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TŐGYKEZELÉS ENZIMEKKEL

Masti Veyxym®
antibiotikum mentes tőgyinjektor proteolitikus enzimekkel
- aktiválja a tőgy immunrendszerét
- lebontja a gyulladásos termékeket (genny, fibrinn) és a beteg, elhalt szöveteket
- gátólja a kórokozók szaporodását
- csökkenti a kórokozók virulenciáját
- gyorsítja az antibiotikum szétoszlását a tőgyszövetben, ezzel lerövidíti a kezelést
Bakteriális eredetű tőgygyulladás esetén a megfelelő hatékonyságú antibiotikummal való adjuváns alkalmazása
elősegíti az antibiotikum jobb szétoszlását a gyulladásos szövetben ami növeli a terápiás hatékonyságot. A tőgy nem
bakteriális eredetű mechanikus irritáció okozta gyulladásos bántalmainak kezelésére.

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

A gyulladásos folyamatok során a vér alakos elemei (pl. fibrin), sérült szövetek, exudatum és genny képződnek a tőgyben. Ezek elárasztják a
környező szöveteket és fájdalmas duzzanatot okoznak. A proteolitikus enzimek szétoszlatják a gyulladásos elemeket, amelynek következtében enyhül a fájdalom és csökken a duzzanat. A kiterjedt hegszövet-képződés így elkerülhető. A tőgy nem bakteriális eredetű irritációi és
enyhe gyulladásos eseteiben (az első pelyhes kicsapódások a tejben) a Masti Veyxym-mel történő kezelés gyakran önmagában gyógyulást
eredményez, így csökken a szomatikus sejtszám. A bakteriális eredetű tőgygyulladások esetén az eddigieken felül célzott antibiotikum
kezelés indokolt. A káros gyulladásos termékek lebontásával a készítmény egyben elősegíti az antibiotikum jobb eloszlását, amely összességében növeli a kezelés hatékonyságát így felgyorsítja a gyógyulást. Az A-vitaminnak (retinol palmitát) és E-vitamin acetátnak (α-tokoferol
acetát) védő hatása van a nyálkahártyák hámszövetére és a kötőszövetre és fokozzák ezen szövetek regenerálódását. Az állat a termelésbe
hamarabb visszaállítható.

Veyxat gel® 1kg

antibiotikum mentes tőgykenőcs kámforral és metilszalicillal
A helyi vérellátás javulása következtében a gyulladásos termékek
felszívódása fokozódik, ezen oknál fogva a patológiás tőgyödema
csökken, masztitisz esetén a készítmény az antibiotikum tartalmú
tőgyinfúziók mellett, a gyógyulást gyorsítja
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A felelős kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Sok tapasztalattal gazdagodva bocsátjuk útjára magazinunk 20.
évfolyamának első lapszámát.
Már magunk mögött tudhatjuk a tavasz-télutó egyik fontos
egyesületi eseménysorozatát, az országjáró előadói körutunkat.
Ebben az évben új elvek szerint fűztük fel mind témaválasztásában, mind pedig időzítésében. Előzetes közvélemény kutatás
alapján az Egyesületi Tagokat érdeklő témákat jártuk körül felkért előadóinkkal. Összességében elmondható, hogy a korábbi
helyszínekre szervezett rendezvények látogatottsága változó
volt. Voltak régiók – és itt külön ki kell emelnem Somogy, Tolna
és Baranya megye tagságát –, ahol nagyon magas volt a részvételi arány, de sajnos szólnom kell Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendezvényéről is, ahol az
előzetes ígéretekhez képest jócskán elmaradt a részvétel a várakozásoktól. Ami nagyszerű eredményként értékelhető az az,
hogy Egyesületünk szinte valamennyi küldötte elfogadta meghívásunkat. A vendégeket és támogatóinkat is beleszámítva közel
ötszáz emberrel tudtuk megosztani gondolatainkat.
A hagyományosnak tekinthető egyesületi beszámolókat követően mindig feszült várakozás és komoly érdeklődés övezte a
vendégelőadóink fellépését. Bátran elmondható, hogy rendkívül
izgalmas, színes, szórakoztató formában került sor egy meglehetősen tömény ismeretanyag átadására. Előadóink bemutatták
a közelgő változásokat a közös európai agrárpolitikában, a támogatások alakulását, a pályázati lehetőségeket. Elemzéseket
láthattunk arról, miként alakulnak a hazai és nemzetközi tejtermelési tendenciák, milyen fogyasztói trendek jellemezhetik a
jövőt, milyen piaci helyzetre számíthatunk a tejpiacon lokális és
globális vonatkozásban. Azt hiszem valamennyien tanulhattunk
az elhangzottakból. Akik esetleg lemaradtak a rendezvényünkről
vagy csak szeretnének jobban elmélyedni az elhangzottakban,
illetve mindkét előadó munkájára kíváncsiak, azok számára is
hozzáférhetővé tettük az előadásokat. Egyesületünk honlapján
letölthető formában megtalálhatók.
A szakmai és gazdasági beszámolók olyan elemek, amelyekkel
mindig azt az elvet követjük, hogy a lehető legrészletesebb mondandónkat a lehető legnagyobb közönség – a tagság – és nem
csak a küldöttek előtt mondjuk el. Külön szeretném kiemelni azt
a tényt, hogy számot tudtunk adni olyan jelentős tartalmi és formai fejlesztésekről, amelyek mind az Önök érdekeit, a hatékony
munkavégzést és a nagyobb biztonságot szolgálják. Március
végén, a korábbi internetes kiadású hírlevelünk helyett honlapunkon bevezetünk egy új, hiánypótló elektronikus kiadványt,
a Holstein Monitort. Ebben terveink szerint olyan naprakész
információkat, szakértői elemzéseket találhatnak, amelyek segítségével a piaci folyamatok értelmezése, a tenyésztői döntések
tervezése és az eredményes gazdálkodás tudásalapú háttértámogatása valósulhat meg. Erre garanciát jelenthet az a felkészült
csapat – az Agrár-Európa Kft. stábja –, amely kiváló kapcsolataival élve a különböző hazai és nemzetközi forrásokból hó4 Holstein Magazin

napról-hónapra összegyűjti a hasznosítható információkat és azt
exkluzív módon, ebben a kiadványban teszik közzé Egyesületi
Tagjaink számára. A teljes tartalom eléréséhez nem kell más,
mint egy néhány percet igénybe vevő regisztráció. Kérem, éljenek vele, használják ki ezt a remek lehetőséget.
A kiváló minőségű magyar tenyészállatok iránt folytatódik a
keresleti piac, azzal a megkötéssel, hogy rövidebb-hosszabb zavart okozhatnak az értékesítésben a keleti piacok hatósági intézkedései. Több ilyen ügy van folyamatban, amelyek között van
politikai természetű, például az Unió és a fehérorosz kormány
közötti feszült viszony, de többnyire az európai járványügyi
helyzettel, valamint a szállítási-, tenyésztési dokumentumok
manipulálásának kiszűrésével kapcsolatban hozott intézkedések
azok, amelyek ideiglenes barikádokat emelhetnek és határzárakat eredményezhetnek a kereskedelemben. Nem szerencsés,
hiszen a piacok azonnal beárazzák ezeket az intézkedéseket. Abban bízhatunk, hogy ezek elhárítása nem „csak” magyar érdek,
hisz’ akkor még várhatnánk a megoldást még egy jó darabig,
hanem komoly összeurópai érdekről van itt szó. Az Unió Állategészségügyért is felelős bizottságának feje nem is késlekedett
egy elég éles hangú bíráló levél kiadásával, amelyben aggályát
fejezi ki a túlzott és aránytalan intézkedésekkel kapcsolatban.
Jelenleg a Schmallenberg vírus miatt főhet az európai tenyésztők
feje, amelyről részletes információkat közlünk Magazinunk hasábjain. A megbetegedés nagyon hasonlít a korábban már megismert bluetong – vagyis kéknyelv – megbetegedésre, itt azonban
főleg a magas láz okoz problémákat, amely tejhasznú teheneknél
a termelés visszaesésével és a fejlődő magzatok károsodásával,
vetéléssel járhat.
A vírus állatról állatra közvetlenül nem terjed, azonban egyes
szúnyogfélék közreműködésével mégis járványos mértékű megbetegedési hullámot indíthat el. Ezért zártak a fent említett piacok a vágóállatok, a szaporítóanyag – sperma, petesejt és embrió
–, valamint néhány esetben még a tenyészállatok vonatkozásában is. A helyzetet nem könnyíti meg az, hogy jelenleg még nem
áll rendelkezésünkre hivatalosan akkreditált vizsgálati módszer,
gyorsteszt. Hazánkat egyébként eddig elkerülte ez a megbetegedés, bár a fertőzött területekről érkező tenyészállatok és továbbtartásra, hízlalásra hozzánk érkező egyedek potenciális veszélyt
jelentenek. A tenyésztési hatóság az év elején kockázatelemzést
követően célzott vizsgálatokat végzett, de szerencsére azok negatív eredményt adtak. Az élet fintora az, hogy a határok nélküli
Európa egyforma kockázatot jelent a vevőink egy része számára,
ha van megbetegedés az adott országban, ha nincs. Ez természetesen így nincs rendjén. A kérdés nem szakmai, hanem sokkal
inkább diplomáciai és lobby – érdekérvényesítő készségen múlik. Számunkra rendkívül fontos, hiszen a tenyészállat előállítás
és az ehhez kapcsolódó kereskedelem komoly nemzetgazdasági
érdek, több milliárdos bevételi forrást jelenthet a szarvasmarha
tartóknak, tenyésztőknek.
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A tenyésztői munka eredményessége több területen mérhető.
egyedről tud a tenyészetében, amely méltón képviselheti hazánEzek közül néhány szegmens kitettebb a nemzetközi folyamatok
kat az európai ringben, elérhetőségeink valamelyikén nyugodhatásainak, míg például a saját állomány folyamatos fejlesztése,
tan jelentkezzen, az illetékes területi igazgató rövidesen felveszi
nemesítése, a termelési paraméterek gazdaságosságának javítása
vele a kapcsolatot. Azok a vemhes üszők, tehenek vehetnek részt
nem az. A tejtermelés rövid és középhosszú távú kilátásai igen
optimális tőgyszerkezettel a versenyen, melyek termékenyítése
kedvezőek, hiszen nem hangoztathatjuk eleget az emberiség
legkésőbb mostanáig megtörtént.
egészséges élelmiszer- és minőségi állati fehérje forrással való
A kiállítások hazai palettája idén is színesnek ígérkezik. Még
ellátásának drámaian növekvő igényét. Ennek egyik rendkívül
néhány hét és kezdődik a legrangosabb seregszemle, az Alföldi
hatékony módja a tejtermelés. Persze erre a közös agrárpolitiÁllattenyésztési és Mezőgazda Napok, Hódmezővásárhelyen. A
kát megalkotó felelős döntéshozók is időben ráébredtek, ezért az
19 éve életre hívott tavaszi rendezvény idén májusban (11-13)
ágazatot a közeljövőben jelentős változások érhetik. Alig két év
várja az érdeklődőket. Itt szervezzük ismét a Nemzeti Holstein
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múlva például – a jelenlegi irányokat mérlegelve – megszűnik a
Show-t, amelyre 120-130 állat nevezését várjuk. A tavaly bekvótarendszerrel szabályozott tejpiac Európában. Egyes elemmutatott állomány minőségét talán nehéz lesz felülmúlni, de az
zők szerint ez nem hoz majd drámai változásokat, míg mások
előzetes információk alapján jó esélyekkel indulunk, nagyon
azt mondják, hogy az eddig is túltermeléssel küszködő országok
ígéretes, izgalmas és várakozásokkal teli összevetések várhatók.
legalizálják többleteiket, míg az országkvótákat jelentősen alulIdén – végre – Tom Kelly ír bíró objektív rangsorolását láthatják
termelő országok esetében az ágazat felpörgése nem következik
az érdeklődők.
be, hanem helyüket az Európai tejpiacon az előbbiek veszik át.
Várjuk Önöket 11-én egész napos show-bírálatunkon, de a kiMindez persze sok egyéb mellett közgazdasági kérdés, amelyre
állítás ideje alatt is látogassanak meg bennünket standunkon, a
általában azt mondják, hogy a hatékonyabbak, a gyorsabban rekiállító tér mellett!
agálók és a fejlődni képesek lehetnek a haszonélvezői. Sokszor hallhattunk már a szabad piaci
mechanizmusok nagyszerű szabályozó szerepéről. Maradjunk annyiban, hogy nem mindig
működik... A folyamatos fejlődés, fejlesztés
valamennyiünk elemi érdeke. Mi is tesszük a
dolgunkat a magunk helyén és folyamatosan
újítjuk meg szolgáltatásainkat, építjük hazai és
nemzetközi kapcsolatainkat annak reményében,
hogy ezzel Önöknek hozzunk hasznot.
A területi képviseleti rendszer és a küllembírálói
szolgáltatásunk átalakulásáról a regionális renTARTALOM
dezvényeinket részletesen beszámoltunk. El kell
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Egyesületi élet

2012. január elsejétől változások történtek az Egyesületi iroda szervezetében. 2011 végén
elbúcsúzott tőlünk Doma Pál északnyugat-magyarországi küllemi bíráló kollégánk, aki immáron három hónapja kezdte meg jól megérdemelt nyugdíjas éveit. Fiatalos lendülete mit
sem csökkent, így reméljük, sőt, joggal várjuk el tőle, hogy ’pihenési időszaka’ betegségtől
mentes, aktív élettel teli legyen, s még hosszú évekig, évtizedekig „boldogítsa” kedves és szerető családját, környezetét, nomeg éljen egyik kedvenc hobbijának, a borászkodásnak. Ebbéli tevékenységét erősítettük mi is, hiszen búcsúzóul egy tölgyfahordóval kedveskedtünk neki.
Pali 1983 óta, a kezdetektől, eleinte még a tenyésztési hatóság, majd a holstein tenyésztőszervezet égisze alatt több mint 190.000 elsőborjas és idősebb tehén küllemi bírálatát végezte el. Ha belegondolunk, ez a szám sajnos meghaladja a ma Magyarországon termelő országos HF állomány mennyiségét. Aktív életet és még sok boldogságot kívánunk Neked Pali!
Területi változások
Visszatérve a változásokra: ahogyan az Kedves Olvasóink közül
is már sokan tapasztalhatták, az eddigi öt, Magyarország teljes
területét lefedő hivatalos holstein-fríz bírálatot végző küllemi
bíráló száma nem változik, csak az általuk bírált régiók módosultak. Így Harsányi Sándor északkelet-magyarországi és
Kőrösi Zsolt délkelet-magyarországi területe nem változott, Berkó József vette át Sebők Tamás korábbi közép- és részben észak-,
illetve nyugat-magyarországi területét. Sebők Tamás kollégánk
életében történtek a legjelentősebb változások, hiszen ő kapta
meg Doma Pál északnyugat-magyarországi régióját. Jakab Lajos továbbra is a Dél-Dunántúl felelőse, Zala és Fejér megyék
bírálatát Tamással megosztva végzik.
Ez évtől fontos változás még, hogy a bírálat – Kőrösi Zsolt esetében a tenyésztésvezetői pozíció – mellett a területük, régiójuk valamennyi, az Egyesülettel, Önökkel kapcsolatos feladatát,
felmerült probléma megoldását, ellátását is ők végzik, hiszen
’szűkebb hazájuk’ területi igazgatójává is váltak. Értéknövelt
szolgáltatásaink átadásának is ők a mediátorai, ’sokat látott szemükkel’ elkötelezettség nélkül, függetlenül segítik az Ön tenyészetének telepi munkáját is. Ezért bátran keressék őket gondjaikkal, problémáikkal, de örömeiket, sikereiket, eredményeiket se
rejtsék el, hiszen így az Önöknél jól működő rendszer, technológia, ötlet vagy akár esemény is közkinccsé válhat.
Az elkövetkezőkben ezért ezzel az új rovattal is jelentkezünk,
melyben az általuk tapasztalt, adott telepen már bevált újdonságokat, érdekességeket, történéseket osztunk meg Önökkel a már
két évtizede megjelenő lapunk hasábjain. Kezdjünk is bele!
(Sztakó István, szerk.)
Érdekes módszer a lábápolásra az
Agro-Lehel Kft-nél
Berkó József
Egy olyan gyakorlati módszert szeretnék bemutatni, amelyre egy JászNagykun-Szolnok megyei tenyészetben figyeltem fel. Tudományos
kutatási eredményekkel nem tudom
alátámasztani a módszer hatékonyságát, ennek ellenére fontosnak érzem, hogy más tenyésztők is
megismerjék és elgondolkodjanak az alkalmazhatóságán.
A körmözések közötti lábápolásra, fürdetésre többféle módszer
alakult ki a tenyészetek körében. A cél azon kórokozók féken
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tartása, amelyek a rendszeres körömápolás ellenére is képesek
megbetegíteni a lábvéget. Nagyon nehéz eljuttatni a fertőtlenítőés szárító készítményeket és a gyógyszert az általuk felépített
védekező rendszerek mögé, hogy ki tudják fejteni hatásukat. Az
egyszerű fürdető módszerekkel csak a sebek felszínéig, a túlzott szőrnövekedés miatt sokszor még odáig se jutnak el. Ezért
nyert teret a sebek mechanikai tisztítása és a gyógyszeres kezelés kombinálása. E módszer hátránya a nagy kézimunka-igény,
amely természetesen alacsony hatékonyságot eredményez.
Így alakultak ki a magas füvet utánzó, illetve a vastag szivacsos
lábfürdetők, amelyek már mechanikus tisztítóhatást is kifejtenek.
Azt, hogy ezek a rendszerek miért nem terjedtek el jobban, csak
azok tudnák megválaszolni, akik használták már valamelyiket.
Mindezek ismeretében folyik a küzdelem az időszakonként változó számú lábvégbetegségek ellen az Agro-Lehel Kft-nél, mint
az ország több más tenyészetében is. Csakhogy a Kft. vezetése
felfigyelt egy amerikai húsmarha telepen látott módszerre. Ott a
beteg lábú egyedeket krémes állagú, 20-30 cm mély agyagdagonyában járatták, ami szükség szerint gyógy- és fertőtlenítőszerekkel is át volt itatva.
A módszer lényege: amikor az állat belelép ebbe a közegbe,
saját súlyával átpréseli az agyagot a körmei között, kitisztítva
azt (ez a mechanikus művelet talán a legfontosabb), majd kilépve belőle, egy vékony réteg felragad a lábvég teljes felületére,
védve azt a további újrafertőződéstől. Ez a kép köszönt vissza,
amikor egy másik magyarországi tenyészetben a karám és a
mélyalom állaga megromlott a csapadékos időjárás miatt. Így
az állatok – nem gyógyulási szándékkal ugyan, de kénytelenek
voltak dagonyázni. Figyelve őket, feltűnt, hogy egyetlen sánta
sem volt az állományban, mi több, a nehéz körülmények ellenére kimondottan egészséges lábvégekkel rendelkeztek. Itt említeném meg személyes tapasztalatomat, amit bírálói munkám alatt
a korábbi években szereztem: azokban a tenyészetekben, ahol
mélyalmos tartási rendszer volt és az állatok a fent említetthez
hasonló „jótékony” kezelésben részesültek, kevesebb látható
lábvégbetegséggel rendelkező egyed került bírálatra.
A Kft. vezetése úgy gondolta, hogy pozitív kapcsolat van a lábak
rendszeres mechanikus terhelése (kezelése) és a jó egészségi állapot között. Ezért a felhajtó utakon agyagdagonyás folyosókat
alakítottak ki, melyeken az állatoknak át kell kelni ahhoz, hogy
fejés után vissza tudjanak menni az istállóba.
Az eddigi tapasztalatok alapján fontos, hogy az agyag mindig a
megfelelő konzisztenciájú legyen, természetesen fagypont alatt
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Területi Hírek
ez sem használható. Nagyon jól tisztántartható, mert az állatok
nem trágyáznak bele, mint a hideg folyadékkal telt lábfürösztőkbe. Az eredmény: jelentős javulás a lábvégmegbetegedések
terén.

távoli jövő. Addig még sok kihívója lesz, kemény harcot, harcokat kell vívnia minden elismerésért. Ha valaki, akkor Ő ezt jól
tudja... és felveszi a kesztyűt!

Az ELSŐ 92 EX!
Nelli duplázott!
Sebők Tamás

Kétszeres nagydíjas (2009, 2010), Európa bajnoki csapattag, médiasztár…
és nem utolsó sorban kiváló tejtermelő. Ez Nelli rövid életútja, amivel talán
ma Magyarország egyik legismertebb
tehenei közé tartozik (17476 Osal Finley×12370 Jövő Cleitus).
Második laktációjában – 2010 novemberében - 91 EX bírálatával tette fel a koronát addigi eredményeire. (Holstein Magazin, 2011/1. 10. oldal). Azóta Nelli leellett még egyszer és
folytatja pályafutását ott, ahol
abbahagyta. 2012. január 27-e
csípős hideg, de gyönyörű napos reggelén kiváló állapotban érkezett a bírálatra, amely
Magyarországon ezelőtt soha
nem látott pontszámmal zárult: 92 Excellent! A test,- láb
és tőgy adottságai megfeleltek azoknak a kritériumoknak,
melyeket ma egy ereje teljében
lévő holstein-fríztől elvárhatunk. A 95 pontos testet és a
92 pontos tőgyet 88 pontos láb
segíti abban, hogy a ne csak a mindennapokban, hanem a kiállítások alkalmával is komoly sikereket arathasson. A 92 pontos
tejelő jelleg is biztosítéka annak, hogy megjelenése mellett tejtermelésével is támogassa tenyészetét, a Bicske Mezőgazdasági
Zrt-t, ezzel büszke tenyésztőjét, Andrássy Istvánt és kollégáit.

Nagy kontraszt:„Téli szőrben, nyári tőggyel”. A mirigyezettség,
az erezettség és az illesztés iskolapéldája
Az életpálya – remélhetőleg – még nem fejeződött be itt. Nelly
gőzerővel készül Hódmezővásárhelyre, a Nemzeti Holstein
Showra… és nem titkolt célunk, hogy újbóli ellését követően
másodszor is képviselhesse hazánkat a nemzetközi porondon
2013 márciusában, a svájci Európa Bajnokságon. Ez azonban a
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”Elgondolkozva”. Sikeres múlt… sikeres jövő?

Megosztom

Harsányi Sándor
Ezt a manapság oly népszerű internetes közösségi oldalakon használatos
kifejezést választottam cikkem címének, mert úgy gondolom, hogy minél
több ilyen és ezekhez hasonló különös
eseteket osztunk meg a Tiszelt Olvasókkal, annál több hasznos információt tudnak a maguk javára
fordítani.
Brachyspina itthon is?
Az utóbbi időben két érdekes jelenséggel találkoztam hazai tenyészetekben. Korábban már
olvashattak magazinunk hasábjain a Brachyspina nevű
letális genetikai terheltségről.
A betegség normál mendeli
recesszív öröklésmenet szerint
kerülhet át az utódokba. Tehát,
ha egy hordozó egyed (Bb) párosodik egy nem hordozó (BB) egyeddel akkor az utódok 50%ban lehetnek mentesek illetve 50%-ban hordozók.
B

B

BB

BB

Bb

Bb

B

50% hordozó (Bb)
50% mentes (BB)

b

A Brachyspina akkor jut kifejezésre, ha az utódban a nemkívánatos allélek homozigóta állapotba kerülnek. Ez akkor lehetséges, ha két hordozó (Bb) egyedet párosítunk, ilyenkor a következőképpen alakul az öröklésmenet:
www.holstein.hu
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B

b

BB

Bb

Bb

bb

B

25% mentes (BB)
50% hordozó (Bb)
25% terhelt (bb)
b

Ha az utód genetikailag
terhelt (homozigóta) lesz,
akkor a leggyakrabban a
vemhesség korai szakaszában magzatelhalás következik be. Az esetek kisebbik hányadában pedig az
utód normális vemheségi
idő után megszületik, de vagy holtan jön a világra, vagy ha élve
születik is, akkor rövid időn belül elhullik. Jellemző a megszületett borjakra a kis testtömeg (5-15 kg) és a csigolyák összenövésének következtében a rövid gerincoszlop. Emellett feltűnő
tünetként említhető az aránytalanul hosszú végtagok és esetleg a
felsőnél jóval rövidebb alsó álkapocs.
Ilyen tünetekkel szembesültem én is, amikor a közelmúltban az
egyik tenyészet vezetője az alábbi esetre hívta fel a figyelmemet
(a képek egy hazai tenyészetben készültek):
A borjú 278 napra holtan született, és amint a képeken is látszik, a Brachyspina-ra jellemző tüneteket mutatta. Mivel a borjú
ősi soraiban fellelhetünk olyan bikákat, amelyek hordozók, de
az apát ilyen vonatkozásban még nem vizsgálták, így csak az
egyed jellemző külső tüneteiből következtethetünk arra, hogy a
tárgyalt rendellenességgel van dolgunk. A mai nagyüzemekben
igen gyakorinak mondható a korai magzatelhalás, aminek rendkívül sok egyéb más oka is lehet, de ezen ismeretek birtokában
mára feltételezhetjük, hogy a magzatveszések egy részét ez a
genetikai terheltség is okozhatta.
Mangánhiány állhat a háttérben
A második esetben szintén a telep vezetője hívta fel a figyelmemet egy különös problémájukra. A következő történt: Születés
után a borjak csüdízületei rendkívül elgyengültek, s a borjak a
képeken látható rendellenes lábtartást vettek fel.
Ezek a tünetek a tehenek
mangánhiányára vezethetők vissza. A mangán
az élő szervezetben több
területen is fontos szerepet tölt be, különböző
enzimek Mn-igényesek,
a porc- és nyálkaképződéshez is nélkülözhetetlen. Szájon át gyorsan
abszorbeálódik (kb. 10%ban), néhány napon belül
azonban ki is ürül, csak
mintegy 1%-a épül be a
Mn-tartalmú szövetekbe
és szervekbe (szőr, máj,
ovárium, vese idegsejtek, csontozat). Bélsárral ürül, a vizelet, a
tej alig tartalmaz Mn-t.
Mangánhiány következtében elsősorban a szaporodásban jelentkezhetnek zavarok a kérődzőknél. Ilyen zavar lehet a csendes
ivarzás, a két ellés közötti idő meghosszabbodása, a vetélési
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arány megnövekedése, az utódok elléskori testtömegének és
életképességének csökkenése. Ivari eltolódáshoz vezethet a Mnhiány a hímivarú egyedek javára, ami egyrészt a nőivarú embriók nagyobb Mn-igényéből eredhet, és ezek a hiány miatt gyorsabban elhalnak, másrészt a mozgékonyabb, kisebb hímspermiumok a hiányos nyálkaképződés ellenére is gyorsabban érik el
a megtermékenyítendő petét, mint a lassúbb, nagyobb méretű, a
nőivart biztosító spermiumok.
A porcszövetekben strukturális változások következnek be, a
mangánhiányos növendékállatok csontképződésében is zavarok
keletkeznek, s mint ebben az
esetben is, a végtagok ízületei megvastagodnak, az ízületi szalagok megnyúlnak, a
csüdízületek meggyengülnek, a csontok hamutartalma
csökken. A központi idegrendszeri zavarok következtében bénulás léphet fel. A
méhen belüli mangánhiányos
állatoknál ellés után a hiány
okozta anyagcserezavarok
a tej rendkívüli mangánszegénysége következtében a szoptatás időszakában még fokozódhatnak. Az anyáknak adott mangánkiegészítéssel az újszülöttek
hiánya megszűnik, mert a mangán gyorsan és nagy mennyiségben átjut a placentán. A mangán jól pótolható a kereskedelmi
forgalomban is kapható, a főbb mikroelemet is tartalmazó nyalósók adásával.
Remélem, mint azt bevezetőmben is írtam, érdekes tanulságokkal szolgáltam az Önök számára.
Dunántúli események
Jakab Lajos
2012. február 21-én a Somogy-TolnaBaranya megyei tenyésztők részvételével kezdetét vette Egyesületünk idei
küldöttgyűlését előkészítő rendezvénysorozata. Az összejövetel helyszíne a
három megye mértani közepének is
mondható Dombóvár melletti Vásárosdombó volt. A szokásos beszámolókon és előadásokon kívül a
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének Somogy megyei küldöttválasztó taggyűlésére is sor került. A soron kívüli választás azért
vált szükségessé, mert a megye mindkét választott küldötte vis�szaadta mandátumát. Rideg Gábor (Dráva-Coop Zrt.) és Kutas
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AZ ELMÚLT 50 ÉV TAKARMÁNYOZÁSI SIKERTERMÉKE
Nagy hagyományú, magas szakmai értékű és kipróbált (az 1960-as évtized közepétől gyártott) ásványianyag-kiegészítő a Phylafor. Kérődző állatok igényes foszfor-ellátása, a meghatározó jelentőségű Ca/P-érték (sav-bázis egyensúly)
helyes beállítása, valamint a termelési hozamok és a gazdaságosság magas színvonalú biztosítása szinte csak a
Phylaforral valósítható meg. A Phylafor igen nagy relatív P-többleténél, valamint kombinált Ca-, Na-, Mg-, vitamin- és
mikroelem tartalmánál fogva különösen alkalmas arra, hogy a tömegtakarmányokat (4-6:1=Ca:P) és a gazdasági abrakokat (0,4-0,5:1=Ca:P) keverve fogyasztó szarvasmarhák sokoldalú ásványi-anyag igényét kielégítse és az éppen
aktuális napi takarmány adagjukat teljes értékűvé tegye – még az igen nagy tejhozamú tehenekét is. (Super-Phylafor!).
Érdemesnek látszik összehasonlító értékelést végezni a hazai és az európai ásványi-anyag piacon megtalálható és a
Phylaforhoz hasonló, relatív P-többletet mutató és nagy elterjedtségű termékkel, mégpedig a Monokalcium-foszfáttal
(MCP) szemben:
Összetétel:
Ca:P arány:
MCP = egy komponensű, a mono (primer) kalciumfoszfát
MCP = 0,70:1
Phylafor = több komponensű, a mono (primer) kalciumfoszfátot,
Phylafor = 0,31:1
a mono-ammóniumfoszfátot,
Megjegyzés: európai gyakorlatban
a további Mg és Na sókat,
páratlan a Phylafor ilyen szűk
a mikroelemeket (Mn, Zn, Cu, J, Co, Se), és
Ca/P-értéke!
a vitaminokat (A- és D3-vitamin) tartalmaz
Megjegyzés: a sok hatóanyag kombinációjában a termék adjuváns értéknövekedése ﬁgyelhető meg, sőt a hatóanyagok
egymás hasznosulását elősegítő, un. szinerg-hatása is megtalálható (különösen az D3-vitamin!)
Hasznosulási mérték:
• MCP = vízben maradéktalanul oldódó, kitűnően hasznosuló
• Phylafor = vízben maradéktalanul oldódó, a legjobban hasznosuló

Önmagában etethető-e?
• MCP = nem
• Phylafor = igen

A receptek kialakításához:
• MCP = kisebb kombinálhatóság, elsősorban a nem eléggé szűk Ca/P-arány miatt (ti. elég nagy a Ca-bevitel)
• Phylafor = igen nagy a kombinálhatóság, ezért a receptkészítőknek igazi kincs a kezükben.
Megjegyzés: mindezek alátámasztására érdemes ﬁgyelembe venni egy tejelőtehén (csoport) szaporodási-laktációs ciklusának igen változékony Ca:P igényét az alábbiak szerint, a napi takarmányadagra
vetítve:
 Ellés előtt és után két hétig
= 1,5:1-1:1.
 Termékenyítésre várva és az azt követő 3-4 hétig
= 0,5:1.
 A vemhesség első harmadának további részében
= 1:1.
 A vemhesség második harmadában
= 2:1.
 A vemhesség harmadik harmadában, az ellés előtti két hétig
= 3:1.
Mindezen értékeket és előnyöket a Phylafor esetén ﬁgyelembe véve, minden szarvasmarhatartó gazdaságnak, illetve ilyen takarmányokat előállító
keverőüzemnek elsődleges érdeke a Phylafor okszerű alkalmazása! Egy
takarmány-kiegészítőre, amelyik hosszú évtizedekig bizonyított és piacvezető termék tudott maradni, érdemes ma is odaﬁgyelni.
Dr. Márai Géza

GYÁRTJA ÉS FORGALMAZZA:

Első Pesti Malom és Sütőipari Zrt. Nagykátai Keverőüzem
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 23.
Kapcsolat: Hábel János Ker.v. Mobil: 30/522-27-76
2012/1
habel.janos@epmsrt.hu
Tel: 29/440 049 Fax: 29/441 242
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Egyesületi élet
Csaba (Mezőkert Zrt.) döntését az indokolta, hogy társaságaiknál
sajnos megszűnt a tejtermelő ágazat. Helyükre a megye tenyésztői
Nagy Imrét (Kapostáj Mezőgazdasági Zrt. Kaposvár) és Pásztohy
Andrást (Agrária Zrt. Szentgáloskér) választották majdnem teljes
részvétel mellett, egyhangúlag.
Megválasztásukhoz gratulálunk, munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánunk!
Extrém termelés Pakson
A hazai holstein populáció laktációs termelése évről évre töretlenül növekszik. Ma már az Ezüstkanna-díjas tehenek teljesítménye
olyan magaslatokban jár, melyre egy évtizeddel ezelőtt még kevesen mertek volna fogadni. Ehhez kapcsolódóan a közelmúltban
egy érdekes dologgal kellett szembesülnünk. A Milkmen Kft. részéről Gamós András, elnökségi tagunk hívta fel a figyelmünket
arra, hogy a legnagyobb termelésű teheneiknek nem számítódik
tenyészértéke. Nyomozás kezdődött, melynek során kiderült, hogy
a tenyészérték számítása során sok évvel ezelőtt beállított termelési limitek a felelősek. Ezek a határértékek a számítás pontosságát
segítik, hiszen elkerülhetővé teszik a hibás vagy téves adatok közlését és azok felhasználását. A teheneknél figyelembe vehető napi
tejtermelés limitje 55 kg/napra volt beállítva. Ezt úgy kell értenünk,
hogy a standard laktáció értékét osztjuk vissza napi értékre, mely
tehát a termelés 305-öd része. Amelyik tehén tehát ezt a napi átlagot
átugrotta, annak a rendszer hibás adatként kezelte a termelését.
Hogy ez ne fordulhasson elő, a határértéket módosították, ezentúl 74
kg jelenti a limitet. Természetesen az érintett tehenek tenyészértékeit
kiszámították. Az eset egyik érintettje volt a Milkmen Kft. 8266-os
használati számú Nemes nevű tehene. A Marion apaságú Nemes
2009-ben 18.636 kg első laktációs 305 napos termeléssel érdemelte
ki az Ezüstkanna-díjat. Második laktációban ugyan legyőzőre talált, de a 19.444 kg standard laktációs termelése így is figyelemre
méltó. Ezen laktációja alatt az átlagos napi teje 63,8 kg, legnagyobb
napi teje 79,6 kg volt.

2011. november 29-én Nemes harmadszor is megellett és szédületes termelésbe kezdett. Szerencsére a fejőház technológiája lehetővé teszi a fejésenkénti pontos tejmérést, így napról napra nyomon
követhető a „produkció”. Induláskor mindjárt 51,8 literrel köszönt
be. 35 nappal az ellése után elérte a 80 kilogrammot, ami alá azóta
sem ment. Volt nap, hogy 93,6 kg volt a termelése. Február 1-7.
között 88 kg napi átlagot produkált, február 8-14. között a nagy
hideg egy „kicsit visszafogta”, 84 kg napi tejet termelt átlagosan.
Eddigi csúcsát február 23-án érte el, 96,6 kilogramm tejet mértek
Nemestől! Ezt a termelést látva és ismerve a tehén előző laktációinak perzisztenciáját, van esély, hogy meg fogja közelíteni az új
termelési limitértéket is. Szurkolunk Neki, hogy így legyen!
10 Holstein Magazin

Borjúkabát
Az idei tél úgy tûnt, kegyes lesz velünk, de a február rácáfolt erre.
Embert, állatot, technikát igencsak próbára tevõ hideget tapasztalhattunk. A Dunántúl déli részén nemegyszer -26 fokig is süllyedt
a hõmérséklet hajnalra. Szerencsére a tehenek és a borjak is elég
jól tolerálják a hideget, de ilyen dermesztõ környezetben azért már
nem elhanyagolható energiát fordítanak testük „fûtésre” sem. Bizonyára nagy segítséget jelent a hideg leküzdésében az a borjúkabát,
amit a Szigetvári Hús kft. görösgali telepén láttam. Polovi Gergely
telepvezetõ elmondta, hogy novemberben, New York állambeli tanulmányútja során találkozott ezzel a módszerrel.
A megtekintett farmon a várható napi középhõmérséklet 10 fok alá
csökkenése után alkalmazzák a legfiatalabb borjakon. Amerikai
kollégák kísérletekkel igazolták, hogy a borjúkabátot viselõ állatok
a téli idõszakban több faggyút voltak képesek elraktározni, különösen a vesék körül. Ez arra enged következtetni, hogy kevesebb
energiát kell elégetniük hõháztartásuk fenntartására, ezáltal javul a
súlygyarapodásuk, nõ az ellenálló képességük.

Polovi Gergely elhatározta, hogy hazaérve telepükön kipróbálják a
módszert. Hazánkban a kabátka nem volt kapható, de nem túl nagy
költséggel, gyorsan sikerült legyártatnia.
„Már december eleje óta minden újszülött borjú felszáradás után
kabátkát kap és 20 napos koráig viseli. Az öltözet méret szerint állítható és mosható. Egy darab sok borjút kiszolgál az élettartama
alatt. Eddig nagyon jók a tapasztalataink. Az indulás óta 50 borjú
viselte és viseli a kabátot. Közülük mindössze három állatot kellett
kezelni valamilyen egészségügyi problémával, de õk is gyógyultak.
Elhullás nem is volt. „
Látva a kabátok sikerét, a környéken már követõre is talált az ötlet.
Jó példa lehet a bocikabát is arra, hogy nagyobb beruházás nélkül is
tehetünk állataink komfortjáért, egészségéért valamit.

2012/1
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Egy értékes emberrel lett szegényebb a tenyésztő társadalom. 2011. december 23-án elhunyt
Kerekes György a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. nyugalmazott ágazatvezetője.
Kerekes György 1947-ben született Mezőhegyesen. Általános iskolai tanulmányait itt végezte, majd a battonyai
gimnáziumban érettségizett 1966-ban. Előfelvételisként felvették a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, mert egy év
katonai szolgálatot Mezőtúron töltött.
Okleveles agrármérnök diplomáját 1972-ben szerezte meg.
Az egyetemi évek után feleségével Mezőhegyesen telepedtek le. 1972. augusztusától gyakornokként dolgozott az „ómezői”
szarvasmarha telepen, majd 1973. áprilisában átkerült a „peregi” telepre, ahol gyakornok, majd műszakvezető, 1974.
februárjától telepvezető státuszban dolgozott. 1977-től kinevezték a „peregi” kerület állattenyésztési üzemág vezetőjének.
1980-ban jelentősen megváltozott Ő és a családja élete, ugyanis megbízták az újonnan épült 11-i szarvasmarha telep
vezetésével. Már az építési munkáknál ott volt, felügyelt minden munkafolyamatot, majd megérkeztek az első szarvasmarhák
is, és beindulhatott a termelés. A munka mellett folyamatosan képezte magát, 1982-ben a Szarvasmarha-tenyésztő
szakmérnöki diplomát is megszerezte. A következő fordulat az életében, amikor 1990-ben kinevezték az „ómezőhegyesi”
kerület vezetőjének. A rendszerváltást követően a Mezőhegyesi Kombinát új vezetése átszervezte a gazdaságot, megszüntette
a kerületi rendszert és ágazati rendszert hoztak létre. Így 1993 márciusában újabb előléptetés következett, ő lett a szarvasmarha
ágazatvezető-helyettes, 1994-től szarvasmarha ágazatvezető, 1995. május 31-től állattenyésztési főágazati igazgató.
Munkája mellett folyamatosan részt vett a tenyésztőszervezetek munkájában is. Beválasztották a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületének elnökségébe, s a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének szakbizottságába is.
2003 áprilisától nyugdíjba vonulásáig – 2007. október 9-ig – szarvasmarha ágazatvezetőként dolgozott. Nyugdíjasként is
aktívan részt vett a szarvasmarha tenyésztés területén. Folyamatosan eljárt az egyesületi gyűlésekre, bikanevelő szemlékre,
szakmai napokra, így mindig naprakész és jól informált tudott maradni.
Még egy nagy szerelme volt a családján és a munkáján kívül, ez a vadászat. Nyugdíjas évei alatt minden szabadidejét
a családnak és a vadászatnak szentelte. A battonyai Dózsa Vadásztársaság vadászmestereként is aktívan részt vállalt az
Egyesület elnökségi munkájában.
Az egész életen át tartó kimagasló munka eredményeként egy olyan magyartarka és később holstein-fríz állomány alakult ki
itt Mezőhegyesen, melynek hazai és nyugodtan állíthatom, nemzetközi hírneve is lett. 2004-ben a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesületének küldöttgyűlésén az Egyesület Emlékplakettjét vette át. A magyartarka tenyésztésben való kimagasló munkája
eredményeképpen – nyugdíjazása után – 2010-ben az egyesülettől megkapta a „Magyartarka Fajtáért” emlékérmet.
Kerekes Úr minden munkatársát tisztelte, soha egy hangos szó el nem hagyta a száját, a telepek dolgozói szerették, kollégái
felnéztek rá. Egyenes embernek ismertem meg, gyermekeit is tisztességre, becsületre nevelte. Munkáját a legnagyobb
odaadással végezte, legjobb tudása szerint, precízen.
2011 nyarán egészségi állapota romlani kezdett. Mivel már egy „gyilkos kórt” a ’90-es években legyőzött, így tudta, hogy
orvoshoz kell fordulnia. Elutazott Deszkre egy kivizsgálásra, ahol daganatot találtak a tüdejében és az agyában. Innentől
kezdődött a versenyfutás az idővel, sugárkezelés, kemoterápia, folyamatos orvosi kontrollok.
November végén beszéltem Gyuri bácsival, aki akkor optimistán állt a dologhoz, úgy érezte, most is le tudja győzni a
betegséget. Elmondta, hogy állapota ugyan nem romlik, de egy kicsit legyengült a csatában. Életének utolsó két hetét
kórházban töltötte, sajnos kapott egy tüdőgyulladást is. A család hazahozta a mezőhegyesi kórházba, itt töltötte utolsó
napjait.
A karácsonyt feleségével, gyermekeivel és legdrágább kincseivel, az unokákkal szerette volna tölteni. 2011. december 23-án
11:15-kor azonban fel kellett adnia a harcot. Gyuri bácsi végleg eltávozott közülünk.
Isten Önnel Gyuri bácsi, nyugodjon békében.
Mezőhegyes, 2012. január 6.											
									
Janesz János
								
tenyésztésvezető
								
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
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LAKTIVÁTOR
A megbízható ivarzás
megfigyelő rendszer
- 100 %-os állatazonosítás, 90 %-os
ivarzás megállapítás
- Csendes és éjszaka ivarzó egyedek
felderítése
- Mozgás aktivitási adatok 2 óránkénti
mentése
- Az első ivarzási jelektől eltelt idő,
pontos meghatározása (optimális
inszeminálási idő: az első ivarzási
jelektől számított 5-17 óra)
- Magyar nyelvű egyszerűen használható
számítógépes program
- A rendszer használatával csökken a két
ellés közötti idő, javul a spermaindex,
visszaszorítható a hormonköltség, nincs
szükség külön ivarzás megfigyelésre
- Csökkenő mozgás-aktivitás (sántaság,
anyagforgalmi rendellenességek) jelzés

A tejtermelés szolgálatában
2012/1

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
www.holstein.hu
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
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Egyesületi élet

Tenyésztési aktualitások
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, területi igazgató, HFTE

HELYESBÍTÉS
Előző számunkban a Tenyésztési Aktualitások írásomban
tévesen szerepelt két bika neve, melyet ezúton szeretnék
helyesbíteni:
„…Az alacsony megbízhatóságú bikák jelzik a jövő várományos egyedeit, akik közül 1310 HGI értékkel
BORDÓ P.J. FŐNIX SHOTTLE-ET vezet, megelőzve
a szintén Shottle fiút BORDÓ P.J. FUJI SHOTTLE-ET-t,
aki 1227 HGI ponttal követi őt…”

jesítmény-vizsgálatban résztvevő bikák számának és az utódaik,
illetve azok kortársaiként való tehenek bírált egyedszáma között, természetesen az 4,5-5 év eltolódás figyelembe vételével.
A 2003, 2004-ben indult nagy számú fiatal tenyészbika-jelöltek
utódai képezték a 2008, 2009-es év bírált utódait. Ha az indított bikák számának alakulását figyeljük, várhatóan a következő
években némi csökkenéssel vagy stagnálással a 30-35.000 közötti egyedszám várható az elkövetkező időszakban.
35.881 tehén került a bírálók elé a tavalyi évben. Ez nagyságrendileg megegyezik a 2010-ben elvégzett bírálataink egyedszámával.
2010. bírálatok (35 614)

Kérem minden érintett elnézését az okozott
kellemetlenségekért!
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Küllemi Bírálati elemzés
Minden év elején egy kis összefoglaló statisztikai elemzéssel
szoktam számot adni az előző évben elvégzett bírálataink eredményeiről. Folytatva a megkezdett hagyományt idén is néhány
táblázattal és grafikonnal szeretnék képet rajzolni a 2011-ben
bírált egyedekről.
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2. ábra: 2010. évi bírálatok
				
Összes bírálat megoszlása osztályonként
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3. ábra: 2011. évi bírálatok

1. ábra Az elmúlt 10 év ITV indítási és bírálati egyedszámok
alakulása
Az elmúlt 10 évben elvégzett bírálatok egyedszámait mutatja az
1. ábra az ITV-ben elindult fiatal bikák számának összefüggésében. Egyértelműen párhuzam vonható a hivatalos ivadéktel14 Holstein Magazin

A két grafikon mutatja az előző két év bírálatainak megoszlását
osztályonként. Látható, hogy az excellent bírálatok tekintetében
a tavalyi év kissé szerényebben alakult, de mint azt az „Akikre
büszkék vagyunk” ( . oldal) írásomban olvashatják, Mezőhegyesen történt 2011-ben is egy 90 pontos bírálat Salle esetében.
Ami szintén szembetűnik az ábrák elemzésekor, hogy a VG és
a G+ egyedek száma megnőtt az előző évhez viszonyítva, és ez
meg is jelenik az összesítő grafikonon, a fő bírálati pontok átlagának 2011-es alakulásakor. Csökkent a küllemükben gyengébben szereplő tehenek száma is a két év egymáshoz viszonyított
2012/1

Területi Hírek
értékelésekor. Örvendetes tény, hogy a súlyos problémákkal
küzdő tehenek száma – amely az „akadálykódos” bírálatokat jelenti –, kevesebb mint harmadára esett vissza.
10%

1%

Ilyenkor a tenyésztő ugyanúgy, mint mi, az okokat és a magyarázatokat keresi. Valószínűsíteni tudom, hogy a testpont alakulásában mindenkor közrejátszik a takarmányozás minősége és men�nyisége egyaránt. A megfelelő méretű egyedek kifejlődéséhez
a minőségi takarmánynak kulcsfontosságú szerep jut. A lábak
esetében két okot is meg szeretnék említeni, ami közrejátszhat a
pontok ilyen irányú alakulásában. Az egyik, hogy a lábtulajdonságok esetében alacsony öröklődhetőségű (h2) tulajdonságokról
beszélünk, ahol a változások sokkal kisebb mértékűek, mint a
magasabb h2 értékkel rendelkezőek esetében, s erősen befolyásolja a tartástechnológia. A pontos értékek 2011-ben a következőképpen alakultak: Láb-, lábvég pont: 77, 27; Tőgypont: 76,86;
Testpont: 78,74. A végső pontszám pedig 77,76.

89%
ITV célú

Állománybírálat

85 pont feletti egyedek megoszlása laktációnként

BN tehén

4. ábra: 2011. bírálatainak összetétele
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A 35.881 bírálatnak közel 90%-át a tenyészértékbecslés számára
alapadatot jelentő első laktációs tehenek küllemi értékelése tette
ki. 10%-ban végeztük idősebb tehenek bírálatát (3559 egyed) és
1%-ot (451 egyed) is alig teszi ki a bikanevelő tehenek bírálata.
A pontosság kedvéért mindenképpen el kell mondanom, hogy a
89%-ból további 16%-ot (5670 egyed) ún. fizetős bírálat keretében végeztek el a kollégák, mivel a tavalyi évtől kezdődően
visszatértünk a nemzetközileg elfogadott sztenderdhez, miszerint egy ciklusutód mellé 5 kortárs egyed bírálatát végezzük el
díjmentesen. Egyéb esetben jelenleg 250 Ft+ÁFA-ba kerül egy
egyed hivatalos küllemi bírálata. Így elmondható, hogy 2011ben 9229 esetben rendeltek meg idősebb tehén, vagy fizettek
első laktációs tehén bírálatáért a tenyésztők.
Mint azt már fentebb említettem a bírálati osztályok elemzésénél, az arány eltolódott a jó - jobb - még jobb tehenek irányába.
Ez egyenes velejárója a fő bírálati tulajdonságok esetében tapasztalt javulásoknak. 1999. óta bíráljuk a láb-, lábvég és a testpont tulajdonságokat szeparáltan. Azóta nyomon követhetjük
ezen tulajdonságok alakulását és természetesen a már korábban
is külön pontszámként értékelt tőgypontét is.
Az átlagok alakulását az 5. ábrán követhetjük nyomon, amely a
mindenkori első laktációs tehenek bírálatainak átlagát mutatja. A
legmarkánsabb fejlődésen a tőgyek mentek keresztül az utóbbi
6 évben, ami közel 2 pont javulást jelent. A testpont és a láb-,
lábvég pont esetében a 2007, 2008-as esztendők hoztak jelentős
javulást, amely irány az utóbbi években is megmaradt, de a fejlődés intenzitása lassult.

5. ábra: A fő bírálati tulajdonságok alakulása az első laktációs
teheneknél
2012/1
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6. ábra: Kimagasló egyedek kor szerinti megoszlása
A 6. ábrán azoknak az egyedeknek a kor szerinti megoszlását
szemléltetem, amelyek 85, vagy ezt meghaladó pontszámot kaptak a tavalyi évben. Mint említettem egy excellent bírálatra került
sor tavaly, de a 88, 89 pontot szerzett egyedek is az „idősebb”
korosztályból kerültek ki. A mezőtúri Agrofríz Mg. Kft. 15120
HUN Vajháti Sündörgő Mason-ET apaságú 3513-as egyede kapott egyedül 89 pontot. 4 tehenet értékeltünk 88 pontra, a 4088as számú tehenet az Agrária Zrt-nél Szentgáloskéren 19401 Jose
apasággal, az 5315-ös egyedet Deszken az Agronómia Kft-nél
19511 Sandy-Valley Bolton-ET apasággal, a 4579-es tehenet a
pápai Agroprodukt Zrt-nél 19324 Jenny-Lou MRSHL ToystoryET apasággal és a 6395-ös egyedet 16913 Canyon-Breeze Allen-ET apasággal a Nagykun 2000 Mg. Zrt-nél Kisújszálláson.
A legmagasabb pontszámmal bíró elsős egyedek 87 pontot érdemeltek bírálóinktól, akik 4 esetben díjazták ilyen magas pontszámmal a fiatal teheneket: 426-os számú 18184 B-Hiddenhills
Mar Marmax-ET apaságú egyedet a Tejút 2000 Mg. Kft-nél
Székkutason, a 7542-es egyedet a Nagykun 2000 Mg. Zrt-nél
Kisújszálláson 16543 Gelej Zsilett Outside apasággal, a Geofríz
Kft. 19203 BG Drink Integrity-ET apaságú 5495-ös tehenét Ongán és a Bicskei Mg. Zrt. 18174 Gavor apaságú 2971-es tehenét
Etyek-Ödön majorban.
Gratulálok Tenyésztőiknek!
Még egy érdekes észrevételt enged megtenni a 7. ábra, amely a
különböző osztályokban bírált tehenek kor szerinti megoszlását
mutatja. Az egy excellent egyed természetesen nem értékelhető ilyen szempontból, hiszen a hazai és a nemzetközi szabályok
sem teszik lehetővé fiatal, első laktációs egyed ilyen magas
szintre történő pontozását, tehát ebben az osztályban csak idősebb tehén szerepelhet. Meglepő volt ugyanakkor, hogy a lényegesen kevesebb darabszám ellenére közel azonos mennyiségben
www.holstein.hu
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kapott kimagaslóan jó minősítést és kirívóan gyenge minősítést
fiatal és idősebb tehén. A jó tehenek esetében a magyarázat abban rejlik, hogy tenyésztőink kérésére sokszor csak a szép teheIdős és fiatal tehenek megoszlása osztályonként
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7. ábra: A különböző osztályok kor szerinti összetétele

AK

neket bíráljuk újra, így azok aránya lényegesen megnő az összes
bírálathoz viszonyítva. A gyenge tehenek esetében pedig a rendszeres állománybírálatok keretében elvégzett állományértékelések alkalmával sokkal többször találkozunk az idősebb teheneknél gyengébb küllemű egyedekkel. Az akadálykódos bírálatok
az idősebb teheneknél szinte egyenlő a nullával, mivel ezeket
az egyedeket inkább nem bíráltatják a tenyésztők újra. A fiatal
teheneknél az ITV utódok és kortársaik esetében a bírálat során
akadálykóddal ellátott egyedeket is megtekintjük és a bírálatukat
el nem végezve jelezzük, hogy láttuk az egyedet, de az valamilyen okból kifolyólag nincs bírálható állapotban.
Ezen rövid statisztikai elemzéssel szerettem volna számot adni a
küllemi bírálói csapat elmúlt esztendőben elvégzett munkájáról.
Örömmel tapasztaljuk a folyamatos fejlődést a tenyészetekben,
ami a mi munkánkat is élvezetesebbé teszi, hiszen szép tehenet
látni minden holstein-frízt szerető szakembernek öröm!
További eredményes munkát kívánok az idei évben is minden
kedves Tenyésztőnknek!

Dr. Török Imre 2012. március 15-én életműve
elismeréseként az Életfa Emlékérem ezüst fokozata
díjban részesült.
Dr. Török Imre elkötelezettsége a mezőgazdaság és az állattenyésztés iránt szülőfalujában, Gyulaváriban kezdődött: munkáját egész
életében az otthoni, szülei néhány holdas parasztgazdaságában kapott és tanult szemlélet hatotta át. Erre az alapra építve végezte
középiskolai tanulmányait az újkígyósi mezőgazdasági technikumban. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett kitüntetéses
diplomát 1956-ban, az Állattenyésztési Karon, Horn Artúr professzor tanítványaként.
Dolgozni a Mezőhegyesi Méntelepen kezdett gyakornokként, majd területi törzskönyvvezető és főállattenyésztő beosztásban. Öt év
után meghívták a Gödöllői Egyetem Állattenyésztési Tanszékére, ahol az általános állattenyésztés, a lótenyésztés és a szarvasmarhatenyésztés oktatásában vett részt. 1964-ben a Mezőhegyesi Állami Gazdaságba hívták, ahol először szarvasmarha-törzstenyésztőként,
később a többi állatfaj nemesítéséért is felelős genetikusként dolgozott. Nyugdíjazása előtt a gazdaság és a kanadai Semex cég által
közösen alapított Génbank Rt.-ben, illetve Kft.-ben lett igazgató, utána pedig szaktanácsadó.
Mezőhegyesen közreműködött a tejelő magyar tarka szarvasmarha tenyésztésében. Ez az állomány közel állott ahhoz, hogy – a
montbéliardhoz hasonló –, tejelő jellegű kettős hasznú fajta alakuljon ki belőle Török Imre keze alatt. Amikor a nagy tejmennyiség
és ezzel a holstein-fríz fajta került előtérbe, ebben is komoly sikereket ért el. Genetikusként nagy szerepe volt a hibridekre alapozott
mezőhegyesi sertéstenyésztésben, de a lótenyésztés színvonalassá tétele is feladatkörébe tartozott. A „címerállatként” tartott néhány
kancás nóniusz állomány megmentése mellett a
magyar ügető és a magyar sportló kialakításában szerzett komoly érdemeket.
Török Imre szakmai szerepe országosan is jelentős volt, hiszen az állami gazdaságok szarvasmarha-tenyésztő szakbizottságában, majd a
holstein-fríz tenyésztők szakmai testületének
tagjaként is dolgozott.
Nemzetközi kapcsolatokon alapuló tevékenységének kiterjesztésére és szaktudásának széleskörű hasznosítására a Génbank vezetőjeként
nyílt módja.
Munkáját mindig a szorgalom, a pontosság és
lelkes ügyszeretet – Horn professzor által sugárzott – jövőt formáló szemlélete jellemezte.
Tevékenységének sikerei részét képezik annak
a szép eredménysornak, amelyet a magyar állattenyésztés az ezerkilencszáznyolcvanas évek
végéig elért. 	
Gratulálunk!
16 Holstein Magazin

2012/1

Aranytörzskönyv

◄ A kaposvári Kapostáj Mg. Zrt., 30155 1977 6 Kapostáj P.J.
Chief-Stic Kató tehene volt idén az első az avatottak listáján,
ez évben a már ismertté vált százezres tehenek száma meghaladja a harmincat.
Az elismerést Pócz János, Nagy Imre telepvezető, Csécsei János elnök, Szépics Tibor telepvezető-helyettes vette át.

▼ Mezőhegyesen ismét újabb tehén „ugrotta meg a lécet”,
30365 6657 7 Vanni hét laktációban teljesítette a felvételi követelményt. Oklevelét Kun Mihály vezérigazgató,
Miskucza Péter termelési igazgató, Janesz János tenyésztésvezető, Bíró Sámuel telepvezető, dr. Totthné dr. Polner
Antónia jelenlegi és dr. Sümeghy László nyugalmazott
ágazatvezető vette át. A tehenet Kalmár Árpád vezette fel.
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Akikre büszkék vagyunk
Excellent teheneink V.
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, területi igazgató, HFTE

32505 6615 7 SALLE-ET EX 90
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
Folytatva megkezdett sorozatunkat a következőkben egy olyan
tehenet szeretnék megismertetni a kedves tenyésztőkkel, akivel
már sokszor találkozhattak a hazai kiállításokon. Sőt, 2010-ben
az Európa Bajnokságon résztvevő magyar csapatot is erősítette
szereplésével. Mára a telep kedvencévé nőtte ki magát Pötyike
– hiszen így hívják a mindennapokban, akik személyesen ismerik – köszönhetően szépségének és mindemellett magas szintű
tejtermelésének is.
Amikor arról beszélünk, hogy excellent tehenet tenyészteni csak
megfelelő felnevelés és későbbi tartás mellett lehet, akkor kiváló
példája ennek Salle, aki már születése pillanatában megkapta ezt
a figyelmet, hiszen embrióként érkezett Magyarországra 2005
végén, ebből adódóan már a beültetési procedúrával elindult ez
a figyelem. Összesen 2 másik testvérével érkezett egy konténerben Magyarországra a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-hez, és
2006. január 20-án beültetésre is kerültek. 2 üsző és egy bika
látta meg a napvilágot Mezőhegyesen ebből a kombinációból.
A párosítás apai oldalát az azóta már világszerte az egyik legismertebb és legtöbbet használt bikaként nyilvántartott 20365
PICSTON SHOTTLE-ET adta. Anyja a 16160 Jesther apaságú
SALLE, aki mind küllemét, mind termelését tekintve szintén a
világ élvonalához tartozik.
A három testvér pályája három különböző módon alakult a továbbiakban. Üszőtestvére ellését követően hosszú időn keresztül
üres maradt mindenféle próbálkozások ellenére, így – genetikai
értékének ismeretében – még egy próbálkozás gyanánt Zubor
Tibor vásárolta meg 2009. novemberében embrióelőállítás céljából, de sajnos ez sem vezetett sikerre. Bikatestvérére a GénbankSemex Magyarország Kft. tartott fenn tulajdonjogot, mivel az
embriók a MAGOR program keretében érkeztek hazánkba, ennek értelmében a nőivarú egyedek a programban résztvevő gazdaság telepén, a hímivarú egyedek az MTÁ telepén folytatják
18 Holstein Magazin

alapesetben pályájukat. A bikával 20552 KPLSZ-ú MAGOR
FINANCIAL-ET néven találkozhatnak a tenyésztők.
Salle első ellésére 2008. október elsején került sor, ahol a kezdeti
nehézségek után egy 20024 Wallaceview Aladdin-ET apaságú
bikaborjúnak adott életet. Ez az első fia a továbbiakban nem játszott szerepet a hazai tenyésztésben, követte a bikaborjak átlagos életpályáját.
A nehézellés ellenére laktációján nem látszott törés, hiszen 452
nap alatt 16.978 kg tejet termelt, ami 305 napos standard laktációként 11.256 kg eredményt jelentett. Ez egy első laktációs
tehénnek a dicséretére válik. Egy hideg téli napon még a bíráló
is megérkezett, aki az első laktációs tehenek bírálata alkalmával
már akkor felfigyelt szépségére, hiszen 87-es végső pontszámmal szerepelt a legmagasabban pontozott első laktációs tehenek
között. A fő tulajdonságokra kapott pontjai így alakultak: Testpont:88, Tejelő jelleg:85, Láb-,lábvég:88, Tőgy:87. Így alakult
ki a 87-es végső pontszám. A szép pontokon felbuzdulva bekerült a gazdaság Hódmezővásárhelyre utazó csapatába is. 2009ben tehát megkezdődött Pötyike kiállítási szerepléseinek sora.

Salle 2009-ben a XVI. Alföldi Állattenyésztési Napokon
Magas termelésének köszönhetően embrióprogramban is elindította a gazdaság, ahol a 19959 Diamon-Oak Appoint-ET-vel
sikeres mosást hajtottak rajta végre. Ennek eredményeként 2
bika és 2 üsző utód látta meg a napvilágot Appoint és Salle utódaként a birtokon. Egész pontosan 5; mivel az ET program után
Appointtal termékenyítve szintén egy harmadik bikát kapott
tőle a gazdaság. A három bika közül egy szintén a GénbankSemex Magyarország Kft. bikaparkját bővíti, mégpedig 22873
MAGOR INOX-ET néven, akivel a hazai ITV programban is
találkozhattak a tenyésztők. Másik két testvére a telepen teljesít
„szolgálatot” 23193 Ménesbirtok Junior Appoint-ET és 23596
Ménesbirtok Jelvény Appoint néven.
Második ellése már simábban zajlott mint az első és így nagyobb
lendülettel kezdhetett bele laktációjába 2010. március 3-án.
2012/1

Területi Hírek
Napra pontosan ugyanannyi (452 nap) idő alatt 22.576
kg tejet termelt, ami standard laktációként 16.242 kg
tejet jelentett.
Mondhatom, hogy második ellésével és az ezzel járó látványos fejlődéssel robbant be a hazai köztudatba. Frissebb elléssel, jobb kondícióval, látványosabb, dolgozó
tőggyel indult versenybe a népes vásárhelyi mezőnyben
2010-ben. Az eredmény nem is maradt el: Legszebb
Tőgy, Intermediate Champion, Reserve Champion címek fémjelezték szereplését! Legsikeresebb éveként
zárhatta ezt az esztendőt, hiszen egy következő bírálat
alkalmával végső pontja 88-ra nőtt, amiben nagy szerep
jutott teste és tőgye látványos alakulásának. Ez eredményezte, hogy a Cremonába utazó magyar csapat 5
tehene között ő is ott állt a magyar standon az európai
legszebbek mezőnyében. Kalmár Árpáddal eredményes
párosát adták a bemutatkozó 4 fős magyar csapatnak is,
amely a 8. helyet szerezte meg végül.
A hosszú kirándulás Európában nem viselte meg különösebben,
hazatérve töretlen lendülettel folytatta a termelést és 2011. május
29-én újabb bikaborjúval gyarapította az állományt, amely jelen
esetben 22238 Bosside Altaross-ET-tól született. Jelenleg is folyó laktációja 226 nap alatt 7094 kg tejet termelt. Ez az év hozta
meg számára az excellent minősítést is, hiszen harmadik bírálata
90 végső pontszámával ő is az excellent tehenek sorába lépett.
Testpontja 91, Tejelő jellege 89, Láb-, lábvég pontja 90, Tőgy
pontja 89-re emelkedett.
Dr. Polner Antónia és Janesz János tenyésztői munkásságának
köszönhetően jelenleg is egy újabb embrióprogram fut Salle-n,
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All European Championship, Cremona – SALLE Kalmár Árpáddal a ringben
így 2011. október 28-án Va-Early-Dawn Sudan Cri-ET-től 13
embriót mostak tőle, s valamennyi a Birtok állományában került
beültetésre. A sikeres programot követően a jelenleg világvezető
Numero Uno-t kapta párjául. A vemhesség megállapítása még
várat magára. Legjobbat a legjobbal elv alapján lehet, hogy 5-6
év múlva már őróla kell excellent teheneinket felvonultató cikket írnunk!
Gratulálok a tenyésztőnek, és további hasonló sikereket kívánok!
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Három kérdés, három válasz a minőségi
tejtermelés hazai gyakorlatából
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE

A tejtermelő gazdaságok vezetői nap, mint nap kerülnek döntéshelyzetbe – sok egyéb mellett – tenyésztési illetve a termelést
közvetlenül érintő kérdésekkel kapcsolatban. Különböző adottságú, de egyaránt kiváló eredményeket elért tenyészetek számára tettünk fel aktuális kérdéseket.
Egy problémát általában többféleképpen is meg lehet oldani,
ennek ellenére a válaszok több esetben összecsengenek, látni,
hogy a hazai gyakorlat többnyire hasonló, de föllelhetőek egyedi
specialitások is.
Leskó Magdolna a sárospataki Geo-Milk Kft. ágazatvezetője,
Dr. Herczegh Károly a csaholci Herceg-Farm Kft. tulajdonosa,
valamint Gulyás Tibor a bogyoszlói Cankó 2000 Kft. állattenyésztési ágazatvezetője válaszolt három kérdésre.

Hogyan, milyen módszerrel történik Önöknél a tehenek száek szûntek meg, mint a diósjerazra állítása?
ki, pedig a megyei adottságok
ztésnek, mint a növénytermeszLeskó Magdolna: A tehenek felkészítését a szárazon állásra a
mert Avonmore Pásztói Tejüzem
várható apasztás előtt 10-14 nappal kezdjük. Ekkor a háromszor
fejt állatokat – termeléstől függetlenül – áttesszük a kétszer fejt
k, onnan költöztem ide. A Palocsoportba.
ek elején dolgozni mint telepveenlegi munkahelyemen 1998 óta
mûvelt területbôl 3874 ha a szánrület és 1200 ha az erdôterület.
lés mellett nálunk meghatározó

állomány laktációs termelése,
zándékos költségtakarékosság
ai vannak?
ktációs termelés. Nyolc év alatt
tudtunk elérni. Az elmúlt évektlan beruházás történt. 2006-ban
dtünk. A beruházás kivitelezése
szeptember végére készült el.
zárazság miatt már augusztusra
t csak akkor tudtuk elkezdeni,
a fejezni. Ennek a szilázsnak az
Ezzel korlátozzuk a takarmányfelvételt, ami a termelés 10-15%% volt, ami nem csak a tej menos csökkenését is eredményezi.
ét is csökkentette.
Az apasztás drasztikusan történik. Minden hétfőn a 210-217 nap
az Önök tenyészete a legjobb
közötti vemheseket kifogjuk, ellenőrizzük, hogy valóban vemszú távú, céltudatos tenyésztôi
hesek-e, s ha igen, filmet képző utómártogatóba merítjük.
Egy hétig külön tartjuk ezeket az állatokat. Figyeljük, hogy nem
starka holstein teheneink voltak.
alakul-e ki tőgygyulladás vagy egyéb betegség. Itt csak réti szégyre jobb és jobb feketetarka binát és vizet kapnak. A következő hétfőn átkerülnek a szárazon
múlt években eljutottunk arra a
álló tehenek csoportjába.
at használunk.
r a tejmennyiséget kellett javítaDr. Herczegh Károly: A termelő állomány valamennyi egyeonságok javítását helyeztük elôdét naponta háromszor fejjük és a laktáció végső szakaszában
ül különösen a bimbóhelyezôdés
is 36-38 liter tejtermelésre takarmányozzuk, ennek következtédítani. Az utóbbi években már a
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ben még 6-7 hónapos vemhes korban is a teheneink nagy része
30 liter felett termel naponta. A szárazra állítást nagyon fontos
időszaknak (nem eseménynek) tekintjük, ezért annak végrehajtása nem „gépiesen” történik, hanem egyedi elbírálás alapján.
A 7. vemhességi hónap végéhez közeledve a napi tejtermelés
alapján döntjük el, hogy a 210 napos vemhességi nap előtt hány
nappal (1-14 nap) vesszük ki a tehenet a termelési csoportból
és tesszük át az apasztós csoportba, amelyiket naponta kétszer
fejünk, és 24-26. literre takarmányozunk. Az ebben a csoportban
eltöltött napok száma szintén egyedektől függő, 5-15 nap között változik. Fontosnak tartjuk, hogy a csoportváltások közötti
takarmányváltozás ne legyen a tehén számára drasztikus, így a
TMR koncentrációja csökken, a mennyisége nem. A napi kétszeri fejésre való áttérés és a takarmányadag beltartalmi változása
következtében a napi termelt tej mennyisége elkezd csökkeni és
beáll egy bizonyos szintre, ami eldönti a tehenek szárazra állításának időpontját. Ez az időpont általában a vemhesség 210-220
napja közé esik. A napi 24-25 liter tej fölötti termelésű egyedeket valamennyi esetben antibiotikum tartalmú tőgyinfúzióval
kezeljük az utolsó fejést követően. Az alacsonyabb termelők közül azokat is antibiotikumos tőgyinfúzióval kezeljük, amelyek a
laktáció időszakában tőgygyulladáson estek át vagy laktációjuk
során a szomatikus sejtszámuk több hónapon keresztül magas
volt. A szárazon álló csoportban napokig figyeljük az apasztott
tehenek sorsát, és bizonyos esetekben a szárazra állítást követő 4. napon (nem korábban) leürítjük a tőgyet és ismételten
ugyanazzal az antibiotikum tartalmú tőgyinfúzióval kezeljük.
A tőgyinfúzió megválasztásánál a bakteriológiai és rezisztencia
vizsgálatok eredményeit vesszük alapul. A másik fő szempont
a kiürülési idő, hogy a szárazon állás teljes ideje alatt védjük a
tőgyet az újrafertőződéstől, ezért választjuk a 42-50 nap közötti
várakozási idővel rendelkező készítményeket. A laktációs termelés a szárazra állítással kezdődik, a jövőt alapozzuk meg vele.
Gulyás Tibor: A szárazra állítás 7 hónapos vemhes korban
történik drasztikusan. Fejés után minden tőgynegyedbe antibiotikumos tőgylezáró infúziót (VIRBACTAN DC) nyomunk
fel. Ezután a teheneket áthajtjuk a szárazon álló istállóba, ahol
ennek megfelelő takarmányadagot kapnak 8,5 hónapos vemhes
korukig. Ezután kerülnek át az előkészítő csoportba.
Vásárol-e olyan szaporítóanyagot, aminek „csak” genom
értékelése van, nem rendelkezik még ivadékvizsgálati eredménnyel? Mi a véleménye ennek kockázatáról?
Leskó Magdolna: Májusban érkezik az első, csak genomértékeléssel rendelkező szaporítóanyag a tenyészetünkbe. Sok érvet
lehet felsorakoztatni a használata mellett és ellen is. Kétségtelen,
hogy a megbízhatósága túlértékelt. A megszületendő utódok tulajdonságait csak valószínűsíteni lehet, hisz az anya, a környe2012/1
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zet, az epi-, transzgenetikus hatások sokat módosíthatnak. Ezek
kombinációját modellezni egyelőre szinte lehetetlen. Ennek ellenére azonban néhány ígéretes pedigrének adhatunk esélyt, de
erre tenyésztést alapozni szerintem ma még nem szabad.
Dr. Herczegh Károly: Az állattenyésztők körében két válasz lehetséges: Igen és Nem. Az igenen belül aztán nagy különbségek
mutatkoznak.

Véleményünk szerint élni kell az új lehetőséggel és élünk is vele,
azonban csak óvatosan. Fontos az állomány genetikai előrehaladása – ebben viszont előtérbe helyezzük a megbízható ivadékvizsgálati eredményekkel rendelkező apaállatokat.
Tenyésztési célunk a párosítási terveknél a hosszú hasznos élettartam növelése. A genetikai potenciál kihasználását próbáljuk
megcélozni, ennek érdekében a tartási és takarmányozási körülményeket igyekszünk az állatok igényeinek megfelelően alakítani. Az előző években elért termelési eredményeink is bizonyítják, hogy állataink meghálálják a gondoskodást. Sajnos a 2011es laktációs eredményünk gyengébb, mint az előző évi, ennek
okát a zsúfolt tartásnak tulajdonítjuk, ugyanis az állományunk
létszámának növekedését nem tudtuk lekövetni a férőhely növelésével, ezt ebben az évben feltétlenül pótolnunk kell. A genetikai előrehaladás csak annyit ér, amennyit ki tudunk használni
belőle.

Hatékonyan védekezni egyelőre sajnos nem tudunk. Ilyenkor a
takarmányadag energiakoncentrációját megnöveljük. Az itatókat folyamatosan ellenőrizzük. Az almozásra, az istállók takarítására fokozottan figyelünk. Ahova lehet, szélfogókat szerelünk,
de az igazi segítség az istállók korszerűsítése lenne.
Dr. Herczegh Károly: Tudjuk, hogy a szarvasmarha jobban
elviseli a hideget, mint a meleget, viszont ezt a -20 fok alatti
hőmérsékletet, ami ez év februárjában bekövetkezett, már nem
szereti.
A szervezete elkezd védekezni a hideg ellen, a fűtés viszont
energiát von el a szervezetétől, amit nekünk tenyésztőknek vis�sza kell pótolni. Napi termelési adatok elemzése során megfigyelhetőek jelentős egyedi eltérések, egyes állatok napi 3-4 liter termeléscsökkenéssel reagáltak, míg mások termelése nem
változott. Így átlagosan napi 1,5-2 liter csökkenés következett
be állományszinten. A takarmányadag mennyisége biológiailag
korlátozott, így az adagon belül a könnyen emészthető energiaforrást növeltük. A termelésben a takarmány mellett másik meghatározó tényező az ivóvíz, melynek hőmérséklete befolyásolja
az elfogyasztott víz mennyiségét. A nyílt vizű vályús itatókban
elektromos fűtés kialakításával biztosítjuk télen is a 16-20 fok
közötti ivóvíz hőmérsékletet. A takarmány és ivóvíz mellett harmadik fontos tényezőnek tartjuk az alom minőségét. Állataink
elhelyezése vasvázas szerkezetű, függönyfallal határolt istállóban történik, növekvő almos technológia alkalmazásával. Az
alomszalma felhasználásunkat, – ami átlagosan 8-9 kg/tehén/
nap –, megemeltük napi 10-12 kg-ra. Az elmúlt hetek időjárásai
is azt bizonyítják, hogy állataink a külső körülményekre azonnal
reagálnak, így a mi feladatunk, hogy a tartási és takarmányozási
körülmények alakításával próbáljuk a biológiai igényeiket lehetőségeinkhez mérten kielégíteni.
Gulyás Tibor: A termeléskiesés csak 5-6 nap után jelentkezett,
amikor a maximumhőmérséklet 10 fok alá csökkent, és napokig viharos erejű szél fújt. A tejtermelés 4-5%-kal csökkent, ami
a szél mérséklődése, és pár fok enyhülés után visszaállt az ezt
megelőző szintre.

Gulyás Tibor: Igen, kb. az összes szaporítóanyag felhasználás 5%-ának megfelelő mennyiségben. Így korábban és kedvezőbb áron juthatunk hozzá a topbikák spermájához, ugyanakkor
a kockázat is nagyobb. Ivadékvizsgálati sperma használatánál
előnyben részesítjük a genomvizsgálattal rendelkezőket.
Önöknél okozott-e termeléskiesést a februári rendkívüli hideg időjárás, és ha igen, milyen mértékűt? Hogyan védekeznek az időjárás okozta károk esetleges bekövetkezése ellen?
Leskó Magdolna: Ez ma egy igazán aktuális kérdés, mert -6
fok van, süvít a szél és szakad a hó, ráadásul déli szél fúj, ami
nálunk nyáron is csak elvétve fordul elő, ezért az istállók úgy
épültek, hogy ebből az irányból nyitottak.
A hideg már harmadik hete tart és ez sajnos meglátszik a termelésen. A karámok, közlekedő utak fedetlenek, ezért lefagytak.
A silófalakat behordja a hó, a nagy nedvességtartalmú melléktermékek felülete megfagy, így a jászolba kerülő TMR bizony
hideg, ami csökkenheti a takarmányfelvételt. Az ivóvíz is hamarabb kihűl, ezért kevesebbet isznak az állatok. -15 fok alatt az
itatók könnyen elfagynak. Az életfenntartás takarmányszükséglete megnő. Ezek mind a tejtermelés ellen hatnak.
2012/1

Hideg okozta kiesések mérséklése: - itatók fagymentesítése,
- árnyékolás (szél ellen),
- takarmányadag növelése (főleg energia oldalról),
- bőséges almozás (száraz pihenőtér),
- közlekedő- és etetőutak csúszásmentesítése
A meleg okozta kiesések (hőstressz) mérséklése sokkal nehezebb feladat és az okozott károk is jóval nagyobbak.
www.holstein.hu
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Schmallenberg vírus
Tavaly ősszel egy újabb, vektor által terjesztett vírus jelent meg
Nyugat-Európa igen nagy álattsűrűséggel benépesített tengermelléki területein. Felbukkanásának körülményei, terjedésének
feltételei kísértetiesen hasonlítanak a kéknyelv egykori megjelenéséhez. A vírus által okozott problémák mellett a mentes állategészségügyi státuszunk fenntartásával akár a betegség megjelenésének győztesei is lehetünk, ez élőállat-exportunknak újabb
fellendülést hozhat. A betegség részleteiről alább olvashatnak
(Szerk.):
Előfordulás:
A kórokozót először Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában, Schmallenberg város körzetének szarvasmarha-állományaiból származó vérmintákban mutatták ki, ezért megjelölésére (átmenetileg) a „Schmallenberg vírus” (SBV) kifejezést
használják. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem
ismert, hogy a kórokozó nyugat-európai megjelenése új behurcolásnak számít, vagy már hosszabb idő óta, tünetmentes fertőzés formájában jelen volt. Eddig Hollandiában, Belgiumban,
Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban
mutatták ki. Az SBV 2011-es, Európában történő felbukkanását
az újabb vírusgenetikai adatok alapján valamilyen köztigazda:
szúnyog, esetleg rágcsáló tünetmentes hordozása utáni gazdafaj
váltás (host jump) idézhette elő.
Kóroktan:
Az SBV-t modern molekuláris genetikai módszerekkel a németországi Friedrich Loeffler Institut (Insel Riems) kutatói csak
2011. november közepén tudták azonosítani, majd később sejttenyészeten izolálni.
A kórokozó a Bunyaviridae család Orthobunyavirus nemzetségébe tartozó egyszálú, negatív irányultságú szegmentált RNS
vírus. Az összehasonlító genetikai vizsgálatok szerint az SBV
szoros rokonságot mutat a főként törpeszúnyogok (Culicoides
spp.) által terjesztett Akabane, Aino és Shamonda vírustörzsekkel, amelyek a Távol-Keleten, Ausztráliában és Afrikában már
régóta ismertek. A taxonómiai csoportosítás ezidáig kizárólag az
RT-PCR módszerrel meghatározott nukleotidszekvenciák adatain alapul. A vírus S szegmentjén 99% hasonlóságú a Shamonda
vírussal (Nigéria, 1965, szarvasmarha), az L szegment és az M
szegment összehasonlítása a Shamonda vírussal ez utóbbi Génbanki adatainak hiánya miatt nem történt meg. A kutatók valószínűsítik, hogy a megbetegedést ez a Shamonda vírus okozza,
mely 2002-ben Japánban bukkant fel és az ottani kutatók szerint
elterjedtsége nem csak Afrikára, hanem más kontinenseken is
feltételezhető.
Járványtan:
A betegség kérődzőkről kérődzőkre feltételezhetően főként szúnyogok (Culicoides) által terjed, amint ez a többi orthobunya
vírus esetében megfigyelhető, a reservoir fajok között szerepel a
kérődzők mellett a sertés ló, kutya is. A legvalószínűbb reservoir
fajnak a szarvasmarha tekinthető a vérszívó szúnyogok preferált
gazdaállat fajainak sorrendjét alapul véve majd a galamb, sertés
és ló következik.
Vemhes állatoknál a vírus átjut a placentán és a magzatban fejlődési rendellenességeket okoz.
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Tünetek:
A tapasztalatok alapján a tejtermelő szarvasmarha-állományokban ismételten jelentkezett lázas (40ºC) általános tünetekkel, étvágytalansággal, kondícióromlással, a tejtermelés jelentős (akár
50%-os) csökkenésével és esetenként súlyos hasmenéssel járó
betegség. A felnőtt tehenek néhány nap alatt átvészelték a betegséget, közöttük ezzel összefüggésben elhullást nem észleltek.

Főként juhállományokban, de elvétve kecske- és szarvasmarhaállományokban halmozottan jelentkeznek a magzatok torzfejlődésével és következményes elvetélésével, halvaszületésével
járó megbetegedések. Szembetűnő makroszkópos elváltozások: a nyak és a gerincoszlop elferdülése (scoliosis), agyvízkór
(hydrocephalus), vagy a végtagízületek hajlított helyzetű merevsége (arthrogryposis). A vemhes állatok feltehetően a Culicoides
spp. törpeszúnyogok aktivitásának idején, 2011 nyarán vagy
őszén fertőződtek meg.
Kórjelzés:
A vetélések laboratóriumi vizsgálatakor a vírust real-time RTPCR módszerrel mutatták ki a szarvasmarha-magzatok hasüregi
folyadékából valamint a juh- és kecskemagzatok agyvelőjéből.
Az SBV ezenkívül elsősorban hörcsög-vese sejtvonalakon izolálható.
A diagnosztizálás lehetséges vírusneutralizáló teszttel és indirekt
immun-fluoreszcenciával, de széles körben használható szerológiai teszt még nem áll rendelkezésre. A szerocsoport másik vírusára (Akabane) kifejlesztett teszt nem keresztreagáló.
Megelőzés, Védekezés:
Egyelőre még nincs kifejlesztve ellene vakcina.
Közegészségügyi vonatkozások:
A holland közegészségügyi intézet elemezte a vírus zoonotikus
kockázatát. Az elérhető információk alapján a szakértők arra a
következtetésre jutottak, hogy az SBV emberre történő átvitele
nem zárható ki, de nagyon valószínűtlen. Ezt az európai betegségmegelőző központ (ECDC) is megerősítette. E megállapítást
döntően arra alapozták, hogy az Orthobunyavirus nemzetség
Simbu szerocsoportjába tartozó Akabane, Aino és Shamonda
vírusokat eddig csak kérődző állatállományok megbetegedései,
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vagy tünetmentes fertőzöttségei során mutatták ki, de emberekből még nem. Ugyanakkor Dél-Amerikában az említett vírusokkal rokon Oropouche és Iquitos vírustörzsek a trópusi lázra
(Dengue) emlékeztető humán járványokat okoztak. (Az SBV is
a Simbu szerocsoport vírusaival mutat genetikai rokonságot.)

SBV vírusfertőzést jelentett EU tagállamok:
Belgium:
Általános információk: http://www.favv-afsca.be/tiergesundheit/
schmallenberg/
Fertőzött régiók: Belgium teljes területe.

Mivel ennek a szerocsoportnak közegészségügyileg számottevő vírusai vannak: a Shuni-, Jatoba-, Oropuche- és Iquitos
vírusok (Japán, Brazília) ezért az esetleges közegészségügyi
vonatkozásokkal is számolni kell a humán kollégáknak. Erre
a következtetésre az a tény vezet, hogy az orthobunya vírusok
között a múltban előfordult bizonyított genetikai reasszortáció
(vírusszegment csere), mely gazdafaj váltást és a vírusnak az új
fajban való pathogenitás növekedését idézte elő. Az eddig közölt
filogenetikai vizsgálatok alapján a kérődzőket megbetegítő vírusok genetikailag elkülöníthetők a humán megbetegedést okozó
négy utóbbi vírustól. Az ebbe a csoportba tartozó humán vírusok
6-7 napig tartó lázat és agyhártya-, agyvelőgyulladást okoznak
halálesetek és tartós szövődmények nélkül.

Egyesült Királyság:
Általános
információk:
http://www.defra.gov.uk/animaldiseases/a-z/schmallenberg-virus/
Fertőzött régiók: East Sussex, Essex, Kent, Norfolk, Suffolk
Franciaország:
Általános információk: http://www.anses.fr/index.htm
Fertőzött régiók: Aisne, Calvados, Haute-Marne, MeurtheEt-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Pas-De-Calais, SeineMaritime, Somme
Hollandia:
Általános információk:
http://www.vwa.nl/onderwerpen/dierziekten/dossier/
schmallenbergvirus
Fertőzött régiók: Hollandia teljes területe.
Németország:
Általános információk (Friedrich Loeffler Institut):
http://www.fli.bund.de/no_cache/de/startseite/aktuelles/
tierseuchengeschehen/schmallenberg-virus.html
Fertőzött régiók: Baden-Wurttemberg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein

További részletes és naprakész információk az következő
honlapokon érhetők el:
OIE (új járványkitörések időrendi sorrendben):
http://web.oie.int/wahis/public.php?page=weekly_report_
index&admin=0
Európai Bizottság állásfoglalása az SBV-re vonatkozóan:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/
docs/sv_statement_11012012_en.pdf
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Most álljon itt egy több száz éves klasszikus és fenséges francia étek, amely alapjában Burgundia két fő
termékének, a testes vörösbor és a jófajta marhahús házasságának gyümölcse, természetesen egyéb
hozzávalókkal bolondítva. Érdemes egy-két nappal a tálalás előtt elkészíteni, mert az ízek harmóniája
akkor domborodik ki igazán.
Hozzávalók:
- Kb. 1,5 kg szép marhahús, nagy, 5×5 cm-es darabokra vágva –
ha nem szabályos, még szebb
- 20 dkg húsos – kolozsvári vagy császár – szalonna
- 30 dkg apró hagyma – ez egyben marad, így mutat jól igazán –
- 30 dkg lehetőleg apró gomba
- 30 dkg sárgarépa kisebb hasábra aprítva (ez elhagyható)
- 4-5 cikk fokhagyma
- 1-1 csokor kakukkfű, bazsalikom, petrezselyem
- 3-4 levél babér
- egy húzásnyi narancshéj
- 4 dl jófajta, testes vörösbor – eredetileg Burgundi vörös - Pinot Noir – de mi legyünk csak büszkék saját,
magyar borainkra, s valamely veretes, tartalmas hazai vörös is kitűnő választás.
- 3-4 dl marhahúsleves
- pár evőkanál olaj
Az alkotás folyamata a hús zsírtalanításával és darabolásával veszi kezdetét, melyet jól zárható edénybe helyezünk, hozzáadjuk a vörösbort, az összezúzott fokhagymát, s a csokorba kötött friss petrezselymet, bazsalikomot és kakukkfüvet. A
pácolás 3-4 órát tartson, de ha elhúzzuk egy napig, azzal sem vétünk nagyot.
Első lépésként kevés olajon serpenyőben a répát és egy fej nagyobb kockára vágott hagymát pirítsuk meg, ha kész, a
sütésre is alkalmas főzőedénybe kanalazzuk ki a zsiradékból.
Most jön a lényeg: a lecsöpögtetett marhahúsdarabokat a visszamaradt , esetleg pótolt olajon nagy lángon, kis részletekben szépen barnára pörköljük. Azért kisebb adagokban, mert itt nem cél, hogy párolódjon, most pirulnia kell a húsunknak. Ha készen van, hozzáadjuk a hagyma, répa keverékéhez, melyre egy bő evőkanál lisztet szórunk, s átkeverjük.
A serpenyőt felöntjük a pácborral, így kiforraljuk a leragadt fenséges aroma-anyagokat és ezt a hús-alaplével – maradék
marhahúslevessel – együtt a főzőedényben lévő húsra öntjük, kevergetés közben felforraljuk, hogy elkerüljük a liszt csomósodását. Hozzáadjuk a narancshéjat, a babérleveleket és a zöldfűszereket, sózzuk, s jó két órára lefedve a tűzhelyre
vagy a sütőbe helyezzük, puhára főzzük.
Mielőtt a húsunk végleg elkészül, kevés zsiradékon ropogósra pirítjuk a nem túl apróra kockázott szalonnát, ennek zsírjában az apró hagymát és a gombát is átpírítjuk-dinszteljük. Ezt is hozzáadjuk a puhuló húshoz, s még egy fél órára együtt rotyogtatjuk tovább, hogy az ízek tökéletesen összeérjenek. Ha kell, utánasózunk.
Az elkészült költeményből kivesszük a fűszerek maradványait, s ha
kibírjuk, egy napot pihentetjük ételünket. Már persze, ha kibírjuk.
Puha kenyérrel az igazi, de steakburgonyával sem rossz.
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Az állatjóllét vizsgálatának jelentősége
tejtermelő tehenészetekben I.
Jurkovich Viktor, Fóris Borbála1*
Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar
Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
Mi az állatjóllét?
Az állatjóllét (animal welfare) definíciója nem egyértelmű, hiszen többféle megközelítés is létezik attól függően, hogy a termelést, a tudományos vizsgálatokat vagy etikai szempontokat
helyezünk előtérbe. Leggyakrabban – elsősorban a kívülállók
számára – az állatok jólléte az állatok – beleértve a mezőgazdasági termelésre használt állatokat is – életének minőségével
kapcsolatos etikai szempontokat jelenti. Ebben a formájában a
welfare nem egy tudományos koncepció, de mivel az állatok jóllétével kapcsolatos paramétereket, az állatok életének minőségét tudományos alapossággal és módszerekkel vizsgálhatjuk, az
állatjóllét egy nagyon erőteljesen vizsgált tudományos területté
fejlődött.
Az állatok jóllétének meghatározásakor a leggyakrabban a következő 3 nagyobb kérdéskör kap szerepet:
 jól működnek-e az állat biológiai funkciói,
 mit érez az állat,
 képes-e az állat egy elfogadható, a természeteshez hasonló életet élni.
A hivatalos definíciókban is általában ez a három szempont
szokott megjelenni. Például a World Organization for Animal
Health meghatározásában az állat jólléte biztosított, „ha egészséges, jól táplált, biztonságban és kényelemben él, képes a veleszületett viselkedésformáknak megfelelően viselkedni és nem
szenved valamilyen kellemetlen állapottól, mint a fájdalom, a
stressz vagy a félelem”.
Az állatjóllét értelmezésére egyszerűbb definíciók is születtek,
amelyek a mindennapi életben helytállóak, és a közvélemény
számára is megfoghatóvá teszik az állatjóllét fogalmát. A következő két kérdéssel jól megfogható az állatjóllét lényege: az állatok egészségesek-e, megkapják-e, amit akarnak, amire szükségük van. Mások megközelítése még ennél is egyszerűbb, vagyis
a jóllétben levő állat egészséges és jól érzi magát, vagyis akkor
beszélhetünk az állatok jóllétéről, ha olyan tartási körülmények
között tartjuk az állatainkat, ahol az adott fajra jellemző etológiai viselkedésformák kifejeződhetnek.
Minden szakember máshova helyezi a hangsúlyt, így alakult
ki, hogy a jogi szabályozásban az állatok jóllétének biztosítását
leggyakrabban a fájdalmas beavatkozások csökkentésével (pl.
szarvtalanítás módja) és a természetes viselkedés jobb kifejeződésének segítésével (pl. elegendő férőhely) próbálják megoldani.

* A vizsgálat idején a tanszéken TDK
dolgozatát készítő állatorvostan
hallgató
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Istállózási körülmények
kötött vagy kötetlen tartás
pihenőboxok száma
padozat minősége
jászol hossza
itatók nagysága, száma

Az állatjóllétet kialakító tényezők

Az állatok jóllétét kialakító tényezőket több módon csoportosíthatjuk. Kézenfekvő az előző fejezetben leírt, a szakirodalomban
elfogadott 3 szempont szerint csoportosítani.
Egészség és biológiai funkció
Nem kérdés, hogy az állatok egészségi állapota alapvető fontosságú a jóllét szempontjából. Az egészséggel összefüggő paraméterek jól mérhetők, így ezeket az állatjóllét szintjének meghatározására gyakran használjuk.
Az állatok érzései
Az állatjólléttel kapcsolatban központi kérdés, hogy az állatok
hogyan érzik magukat. Az állatok érzéseinek és mentális állapotának megismerése egy izgalmas és gyorsan fejlődő tudományterület. A pozitív megközelítés egyelőre nehézkes, még nem
alakultak ki a pontos fogalmak és a vizsgáló módszerek, így a
tudományos vizsgálatok leggyakrabban a negatív hatásokra irányulnak (fájdalom, szenvedés). Ezek elég jól mérhetők.
Természetes élet
A természetes élet szempontja az iparosított, intenzív állattartásban nehéz kérdés és tudományos szempontból az előzőekhez
képest kevésbé világos és egyértelmű. Mégis, az állatok természetes élete az, ami a nyilvánosság szempontjából a legfontosabbnak tűnik (pl. a turistalátványosságként szereplő happy
cows Hollandiában). Egyeseknek ez egyszerű kérdés – csak
hagyjuk az állatokat annyira természetesen élni, amennyire lehet. Ugyanakkor ez egy naiv hozzáállás, hiszen a természetben
egyébként előforduló egyes hatások (pl. extrém időjárási feltételek, ragadozók, parazitás fertőzöttség) nyilvánvalóan nem jók az
állatainknak. Emellett a termelés fokozására irányuló genetikai
szelekció olyan fajtákat alakított ki, amelyek az iparosított környezethez jobban alkalmazkodtak. A tudománynak mindenképpen meg kell határoznia azokat a természetes élettel összefüggő
szempontokat, amelyek az állatoknak valóban jók, és a termelés
akadályozása nélkül biztosítják az állatok jóllétét.
Istállóban tartott állatainkra végső soron több tényező hat, amelyek a jóllétet befolyásolják. Ezekre példa a teljesség igénye nélkül az 1. táblázatban található.
1. táblázat: Példa a tejtermelő tehenészetek állatjólléti helyzetét befolyásoló tényezőkre

Szociális/hierarchiatényezők
állatok száma a csoportban
állatok kora
az állatok ellésszáma
az állatok neme
testtömeg

Mikroklíma
hőmérséklet
páratartalom
légmozgás, huzat
levegőminőség
fényintenzitás

Menedzsment
takarmányozás
csoportosítás
kezelések
körmözés
2012/1
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Hazai szerzőink
Az állatjóllét vizsgálatának lehetőségei
Az eddigiekből kitűnik, hogy nincs egy konkrét „állatjóllét” paraméter, aminek a mérésével egyszerűen megmondhatjuk, hogy
állataink hogyan érzik magukat, milyen a telepen az általános
welfare állapot. Hogyan mérhetjük mégis az állatjóllétet? Célszerű olyan paramétereket kiválasztani a telepeken egyébként
rendelkezésre álló adathalmazból, amelyek az állatok jóllétével
szoros összefüggésben vannak. Ezen kívül meghatározhatunk
egyéb vizsgálati paramétereket, amelyek mérésével, vizsgálatával az első fejezetben említett 3 szempont valamelyikét tudjuk
jellemezni.
A 2. táblázatban a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány
paramétert, amelyek jelezhetik az állat jólléti állapotát.

Egy kérdőíves vizsgálatban szakemberek az 1. ábrán látható
eredménnyel értékelték a különböző paraméterek fontosságát az
állatok jólléti állapotának felmérésében.

Többféle állatjóllétet vizsgáló módszer létezik, amelyek mind
megpróbálják sztenderdizált módszerek alapján felmérni, hogy
az állatok milyen állatjólléti (welfare) állapotban vannak. Ilyen
például a „Tiergerechtheitsindex” (TGI) Ausztriában, a Bristoli
Egyetemen kifejlesztett BWAP (Bristol Welfare Assurance Program), a brit állatvédő szervezet az RSPCA állatjólléti ajánlásai,
az USÁ-ban kifejlesztett DQAC (Dairy Quality Assurance Center), HFAC (Humane Farm Animal Care), vagy „Dairy Welfare
Evaluation Guide”.
A Welfare Quality rendszere, amely egy EU-s kutatási program
2. táblázat: Az állatok jóllétét jelző paraméterek
eredményeit foglalja össze, a direkt paraméterek, elsősorban
az állatok vizsgálatára
Termelés
Élettani paraméterek Betegségek
Viselkedés
helyezi a hangsúlyt.
tejtermelés
szívverés
sántaság
fekvés – idő, testhelyzet
Mintegy 30 paramétert
tejminőség
légzésszám
sebek
mozgás
szárazanyag felvétel testhőmérséklet
tőgygyulladás
takarmányfelvételi viselkedés vizsgálnak 12 szempont és 4 fő kritérium
kondíció
kérődzés intenzitás
vetélés
agresszió
köré csoportosítva.
termékenyítési index szomatikus sejtszám
ellési problémák
sztereotip viselkedés
Ebben a vizsgálati rendmortalitás / selejtezés kortizol
oltógyomor helyzetváltozás rendellenes viselkedés
szerben nagy szerepet
félelem – állat-ember
két ellés közti idő
anyagforgalmi (vér, szőr, involúciós problémák,
kap az állatok viselkapcsolat
vizelet, bendőfolyadék magzatburok visszatartás,
kedésének vizsgálata,
paraméterek
méhgyulladás
és előremutató módon
Az állatjóllétet kialakító és jelző tényezők között vannak ható
a welfare pozitív értékelése. A welfare pozitív értékelése egy
tényezők (amelyek indirekt paramétereknek is nevezhetők) és
új, még kialakulatlan irányzat, amely a hiány (pl. fájdalomtól
vannak közvetlen (vagy másképpen direkt) tényezők. Az állatok
mentes, a Webster által megfogalmazott 5 szabadságjog közül
jóllétére ható tényezők általában indirekt paraméterek, a jólléaz egyik) vizsgálata helyett valamely pozitív érték megjelenítétet jelző paraméterek általában direkt paraméterek. A termelés
sét (pl. boldogság-happyness, nyugodtság-calm, barátságosságmindkettőhöz tartozhat.
friendly) helyezi előtérbe.
A vizsgálatok alapján minden kritériumot egy 0-100-ig terjedő
Az állatjóllét vizsgálatakor célszerű olyan vizsgálati módszert
skálán pontozunk, majd az egyes fő területek eredményeit a hozalkalmazni, amely
zájuk tartozó kritériumok értékei alapján kapjuk meg. A telep
 elsősorban az állatok vizsgálatán alapul (output indikávégső értékelése a 4 fő terület eredményéből áll össze.
torok, animal based measurements),
Mivel az egyes kritériumok pontszámainak jóllétre gyakorolt
 másodsorban a ható tényezők közül azokat vizsgálja,
hatása nem egyező, a protokoll nem engedi, hogy az egyes teamelyek szoros összefüggésbe hozhatók a jólléttel (pl.
rületeken elért gyengébb eredményeket egy másik terület jobb
a tejtermelés erre nem alkalmas, mert sok tényező befoértékeivel kompenzáljuk.
lyásolja, de a tartásmód vagy a pihenőboxok számának
Mind a négy fő terület minősítést kap a pontszámai alapján: 80
vizsgálata igen),
pont felett kiváló, 55 pont felett jó, 20 pont felett elfogadható és
 tudományosan megalapozott,
ezalatt rossz. Ugyanúgy, ahogy az egyes kritériumok sem kom praktikus, könnyen kivitelezhető.
penzálhatják egymást, a végső értékelésben sem a négy terület
átlaga jelenik meg. Fontos azonban, hogy a végső eredmény ne
csak azt tükrözze, ami elméletileg kiválónak vagy éppen elfogadhatónak minősül, hanem azt is, ami a gyakorlati lehetőségek
között reálisan elérhető kiváló, jó, megfelelő vagy rossz szint.
Ezért a telep minősítése a fő területek értékei alapján a következők szerint történik:
Kiváló: mind a 4 területen 55 pont felett van
és 2 területen 80 pont felett
Jó: mind a 4 területen 20 pont felett van
és 2 területen 55 pont felett
Elfogadható: mind a 4 területen 10 pont felett van
és 3 területen 20 pont felett
Rossz: nem éri el mind a 4 területen a 10 pontot
vagy nincs 3 területen 20 pont felett
Folytatjuk...
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Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Fejlesztjük a rovatot
Ahogy válik egyre bonyolultabbá a gazdálkodási környezet, úgy
alakul át az informáltság iránti igény is. Ehhez alkalmazkodva a
Holstein Magazin Agrár Európa rovatát is továbbfejlesztettük.
Ebből kaptak ízelítőt az előző számban is, amikor négy ország
tejszektorának összehasonlítását mutattuk be. A változás lényege a több elemzés, és kiemelt figyelem a tejtermeléssel összefüggő fejlesztési lehetőségekre.
A határidők lejárnak, kezdődnek a bírságolások
E magazin előző számában már elkezdtem emlegetni azt a
megoldást, amely nem csak a nitrát-rendeletnek való megfelelés, a trágyatárolás területén, hanem a gazdálkodás komplex
hatékonyság-növelése terén nyújt hosszú távú megoldást az
állattartóknak, különösen a tejtermelőknek. Teszem ezt annak
érdekében, hogy minden marhatartó figyelmét felhívjam arra,
hogy a több lábon állás nélkülözhetetlen a stabilizálódás felé
vezető úton való maradáshoz. Mivel a tejár emelkedése sosem
fog lépést tartani a termelési költségek emelkedésével, az erre
irányuló kényszer egyre erősebb lesz a jövőben. Már a közeli
jövőben, hiszen a határidő múltával kezdődnek az ellenőrzések.
A három hagyományosnak nevezhető láb a tejtermelés, a helyi
feldolgozás és állateladás nem kíván magyarázatot. Még a biogáz termelés sem, hiszen azzal már biztosan mindannyiuknak
telebeszélték a fejét. Itt van azonban a trágya komplettálásos,
helyben történő feldolgozása, amire azért akarom felhívni a figyelmüket, mert (I) egyrészt, tanácsadóként az a dolgom, hogy
a jövőbe mutató utakat jelezzem Önöknek, (II) másrészt pedig,
mert ez egy olyan jól jövedelmező üzletágukká válhat, amelyet
bűn lenne kihasználatlanul hagyni.
Valójában erjesztéses, komplettálásos technológiáról van szó.
Az erjesztés önmagában nem újdonság, hosszú évtizedek óta ismert eljárás. A nagy lehetőséget a különböző kiegészítőkkel való
együttes feldolgozás adja, ami által páratlanul értékes anyag áll
elő. Az évtizedes kutatással kifejlesztett eljárás lehetővé teszi
szinte bármilyen mezőgazdasági hulladék feldolgozását környezetbarát módon. A technológia rugalmasságát bizonyítja, hogy
a késztermék az adott termőföld tulajdonságait, valamint a termeszteni kívánt növényi kultúrát figyelembe véve optimalizálható.
Kissé profánan úgy is fogalmazhatunk, hogy a sz…-ból is arany
lesz. Azok számára is járható ez az út, akik biogáztermelésre
használják trágyájukat. Annak mellékterméke is feldolgozható
a talajjavító, a meddő földet is öt év alatt az intenzív gazdálkodás szintjére visszaállító termék gyártásához. Márpedig erre
mérhetetlen a globális igény. Olcsóbb talajerő-utánpótlást jelent,
ami még ráadásul komplettebb is. Az eddig bemutatott kutatási
eredményeket a szántóföldi kísérletek alátámasztják. Folynak
a külföldi felhasználási kísérletek is, de már most nagyobb az
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érdeklődés, mint amit a hazai termelési potenciál ki tudna elégíteni. Az alábbi felsorolásból, és abból kiindulva, hogy mekkora
mértékű a termőföldhiány a bolygón, mindenki könnyen beláthatja, mekkora lehetőségről van szó.
A komposzt alapú talajjavító keverék legfontosabb jellemzői:
• Teljesen kiváltja a műtrágyát;
• Hozamnövelő (+15-50%);
• A biogáznál gyorsabb megtérülés; digestátot is felhasználja;
• Használható organikus termékek előállításához, környezetbarát termék;
• Hatóanyagra és hasznosulásra vetítve is jelentősen olcsóbb,
mint a műtrágyák;
• Költség-hatékonyan kijuttatható;
• Komplettebb a műtrágyáknál, specifikálható;
• Meliorizál, növeli a talaj vízmegtartó képességét;
• A gyártástechnológiának köszönhetően az ammóniagázok,
patogén baktériumok és gyommagvak maradéktalanul eltűnnek;
• Nem mosódik ki, teljes egészében hasznosul (nincs
nitrátszennyezés!);
• Gazdag humin-, fluvol- és aminosav tartalom;
• Aktiválja a talajban lévő hasznos organizmusok fejlődését;
• Segíti a növények gyökérfejlődését (aminosavak növelik a
gyökérzet tápanyagfelvevő képességét, a szerves savaknak
köszönhetően az egyébként hasznosíthatatlan tápanyagok
növényi táplálkozásra alkalmas állapotba kerülnek),
• Karbon-kredit megtakarítás – olcsóbb termelés – növekvő
versenyképesség;
• Egészségesebb talaj – egészségesebb növény, takarmány,
állat, ember.
A feldolgozott trágya jól eladható a világpiacon, amely éppen
ebbe az irányba fejlődik. Akár önerő nélkül, pusztán a trágya és a
hely biztosításával 6-8 hónap alatt kialakítható egy olyan üzem,
amely helyben feldolgozza a telepen és a környéken fellelhető
szerves hulladékot. Ezzel számos legyet lehet ütni egy csapással.
Úgy lehet hulladékból és melléktermékből pénzt csinálni, hogy
közben számos veszélyforrást kiküszöbölünk és minden előírásnak hosszú távon eleget teszünk.
Mint évtizedek óta mezőgazdasági tanácsadással foglalkozó állíthatom, hogy a konstrukció megáll a lábán. Mivel pedig olyan
anyagok is felhasználásra kerülnek a komplettálás során, amelyek a Kárpát-medence sajátjai, a termék világpiacának bővüléséből leginkább mi tudjuk kivenni a részünket. Aki nem akar
az értékesítéssel bajlódni, attól a fejlesztők teljes egészében átveszik termékét, ami évekre előre kalkulálható bevételt jelent.
A magam részéről még mélyebbre ások a témában. Akinek segíthetek ebben, nálam érdeklődhet: zoltan.forian@agrar-europa.hu
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A német tejszektor néhány fontos jellemzője
Miért éppen a német? Azért, mert a német mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődése példátlanul sikeres. Gyakorlatilag csak le
kellene másolnunk, és viszonyainkhoz alakítanunk stratégiáikat
ahhoz, hogy mi is sikeresebbek lehessünk.
Sajátos helyzetet teremtett térségünk tejszektorában az Európai
Unióhoz történt csatlakozás után hirtelen, nagy mennyiségben
jelentkező német kereslet a nyerstej iránt, és német tejterméknyomás tejpiacainkon.
Az egyik legfontosabb adat, hogy miközben – ahogy az az alábbi
grafikonon látható – a 82 millió lakosú Németország önellátó
tejtermékekből, igen jelentős, egyre bővülő külkereskedelmet
bonyolít.
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Forrás: Situationbericht, 2011
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Tejelő tehenet tartó üzemek, 2010

133
135

Cukor

200

Forrás: AMI

A németországi tehénállomány stabilizálódni látszik 4,2 millió
körül. Az állomány 63 százaléka a 100 db feletti gazdaságokban
található. A tejtermelés meghaladja a 30 millió tonnát évente,
aminek 96 százalékát vásárolják fel. A 2006 óta érzékelhető növekvő felvásárlásban a 6 százalékos tavalyi megugrás a legnagyobb mértékű.
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A német szarvasmarha ágazatban töretlen a trend a koncentráció
irányába. A tejtermelő tehenészetet fenntartó gazdaságok száma
4000 darabbal esett vissza egy év alatt, ami 4 százalékos csökkenést jelent.

121

114
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Burgonya
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27500

Forrás: Eurostat
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Növényi olajok, zsírok
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37
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Zöldség

Tejfelvásárlás Németországban, ezer tonna

28500

A tejtermelő gazdaságok számában történt visszaesés folyamatosan hozzájárul az üzemenkénti átlaglétszám növekedéséhez. A
tehenészetek kétharmada 50 db vagy ennél nagyobb létszámú
tejhasznú tehenet tartott 2010 májusában. Ez az arány 2001-ben
még 50 százalék körül alakult. Az új tartományokban átlagosan
150 – 200 db tejelő tehén található gazdaságonként. Ugyanakkor
Bajorországban és Báden-Württembergben átlagosan 30 tehenet
tartanak az állattenyésztő gazdaságok.
Németországban létezik egy, a szövetségi agrárköltségvetésből
finanszírozott, állandó legelőre alapozott tejprogram, amelynek
forrását ugyan ebben az évben 300-ról 200 millió euróra mérsékleték, de elkötelezettek a folytatás mellett.
www.holstein.hu
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A németországi tejiparban már
hosszabb ideje jelentős változások
A nagyobb állattartó egységek részesedése az
Szarvasmarha-tartás a mezõgazdasági üzemekben
mennek végbe. A Nestlé svájci válösszes üzem / tartás tekintetében, %
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foglalkoztatottal működ ik. A termelés 20 százaléka külpiacon talál vevőre. A tej több mint
felét a szövetkezeti társulások dolgozzák fel. A tejfeldolgozók száma 1990-be n még 360 volt,
ami 2000-ben már 127 vállalkozásra csökkent. A trend folytatódott, mivel 2009-ben
ez a
Agrár Európa
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Felvásárlás, millió kg
4100
3000
2150
1900
1078
983
962
957
892
850
792
740
713
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15
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18
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23
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Bayernland
Frishli
Zott
Allgauland-Kaserein
Meierei Barmstedt
Hochland
Ehmann Konzern
Bechtel Gruppe
Meggle
Kasere Champignon
Milchwerke Oberfr. West
Milchwerke Schwaben

Felvásárlás, millió kg
700
700
670
589
545
496
441
440
420
400
389
346

javítja az amúgy is hatékony német feldolgozás versenyképességét.

Mivel térségünk tejpiacán is meghatározóvá válik a német diszMivel
térségünk tejpiacán is meghatározóvá válik a német diszkontok befolyása, nem
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ban 11 százalék körül alakult. A brit élelmiszerpiacon ugyanakkor a diszkontok már nem játszanak jelentős szerepet, súlyuk 5
százalék.
Hús

A tisztifőorvos elmondta, hogy a Roszpotrebnadzor továbbra is
elemezni fogja az ukrán tejtermékek Oroszországba történő szállításával kapcsolatban kialakult helyzetet.
Mint ismeretes, a tisztifőorvos elmondása
A diszkontok
szerint a Moszkvában megvizsgált Ukrajrészesedése
nában gyártott sajtok pálmazsírt tartalmazNémetországban nak, mely a csomagoláson nincs feltüntetve.
2009, %
Oniscsenko elmondta, hogy amennyiben
egy sajt nem állati, hanem növényi zsírt –
ez esetben pálmazsírt – tartalmaz, akkor az
Németország 2009, %
nem sajt, csupán sajttermék, melynek jóval
olcsóbbnak kell lennie. Az ilyen termékek
önköltségi ára ugyanis 30 százalékkal alacsonyabb.
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Forrás: Situationsbericht 2011.

A német nyerstejimport-igény még hosszú évekig nem fog csökkenni, sőt inkább lassú bővülésére lehet számítani. Ennek alapja
az export oldalán teremtődik meg, ami viszont szorosan összefügg a német kereskedelmi hálózatok térségbeli terjeszkedésével. A hazainál alacsonyabb áron beszerezhető import nyerstej
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A WTO szankciókat vethet be Oroszország ellen az ukrán sajt miatt
Miután Gennagyij Oniscsenko orosz
tisztifőorvos kijelentette, hogy az ukrán
sajtok pálmazsírt tartalmaznak, Ukrajna
úgy döntött, hogy vakteszt alá veti a sajtot. Ukrán köztisztviselők 300 sajtmintát gyűjtöttek ehhez össze, amelyeket jelenleg
külföldön, független laboratóriumokban vizsgálnak. Ha Oroszország állításai nem igazolódnak be, akkor akár WTO-szankciókat is bevethetnek ellene.
Minden arra mutat, hogy a 2012-es sajtháború akár egy termékháborúvá is átalakulhat.
www.holstein.hu
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Uralod a helyzetet!
Tidipirozin hatóanyaggal egy új,
hosszan tartó antibiotikum

A ZUPREVO® már Magyarországon is kapható
a szarvasmarhák légzőszervi betegségének kezelésére
és megelőzésére
BUDAPEST, Magyarország, [2011.12.01.] – A ZUPREVO ®
(tildipirozin) — egy, a gyors hatás, a hosszú hatástartam és
a kényelmes alkalmazhatóság kitűnő kombinációját nyújtó új
makrolid antibiotikum – most már Magyarországon is kapható a húsmarhák, köztük a hízó borjak légzőszervi betegségének (BRDC) kezelésére.
A készítmény konkrétan a szarvasmarhák Mannheimia
haemolytica, Pasteurella multocida és Histophilus somni –
a BRDC három leggyakoribb baktérium-kórokozója – által okozott fertőzéssel összefüggő légzőszervi betegségkomplexének
(BRDC) kezelésére és megelőzésére szolgál.
„A szarvasmarhák légzőszervi betegsége (BRDC) a növendék szarvasmarhák leggyakoribb és legnagyobb gazdasági veszteséget okozó betegsége Magyarországon, amely minden évben jelentősen károsítja az állatok egészségét, termelését és jóllétét” – mondja az MSD Animal Health gazdasági haszonállatok
üzletág szakmai és marketing vezetője, Dr. Hankó Faragó Emese. „A BRDC hatékony kezelése és megelőzése ezért kulcsfontosságú a szar vasmarhák egészségének megvédéséhez és
a húsmarhatartó üzemek fenntarthatóságának megőrzéséhez.
A ZUPREVO® mindkettőt biztosítja amivel „Uralod a helyezet”.
Gyors és tartós hatás, kényelmes alkalmazhatóság
Dr. Markus Rose állatorvos, PhD szerint a ZUPREVO® a rá
jellemző gyors hatás, hosszú hatástartam és baktericid aktivitás
páratlan kombinációját egyedülálló, 16 tagú, tribázikus molekulaszerkezetének köszönheti – a makrolid antibiotikumok közül
egyedül a tildipirozin rendelkezik ilyen molekulaszerkezettel.
Az elvégzett vizsgálatok eredményei szerint a tildipirozin
molekula gyorsan felszívódik a befecskendezés helyéről, és már
mindössze 23 perc elteltével eléri a plazmabeli csúcskoncentrációt (Tmax), gyorsabban, mint bármely más forgalomban lévő
makrolid antibiotikum. A tildipirozin magasabb és hosszabb ideig perzisztáló plazmakoncentrációkat ér el, így hatástartama
hosszabb, mint a többi makrolid antibiotikumé. Összehasonlító
vizsgálatok során azt találták, hogy a ZUPREVO®-val kezelt szarvasmarhákban a tildipirozin tüdőbeli koncentrációja még a kezelés után 28 nappal is meghaladta az 1µg/g szintet, így legalább 7 nappal tovább maradt e szint felett, mint a többi hosszú
hatástartamú makrolid antibiotikum koncentrációja.
A jelenleg hozzáférhető BRDC elleni gyógyszerek közül továbbá a tildipirozin dózistérfogata a legkisebb –1 ml/45 testtömegkilogramm, szubkután, 10 ml-es maximális injekciós térfogattal –, ami azt jelenti, hogy a nagytestű állatoknak kevesebb
injekciót kell beadni. Könnyen felszívható, szarvasmarha-specifikus kiszerelését könnyű befecskendezni, még alacsony hőmérséklet esetén is.

A szarvasmarha légzőszervi betegsége ellen használatos, a makrolid antibiotikumok osztályába tartozó antibiotikumok közül a ZUPREVO® rendelkezik a legrövidebb élelmezés-egészségügyi várakozási idővel – az Európai Uniós regisztráció szerint ez mindössze 47 nap –, ezáltal rugalmasságot biztosít
a szarvasmarhatartók számára.
„Uralod a helyezet”
Dr. Joseph Roder állatorvos, az MSD Animal Health globális
technikai igazgatója szerint a ZUPREVO® bevezetése teljessé teszi a vállalat szarvasmarhák számára kifejlesztett tüdő-egészségügyi készítményeinek már eleve széles palettáját, amely magában foglalja a Resflor® a Cobactan LA és a NUFLOR® terápiás készítményeket, a BOVILIS® Bovipast RSP vakcinát, valamint olyan
diagnosztikai eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek lehetővé
teszik az állatorvosok és a szarvasmarhatartó gazdák számára,
hogy az adott telepre szabott BRDC elleni védekezési stratégiákat alakítsanak ki.
„A ZUPREVO® bevezetésének köszönhetően tüdő-egészségügyi termékskálánk most már teljes körű megoldásokat kínál
a szarvasmarhák légzőszervi betegségének diagnosztizálására,
kezelésére és megelőzésére” – mondja Roder. „Az állatorvosok
mindig azt mondták nekünk, hogy hatékonyabb védekező eszközökkel szeretnének rendelkezni a BRDC ellen. Tüdő-egészségügyi termék- és szolgáltatási portfoliónk folyamatos fejlesztésével pontosan ezt szeretnénk nyújtani a partnereinknek.”
A ZUPREVO® hivatalos bevezetésére a belgiumi Liège városában 2011. szeptemberében tartott 6. Európai Szarvasmarha-állományegészségügyi Kongresszuson került sor. A készítményt
az Európai Unióban, így Magyarországon is engedélyezték, az Egyesült Államokban és Kanadában pedig 2012-ben
válik hozzáférhetővé.
A ZUPREVO® készítményről az állatorvosok a www.ZUPREVO.com
honlap felkeresésével vagy az MSD Animal Health képviselőjüktől kaphatnak további információkat.
Telefon: 06 1 456 30 90.
www.msd-animal-health.hu
E-mail: info.hungary@merck.com
Sajtó-kapcsolattartó:
Owolabi Szilvia
Marketing és PR Koordinátor
Telefon: 06 1/456-3090
E-mail: szilvia.owolabi@merck.com

A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja ● 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C.
Telefon: +36 1/456-3090 ● Fax: +36 1/456-3099 ● www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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Uralod a helyzetet!
Tidipirozin hatóanyaggal egy új,
hosszan tartó antibiotikum

Uralom
a helyzetet, mert
az állományom
gyorsan gyógyul

Uralom
a helyzetet, mert
megelőzöm
a betegséget
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Uralom
a helyzetet,
mert innovatív
megoldással
dolgozom

Uralom
a helyzetet, mert
irányításom
alatt vannak
a BRD-vel járó
költségek

H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S
ZUPREVO 180 mg/ml injekció szarvasmarhák számára
HATÓANYAGOK: A ZUPREVO 180 mg/ml tildipirozint tartalmazó tiszta, sárgás injekciós oldat. JAVALLAT(OK): Szarvasmarhák tildipirozinra érzékeny Mannheimia haemolytica, Pasteurella
multocida és Histophilus somni baktériumokkal összefüggésbe hozható légzőszervi megbetegedésének (BRD) gyógykezelésére és megelőzésére. A megelőző kezelés előtt a betegség jelenlétét meg kell állapítani az állományban. MELLÉKHATÁSOK: A kezelt állatokban nagyon gyakori a beadáskor tapasztalható fájdalom, illetve a beadás helyén kialakuló duzzanat. Az egy helyre ajánlott 10 ml-es maximális beadható mennyiség beadása után, annak helyén egyes állatokban kialakuló duzzanat tapintásra egy napig fájdalmas lehet. A duzzanatok átmenetiek és általában 7-16 napon belül elmúlnak, de egyes állatokban 21 napig is perzisztálhatnak. Az injekció beadásának helyén kialakuló kórszövettani elváltozások általában 35 napon belül elmúlnak. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost! CÉLÁLLAT FAJOK: Szarvasmarha. ADAGOLÁS: Szubkután alkalmazásra. Adagja
4 mg tildipirozin/ttkg (amely megfelel 1 ml/45 ttkg adagnak) kizárólag egy alkalommal. Javasolt a betegség korai szakaszában elvégezni a kezelést, és a kezelésre adott reakciót az injekció beadását
követő 2-3 napon belül ellenőrizni. Amennyiben a légzőszervi betegség klinikai tünetei továbbra is fennállnak vagy fokozódnak, antibiotikumot kell váltani és úgy folytatni a kezelést a tünetek megszűnéséig. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT: A 450 kg-nál nagyobb testtömegű szarvasmarhák kezelésére osszuk meg az adagot úgy, hogy egy helyre ne adjunk 10 ml-nél
többet. Az üveg gumidugója biztonságosan legfeljebb 20 alkalommal szúrható át. Egyéb esetben többadagos fecskendő használata javasolt. A helyes adagolás biztosítása és az aluldozírozás elkerülése érdekében a testtömeget a lehető legpontosabban kell megállapítani. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: Hús és egyéb ehető szövetek: 47 nap. A készítmény alkalmazása
emberi fogyasztásra szánt tejet termelő állatoknál nem engedélyezett. Nem alkalmazható vemhes állatoknál a várható ellést megelőző 2 hónapon belül, amennyiben emberi fogyasztásra szánt tejet
fognak termelni. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK: Gyermekek elől gondosan el kell zárni! Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Csak az üvegen az EXP után feltüntetett lejárati időn belül szabad
felhasználni! A tartály első felbontása után felhasználható: 28 nap. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2011/05/06 Erről az állatgyógyászati készítményről az Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) honlapján részletes információ található: http://www.ema.europa.eu/.
A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez mellékelt használati utasítást!
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

Intervet
2012/1 Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja ● 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C.

Telefon: +36 1/456-3090 ● Fax: +36 1/456-3099 ● www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com

*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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Agrár Európa
Magyarország
Marha mázli
Az orosz hatóságok egy új, súlyos marhajárvány miatt – az
ok a Schmallenberg-vírus névre keresztelt új megbetegedés
(tavaly jelentették az Európában első alkalommal előforduló
eseteket), amelyet eddig elsősorban juhokon figyeltek meg,
továbbá néhány szarvasmarha-állományban – februártól
leállították a nyugat-európai marhaimportot. A magyar exportőröknek kapóra jöhet az orosz marhastop, amíg újra
nem indulhatnak a decemberben felfüggesztett török szállítások.
A magyar állat-egészségügyi hatóság információi szerint a törökök újra fogják indítani a szarvasmarha-szállításokat Magyarországról. A Vidékfejlesztési Minisztérium szerint a török fél
elfogadta a magyar hatóságnak a hamisítási lehetőségek kizárását, szigorúbb ellenőrzést szolgáló intézkedési csomagját és
az ankarai Mezőgazdasági, Élelmiszer-ipari és Állattenyésztési
Minisztérium feloldja a magyarországi élőállat-szállítás leállításáról tavaly decemberben hozott intézkedését – így az új importkvóták kiosztása után folytatódhat a kiszállítás.
A múlt év végén a törökök ideiglenesen felfüggesztették a magyar szarvasmarha-szállítást, mert nem találtak mindent rendben a kísérő dokumentumok körül. A török sajtóban akkoriban
hisztérikus hangvételű írások jelentek meg egyes EU-tagállamok állat-egészségügyi helyzetéről. Az idézett cikkek szerint
Magyarország kivételt jelentett, és ezt használták ki más országok: hamisított papírokkal hazánkból indultak Törökországba a
vágásra, hizlalásra, illetve tenyésztésre szánt jószágok. Emiatt
került sor az import leállítására.
Dr. Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSz) ügyvezetője szerint az eset nyomán a magyar
hatóság vizsgálatot rendelt el, és intézkedéseket hozott: szigorították az eljárásrendet, továbbá a korábbi kéttucatnyi élőállatgyűjtő, -feladó helyből – a MÁSZ szakembereit is bevonva – kijelölték azokat a gyűjtőtelepeket, amelyekről a jövőben juhokat,
illetve szarvasmarhákat szállíthatnak Törökországba. Reményeik szerint ezek után rend lesz az export adminisztrációjában.
Ahogy a szakember fogalmazott: jót tesz a magyar szarvasmarha-ágazatnak, ha megszabadulnak az ügyeskedőktől. Az export
újraindulásának pontos időpontját a MÁSZ még nem ismeri, de
a szállítások kezdéséről az érdekelt vállalkozásokat úgyis értesítik a török kereskedők – valószínűsítette az ügyvezető.
A török–magyar marhaüzlet nagyobb mértékben 2010 második
felében indult el, a MÁSZ becslése szerint éves szinten 13 milliárd forint értékű állatot adtak el Törökországba. Wagenhoffer
Zsombor úgy véli, hogy a tilalom miatti eddig két hónapos kihagyás nem okozott jelentős kárt, mert a szállítási kvóta megvonásának hírére a kereskedők felgyorsították a kivitelt. Az azonban
érezhető, hogy amióta eltűnt a török vevő, visszaestek a marhaárak.
Talán élénkítheti a magyar tenyészállatexportot, hogy Oroszország február 1-jétől egyes EU-tagországokkal szemben ideiglenes importtilalmat vezetett be élő szarvasmarhákra, juhokra,
kecskékre, valamint ezek szaporítóanyagára, továbbá meghos�szabbította a juhhús beszállítására vonatkozó korlátozásokat. A
MÁSz honlapján olvasható, hogy a korlátozó intézkedések Németországot, Franciaországot, Hollandiát, az Egyesült Királyságot és Belgiumot érinti. Oroszországon kívül még az USA, Mexikó, Egyiptom és Ukrajna is hasonló korlátozásokat vezetett be.
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A legtöbb Schmallenberg-megbetegedést Hollandiából és
Észak-Németországból jelentették. A kórokozó, amely kérődzőket betegít meg, vetélést, a magzatoknál fejlődési rendellenességet okozhat. (Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság, az
EFSA felszólította az Európai Bizottságot, hogy készítsen tanulmányt a betegség állat- és humánegészségügyi vonatkozásairól.
Eddig nincs olyan adat, ami arra utal, hogy a betegség emberre
is veszélyes lenne.)
Közben a Compassion in World Farming, az Eyes on Animals és
az Animal Welfare Foundation állatvédő szervezetek az Európai
Unióból Törökországba irányuló élőállat-kereskedelem azonnali
felfüggesztésére szólították fel Brüsszelt. Indoklásuk szerint a
szállítások közben zsúfolt, levegőtlen helyen tartják az állatokat. A borzalmas út végén egyes törökországi vágóhidakon nem
fejeződik be az állatok szenvedése, mert feldolgozásuk kivéreztetéssel kezdődik.
A MÁSz-nak nincs tudomása arról, hogy az állatvédők megfigyelései érintenék a Magyarországról útnak indított szállítmányokat. A rituális ’halal’ vágásról nem kívánt nyilatkozni, hiszen
ez vallási kérdés, de szerinte ezért a feldolgozók a felelősek (ha
felelősek). Az európai szarvasmarhaüzletet ismerő informátorunk szerint Brüsszelben már szóba került, hogy Németországban, Franciaországban és Belgiumban miként kezeljék az állatvédők és az iszlám hitű lakosság közötti súlyos ellentétet.
Apad a sertésállomány
A főbb állatfajok közül az elmúlt fél év során a szarvasmarhák
száma tovább emelkedett, a sertéseké és a juhoké csökkent – derül ki a KSH gyorsjelentéséből. A szarvasmarhák száma 2011.
december 1-jén 698 ezer volt, vagyis egy év alatt 16 ezerrel,
szűk fél év alatt 9 ezerrel gyarapodott az állomány.
A tehénállomány elérte a 328 ezres darabszámot, ami 2010 decembere óta 19 ezres, tavaly júniushoz mérten pedig háromezres
növekedésnek felel meg. A sertések száma hat hónap alatt három
százalékkal csökkent, számuk december 1-jén alig haladta meg
a 3 milliót. Az állomány az egy évvel korábbinál 137 ezerrel (4
százalékkal) volt kisebb. (nol.hu)
Tovább gyarapodott a szarvasmarha-állomány
(Állatállomány, 2011. december 1.)
A főbb állatfajok közül az elmúlt félév során a szarvasmarhák száma tovább emelkedett, a sertéseké és a juhoké csökkent. A baromfifélék állománya a szezonalitásnak megfelelően változott.
A szarvasmarhák száma 2011. december 1-jén 698 ezer volt,
2010. december óta 16 ezerrel, a 2011. júniusi összeírás óta 9
ezerrel lett több. A tehénállomány (328 ezer) egy év alatt 19
ezerrel, fél év alatt 3 ezerrel gyarapodott. A szarvasmarha-állomány az elmúlt másfél év során a folyamatos gyarapodás ellenére továbbra is 700 ezer alatt maradt, tíz év alatt (783 ezerről) 85
ezerrel (11 százalékkal) mérséklődött. A tehenek száma hasonló
arányban csökkent 2001 óta.
A sertések száma az elmúlt hat hónap alatt 3 százalékkal csökkent, számuk december 1-jén alig haladta meg a 3 milliót. Az
állomány az egy évvel korábbinál 137 ezerrel (4 százalékkal)
volt kisebb. A sertések száma az elmúlt tíz évben 3 és 5,3 millió
között változott; 2008 decembere óta 3,5 millió alatti. Az anyakocák száma (210 ezer) egy év alatt 9 ezerrel csökkent.
A tyúkfélék száma decemberben 33 millió, 1,2 millióval (4
százalékkal) több volt az egy évvel korábbinál. A 2011. június
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decemberben. A zsír 0,06, a fehérje 0,05 százalékkal csökkent egy hónap al
nyerstej kiviteli ára 100,24 Ft/kg volt, ami 5 százalékos csökkenés az előző hav
és 10 százalékkal volt magasabb a belföldi átlagárnál. A termelők nyer
Európa
decemberben 4 százalékkal, a feldolgozóké 7 százalékkalAgrár
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1-jeihez viszonyítva az állomány 4,2 millióval (11 százalékkal)
fogyott. A közel 11,4 milliós tojóállomány az egy évvel korábbinál 1,2 millióval (9 százalékkal) kevesebb, a hat hónappal ezelőttinél 1,4 millióval – 14 százalékkal – több volt.
A lúdállomány 2011. december 1-jén 1,2 millió, 140 ezerrel (10
százalékkal) kevesebb volt, mint egy évvel korábban. A kacsaállomány (4,4 millió) 1,4 millióval (negyedével), a pulykaállomány több mint 3 millió, 114 ezerrel (4 százalékkal) csökkent az
egy évvel korábbihoz képest.
A juhállomány 2011. december 1-jén nem érte el az 1,1 milliót,
az anyajuhok száma 833 ezer volt. A juhok száma 85 ezerrel,
az anyajuhoké 11 ezerrel kevesebb volt a 2010. decemberinél.
A lóállomány 74 ezer, az egy évvel ezelőttinél 9 ezerrel több;
ezen belül a kancaállomány 6 ezerrel emelkedett, és számuk
41 ezer volt. A kecskeállomány december elején 81 ezer volt.
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Import
2010. I-X.
2011 I-X.
2010. I-X.
2011 I-X.
2010. I-X.
2011 I-X.
0401 Tej és tejszín nem sûrítve, nem édesítve
146 385
170 827
21 540
24 423
117
113
Tejte
rmékek
külkereskedelme
0402 Tej és tejszín sûrítve vagy édesítve
14 150
14 047
4 778
5 197
99
109
millió forint
tonna
tonna
millió forint
0403 Savanyított készítmények
30 587
31 699
7 433
8 184
104
110 2011 I-X.
Import
2010. I-X.
2011 I-X.
2010. I-X.
2011 I-X.
2010. I-X.
0404 Tejsavó
3 042
774
1 127
119
146
0401 Tej és tejszín nem sûrítve,
nem édesítve 3 634 146 385
170 827
21
540
24 423
117
11
0405 Vaj, vajkrém
046
5 272 14 150
4 875
54723
104
117
0402 Tej és tejszín sûrítve vagy5 édesítve
14 047
778
5 197
99
10
0406 Sajt és túró
36 807
37 522 30 587 68 536
767776
102
112
0403 Savanyított készítmények
31 699
433
8 184
104
11
0404 Tejsavó
3 042
3 634
774
1 127
119
14
Export
0405 Vaj, vajkrém
5 046
5 272
4 875
5 723
104
11
0401 Tej és tejszín nem sûrítve, nem
édesítve
287
557
328
433
22
168
30
471
114
137
0406 Sajt és túró
36 807
37 522
68 536
76 776
102
11
0402 Tej és tejszín sûrítve vagy édesítve
281
269
185
177
96
96
Export
0403 Savanyított készítmények
14 301
3 322
2 698
0401 Tej és tejszín nem sûrítve,
nem édesítve 9 953 287 557
328 433
22
168
3070
471
114 81
13
0404 Tejsavó
16 édesítve
439
21 121
1 827 269
2 773
128
152
0402 Tej és tejszín sûrítve vagy
281
185
177
96
9
0403 Savanyított készítmények1 250
9 953
3961
322
285
698
70
8
0405 Vaj, vajkrém
1 059 14 301
940
102
0404 Tejsavó
21 121
827
288
773
128
15
0406 Sajt és túró
11 868
10 456 16 439 38 146
461646
122
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Hazai szerzőink

Mi mindenre képes egy biogázboci?
Komplex, környezetkímélő, jövedelemtermelő körfolyamat
szüntethetjük) a műtrágya-felhasználást. Ezzel költséget takaríA biogáz szerves anyagok levegőtől elzárt (anaerob) lebomlása
tunk meg, és egyúttal a talajvíz nitritszennyezését is csökkentjük.
során keletkező gázelegy, amely mintegy 50-70 % metánt tartalA növénytermesztés és állattenyésztés melléktermékei és egyéb
maz. További összetevői: 30-40% szén-dioxid és -kis mennyiszerves hulladékok feldolgozása így komplex, környezetkímélő
ségben- kénhidrogén, nitrogén, szénmonoxid, víz.A klasszikus
körfolyamatba illeszkedik, ami az energiatermelés révén jövedelbiogázüzemekben az állattartó telepeken képződő almos vagy
met is termel a gazdaságnak.A biogáztechnológia megvalósít egy
hígtrágyát használjuk fel alapanyagként (szubsztrátumként),
a természetes körforgásba jól illeszkedő energiatermelési móde energianövényeket, szerves hulladékokat is tudunk fermendot, mely a tápanyagokat visszajuttatja a termőföldre, miközben
tálni, ezáltal tovább nő a gázkihozatal, az üzemi hatásfok ill.
a társadalom számára fontos villamos- és hőenergiát termel.Ez
energiatermelés.A biogázüzem működési sémája megfeleltethea zárt körfolyamat egyaránt megoldást nyújt a hulladékkezelétő annak a biológiai folyamatnak, ami egy kérődző állat, pl. boci
si problémákra és a gazdaságok
több lábon állására, hiszen
bendőjében zajlik.A biogázgyártás egy komplex körfolyamatba
energiát termel és vált ki, talajerő-pótló szerves trágyát biztosít,
illeszkedik bele:1.Etetés:A gazdaságok a termelt növényi és állati
emellett környezetkímélő technológiai eljárás, hiszen a széndieredetű szerves anyagokat és hulladékokat táplálják be az üzem
oxidnál 25-ször veszélyesebb metán nem a légkörbe kerül, mint
bendőjét jelentő fermentortartályokba.2.Emésztés:A beadagolt
a nyílt trágyatároló lagúnák esetében, hanem a biogázsátorban
anyagok emésztése, azaz erjedése során metán tartalmú biogáz
felfogva hasznosításra kerül. A kibocsátás-csökkentésért realiképződik, ezt a gázelegyet a tartályok gázkupoláiban felfogják
zálható széndioxid-kvóta pedig újabb bevételi forrást jelenthet a
és a gázból egy gázmotorban történő elégetést követően áramot
beruházók számára.Mindezt egybevéve a Biogázboci a gazdaság
termelnek. Az így nyert áramot az üzemeltető a közösségi áramjelentős „haszonállata” lehet.
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víz.eljutunk a biogáztrágyához, ami energetikai termeléshez elegendő (beleértve a jelentős biogázaz erjesztés végterméke.A biogázüzem az energiatermelésen kíelőállítási) potenciált is.
vül, a feldolgozott szubsztrátumok biológiai ártalmatlanítását is
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szükségletek kielégítésére pl. fóliasátrak, istállók, ólak, szárítók fűtésére. A hő hasznosításával jelentős
mennyiségű fosszilis energia váltható ki és ezáltal nagy energiaköltségeket lehet megtakarítani.
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3.Széndioxid- és nitrogénemisszió-csökkenés a műtrágya helyettesítéséből: hagyományosan trágyázásra az istállótrágyát
használják fel a gazdaságok, kiegészítve a szükséges mennyiséget vásárolt műtrágyával. A kezeletlen istállótrágya (alapvonali
szcenárió) nitrogéntartalma és a projekttevékenységből származó fermentátum nitrogéntartalma közötti különbség az az addicionális nitrogénmennyiség, amely kiválthatja a műtrágyát. Ha ezt
a mennyiséget megszorozzuk a nitrogén műtrágya-gyártásának
emissziós tényezőjével, megkapjuk az elkerült üvegházhatású
gázkibocsátást.
A kibocsátáscsökkentést kimutatható mértéke alapján a Magyar
Állam CO2 egyenértékeket ruház át az emissziócsökkentést
végrehajtó gazdaság számára és ezek a kvóták a
karbonpiacon értékesíthetők, újabb, szintén nem elhanyagolható bevételi forrást jelentve a mezőgazdasági telepek
számára, csökkentve a beruházás megtérülését.
A biogáztechnológia meghonosítása, elterjesztése a kis- és
középvállalkozásoknak helyben biztosít fejlődési lehetőséget. Az üzem beillesztése a mezőgazdasági tevékenységbe, számos kedvező környezeti hatással jár, a gazdaság
több területére élénkítő hatást gyakorol. Például a zöldáram tervezhető, folyamatos bevételt hoz. A fejlesztés legkevesebb 2-3 munkahelyet teremt. A növénytermesztés és
az állattartás során keletkező szerves hulladék fermentálása után a visszamaradó, kierjedt, 5-15 százalék szárazanyag-tartalmú homogén trágya hasznosítható a szántóföldek, kertek1tápanyagellátásában.
A biogáz
keletkezése,
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majd elégetése energiát szolgáltat, a gázmotor által meg-

termelt villamosáram visszaforgatható akár saját villamosenergia-fogyasztásra. A biogáz gázmotorban történő elégetése során
keletkező hő kétharmad részével fűthető a rendszerhez kapcsolt
lakóingatlan, állattartó telep stb., és pénzzé tehető a széndioxidkibocsátás csökkentéséért realizálható CO2-kvóta.A gazdaságoknak tehát érdemes megfontolniuk a biogázüzem-beruházás
lehetőségét- saját több lábon állásuk biztosítása érdekében éppúgy, mint annak a felismerésnek a hatására, hogy Magyarország
mezgazdasága elsősorban a megújuló energiák felhasználása és
az energiahatékonyság növelése révén lesz képes teljesíteni a
klímapolitikai célkitűzéseket.

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
www.holstein.hu
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Hazai szerzőink
Újabb műhelymunkák az Unióban

Tenyésztéshigiénia és szaporodás egészségügy
Dr. Flink Ferenc
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Már nem először igyekszem a tejelő szarvasmarha tenyésztő
társadalmat tájékoztatni azokról a fejleményekről, amelyeket
az Európai Unió Mesterséges termékenyítő Állatorvosok un. AI
Vets Repvet és Cattle Qualivet munkacsoport ülésein megtárgyalunk. A gyakorlati szakember esetleg azt gondolhatná, hogy ez
számára eléggé érdektelen dolog, talán a tenyésztőszervezettel
együttműködő három mesterséges állomás, vagy a hat engedélyes sperma raktár központ technológusait érdekelhetné ez a kérdés, azonban a viták hátterében mindig ott lapul a fogyasztóvédelem, az egészséges utódállomány létrehozásának garanciája,
a fertilis szaporítóanyag iránti vevői igény. A legutóbbi prágai
munkacsoport-ülés több kérdésbe hozott előrelépést.

sok folynak a Bizottsággal harmadik országokba irányuló (sperma-)exportok kapcsán. (Oroszország, Kazahsztán, Belorusszia,
India.) A kritikus pontok két témára szűkíthetők: (állat)egészségügy és tenyészérték. Több tárgyalást újra kell indítani, mert a
tárgyalási delegációk megváltoztak (példa erre India) vagy a feltételek vannak változóban (pl. Mexikó). Kína stratégiájában az a
vezérfonal, hogy a tagországokkal egyenként jussanak megállapodásra, ne a Bizottságon keresztül. Így ha valamelyik szereplő
új egyezséget kötne a kínaiakkal, először országos főállatorvosát
értesítse, ugyanis Ő tud kapcsolatba lépni a Bizottsággal.
Olaszországnak, Hollandiának és Németországnak három évre
szóló megállapodása van Kínával.

Kansperma (90/429/EGK) tanácsi direktíva
Új típusú vizsgálatok, brucellózis kimutatására:
A francia küldött tartott erről rövid beszámolót: a Brucella (spp)
törzsek és a Yersinia Enterocolitica 0:9 és más antigének okozta
keresztreakciók jól (az esetek több mint kilencven százalékában)
elkerülhetőek, kivédhetőek voltak egy új kompetetív ELISA
(cELISA) alkalmazásával. (kitt INGENESA, Spanyolország) Ez
a Brucella A antigént használja fel. Várhatóan a DG SANCO ez
év végéig a 90/429/EGK joganyagban is érvényre juttatja ezt a
fejlesztési eredményt. A témáról bővebb prezentáció az AI Vets
konferencia sertés szekciójában hangzott el.

A mesterséges termékenyítő inszeminátorok, technikusok
és „csináld Magad” termékenyítők képzése, minősítése, regisztrációja:
A német delegátustárs ismertette a német álláspontot: a technikusoknak speciális céltanfolyamot kell végezniük a mesterséges
termékenyítés témakörében elsajátítva az elméleti és gyakorlati mesterfogásokat. Ha a technikusok teljesítették a képzést és
feltételeket regisztráltatniuk kell magukat a spermagyűjtő központoknál és a mezőgazdasági minisztériumnál is. Azok a személyek, akik nem teljesítették a képzést nem termékenyíthetnek
Németországban! Ők ugyanis a jól képzetteknél gyengébb eredményekkel dolgoznak. A képzési programok sokszínűek egyúttal a különbözőségek drámaiak a tagországok viszonylatában. A
küldöttek elhatározták, hogy egy kérdőíven mérjük fel a nemzeti
alapon feltárható különbözőségeket, a cél az lenne, hogy az unión belül harmonizáljuk a képzési programokat.

Bikasperma (88/407/EGK) tanácsi direktíva
Ismét előkerült az a téma, amikor a laboratórium egynél több
bikaállomás részére dolgoz fel spermát. Az Európai Bizottság
alapvetően egyetért álláspontunkkal, tehát több mint egy bikaállomás (SCC) is csatlakozhat egy laboratóriumhoz, pontosabban
feldolgozó helyiséghez (PR processing room) ha speciális higiénés és tisztogatási protokollt léptetnek életbe. A spermagyűjtő
központ (SCC) elfogadási száma marad érvényben és a központ
állatorvosa (centre veterinarian) felel mindazokért a sperma
szállítmányokért, amelyeket a saját állomásukról kibocsátottak.
A genomikus tenyészérték fogadtatása
Az összes tagállam (MS) kész elfogadni a genomikus
tenyészértékeket. Ez a fő kijelentés az Európai Bizottság képviselőjétől származik (Bernard Van Goetham D1/SPG/cg (19) D
764080 számú leveléből.)
Azonban van néhány fenntartás tenyésztőszervezetek/törzskönyvező szervezetek részéről. pl. Olaszország, Lengyelország. Ők
nem fogadnak el bikákat genomikus tenyészértékkel. A plénum
azonban bizakodik abban, hogy a probléma a következő néhány
hét leforgása alatt további tennivalók nélkül meg fog oldódni.
ExPla jelentés /COPA-COGECA alrendszere/
Vikinggenetics összefoglaló jelentése (A, FIN, S, DK): Tárgyalá40 Holstein Magazin

Bikák szexuális viselkedése
A lengyel delegátus társ mutatott rá, hogy az utóbbi pár évben
különösen a húshasznú bikák libidója csökkenést mutat és szakmai tanácsot kér mit lehet velük tenni?
Osztrák doktorasszony szerint: a bikákat egész életük során bikák között kell tartani, mert ha valaha is fedeztek nőivarú állatokat, erről a „rossz szokásukról” nagyon nehéz leszoktatni őket.
Szóba jöhet még, hogy más színű vagy méretben eltérő álló bikával hozzák össze ugratáskor.
Más, német vélemény: kezeljék őket együtt gyakran szexelő bikákkal.
Svájci megfigyelő státuszú kolléga: használjanak megfelelő állóbikát – megfelelően termeteset, de nem ijesztően kövéret.
Olasz kolléga észrevétele: talán egyszer próbálják meg a lemagzást elektro-ejakulátorral.
A bikasperma termelés monitorizálása
Egy német kutatási projekt eredményeit ismertették, amely egy
bikasperma gyűjtő központ három éves adatgyűjtése során kelet2012/1
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Az un. „encapsulated sperm”
kezett. Ez idő alatt 5000 illetve 10.000 ejakulátum paramétereit
Az innováció lényege, hogy a termékenyítés időzítésére hos�rögzítették. Az állatállomány változásai miatt a monitorozási
szabb időtartam álljon rendelkezésre. A projekt keretében arra
idő alatt a vizsgálatban részben azonos, részben különböző bikeresnek garanciát, hogy a sperma minél tovább maradjon ferkák szerepeltek. Érdekes megfigyelések voltak tapasztalhatóak a
tilis. A sperma túlélés a nemiutakban egyébként eléggé bizonyspermaminőségben a hét napjai során: a pénteken termelt spertalan (oka a 37 Co fok feletti környezet). A szaporodásélettani
ma minősége gyengébb, mint a hétfői és a szerdai, ha ugyanazt a
mechanizmus kulcstényezője az LH hormon. Ha a spermát
bikát e napokon hetente háromszor ugratják. Mindezt annak tuolyan kapszulába helyezzük, amelyben LH receptorok vannak, a
lajdonítják, hogy a weekend előtti napon a hígitónak az ondóhoz
hormon be tudja indítani a folyamatokat. In vitro kísérleti elrentörténő „hozzászoktatási ideje” az un. ekvilibrációs időtartam
dezésben ez már működik.
munkaszervezési okból a szokásos 6 óra helyett csak 4 órányi.
Bár nem szorosan a témához kapcsolódik vita pattant ki bikaklóA fertilitási eredményekben (NRR: non return rate) nem találtak
nok használatáról. Általában nem tiltott, de a tenyésztőszervekülönbséget, ha 6 órás, vagy 24 órás ekvilibrációt alkalmaztak.
zetek huzamos ideje nem engedik őket regisztrálni. Litvániában
A DNS fragmentáció sem mutatott kóros elváltozást 96 órán
például tiltva van használatuk.
át. Vizsgálták a spermaminőség és a fertilitás összefüggéseit,
a különbözőségeket inkább a bikák
szintjén, mintsem a termelési szériákon belül véltek felfedezni. (tekintCountry
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• * Hold the straw in the air for 6-8 seconds before putting it into the water
száma + a regisztrációs szám. A jövőben 14 bitre növelnék az adatsort.
Franciaország: klasszikus vonalkód
Sperma felolvasztási különbözőségek
leolvasót használnak, a CREAVIA (francia gyártmány) a széA RepVet elnök – Margareta Haard – az előző munkacsoportriadarabok mintegy 95%-át jól olvassa. A műszalma jelölését a
értekezleten vállalta, hogy a tárgyban kérdőívet készít és ös�termékenyítés előtt kontrollálja a leolvasó. Úgy gondolják, hogy
szesít. A tagországok többsége válaszolt, a különbözőségeket a
a műszalmán korlátozottan jelen levő üres felület miatt a 12 katáblázatok szemléltetik. A diszkusszió során megfelelőnek találrakternél hosszabb jel nehezen nyomtatható és olvasható.
ták az általam közölt egy percig 36 Co-on történő felolvasztási
Belgium: a vonalkód 8 tagelemből áll. Az ICAR ajánlásoknak
technológiát, ugyanis időtartamát tekintve ez volt a szélsőérték.
megfelelően a többi ország reakcióit várják, hogy az egységesíTöbb delegátus hangsúlyozta, hogy a felolvasztási technológia
téskor alakítsák ki/át a szisztémát.
standardizálásához
Németország: bár néhány spermagyűjtő központ már megkezdkiolvasztó készüléket használnak a precízebb munkavégzés érte az alkalmazását, azt tapasztalták, hogy néha a vonalkód nem
dekében. A vita kicsit szubjektív irányba hajlott a felett, hogy
nyomtatható tisztán a szalmára. A laboratóriumok körülményei
hány szalmát lehet egyszerre felolvasztani. Mivel ezt számos
között, ha a jelölés jól is működik, a leolvasás problémás a terekörülmény befolyásolja, így az állattartási technológia, istállók
pen, ha nincs speciális vonalkód olvasó.
távolsága és az inszemináló szakmunkás (technikus) gyakorlottEgyetértettünk, hogy a cél világos, szabványosítsuk a módszert,
sága, inkább csak meghallgattuk egymást. Mi azt tanítjuk, hogy
azonban nem mindenki tudja megvalósítani részben adminisztannyi szalmát szabad egyszerre felolvasztani, amit egy negyedratív akadályok miatt (is.) Magam kifejtettem, hogy szerintünk a
órán belül biztosan felhasználnak. Ez nem vonatkozik az un.
(bika) adatbázis megléte fontosabb, mint a barcode (vonalkódos
ivarspecifikus sperma kezelésére, mert azokat minden alkalomazonosítás). Azt nem vitatjuk, hogy az ICAR ajánlás adattartalmal szólóban kell felolvasztani és felhasználni!
ma az egyetlen út a termelési sarzsok azonosításához.
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DeLaval VMS automatikus fejőrendszer
Hogyan zajlik a tehenek fejése ma, holnap, öt vagy akár tíz év
múlva? Ez a kérdés emberek millióit foglalkoztatja manapság. A
DeLaval berendezéseinek használatával pontosabban tervezheti
a jövőjét, mivel olyan megoldásokat kínálunk, amelyek nemcsak
a mai kor követelményeinek felelnek meg, de már a jövőbe is
mutatnak. A DeLaval VMS automatikus fejőrendszer egyike
ezeknek a megoldásoknak. A DeLaval VMS egy komplett, automatikus rendszer, amely a fejés mellett magában foglalja a hűtés, istállótechnológia és telepirányítási berendezéseket is.
Rugalmas, hatékony robotkar
A DeLaval VMS rendszer hidraulikus működtetésű robotkarja
kettős lézerrel ellátott kamerával és precíz képfeldolgozó rendszerrel rendelkezik a gyors tőgyfelismeréshez és a tőgybimbók
helyzetének pontos meghatározásához. Ezek alkalmazásával
elérhető a gyors és megbízható kehelyfelhelyezés. A DeLaval
VMS rendszer igazán látja a tőgyet.
A többfunkciós robotkar elvégzi a kíméletes tőgybimbó tisztítást, a fejőkelyhek felhelyezését és a tőgyfertőtlenítést is, valamint a fejés során a gumitömlők irányban tartását is a kelyhek
megfelelő elhelyezkedéséhez.
A hidraulikus működtetésű kar gyors, mégis finom működésű és
eléggé flexibilis ahhoz, hogy akár 45°-ban álló tőgybimbókra is
felhelyezze a fejőkelyheket. Ezzel a tőgyalakulás miatti selejtezés minimalizálható. A hidraulikus működtetés megbízhatóbb,
hosszabb élettartamú és kisebb szervizigényű megoldás a pneumatikus rendszerekhez képest.
Kiváló higiénia
A tőgyelőkészítési rutin a DeLaval VMS rendszer egyik legjobb tulajdonsága. Mindegyik tőgybimbót egyedileg tisztítjuk
egy különálló tőgytisztító és előkészítő kehely használatával. A
tőgybimbók tisztítása langyos víz és levegő keverékével kezdődik, majd a rendszer elvégzi az előfejést, a tőgybimbók stimulálását, valamint szárítását is. A tisztítási folyamat végén tiszta,
száraz, stimulált és előfejt tőgybimbók állnak rendelkezésre a
fejőkelyhek felhelyezéséhez. A folyamat mindössze néhány másodpercet vesz igénybe tőgybimbónként. A tisztítókehely vizét
és az előfejés tejét teljesen külön kezeljük a főfejés tejétől, így
szennyeződés nem juthat a tejtartályba.
A rendszer összes tulajdonsága a kiváló higiéniát szolgálja. A
programozható automatikus padozatöblítés eltávolítja a trágyát
és egyéb szennyeződéseket a VMS fejőrendszer padlójáról, így
mindig tiszta felületre lépnek a tehenek. A fejőkelyheket két

tehén fejése között kívül és belül is elöblítjük. A kelyhek szájnyílással lefelé állnak, így a maradvány víz egyszerűen kifolyik
belőlük, valamint nem tud szennyeződés hullani a belsejükbe.
A DeLaval VMS rendszer azonnal érzékeli, ha a tehén lerúgja a
fejőkelyhet és azonnal megtörténik a kehelylevétel, még mielőtt
a kehely a padozatra esne. A kelyhet visszahelyezése előtt kívülről és belülről is elmossa a rendszer és csak ez után teszi vissza a
megfelelő tőgybimbóra oly módon, hogy a többi tőgynegyed fejése közben zavartalanul folyik. Fejés után a kar elvégzi a tőgybimbók utófertőtlenítését is, szórófej segítségével.
Delpro telepirányítási rendszer
A Delpro telepirányító program hatékony asszisztens a telep
vezetőjének számára ahhoz, hogy a megfelelő döntéseket a
megfelelő időben meg tudja hozni. Ezzel a komplett, integrált
programmal a tehenek, a fejés, a hűtés, etetés és a tehénforgalmi
rendszer is vezérelhető.
A Tehénmonitor a rendszer fő vezérlő képernyője. Itt lehet
megtekinteni azokat az egyedeket, amelyek beavatkozást igényelnek, mert az átlagostól, megszokottól eltérő dolog történt
velük. Ez lehet eltérő fejési időköz, a vezetőképesség vagy a tej
vértartalmának változása, a leadott tejmennyiség módosulása az
előző időszakban mért értékekhez képest. A személyre szabható
riportok kinyomtathatók, így rendelkezésre állnak akár az istállóban is.
Igényeknek megfelelő tejhűtés
Az automatikus fejőrendszernek biztosítani kell a tej kiváló minőségének megőrzését a fejés után is. A DeLaval tejfolyás által
vezérelt hűtési rendszerével biztosítható, hogy még kis tejmen�nyiség esetén is megfelelő legyen a tej hűtése a tartályban. A
DeLaval VMS rendszer és a DeLaval tejhűtő tartályán található
hűtésvezérlő kommunikál egymással. A VMS elküldi a tejszivattyú által a tartályba juttatott tej mennyiségi adatát a hűtésvezérlőnek, amely az aggregátokat annyi ideig működteti, ami
az adott mennyiségű tej lehűtéséhez szükséges. Ezáltal még kis
tejmennyiségek esetén sincs lefagyás a tartályban.
Teljes istállórendszer
Az automatikus fejési rendszer sokkal több, mint csak egy robot. A megfelelően működő istálló alapvető fontosságú a VMS
rendszer működéséhez. Évek hosszú tapasztalata alapján segítünk Önnek a lehető legjobban működő istálló megtervezésében,
legyen szó akár új, akár meglévő istállóról. Komplett istállónk
magában foglalja nemcsak a fejési rendszert, de az egyéb istálló
berendezéseket, pihenőboxokat, kapukat, takarmányozási rendszert, trágyakihúzót és a tehénkomfortot biztosító felszereléseket is.
Az egyedi SSG Intelligens válogatókapuval és a rugalmasan
programozható szoftver opciókkal bármilyen tehénforgalmi
rendszer megvalósítható, legyen szó akár szabad tehénforgalomról vagy a lehető legjobb kihasználtságot biztosító szabadalmazott Feed First – Először Etetés rendszerről. A professzionális
istállótervezés azt jelenti az Ön számára, hogy az állomány potenciális teljesítményét teljesen kihasználja a lehető legmunkaerő-takarékosabb módon.
Tekintse meg a DeLaval VMS fejőberendezést működés közben május 11-13. között Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Állattenyésztési Napokon. Szeretettel várjuk standunkon!
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Bypass fehérje, a legjobb formában!

deukalac UDP 39
Teljesítmény és egészség a tejelő teheneknél!
A deukalac UDP 39 extrahált repcedara, valamint extrahált szójadara 50-50% arányú keveréke. Az
alapanyagokat az eredeti formájukban megdaráljuk és összekeverjük. Ezt követően a keveréket az
Opticon® gyártósoron kezeljük, így a – nagytejű tehenek fehérjeigényét kielégítő – védett fehérje
aránya 60% fölé emelkedik (az áthaladási sebesség a bendőből 8%/óra). A termékben lévő repcedara
biztosítja a megfelelő mennyiségű kéntartalmú aminosavakat. A fehérjék védettségét tisztán fizikai
úton érjük el, anélkül, hogy a terméket bármiféle kémiai anyaggal kezelnénk.
Az Opticon® kezelés következtében a termék egyedülállóan omlós szerkezetűvé válik, valamint
kellemes pörkölés illatot és ízt kap. Ennek köszönhetően a deukalac UDP 39-et a nagytejű tehenek
szívesen fogyasztják.
A deukalac UDP 39 magas fehérjeemészthetőséggel és tudományos kísérletekkel is alátámasztott
magas biológiai értékkel rendelkezik. Tehenészetekben végzett széleskörű vizsgálatokban a 9.00011.000 kg tejet termelő állományoknál a deukalac UDP 39 használatával mindenütt magas
teljesítményt és hatékonyságot dokumentáltak.
Beltartalmi paraméterek:
NEl
7,3 MJ/kg
NDF
240 g/kg
Nyersfehérje: 390 g/kg
ADF
135 g/kg
PDIA
195 g/kg
Ca
6,0 g/kg
PDIN
294 g/kg
P
8,5 g/kg
PDIE
238 g/kg
Na
0,5 g/kg
nXP
330 g/kg
RNB
10 g/kg
DVE
241 g/kg
OEB
95 g/kg
UDP*
60%
*A nyesfehérje arányában (áthaladási arány 8%/óra a bendőből)
Takarmányozási javaslat:
Fehérjekiegészítésként alapadagban, nagymennyiségű szilázzsal:

3-5 kg/tehén/nap

Keverékekben és TMR-ben „Top Dressing”-ként:

1-3 kg/tehén/nap

A pontos adagok meghatározását a telepi adottságok ismeretében kell elvégezni.

deukalac UDP 39

+ kiváló tömegtakarmány
= magas tejhozam
magas tejfehérje tartalom mellett.
Képviselőink: Péntek László
Nyugat-Magyarország
Tel.: +36-30/523-8720
2012/1
E-mail: pentek.laszlo@kjk-agroteam.hu

Forgalmazó:

Szemlits Imre
Kelet-Magyarország
Tel.: +36-30/310-7457
www.holstein.hu
E-mail: szemlits.imre@kjk-agroteam.hu
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Klór-dioxid (ClO2) a tőgyhigiéniában is!
A táblázat jól mutatja, hogy míg a klór-dioxidból gyakran 1
ppm-es koncentráció is elegendő, addig más fertőtlenítőszerekkel ennél nagyságrendekkel többre van szükség, ugyanolyan hatás eléréséhez. Mindezek alapján, a fenti fertőtlenítőszerek közül
a klór-dioxid a leghatékonyabb.

Felhasználási területei
A klór-dioxid az emberiség létezése óta az egyik leghatékonyabb
fertőtlenítőszer. Eredményesen száll szembe a baktériumokkal,
vírusokkal, gombákkal, parazitákkal és minFertőtlenítőszer
mikroorganizmus
den betegséget okozó mikroorganizmussal
E.
coli
S.
aureus
MRSA B. subtilis A. niger
egyaránt. Gáz halmazállapotú, zöldessárga szí(spóra)
nű, vízben jól oldódó vegyület, mely ásványi
100.000
100.000 100.000
100.000 100.000
keverékből, nátrium-kloritból és egy aktivátor glutáraldehid
szerves savból képződik. 1811-ben fedezték fenol
10.000
>10.000 >10.000
>10.000 >10.000
fel, de a 20. században vált csak ismertté. abszolút etilalkohol
500.000
500.000 500.000
500.000 500.000
Legnagyobb mennyiségben a papíriparban
klórhexidin diglukonát
100
10
1.000
1.000 >10.000
használják a cellulóz fehérítésére, kiszorítva
100
10
100
1.000
10.000
ezzel a klórt, mely karcinogén hatású. A má- benzalkonium klorid
10
100
100
>1.000
1.000
sodik legfontosabb felhasználási területe az polivinil pirrolidon
ivóvíz higiénia, előszeretettel alkalmazzák a (Povidon)-jód komplex
víz fertőtlenítésére, mivel sokkal előnyösebb nátriun hipoklorit
10
10
10
>1.000
1.000
a klórral szemben. Az ivóvíz klórozása során klór-dioxid
1
1
1
100
10
képződött vegyületek az egészségre nézve
nagyon károsak. Így azokon a területeken, ahol a víz szerves(Wilson, C. L.; Droby, C. L. Microbal Food Contamination CRC Press Boca
Raton 2001 p.12)
anyag-tartalma igen magas, ha drágább is a klór-dioxid, érdemes
inkább azt alkalmazni. A klór-dioxidot már 70 éve használják a
A ClO2 második rendkívül előnyös tulajdonsága az, hogy az
vízművek az ivóvíz fertőtlenítésére anélkül, hogy ezzel elpuszemberre nem veszélyes, persze ha „ésszerűen” használjuk.
títanák a hasznos baktériumokat.
Ahogy azt említettük, a klór-dioxidot ivóvíz tisztítására haszA tapasztalatok szerint megbízhatóan írtja a kórokozókat a kórnálják, ezért először állat – elsősorban patkány – kísérletekben
házi folyósokon, az orvosi gyakorlatban, gyümölcs- és zöldségigazolták, hogy az emlősökre relatíve veszélytelen. Fontos totárolókban, húsüzemekben, vágóhidakon és az utóbbi időben a
vábbá elmondani, hogy az Atlantai Toxikológiai Központ jelenszarvasmarha telepeken is. A tőgyhigiéniában is törekedni kell
tése (lásd: forrás) leszögezi, hogy a klór-dioxid nem rákkeltő, és
az új hatóanyagok bevetésére a rezisztencia elkerülése miatt. A
allergiát sem okoz.
klór-dioxid hatóanyagú készítmények kiválóan alkalmazhatók a
A harmadik előnyös tulajdonság, hogy a klór-dioxiddal szemben
szarvasmarhákat fertőző kórokozókkal szemben.
a mikrobák nem képesek rezisztenciát kifejleszteni. Ezt a már
említett toxikológiai jelentés kísérletekre hivatkozva állapítja
Hatásmechanizmusa
meg. Ennek különösen napjainkban lehet nagyon nagy jelentőA klór-dioxid nagyon erős oxidatív hatású anyag, úgynevezett
sége, hiszen egymás után jelennek meg a különféle hatóanyaakceptor, melynek molekulái folyamatosan igyekeznek elektgokkal szemben rezisztens törzsek, mint pl. a nevezetes MRSA
ronokat szerezni és feltölteni a saját elektromos struktúrájukat.
(a Meticillin Rezisztens Staphylococcus Aureus). Ilyen probléSzerencsére a kórokozók (beleértve a baktériumokat, élesztőma a klór-dioxiddal kapcsolatban nincsen és nem is várható.
és penészgombákat, parazitákat) felületét a klór-dioxid nagyon
A klór- dioxid pozitívumai mellett a tőgyhigiéniában használankönnyen tudja oxidálni.
dó KENOMIX nevű fejés utáni szer további hasznos tulajdonTulajdonképpen a klór-dioxid a mikroorganizmusok felületén
sága, hogy nagyon jó filmképző anyagokkal van ellátva. Ezáltal
úgy működik, mint egy robbanószer, repedést, lyukat okozva a
maximális a tapadása, így
sejtfalon. Feltehetően a kórokozók külső rétegében lévő egyedi
kiválóan elzárja a tejutakat.
proteinek miatt tudja megvalósítani mindezt. A résen keresztül
Továbbá a 0,64 m/m%-os
a klór-dioxid behatol a mikroorganizmusok belsejébe, megsérti
NaCl (A komponens) kék
azok metabolikus funkcióit megzavarva a sejtek belső egyensúés a 2,6 m/m % tejsav (B
lyát. A klór-dioxid „tiszta munkát végez“, mert minden „ellenfekomponens) sárga színéle“, a kórokozók népes serege és a méreganyag is megsemmisül.
ből egy élénk, könnyen
A klór-dioxid egyike azon két erős szernek, amelyeket az imészrevehető, ellenőrizhető,
munrendszerünk maga állít elő, hogy legyőzze a fertőzéseket és
élénkzöld színt kapunk.
semlegesítse a különféle mérgeket.
Reakció egyenlete a következő:
Előnyei
5NaClO2 +4C3H5O3 => 4ClO2+ 4NaC3H5O3   + NaCl + 2H2O
nátrium-klorit
tejsav
klór-dioxid nátrium-laktát nátrium-klorid víz
Először is a ClO2 valamennyi mikroba – tehát a baktériumok,
gombák, vírusok és protozoonok – ellen bevethető, és jóval haForrás:
tékonyabb, mint más fertőtlenítőszerek.
ATSDR (Agency for Toxic Substances & Disease Registry):
Az 1. táblázatban látható néhány fertőtlenítő hatóanyag ppm
Toxicological profile for Chlorine Dioxide and Chlorite, September 2004,
(tömeg/tömeg) mértékegységben kifejezve, mely ahhoz kell,
az interneten is elérhető: http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp160.html
hogy 2,5 perc alatt megmutatkozzon a fertőtlenítő hatás. A táblázat 5 különböző mikroorganizmusra hasonlítja össze a különféle
Pásztor Szilvia
fertőtlenítőanyagok hatásosságát.
területi vezető, HAT-AGRO Higiénia Kft.
44 Holstein Magazin

2012/1

2012/1

www.holstein.hu

45

Szakfordítás

Letális haplotípusok befolyása a fertilitásra
Az elmúlt 3 évben szóban és írásban egyaránt sok szó esett a
genomika (a teljes genetikai információ felhasználása) hatásairól a genetikai értékelésben. A kutatásban való használata
nagyszerű felismerések lehetőségét kínálja, általa bepillantást nyerhetünk, hogyan is működik valójában a genetika.
Az első ilyen felfedezések egyike lehet, hogy néhány, a termékenységet negatívan befolyásoló letális haplotipust azonosítottak az USDA szakemberei.
A letális gének létezése régóta ismert fogalom, azonban csak
most nyílt lehetőség arra, hogy célzottan vizsgáljuk az egyes
állatok génjeit és így a károsakat azonosítsuk. A szarvasmarhának 30 pár kromoszómája van, melynek mindegyike több ezer
génből áll. Azonban ezek a gének nem egyenként öröklődnek
fogantatáskor, hanem kis csoportokban, illetve pontosabban
fogalmazva rövid DNS szegmensként, melyeket haplotípusnak
hívunk.
A gének vagy a haplotípusok párokban vannak jelen, melyek
egyike az egyik szülőtől öröklődik. Egy új kutatás során – melynek vezetője az USDA kutatója, dr. Paul Van Raden – elemezték az észak-amerikai 50 K-s genomteszt eredményeket abból
a célból, hogy találjanak területeket, ahol csak egy ‘másolata’
van a haplotípusnak. Ha nincs élő állat, amely a haplotípus
mindkét ‘másolatát’ hordozza, az azt jelenti, hogy a mindkettő
haplotípust öröklő egyedek nem élik túl az embrionális állapotot vagy halva születnek. Az eredmény: azonosítottuk a letális
haplotípust.
Genetikai források
Az amerikai kutatás számos káros haplotípust azonosított, melyek közül öt jelentős hatást gyakorol a termékenységre: hármat
a holstein-frízben, egyet-egyet a jersey, illetve a brown swiss
fajtákban találtak.
A holstein 1-es haplotípus (HH1) Pawnee Farm Arlinda Chiefre, a HH2 Willowholme Mark Anthony–ra, a HH3 Glendel
Arlinda Chief és Gray View Skyliner-re vezethető vissza. Ezek
a haplotípusok körülbelül 4-5%-ban vannak jelen a holstein-fríz
fajtában, azonban a jersey (23,4%) és brown swiss (14%) fajtákban nagyobb a hordozók gyakorisága. A holstein fajta 3 letális haplotípusa a termékenyítési ráta kicsivel több, mint 3%-os
csökkenését, illetve nagyobb arányú halvaszületést eredményez.
Megjegyzendő azonban, hogy a 3%-kal kisebb termékenyítési
rátát már tartalmazza a káros haplotípust hordozó bikák genetikai értékelése.
Kilátások
Hogyan is reagáljunk ezekre a felfedezésekre? Távlatokban nézve elég valószínű, hogy minden állat hordoz valamilyen káros
haplotípust, de annak nagyon minimális az esélye, hogy ennek
gazdasági jelentősége legyen, beleértve az újonnan felfedezett
haplotípusokat is. Ha a mesterséges termékenyítő állomások
követik azt az elvárt irányzatot, hogy kerülik ezen haplotípust
hordozó fiatal bikákat, akkor a tenyésztőnek nincs más dolga,
mint hogy a mesterséges termékenyítő állomásokról használjanak bikákat, és így a probléma magától megoldódik. Azonban időt vesz igénybe, hogy a használatban lévő bikák, illetve
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a várakozók kikerüljenek a rendszerből. Ha a tenyésztő rövid
időn belül akar tenni valamit, akkor ellenőrizze, hogy a jelenleg termékenyítésre használt bikák hordozók-e, illetve kerüljék
ezek felhasználását azokon a teheneken, melyek nagy eséllyel
hordozzák ugyanazt a haplotípust. Minderre természetesen csak
akkor van mód, ha a tehén genomtesztje már megvan, így tudni
fogjuk, hordozó-e az adott egyedünk.
Ha erre nincs lehetőség, akkor vizsgáljuk meg az egyed felmenőit, hogy azok hordozók-e. A jelenleg elérhető számítógépes
párosítási programok hasznos feladata lehetne mindez. Az Amerikai Holstein Egyesület augusztusi katalógusában, valamint
honlapján közzétette a genomtesztelt női és hím egyedekre vonatkozó három haplotípus eredményeit. Más országok is valószínűleg követni fogják a példát – Kanada várhatóan decemberben teszi közzé az eredményeket.

A probléma kezelése
A lényeg, hogy ne reagáljuk túl a problémát és ne kezdjük meg
a bikák mellőzését, melyeket egyéb tulajdonságok miatt használnánk. Amennyiben a szelekciót a fogamzási, illetve a lány
fertilitási (DPR) rátára irányítottuk, akkor a haplotípusok hatását
a tenyészértékelési rendszer amúgy is kalkulálja.
A jövő útja a probléma azonosítása és menedzselése, a nem kívánatos gének kigyomlálása anélkül, hogy az értékes genetikát
eldobnánk. Ezt teszi lehetővé a genomika ismerete.
Fordította: Fekete Ágnes Annamária
Forrás: Holstein International, 2011. December, 27. oldal
Eredeti cím: Lethal Haplotypes Impact Fertility
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