk a takarmányt, nem piaci áron, ami nagyban hozzájárul az eredményes
gazdálkodáshoz.
Az idei évben megint rosszak a kilátások a magas gabonaárak
miatt, de nálunk azért most is jó termés ígérkezik.
Tejet termelni sokan tudnak, tenyészállatot előállítani kevesebben. Török Imre, Kőrösi Jenő és Hajtman Pál a példaképeim, nagy nevek a szakmában. Török Imrénél láttam először a
tenyészállat-előállítás fortélyait. Nálunk évek óta az árbevétel
15-20%-a tenyészállat értékesítésből származik. Számomra a
tenyésztési munka az egyik legfontosabb, amit soha nem adtam
ki a kezemből.
A következő a munkaszervezés, illetve az emberi tényező. Kezdetben voltak konfliktusaim, mivel nagyon „vonalas” ember vagyok. Azt vallom, hogy mi azért vagyunk itt, hogy a teheneket a
legmaximálisabb mértékben kiszolgáljuk.
Többen foglalkoznak tenyészbika előállítással, de talán
Önök értékesítik a legtöbbet.
Két oka van. Egyrészt rengeteg bikával dolgozunk, és mind a há-

rom mesterséges termékenyítő állomástól fogadunk ivadékvizsgálati szaporítóanyagot is. Úgy érzem, hogy a magyar állattenyésztőnek ez kötelessége. Importból sokféle apával igyekszem
dolgozni, hogy a vevő tudjon válogatni. Volt úgy, hogy bemutattam a vevőnek 60 bikát 40 apától, és annak ellenére, hogy előző
nap már több helyen válogatott a Dunántúlon, úgy döntött, hogy
egy helyről, tőlünk vásárolja meg a kívánt mennyiségű tenyészbikákat.
A másik fontos tényező az ár. Nem járok a fellegekben, nálunk
ma 400.000+Áfa egy bika ára. A fő motiváció, hogy ne „zugbikát” használjanak természetes fedeztetésre.
Garanciát is vállalunk arra, hogy az esetlegesen terméketlen bikát kicseréljük. Sok év tapasztalata alapján mondhatjuk, hogy a
vevőink elégedettek a „portékával”, nem csak itthon, de külföldön is.
Nagy szívfájdalmam, hogy a hazai mesterségesek kevés hazai
tenyésztésű bikát vásárolnak, pedig ma már lehetőségük van
szőrmintából a genomvizsgálatokat elvégezni.
Mennyire van megelégedve az ITV-ben induló bikák szaporítóanyagának minőségével?
Van egy-kettő, ami rossz fertilitású. Az ITV-célú szaporítóanyag
csak az első, második és harmadik termékenyítésre használható
fel. Nagyon sok üzem viszont 4. termékenyítésre vagy még az
után is használja, sőt van, aki nyáron termékenyít vele, amikor
egyébként is rosszabb a vemhesülés.
Az éves szaporítóanyag felhasználásban ez nem számottevő,
mégis mikor egy értékelt bika után rosszabb a vemhesülés, erről nem beszél senki. Vizsgálni kellene, hogy miért szerepel az
egyik üzemben nagyon jól, míg a másikban rosszul ugyanaz a
bika. Ha vemhesülésről van szó én mindig azt szoktam mondani, hogy először a saját házunk táján nézzünk szét, aztán menjünk el a keverőbe és csak harmadjára vizsgálódjunk másfelé.
Az esetek 90%-ában megtaláljuk házon belül a választ, mert sok
esetben a silókazal végét vagy az elejét, vagy éppen a kétéves silót etetjük az üszőkkel. Nem feltétlenül az inszeminátorban vagy
a szaporítóanyagban kell keresni a hibát.
A komoly tenyésztő azt mondja, hogy a tehéncsaládok legalább olyan fontosak, mint a bikák. A jó tehéncsaládból származó, gyengébb tehén is többet ér, mint egy jelentéktelen
családból származó kiemelkedő, mivel rögzítettebb a genetika. Kihasználva a jó tehéncsaládokat, embrióztak is a ’80-as
években. Beigazolódott ez az elgondolás?

Ez így igaz, de azért időnként bukkannak föl olyan tehenek,
amelyek új családalapítókká válnak, de az igazán stabil tehéncsaládok a meghatározóak.
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Nálunk minden egyes nőivarú egyed az anyja nevét kapja, és
amikor a tenyésztési naplóban sokadszor látjuk ugyanazt a nevet, akkor egy jó szaporaságú, a környezetünkhöz jól alkalmazkodó kiterjedt, megbízható tehéncsaládról van szó.
Az embriózás egy hatalmas tenyésztési lehetőség még a mai
világban is. A jó tehéncsaládokkal, ill. azok egy-egy kiugró
egyedével embriózva gyorsabban lehet előrehaladni, mint ha
csak a bikákat válogatjuk meg. Nálunk 27,9%-kal lett jobb az
embrióátültetésből származó elsőborjasok termelése a hagyományos módon szaporítottakénál. A nagyon jó tenyésztési előrehaladás ellenére financiális okok miatt abba kellett hagynunk.
Ma már elérhető közelségben van egy még újabb lehetőség, a
genomvizsgálat. Ezzel a bikák örökítő képességét különböző
családokon, különböző kombinációkban is meg lehet vizsgálni.
Ésszel, tervszerűen felhasználva, a nőivarú egyedek esetében is
ezzel a módszerrel meg lehet találni a gyöngyszemet a tengerben.
Rendszeresen vesznek részt kiállításokon. Melyik eredményére a legbüszkébb?
Mindegyik eredményünkre nagyon büszke vagyok. Azon kívül,
hogy szép állatokat viszünk kiállításra, örülök annak, hogy az
állatokat kísérő kollégáim mellett a szabadnaposak is autóba ülnek és eljönnek, hogy együtt örüljünk ennek a szép eseménynek.
A Mestertenyésztő cím nem az első díj az életében. Mit jelentenek Önnek a szakmai elismerések?
Természetesen mindig jól esik az embernek egy ilyen díj, nagyon megtisztelő, de aztán a következő gondolatom már az:
most aztán még jobban oda kell figyelnem arra, hogy mit teszek.
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Hiszek abban, hogy a név kötelez, és a gyerekeimnek is mindig
azt mondom, hogy nem kell mindenhez érteni, de amit életcélnak választottak, azt próbálják meg jól végezni.
Büszke vagyok a feleségemre, aki szintén ebben a szakmában
dolgozott, büszke vagyok a gyerekeimre, ilyen család mellett
nagyon könnyű dolgom van.
Milyen tervei vannak a közeli, ill. távolabbi jövőre vonatkozóan?
Igyekszem még jobb bikaparkot összeszedni erre a tehénállományra. Ha úgy alakul, hogy nyugdíjas leszek egy jó pár év
múlva, azért szeretnék még szaktanácsadóként, szaporítóanyag
értékesítőként a tenyésztési munkában maradni minél tovább.
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véde kezé sben az első

megfelelő

korban

védelem!

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

Hazai szerzőink

Tejágazat helyzete és kilátásai
Mándi Nagy Dániel
Papp Gergely
Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
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Magyarországon a tejtermékek termelésének 2000 óta tartó folyamatos csökkenése 2010-ben megállt. A KSH adatai szerint a
tejfeldolgozás bruttó termelése csaknem 2 százalékponttal nőtt,
míg a belföldi értékesítés 1 százalékponttal csökkent 2010-ben
az előző évihez viszonyítva. A termelés bővülését a külpiaci értékesítési lehetőségek javulása tette lehetővé. Az AKI PÁIR által
megfigyelt fontosabb tejtermékek belföldi értékesítése tejegyenértékben 11%-kal csökkent. Megjegyezzük, hogy a KSH adatai
a jégkrémet is tartalmazzák, amelynek termelése és forgalma
bővülhetett a kereslet növekedése miatt. Ez okozhatja az AKI
és a KSH belföldi értékesítésre vonatkozó adatainak eltérést. Az
AKI PÁIR adatai szerint a főbb tejtermékek közül a tehéntúró
értékesítése 6%-kal, a 2,8% zsírtartalmú dobozos friss tejé 5%kal nőtt, a tejfölé stagnált 2010-ben az előző évihez képest (1.
ábra). A 2,8%-os zsírtartalmú zacskós friss tej belföldi értékesítése 7%-kal, a dobozos tartós tejé 20%-kal csökkent 2010-ben,
elsősorban az olcsó szlovák és cseh dobozos tej importjának növekedése miatt.
1. ábra: Néhány tejtermékek belföldi értékesítésének változása
2010-ben (2009=100)
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Piaci tendenciák
Az USDA adatai szerint a globális tehéntejtermelés 1,1%-kal,
a tejhasznú tehénállomány 0,7%-kal nőtt 2010-ben az előző
évihez képest. Az IDF adatai alapján a legnagyobb tejtermelők
közül az EU-ban 0,9%-kal, az USA-ban 1,8%-kal, Indiában
4,6%-kal nőtt, Kínában stagnált és Új-Zélandon 3%-kal csökkent a tehéntej termelése. A tejkvóta 1%-os emelése mellett, az
EU nyerstej felvásárlása a 2009 áprilisától 2010 márciusáig tartó
kvótaévben előzetes adatok szerint 6,9%-kal, 10 millió tonnával
maradt el a rendelkezésre álló tejkvótától. A régi tagállamokban
1,8%-kal nőtt, a 2004-ben csatlakozókban 1,9%-kal csökkent a
nyerstej felvásárlása 2010-ben. A németországi Élelmiszer-gazdasági Kutató Központ előrejelzése szerint az EU-ban a nyerstej
felvásárlása 1,2%-kal nőhet 2011-ben az előző évihez képest. A
tejtermelés növekedési pályára állhat a következő években az
EU-ban, amit elsősorban a tejkvóták fokozatos emelése, majd
2015. évi megszüntetése okozhat. Az EU a harmadik országokba
irányuló tej- és tejtermék kivitelére 2009. november 19-én megszüntette az export-visszatérítést. A támogatás megszüntetése
ellenére az intervenciós szintet jelentősen meghaladó kedvező
világpiaci árak hatására az EU sovány tejpor kivitele 64%-kal, a
sajté 17%-kal nőtt 2010-ben.
A KSH adatai szerint Magyarország tehénállománya 1%-kal
csökkent 2010. december elsején az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A szarvasmarhák 55%-át a holstein-fríz, 15%-át a magyartarka, 5-5%-át a limousin és a magyar szürke fajták adták.
A tehenek 46%-át az Alföldön, 37%-át a Dunántúlon, 17%-át
Észak- és Közép-Magyarországon tartották. A tejhasznú tehenek
száma egy év alatt 9%-kal csökkent, míg a húshasznúaké 9%kal, a kettős hasznosításúaké 27%-kal nőtt. A tejhasznú tehenek
82%-át a gazdasági szervezetek, 18%-át egyéni gazdaságok tartották.
A kínálatot a hazai tej és tejtermékek mellett évről évre növekvő mértékben import termékek egészítik ki. A sajt és túró behozatala 23%-kal, a vajé 31%-kal, a dobozos tejé 3%-kal nőtt
2010-ben. A sajt/túró 45%-a Németországból, 17%-a Lengyelországból származott. Az erőteljes sajt és túróimport miatt a hazai feldolgozók arra kényszerültek, hogy a sajt egy részét külpiacon értékesítsék, ami a sajt/túró kivitelének 12%-os bővülését
okozta a vizsgált időszakban.
Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej felvásárlása 9,5%-kal
csökkent 2010-ben az előző évihez viszonyítva. A csökkenés
mértéke megegyezett a 2009. évivel. A felvásárolt nyerstej fehérjetartalma 0,01, zsírtartalma 0,05 százalékponttal nőtt egy év
alatt (fehérje: 3,29%, zsír: 3,72%). A felvásárlás csökkenéséhez
a teljes nyerstej kivitelének 6%-os visszaesése is hozzájárult. A
teljes nyerstej exportjának 32%-a Olaszországba, 24%-a Romániába, 14%-a Szlovéniába, 12%-a Szlovákiába irányult. A
fölözött nyerstej kivitele 15%-kal nőtt 2010-ben az egy évvel
korábbihoz képest. A fölözött tej legnagyobb részét, csaknem
80%-át Szlovákiába szállítottuk, míg a korábban meghatározó
olasz piacra csak 8% került.

Forrás: AKI PÁIR

A vaj és vajkrém kivitele 4%-kal csökkent, a sajt és túróé 12%kal, a savanyított tejtermékeké 15%-kal nőtt 2010-ben. A savanyított tejtermékek kivitelének 61%-a Romániába irányult. A
sajt/túró legfontosabb célpiacai Libanon, Románia, Szlovákiába
és Németország voltak. A tej és tejtermékek külkereskedelmi
egyenlege értékben 54%-kal romlott, mert a behozatal erőteljesebben nőtt, mint a kivitel.
Ár tendenciák
A világpiacon a 2009. évi mélypont után a nyerstej ára elsősorban a keresleti piac hatására emelkedett. A termelők nyeresége a termelői árak növekedése ellenére a magas takarmány és
energiaárak miatt csak kismértékben javult. A nyerstej ára az
USA-ban 27%-kal, az Unióban 13%-kal, Új-Zélandon 38%-kal,
Magyarországon 19%-kal emelkedett 2010-ben az előző évihez
képest. A nyerstej árának emelkedése hazánkban 2009 augusztusa óta töretlen. Az Unióban az árak a csúcspontjukat 2010 szept2011/2
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emberében érték el, azóta lényegében nem változtak (2. ábra).
A hazai árak késve követték az uniós árak változását, és az év
végén mérsékelten emelkedtek. A nyerstej ára várhatóan tovább
növekszik 2011 elején.
2. ábra: A nyerstej termelői árának alakulása a világon
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Forrás: USDA, LTO, AKI PÁIR

A csak enyhén javuló gazdasági helyzet ellenére a nemzetközi
tejpiac 2010-ben meglepően erős volt, a vajzsír és a teljes tejpor
ára történelmi magasságokba emelkedett. Ennek hatására a főbb
tejtermelő országok tejkibocsátása jelentősen növekedhet 2011ben (Új-Zélandon a tejtermelés 10%-os növekedését várják).
A FAO és az OECD előrejelzése szerint a 2010. évi áremelkedést követő években a tejtermékek világpiaci árának csökkenése
várható. A vaj ára először 2015-ben, a sajté, a sovány és a teljes
tejporé legkorábban 2013-ban emelkedhet újra.
Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vizsgálatba vont
tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3%-kal volt magasabb
2010-ben az előző évinél. A tehéntúró ára 2%-kal csökkent, míg
a 2,8% zsírtartalmú dobozos friss tejé 2, a tejfölé 4, a trappista sajté 14%-kal nőtt (3. ábra). Az árak szintje nem érte el a
2008. évi árrobbanás időszakáét, azonban meghaladta a korábbi
évekét. A tej termékpálya első két fázisában (termelői, értékesítési) az árak tendenciája megegyezett, ugyanakkor a fogyasztói fázisban ellentétesen alakultak az árak. A nyerstej termelői
árának erőteljes növekedését (+19%) a megfigyelt termékek feldolgozói értékesítési ára kisebb mértékben (+3%) követte, míg
a fogyasztói árak átlagosan 1%-kal voltak alacsonyabbak, mint
2009-ben. Ez jól mutatja, hogy a fogyasztói árak alakulása nem
minden esetben függ össze a termékpálya előző fázisainak ártendenciáival.
3. ábra: Néhány tejtermék feldolgozói értékesítési és fogyasztói
árának változása 2010-ben (2009=100)
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Támogatások
Magyarországon a tejtermelők támogatása csaknem a duplájára
nőtt 2010-ben 2009-hez viszonyítva. A tejtermelők 2011 januárjában bázisjogosultság alapján legfeljebb 6 Ft támogatást (Topup) kaptak az előző évre visszamenőlegesen, amely 2,30 forinttal volt kevesebb a 2009. évinél. A termeléshez kötött különleges
tejtámogatás azonban további 9,55 Ft/kg, a tejágazati válság miatt meghirdetett egyedi piactámogatás 0,5 Ft/kg volt 2010-ben.
A támogatási rendszer 2011-ben gyakorlatilag nem változik, a
nemzeti kiegészítő támogatás (Top-up) összege talán még valamennyivel emelkedni is fog és (ahogy eddig is) termeléstől függetlenül kerül kifizetésre a 2007-ben képződött bázisjogosultság
alapján. Az Európai Unió a 73/2009 rendelet 68. cikkelyében lehetőséget ad a közösségi finanszírozású közvetlen támogatások
(Magyarország esetében ez a SAPS támogatás) egy részének leválasztására és termeléshez kötötten történő kifizetésére, 2010ben ezen szabály alapján került kifizetésre további 9,55 Ft/kg
termeléshez kötött támogatás. A Vidékfejlesztési Minisztérium
döntése alapján 2011-ben ugyanúgy, mint a megelőző évben az
így rendelkezésre álló összeget (a SAPS támogatások 3,5%-a),
teljes egészében a tejágazatban fizetik ki, vagyis a támogatásra
jelentkezők és jogosultak számától függően minimálisan változhat, de valószínűsíthetően 2011-ben is 9,5 Ft/kg termeléshez
kötött támogatás lesz.

Érdekes módon azt, hogy 2012-ben milyen támogatások lesznek, nehezebb előre jelezni, mint azt, hogy mi lesz a helyzet
az azt követő években. Alapvetően kérdéses, és a Bizottság még
nem adott választ rá, hogy lehet-e 2012-ben Top-up (termeléstől
független) támogatásokat adni a tejszektorban. Ez alapvetően attól függ, hogy a moduláció (ami a közvetlen támogatások egy részének a vidékfejlesztésre történő átcsoportosítását jelenti) miatt
megszűnik-e a lehetősége a nemzeti kiegészítő támogatásoknak.
Három változat képzelhető el (1) megszűnik a lehetőség és nem
lehet Top-up támogatás fizetni, (2) megmarad 10 százaléknyi támogatási lehetőség, amiből az állattenyésztési ágazatok Top-up
támogatása megoldható, (3) csak korlátozott összegben marad
meg a nemzeti kiegészítő támogatás (Top-up) lehetősége, így
az egy egységre jutó támogatási összeg valószínűleg csökken.
Emellett azt is csak feltételezhetjük, hogy a 68. cikkely adta lehetőséget továbbra is kizárólag a tejágazat támogatására szánja
a kormányzat.
www.holstein.hu
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2013-tól kezdődően egyértelműbb a helyzet, a termeléstől
független történelmi bázisjogosultság alapján járó nemzeti
kiegészítő támogatásokra nincs lehetőség. A 2014-től működésbe lépő megreformált Közös Agrárpolitika keretén belül
valószínűleg az állattenyésztési ágazatok esetében megszűnnek a termeléstől független közösségi támogatási formák (az
anyatehén és anyajuh esetében valószínűsíthetően lesznek közvetlen támogatások, de előreláthatólag termeléshez kötötten). A
KAP-reformmal kapcsolatos vitában Magyarország álláspontja
egyértelműen az, hogy a 2014-2020 tervezési időszakban is maradjon meg a 68. cikkelyhez hasonló rugalmas termeléshez kötött támogatási lehetőség (amit a tejtermelők közvetlen támogatására fel lehet1 használni),
szerencsére
203_147,5:Layout
2009.05.27.
11:29a különböző
Page 1 tagállamok
az Európai Bizottság és Parlament álláspontját ismerve erre elég
jó esély mutatkozik.

Összefoglalva 2013-tól a tejágazatban a termeléstől független támogatások várhatóan megszűnnek, de valószínűleg a lehetőség
megmarad a termeléshez kötött (vagyis csak az kap támogatás,
aki előállít tejet) támogatások kifizetésére. Természetesen azt
tudomásul kell venni, hogy Magyarországon élünk, ami növeli a kiszámíthatatlanságot, és 2012-ben, vagy 2013-ban (vagyis
még a KAP-reform hatályba lépése előtt) bevezethetjük az SPS
rendszert a közvetlen támogatások területén, ami alapvetően átírja az eddig felvázolt forgatókönyvet. Hiszen ebben az esetben
vagyoni értékű támogatási jogosultságok keletkeznek, amelyeket termeléstől függetlenül (a feltétel a kultúrállapotban tartás és
keresztmegfeleltetés betartása) ki kell fizetni a gazdálkodóknak.
Azonban ezen szcenárió esetében kérdéses, hogy a bázisjogosultságok hogyan alakulnak ki, hiszen az Alkotmánybíróság döntése
nyomán a 2006, illetve 2007. évi helyzet valószínűleg nem vehető figyelembe a bázisok meghatározásánál, viszont a támogatások termeléstől függetlenítése megtörtént a tejágazatban 2007.
március 31-ével. Ezért amennyiben szeretnénk bevezetni az SPS
támogatási rendszert, akkor bázisjogosultságokat kellene képeznünk úgy, hogy az Európai Bizottság és az Alkotmánybíróság
számára is elfogadható legyen. Ez talán nehezen érthető, de ennek
az lenne az előnye, hogy azt a támogatás, melyet jelenleg a nemzeti költségvetésből fizetünk ki (Top-up), egy olyan támogatás
helyettesítené, amit közösségi forrásokból lehetne finanszírozni,
és az mindenki számára nyilvánvaló, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben a közösségi források biztosabbnak tekinthetők.
Ráadásul az SPS támogatásokat 2012-ben és 2013-ban biztosan
ki lehetne fizetni, szemben a nemzeti kiegészítő támogatásokkal,
és lehet, hogy 2013-at követően is kifizethető lenne, igaz viszont,
hogy ez a támogatási forma termeléstől független, vagyis akkor
is jár, ha az adott termelő közben felhagy a tejtermeléssel.

Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

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

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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Érdekességek
az áprilisi tenyészértékbecslésben
Drágossy Zsolt
Az egyes tenyészértékbecslések során hajlamosak vagyunk megelégedni azzal, hogy tanulmányozzuk az új toplistákat, az egyes
bikák tenyészérték változásait, felfedezzük az újonnan értékelt
bikákat. A listák tanulmányozása mellett érdemes időt szakítani
az értékelés hátterében meghúzódó változások megismerésére,
egyrészt azért, mert ezek gyakran magyarázatul szolgálhatnak
bizonyos eredmények változására, másrészt azért, mert a változások bizonyos tenyésztési irányok, tendenciák jelzéséül szolgálhatnak. Írásomban az áprilisi értékelésből emelek ki néhány
érdekességet.
Magyarország
A Holstein Egyesület honlapján található információk alapján az
elmúlt egy évben 59 új tenyészbika értékelődött a hazai hivatalos
ivadékvizsgálat során. Az egy éven belül értékelt bikák közül 25
került fel a hazai Top 100-as listára, közülük 11 a forgalmazásra
javasolt negyven aktív bika közé. A 11 bika közül 6 a GénbankSemex Magyarország Kft., 3 a Bos-Genetic Kft. és 2 az OMT
Zrt. indításában értékelődött. A forgalmazásra javasolt szintet
további két, áprilisban először értékelt bika is elérte, azonban
tenyészértékük megbízhatósága még a forgalmazhatóság feltételéül szabott 75% alatt maradt. Érdekesség, hogy a listán harmadik BG E.T. Shottle tenyészértékének megbízhatósága is csak
68%, ami egy korábbi szabályozás eredménye, mely szerint a
Top 10 bika 60% feletti megbízhatósággal kerülhet a listára.
Az aktív Top 10 bika apasága – Marmax, Titanic, Shottle, Aaron, Durham, Ramos, Throne – tükrözi a nemzetközi trendeket.
A névsort látva egyedül O-Man fiai hiányoznak, aminek elsődleges oka az lehet, hogy a magyar HGI index kisebb mértékben
tartalmazza az egészségügyi tulajdonságokat, mint a világ egyéb
indexei.
A hazai értékelés stabilitását mutatja, hogy a Top 100-as listán
kilenc bikát találunk 1000 feletti utódszámmal, közülük öt – Zaire, Zsilett, Siegfried, Saphir, Tóbiás – a lista első felében. Természetesen ezen bikák szaporítóanyaga már nem vagy csak korlátozottan hozzáférhető, az eredmény mégis megnyugtató azok
számára, akik korábban használták ezeket a bikákat és nagyszámú termelő utódukkal rendelkeznek.
Amerikai Egyesült Államok
Az amerikai tenyészértékbecslés során nem csak az aktuális
tenyészértékbecslési futtatást végezték el, hanem alig egy év
után – a tenyésztők kérésére – újra módosítottak a TPI indexalkotók arányán. A változások a következők:
Tulajdonság
Hasznos élettartam
Fehérje mennyiség
Tőgy
Láb, lábvég
Nőivarú fertilitás
44 Holstein Magazin

Változás mértéke
-5%
+1%
+2%
+1%
+1%

A változások látszólag igen kismértékűek, mégis elgondolkodtató, hogy ilyen rövid idő után szükségességét érezték a farmerek,
és meg is valósították azt.
Az értékelés másik újdonsága, hogy a genomtesztelt, és teszt
nélküli tehenek tenyészértékeit az értékelés után „skálázva”
közelítették egymáshoz. Erre a megoldásra azért volt szükség,
mert a genomvizsgálat nélküli tehenek tenyészértékei jelentősen
elszakadtak az azonos korú és pedigréjű genomtesztelt tehenek
és bikát tenyészértékeitől, amely nem tükrözhet valós genetikai
fölényt, csak az értékelés módszertani eltérését. A módosítás
után a publikált bika, hagyományos és genom vizsgált nőivarú
tenyészértékek így teljesen összevethetővé váltak.
A tenyészértékbecslés módszertani változásához tartozik az a hír
is, miszerint változik a farmagasság figyelembe vétele a végpont
kiszámításánál. A változtatás az indokolta, hogy az amerikai
aktív bikapopuláció átlagos farmagasság tenyészértéke 2006–
2011. évi első értékelések között 1,29 szórásértékkel nőtt. Az
amerikai Szövetség szakemberei úgy gondolták, hogy ha ez a
tendencia fennmarad, hamarosan túl nagyok lesznek a tehenek
a jelenleg alkalmazott tartástechnológiába. A változtatás során
csak a szélsőséges méreteket, a 56-62 inch-en (142-157,5 cm)
kívüli farmagasságot kívánják „büntetni” úgy, hogy ezen egyedek esetében két ponttal alacsonyabb testkapacitás értéket vesznek figyelembe a bíráló által adottnál, ami átlagosan 0,4 ponttal
csökkenti az adott egyed küllemi végpontját.
Az előzőekben ismertetett módszertani változásra rímel a Holstein International 2011. márciusi számában lévő bikaismertető. Az ismertetőben Regancrest AltaIota szerepel, akinek a cikk
végén felsorolt erősségei és gyengéi között szerepel a testméret. A cikkben szereplő decemberi értékelés alapján ide tartozó
tenyészértékei a következők:
Farmagasság:		
2,39
mellkas szélesség:
2,34
törzsmélység:		
2,32
Az előző számok alapján joggal gondolhatnánk, hogy ezek a tulajdonságok a bika erősségét képezik, mégis a cikk írója a bika
gyengeségei közé sorolta, mondván, hogy nem megfelelő párosítással túl nagy utódokat adhat a bika.
Kanada
A kanadai értékelés nagyszerűsége nem csupán a nagyszerű
bikák, tehenek tenyészértékeiben rejlik, hanem abban a rengeteg háttér információban, ami a tenyészértékbecslő szervezet, a
CDN honlapján elérhető.
Az értékelés egyik érdekessége a felezett embrióból született bikák értékelése, azok eredményei. A korábbi listavezető
Gillette Jordan és Jerrick hiába születtek felezett embrióból,
hiába van 226 és 172 lányuk és genomvizsgálat alapján értékelésük, tenyészértékük mégis számottevő eltérést mutat. Az
eltérést mindenképpen valósnak kell tekintenünk, hiszen ezek
a tenyészértékek nagyszámú utód (226/172) eredményeink az
2011/2
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alapján, magas megbízhatósággal (94/93%) kerültek megállapításra a világ egyik elismerten legpontosabb tenyészértékbecslési
rendszerében.
Az okokra világszerte keresik a választ a tudósok nem csak a
szarvasmarha tenyésztésben, hanem humán vonalakon is a lehetséges okokat környezeti – epigenetikus – hatásokban vélik
megtalálni, melyről a Holstein International 2011. márciusi számában olvashatunk. A feltételezések szerint bizonyos környezeti
hatások módosíthatják a teljesen azonos génkészletek működését, ezzel eltérő örökítő hatást eredményezve.
Sajnos a megoldatlan problémákat hajlamosak vagyunk elfedni. Ennek a helytelen gyakorlatnak az eredménye, hogy Amerikában és Kanadában is hasonlóan döntöttek: az identikus ikreknek azonos tenyészértékekkel KELL rendelkezni. Az évek
óta működő amerikai szabályozás azt mondja ki, hogy ilyen
esetekben a magasabb megbízhatóságú bika tenyészértéke érvényes mindkét bikára. Az amerikai módszer alapján Jerrick is
Jordan tenyészértékeivel lenne megjelenítve, csak azért, mert
indexének megbízhatósága 1%-kal magasabb. A 2011. áprilisi
értékeléskor vezettek be hasonló szabályt Kanadában is, azzal
a különbséggel, hogy itt az identikus ikrek utódait egy apától
származónak tekintik az értékelés során. Az új kanadai szabályozás eredménye az, hogy az első értékelésű bikák listáját vezető
Gillette Willrock és Wildthing adatközlő lapjai csak nevükben és
azonosítószámukban tér el.
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Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Magazinunk ezen rovatában az aktuális tejpiaci és szabályozási
információkat olvashatják az Agrár Európa Kft. összeállításában. www.agrar-europa.hu
A HÍR:
Az Európai Unió Bírósága a Bizottság kontra Spanyolország (C400/08. számú) ügyben a következő ítéletet hozta, (a sajtóközlemény 2011. március 24-én jelent meg):
A tagállamok a nagyméretű kiskereskedelmi létesítmények megnyitását nem tehetik függővé olyan gazdasági megfontolásoktól,
mint a korábban meglévő kiskereskedelemre gyakorolt hatás
vagy a vállalkozás piaci részesedése. E megfontolások nem igazolhatják a letelepedés szabadságának korlátozását.
Mivel az Európai Bizottság szerint a letelepedés szabadságával
ellentétes az a szabályozás, amely a nagyméretű kiskereskedelmi létesítményeknek a Katalán Autonóm Közösség területén
történő létrehozásának feltételeit rögzíti, a kötelezettségszegés
megállapítása iránti kereset Spanyolországgal szembeni benyújtása mellett döntött.
A Bíróság ezen ítéletében megállapítja, hogy a vitatott szabályozás egészében tekintve megvalósítja a letelepedés szabadságának korlátozását. E szabályozás ugyanis azzal a hatással jár,
hogy megzavarja, vagy kevésbé vonzóvá teszi más tagállamok
gazdasági szereplői számára tevékenységeiknek a Katalán Autonóm Közösség területén történő gyakorlását, és ily módon érinti
a spanyol piacon történő letelepedésüket.
A KOMMENTÁR:
Az Európai Unió Bírósága tehát elmarasztalta Spanyolországot
a katalán vonatkozó rendelkezések miatt, és ezzel súlyos precedenst teremt.
Még ha nem is vagyok jogász, joggal feltételezem, hogy mostantól a tagállamok azon törekvései, amelyekkel korlátozni kívánják a kereskedelmi egységek, elsősorban a nagy eladóterű
üzletek terjeszkedését, több nehézségbe fog ütközni. A letelepedés szabadságának joga eddig is létezett, de – ahogy Katalóniában is – adminisztratív intézkedésekkel próbálták a tagállamok
megvédeni saját vállalkozóikat a sokkal nagyobb tőkeerővel, és
piaci befolyással érkező láncoktól. Az indoklástól pedig, ugye
nem csak nekem áll égnek a hajam! Ugyanis a helyi gazdaság
védelme a Bizottság és a neki igazat adó Bíróság szerint nem ok.
Lefordítva: a globalizáció mindenek előtt. Ez már csak azért is
ellentmondásos, mert közben az EU vidékfejlesztési politikája
éppen a vidéki életforma, a fenntartható mezőgazdaság érdekében költ el súlyos euró-milliárdokat. Ez az ellentmondás nem
látszólagos.
A nagy eladóterű kereskedelmi egységek terjedése bizonyíthatóan elsorvasztja a helyi kiskereskedelmet, a kis és közepes méretű
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élelmiszeripari, mezőgazdasági és egyéb kapcsolódó vállalkozások jelentős részét.
Nem hiszem azt, hogy a jogászok nem fognak egyéb jó indokokat
kiötölni (környezetvédelem, területrendezés, vagy fogyasztóvédelem okán), és megoldani az ilyen beruházások hátráltatását,
illetve a politika a motivációk csökkentése terén nem tud lépéseket tenni, de fáj, hogy az Európai Unió egyik legfelsőbb szerve
(zárójelben: amely egyébként nem választott, hanem kinevezett
testület) mintha kettős mércét alkalmazna, lobbyérdekeket képviselne. A Bizottság által még 2008. szeptemberében benyújtott
keresetnek hosszú előzménye van, amit az érdeklődők megtalálnak az interneten. Amire viszont felhívnám a figyelmet, az az,
hogy mindössze egy tagállam (Dánia) támogatta beavatkozóként
Spanyolországot az eljárás során. Kérdésem: a többi tagállam
ezek szerint a Bizottság álláspontján van???
VILÁGPIAC
Őrizetben a kínai tejmérgező
Szándékosságot állapítottak meg a kínai hatóságok a tejtermékek nitrites szennyezése miatt indított nyomozás során, és őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, írja a China Daily.
A hatóságok megállapították, hogy a múlt héten az északnyugatkínai Kanszu (Gansu) tartomány két tejüzemében hústartósításhoz használt nitrittel szennyezték a friss tejet, hogy szándékosan
károsítsák a tejfogyasztók egészségét. A nitrittel szennyezett tej
miatt három gyerek meghalt és harminchat megbetegedett. A hatóságok őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Pingliang városában,
de más részletek nem ismertek.
A kínai élelmiszer-feldolgozó ipart az elmúlt években számos
mérgezési botrány rázkódtatta meg. Három évvel ezelőtt legkevesebb hat csecsemő halt meg melaminnal mérgezett tejportól,
és több mint háromszázezren betegedtek meg tőle.
Radioaktív jóddal szennyezett szlovák juhtejet találtak, de
ihatónak mondják
A megszokottnál magasabb mértékű radioaktivitást mértek a
közép-szlovákiai juhtejben - közli a cas.sk hírportál. A közegészségügyi hivatal szerint a juhokat radioaktív jóddal szennyezett
legelőn legeltethették, a magasabb sugárszint pedig a japán
Fukusima atomerőmű balesetével lehet összefüggésben.
A tej így is alkalmas emberi fogyasztásra, ugyanis a szennyezés mértéke nem éri el az egészségügyi határértéket. A hivatal
honlapján Gabriel Šimko helyettes tisztifőorvos azt mondta,
két, Besztercebánya környékén legeltetett juhoktól származó
tejmintában mutatták ki a szennyezést még április 12-e előtt. A
közegészségügyi hivatal szerint pánikra semmi ok, a tej emberi,
még gyermeki fogyasztásra is alkalmas. Tehéntejben egyelőre
nem észleltek radioaktív jódot.
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Erős nemzetközi kereslet
Az ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrásgazdálkodás Tudományok Hivatala márciusi előrejelzése szerint rövidtávon továbbra
is erős marad a tejtermékek iránti globális
kereslet. A sajt világpiaci ára 1, a sovány
tejporé 2 százalékkal nőhet, a vajé 10 százalékkal csökkenhet a 2011. júliustól 2012.
júniusig tartó gazdasági évben az előzőhöz
viszonyítva. A vaj előállítása bővülhet a
2010/2011. évi magas vajárak hatására.
A vajzsír felhasználását az élelmiszer-feldolgozók olcsóbb helyettesítő termékekkel,
elsősorban növényi olajokkal pótolhatják
termékeikben, ami az árak csökkenéséhez
vezethet az elkövetkező öt évben.
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Parmalat élelmiszer-ipari vállalat csaknem
30 százaléka francia kézbe került. Az olaszok a visszavásárlást
tervezik, a franciák az Európai Unióhoz fordultak.
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Olasz–francia harc folyik a Parmalatért. A francia Lactalis felvásárolta a legnagyobb olasz élelmiszer- és tejipari vállalat 29
százalékát, és 30 százaléknál joga van felvásárlási ajánlatot tenni. A Lactalis lépésére, amely már kezében tartja az ágazatban
dolgozó olasz Galbanit, Invernizzit és Locatellit, a római kormány azonnali törvényerejű rendelettel módosította a közgyűlési szabályzatra vonatkozó passzusokat a társasági jogban. Így
lehetőség nyílt arra, hogy a Parmalat eredetileg április közepére
meghirdetett éves közgyűlését júniusra halasszák, nyárig pedig
megalakulhat a Parmalat megmentését szolgáló olasz befektetői
csoport.
Sajtóértesülések szerint az Intesa San Paolo és az UniCredit
bank, valamint az élelmiszer-ipari Ferrero is érdeklődést mutat a
Parmalat felvásárlására. A Parmalatnak olasz kézben kell maradnia – hangsúlyozta Saverio Romano agrárminiszter, hozzátéve,
hogy a jövőben törvénnyel kívánják védeni az olasz gazdaság
stratégiai szektorait. A miniszter által felsorolt adatok szerint a
Parmalat évi tizenegymillió tonna tejet termel, és a tehenészetekkel együtt csaknem százezer embernek ad munkát. Az olasz
protekcionizmussal szemben a franciák az Európai Unió belső
piaci biztosához fordultak. Az 1961-ben, Callisto Tanzi alapította Parmalat 2003-ban jutott csődbe. Ezt követően kormánybiztos, Enrico Bondi irányította a vállalatot, aki jelenleg a cég
vezérigazgatója.

Klónozott tejáradat?
Az Európai Unió delegációi március végén egész éjszaka a klónozott állatok leszármazottaiból készülő hústermékek sorsáról
vitatkoztak, eredménytelenül. Az Európai Tanács tárgyalócsoportját Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vezette az éjszakába nyúló egyezkedés során. A meddő vita azért alakult ki,
mert az Európai Parlament azt szeretné elérni, hogy tiltsák be
a klónozott állatok leszármazottaiból készülő termékek forgalmazását az EU-ban. Ezzel a képviselők a jelenleginél szigorúbb
szabályozást követelnek, hiszen pillanatnyilag csak az első generációs klónokból készült áruk nem forgalmazhatóak a közösség területén.
Fazekas Sándor az AP jelentése szerint félrevezetőnek és kivitelezhetetlennek nevezte az Európai Parlament felvetését. Mint
mondta, már pusztán a klónozott felmenőkkel kapcsolatos információk feltüntetése is azt eredményezné, hogy minden szelet szalámira vagy sajtra családfát rajzoljanak. Hozzátette: ez a
módszer téves biztonságérzetbe ringatná a fogyasztókat és ráadásul óriási kereskedelmi háborúba sodorná az Európai Uniót.
Az európai zöldek képviselői ugyanakkor az együttműködési
hajlandóság hiányát rótták fel az Európai Tanácsnak, főként
azért, mert – mint azt Bart Staes képviselő hangsúlyozta – az
élelmiszertermelésben elsősorban nem a klónokat, hanem leszármazottaikat használják. Dagmar Roth-Berendt, az európai
szocialisták képviselője pedig azt állítja, hogy több milliárd liter
klónozott tej öntheti el az EU-t.

EU előrejelzés
Az Európai Bizottság ismét összeállíttatta középtávú előrejelzés
csomagját. Ebben a tejpiaccal kapcsolatban 2020-ig mérséklet
optimista álláspontokkal lehet találkozni. A tejtermelés 10 év
alatt alig 4 százalékkal bővülhet, a felvásárlás 5 százalékkal.
Várakozásaik szerint a 2015-ös kvóta-megszűnésnek nem lesz
érzékelhető hatása a piacon.
A tehenek száma a régi tagállamokban sokkal nagyobb ütemben
fog továbbra is csökkenni, mint a régiekben, ahol a hozamok
emelkedése gyorsabb lesz. Így nálunk nem várható tejtermelés
növekedés. A fenti kis arányú bővülést a régi tagok fogják előállítani.

Megszűnhet a szlovák tejipar
A szlovákiai tejfogyasztás 60 százaléka, a vaj 65 százaléka, a
sajt több mint 85 százaléka importból származik – ismereti csütörtöki számában az Új Szó című pozsonyi napilap a Szlovák
Tejszövetség és a Szlovák Tejtermelők Szövetsége adatait.
A szlovák tejipar gyors ütemű elsorvadását mutatja a két szervezet szerint, hogy amíg 1989-ben még 2055 millió kilogramm
tejet állítottak elő Szlovákiában, tavaly 918 millió kilogrammot.
A fejőstehenek száma a vizsgált időszakban 559 ezerről 161
ezerre esett vissza, a tejágazatban működő farmergazdaságok
száma pedig a 2005-ös 826-ról 2010 végéig 591-re. A tejágazat
2010-es együttes vesztesége 25 millió euróra rúgott, az idén pe-
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Különleges tejtámogatás
Megjelent a 21/2011. (III.25.) VM rendelet a tejtermelőket sújtó
különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól.
A támogatást - az elmúlt évhez hasonlóan - a gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny területen gazdálkodó, beszállítási, illetve közvetlen értékesítési
tejkvótával rendelkező tejtermelő veheti igénybe a 2010/2011.
kvótaévben megtermelt és ténylegesen értékesített tejmennyiség
után, legfeljebb a 2011. március 31-én rendelkezésére álló tejkvótája mértékéig.
A támogatási kérelmet, amely egyben kifizetési kérelem is, idén
is a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell benyújtani. A kérelmek benyújtásának határideje:
2011. május 15.
Egységes területalapú és nemzeti kiegészítő támogatások
Megjelent az egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint
az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás (top up)
2011. évi igénybevételéről szóló 25/2011. (IV.7.) VM rendelet.
A Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján közzétett tájékoztató
szerint 2011. április 8-tól nyújthatják be az egységes területalapú
és a hozzá kapcsolódó nemzeti kiegészítő támogatási kérelmeiket a gazdák.
A jogszabály az egyes támogatások (így a termeléshez nem kötött tejtámogatás) vonatkozásában csak a jogcímeket nyitotta
meg, a mértékről külön jogszabály fog rendelkezni. Változás a
korábbi évek gyakorlatához képest, hogy az idén a tej top up
támogatás igénybevételének is feltétele, hogy a termelő SAPS
jogosultságot szerezzen, és a TIR-ben (Tenyészet Információs
Rendszer) állattartóként legyen nyilvántartva. A gazdák 2011.
május 15-ig adhatják be a SAPS, valamint a termeléshez kötött
jogcímeknél a top up támogatási kérelmüket az MVH-hoz.
Áremelkedést gerjeszt a tejhiány
Az elmúlt hónapokban emelkedésnek indultak a tejárak, amit a
feldolgozók a tejhiánnyal magyaráznak. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai szerint tavaly januárhoz képest több
mint 23 százalékkal drágult idén az év elején a nyerstej.
A KSH éves összevetése szerint pedig míg a pasztőrözött tej literjéért 2010 februárjában 197 forintot kellett fizetni a boltokban,
idén februárban már 219 forintot, vagyis 11 százalékkal többet.
Eközben a teljes fogyasztói árindex 4,1 százalékos emelkedést
mutatott. A tehénállomány állandósuló csökkenése, valamint a
bővülő nyerstej kivitel következtében alapanyaghiány alakult ki
a hazai piacon. Ezt erősítette meg Bakos Erzsébet, a Tej Terméktanács kommunikációs vezetője is. Szerinte termelők, feldolgozók egyaránt szállítanak külföldre, kivitelük az elmúlt időszakban egy és hét százalék közötti mértékben bővült.
Az egyik – névtelenséget kérő – nagy dunántúli tejtermelő elmondta: ahogy sokan mások, ő is exportál – mégpedig Olaszországba –, s a kiszállított mennyiség eléri az évi több mint
ötmillió litert, amiért még most – az erősebb forint idején – is
literenként 92 forintos alapárat kap, ami hét-nyolc százalékkal
meghaladja a hazai feldolgozók ajánlatát. Beszámolt arról is,
hogy az olasz vevőknek még a literenkénti hat eurócentes szállítási költség mellett is megéri a magyar tejet kiszállítani, ugyanis
a rendkívül korszerű feldolgozóikban magas hozzáadott értékkel
készülő termékeket állítanak elő.
2011/2

Istvánfalvi Miklós, a Tej Terméktanács termelőket képviselő alelnöke szerint a tejhiány egyértelmű jeleként hetek óta itthon is
egyre többet fizetnek a feldolgozók a tejért. Most már megadják
a literenként 90 forint közeli árat, de hallani százforintos vételi
ajánlatokról is. Az alelnök szerint attól nem kell tartani, hogy
megismétlődik az a néhány évvel ezelőtti eset, amikor a termelők – akár a szerződéseikből kilépve – a magyar feldolgozók
helyett külföldön adták el a tejeiket literenként 20-35 forintos
felárral. Európában ugyanis – szemben a korábban tapasztaltakkal – jelenleg nincs tejhiány.
A magyar tejpiacot alaposan ismerők szerint a nagyobb feldolgozók a korábbinál kevesebb tejet vásárolnak fel, ami összefüggésbe hozható a vásárlóerő visszaesésével, az olcsó importtal,
továbbá a termelők és a kisebb feldolgozók értékesítési expanziójával. Már a korábbi agrárkormányzat is lehetővé tette a háztól
történő nyerstej értékesítését, az ágazatért felelős minisztérium jelenlegi vezetése pedig egyenesen kívánatosnak tartja azt.
(Agroline)
Ismét dübörög az Áfa-csökkentő lobby
E lap hasábjain az elmúlt év októberében már szerepelt szerkesztői vélemény az élelmiszerek forgalmi adójával kapcsolatban.
Amiért most újra beszélni kell a témáról az, hogy a terméktanácsok vezetői közösen szorgalmazzák, 2012-től drasztikusan
csökkenjen a forgalmi adó. A sorok szerzője szeretné, ha a tejtermelők társadalma nem ringatná magát abba a tévhitbe, hogy
az Áfa szintje minden gondok forrása. Magas szintje ugyan kétségtelenül vonzó adóelkerülési motiváció, de alapvetően amiatt
kezelhetetlenül magas a feketegazdaság, mert alacsony a lebukás kockázata, a hatóság nem elég hatékony a beszedésben, és
a szankciók sem elrémisztők. Ennél fogva az életvitelszerűen a
feketegazdaságból élők szomorúak lesznek, hogy kisebb lesz a
bevételük, de – véleményem szerint – nem fognak tömegesen jó
útra térni.
A másik oldalon, a fogyasztás nem fog élénkülni, hiszen nem
lesznek emiatt alacsonyabbak a fogyasztói árak. A forgalmi adó
csak egy tétel az árakat meghatározó, jellemzően emelő tényezők között.
A mostani piaci helyzet a legjobb példája annak, hogy mindig
van mire hivatkozni a fogyasztói árak emelése, vagy éppen
nem csökkentése során. Nem beszélve arról, hogy az egyes
csatornákban adott élelmiszer ára az Áfa mértékénél nagyobb
mértaékben is eltér. Magam részéről, tehát nem tartom időszerűnek és meg kevésbé valószínűnek az élelmiszerek forgalmi adójának mérséklését. Egyébként az EU 27 tagállama közül hétben
éppen hogy emelték az elmúlt mintegy év évben. Ettől persze mi
mérsékelhetnénk, de csak egy komplex feketegazdaság ellenes
csomag egyik elemeként van értelme.
Gondolatébresztőnek példák külföldről: Dél-Koreában, ha egy
áru címkéjén hibás vagy félrevezető információk vannak, akár
7 év börtön, vagy húszmillió forintnak megfelelő büntetés vár
az elkövetőre.
Ehhez magas jutalmi rendszer kapcsolódik a bejelentő oldalán.
Akár négyszázezer forintnak megfelelő jutalmat lehet érte kapni.
Japánban a hasonló tarifák 3 év és 7-8 millió forintnyi bírság,
kereskedési jog megvonás, mérgezéses esetben akár 250 millió
forintnyi bírság. (forrás: Magyar Mezőgazdaság)
Mi hajlamosak vagyunk mindig a könnyebbik utat választani.
Tényleg azt hiszi valaki, hogy máshol nem fogják rajtunk behajtani ezt a kieső bevételt?
www.holstein.hu
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Igyekeznek minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyni
A Danone forgalma 3 százalékkal nőtt tavaly Magyarországon
Húsz év alatt a vállalat 18,6 milliárdot fordított az országban
beruházásra
A Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. magyarországi forgalma tavaly értékben 3 százalékkal bővült, az exporttal
együtt számolt nettó árbevétel 28,9 milliárd forint volt.
A Danone 20 éve van jelen Magyarországon, a cég saját adata
szerint jelenleg a Danone Kft. a magyarországi élelmiszergyártó
vállalatok között piacvezető. A vállalat csaknem 57 százalék részesedéssel vezeti a magyarországi friss tejtermék piacot, illetve
70 százalékkal a joghurt piacot. Megalakulása óta a Danone Kft.
több mint 18,6 milliárd forintot fordított magyarországi termelő
és modernizációs beruházásaira, amelyek az idén is folytatódnak
– ismerteti a közlemény. A cég hangsúlyozza, hogy a Danone
Kft. elkötelezett a magyar piac iránt, partneri viszonyt ápol a
magyarországi tejtermelőkkel, extra minőségű tejet vásárol fel
tőlük. A Danone első termelési együttműködése 1991-ben indult
az akkori Budapesti Tejipari Vállalattal (BTV). Abban az évben
egy 15 fős csapattal indult a Danette krémpuding gyártása a kelet-pesti tejüzemben. Napjainkra a Danone Kft. budapesti gyárában dolgozók a tejtermékek széles körű portfolióját állítják elő
mind hazai, mind export piacokra.
A cég közleményében kitér arra, hogy a gyártás során törekszik
ökológiai lábnyomának csökkentésére. A két kiemelt cél: a vízfelhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. Ennek érdekében projektet indított 2008 végén azzal a célkitűzéssel, hogy
a termék előállításának teljes folyamatánál 30 százalék szén-dioxid-kibocsátást takarít meg 2012 végére. Az eddig megvalósult
csökkentés – amelyet nagyrészt a termelési energia- és vízfelhasználás-mérséklés, csomagolóanyag-csökkentés és logisztikai
útvonal-optimalizáció révén értek el –, mintegy 13 százalék.
A Danone Kft. a DANONE Csoport magyarországi leányvállalata. A csoport a világ egyik vezető, „előre csomagolt” élelmiszer- és ital gyártója. A csoportnak világszinten 4 részlege van:
a friss tejtermék, a palackozott víz, a bébiétel és a klinikai tápszerek divízió.
Ezt sózzák rád sajt helyett a boltokban
Meg sem közelíti a legtöbb sajtutánzat minősége és íze a valódi
sajtokét - állapították meg az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület munkatársai. A szervezet élelmiszer-szakértője, Dömölki
Lívia az InfoRádiónak elmondta: ezek a termékek tejzsír helyett
kevésbé egészséges keményített növényi zsírt tartalmaznak, így
kisebb a tápértékük is, csomagolásuk azonban alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.
A sajtutánzatokat, amelyek növényi eredetű összetevőket, tejipari melléktermékeket is tartalmaznak, illetve csak növényi eredetű
alapanyagokból készülnek, a XX. század második felében azért
fejlesztették ki, hogy a tejérzékeny emberek is fogyaszthassanak
sajthoz hasonló élelmiszereket. A gyártók persze hamar rájöttek,
hogy ezek a termékek sokkal olcsóbban előállíthatók, így ma már
a legtöbb üzletben a valódi sajtokkal egy helyen találjuk őket.
Bár a sajtutánzatok nem valódi sajtok, általában a vásárlók megtévesztésére alkalmas csomagolással látják el őket - mondta az
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület élelmiszer-szakértője.
Dömölki Lívia hangsúlyozta: arra szeretnék felhívni az emberek
figyelmét, hogy olvassák el a sajtpultokban kapható termékek
csomagolásán feltüntetett szöveget, abból ugyanis egyértelműen
kiderül, hogy valódi sajtot, vagy utánzatot tartanak a kezükben.
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A sajt ugyanis általában három összetevőből, tejből, oltóenzimből és esetleg sóból áll, az imitátumokban azonban a növényi
zsír mellett van keményítő, tartósítószer, savópor és stabilizátor.
A szakértő megjegyezte: a keményített növényi zsír nem tesz
jót a szervezetnek, mivel transz-zsírsavakat tartalmaz. Kutatások
szerint ezek nagy mennyiségben való fogyasztása elősegíthet a
szívbetegségek vagy a diabétesz kialakulását.
Dömölki Lívia arról is beszélt, hogy a fogyasztóvédők a kiválasztott termékeket ízük, állaguk és a csomagolásukon olvasható információk alapján értékelték. Laboratóriumban azért nem
vizsgáltatták be őket, mert tapasztalatuk szerint a gyártók az
összetételt helyesen tüntetik fel a címkén. Sokat elárul tehát a
sajtnak tűnő termékekről az, ha azok csomagolásán több sorban
olvasható az összetevők listája, valamint ha sajtra utaló fantázianevet (sonkás kocka, Trapp Pista, Csízió) ad neki a gyártó - fűzte
hozzá a szakértő.
Nielsen felmérés - Értékben is, mennyiségben is nőtt
a gyümölcsjoghurt, tejföl, túró és vaj kiskereskedelmi
eladása tavaly
A négy termékcsoport együttes évi forgalma mintegy 95 milliárd
forint, plusz csak a sajté 75 milliárd forint
Tejtermékek: Beleillenek az egészséges életmódra és jó közérzetre törekvő étkezési szokások trendjébe
Értékben is, mennyiségben is nőtt a gyümölcsjoghurt, tejföl, túró
és vaj kiskereskedelmi eladása a Nielsen piackutató vállalat által
mért nagy forgalmú tejtermék kategóriák közül, tavaly, az előző
évhez képest. A négy termékcsoport együttes évi forgalma mintegy 95 milliárd forint
A kedvező piaci trendek egyik lényeges oka, hogy a tejtermékek
beleillenek az egészséges életmódra és jó közérzetre (wellness)
törekvő étkezési szokások mindinkább erősödő trendjébe.
Sajtnál mennyiségben mínusz 2 százalékot regisztráltak, éves
összehasonlításban; érték szempontjából pedig plusz 5 százalékot, és így a bolti forgalom meghaladta a 75 milliárd forintot tavaly. A Nielsen által mért 90 élelmiszer kategória forgalom szerinti rangsorában a feldolgozott hús és sör után a sajt a harmadik.
Értékben a sajt bolti eladásából 47 százalékot vittek el a trappistát is magában foglaló félkemény sajtok. Sorrendben utánuk
a kördobozos részaránya 11, a friss szegmensé 9, szeletelté és
krémsajté 8-8 százalék.
Ami az átlagárakat illeti: Egy kilogramm sajt mennyiségi eladással súlyozott fogyasztói átlagára 2008. november-decemberben
1479 forint, majd rá egy évre, amikor a fogyasztók az olcsóbb
termékek felé fordultak, akkor 1406, majd a vásárlások újabb
irányváltása következtében tavaly november-decemberben 1554
forint.
Gyümölcsjoghurtból értékben 7 százalékkal nőtt a bolti eladás,
és tavaly meghaladta a 30 milliárd forintot. Mennyiségben plusz
3 százalék a mutató.
Itt erősek a gyártói márkák. Tavaly május-június óta mindegyik
kéthónapos periódusban 88-89 százalék jutott rájuk a mennyiségi eladásból.
Az átlagárak hullámoztak a recesszió következtében. Egy kilogramm gyümölcsjoghurt mennyiségi eladással súlyozott átlagos
fogyasztói ára 2008. november-decemberben 537 forint, rá egy
évre 528, míg tavaly a hasonló periódusban 565 forint.
A tejföl többek között azért kerülhetett be a legnagyobb forgalmú tíz Nielsen-kategória közé, mert a fogyasztók egy része
ritkította látogatásait vendéglátóhelyeken, és inkább otthon főz.
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Hazai szerzőink

A fű- és lucernaszenázsok speciális, testre szabott silóstarterkultúrákat igényelnek; a starterválasztás szempontjai
Bernard ANDRIEU
Lallemand Animal Nutrition
Kovács Tamás Ph.D.
Kokoferm Kft
A fű és lucerna silózási céllal történő termesztésének oka a rost
és fehérjetartalom. Minden termelő nagy erőfeszítéseket és beruházásokat tesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb minőségű termést tudja betakarítani. A végzett munka minőségének
értékelésénél a hozam/ha és a friss kaszálású szenázs-alapanyag
kémiai paraméterei (rostemészthetőség, fehérje- és energiatartalom) számítanak.
Amint a kiváló minőségű silózási alapanyagunkat, a friss növényt lekaszáltuk, azonnal beindulnak a veszteséggel járó folyamatok. A fonnyasztás során a növényi enzimes folyamatok
okoznak veszteséget, a silózási folyamat során fehérje- és szárazanyag vesztés van (a természetes szennyező mikroflóra, az
enterobaktériumok, clostridiumok hatására), a tárolás során a tökéletlen zárástechnológia okozza elsősorban a veszteségeket (ez
akár 10-15% is lehet), valamint a szilázs/szenázs felhasználásakor, a siló megnyitása után is van veszteség, amely igen komoly
mértékű is lehet, az aerob szennyező mikroflóra élesztőinek és
penészeinek hatására.
A pufferkapacitás (fehérjetartalom)/erjeszthető cukrok arányától függően, a szenázs szárazanyag-tartalmától függően speciális összetételű szilázs/szenázs oltóanyagot (az EU ma erre az
additive = adalékanyag kevésbé helytálló szakszót használja)
kell választanunk annak érdekében, hogy minimáljuk ezeket a
veszteségeket.
A nagy fehérje/alacsony cukortartalom hatása:
A besilózás utáni első napok nagyon kritikusak. A növényen lévő
természetes mikroflóra (ezt tetézheti a rendsodrás, behordás, taposás során fellépő talajszennyezés!) rengeteg nem kívánatos
mikroorganizmust tartalmaz (enterobaktériumok pl. Esherichia
coli, Clostridiumok pl. vajsavbaktériumok stb.), amik nagyon
aktívak az első napokban. Amíg nem érjük el a számukra kritikus, gátló pH-értéket, addig ezek a mikroorganizmusok hatékonyan bontják a fehérjéket, vízoldható fehérjére, biogén aminokra
(hisztamin, kadaverin, putreszcin stb.) és ammóniára. Az így
megbontott vízoldható fehérjéket, vagy a biogén aminná, ammóniává lebontott fehérjéket a tehén már nem tudja tejtermelésre felhasználni. A fehérjének akár 20%-a is tönkremehet ily
módon. A „nyersfehérje” analízis eredménye nem mutatja ezeket a fehérjeveszteségeket, mivel ez a módszer a teljes nitrogén
mérésén alapszik (az oldható fehérjét is belemérjük, amit a bendőflóra használ fel, nem a tehén), amit 6,25-del szorozva kapjuk
a teljes fehérje-tartalmat. Ezen felül a képződött biogén aminok
felelősek a szenázs rettenetesen kellemetlen, büdös szagáért
és ízéért (pl. kadaverin, putreszcin), ami a takarmány bevitelét
alapvetően rontja, a hisztamin pedig ráadásul allergén vegyület,
mindezeken túl ezek az anyagok még az anyagcserére is negatívan hatnak. A fehérjebomlásra jó támpont a szenázs ammónia
tartalma.
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Hatása az erjedésre
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1. ábra: A Lalsil PS hatása az erjedésre
(fűszilázs, Németország, 2003)
Ezek a mikroorganizmusok ráadásul a cukorból ecetsavat, alkoholt, szén-dioxidot (koliformok), vagy vajsavat és szén-dioxidot
(talajbaktériumok), a heterofermentatív tejsavbaktériumok pedig tejsavat, ecetsavat, alkoholt, szén-dioxidot, mannitot (keserű
cukoralkohol) képeznek nagy mennyiségben, ami nem csupán
energiaveszteség, hanem jelentős minőségrontó tényező is. Így a
termelő nemcsak fehérjét, hanem jelentős energiát is veszít. Ez a
veszteségi folyamat nagyon látványos, ha a silótér falát nézzük:
a szenázs szintje 1 hónappal a betárolás után alacsonyabb lesz,
mint az induló szint. Természetesen van egy tömörödési hatás is,
azonban ez a „zsugorodás” elsősorban a szárazanyagvesztés jele,
ami közvetlen pénzveszteséget jelent (ennek mértéke akár 10%
is lehet). A nemkívánatos mikroorganizmusokat az anaerobiózis
(az oxigén hiánya), és a savanyítás gátolja. A nemkívánatos,
veszteségokozó heterofermentatív tejsavbaktériumokat pedig a
versenyben csak a gyors homofermentatív starterbaktériumok
képesek visszaszorítani.
Az oxigént a megfelelően gyors silózással, megfelelő mértékű
tömörítéssel, a mielőbbi zárással (ha meg kell szakítanunk a silózást ideiglenesen is fóliázzuk le a szenázst), valamint a gyors
savanyítással tudjuk kizárni. Emiatt a gyors erjedést biztosító
silóstarterek alapvetően fontosak!
Ezért a speciális elérendő célért a jó szilázs/szenázs starternek 2
aktív összetevőt legalább tartalmaznia kell:
1. Enzimek: a megfelelő enzimek a cellulózbontó bétaglükanáz és a hemicellulózbontó xilanáz. Növelik a tejsavbaktériumok számára elérhető erjeszthető cukor mennyiségét. A
nagyobb mennyiségű és gyorsabb tejsavképzés következtében
a savanyítás gyorsabb és nagyobb mértékű lesz. Hab a tortán,
hogy ezek az enzimek hatékonyak a rostemésztés javítását illetően is, ami javítja a takarmány-hasznosulást (növeli a termelt
tej mennyiségét/kg szárazanyag bevitelére vonatkozóan).
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2. Homofermentatív tejsavbaktériumok: ezek a baktériumok
kizárólag L-tejsavat termelnek. A legismertebb a Lactobacillus
plantarum baktérium faj. A Lallemand Lalsil startereiben (CL,
PS) a Lactobacillus plantarum MA18/5U törzs szerepel (alacsony pH-n is nagy mennyiségű tejsavat képez).
Nagyon gyors, ozmotoleráns homofermentatív tejsavbaktérium
a Pediococcus acidilactici faj. Ennek az indító, starter tejsavbaktériumnak a hatására a pH 4,5-ös értékre esik. Ozmotoleranciája
miatt magas szárazanyag-tartalomnál is jól dolgozik, jól szaporodik. Kizárólag L-tejsavat képez. A Pediococcus acidilactici
MA18/5M törzse szerepel a Lalsil CL, PS és DRY starterekben,
mint gyors indítóbaktérium, melynek feladata a rendkívül gyors
savanyítás. A siló zárása után 3-4 órával már intenzíven savanyít, és elárasztja szén-dioxiddal a silóteret.
A magas szárazanyag-tartalom hatása (>35%):
Ahogyan a szárazanyag-tartalom növekszik, a tömörítés, taposás
egyre fontosabb limitáló tényezővé válik. Még tökéletes technikával is,a silóba zárt oxigén mennyisége növekszik.
Nálunk Magyarországon gyakorlatilag szinte minden szenázs
ebbe a szárazanyag-tartományba tartozik. Minél magasabb a
szárazanyag-tartalom, annál érzékenyebb lesz az aerob instabilitásra: az élesztők és penészek, majd a romlasztó baktériumok
szaporodására.

nem az eredeti szabadalmaztatott buchneri 40788!). Ez a törzs
forradalmi lépés a silózásban, és a legdokumentáltabb a világon
(több mint 15 független publikált kísérlet 2009-ben). Csak üsse
be a Google-be a „buchneri 40788”-at és nézze meg a keresés
eredményét!
Ez a törzs nagyon különleges, mivel először L-tejsavat képez,
és ezután ennek egy részét átalakítja propilén-glikollá (minden
szakember tudja, hogy mit jelent ez az anyag energia tekintetében!), propionsavvá és ecetsavvá. A mono-propilén-glikol,
propionsav és ecetsav együtt szinergensen hatnak, és a legjobb
gombaellenes hatóanyagok: az élesztőket és penészeket megölik, ezáltal megkétszerezik a szenázs nyitás utáni stabilitását.

3. ábra: A Lalsil Dry hatása fű és pillangós keverékre
szinteken
(Svájc,keverékre
2008) különböző
3. ábra: A Lalsil Dry hatása
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3. ábra: A Lalsil Dry hatása fű és pillangós keverékre
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vanyításra és az aerob stabilizálásra (Lalsil DRY).
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Extra tejet, de tényleg

Már megint a szomatikus sejtszám... –
Kovács Gyula, Bosmark Agri Kft. ügyvezető igazgató
Dr. Dizseri András, Bosmark Agri Kft. szarvasmarha tenyésztési szaktanácsadó
Ha összeszámolnánk az elmúlt két évtizedben megjelent cikkeket,
a tuti tippeket, amelyek egyszer s mindenkorra megoldást kínáltak
a szomatikus sejtszám kérdésre, alighanem elérné az ezres nagyságot. Voltak átfogó javaslatok és voltak csak egy részletre összpontosítóak, voltak, akik a takarmányozást vették célba, és voltak,
akik a gépi technológiát.
A gyógyszergyártók javaslatai kimeríthetetlenül gazdagok – bár
a termelők lennének azok... Ahány cikk, annyi megoldás, annyi
remény, hogy ezután végre extra tejünk lesz, de tényleg. Aztán
a kötelező türelmi idő után kiderül, hogy vagy igen vagy – ami
a gyakoribb – nem. Az árutej persze extra lesz, de hogy milyen
módon, az rendkívül jól példázza a magyar leleményességet...
Mi lehet a baj? Hiszen a felmerülő megoldások, gyógymódok
zöme valóban használhatónak látszik. Több évtizedes tapasztalattal a hátam mögött úgy látom, hogy a valódi, tényleges receptnek
így kellene kezdődnie: „Végy tökéletesen megbízható fejőmunkásokat”. A többi ehhez képest már csak könnyű folytatás. A helyes elméletet már többnyire tudjuk, de aki megvalósítja, vajon
tudja-e, akarja-e? Ahol erre „igen” a válasz, ott ezt a cikket ne
olvassák tovább. De akik folyamatosan küszködnek a fejési technológia betartatásával, azok biztosan érdekes dologra találnak a
következőkben.
Mi a legnagyobb bajunk? Az, hogy kórokozók kerülnek be a
tőgyszövetekbe és ott vígan szaporodni kezdenek. A szövetek ezt
persze utálják és felveszik velük a harcot. Nincs csata elesettek
nélkül, ezt jelzi az emelkedett szomatikus sejtszám. Ha elérnénk,
hogy a tőgybimbón keresztül ne jusson kórokozó a tőgybe, meg
lennénk mentve. Ezért használnak sok helyen drága impregnált
tőgytörlő papírt, húznak – igen helyesen – gumikesztyűt a fejők,
használnak eltérő hatásfokú, de többnyire hatékony elő-, és utófürösztőket. A szer választása során az utófürösztőnek az egyik
legfontosabb tulajdonsága a színe... A hatáserőssége majdnem
mindig csak jóval ez után következik. Mert a szín, a láthatóság
mutatja meg, hogy már megint csak három negyedet fertőtlenítettek, vagy csak a bimbó negyedére jutott a kapkodás miatt, a szín
jelzi az ünnepet, az esti műszakot, mert ekkor – bízva a kórokozók megértésében – többnyire anyagtakarékosan folyik a tőgyfertőtlenítés. De más gond is van. A magas szomatikus sejtszámot
okozó környezeti kórokozók (Coliformok, Klebsiella, St. uberis,
algák, gombák, és még sokan mások), a fertőzők (Staph. aureus,
Str. agalactiae, dysgalactiae, Corynebacterium, Mycoplasma, stb.)
mind borzasztó szaporák kedvező közegben és terjednek, ahogy
csak tudnak. Pl. tőgyről kézre, kézről tőgyre, vagy fertőzött kehelyről tőgybimbón át a tőgyszövetre.
Ha lenne egy olyan fejőkészülék, amely...
...amely lenne olyan szíves és a fejés végén automatikusan elvégezné a tőgybimbók ápolását és fertőtlenítését, majd ezek után
még fertőtlenítené és el is öblítené a fejőgumikat, hogy a benne
található kórokozók ne tudják a következő tehenet megfertőzi, ha
lenne ilyen, akkor ez minőségi ugrás lenne a fejési higiénia terén,
és látványos javulás a tőgyegészségügyben.
Erre gondolt James Duke is néhány éve, majd fejlesztő munkatársaival megalkotta az ADF fejőkészüléket, az automata bim54 Holstein Magazin

bófürösztő-, és kehelyfertőtlenítő-öblítő rendszert. A módszer
annyira sikeres, hogy már túl van a 200.000.000. fejésen, elnyerve
Angliában a Fülöp herceg alapította díjat, valamint tavaly, mint
forradalmian újszerű készülék a „Kiállítói nagydíjat” a Dairy
Event Show 2010 kiállításon.
Az eljárás a következő:
Vége a tejleadásnak, a műveletsor megkezdődik
A fejés végeztével a vákuum automatikusan megszűnik, a tőgyfertőtlenítő szer a fejőkehely felső részébe injektálódik.
A fertőtlenítőszer körülveszi a tőgybimbót
A tőgyfertőtlenítő oldat tökéletesen bevonja a tőgybimbót, miközben a készüléket az automata leemeli.
A tőgybimbó bemártása és fertőtlenítése megtörtént. A fejés vége után másodpercekkel a fertőzésnek kitett, még nyitott bimbócsatorna fertőtlenítését
a készülék elvégezte.
Elkezdődik a tisztítási folyamat
Az automata minden kelyhet fertőtlenít, majd tiszta
vízzel kiöblít.
A fejőkészülék kész a következő fejésre
A fejőkelyhek tiszták, csíramentesek, így kerülnek
a következő tehén tőgyére.
Pestiesen szólva: ennyi, és ez az „ennyi” alapvetően három lényeges eredményt jelez:
- egyrészt 100%-ban megtörténik a tőgybimbó fertőtlenítése
közvetlenül a tejleadás után,
- másrészt, ami legalább ilyen lényeges, megszűnik a keresztfertőzés (vizsgálatok szerint egy Staph.aureusos tehén az utána
következő hármat is megfertőzheti, a kórokozó a kehelyben kimutatható.)
- harmadrészt nem kevés fejési időt lehet megtakarítani: egy
300-as állománynál ez akár az egy órát is elérheti. Ez pedig nem
csak munkaerő megtakarítást jelenthet, hanem azt, hogy a tehenek
csak a „kötelező” időt töltik a fejőházban, utána visszatérhetnek
az istállóba, több idő jut így a takarmányozásra, kérődzésre, pihenésre.
Végül a lényeges kérdés: tessék, mondani mibe kerül ez az egész?
Világos: az ágazat a javuló felvásárlási árak mellett sem visel el
extra költségeket, minden forintnak helye van. Rendkívül alapos, jól használható számolási mód segíti a döntést, ezt minden
helyszínen érdemes elvégezni. Ami azonban általában mondható,
hogy a megtérülése egy, legfeljebb két év.
Nem kérdés, hogy új út ez a fejési rendszerek között, de hogy a
jövő útja, azt már százszámra igazolják az ezt alkalmazó gazdák.
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Négy ok, amiért érdemes az ADF automata bimbófüröszt
és fej gumi fert tlenít fej készülékre váltani
Időt takarít meg

Az ADF rendszer automatikusan elvégzi a fejés utáni
bimbófürösztést, majd fertőtleníti és kiöblíti a fejőgumikat.
Használatával egységnyi idő alatt több tehén fejhető, illetve
több idő jut az egyéb feladatok elvégzésére.

Csökkenthetőek a tőgygyulladás
miatti veszteségek

A fejés utáni bimbófürösztés azonnali
elvégzésének és a fejőkészülékek
fertőtlenítésének az eredménye, egy
egészségesebb és nagyobb tejtermelésű
állomány: a fejőkészülék fertőtlenítésével,
a fejőgumikon keresztüli továbbfertőzés
megállítható.

Pénzt takarít meg

A bármilyen márkájú fejéstechnológiára rászerelhető ADF
fejőkészülék beépítése rendkívül gazdaságos. Használatával
csökken a munkaidő, így a bérköltség, mert az utófürösztés
automatizálttá válik. Emelkedni fog a tejmennyiség és nagyobb lesz
az árbevétel, mivel a fejőkészülék fertőtlenítésével és öblítésével
csökken a tőgygyulladások száma.

Az emberi mulasztás a minimálisra csökkenthető

Gyakori és visszatérő probléma, hogy a tőgybimbó utófürösztést, ezt a nagyon
fontos fejési munkaművelet a fejőmesterek nem, vagy nem megfelelően végzik
el, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosnak. Az ADF rendszer használatával az
utófürösztés garantált az év 365 napján.
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A fejőkészülékek
készen állnak a
következő tehén
fejésére
Bimbófürösztés és
fejőgumi öblítés 20
másodperc alatt.

látogasson el a www.ADFmilking.com hívja a +36 23 310 132
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A MOLD NIL Green használata
a szálastakarmányok tartósításában

A MOLD NIL GREEN használatával jelentősen növelhető
a széna minősége romlik. Normál feltételek mellett a tényleges
a lucernaszéna nyersfehérje tartalma továbbá a szárítási és
hatás az energiatartalom csökkenésében nyilvánul meg, (NEl)
betakarítási idő hossza csökkenthető, így a levélpergés és az
0,2-0,4 MJ.
eső okozta károk veszélye mérsékelhető.
Ezt az energia- és fehérjecsökkenést a takarmányozás során
A sikeres és gazdaságos tejtermelés nagyban függ a takarmányoki kell majd egészíteni különböző kiegészítőkkel, amelyek – a
zástól, ezt azonban nagymértékben befolyásolják az egyes takar2011-es árakkal számolva – 0,6-1,50 €/tehén/nappal egyenértémánykomponensek. A jó minőségű takarmány, – és annak előkű veszteséget okoznak. Nyilvánvaló, hogy ezek a potenciális
állításának, tartósításának módja – közvetlen hatással van a teveszteségek megkövetelik a könnyen megfizethető takarmányhenészetek jövedelmezőségére. A betakarítás és a tartósítás alatt
tartósítók használatát, mint amilyen a MOLD-NIL Green.
a takarmány már önmagában is lényeges változásokon megy
2010 nyarán a MOLD NIL Green hatékonyságát vizsgálták lukeresztül, amelyek befolyásolják a minőséget, a tápanyagok
cernaszénában egy magyarországi szántóföldi kísérletben. A
elérhetőségét és a tehenek majdani takarmányfelvételét. Ezért
MOLD NIL Green-t a vágás, szárítás, és rendkezelést követően
fontos, hogy takarmányainkat megfelelően kezeljük. Különösen
a bálázással egy menetben permetezték a lucerna rendre. Az 1.
fontos ez azoknál a takarmányoknál, amelyet mi magunk tertáblázat a MOLD NIL Green tartósító hatását mutatja a lucermesztünk azért, hogy a takarmányozásunk során felhasználjuk
naszéna tápanyagtartalmára vonatkozóan: 5%-kal alacsonyabb
teheneink maximális teljesítményének kihasználásáért. Ilyen taszárazanyagnál a kezelt szénának 8%-kal magasabb NFE, 23%karmány Magyarországon általában a lucernaszéna.
kal magasabb nyersfehérje, és 3%-kal magasabb becsült NEl érA takarmányok tartósításánál elsődleges szempont – különösen
téke volt átlagosan.
igaz ez a lucernaszéna készítésre – a kaszáláskor, tároláskor mért
A MOL NIL Green használatával elért táplálóanyag növekedés,
nedvességtartalom. A magas nedvességtartalom a takarmány mimegfelel azoknak a veszteségeknek, amely jól látható a kezeletnőségromlását és tápérték csökkenését okozza. A növedéktől,
len, normál időjárási körülmények között tárolt széna esetében.
Panadditív:a
szálastakarmány fajtájától, a tárolási módtól függően a maximális nedvességtartalom 15-20% között lehet, amikor a széna még
Különbség
Mol d-Nil
Kontroll
bárhol eltartható. Ezen szint felett, a nedvesség növekedésével
Green
%
egyenes arányban a gombák és baktériumok gyors növekedése
Szárazanyag
g/kg
883
839
-5
Nyers hamu
g/kg SZA
71
101
30
mutatható ki. Másrészről a túlzott szárítás is jelentős tápanyagNyers zsír
g/kg SZA
16
24
34
veszteséghez vezet. Amikor a széna szárad, a levelek törékennyé
Nyersrost
g/kg
SZA
444
332
-34
válnak, és könnyen leperegnek mechanikai inger hatására. Ez
Nyersfehérje
g/kg SZA
154
201
23
inkább jellemző a pillangósokra, mint a fűfélékre. A szokásos
NFE
g/kg SZA
315
342
8
szénakészítés során a betakarításkor fellépő tápanyagveszteség
NEl (becsült)
Mcal/kg
1.18
1.21
3
akár 15-30% is lehet, szárazanyagra viszonyítva.
A lucernaszéna ideális, betakarításkori nedvességtartalma rendA minőségi különbség szemmel is könnyen észrevehető a szészerint 15% körüli, míg a fűféléknek néhány százalékkal manánál.
gasabb ez az értéke. A szárítás elsődleges célja a szálastakarMOLD NIL Green-nel kezelt lucerna széna összehasonlítása a
mányoknál, hogy a frissen kaszált növényben minél hamarabb
kezeletlen szénával.
megszüntesse az anyagcsere folyamatokat. A kaszálást követően
a növényekben a légzés mindaddig folytatódik, amíg a nedvességtartalom 40% alá nem csökken. A légzés energiaforrása a
növény könnyen emészthető frakciója, nevezetesen az oldható
szénhidrátok, és ez a szárazanyag 2-16%-os csökkenéséhez vezethet. Vagyis egyértelmű, hogy a kedvezőtlen és hosszabb száMOLD NIL Green /
MOLD NIL Green
KONTROLL
rítási feltételek nagyobb veszteséget okoznak. Annak érdekében,
KONTROLL
hírek:
hogy megőrizzük a takarmány tápanyagtartalmát, ésRövid
elkerüljük
A
genomszelekció
továbbra is nagy hatással van számos ország tenyésztési programjára. M iközben Új-Z
az eső okozta károkat, a lucernaszénát magasabb nedvességtarKövetkeztetés:
a tápanyagveszteség gyakori jelenség, különösáprilisban beszüntette a genomikus ered mények közlését ko mpatibilitási gondok miatt, Skandinávia máj
talom mellett kell bálázni. A tárolás folyamán bekövetkező,
nem
a lucernaszéna
betakarítás
Ezek
a veszteségek
kihat-az új, lábvé
először számította
aképp
genomikus
információk
ered ményeitsorán.
az egyedi
értékelésekbe.
Ráadásul
kívánatos mikroorganizmusok anyagcseréjéből származó
vesz-állapotára
nak avonatkozó
takarmányozás
költségeire,
ezt foglalták
elkerülhetjük
speciális
egészségügyi
tulajdonságot
is elsőkéntdeekkor
az indexbe.
teség kockázatát pedig csökkenthetjük hatékony tartósító haszszéna tartósítószer alkalmazásával, mint amilyen a MOLD NIL
nálatával. Számos tanulmányt végeztek arra vonatkozóan, hogy
Green. A hazai körülmények gyakorlati tapasztalatai igazolják a
milyen következményei vannak, ha a széna nem megfelelően
termék technikai- és költséghatékonyságát a lucerna minőségévagy az optimális alatt van tartósítva (szárítva).
nek és tápértékének a megőrzésében.
A nem megfelelő szárítási körülmények és az azt követő ros�Szerzők: J.van Eys (Nutriad), Czirbus Olivér (Panadditív Kft.)
szabb minőségű széna – gyakran gombák jelenlétére és a hozzájuk tartozó mikotoxinokra utalnak – kétféle veszteséget okoz:
A terméket forgalmazza:
1. Egy csökkent tápértékű, csökkent energiatartalmú szénát,
ahol a veszteség 5-10%;
2. A szárazanyagfelvétel csökkenése lép fel már alacsony szen�nyezettségnél; ez kihathat a TMR szárazanyag felvételre is. A
Panadditív Kft.
szokásos csökkenés a szárazanyag felvételben összekapcsolható
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
0,5-1 kg alacsony minőségű széna etetésével.
Tel.: 23 886 940 Fax.: 23 886 941
Egyértelmű, hogy mindkét típusú veszteség arányosan nő, amint
E-mail: pana@panadditiv.hu www.panadditiv.hu
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Hazai szerzőink

Új tőgykímélő fejéstechnológia bevezetése a haza piacon
HungaroPulse TLC technológia
Vranovics Károly
Agro Legato Kft., értékesítési menedzser
A tejelő szarvasmarha tenyésztést mindig is az állattenyésztés
nehéziparának titulálják. Gazdaságosságának alapja a magas tejtermelési szint elérése, melynek egyik eszköze a megfelelő fejéstechnológia kiválasztása és alkalmazása. A technológián belül
a kiemelt elem a fejőberendezés. A fejőberendezés egy bonyolult
rendszer, amely egyedi részegységekből áll, ezeket kell finoman
összehangolni az optimális fejési teljesítmény és a tőgyegészségügy biztosítása érdekében
A rendszerben különösen fontos a fejőkehely, valamint a kehelygumi szerepe, hiszen ez a kapocs az állat és a gép között, amit a
pontosan szabályozott vákuum és pulzáció működtet.
Több korábbi kutatás is kimutatta, hogy a fejőgumik megszokott, hengeres formája helyett érdemes lenne olyan kialakítást
alkalmazni, mely teljesen elzárja a vákuumot a szorító fázis
alatt, így a tőgyvég szövetei pihenő fázisban lehetnek két szívó
fázis között. Így született a háromszög TLC technológia.
Hagyományos hengeres
kehelygumi, ami két oldalról masszírozza a bimbókat. Ezzel nagyobb az
egységnyi felületre eső
nyomás, ami a szívó fázisban összelapítja a bimbót. Ezzel nem kíméli a tőgy szöveteit. A szorító fázisban nem tökéletes a vákuum lezárás.
HungaroPulse TLC technológia esetén minden oldalról egyformán maszszírozza a bimbót, ezzel
csökken az egységnyi felületre eső nyomás.
Tökéletes a vákuum lezárás, és lehetővé válik a tőgykímélőbb
fejés, megelőzhető a hiperkeratózis.
Természetesen az előbbiekben leírt elveket csak akkor lehet maximálisan betartani, ha ahhoz a megfelelő kehely és technológiai
paraméterek társulnak. A megváltoztatott kehelygumihoz változtattuk a kehely belső felületeit is.
Az új kialakítású kehellyel az alábbi tulajdonságokat értük el,
melyek a hagyományos rendszerekkel szemben további előnyöket képes nyújtani:
•
•
•
•

Csak egy módon lehet a kehelygumit a kehelybe belehúzni,
ezzel elkerülhető az örökös megcsavarodási probléma
Kevesebb a vákuumtér a kehely és a kehelygumi között,
ami tökéletes pulzációt eredményez
Kevesebbet mozog a gumi, hiszen nem feszül meg a kehelyben
Magasabb a gumi élettartama, hiszen nem fárad el a hengeres gumikkal ellentétben a masszáló fej két oldala
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HungaroPulse TLC
kehely/gumi kialakítása,
működése

Új fejlesztésű
HungaroPulse TLC kehely
A HungaroPulse TLC fejőkészülékeket kifejezetten a
nagy teljesítményű állományokhoz fejlesztettük ki.
Bármilyen fejőház típushoz,
kiépítéshez alkalmazható –
akár új, akár egy régi rendszerről beszélünk, – a megfelelő paraméterek beállítása
és a kiegészítők alkalmazása
után.
A HungaroPulse TLC a
HungaroLact fejéstechnológia alapeleme!

Az új technológia gyakorlati alkalmazása, haszna
Legyen bármilyen újdonság a világon, természetesen mit sem ér
a pozitív gyakorlati visszajelzések nélkül. Ezért komoly hangsúlyt fektettünk a tesztelés, piaci bevezetés során a gyakorlati
visszajelzésekre, azok folyamatos elemzésére.
A gyors piaci növekedés egyértelmű válasz, de ki kell emelni,
hogy a kifejlesztett technológiai újdonság a nagy teljesítményű
holstein telepeken kiemelkedő eredményeket ért el:
Alacsonyabb önköltség a telepnek:
hosszabb élettartamú gumik miatt
kevesebb tőgygyulladás, jobb tőgyegészségügyi állapot
kevesebb gyógyszerfelhasználás
Relatíve gyorsabb és kímélőbb fejéstechnológia

Agro Legato Kft.
1134 Budapest, Lőportár utca 16.
Tel: 412-5084, Fax: 412-5080
Mobil: +36 20 569 0191
E-mail: info.hu@agrolegato.com
2011/2

A Tejtermelő Álma
11HO9865

AltaWYZER
(Goldwyn x Blitz)

Az AltaWYZER lányok a
tejtermelők álmai:
könnyen ellenek (105DCA),
sok tejet (1847kgTej), magas
beltartalommal (126kg ZS+F)
és sokáig (107 HL) termelnek.
(CAN értékelés 2011 április)
ALTAWYZER
011HO09865
Kűllem
Magasság
Erősség
Tőrzsmélység
Élesség
Farlejtés
Far Szélesség
Hátsó Láb O. Nézet
Hátsó Láb H. Nézet
Kőrőmszőg
Láb, lábvég pontsz.
Elűlső Tőgyf. Ill.
Hátsó Tőgyf. Magasság
Hátsó Tőgyf. Szélesség
Tőgyfűggesztés
Tőgymélység
Bimbó Helyeződés
Hátsó Bimbó Helyeződés
Bimbó Hossz.
Tőgy Végpontsz.
Láb Végpontsz.

-2
Alacsony
Gyenge
Sekély
Burkolt
Tornyos
Szűk
Egyenes
Gacsos
Lapos
Alacsony
Laza
Alacsony
Keskeny
Gyenge
Mély
Széles
Széles
Rővid
Alacsony
Alacsony

-1

0
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Magas
Erős
Mély
Éles
Csapott
Széles
Kardos
Egyenes
Meredek
Magas
Erős
Magas
Széles
Erős
Sekély
Kőzel
Kőzel
Hosszú
Magas
Magas

+ 2.57M
+ 0.67E
+ 1.39M
+ 3.35É
+ 2.05C
+ 0.68S
+ 0.33K
+ 2.26E
+ 2.65M
+ 2.87M
+ 1.46E
+ 3.21M
+ 3.02S
+ 1.77E
+ 0.43S
+ 1.40K
+ 1.77K
+ 0.55H
+ 1.44M
+ 2.46M

New Armagh Wyser 4780
Ferme Champagne Inc; Ste. Agathe de Lotbiniere - PQ

Alta Genetics Hungary Kft
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Termo-KoKTél
• TMR stabilizátor, meggátolja az adag melegedését
• Jól hasznosuló energiaforrásokat és káliumot tartalmaz
• Aromatartalma növeli a szárazanyag felvételt

Termo-min
• Emelt mennyiségű pufferanyagokat és élő élesztőt tartalmaz
• Vízháztartásban fontos szerepet betöltő makroelemek forrása
• Bendővédett niacint tartalmaz (növeli a hőleadást, védi a sejteket a hőstressztől)

Termo-FiT
• Serkenti a nyáltermelést, növeli a bypass fehérje mennyiségét
• Hűtési érzést fejt ki az ízlelőbimbókra (hidegérzet keltése)
• Természetes növényi antioxidánst és élő élesztőt tartalmaz

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
60 Holstein Magazin

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