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2ml (100 μg)

1ml (50 μg)

2ml (100 μg)

tehén;
ovuláció kiváltására termékenyítéskor:

tehén;
ivarzásszinkronizáláskor:

kanca; anösztrusz, aciklia, esetén,
illetve ovuláció kiváltására:
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Magyarországi képviselet: 2071 Páty, Somogyi Béla út 55.

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-GlyLeu-Arg-Pro-Gly-NH2

az EU tagállamaiban, a világ
számos országában

100 μg (=0,100mg)

az EU tagállamaiban, a világ
számos országában

50 μg (=0,050mg)

2ml (100 μg)

2ml (100 μg)

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

2ml (100 μg)

(1-2 hetente ismételni)

2-3 ml (100-150 μg)

Tel.:+36 23/343-087 Fax:+36 23/344-754

www.veyx.hu info@veyx.hu

sertésnél nem javasolt, nincs törzskönyvi engedély, ill. hatása nem bizonyított

lovaknál nem javasolt, nincs törzskönyvi engedély, ill. hatása nem bizonyított

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

2,5-5ml (250-500 μg)

5ml (500 μg)

Spanyolország, Mexikó,
Töröko., Románia, Magyarország

50 μg (=0,050mg)

a természetben előfordulóval megegyezően alacsony, a peptidázék azonnal lebontják

a természetben előfordulóval (natív) megegyező receptoraffinitás

*=forrás: a termék magyarországi törzskönyvi használati utasítása

0,5-1,5 ml (25-75 μg)

2ml (100 μg)

koca; ivarzás szinkronizálása,
termékenyülés javítása:

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-GlyLeu-Arg-Pro-Gly-NH2

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-GlyLeu-Arg-Pro-Gly-NH2

Gonadorelin-acetát

Gonasyl*

1. generációs; a természetben előfordulóval (natív) megegyező szintetikus analóg

Gonadorelin-acetát

Ovarelin*

Gonadorelin-acetát

Fertagyl*

javasolt adagok különböző állatfajoknál különböző indikációk esetén:

az EU tagállamaiban, a világ
számos országában

50 μg (=0,050mg)

kb. 10-szeres peptidaze-stabilitás
a natívhoz képest

kb. 10-szeres receptoraffinitás
a natívhoz képest

tehén;
LH hiány miatti petefészekciszta:

törzskönyvezve,
előfordulása a világban:

hatóanyag mennyisége
1 ml készítményben:

a GnrH stabilitása az őt
lebontó enzimekkel szemben:

receptoraffinitás (biológiai aktivitás):

3. generációs; a természeteshez
képest a 6. aminósav d-fenil-alaninra
kicserélve

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-PheLeu-Arg-Pro-Gly-NH2

a GnrH aminosav-láncszerkezete

a GnrH aminosav-láncminősítése:

D-Phe6-Gonadorelin

Gonavet*

hatóanyag neve:

készítmény neve:

A magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő “gonadorelinek” összehasonlító táblázata
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Egyesületi élet

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Magazinunk nyári kiadását bocsátjuk
útjára. Terjedelme alapján kellemes, olvasmányos számnak ígérkezik. A Tisztelt Olvasók már bizonyára érdeklődve
várják a Nemzeti Holstein Show kulis�szái mögötti történeteket, a testközeli
élménybeszámolókat, az ír bíró kolléga
objektív vélekedését a hazai tenyésztés
értékeiről. Mindenképpen érdekes egy
külföldi szakember véleményét megismerni, hiszen ők gyakran egészen
más perspektívából néznek minket és
észrevesznek sok olyan dolgot, amely
felett mi már hajlamosak vagyunk átsiklani. A kiállításon ismét Soldi mester készítette a hivatalos fényképeket,
amelyekből hagyományainkhoz híven
kiadványt szerkesztettünk.
Immár hagyományt teremtve közöljük
a területi igazgató, küllemi bíráló kollégák írásait az aktuális eseményekről,
illetve a területükön történt – a köz érdeklődésére számot tartó eseményekről.
Örömmel számolhatok be arról, hogy közösségi oldalunkat és
honlapunkat is érdekes tartalmakkal, pályázati kiírásokkal és
egyéb fontos felhívásokkal színesítettük. Kérem, hogy regisztráljanak és ennek segítségével további lehetőségek nyílnak meg
Önök előtt mind a szakmai területeken, mind pedig a szórakoztató oldalainkon.
A nyári uborkaszezon sem telik eseménytelenül, hiszen – legnagyobb örömünkre – egyre több telep készül el az „állattartó
telepek korszerűsítése” program keretében az építési munkálatokkal. A beruházásokat ünnepélyes keretek között avatják fel.
Egy-egy ilyen alkalommal összegyűlnek az ágazat szereplői, a
beszállítók, az építőipari cégek képviselői, a szakminisztérium
munkatársai, a tenyésztési hatóság szakemberei, a tenyésztőszervezet munkatársai. Jóleső érzés az, hogy osztozhatunk a tulajdonosok örömében és végre épülni, szépülni láthatjuk a szarvasmarha telepeket.
Igyekszünk ezekről az eseményekről színes összeállításokat közölni, a lehető leggyorsabb formában, ezért Krajczár Zsuzsanna
kolléganőnk az eseményekről képekkel illusztrált rövid híradásokat készít és oszt meg Facebook oldalunkon. Kérem, kattintsanak rá és tekintsék meg oldalainkat.
Engedjék meg, hogy néhány friss eseményről is véleményt formáljak.
Érdekképviseletei szervezetünk, a Magyar Állattenyésztők Szövetsége stratégiai együttműködést kötött a Vidékfejlesztési Minisztériummal. Természetesen ez nem volt előzmények nélküli
4 Holstein Magazin

meglepetés, hiszen pont ezért hívtuk életre ezt az ernyőszervezetet. Hiszünk az összefogás erejében és élünk is vele, hiszen
számunkra ez a leghatékonyabb megoldás. Ma is vannak olyan
tenyésztőszervezetek, akik a saját ügyeiket tolva járogatnak a
hivatalokba, ahol – magunk közt szólva – egyre kevésbé veszik
komolyan őket. Számunkra nagyon egyszerű a képlet. Azért tartjuk fönt ezt a struktúrát, hogy abban a Magyar Állattenyésztők
Szövetsége – valamennyi tagszervezetét képviselve, megkerülhetetlen tényező legyen. Anyagi áldozatot vállalunk és szolgáltatást várunk el a pénzünkért. Tiszta játszma!
A fentiek következményeként elmondhatom, hogy az ágazat
szereplői számára „sarkalatosnak” mondható törvények és rendeletek véleményezésére, áttekintésére kértek fel minket az elmúlt hetekben. A földtörvény, a kamarai törvény, az állattartó
telepek korszerűsítése pályázat negyedik kiírása, a tejtermelők
közvetett támogatására kigondolt módon az állatjóléti rendelet
módosítása – és a felsorolás koránt sem teljes...
A legutóbbi rendes évi küldöttközgyűlésen tisztújítás is zajlott.
Örömmel adok hírt arról, hogy a MÁSZ felügyelő bizottságának munkáját dr. Monostori István, egyesületünk elnökségi tagja
erősíti a következő ciklusban.
Rövid kitekintés a nagyvilág eseményeire. Az európai járványügyi helyzet kezelhető szinten maradt. A Schmallenberg vírus
kimutatására végre megbízható, PCR technológia áll rendelkezésünkre. Segítségével valóban könnyen szűrhető a vírus jelenléte. Felhívom szíves figyelmüket, hogy ezt a vizsgálatot nagyon
ajánlott kérni a kereskedőktől, a külföldi tenyésztőktől az eset2012/3

Egyesületi élet
leges nyugat-európai tenyészállat-beszerzés esetén, a későbbi
kellemetlen következmények elkerülése érdekében. Megközelítőleg 35 Euro költséggel jár, de ez az esetlegesen fertőzött és
kényszervágott tenyészállatunk árával nem összevethető többletkiadást jelent.
Szólnom kell a tejárak alakulásáról is. Nem csak hazai vonatkozásban felháborító az átvételi árak csökkenése és a folyamatos
küzdelem a kereskedelmi láncok képviselőivel a rengeteg külföldi áru manipulatív árképzése és a tisztességtelen piaci magatartás miatt. Egész Európa tejtermelői ezekkel a jelenségekkel
küzdenek. Lassan újraindulnak a demonstrációk, már borogatják
a tejeskannákat Brüsszelben... Nem kellene tán mindent mindig
ismételgetni! Hatékony kormányzati intézkedéseket kizárólag a
kereskedelmi szektor képviselőinek és az érdekképviseletek bevonásával lehet(ne) meghozni. Több tárgyalás is zajlott már, az
eredmények megítélése vegyes. Nem véletlen a Tej Terméktanács és Szakmaközi Szervezet hangsúlyeltolódása sem az utóbbi
tevékenységi kör felé. Európa szerte a politikusok a piaci viszonyok szabályozását és önszabályozását erőltetik. Mi üdvözöljük
ezeket a törekvéseket és abban bízunk, hogy sikerül tartalommal
is kitölteni. Célunk az, hogy a hazai tejtermelő szektor döntő hányadát képviselve, ebben a folyamatban aktívan is részt tudunk
venni. Ezekről a stratégiai kérdésekről elnökségi és szakbizottsági szinten kívánunk döntést hozni.
A tenyészállatok iránti kereslet a külföldi partnerek részéről
erősnek mondható, bár némi megtorpanást észleltünk, amit a
nyári szabadságolásoknak és a pénzügyi lehetőségek szűkülésének tudhatunk be. Ráadásul a konkurens külföldi kínálat erősödik a holland és a német üszőkkel.
A kiállítási szezon további két eseményére is készülünk.
A debreceni Farmer-Expo és a Kaposvári Állattenyésztési Na-

2012/3

pok (KÁN) regionális érdeklődésre tarthat számot. A szervezésben aktívabb szerepet kell vállalnunk a debreceni rendezvény
kapcsán, hiszen dr. Béri Béla tanár úr pótolhatatlan tapasztalataihoz és munkájához kell részben felnőnünk.
A 2013-as Európai Holstein Bajnokság szervezési munkálatai
gőzerővel zajlanak. Óriási küzdelem zajlik a színfalak mögött,
hiszen például szinte vérre menő viták övezik a bíró személyének kiválasztását. Nagy a tét, még soha nem jelezte részvételi
szándékát ennyi ország.
Nyári kiadásunkhoz még egyszer jó szórakozást kívánok!

www.holstein.hu
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Tisztelgés és búcsú Szaleczky Lajostól
Közeli munkatársként nehéz szívvel tudom e sorokat elkezdeni. Tudtuk, hogy több mint egy éve súlyos betegséggel küzdött Szaleczky Lajos, aki Érendréden – a mai Románia területén – Ady Endre szülőföldje
közelében született 1923. szeptember 19-én.
A kór legyőzte és életének 89. évében, 2012. április 13-án bekövetkezett a visszavonhatatlan és itt hagyott minket.
Néhány mondatban szeretnék megemlékezni életútjáról. Érettségi bizonyítványát a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban kapta 1943ban, felsőfokú tanulmányait Kolozsvárott a Mezőgazdasági Főiskolán
kezdte meg. A II. Világháború szörnyűségei és hadifogság után tanulmányait Keszthelyen, az Agrártudományi Egyetemen fejezte be 1947-ben.
Első munkahelye a Mezőgazdasági Kamara jogutódjánál a Duna-Közi
Földművelésügyi Tanácsnál Kecskeméten volt, ahol fogalmazóként
kezdte meg szakmai pályafutását.
A Kecskeméti Kísérleti Tangazdaságban dolgozott 1950-51-ben. Szorgalmára felfigyelve kinevezték a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság igazgató-helyettesévé (főagronómusává) és az általános szakmai irányítás
tartozott a feladatai közé (1951-1956).
A Földművelésügyi Minisztérium főelőadójaként az állattenyésztés tartozott a munkakörébe 1956-1957.
FM Kísérleti és Tangazdaságok Termelési Igazgatóságán osztályvezetőként dolgozott 1957-től.
Szakmai életútja 1961-től az FM Állami Gazdaságok Főigazgatóságán folytatódott.
1967-85 között az Állami Gazdaságok Országos Központjában töltött be magas beosztást.
Aktivitása igazából nem szűnt meg 1985-ös nyugdíjba vonulásával sem. Közel négy és fél évtizeden keresztül
dolgozott az állami gazdaságok családjában, tevékenysége elsősorban az állattenyésztés területét ölelte fel.
A kísérleti és tangazdaságokban az állattenyésztés szervezése és irányítása képezte a feladatát.
A FM Állami Gazdaságok Főigazgatóságán a hatvanas évek legelején kapta feladatul a modern, nagyüzemi
baromfihús és tojástermelési rendszer kialakítását (Bábolna, Bóly).
Számos nemzetközi konferencián, európai és világkonferencián vett részt. A hibrid baromfi megismertetése, elismertetése terén és a szakosított nagyüzemi telepek kialakításában meghatározó szerepet vívott ki magának.
A hazai szarvasmarha tenyésztés megújításába az 1960-as évek legvégén kapcsolódott be. Tevékeny szerep
jutott neki a holstein program végrehajtásában, a tenyésztési, technikai, technológiai bázis kiépítésében. Jelentős szerepet vállalt a gazdaságok szarvasmarha tenyésztési, szaporodásbiológiai, tartási, üzemeltetési és
takarmányozási módszereinek kialakításában. Részt vett a holstein fajta magyarországi adaptálásában, hasznosításában, elterjesztésében és országos népszerűsítésében.
Az állami gazdaságok alkalmazásában – 35 év alatt – 20 európai és tengerentúli országban 72 alkalommal tanulmányutakon, konferenciákon és üzleti tárgyalásokon vett részt.
Kapcsolatot épített a világ legfejlettebb baromfitenyésztő és szarvasmarha-tenyésztő vállalatainak, szervezeteinek képviselőivel.
Feladatát képezte az USA-ból, Kanadából és európai országokból közel 15.000 szűz és vemhes üsző kiválogatása és vásárlása (importja).
Több alkalommal részt vett a Holstein Nemzetközi és Világkonferenciákon, kezdeményezte és szervezte az 1983.
évi magyarországi Első Nemzetközi Holstein Konferenciát. Tevékeny szerepet vállalt az 1992. évi Magyarországon megtartott VI. Holstein Világkongresszus megrendezésében.
A Holstein Genetika Kft. megteremtésében is tevékeny volt, hiszen a Kft. 1990. márciusi indulásától a Felügyelő
Bizottság elnökeként aktív részt vállalt a sikeres munka érdekében.
Az évek során több kormány, tudományos és nemzetközi kitüntetésben részesült.
Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója, Munka Érdemrend, Ujhelyi Emlékérem nyugtázta szakmai munkásságát.
Az USA-ban 1989-ben az Év Nemzetközi Embere kitüntetésben részesült, erre a díjra volt talán a legbüszkébb,
melyet az Amerikai Egyesült Államok elnöke, idősebb George Bush aláírása fémjelzett a diplomán. Európai és
magyar szakemberek is kevesen részesültek még ebben az elismerésben az elmúlt évtizedekben.
A Pannon Agrártudományi Egyetemen Keszthelyen Aranyoklevelet kapott.
Különféle kiadványok szerzőjeként, illetve szerkesztőjeként is nevet szerzett magának. 15 éven keresztül szerkesztette a Holstein Tenyésztés című kiadványt.
A „Holstein Magyarországon” könyv szerkesztője, a Magyar Állattenyésztés szakfilm szerzője.
Munkásságát az igényesség, a minőség iránti elkötelezettség és a nemzetközi integráció jellemezte legjobban.
A magyarországi holstein adaptálásában és meghonosításában elévülhetetlen érdemeket vívott ki magának
gyakorlati és tudományos szakmai körökben egyaránt.
Gödöllő, 2012. június 11. 									
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Tenyésztési aktualitások
XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Hódmezővásárhely – 2012. május 11-13.
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, HFTE
Ismét komoly előkészületek előzték meg a Hódmezővásárhelyen megrendezett XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítást. Kollégáimmal számos tenyészetben jártunk a válogatások alkalmával, hogy a
gazda legszebb egyedeit találjuk meg közösen az idei nemzeti holstein-fríz
bajnokságra.
Külön öröm volt számomra, hogy nagyon sok ismerős egyeddel találkozhattam a szelekciós munka során, akik már korábbi kiállításokon részt
vettek. Mint minden tenyésztőnek, úgy a küllemi bírálóknak is vannak
kedvenc egyedeik, így a válogatások során mindig előtérbe kerülnek az
új esélyesek mellett. Így került a csapatba az Agronómia Kft. Goldwyn
apaságú tehene, a mezőhegyesi Samuelo apaságú csodálatos tehén, aki tavaly osztályának legszebb tőgyű tehene címet is elnyerte, a Körös 2000
Kft. Potter apaságú vemhes üszője és a Kisdombegyházi Agro-Ferr Kft.
Titanic apaságú 10. osztályban induló tehene is, aki már harmadik kiállításán vett részt. A Békési Egyetértés Kft. Tóbiás Wade apaságú tehene
kiváló tőgyével méltán képviselte osztályában a hazai genetikát. Ki kell
emeljem a medgyesegyházi Haladás Plus Kft. Dolcrest apaságú második
helyet elért vemhes üszőjét és az orosházi Agro-M Zrt. Goldwyn apaságú
tehenét is. A dél-alföldi régió tenyészetei mindig nagy létszámú csapattal
képviseltetik magukat a kiállításon. Így történt ez idén is, hiszen a kiállított
egyedek közel felét ebből a térségből indították a versenyben. A három legnagyobb létszámot felvonultató tenyészet már hosszú évek óta a házigazda
Hód-Mezőgazda Zrt.(15) mellett a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.(12) és
az Agronómia Kft.(12) Deszkről.
Kedves színfolttal indult a kiállítás a megnyitó ünnepséget követően.
A Génbank-Semex Magyarország Kft. kezdeményezésére az amerikai hírességek mintáját alapul véve a Kft. kiállítói standja előtt a cég érdekeltségi

hangulatát és történéseit egy pillanatra.
Összességében 33 tenyészet 131
holstein-fríz egyede érkezett idén
Hódmezővásárhelyre, hogy a
nemzeti show keretein belül ös�szemérje szépségét. 10 osztályban
vonultak fel az állatok a ringben
az Írországból érkezett Tom Kelly
előtt. A kiírás a korábbi évek hagyományait követve életkorra vonatkozóan határozta meg a potenciális versenyzők körét.
Az Egyesület a korábbi éveknek
megfelelően a legeredményesebb
tenyészetnek járó díj megítéléséhez pontversenyt hirdetett, amely a
Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. sikerét hozta. 68 pontjával előzte meg
az 53,5 pontot gyűjtő deszki Agronómia Kft-t és az 50 pontot elérő Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt-t.
Egy rövid statisztikai elemzéssel szeretném szemléletesebbé tenni a régiók
részvételét és eredményességét a XIX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon:
Pontszámok:					
Dél-Dunántúl: 		
62
Észak-Dunántúl:
85
Észak-Magyarország:
37
Észak-Alföld: 		
118
Dél-Alföld: 		
158,5
Kiállítók:
Dél-Dunántúl: 		
Észak-Dunántúl:		
Észak-Magyarország:
Észak-Alföld: 		
Dél-Alföld: 		

5
8
7
5
8

Kiállított egyedek:
körébe tartozó apaságú győztes egyedek számára Csillagavatási ünnepséget rendeztek, megemlékezve ezzel a korábbi győztesekről.
Hasonló megemlékezés történt a kiállítás-szervező Hód-Mezőgazda Zrt.
részéről is, akik valamennyi állatfajta kiállítási területének közelébe egy
emlékoszlop felállításával tisztelegtek valamennyi addigi győztes emléke
előtt. Mindkét esemény újra emlékezetünkbe idézte a korábbi kiállítások
8 Holstein Magazin

Dél-Dunántúl: 		
Észak-Dunántúl: 		
Észak-Magyarország:
Észak-Alföld:		
Dél-Alföld: 		

13
20
16
24
58
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Az ügyességi verseny résztvevői:
Sorszám

Név

Egyed
katalógusszáma neve

Cég

korosztály

1

Pipis Tamás

“Haladás Plus” Kft., Medgyesegyháza

102

Zsófi

Sz

2

Korhammer Norbert

Agronómia Kft., Deszk

103

Hímes

Sz

3

Immerhofer Patrik

Petrobelli Farm Kft., Jásztelek

107

Mirinda

Sz

4

Juhász Ferenc

Agrocentina Kft., Tiszanána

112

Aloska

Sz

5

Immerhofer Benjamin

Petrobelli Farm Kft., Jásztelek

107

Mirinda

Sz

6

Bodaki Csaba

Milkmen Kft., Paks-Földespuszta

113

Előtte

Sz

7

Müller Judit

Bóly Zrt., Bóly

115

Tüsi

Sz

8

Géczi Gergő

Agrocentina Kft., Tiszanána

117

Pipacs

Sz

9

Dóri Tibor

Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

118

Vodka

Sz

10

Végi Csilla

Bóly Zrt., Bóly

203

Arany

Sz

11

Szabics István

Borjádi Mg. Zrt., Borjád

205

Fakó

Sz

12

Immerhofer Andreas

Petrobelli Farm Kft., Jásztelek

206

Jumpshots

Sz

13

Bata Imre

Jászkiséri Laktored Kft., Jászkisér

209

Rövid

Sz

14

Sinkó Tekla

Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

211

Viki

Sz

15

Németh György

Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

212

Ica

Sz

16

Török Gábor

Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

303

Kakukk

Sz

18

Zsemkó Tamás

Geo-Fríz Kft., Onga

310

Onga Gin Tonic

V

19

Zsingellér János

Agronómia Kft., Deszk

401

Brumi

T

20

Somogyi Erzsébet

Tirus Mg. Zrt., Kisújszállás Márialaka

403

Tirus FBI Flóra

T

21

Szemán Lajos

Geo-Fríz Kft., Sárospatak

405

Gólya

T

22

Sipos Szilárd

Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd

502

Lidérc

T

23

Apjok István

Geo-Fríz Kft., Sárospatak

504

Zsenka

T

24

Huszár József

Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt. Pusztavám

512

Hegyes

T

25

Zsingellér Éva

Agronómia Kft., Deszk

804

Gerle

T

26

Zvekán Szandra

Bóly Zrt., Bóly

805

Gangos

T

27

Tóth Zoltán

Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

1008

Bagó

T

Immáron szokásos, látványos és egyben szórakoztató színfoltja a rendezvénynek a felvezetők ügyességi versenye. Idén 27 lelkes jelentkező tette
próbára tudását, hogy állatával mennyire ügyesen tudja teljesíteni a feladatokat.

Végső sorrendben az újonnan debütáló Bodaki Csaba lett az első, aki Paksról érkezett 139 pontot szerezve.
2012/3

Második helyen a már rutinos versenyzőnek számító sárospataki Apjok
István végzett 133 ponttal.
www.holstein.hu
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haza a családi gazdaságba. Amit még a fiatalemberről tudni kell, hogy a
Hódmezővásárhelyi Gregus Máté Tagintézmény tanulója és jövőjét az állatok közelében az állattenyésztés területén tudja elképzelni.
A második helyezett a szintén harmadszorra induló tizenkét esztendős Szokol Evelin. Az ő helyezése azért is nagyszerű eredmény, mert saját üszőjével nem indulhatott állategészségügyi okok miatt, de ez nem szegte kedvét, hanem egy számára ismeretlen „kölcsönüszővel” indult a versenyen.
Evelin Mezőhegyesen jár általános iskolába és nagyon sokféle állata van
otthon, lova, kutyái, macskái és gekkója mellé most a második helyezett
díjával, egy báránnyal térhetett haza.

A harmadik helyet a szintén újoncként fellépő pusztavámi Huszár József
nyerte el 130 pontot gyűjtve. Gratulálok!

A harmadik helyezett Sinkó Tekla 18 éves és szintén rutinos versenyzőnek
számít. 2007 óta indul, immár ötödször, mint ifjú felvezető. Az első versenyét megnyerte és kétszer lett harmadik.
Tiborhoz hasonlóan a Gregus Máté Tagintézmény tanulója, jövőre érettségizik. Nem áll távol tőle sem az állattenyésztés, dédnagypapája után ő is
lovakkal foglalkozik, szabadideje nagy részét lovaglással tölti.

Nem volt újdonság a kiállításon az ifjú felvezetők versenye, de szívünkhöz talán az egyik legközelebb álló programként tartjuk számon ezt az
eseményt. Nagyon jó látni, hogy minden évben újabb és újabb fiatalok kapnak kedvet, de az előző évek résztvevői sem veszítik el lelkesedésüket. Az
esemény színvonalát nem csak a 13 ügyes felvezető, a szép tenyészállatok
emelték, hanem a verseny bírója, Tom Kelly is, aki örömmel vállalta el a
pénteki show-bírálat után ezen a versenyen is a legjobbak kiválasztását.
A résztvevők:
Szokol Evelin – Mezőhegyes			
Bozsó Csanád – Medgyesegyháza
Innerhoffer Patrik – Jásztelek
Banga Zsanett – Hódmezővásárhely		
Korhammer Norbert – Deszk			
Herczeg Krisztián
Innerhoffer Benjámin – Jásztelek
– Hódmezővásárhely
Boros Attila – Bóly				
Sinkó Tekla – Hódmezővásárhely		
Pribojszki Dominik – Medgyesegyháza Dóri Tibor – Hódmezővásárhely
Herczeg Barbara – Hódmezővásárhely Halász Melody – Hódmezővásárhely
A verseny első helyezettje
nem más lett, mint a tavalyi
győztes hódmezővásárhelyi
Dóri Tibor. A 17 éves fiatalember már harmadszorra
vesz részt a felvezetői versenyen. Első alkalommal a
szintén előkelő harmadik
helyet tudhatta magáénak.
Tibor a versenyszabályoknak megfelelően bemutatta
az előző évben nyert üszőt,
így idén az ismételt első helyezésének köszönhetően
három tenyészállatot vihetett
10 Holstein Magazin

Szombaton és vasárnap a délutáni programok között szerepelt a holsteinfríz fejési és nyírási bemutató. A tavalyi évben kezdtük meg ezt a fajta promóciós és ismeretterjesztő tevékenységünket. Célunk a fajta szélesebb körű
megismertetése a közönséggel, valamint a tej és tejtermékek fogyasztása
iránti érdeklődés felkeltése. Szombaton a jó időben számos érdeklődő tekintette meg ezt a programot. Sajnos a vasárnapi mostoha időjárás már nem
kedvezett sem a látogatóknak sem a kiállítóknak, így az érdeklődők száma
lényegesen alulmúlta az előző napit.
Zárógondolatként köszönöm a kiállítás szervezőinek és a tenyészállatokat
felvonultató tenyésztőknek azt az áldozatos munkát, aminek eredményeként ilyen magas színvonalú rendezvényt tudhattunk magunkénak 2012ben Hódmezővásárhelyen.
További eredményes munkát kívánok minden kedves Tenyésztőnknek!
2012/3
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A HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória

Holstein-fríz szűzüsző I. kategória

Harmadik helyezettje: a 205 katalógusszámú 30804 2788 6 FAKÓ
19324 Jenny-Lou Mrshl Toystory-ET×16422 Alzi Juror Ford
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Harmadik helyezettje: a 114 katalógusszámú 30368 9096 4 TEQUILA
18332 Magor GB Citadella Stormatic-ET×19441 BG Equator Ramos
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., Lajoskomárom

Második helyezettje: a 113 katalógusszámú 33167 1359 2 ELŐTTE
19324 Jenny-Lou Mrshl Toystory-ET×15611 Paradise-R Sailor 95-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks

Első helyezettje: a 110 katalógusszámú 32312 3454 5 GOLGOTA
18601 M. Búzakalász Cuba Vitus×18786 Pero Don Quijote Morty
Tenyésztő és tulajdonos: Mocsai Búzakalász Szövetkezet, Mocsa

2012/3

Második helyezettje: 209 katalógusszámú 31703 6431 8 RÖVID
22133 Genos Laon×17702 Vanzetti Valentein Raul-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Jászkiséri Laktored Kft., Jászkisér

Első helyezettje: a 203 katalógusszámú 32420 7739 3 ARANY
21430 Golden-Oaks ST Alexander-ET×18781 Art-Acres Mtoto Dale 448-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

www.holstein.hu
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Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória

Holstein-fríz tehén IV. kategória

Harmadik helyezettje: a 304 katalógusszámú 39007 3473 8 CSALOGÁNY
21426 Lylehaven Lightning×15556 BG Teuton Wade
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Harmadik helyezettje: a 410 katalógusszámú 32238 5830 6 ONGA
DRINK MOIRA
Apja: 19203 BG Drink Integrity-ET×15548 Saphir-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga

Második helyezettje: a 309 katalógusszámú 30146 6288 4 ICA
21257 Koepon Dolcrest×16993 Comestar Stormatic-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Haladás Plus Mg. Kft., Medgyesegyháza

Első helyezettje: a 315 katalógusszámú 30368 8588 3 PANNONIA
18822 Gilette Brilea F B I×16993 Comestar Stormatic-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., Lajoskomárom
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Második helyezettje: a 403 katalógusszámú 32075 8368 4 TIRUS FBI
FLÓRA
18822 Gilette Brilea F B I×18715 Braedale Goldwyn
Tenyésztő és tulajdonos: Tirus Mg. Zrt., Kisújszállás, Márialaka

Első helyezettje: a 411 katalógusszámú 30350 6398 3 RÁMÁS
19066 Erbacres Damion×19238 R-E-W Buckeye-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
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deukalac UDP 39
OPTICON® - egyedülálló eljárás a védett fehérje gyártásban
A nagytejű tehenek olyan minőségi takarmányt igényelnek, amelynek a fehérjéi nem bomlanak le a bendőben,
de felhasználhatóak a vékonybélben. A Német DTC (deukalac) olyan mechano hidro-termikus feldolgozási módszert
fejlesztett ki, amellyel a fehérjék jelentős részét védetté teszik a bendőben történő lebomlástól.
A takarmánnyal bevitt fehérjék egy részét a bendőben lévő mikroorganizmusok lebontják. A bendőben lebomló
fehérjék szükségesek a mikrobiális fehérjék termeléséhez, amellyel napi 23 kg-os termelési szintig biztosított a tejelő
tehenek fehérjeszükséglete. A fehérjék egy része nem bomlik le a bendőben, ezeket a fehérjéket by-pass vagy UDP
(Undegradable Dietary Protein) fehérjéknek nevezzük. A takarmányok többsége tartalmaz bizonyos mennyiségű bypass fehérjét, amely kielégíti az alacsony tejtermelési szint igényét. A helyzet akkor változik, ha gazdaságossá akarjuk
tenni a termelést, ki akarjuk használni az állomány genetikai lehetőségeit és növelni akarjuk a tejtermelést. Ebben az
esetben megnövekszik a by-pass fehérjék iránti igény, amelyet nem tudunk hagyományos takarmányokkal biztosítani.
Ezért a nagy termelésű tehenek takarmányába be kell építeni bizonyos mennyiségű, bendőben nem lebomló fehérjét.
Két alapvető feltételnek kell megfelelniük azon termékeknek, amelyek mint védett fehérje szerepelnek a tehenek
takarmányában:
1. a fehérje védett legyen a bendőben történő lebomlástól
2. a fehérje képes legyen a vékonybélben lebomlani (aminosavak) és felszívódni
Több olyan módszer és technológia létezik a fehérjetakarmányok átalakítására, mellyel növelik a bendőben nem
lebomló fehérje arányát. A legelterjedtebbek azok a módszerek amelyek a Maillard-reakciót használják a védett
fehérje arányának növelésére. A védett fehérje aránya az ilyen termékekben ugyan magas, de a takarmányozási
szakemberek véleménye szerint kérdéses a fehérjék hasznosulása a vékonybélben. Piacon vannak különböző olyan
védett fehérjék is (főleg extrahált szójadara alapú) amelyeket formaldehiddel vagy egyéb kémiai anyaggal kezelnek.
Ezeket a termékeket az utóbbi időben biztonsági okokból kezdik mellőzni, mert a formaldehid megjelenhet a tejben is
szermaradványként.
A CNCPS módszer ( Cornell Nettó Szénhidát és Fehérjeértékelési Rendszer)
A by-pass fehérjék emészthetőségének értékelésére használt módszer, amely a fehérjéket 5 csoportba sorolja
aszerint, hogy milyen gyorsan bomlanak le a bendőben és mennyire emészthetőek a vékony- bélben.
’A’ frakció: az NPN anyagok - a bendőben gyorsan és teljes mértékben lebomlanak.
’B1’ frakció: globulinok és albuminok - a bendőben gyorsan lebomlanak (10 percen belül).
’B2’ frakció: a legtöbb albumin és glutén - lassan bomlanak le a bendőben, a vékonybélben felszívódnak.
’B3’ frakció: prolaminok, nagy molekulájú fehérjék és denaturált fehérjék, amelyek bendőbeli lebomlása
elhanyagolható, de a bendő utáni emészthetőségük is csökkent.
’C’ frakció: a Maillard-reakció termékei valamint a ligninhez kötött nitrogének - nem bomlanak le és ezért nem
emészthetők sem a bendőben sem a vékonybélben. A védett fehérje minősége attól függ, hogy milyen mértékben
tartalmaz B2 és B3 frakciót.
Az OPTICON® eljárás lényege:
Mechano hidro-termikus ( gőz, hő, nyomás) kezelési eljárás, amelyet a német DTC (Deutsche Tiernahrung
Cremer) fejlesztett ki és védett le 1998-ban. Szigorú kritériumok alapján ellenőrzik a hőmérsékletet, nedvességet és
nyomást, amelyek együttes hatására megváltozik a bendőben nem lebomló fehérje aránya úgy, hogy közben a vékonybélben történő emészthetőségük megmarad. Más egyéb eljárásokkal ellentétben az OPTICON® eljárás pozitív
hatással van a rostok (főként NDF frakció) emészthetőségére is. Az OPTICON® eljárás következtében nem növekszik
meg a C frakció (emészthetetlen anyagok) hányada a termékben. Az ilyen eljárással előállított termékeket Németországban 1998 óta, Horvátországban 2003 óta használják. Több éves ellenőrzés és a minták vizsgálatai is alá támasztották, hogy az így előállított védett fehérje (by–pass fehérje) termék nyersfehérjéjének védett hányada legalább
60 %, 8%/órás passzázsnál.

A deukalac termékeket Magyarországon forgalmazza:

Péntek László
Nyugat-Magyarország
+36-30/523-8720
pentek.laszlo@kjk-agroteam.hu
2012/3

Szemlits Imre
Kelet-Magyarország
+36-30/310-7457
szemlits.imre@kjk-agroteam.hu

H-7200 Dombóvár
Gábor Béla u. 55.
info@kjk-agroteam.hu
www.kjk-agroteam.hu
www.holstein.hu
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Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén V. kategória

Holstein-fríz tehén VI. kategória

Harmadik helyezettje: a 502 katalógusszámú 33025 1017 4 LIDÉRC
20985 Rauscher Mars 999-Grand-ET×19238 R-E-W Buckeye-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd

Harmadik helyezettje: a 601 katalógusszámú 31913 9447 5 ACI
20979 Overside Ashton×18890 Deslacs Offroad-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lakto Kft., Dabas

Második helyezettje: a 510 katalógusszámú 33082 1182 4 MARGÓ
20623 Blue-Haven Ltd Brick-ET×18695 Ridge-Star Jammer-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

Első helyezettje: a 503 katalógusszámú 32835 3571 7 ICA
19511 Sandy-Valley Bolton-ET×16422 Alzi Juror Ford
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

14 Holstein Magazin

Második helyezettje: a 609 katalógusszámú 30232 7307 5 CECIL
18174 Gavor×18458 Kings-Ransom M Duce-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom

Első helyezettje: a 602 katalógusszámú 33082 0785 4 ROZI
20153 Palmcrest Blitz Blade-ET×16886 MR Jed Approval-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely

2012/3
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Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén VII. kategória

Holstein-fríz tehén VIII. kategória

Harmadik helyezettje: a 705 katalógusszámú 30230 7260 5 AMÁL
19184 Bofram Lucky Star-ET×16598 Ménesbirtok Zéta James
Tenyésztő és tulajdonos: Körös 2000 Kft., Szeghalom, Halas puszta

Harmadik helyezettje: a 804 katalógusszámú 30350 5254 9 GERLE
Apja: 19671 EK-Oseeana Adrenaline-ET×17550 Roylane Jordan-ET
Tenyésztő, tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Második helyezettje: a 702 katalógusszámú 32505 8900 8 RIGÓ
19511 Sandy-Valley Bolton-ET×16815 Zidane-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes

Második helyezettje: a 807 katalógusszámú 30350512704 DRANICA
18715 Braedale Goldwyn×16913 Canyon-Breeze Allen-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk

Első helyezettje: a 707 katalógusszámú 32505 8682 1 BOUKJE
19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET×16993 Comestar Stormatic-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes

Első helyezettje: a 803 katalógusszámú 32238 4641 9 ONGA JUCAR
FODROS
19403 Pasquero Jucar-ET×18064 Ijsselvliedt Breakout
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga
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Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén IX. kategória

Holstein-fríz tehén X. kategória

Harmadik helyezettje: a 902 katalógusszámú 31316 4816 5 LOTTÓ
19274 Van-Wagner Sanskrit-ET×16027 Peckenstein Elton Curtis-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dunakiliti Agrár Zrt., Dunakiliti

Harmadik helyezettje: a 1003 katalógusszámú 32797 1243 8 GÉM
Apja: 18452 Mainstream Magical-ET×14707 Ridge-Heights Malloy
Tenyésztő és tulajdonos: Horváth Antal György, Lajoskomárom

Második helyezettje: a 908 katalógusszámú 30232 5955 6 VIKTÓRIA
18292 Keystone Potter×16418 Lutz-Meadows MB Mozer-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom

Második helyezettje: a 1007 katalógusszámú 32455 3211 2 CSALOGÁNY
15548 Saphir-ET×15333 Italie Mas
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

Első helyezettje: a 905 katalógusszámú 30232 6102 5 VILI
17645 O-Bee Manfred Justice-ET×16882 Fustead Emory Blitz-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom

Első helyezettje: a 1001 katalógusszámú 32835 0609 2 TÍMEA
15548 Saphir-ET×15611 Paradise-R Sailor 95-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

2012/3
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Egyesületi élet
A csapatverseny harmadik helyezettje a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.,
második helyezettje az Agronómia Kft,, Deszk,
első helyezettje a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a kiállítás
nagydíját a 905-ös katalógusszámú VILI nevű tehén kapta, melynek apja
17645 O-Bee Manfred Justice-ET, tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., Biharnagybajom
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete az előző évekhez hasonlóan
különdíjat ajánlott fel:

Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredményesebben
szereplő tenyészet részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., aki a kiírás alapján 68
pontot szerzett. A díjat átadta: Harsányi Sándor területi igazgató, küllemi
bíráló, átvette Madar László ágazatvezető.

A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. a 315 katalógusszámú
PANNONIA, 18822 Gilette Brilea FBI apaságú vemhes üsző bemutatásáért. A díjat Szili József ügyvezető igazgató vette át Jakab Lajostól, aki a
HFTE területi igazgatója és küllemi bírálója.

A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató gazdaságok tenyésztést
irányító szakemberei közül évente egy alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon – AZ
ÉV TENYÉSZTŐJE címet adományozza a
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete.
Az év tenyésztője 2012-ben Bodó Csaba a
Berek-Farm Kft., Tisztaberek tulajdonosa. A
díjat Bognár László, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője adta át.
Bodó Csabával részletes beszélgetést olvashatnak a lap 29. oldalán.
A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 905 katalógusszámú
VILI tehén bemutatásáért.
A díjat Bőr Károly vette át Tomas Kelly-től, a kiállítás bírájától.
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A kiállítás Junior Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bóly Zrt. a 203 katalógusszámú ARANY
21430 Golden-Oaks ST Alexander-ET apaságú szűz üsző bemutatásáért.
Végi Csillának a díjat Tom Kelly adta át.
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Egyesületi élet
A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., a 707 katalógusszámú
BOUKJE, 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET apaságú tehén
bemutatásáért.
A díjat Kun Mihálynak, a Zrt. vezérigazgatójának Sebők Tamás területi
igazgató, küllemi bíráló adta át.

A kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta az Agronómia Kft. a 411 katalógusszámú RÁMÁS,
19066 Erbacres Damion apaságú tehén bemutatásáért.
Korhammer János fiával vette át az elismerést a XI. Nemzeti Holstein
Show bírájától.

A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 905 katalógusszámú
VILI, 17645 O-Bee Manfred Justice-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A plakettet Berkó József területi igazgató, küllemi bíráló nyújtotta át Madar Lászlónak.

2012/3

A kiállítás Senior Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Geo-Fríz Kft. a 803 katalógusszámú ONGA JUCAR
FODROS, 19403 Pasquero Jucar-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A tenyészetnek járó elismerést Zsemkó Tamás kapta Tom Kellytől.

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., a 707 katalógusszámú
BOUKJE, 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET apaságú tehén bemutatásáért.
Pénzjutalom: 200.000 Ft. A díjat és a pénzjutalmat átadta Kőrösi Zsolt,
tenyésztésvezető, átvette Kun Mihály vezérigazgató.

A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A nagydíjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., a 905 katalógusszámú VILI nevű, 17645 O-Bee Manfred Justice-ET apaságú tehén
bemutatásáért. Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Bognár László, ügyvezető igazgató,
HFTE. A nagydíjat Madar László ágazatvezető vette át.

www.holstein.hu
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Vásárhelyi életképek
◄ A 2012. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a legeredményesebb
tenyészbika tulajdonosának vándorserleget ajánlott fel az egyesület.
19530 BG E.T. SHOTTLE-ET tulajdonosa a Bos-Genetic Kft., Martonvásár
A díjat átvette dr. Monostori István ügyvezető, átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető.

► Baranyai Sándor elnök a Magyar
Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége által alapított
Csukás Zoltán-díj átadásával Bognár László szakmai
munkáját ismerte el.

◄▲ A Génbank-Semex Magyarország Kft. emlékcsillag kőbe vésésével fejezte ki
nagyrabecsülését azon nagydíjas egyedek tenyésztőinek, akik a mezőhegyesi állomás genetikáját képviselik. A 19-ből hét nem is rossz arány.

20 Holstein Magazin

▲ Azért valljuk be: ha itt kell szakmai grémium előtt döntenünk, megizzadtunk volna…

▲ Kell egy kis pihenő.

2012/3

◄▲ A nagydíjas tőgy menet közben…

▲► Egy éve határoztuk el, hogy testközelbe hozzuk a fogyasztókat. Ez a program azóta is
sikeres és biztosan pozitívan befolyásolja a tejtermékek megítélését.

◄▲ A felvezetőverseny kis
felüdülés, játék, de egyben
pontos odafigyelést is követel
a jelentkezőktől. Főleg, ha új
feladat, jelesül a „bálaugrás” is
szerepel a leosztásban.
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Sikeres újoncok
és visszatérők
Berkó József
Az Alföldi Állattenyésztési Napok
a közép-magyarországi régióban is
nagy népszerűségnek örvend. Azon
tenyészetekből, amelyek hozzám tartoznak, hatan vettek részt az idei kiállításon. Szereplésük sikeres volt, mivel mindenkinek sikerült
legalább egy pontszerző helyet megszereznie.
A visszatérők közül talán a Petrobelli Farmnak volt a legnehezebb dolga. Egy tavaly nyári tornádó gyakorlatilag letarolta a
telepet. Ha ez az esemény a szenzációra éhes média tudomására
jut, egy hétig élhetett volna belőle. Ennek ellenére lelkesedésük
nem lankadt és két szép üszővel az idén is elindultak Vásárhelyen. Munkájuk gyümölcse egy ötödik helyezés az első kategóriában.

Az Agroméra Zrt. az előző évi kiváló eredményt elért üszőjével és annak apai féltestvérével nevezett a vemhes üszők között.
Egy éven át igyekeztek megőrizni a győztes minden jó tulajdonságát, ennek ellenére a népes és erős mezőnyben nekik is az
ötödik helyig sikerült eljutni.

A legsikeresebb visszatérő a Mocsai Búzakalász Szövetkezet
volt. Nem rendszeres kiállító, de ha megjelenik, akkor általában
nagyon szép eredményt szokott elérni. Így volt ez most is az első
csoport első helyével. Ez az eredmény önmagában is kiváló, de
ha a győztes Golgota származását jobban megnézzük, akkor a
telep méltán lehet még büszkébb. Rendhagyó módon most nem
az anyai oldal az érdekes, hanem az apai. A Mocsai Búzakalász

Cuba Vitus hazai tenyészértékkel forgalmazott bika, melynek
anyja Mocsai Búzakalász Teuton Süsü egykori kiállítási győztes. A nevekből jól látható, hogy a nőivar mellett a tenyészbika
előállítás is a telep munkáját dicséri.
A tiszanánai Agrocentina Kft. lehetőségeit kitűnő genetikai
alapok és nagyon nehéz körülmények jellemzik. Heves megye
2200 körüli tehénlétszáma mutatja, nem könnyű a holstein tenyésztés ebben a megyében. Ezért számít nagyszerű dolognak,
hogy csatlakoztak az Alföldi Napok kiállítóinak népes táborához. A csapat legszebb tagja már egy évvel ezelőtt képbe került,
de a bemutató időpontok nem találták megfelelő laktációs fázisban. Most tavasszal viszont minden szépen alakult, és ezekhez
csatlakozott a telepvezetés lelkes felkészítő munkája, melynek
eredményeképpen a kilencedik kategória negyedik helyét sikerült megszerezni. A kör erősségét jelzi, hogy innen került ki
a későbbi Grand Champion. A sorrend kialakulása után a bíró
indoklásában kiemelte, hogy a csoport legszebb testű állata a negyedik helyre sorolt Kerek.

A Kunhalom Agrária Kft. nagy kiállítási gyakorlattal rendelkező tenyészet. Hosszú évek óta Magyarország összes show-ján,
sőt még nemzetközi porondon is sikeresen szerepel. Az idei
csapatuk legsikeresebb tagja az a Kunhalom PJ Marha Ace, aki
a 2011-es év összetett tőgy győztes birtokosaként érkezett, és
most a nyolcadik kategória negyedik helyéig jutott.

A Jászkiséri Laktored Kft. is először vett részt a vásárhelyi
versenyen, sőt show-bírálati szereplése is előző évi OMÉK-on
kezdődött. Ez a lelkesedés érződött, amikor meghívtak a csapat
összeállításában segédkezni. Sajnos az első jelöltek megtekintése után, amelyek tehenek voltak, azt kellett mondanom, hogy
a látott állatok, bár nagyon szépek, nem elég erősek egy bírálati
ringbe. Ez a munkánk legnehezebb része, amit csak egy módon
22 Holstein Magazin
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lehet könnyíteni, ha az állomány újbóli átvizsgálása után sikerül
olyan egyedet vagy egyedeket találni, amelyet bátran javasolhatunk további felkészítésre. Csak így lehet, így KELL, megőrizni a tenyésztők lelkesedését. A szerencse mellém állt, jobban
mondva, néhány óra keresés után a több mint 100 üszőt számláló
csoportban elsétált előttem. A Rövid nevű növendék meghálálta
a bizalmamat és a felkészítők munkáját. Csoportjában a nagyon
értékes második helyet szerezte meg, a későbbi Junior Reserve
Champion mögött.

Az élet úgy hozta, hogy az ország négy legkevesebb holstein
tehenet számláló megyéjéből háromban én segíthetem a tenyésztők munkáját. Nagy örömmel tölt el, hogy mindhárom megye
sikeresen képviseltette magát ezen a színvonalas kiállításon, bizonyítva azt, hogy a hátrányosabb helyzet ellenére is lehet nagyon jó tenyésztői munkát végezni. Gratulálok nekik és a többi
résztvevőnek az elért eredményhez.

Nemzeti show 2012.
Észak-Dunántúl
Sebők Tamás
Magyarországot a fenti régióból a következő üzemek képviselték Hódmezővásárhelyen:
Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödönmajor
Horváth Antal, Lajoskomárom
Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., Lajoskomárom
Pusztavámi Tejszövetkezet, Pusztavám
Dunakiliti Agrár Zrt., Dunakiliti
Mocsai Búzakalász Szövetkezet, Mocsa
Bakony HO-LI Kft., Zirc
Bovintej Kft., Gecse

csak akkor él át egy tenyésztő,
ha a saját munkájának a gyümölcsét pillantja meg úgy, mint addig
soha. Izgalmas másodpercek, őrjítő pillantások, összevetések, majd
a katarzis! Nos, ettől a pillanattól
nincs visszaút, a „fertőzés” végleges. Innentől már más szemmel
nézzük a show-t, úgy érezzük a
sok munka, ami megelőzte mindazt: MEGÉRTRE! Majd – az eredménytől függetlenül, ha győztünk
azért, ha nem, akkor azért – a kiállítás másnapján fáradtan a hosszú
út után a visszakaranténozás nyűgével a nyakunkban azon kapjuk
magunkat, hogy teheneket, üszőket nézünk… De most más szemmel: vajon jövőre jó lehetne-e? Már azon gondolkozunk, hogyan
mutathatna OTT és vajon mit szólna hozzá a bíró... és ha nem
leszünk ott jövőre, akkor elszalasztottunk valamit.
Évről évre elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Show felülmúlja az
elvárásokat, amelyek nem kicsik, hiszen ezt írtuk már tavaly is.
Viszont jól látszik, hogy a tenyésztői munkának köszönhetően
mindig van magasabb és magasabb léc, melyet meg lehet ugrani! A fenti tenyésztők mindegyike legalább egy pontszerző
helyezést érezhetett magáénak, de Észak-Dunántúlról kerültek
ki osztálygyőztesek, második és harmadik helyek és innen delegálták a Junior Champion üszőt is!
Az eredmények természetesen nem befolyásolják a részvétel
fontosságát, gyakran mondjuk, – bár ez néha szerény vigasz –
hogy a részvétel a fontos. A Nemzeti show-n megjelenni ma már
azonban feltételez egy színvonalat, egy olyan színvonalat, amelyet ma Magyarországon minden tenyésztő elismer. Ennek az
elismerésnek részese mindenki, aki bemutatott tenyészállataival
a megfelelő rangra emeli e kiállítás fényét, megítélését.
Személyes gratulációm mellett bízom abban, hogy jövőre ÉszakDunántúl újult erővel, még szélesebb körben képviselteti majd
magát a Nemzeti Holstein seregszemlén!

Dunakiliti a Tej jegyében
Tejnap 2012
A hagyományokhoz híven – immár 15. alkalommal – Dunakilitin egy nap ismét a tejről szólt. A gazdaság dolgozóin, a helyi
iskola tanulóin, a szakmai közönségen kívül a falu apraja-nagyja

A résztvevőket olvasva találkozhatunk a már jól ismert nevekkel
és szerencsére olyanokkal is, akik első alkalommal vettek részt e
jeles eseményen. Ők azok, akik idén először éreztették meg állataikkal a kiállítás ízét és ők maguk is először élhették át azokat a
pillanatoknak, amikor egy saját állat szerepel a ringben. Szelektálás, felkészítés, szállítás. Több hetes munka azért a pár percért.
Amikor azonban az állat megjelenik a ring bejáratánál, valami
elmondhatatlan érzés fut át tenyésztőjén! Egy olyan érzés, amit
2012/3
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évente ellátogat a már várva-várt „Dunakiliti Tejnapra”. Ekkor
itt minden a tejtermelésért felelős tehenekről, a tejről és a tejtermékekről szól. A programok alatt ad libitum fogyasztásra alkalmas tejkút segít oltani a szomjat, a felszolgálóként tevékenykedő

iskolások pedig gondoskodnak arról, hogy ne találkozhassunk
olyan vendéggel, akinek kezében ne legyen legalább egy szelet
a támogató Óvártej valamely sajttermékéből.
Érdekes információkat hallhattunk a gazdaságról, a tejtermelésről, Németh Attilától az Zrt. ügyvezető igazgatójától, Suri Antal
állattenyésztési igazgató-helyettestől, valamint Légrády Gábor
MVH Győr-Moson-Sopron megyei kirendeltség vezetőtől és Dr.
Rimóczi Natasától a település háziorvosától, akik gyereknyelven
pár percben ecsetelték a tejfogyasztás jelenlegi helyzetét, annak
előnyeit.
A rendezvény kedvencei a pár napos borjak voltak, akik a
Steimann-ketrecekben hősiesen tűrték a gyereksereg rohamát. A
nap hősei pedig a Nemzeti Show-t megjárt csapat tagjai voltak

a szűz üszőtől a harmadikos tehénig, akin büszkén díszelgett a
„bronzéremmel” együtt járó sárga rozetta is.
Ekkor kerültek átadásra a „gazdaság legjobb dolgozói” címek
mellett, – amelyet idén Kiss Istvánné fejőmester és Szokoli Mihály traktoros érdemeltek ki – a tejnap keretein belül futó foci és

rajzverseny díjai is. A díjakat Németh Atilla adta át.
Az eseményről természetesen sem a gyerekek, sem a felnőttek
nem mehettek haza üres gyomorral. A hely szelleméhez talán
egy bográcsos tejberizs vagy tejbegríz illett volna, de a szintén

hagyománnyá váló bográcsos marhapörkölt galuskával továbbra
is bombasikerként zárta a rendezvényt!
A rajzverseny első négy helyezettjének egyik díja, hogy lehetőséget kaptak a telepi iroda falára történő grafiti elkészítésére! Gratulálunk!
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Dél-dunántúli sikerek
Jakab Lajos
A Dunántúl déli részének tenyésztői körében is töretlenül népszerű az
Alföldi Állattenyésztési Napok. Az
évről évre színvonalasabb megmérettetésen ezen térség eddig is számos állattal képviseltette magát.
Az idei évben is nagy erőbedobással és szép reményekkel vágtak neki a válogatásnak és felkészülésnek. A Bóly Zrt., Milkmen
Kft., Bicsérdi Arany-Mező Zrt. mellett új kiállítóként a Borjádi
Mg. Zrt. is bemutatkozott. A jó helyezésekért eséllyel induló tenyészállatok felkutatása és kiválasztása időben megtörtént így a
trenírozásra, az üszők lehető legkedvezőbb kondícióba, formába
hozására is minden feltétel adott volt. Ahogy közeledett a verseny napja, tökéletesedett a felvezető és állat kapcsolata és az
első nyírások is elkészültek, a jó eredményekbe vetett hit is úgy
erősödött. Kétség sem fért azonban ahhoz, hogy Vásárhelyre
idén is kiváló állatokkal készül az egész ország, az első öt helyre
kerülni igen nehéz feladat lesz.
Az első kategória fiatal szűzüszői között a Milkmen Kft. Előtte
nevű, Toystory apaságú és Sailor nagyapaságú állatáért izgulhatott. A bírálat a már jól bevált és izgalmas, tudtommal csak
Magyarországon alkalmazott végéről előre haladó munkavonal
fölállítás szerint zajlott.
Boldogan láttuk, hogy az üsző a bíró tetszését is megnyerte és
kiemelte az első öt közé, ahol aztán az előkelő második helyen
végzett. Indoklásként kiemelte a megkapó stílusát, harmóniáját és csontminőségét. Én még megemlíteném felvezetőjének,

Bodaki Csabának a munkáját is, aki ügyességét és felkészültségét a másnapi felvezetők ügyességi versenyének megnyerésével
is bizonyította!
A második kategóriában a kiállításokon újoncnak számító Borjádi Zrt. Toystory apaságú és Ford nagyapaságú Fakó nevű üszőjével együtt versengett többek között a nagy szomszéd, Bóly Zrt.
két remek állatával. A borjádiak fiatal, lendületes csapata terme-
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lési eredményeikben, fejlesztésekben az élenjárók közé tartoznak a környéken. Tavalyi évben 1700! kilogrammot javítva az
előzőhöz képest, 9956 kg laktációs termelést produkáltak. A kategória első öt helyezettjének kiválasztásánál mindkét tenyészet
örülhetett, hiszen mindhárom állat bekerült a legjobbak közé.
Nagy küzdelemben a győzelmet végül a bólyiak szerezték meg
Alexander apaságú és Dale nagyapaságú Arany nevű állatukkal.
Borjádé lett a harmadik hely, a szintén dobogósnak és pontszerző helynek számító ötödik helyre pedig a másik bólyi üsző, Rozál került. Rozál egyébként Bogart apaságú, Mars 999-Grand
nagyapaságú és szép bemutatását Zvekán Szandrának, a sátorhelyi telep törzsállattenyésztőjének köszönhetjük. A harmadik
helyezett állat felvezetője és felkészítője a korábban még bólyi
színekben induló, de ma már a borjádiaknál dolgozó, tapasztalt
felvezetőnek számító Szabics István volt. Az első helyezettet – ő

volt Arany, aki a későbbi összevetés során a kiállítás Reserve
Junior Champion címét is megnyerte – élete első kiállításán és
felvezetésén résztvevő
Végi Csilla mutatta be.
A Bóly Zrt. lelkes és
tehetséges újonca reméljük még sok szép
állatot fog show-bírálatok alkalmával felvezetni.
A vemhes üsző kategóriában is láthattuk
Csillát, itt csak egy
hajszállal maradt le a
Pictor apaságú és Teuton nagyapaságú bólyi Jutkával az első
ötből, így hatodik lett, de másik
vemhes üszőjük fölállhatott a
képzeletbeli dobogó harmadik
fokára. A Lightning apaságú
és szintén Teuton nagyapaságú Csalogányt Müller Judit, a
Bóly Zrt. üszőnevelő telepének
vezetője mutatta be.
A Bicsérdi Arany-Mező Zrt.
három elsőborjas tehenével
szerepelt a kiállításon, sajnos
életkoruk szerint mindhárom az
ötödik kategóriában versenyzett, így egymással is küzdeniük kellett. A legjobb eredményt
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SoyPreme®

- védett szója az UBM-től

Mi a védett szója?

Milyen előnyökkel jár a termék etetése?

A SoyPreme® teljes értékű roppantott szójabab, a fa feldolgozásakor
kinyert cukorral kombinálva. A SoyPreme® optimális fehérje és
energiaforrás, mely hatékony segítség a jobb állati teljesítmény
eléréséhez. A genetikai háttéren és a tartási körülményeken kívül a
takarmányozás döntő befolyással bír az állatok teljesítményére. A
gazdaságilag eredményes tejtermelés alapja a várt teljesítménynek
megfelelő takarmányozás, melyhez egyre értékesebb és jobb minőségű
takarmány-kiegészítők szükségesek.
A Borregaard LignoTech vezető szerepet tölt be bypass fehérje előállítás
technológiájának kidolgozásában. Több mint 30 éve jelen van az európai
és észak-amerikai piacokon. Közös munkánk eredménye az eljárás,
aminek alkalmazásával a magyar piacon egyedülálló termék született.

 Növeli a többszörösen telítetlen zsírsavak szintjét, ami lehetővé teszi
az ajánlott napi adagnál arányosan több telítetlen zsírsav felvételét.

 Az omega 3 és omega 6 zsírsavak megnövekedett koncentrációja miatt
egészségesebb és lágyabb tejtermékek készülhetnek. A közvetlenül
a hűtőből kivett vaj könnyebben kenhető.

 Az omega 3 és omega 6 zsírsavak megnövekedett koncentrációja
miatt javulnak a szaporodásbiológiai mutatók.

 Más állati termékek esetében is növekszik a többszörösen telítetlen
zsírsavak szintje.

 A takarmány jobb nyerszsír emészthetőségének következtében
növekszik az energiaszint.

Hogyan használható fel a SoyPreme®
a takarmányozásban?
Nagytermelésű állományok esetében mindig kihívás a takarmányadag
összeállításnál a metabolizálható fehérje szükséglet megfelelő formában
és minőségben történő kielégítése. A megoldandó feladatnál nemcsak az
abszolút fehérje mennyiség adagba illesztése a fő cél, hanem a megetetett
fehérje bendőbeli lebonthatóságának megfelelő aránya és a lebomlás
sebességének optimalizálása az egyéb alapanyagok függvényében,
valamint a metabolizálható fehérje aminosav összetételének a termelés
igényeihez való igazítása. Ha magas a nyersfehérje könnyen lebomló
aránya a megfelelő szénhidrát frakciók hiánya mellett, akkor nagyarányú
ammónia felszabadulása megnövekedett vérkarbamid-szintet okoz,
ami bizonyítottan a szaporodásbiológiai mutatók és az állat egészségi
állapotának, végső soron életteljesítményének romlását eredményezi.

Melyek a termék erősségei?
 Költséghatékony és rugalmas forrás a fehérje- és energiabevitel
optimalizálásánál.

 Ideális takarmány-kiegészítő magas tejhozamú tehenek és
húsmarhák számára egyaránt.

 Biztonságos gyártási eljárással készül.
 A SoyPreme® esszenciális aminosavakban gazdag.
 Kiváló lizin kiegészítést biztosít.
 GMO-mentes fehérjeforrás.
 Használatával csökkenthető a nitrogén terhelés (nyersfehérje helyett
védett fehérje), amely védi a környezetet és növeli a termékenységet.

Mitől egyedülálló a védett szója?
A SoyPreme® a magyar piacon egyedülálló abból a szempontból is, hogy hasonló jellegű termék csak importból, vagy külföldről beszerzett alapanyagból
gyártva kerülhetett idáig az állatok elé. A Magyarországon termesztett szója alapanyag lehetővé teszi a GMO-mentes takarmányadag összeállítást, ami
további értéket ad a hazai előállítású állati termékeknek.

Szaktanácsadóink:
Pócza Szabolcs
+36 30 397 1112
szabolcs.pocza@ubmfeed.hu
Paczolay Gábor
+36 30 474 0584
gabor.paczolay@ubmfeed.hu
Mozsár János
+36 30 658 7345
janos.mozsar@ubmfeed.hu
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melynek értékét tovább növeli a kiállításon bemutatott tenyészállatok nagy száma és kiváló minősége. Köszönet mindenkinek
az elvégzett munkáért! Remélem lelkesedésük továbbra is megmarad! Megtisztelő számomra, hogy segíthettem munkájukat és
osztozhattam örömükben. Ezúton is kívánok sok sikert a következő alkalommal is!

Százezresek

az ifjabb Szili Károly által felvezetett Mars 999-Grand apaságú,
Buckeye nagyapaságú Lidérc érte el. Lidérc lett a csoport harmadik helyezettje és kategóriájának legszebb tőgyű tehene. A
nagyon erős mezőny közepén végzett a Bril nevű ITV bikától
és Duplex nagyapától származó, ifjabb Boros József közreműködésével bemutatott Tuja nevű tehenük. Szintén középmezőnyben szerepelt harmadik tehenük, a Gavor apaságú Daru is. Daru
Bicsérd egyik leghíresebb, legkedvesebb tehenének, a sokáig
magyar THGI lista vezetőjének, a 88 pontos, embriódonor, bika-

nevelő tehénnek, 6868 Darunak a lánya, nagyapja pedig Mtoto.
Felkészítését és bemutatását
Sipos Szilárd végezte.
A bólyiak számára a nyolcadik kategória is tartogatott
még izgalmakat. A középmezőnyben versengő Casimir
Eddie apaságú, Gangos nevű
tehenüket végül is az ötödik
helyig hozta föl a bíró, méltán elismerve rendkívül szép
hátulsó tőgyfelét, bimbóhelyeződését és testkapacitását. Az állatot szintén az üszőknél már egyszer „dobogón” álló Zvekán
Szandra vezette fel.
Összességében
elmondható, hogy nagyon jól szerepeltek
a régió tenyésztői az
Alföldi Állattenyésztési Napok rendezvényén. Minden tenyészet szerzett legalább
egy dobogós helyet,
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A Bóly Zrt. tenyészetei gyakran szerepelnek az Aranytörzskönyves avatás helyszíneként. Nemrég 0890 Lasponya nevű tehenük
termelése haladta meg a 100.000 kilogrammot. Lasponya immár
a bólyiak 41. aranytörzskönyves tehene. Az Arpagone apaságú tehén 10 évesen, nyolc ellés után érte el eme remek teljesítményt. Ez bizony arról is árulkodik, hogy Lasponya szaporasága
igen irigylésre méltó. Szinte minden vemhesülése már az első
termékenyítésre megtörtént, így laktációit nem nyújtotta hosszúra. Tejtermelése a negyedik laktációban érte el a csúcsát, ekkor a
305 napos laktációját 15.674 kilogrammal zárta. Egy tejelőnapra jutó tejtermelése 39,97 kg volt.
Az oklevelet Zvekán Szandra törzsállattenyésztő, Oratics Balázs telepvezető, Kovács Károly inszeminátor és Glückné Rosner
Éva adminisztrátor vette át.
Az Agárdi-farm Kft. Elza majori telepén 5806-os Hamvast köszönthettük az Aranytörzskönyvesek sorában. Hamvas a 11. laktációjában érte el ezt a kiváló teljesítményt. Származását tekintve

apja Jövő Cleitus, anyai nagyapja Lingo. A tenyészet történetében a harmadik tehén, akit ebben az elit táborban üdvözölhettünk. Oklevelét Turcsányi Péter állattenyésztési igazgató, Bozsó
Péter törzsállattenyésztő és Dr. Győri Gyula állatorvos vették át.
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Az év tenyésztője:
Bodó Csaba
Harsányi Sándor
1966-ban született Csengerben, azóta
Tisztabereken él. Az általános iskolát
is itt, valamint a központosítás miatt
Rozsályban végezte. Szakközépiskolai tanulmányait Mátészalkán folytatta. A szakközépiskola
elvégzése után a helyi termelőszövetkezetben helyezkedett el
könyvelőként. Kisebb kitérő után egyéni mezőgazdasági vállalkozó lett. 1996 óta az egyéni vállalkozásból alakult Berek-Farm
Kft. tulajdonosa és ügyvezetője.
A holstein-fríz fajtával, illetve a tejtermeléssel kapcsolatos munkája ekkor kezdődött. Felszámolásokból, végelszámolásokból
származó üszőállományok tenyésztésbe állításával 2000-ben
már átlépte az akkor még kuriózumnak számító 10.000 kg-os
laktációs termelést. A magas tejtermelésnek, és a telep földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a gazdaság résztvevője lett
egy, az FVM megbízásából készített oktatófilmnek, amely középiskolások számára készült. Lektorként segítette a Családi
gazdaságok című könyv létrejöttét. 2006 óta a mestertenyésztői cím birtokosa. Felesége védőnő, fiai – Gergő a Szent István
Egyetem állattenyésztő mérnök szakos hallgatója, Richárd a
nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola 11.
osztályos tanulója. Az állattenyésztés mellett kedvenc időtöltései közé tartozik a kertészkedés, a főzés és a sport.

lehet rendkívül magas hozamokat elérni. Elsősorban a funkcionális tulajdonságokra értem a magas genetikai képességet. Viszonylag nagy számú bikával történik a termékenyítés egyedi
párosítás után. A bikák kiválasztásánál fő szempont a kiváló
küllem, de a funkcionális tulajdonságok is nagyon, mondhatni
ugyanolyan fontosak. Az alacsony beltartalmat örökítő bikákat
kerüljük, de a tejmennyiség nem tartozik a fő szempontok közé.
Az elmúlt évben elkezdtük a genomvizsgálattal rendelkező bikák használatát, de használjuk az ilyen vizsgálattal rendelkező
ITV-ben induló ciklusbikák szaporítóanyagát is. Emellett a hazai élvonalba tartozó hímivarú tenyészállatokat is beillesztettük
a telepen folyó tenyésztési folyamatba.
A telepen most is egy rekonstrukció folyik. Milyen célt szolgál
ez a beruházás?
Fontosnak tartom az állatok komfort-igényének minél magasabb
szintű kielégítését. Lehetőségeimhez mérten ezt a növekvő almos tartással tudom biztosítani. Az állatok kényelmének kiszolgálása érdekében igyekszünk a minél nagyobb pihenőtér mellett
a megfelelő jászolhosszt és maximális itatófelületet biztosítani.
Véleményem szerint a 8-10 m2/tehén pihenőtér lenne az optimális az állatok számára. A munkák végeztével közel ennyi helyet
tudunk biztosítani a teheneknek. A tetőgerinc megnyitása, a tető
megemelése, és ventilátorok beszerelése a megfelelő klíma biztosításának érdekében történik.
A jövőben tervezitek-e a tehénlétszám további növelését?
Igen, az állomány növelése tervben van, hiszen az a meglátásom,
hogy a jövőben a tejfeldolgozó üzemeknek az lesz a törekvésük,
hogy szeretnének egy telepről egy kamionnyi tejet felvásárolni,
ezért én is ebbe az irányba szeretnék elmozdulni. Úgy gondolom, hogy 600 fejt tehénnel, kb. 700 összes tehénlétszámmal ez
a mennyiség teljesíthető lenne. Ehhez még több takarmánytermő
területre van szükség, amely bérlet vagy vásárlás útján megoldható, illetve a megnövekedő takarmányszükséglet a növénytermesztési technológia fejlesztésével fokozható. Nagy problémát
jelent viszont a növekvő almos tartás magasabb szalmaigényének kielégítése, amely jelenős többletköltségeket okoz.
Takarmányozási szempontból mit tartasz a legfontosabbnak?
16 éve egy takarmányforgalmazó céggel állok kapcsolatban,
akik rendkívül magas szinten segítik munkámat, de emellett
nagyon fontosnak tartom a kiváló minőségű tömegtakarmánytermesztést. Mindig a legjobb minőség elérése a cél számom-

Mit jelent számodra, hogy 2012-ben a HFTE ’Az év tenyésztője’nek választott?
Meglepett a döntés, nem számítottam arra, hogy engem tüntetnek ki ezzel a szakmai díjjal. Természetesen nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés. Jókora részét a munkatársaimnak
és a szakmai partnereimnek ajánlom.
Véleményed szerint megéri-e a magasabb termelési szinten termelni, megtérülnek-e a többletráfordítások?
Mióta ezt a tevékenységet folytatom az a véleményem, hogy
az állatokat egyre intenzívebben kell tartani és takarmányozni.
Azoknak a véleményét osztom, akik a magas termelési szintet
tartják a leggazdaságosabbnak. A magas termelési szintet a tartástechnológia, a takarmányozás, az emberi erőforrás és a tenyésztői munka együttes alkalmazásával érhetjük el. Tenyésztési
oldalról fontosnak tartom, hogy magas genetikai értékű állatokat
tenyésszünk, mert csak a kiváló genetikai adottságú egyedekkel
2012/3
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ra. A takarmányadagban nagy szerepet játszik a fűszéna és a
fűszenázs. Az utóbbi években a fűfélék takarmányba illesztése
pozitív módon beigazolódott.
Említetted a fűszénát, mint fontos takarmány-összetevőt. Ennek készítése az olasz és francia fűkeverékekből sok üzemben
nehézséget okoz, mert nehezen adja le a vizet. Te hogyan oldod
meg ezt a problémát?
Én az első kaszálásból mindig szenázst készítek, de az utóbbi
évek tavaszi időjárása ezt is nagymértékben megnehezíti. A második és harmadik kaszálásból készítek általában szénát, amely
valóban nagy odafigyelést igényel. Az olaszperje nehezen szárad, ezért mi bálázás után nem rakjuk össze a szénatárolóba a
bálákat, hanem egyenként szétrakva folyamatosan ellenőrizzük
azok hőmérséklet-változását, és a melegedő bálákat megjelöljük. Másnap újra mérjük a hőmérsékletét és folyamatos kontroll
alatt tartjuk azokat. Csak akkor rakjuk össze a bálákat, ha már
nincs köztük melegedő, illetve ha van, az természetesen nem kerül a tárolóba.
Fiaid mezőgazdasági szakirányú iskolákba járnak. A jövőben
számítasz rájuk a gazdálkodásban?
Igen, természetesen a fiaim is kiveszik a részüket a munkából,
Gergő fiam már évek óta nagy segítségemre van. A tenyésztés
nagyon érdekli és egyre jobban beleássa magát célpárosításba
is. Richárd gyakorlatként minden munkakörben most szerzi be
a tapasztalatokat.

VILI, a XI. Nemzeti Holstein Show győztese
Az idei bírálat eredményeként új, de a hazai holstein bírálatok
világában jártasak számára nem teljesen ismeretlen tehenet üdvözölhettünk a képzeletbeli dobogó legfelső fokán Hódmezővásárhelyen.

Vili 2006. november 11-én látta meg a napvilágot a
biharnagybajomi Dózsa Mg. Zrt. szarvasmarha telepén. Anyai
nagyapja a 16882 Fustead Emory Blitz, apja pedig 17645 O-Bee
Manfred Justice.
Jómagam 2009 januárjában találkoztam vele először, amikor küllemi bírálatra került. A bírálati eredménye ekkor 83(GP) végső
pontszámmal és 85(VG) pontos tőgypontszámmal zárult. Majd
legközelebb pár héttel később ismét találkoztunk, amikor az Alföldi Állattenyésztési Napokra válogattam az egyedeket Biharnagybajomban. Ekkor ismét kitűnt a többi tehén közül rendkívül
mély törzsével és széles mellkasával. Tőgyének sekélysége, ki30 Holstein Magazin

vételes mirigyezettsége, erezettsége már előre jelezte, hogy nem
mindennapi tehénnel van dolgunk. Az alábbi fényképet ebben az
évben készítettem róla, miután megnyírtam.

Az elkövetkező években még három borjúnak adott életet. Jelenleg 2 lánya és egy üsző unokája él a telepen. Az idei évig azért
nem találkozhatunk vele kiállításokon újra, mert elléseit rendre
úgy időzítette, hogy kiállítási szempontok alapján sosem volt a
megfelelő laktációs stádiumban a show-k idején.
Második küllemi bírálata napra pontosan egy év múlva következett be az elsőhöz képest 2010. január 28-án. Ekkor 86(VG)
végpontszám mellett 88(VG) tőgypontot kapott.
Idén márciusban 4. ellését követően ismét bírálatra került, amely
már 89(VG) végpontszámmal 92(EX) lábponttal és 90(EX)
tőgyponttal zárult, majd ezután született meg a döntés, hogy Vilinek biztos helye van a Vásárhelyre utazó tehéncsapatban.
A titkon remélt siker nem is maradt el, hiszen Tom Kelly Írországból meghívott nemzetközi show-bíró őt választotta nagydíjasnak. Indoklásában kiemelte rendkívüli testméreteit, tejelő
erejét, dicsérte kivételesen széles és jó állományú tőgyét, ezért a
kiállítás legszebb tőgye címet is neki ítélte.

Vili kivételes külleme példamutatóan jól szolgálja a magas termelést is, hiszen az ő esetében ez szerencsés összhangban van.
Manapság 54 ezer kg megtermelt tejet tudhat maga mögött. Harmadik laktációja alatt 17.311 kg (305 nap stand.) tejet termelt, de
utolsó ellése óta is (173 nap) 11.029 kg-os tejtermeléssel büszkélkedhet!
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A kiállítás után Madar Lászlóval a Biharnagybajomi Dózsa Mg.
Zrt. állattenyésztési ágazatvezetőjével beszélgettem a telepükön
folyó tenyésztési és kiállítási munkáról:
Mikor kezdődött a cég életében a kiállításokon való részvétel?
Először 2001-ben vettünk részt a debreceni Farmer-Expón,
majd 2002-ben már Hódmezővásárhelyen is bemutatkoztunk.
Ekkor már el is értük első nagy sikerünket, hiszen Hegedűs nevű
Magnum apaságú tehenünk az első laktációs tehenek osztályát
megnyerte. Ezen a sikeren felbuzdulva a mai napig minden debreceni és hódmezővásárhelyi kiállításon részt veszünk, azt gondolom nem is sikertelenül. Vannak már olyan teheneink, akik
több show-n is jól szerepeltek. A teljesség igénye nélkül, csak
hogy a legsikeresebb teheneinket említsem:
Mimi, 15548 Saphir-ET apaságú tehenünk a Farmer-Expon
nagydíjas a Nemzeti Holstein show-n pedig tartalék nagydíjas
volt. 18861 Mattison lánya Szegfű, aki Vásárhelyen osztálygyőzelmet ért el fiatal tehén kategóriában, majd Debrecenben tartalék nagydíjas lett. Cecil 18174 Gavor apaságú tehenünk szintén
Farmer-Expo nagydíjas, OMÉK tartalék nagydíjas. Hódmezővásárhelyen pedig tavaly Intermediate Champion díjat nyert 17447
Champion apaságú Lila nevű tehenünk. Legnagyobb sikerünket
viszont most értük el Vilivel.
Úgy gondolom, a sikerek nem véletlenül jönnek, hiszen tudomásom szerint magas szintű tenyésztési munkát végeztek az állományban. Milyen szempontok alapján történik a bikaválasztás?
Régebben a funkcionális küllemre való törekvés volt a fő cél,
azon belül nagy hangsúlyt fektettünk a tőgytulajdonságok javítására. Az utóbbi években már bekerült a bikaparkba egy-egy kifejezetten show-küllemet örökítő bika is. Remélem, ezeknek az
utódaikból már tudunk választani az elkövetkező kiállításokra.
A kiállításon elért jó eredményeket hogyan lehet kamatoztatni?
Mi ösztönöz a kiállításokon való részvételre?
Mindig igyekszünk olyan állatokat kiválasztani a kiállításon
résztvevő csapatba, amelyek a tisztes helytállás reményévével
kecsegtetnek. Sohasem úgy indulunk el a megméretetésre, hogy
most biztosan nyerünk, sosem ez a fő cél. Ha sikerül szép eredményeket elérni, annak nagyon örülünk. Az utóbbi években külön figyelmet fordítunk a tenyészetek versenyére, hiszen az idén
zsinórban 4. alkalommal sikerült megnyernünk ezt a kategóriát.

Már a telepen való válogatásnál külön figyelmet fordítunk arra,
hogy az induló csapatban egymással harmonizáló tehenek legyenek.
Te magad is részt veszel az állatok felkészítésében? Kik segítenek ebben a munkában?
Igen, szívesen foglalkozom az állatok betanításával és felkészítésével, de nagy segítségemre van az a csapat, akikkel a kezdetektől együtt dolgozunk. Bagdány István, Bőr Károly és újabban
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Földesi Ferenc is nagy precizitással és odaadással vesznek részt
a felkészítő munkában. Ezúton is szeretném megköszönni nekik
mindenkori segítségüket. Úgy érzem, hogy évről-évre mindig
jobban sikerül előkészíteni az állatokat és a megszerzett tapasztalatokat mind a felkészítés során, mind a ringben sikerrel tudjuk
kamatoztatni.
Melyek a kiállításokat érintő jövőbeni terveitek?
Már készülünk az idei Farmer-Expóra az első válogatások már
megtörténtek. 2010-ben a cremonai Európa Bajnokságra készülő csapatban nekünk is volt egy tehenünk a tízes keretben.
Szeretném, ha a magyar holstein csapat elkövetkező nemzetközi
megmérettetéshez is hozzá tudnék járulni egy jó tehénnel.

Aranytörzskönyvesek
Idén májusban és júniusban is szép számú tehenet iktathattunk
be az Aranytörzskönyvbe. Az avatásokra készülve, a tehenek
múltjában kutakodva sok érdekes dologra bukkantam.
Májusban került a 100.000 kg-os termelésért járó szalag a Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. telepén a 30069 3766 2 Villás
nevű tehén nyakába. Villás apja a már sokadik aranytörzskönyves egyedet adó 12597 Kristály Blackstar. A telepvezető elmondása szerint Villásnak a tíz laktációja alatt szinte soha nem volt
probléma a tőgyével.

A képen Veres Gyula telepvezető látható kollegáival.
Júniusban negyedik alkalommal került be a neve az Aranytörzskönyvbe a Hajdúböszörményi Mg. Zrt-nek ezúttal 30123 2105 3
Buta révén, aki 14061 Zack lányaként termelte meg 9 laktáción
át a több mint négy kamionnyi tejet. Buta rendkívüli termelését
nagyon jó külleme is megalapozta. Első ellése utáni bírálatának
végpontszáma GP82 volt.

Az avatáson a Hajdúböszörményi Mg. Zrt. Igazgató Tanácsa is
részt vett.
www.holstein.hu
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Gorzsán rekord számú aranytörzskönyves egyedet ünnepelhettünk, ugyanis egyszerre hét tehén aranytörzskönyvének átadására került sor. A hét tehénből öt még a mai napig is a Gorzsai Mg.
Zrt. telepén termeli a tejet és mind a hét tehénről találtam valami
érdekességet, rendkívülit.
32005 4149 0 Derű apja 14956 Merlow, 9 laktáció alatt érdemelte ki az aranytörzskönyvbe kerülést. Ami nem mindennapi
és azt hiszem, hogy minden tenyésztő büszke lenne rá, hogy a 9
borjú megszületéséhez az inszeminátorok mindösszesen 12 szál
szaporítóanyagot használtak el. Derűnek már csak egy lánya él,
de ő is már 52.000 kg tejet termelt eddigi élete során.
32005 4981 2 Ilona, aki 15451 Garret lánya, szintén kiváló fertilitási mutatóval rendelkezik, hiszen a 8 elléshez neki is csak 14
termékenyítésre volt szüksége.
302005 4092 3 Csóka és 32005 4304 7 Degi féltestvérek, hiszen
mindkettőjük apja 14547 Arlinda Aerostar. Csóka tíz, Degi pedig kilenc ellés során termelte meg a 100 tonna tejet.
15421 Lombardy lánya 32005 4730 4 Kicsi 9 ellés alatt érdemelte ki a lila szalagot. Kicsiről elmondható, hogy népes tehéncsaládot alapított, hiszen ha csak a nőivarú utódokat vesszük
figyelembe, akkor is 5 lányt, 6 unokát, 3 dédunokát és 1 ükunokát tudhat magáénak idáig. És ne felejtsük, hogy mindezt embriómosás és ivarspecifikus sperma nélkül.
1999. október 24-én szerencsés csillagegyüttállás lehetett a
Gorzsai tehenészet szemszögéből, hiszen ezen a napon született
32005 4312 4 Ági és 32005 4315 5 Virág is. Most pedig mind
a ketten egyszerre kerültek be az aranytörzskönyvbe. Ági apja
12577 Adam Virág pedig apáról féltestvére a szintén Merlow
apaságú Derűnek. Virágról további érdekességek mondhatóak
el, hiszen a 9 utód születéséhez neki is csak 18 adag spermára
volt szüksége és ami szintén nem mindennapi dolog, Virágnak
5 lánya, 6 lányunokája és egy üsző dédunokája van és mind ÉL!

csatlakozhatott az elitek csapatához. A 1079-es tehén, kinek neve
Vidám 14369 Jockey lányaként 12 évesen nyolcadik borjadzása
után érte el életteljesítményében a száz tonnás tejtermelést.
És a végére hagytam a rekordert, aki 4 ellés után termelte meg
a 100.000 kg tejet ami mióta az aranytörzskönyvet vezetjük,
még nem fordult elő. Ő nem más, mint 1906 Emke, aki 16130
Mainstream lányaként látta meg a napvilágot a Laktárus Kft.
tenyészetében. Emke idáig utolsó laktációjában 1270 nap alatt
51.447 kg tejet termelt, ez 40,5 kg napi tejtermelésnek felel meg!

Az aranytörzskönyveket Dr. Székács István és munkatársai vették át.

100 ezer literes
tehenek avatása
Kőrösi Zsolt
Hosszú évek kihagyása után ismét
aranytörzskönyves egyedet avathattunk a Szarvasi Agrár Zrt-nél, az örménykúti tehenészetben.
A 30067 5126 8 Fészer tehén a gazdaság harmadik tehene, amely
ezt a szintű termelést elérte. Az avatáson Temesvári Gábor ágazatvezető vette át az elismerő oklevelet kollégáival. Érdekessége
volt az avatásnak, hogy még megtekinthettük az első avatott tehenüket, aki 20. évében él még a telepen.

A tehenek körül Horváth Lajos igazgató-helyettes, Kocsi Gyula
tenyésztésért felelős és kollégáik állnak.
A szarvasi Laktárius Kft-nél szintén sok egyednek történt meg
az Aranytörzskönyvbe való beírása, hiszen itt hat egyed termelte
meg a közelmúltban egyenként a 100 tonna tejet.
Itt már csak két tehén élhette meg a jeles napot. A 9481-es használati számú, akinek az apja 13965 Contract 9 laktáció alatt
termelt 100.000 kg tejet. 9272 Szegfű, akinek apja 12893 Ned
Shane mindezt 8 ellést követően teljesítette. 9376 Sudár apja
12892 Candidate és 11. laktációjában lehetett aranytörzskönyves
tehén. 9016 Szegfű pedig Memoriál apasággal 10. ellése után
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◄ Sajnos már csak posztumusz tudtuk a Gyoma Trade Kft. tulajdonosának az aranytörzskönyvi iktatásról szóló oklevelet átadni, mivel 31846 4091 2 Fakó tehenük nem
élte meg az avatást. Jeremy Vogel feleségével Ötvös Évával és gyermekükkel, Johann Vogellel mint a legifjabb tulajdonossal vették át a tehénnek járó szalagot és az
elismerő oklevelet.
▼ Bikanevelő tehénszemlével egybekötött avatásra került sor Mezőhegyesen. A Zrt. 30365 3915 1 Bordó nevű tehene a 14. aranytörzskönyves egyede a gazdaságnak. Az ünnepélyen Miskucza Péter termelési igazgató vette
át az oklevelet Dr. Török Imre, Bíró Sámuel telepvezető és Janesz János
tenyésztésvezető társaságában. Külön színfoltként az avatással és a szemlével egybekötve Európa első Numero Uno borjúját is megtekinthettük.
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Akikre büszkék vagyunk
Excellent teheneink VII.
Élet a showringben

Sebők Tamás
küllemi bíráló, területi igazgató, HFTE

31951 7353 7 Ibolya - Bakony Ho-li Kft., Zirc
Show tehén vs. termelő tehén. Ismerjük a régi dilemmát, de szerencsére ma már tudjuk, hogy valóban tévút volt e két ’típus’
szétválasztása. A jó termelő tehén megállja a helyét a ringben is.
Ibolya élő példája ennek.
2007. Alighogy megszólalt az első iskolaórát jelző csengő szeptember elsején a Bokony Ho-Li Kft. zirci telepére megérkezett
Ibolya. Családja népes is lehetett volna, de az élet nem úgy hozta.
14290 Blacky-ET apaságú dédanyja hat életképes borjúnak adott
életet, amelyből mindössze egy lett üsző.
Akkor még nem sejtette senki, hogy ez az egy lesz a kulcs Magyarország egy újabb excellent tehenéhez! A dédmama közel
55.000 kg-os életteljesítményét sajnos lányának még megközelíteni sem sikerült. Anyukának csupán két laktációt rendelt a
sors, azt viszont keményen végigdolgozva, összesen 24.000 kg
tejtermeléssel zárta (csúcslaktáció, 12020 kg/305 nap). 16783
Welcome Garter nagypapája és az elsősként is 80 pontos mamája
(86VG tejelő jelleg) sok „hasznos tanáccsal ellátva” indíthatta el
Ibolya pályafutását Zircen.
Édesanyja mellett Ibolya jelentősen támaszkodhatott 19402 Sunday Dur Hyman Winston papájára is. Fejlettségének köszönhetően 25 hónapos kora előtt megkezdhette első laktációját, melynek
első befejésén 36 kg tejtermelést regisztrált az ÁT Kft. termelésellenőre, majd ezt az értéket a következő nyolc alkalommal
is reprodukálni tudta. Ilyen termelés mellett januári, másodszori
rakása után vemhes lett. Tavasszal érkezett Doma Pál a szokásos
elsőborjas egyedek bírálatára, ahol Ibolya, mint aznapi rekorder,
85 VG pontot zsebelhetett be! A legmagasabb pont – 89 VG – a
tejelő jellegét dicsérte, de 84 pontos lába, 81 pontos teste és 85
pontos tőgye is kiemelte társai közül. Nem csoda, hogy tenyésztője – Vizer Zoltán – benevezte őt a Nemzeti Show-ra, Hódmezővásárhelyre. Guido Oitana – az akkori Olaszországból érkezett bírónk – is meghatódott a látványától,
hiszen Ibolya, a zöld gyepen az elsőborjas osztály
győzteseként várta, majd kapta a bíró dicsérő szavait!
Első laktációja alulról súrolta 12.000 kg-ot (st. 10.495
kg) kiváló beltartalmi mutatókkal (st.zsír: 355,6 kg,
fehérje: 331,2 kg). Első ellésekor egy bikaborjúnak
adott életet, így a családfa ágainak gyarapítása ismételten nem sikerült…..
...de 2010 őszén megtört az „átok” és Ibolya egy
18203 BG Cézanne Ramos üszőborjút indított el –
remélhetőleg hosszú – életútján, majd kicsit emelve a
lécen belevetette magát az újabb termelési ciklusba,
38,6 kg először, 47 kg másodszor! Negyven alá nem
is süllyedt befejése az elkövetkezendő öt hónap alatt.
A késő őszi ellés tökéletesen kínálta az alkalmat a
Hódmezővásárhelyen való ismételt szereplésre. A kiállítást megelőzően Doma Páltól a telep ismételt bírálatot kért, amely 87 VG pontos eredménnyel zárult,
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90 EX tejelő jelleggel. Ibolya készen állt egy újabb megmérettetésre! Az Angliából érkezett bíró – Ken Proctor – a másodikos
osztály harmadik helyére sorolta tehenünket!
Öt hónappal az utazás, illetve egy több mint 15.000 kg-os laktáció (st. 12.617 kg) után Ibolya és a 18601 Mocsai Búzakalász
Cuba Vitus „frigyéből”egy újabb üszőborjú érkezett a telepre!
Mintegy erőt merítve az életét övező sikerekből „belefeszülve az
istrángba” 56,4 kg-mal indította el harmadik laktációját. Lapzártáig három befejése volt, ahol a legalacsonyabb értéket is 52 kg
felett mérték. Tavasszal ismételten a Nemzeti Show árnyékában
újabb bírálat következett. Harmadikos korára tejelő jellege soha
nem látott magasságokba, 95 EX pontra ugrott. 89 pontos test és
láb, valamint 88 pontos tőgye beemelte őt az excellent tehenek
világába. Érdekes, hogy eddig ő az egyedüli olyan excellent tehenünk, akinek kiugró tejelő jellege mellett minden pontja a VG
kategóriában maradt. A tehén életét végigkísérő bírálatok alapján
elmondható, hogy küllemi bírálati pontjai szépen emelkedtek,
addig, amíg farmagassága, mélysége erőteljesen fejlődött, kiváló
faralakulása és erős ágyéka feszes hátvonala végigkísérte életét,
addig mellkasa „megrekedt a fiatalkori énjénél”. Finomsága mellé a valóban impozáns testhez így nem párosult elég erő, amelynek köszönhetően nem csak az excellent testpontról „csúszott
le”. A Nemzeti Show bírálatáért felelős bírónak – Tom Kelly – is
feltűnt e kis „hiányosság”, így végül Ibolya életében először nem
került dobogóra a kiállításon.
A „kiállítás izgalma” azonban komolyan átragadt főhősünkre,
így nem elszalasztva a ciklusát, még ott helyben érkezett 19530
BG E.T. Shottle-ET. Tenyésztői csak bízhatnak abban, hogy az
inszeminátor mellett a hely szelleme is segítette tehenüket, és e
rakás gyümölcseként egy Winston×E.T. Shottle kombinációból
született nagyszerű üszőborjú növesztheti majd tovább az egyre
nagyobb árnyékot adó Ibolya családfáját!
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A gazda jól jár – de a tehén sem bánja
Silózás mesterfokon
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Silózás. Ma Magyarországon a hagyományoknak és a környezeti feltételeknek megfelelően a tejelő szarvasmarha állományok legnagyobb mennyiségben etetett tömegtakarmánya az
erjesztett silókukorica. Jó minőségű tömegtakarmány etetésével
a lábvég-, szaporodásbiológiai és sav-bázis egyensúlyi problémák kisebb mértékben jelentkeznek, az étvágy, a termelés nő, a
szárazanyag(sza)- és fehérjeveszteség csökken, így az abrak és a
fehérjekiegészítők adagolása mérsékelhető.
Ha közeledik a nyár vége, a tejtermelő gazda gondolatai mind
többször egy téma körül járnak: milyen a tábla, furulyázik-e a
kukorica, kezdjük-e a szecskázást vagy várjunk vele? Jó-e már
a szárazanyag-tartalom vagy ráérünk még? Elég lesz a termés
vagy vásárolni kell hozzá? Egy tehenészet következő évi eredményét leginkább meghatározó döntés előtt állunk. Nagyon nem
mindegy, mi lesz az eredménye.
A silózás alapvetően veszteségi folyamat. A feladat finomsága
éppen ebben rejlik: kellő odafigyeléssel, szervezéssel a lehető
legkisebb mértékűre kell szorítanunk a károsodást és a betárolt
értékes tápanyagok ’távozását’.
Ez volt a központi kérdése a Kokoferm Kft. által életre hívott
Szilázsakadémia címen meghirdetett rendezvénynek, melyen a
teljes vertikumot felölelve a felhasználható kukoricafajtáktól a
betakarítás gépein át a zárástechnológiáig vezetett végig az előadások sora. A helyszínt és kiváló minőségű kukoricaszilázs tömegtakarmányt az Agrifutura Reál Kft. biztosította.
A szilázs minőségét alapvetően a kukorica, a szecskázás és tömörítés, de leginkább a tárolás milyensége határozza meg. Hazánkban legelterjedtebbek a falközi silóterek. Ezek építésénél,
méretezésénél fontos a tájolás: ha három oldalán zárt teret építünk, akkor legelőnyösebb az ÉK-DNy-i elhelyezés, a Nap járása miatt a fal megkezdése észak-keleten történjen. A nálunk
gyakoribb áthajtó silótér esetén a kelet-nyugat tájolás jár a legkisebb veszteséggel. A tökéletes tömöríthetőség végett az oldalfal
kifelé lejtsen, s ha lehet, a beton felső szegélyét kerekíttessük le
a kivitelezővel. Méretezésnél 20cm/nap kitermelési sebességgel
érdemes számolnunk, ezért célszerűbb hosszú, keskeny silóteret
építenünk.
Behordás, tömörítés
Az optimálisan 30-(35!)40% körüli szárazanyag-tartalom mellett földszennyezéstől mentesen szecskázott és gyorsan behordott kukoricát minél nagyobb tömegben minél kisebb felület
mellett folyamatosan tapossuk, lehetőleg szimpla kerekekkel
ellátott erőgéppel, mert a nagyobb nyomás jobb tömörítettséget
biztosít. Pár éve jelent meg itthon a más országokban már elterjedt vonatkerekekből készített vontatmány, ez kiváló tömörítést
biztosít, de ennek használatakor is lehetőleg csak egy keréksort
alkalmazzunk a traktoron.
Francia kutatók kiszámolták: 40% sza. tartalmú kukoricaszilázs
1 m3-ében a 180 kg sza. megfelel 160 liter térfogatnak, a ku36 Holstein Magazin

koricában lévő 270 kg víz marad 270 liter, így 570 liter levegő
a maradék. Tehát 1 kg sza.-ra 3,2 liter levegő jut! Ahogy nő a
tömörítettség, úgy csökken a veszteség a kitárolás során. 32%
sza. tartalmú szilázs esetén 237 kg/m3 tömörítettség mellett 16%
veszteséggel számolhatunk. (Ruppel, 1992) (1. táblázat)
1. táblázat: Tömörség és veszteség összefüggései

sűrűség, sza.kg/m3

Sza.veszteség a
betárolt sza. %-ában
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Tárolás, zárás
A tömegtakarmányok esetében a legtöbb minőségi Ruppel,
és mennyi1992
ségi veszteséget a tárolás helyes kialakításával kerülhetjük el.
Világszerte a legeredményesebb megoldás az ún. klasszikus
bajor rendszerű zárás, ennél három fóliát használnak. Az elsőt
betárolás előtt a silótér oldalfalaira fektetik egy-másfél méteres
ráhagyással, nem kis odafigyeléssel a fólia szétszaggatása nélkül
töltik fel és tömörítik a silóteret. Itt van jelentősége a lekerekített
silófalnak: az oldalfalon lévő feszülő fóliát az éles betonszegély
nem teszi tönkre. A depó feltöltését követően a második réteg
egy vékony belső légzáró fólia, melyet faltól-falig sérülésmentesen ráterítenek, majd a szélek mentén a ráhagyott oldalfóliát
visszahajtják. Végső fedésként érkezik az UV-stabil silófólia,
melyet végül kaviccsal töltött zsákokkal vagy használt abroncsokkal súlyoznak le. Ekkor fontos a négyzetes elrendezés, mert
ha valahol sérül a rendszer, a szél és a levegő nem az egész kazlat járja át és látja Storage
el a káros élesztőket
és baktériumokat életet
management
adó oxigénnel, hanem csak az adott ’cella’ károsul. (1. ábra)
1. ábra: bajor rendszerű zárás

40µ vákuumfólia

120µ
oldalfólia

UV stabil
silófólia

kavicszsák

– As quickly
possible után a növényi sejtek tovább élSilózáskor
a vágás,asszecskázás
– Good plastic
quality
nek, lélegeznek,
ekkor
a melegedés és gázképződés normális,
élettani folyamat. A folyamatos behordással és taposással a bent
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Területi Hírek
lévő káros mikroflóra életterét csökkentjük, de emellett vágáskor
– lehetőleg homofermentatív baktériumkultúra egyenletes kijuttatásával – biztosítani kell a kívánatos tejsavtermelő baktériumok
dominanciáját.
A takarás minőségének ellenőrzését a növényi anyagcsere is segíti:
az intenzív erjedési folyamat miatt pár órán belül aktív CO2 képződés kezdődik, s a tökéletes zárást a felpúposodott fóliahalmok jelzik. Légmentes zárás esetén szilázsunk befőttként viselkedik; akár
három év múlva megbontva is kiváló minőségben nyitható.
Irányított erjedés
Az optimális erjedés folyamatát és sebességét, a káros mikrobák szaporodásának gátlását elsősorban homo-, esetleg heterofermentatív
baktériumkészítmények egyenletes kijuttatásával segíthetjük. Ezek
a vízben oldható tejsavtermelő baktériumkultúrák az erjedés során a
pH-t a semleges zónából 4 alá viszik, hőtartományuk 10 és 50oC közötti, anaerob viszont igényelnek. A homofermentatív baktériumok
a vízoldékony cukrokból szinte kizárólag tejsavat állítanak elő, s így
optimális, gyors ’tartósítást’ végeznek, míg a heterofermentatívak
egy lassabb folyamat során tej- és ecetsavat, alkoholt, vizet és CO2-t
állítanak elő a cukrokból. A termelődött tejsav védi a szilázst az
élesztőkkel és a penésszel szemben.
Aerob stabilitás
A silókazal megbontásával viszont kezdődik a harc az idővel, hiszen az aerob viszonyok miatt az élesztők és káros baktériumok
is dolgozni kezdenek. Itt van jelentősége a helyes méretezésnek:
a napi adag minél kisebb felületű lemarásával a mélyebb rétegek
mindig kiváló1 minőségű
„friss” tömegtakarmányhoz
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1 1 juttatják állatainkat. A szilázs minőségét ekkor is ellenőrizhetjük. Ha a lemart
silófelület hideg és 10-20 cm mélyen sem tapasztalunk a külső hő-

mérséklethez képest melegedést, akkor nincs gond, az aerob stabilitás rendben van. Viszont egy 30% sza.-tartalmú szilázs 10oC-os
hőmérséklet-emelkedése naponta 2,3% sza. veszteséget okoz! Ez a
’baleset’ a beton silófalon is jól látható két párhuzamosan futó csík
alakjában: ez sajnos a be- és kitárolt anyag különbsége. Szó szerint
elfülstöl a szárazanyag.

Szárazanyag veszteség

Néhány érdekesebb mozzanatot ragadtam ki a szakmailag tartalmas
napból, nem említve egy rendhagyó borkóstolót, ahol ugyanazon
mustból starterkultúrával és anélkül, spontán erjedéssel készült
„borpárokat” kínáltak a szervezők. Mit ne mondjak: igen eltérő élményeket nyújtottak a poharak… ugyanez a különbség jelentkezhet
a szilázsok szintjén is.
Odafigyeléssel, helyes menedzsmenttel a veszteségek minimalizálhatók, az egészségügyi helyzetben, termelésben a pozitív hatás
visszaköszön. S a jelenlegi tejárak mellett ez nem elhanyagolható
kérdés.
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KOKOFERM
KOKOFERM
Kft. Kft.
32313231
Gyöngyössolymos,
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Csákkõi
Csákkõi
út 10.
út 10.
Tel/fax:
Tel/fax:
37/370-892;
37/370-892;
/370-072
/370-072
www.kokoferm.hu
www.kokoferm.hu
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ANIMAL
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www.lallemandanimalnutrition.com
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37

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.
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Egy érdekes ember

Tom Kelly
„…magas színvonalú, kiváló küllemmel rendelkező állatok érkeztek a ringbe…”
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
Az idei Nemzeti Show bírója az ír, több generáción átívelő tenyésztő családból származó Tom Kelly volt. Nagyon jó hangulatú négy napot töltött Hódmezővásárhelyen, ahol a zsúfolt hivatalos és nem hivatalos programok mellett arra kértem, hogy pár
gondolatban ossza meg tapasztalatait a magyar tenyésztőkkel a
Holstein Magazin hasábjain keresztül.

Mi volt az első gondolata, amikor felkértük a magyar nemzeti show bírójának?
Nagy izgalommal töltött el a magyarországi felkérés. Az utazások alkalmával számomra mindig kitárul a világ és tudtam, hogy
egy különleges országba utazom, ahonnan Farkas Bertalan, az
első magyar űrhajós is származik. Én, aki Európa nyugati felén
élek, nagyon vártam már, hogy kelet felé vegyem az útirányt.
Nagyon élveztem a kihívást, amit a holstein show bírálat jelentett és természetesen az új emberekkel való találkozást is. Édesapám 30 évvel ezelőtt járt már Magyarországon a Holstein Világkonferencián, ahol nagyon jól érezte magát.

38 Holstein Magazin

Hogy tetszett a kiállítás, milyennek találta a programokat?
A show fantasztikus volt. Kiváló tenyészállatok csodálatosan
szép környezetben, a szervezők nagyon büszkék lehetnek rá.
Minden osztályban nagyon szép állatokat mutattak be a tenyésztők, ill. felvezetők. Sok esetben nagyon szoros helyezések alakultak ki a versenyzők között, amely hűen tükrözte a bemutató
magas színvonalát. Külön dicséret illeti a felvezetőket, akik folyamatos figyelmükkel emelték az esemény fényét, ezzel együtt
segítették munkámat, hasonlóan a ringsegédeimhez, akiknek
szintén sokat köszönhetek.
A felvezetők ügyességi versenye szórakoztató módon adta vis�sza a felvezetés „tudományát”. A verseny szelleme kiválóan tükrözte az állat-ember kapcsolatot mindenki számára, legyen az
néző vagy versenyző.

Összehasonlítva az európai tenyészállatokkal, milyennek találta a magyar holstein állomány legjavát?
Nem könnyű összehasonlítani a magyar holstein állományt más
európai országokéval. Tapasztalatom szerint magas színvonalú
kiváló küllemmel rendelkező állatok érkeztek a ringbe. A nagydíjas tehén nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is a „nagyok között” lehetne! Annak ellenére, hogy
egy négyszer ellett tehénről van szó nem kellett kompromis�-
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Egy érdekes ember
szumot kötnöm a tőgyét illetően. Véleményem szerint Ő egyike
a legjobb tőgyű Oman lányoknak a világon. A nagydíjas választási ceremónián felsorakozó állatok – a szűz üszőktől a senior
osztálygyőztesig – rendkívül megkapó képet mutattak, és számos olyan állat akadt még a nap folyamán, akik a sor részét képezhették volna. Számomra ez egy show „védjegye”, ez a kézzel
fogható eredménye egy sikeres nemzeti tenyésztési programnak.

Mi a véleménye a magyar tenyésztőkről, valamint a magyar
Holstein Egyesületről?
Kőrösi Zsolttal, Sebők Tamással és Jakab Lajossal az Európai
Bírói Harmonizációs programokon már sokszor találkoztam és
nagy örömmel tölt el, hogy ők tudnak velem angolul kommunikálni, ami fordítva sajnos nem igaz, hiszen Nekem még van mit
csiszolnom a magyar nyelven! Ők kiváló „követei” a Holstein
Egyesületnek nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is.
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Jó volt látni a programok során „személyes kötődésüket” a tehenekhez, tenyésztőkhöz egyaránt.
Lenyűgöző volt a csapatmunka, amelyet az Egyesület vezetői,
dolgozói tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen sikeres lehessen. Biztos vagyok abban, hogy az Egyesület és a tenyésztők a
hétköznapokban is a kiváló szakmai és emberi kapcsolatoknak
köszönhetően eredményes és sikeres munkát tudnak végezni.
Tudjuk, hogy Ön is tenyésztéssel foglalkozik, vagy egy farmja. Kérem, mutassa be a családot és a gazdaságot.
Egy olyan családi gazdaságot vezetek, amely sok nemzedéken
átívelően foglalkozik szarvasmarha tenyésztéssel. Feleségemmel – Rhonával – négy gyermeket neveltünk fel. Az egyik fiam
– James – velünk dolgozik a farmunkon, ahol 250 tehenet tartunk a szaporulatával, de van pár tenyészbikánk is természetes
fedeztetésre történő értékesítésre.
Írországban évente kiosztják a „legjobb farm” díját, amelyet eddig hétszer sikerült elnyernünk. 120 hektár földünk van, és még
bérelünk 160-at, amelyen búzát és árpát termesztünk. Tenyészetünkből került ki Írország két legkedveltebb tenyészbikája, amelyek jelenleg is a mesterséges állomásokon élnek és termelnek.
Tenyészcélunk kitűzésénél koncentrálunk a tej beltartami mutatóinak javítására úgy, hogy „kiszolgáljuk” azt egy kiváló küllemmel, amelyhez remélhetőleg kiváló tejár párosul! Komolyan
hiszek abban, hogy manapság igen veszélyes dolog úgy tenyésztési döntéseket hozni, tenyészcélokat kitűzni, hogy figyelmen
kívül hagyjuk a minket körülvevő gazdasági helyzetet.
Az itt szerzett emlékek, barátok és a csodálatos show mellett
óriási sikerélményként értékelem, hogy megtanultam hibátlanul
kimondani, hogy „Hódmezővásárhely” és így el tudom mondani
az ír tenyésztőknek, hogy hol rendezik minden évben a Magyar
Nemzeti Show-t.

www.holstein.hu

39

A hőstressz ugye nem csak a teheneinket, de minket is megvisel.
Ilyenkor a konyhában sem vágyunk a forró tűzhely mellett
hosszan ácsorogni egy-egy ebéd vagy vacsora elkészítéséhez.
Ez a két gyorsan összedobható finomság nem kíván jelentős
előkészítést és hamar a család asztalára tehető. A leves a
fröccsöt ugyan nem pótolja, de garantáltan frissítő hatású….

Hideg uborkaleves
Hozzávalók
Kb. 1 kg uborka
3-4 gerezd fokhagyma
egy csokor kapor
2 dl tej
Két nagy pohár – kb. 8 dl – natúr joghurt
1-2 dl könnyű, üde fehérbor
nagyobb loccsantásnyi olívaolaj
1 citrom leve
1 evőkanál kristálycukor – ízlés szerint
Fehérbors, só – egy kis szerecsendió is dob rajta
Díszítéshez kapor

Almás-boros borjúmáj
Hozzávalók:
40 dkg borjúmáj
1 nagy alma
1 dl fehérbor
1 dl tejszín
1 evőkanál vaj
pirospaprika
zsálya
só
Elkészítés
A májat megtisztítjuk, majd vékony csíkokra vágjuk.
A felszeletelt almát a vajon puhára pároljuk, s a
májat hozzáadva annak fehéredéséig sütjük. Cseppet
színezzük pirospaprikával, hozzáadjuk az apróra
vágott zsályát, sózzuk és átforgatjuk. Az almás májat
kiszedjük, visszamaradt szaftot felöntjük a borral és
jól kiforraljuk. Hozzáadjuk a tejszínt, belekanalazzuk
Holstein
Magazin
a40
májat
és összerottyantjuk.
Krokettel, zsályás
krumplival tálaljuk.

Elkészítés
Az uborkát mossuk, hámozzuk, felkockázzuk,
majd összeturmixoljuk a fokhagymával, kaporral,
a tejjel, joghurttal és a fehérborral. Sóval,
borssal, cukorral ízesítjük, hozzáadjuk az olajat,
citromlevet és még egyszer turmixoljuk. Jól
behűtjük, átkeverjük és friss kaporral meghintve
uborkával tálaljuk.
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A SCHMALLENBERG VÍRUS
az európai Unióban a kérődző állomány a schmallenberg vírusra érzékeny
az sBV fertőzés vektorok által történik (szúnyog, csípőszúnyog)
az átvitel a kéknyelv-betegséghez hasonló (BTV8)
a vektorok egész európában jelen vannak

a fertőzés valószínűleg csak elegendő vektor jelenlétével terjed, és a klinikai tünetek ezek jelenléti
csúcsával azonos időben jelentkeznek. a vírus a vírusgazda, illetve a vektor nélkül hosszú időn át életképtelen, és bizonyított a placentán keresztül történő fertőzés is.
2012. március 5-én a schmallenberg Vírus jelenlétét
már 7 különböző ország 1.646 telepén mutatták ki.
• a deltametrin hatékony rovarölő szer a szúnyogok és egyéb paraziták ellen is.
• a nőstény szúnyogoknak a pete lerakáshoz vér
táplálékra van szükségük.
• a nőstény szúnyogok, hasonlóan egyéb parazitákhoz, a csípés pillanatában fertőzhetnek.
• a többi külső parazitához hasonlóan, a nőstény
szúnyogok irtásával csökken a fertőzések kockázata.
• a deltametrin alapú termékek hatása 4 hétig is
eltarthat, attól függően, hogy a rovar mennyi ideig
érintkezik a kezelt állat szőrével.

Ajánlott szakirodalom:
OIE Technical Factsheet. Schmallenberg Virus. 16/02/2012
EFSA Schmallenberg Virus: likey epidemiological scenarios and
data needs. Supporting Publications 2012: EN-241 (31old).
www.efsa.europa.eu/publications.
Günter Schmahl. Et. Al. Pilot Study on deltamethrin treatment
(Butox® 7.5 Versatrine®of cattle and sheep against midges
(Culcoides species Caratopogonidae). Parasitol Res
2009. 104:809-813.

TUdo
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
2012/3
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com

*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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N e m ré g i b e n fe d e z te k fe l e u ró p á b a n e g y a
Bunyaviridae családból származó új RNs vírust,
amely a schmallenberg Vírus (sBV) nevet kapta és
olyan kérődző háziállatokat fertőz meg, mint a
szarvasmarha, a birka és a kecske.
Úgy tűnik, a virémiás időszak rövid, és az sBV fer tőzés klinikai tünetei idősebb állatoknál nem jelentkeznek, illetve nem specifikusak. Idősebb szarvasmarháknál lázat, étvágytalanságot, akár 50%-os
tejhozam csökkenést, ritkább esetben akár egy hétig tartó súlyos hasmenést is tapasztaltak.
az sBV vírus jelenlétét észlelték születési rendellenességgel születő magzatokon, abortusz esetén,
de időben született bárányokon és gidákon is.
Ha a fertőzés a fogantatást megelőzően keletkezik, általában a vemhesség normális lefolyású.
a magzati rendellenesség akkor jelentkezik, ha
a fertőzés a vemhesség valamely érzékeny szakaszában következik be, nevezetesen a 28. és a 36.
nap között, illetve a szar vasmarhánál a 75. és
a 110. nap között.
Ennek a vírusnak legsúlyosabb következménye a bárányokon és gidákon észlelt veleszületett rendellenesség.
a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint csekély
a valószínűsége a schmallenberg Vírus humánegészségügyi veszélyességének.
Bizonyosan állítható, hogy az SBV olyan fertőző betegség, amely közvetett módon, vektorok csípésével terjed (szúnyog, csípőszúnyog), fertőzőképessége a kéknyelv-betegséghez hasonló.

RT!

www.holstein.hu

41

Hazai szerzőink

A sántaság alakulása hazai tehenészetekben I.
Gudaj Richárd PhD hallgató, DE AGTC
Dr. Lehoczky János, Leholand Kft
Prof. Dr. Brydl Endre egyetemi tanár SZIE
Dr. Komlósi István egyetemi docens, DE AGTC

A lábvégbetegségek komoly gazdasági károkat okozhatnak tejelő tehenészetekben. A sántaság okozta tejveszteség, akár 300900 kg is lehet egy laktáció alatt. Dr. Ózsvári László a budapesti
állatorvos-tudományi kar docense tanulmányában leírja, hogy
ha egy tehén életében egyszer lesántul az 88.000 Ft többletköltséget jelent. A jelen közlemény szerzői vizsgálataikat 2010 május és 2011 december között végezték Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyék 25 holstein-fríz tehenészetében.
Tejelő fajtáknál nagyobb arányban fordul elő sántaság, mint
húsmarhánál. A leggyakrabban előforduló végtagprobléma a
lapos körömszög, gacsos vagy kardos hátulsó láb. Emellett a
nagy farlejtés, gyenge tőgyfüggesztés, mély tőgy, túl mély törzs
is hajlamosító tényezőnek számít. Évente legalább két alkalommal célszerű elvégezni a csülökápolást. A körmözést végezhetik
hivatásos körmözők vagy a szarvasmarhatelepen dolgozók. A
két éves eredményeink alapján, arra a következtetésre jutottunk,
hogy azokban a gazdaságokban volt kevesebb a sánta egyed,
ahol hivatásos körmözőket alkalmaztak. A hivatásos körmözők,
akik a gazdaságban dolgozó körmözők munkáját követően látták
el tevékenységüket, 13,6%-kal csökkentették a sántaság mértékét, viszont amikor a hivatásos körmözők után a gazdaság dolgozói körmöztek, akkor 21,6%-kal nőtt a sánta tehenek száma.
A hivatásos körmözők szakmailag képzettek, nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, több problémás egyedet látnak, mivel nem
csak egy telepen körmöznek. Ügyfeleiket akkor tudják megtartani, ha precíz, pontos munkát végeznek. A hivatásos körmözők
csak a jó minőségű munka után várhatják el a megfelelő díjazást
és az újrahívást egy fél évvel később. A gazdaság dolgozóinak
továbbképzése és teljesítményük rutinszerű kontrollálása csak
fél megoldást jelentett. Volt olyan telepvezető, aki úgy nyilatkozott, hogy ,,Elégedett vagyok a körmözők munkájával. Tudják,

mit csinálnak. Nekem sok más dolgom is van naponta, a telepen
dolgozóknak nincs meg a képzettsége, kevés a gyakorlata ahhoz, hogy jó munkát végezzenek.”. Olyan telepvezető is volt, aki
másképpen vélekedett: ,,Nincs szükségem hivatásos körmözőkre, mert nem látom, hogy a tehenek több tejet adnak, ha fizetek
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a körmözésért. Inkább spórolunk és megcsináljuk mi magunk.”
Egy laktáció alatt minden egyes testkondíció pontérték növekedését két hónappal később rosszabb mozgás/sántaság pontszám
követett. Két hónappal a mozgásromlás után tejhozamcsökkenés
is megfigyelhető. A tanulmány alapján a sánta tehenek átlagosan
1,08 kilogrammal kevesebb tejet termeltek naponta (329,4 kg/
laktáció), a szomatikus sejtszám is növekedett. A sántaság jellemzően a laktáció kezdetén fordult elő.
A vizsgált 25 gazdaságban a közepesen sánta (sántasági index
2), sánta (sántasági index 3-4) és nagyon sánta (sántasági index
5) tehenek átlagos gyakorisága 2010-ben 27%, 2011-ben 35%
volt. Ezek hasonlóak a Nyugat-Európában vagy az Amerikai
Egyesült Államokban végzett kutatások eredményeihez. A 25
gazdaság közül 4-ben csökkent, 4-ben nem változott, 17-ben
nőtt a sántaság előfordulása.
A sántaság csökkentésének leghatékonyabb módszerei a hivatásos körmözők alkalmazása, a súlyosan sánta tehenek ellenőrzése
két körmözés között, lábfürösztő használata, tiszta, megfelelő
mélységű fekhely biztosítása az állatok számára.
Abban a 7 gazdaságban ahol műszaki munkálatokat végeztek
(fejőház korszerűsítése/felújítása, automata trágyalehúzó beépítése, mélyalmos istállórendszer pihenőbokszosra cserélése),
csak 2-ben sikerült csökkenteni a sántaság előfordulását, a többi 5-ben nőtt a beteg tehenek száma. Ebből is látható, hogy a
telepátalakítási munkálatokat nehéz úgy megvalósítani, hogy az
a tehenek mozgását ne zavarja. Miután az állatok hozzászoknak az új feltételekhez, akkor csökken a sántaság mértéke is.
A tartástechnológiai korszerűsítéseken kívül az etetési rendszer,

A képen látható állatok mintegy önkéntesen vonulnak a gumimatracon. A tehenek feje a komfortérzetet jelzi.
időjárás és a menedzsment is hatással van a lábvég-problémák
kialakulására. A hazai telepeken nem túl népszerűek a gumiszőnyegek, pedig tudományos eredmények igazolják, hogy a gumírozott padozat vonzóbb a tehenek számára, mint a beton, hiszen
2012/3

Millió köszönet a tenyésztőknek, akik AltaBaxter-t választották és
kiváló utódok előállításával hozzájárultak a sikerhez!
AltaBAXTER:
nem csak ígéret.

www.youtube.com/altagenetics

11HO08195
EMERALD-ACR-SA
T-BAXTER EX-91

Emerald-Acr-SA T-Baxter tagságot nyert a „milliomosok”
elit klubjába.
Ennek a még mindig aktív és jó kondíciónak örvendő,
világszerte bika-előállításra is használt állatnak 36.289
lánya termel a világ számos országában, az USA-tól
Magyarországig.
Az ALTA élő legendája, több mint 300 hazai értékelésű
lányutódával a magyar termelési környezetben is értéke-

lésről értékelésre bizonyítja örökítő értékének HGI alapú
fenotípusos megbízhatóságát.
A magyar Baxter lányok kimagasló termeléssel (korrigált
fenotípusos átlag közel 11.000 kg tej és 404 kg zsír), remek funkcionális küllemmel rendelkező masszív strapabíró tehenek. A tőgyeik +2.45 erős függesztéssel, +2.24es hátulsó tőgyfél magassággal és +1.05-ös szórásértékű
bimbóhosszal bizonyítják, AltaBAXTER nem csak ígéret.
www.holstein.hu
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nem terheli úgy a csülköt. Ennek az állatjóléti beruházásnak a
hátránya, hogy drága és a gumiszőnyeg nehezen tisztítható. Alternatívaként a gumiszőnyeg gumiszállítószalagokkal is helyettesíthető. Próbaképpen a következőket javasoljuk. Ideiglenesen
fektessen le 10-20 méternyi gumiszalagot a közlekedő útra és az
első hét után már ellenőrizhetővé válik, hogy a tehenek valóban
ezt a padozatot használják-e.
Sokan elhanyagolhatónak tartják azt a tényt, hogy a tehenek által
leggyakrabban használt útvonalakon sok az apró kő, kavics. A
megkérdezett telepvezetők többsége emlékezett, hogy a körmözők jelezték, hogy sok kis követ találtak a csülkök talpi felületén, ami jelentősen korlátozta az állatokat a mozgásban. Az apró
kavicsok akkor kerülhetnek oda, amikor a járművek a tehenek
által használt, főként beton, esetleg aszfalt úton áthaladnak.
Németországban, Hollandiában, Belgiumban és Svédországban
nagy figyelmet és költséget fordítanak arra, hogy a tejelő tehenek
az év egy részét legelőn töltsék. Ez olyan jóléti többletkiadás,
ami esélyt ad a teheneknek a legelésre, ezáltal a lábvégek természetes gyógyulására. Hollandiában több radikális megközelítés figyelhető meg, hiszen a tejipar EU szabályozás szerint (EC
853/2004) megköveteli, hogy a tejet jó állapotban lévő, egészséges tehenektől fejjék. Rolando Montessori, a Holland Tejipari
Szervezet igazgatója azt állítja, hogy a gazdák felelőssége, hogy
a beteg vagy súlyosan sánta tehenektől származó tejet elkülönítsék és megsemmisítsék. Az általános egészségi állapotot állandó állatorvosi ellenőrzés biztosítja. A gazdálkodókkal szemben
közvetlen büntetést nem alkalmaznak, de az EU jogszabályait
betartják.

Nyugat-Európában voltak és vannak a tejelő állományok sántaságára összpontosító programok. Ezeket a kormány (’Healthy
Claw’ Svédországban és Dániában), az agrárkamara, illetve
egyetemek (’Helathy Feet’ az Egyesült Királyságban) és alapítványok (kiterjesztve az Amerikai Egyesült Államokra és Kanadára) hoztak létre.
Köszönjük a 25 gazdaságnak, hogy megosztották velünk tapasztalataikat.

Futóműfelújítás
Professzionális csülökkörmöző
kalodák Hollandiából
WOPA Bv gyártmány
áthajtó jellegű kaloda
horganyzott vázszerkezettel
önbiztosító emelő-rögzítőkkel
CE jelzéssel, munkavédelmi leírással.
A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat
kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek,
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.
Dr. Lehoczky János
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72.
Tel/fax: 63/364-361 Mobil: 30/487-3820, 30/9453-764
web: www.leholand.hu e-mail: leholand@leholand.hu
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A jövő kezdete…
Janesz János
tenyésztésvezető, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Nagy várakozás után a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. egy újabb
mérföldkövet rakott le a magyar állattenyésztés területén.
De tekintsünk csak vissza egy pár szó erejéig, hogy milyen
„nagy” nevek születtek itt, akiket mindenki ismer. Itt azokra a
holstein-fríz bikákra gondolok, melyek meghatározóak a magyar szarvasmarha tenyésztés területén. Mindenkinek ismerősen

cseng az a név, hogy Bolivia, Baroque, Bonanza vagy Exception
és még sorolhatnám a listát.
2011-ben egy új nevet kellett megtanulnunk, Amighetti Numero
Uno. 2011 nyarán került a Génbank-Semex Magyarország Kft.
Mesterséges Termékenyítő Állomásához. Tenyésztője Marco
Amighetti, méltán büszke arra, hogy a legnagyobb GTPI ponttal rendelkező bika az ő tenyészetéből származó Numero Uno.
GTPI pontja jelenleg 2604, mellyel elérte, hogy egy éve vezeti a
GTPI listát. Ezzel a tulajdonságával a legkeresettebb bika lett a
világ tenyésztésében.
Egy szép nyári napon úgy hozta a sors, hogy láthattam a Magyarországa hozott Numero Uno-t. Akkor még nem gondoltam,
hogy ez a bika újabb sikert hoz a Ménesbirtok életébe. Teltek
a hetek, Uno bekerült a karanténból a Génbank telepére, ahol
elkezdődött a szaporítóanyag termelés. Mivel a csúcsgenetikából mindenkinek kellett, így gondolni sem mertem arra, hogy a
lehető leghamarabb hozzájuthatok két adag Numero Uno szaporítóanyaghoz. A Ménesbirtoknál azonban működik egy Nukleusz program (MAGOR) amely program keretein belül a legjobb
genetikai értékű egyedeket párosítjuk a legjobb bikákkal. Ebben
az időben két üszőt kellett lepárosítanunk, amelyek itt születtek import embrióból. Hosszas tanakodás után Angelo Pozzatti
a Semex bikaanalistája, és Veres Zoltán a Génbank-Semex Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója közös megegyezéssel eldöntötték, hogy a két üszőt Numero Uno-val termékenyítjük.
Büszkék voltunk, hogy a Ménesbirtok telepén születhetnek meg
Magyarország első Numero Uno utódai.
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2012. május 21-én világra jött az első üszőborjú, melynek apja
a méltán híres Numero Uno, anyja pedig a 33232 0506 8 számú
Sanchez apaságú tehén. A tehén anyai nagyapja Goldwyn, apai
nagyapja pedig a Comestar Stormatic. Egy kicsit azért sajnálom,
hogy a borjú nem hímivarú lett, mert akkor biztosan nagy hatással lett volna a magyar tenyésztésre.
2012. május 30-án reggel született a második Numero Uno utód,
aki szintén nőivarú. Mint azt Angelo Pozzatti úrtól közben megtudtuk, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában ők
az első olyan borjak, akiknek az apja Numero Uno.
A második világra jött kisborjút egy kicsivel nagyobb érdeklődés követte. Hogy miért? Mert anyja a 32505 9976 6 számú
tehén (Appoint×Picston Shottle), annak a tehénnek a lánya aki
2011-ben Excellent-90 pontos minősítést kapott, ő MAGOR
Salle. Salle-tól folyamatosan mosunk embriót. A kinyert embriókból született például MAGOR Inox is, aki 2011 februárjában
indult el ITV-ben.

A borjak jó egészségnek örvendenek, a napokban küldjük szőrmintájukat genomvizsgálatra, és reméljük, hogy az elvárásoknak
megfelelően tényleg sikerült egy újabb jelentős lépést tennünk a
tenyésztés területén.
2012/3
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Korszerű silókukorica-hibrid vizsgálata hazai,
nagyüzemi, tejelő szarvasmarha kísérletben
Dr. Orosz Szilvia1, Dr. Totthné dr. Polner Antónia2, Dr. Sümeghy László2, Lehel László3
1
Szent István Egyetem, Takarmányozástani Tanszék, Gödöllő
2
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
3
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet, Herceghalom
A silókukorica rostemészthetőségének jelentősége
(savdetergens lignin) túlnyomórészt ligninből áll. A lignin még a
A tejelő szarvasmarha takarmányozásában az egyik legfonkérődzők számára is emészthetetlen anyag. A rost emészthetősétosabb tömegtakarmány a silókukorica-szilázs. Korábban a
gét ezért általában a lignintartalom csökkentésével lehet növelni,
silóhibrideket a növénytermesztő kollégák a szárszilárdság, a
ez azonban a szárszilárdságot rontja. Van azonban más lehetőség
fertőzésekkel szembeni ellenállóképesség mellett a zöldhozam
is az NDF emészthetőségének javítására. A lignin bioszintéziséalapján rangsorolták, majd a szárazanyag-hozam, később pedig a
nek mélyebb megismerése által befolyásolható a lignin és a celtáplálóanyag- és energiatartalom is meghatározó tényezővé vált.
lulóz, valamint a hemicelllulóz molekulák közötti kémiai kötés.
Napjainkban a silókukorica táplálóanyagainak emészthetősége
A ’zippzár-elmélet’ szerint, ahol gyengébb a kötés a lignin és az
áll a nemesítők (és reméljük lassan a termelők) érdeklődésének
egyes rostfrakciók között, ott ’kinyílik a zippzár’ és jobb lesz
középpontjában. A nagy mennyiségben etetett silókukorica-szia rostfrakciók bendőbeli lebonthatósága, valamint emészthetőlázs NDF emészthetősége meghatározza a termelést.
sége. Az alábbiakban közölt kísérletben egy olyan silóhibridet
A kísérleti eredmények szerint az NDF emészthetőségének minvizsgáltunk, melynek a rostemészthetősége a nemesítő munka
den 1%-kal történő javulása a TMR-ben a 4% FCM tej mennyihatására kedvezőbb lett, anélkül, hogy a szárszilárdsága romlott
ségét 0,25 kg-mal növeli (Oba and Allen, 1999). Az USA-ban
volna.
ezért speciális ligninösszetételű, un. BM (brown mibrid) silókukoricákat fejlesztettek ki. A kukoricanövény négy mutációját
Egy hazai nagyüzemi kísérlet körülményeinek leírása
ismeri a tudomány (bm 1-4). A mutációk vörösesbarna elszíneA szántóföldi kísérlet a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. két,
ződést okoztak a levél és a szár edény-nyalábjaiban (innen az
egyenként 10 hektáros területén zajlott. Az etetési kísérletet a
elnevezés: barna mibrid). A mutációk lignintartalma és lignintehenészeti telepen hajtottuk végre 2011. november 7. és 2012.
összetétele is eltér a hagyományos hibridektől, ezért a BM kujanuár 10. között. A vizsgálatok során két hibridet hasonlítottunk
koricák rostemészthetősége sokkal jobb, mint a hagyományos
össze, egy általánosan használt, 580 FAO-számú silókukoricahibrideké. Potenciálisan nagyobb a táplálóértéke a mutációknak
hibridet és a jobb emészthetőségre nemesített LG 34.90 (FAO
az alacsonyabb lignintartalom és a kedvezőbb sejtfal-emészthe480) hibridet. A két hibridet egyszerre vetették, de a betakarítást
tőség miatt. Az ezen mutációkat tartalmazó, speciális silókukoria 100 FAO-szám különbség miatt 3 nap különbséggel hajtottuk
cák azonban hazai körülmények között nem termeszthetők.
végre. A betakarítás során célként tűztük ki, hogy a két hibrid
Egy, a kukoricában természetes módon is előforduló „LFY”
szárazanyag-tartalma 2-3% eltérésen belül maradjon, és egyik
gén, hagyományos nemesítési technikával ’beépítve’ már a hazai
se haladja meg a 36%-ot. A kedvezőbb emészthetőség ugyanis
köztermesztésben is megtalálható. Ez a gén átalakítja a növény
elsősorban a 33-35%-os tartományon belül tud érvényesülni. A
architektúráját, mert megnöveli a fotoszintézis szempontjából
kifejezetten jó emészthetőségre nemesített silóhibridek esetében
fontos csőfeletti levelek számát (9-10 levél). A levélfelület így
a szárazanyag-tartalom kritikus szempont! A betakarítás előtt
0.35–0.45 m2 értékről (hagyományos hibrid) 0.53–0.84 m2 értékszántóföldi szemlét tartottunk, illetve próbavágással döntötte el
re növelhető a leafy hibrideknél (Tóthné Zsubory és mtsai 2009,
az ágazatvezető a betakarítás napját. A kukoricazúzalék betakaHegyi és mtsai, 2009). Ennek eredménye a nagyobb terméshorításkor mért szárazanyag-tartalmát az 1. táblázatban közöljük.
zam. Az LFY génnel összefüggően azonban nemcsak a
silótermés nő meg, hanem a nagyobb levélarány miatt
a minőség is javul.
Egy európai cég olyan nemesítő munkába kezdett, mely
a silókukorica rostemészthetőségét célzott javítani, speciálisan a nagy termelésű tejelő szarvasmarhák megnövekedett táplálóanyag-igényének kielégítése érdekében. A rost a növényi sejtet körülvevő sejtfalban található, ezért a rost emészthetőségének javulása nem csak
azt jelenti, hogy a kérődzők több energiát nyerhetnek
a rostból, hanem azt is, hogy a ’sejtfalhatás’ csökken,
azaz a sejtfal könnyebben ’kinyílik’ és a sejt belsejében
található értékes táplálóanyag emészthetősége is javul
(pl. fehérjék, cukorszerű szénhidrátok stb.). A rostot
három fő komponens (a cellulóz, a hemicellulózok és
a lignin) alkotja. Az NDF (neutrális detergens rost)
ezen három rostfrakció összege. Az ADF (savdetergens
rost) a cellulóz és a lignin együttese, míg az ADL
48 Holstein Magazin
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1. táblázat: A két kukoricanövény-zúzalék szárazanyag-tartalma a betakarítás során (Mezőhegyes, 2011. augusztus 20
és 23.)
Mintavétel időpontja
Szárazanyag g/kg
Kísérleti silókukorica hibrid: LG 34.90 (FAO 480)
08. 20.
312,7
08. 20.
331,3
08. 20.
349,2
08. 20.
346,1
08. 20.
335,3
08. 20.
351,3
Átlag
338
Kontroll silókukorica hibrid: FAO 580
08. 23.
321,3
08. 23.
324,1
08. 23.
344,1
08. 23.
332,7
08. 23.
331,3
08. 23.
344,2
Átlag
333
A kísérleti eredmények szerint az LG 34.90 (FAO 480) hibrid
terméshozama 2011-ben Mezőhegyes térségében 10%-kal kevesebb volt, mint a hagyományos, 580 FAO-számú hibridé (a
nagyobb FAO-számú hibridet 3 nappal később, hasonló szárazanyag-tartalommal betakarítva). Más termőhelyen kedvezőbb
eredmények születtek. A növénytermesztési kísérletek eredményei akkor tekinthetők relevánsnak, ha 3 év adatait vesszük figyelembe, ezért ezen információ megerősítése, illetve finomítása mindenképpen ismételt kísérletet igényel.
A két silókukorica-hibridet a betakarítást követően 2-2 fóliatömlőben (kb. 200 tonna/fóliatömlő, összesen 400 tonna/hibrid), külön tárolta be a cég. Az etetés ezen 2-2 fóliatömlőből történt. A
két kukoricaszilázs mért táplálóanyag-tartalma a 2. táblázatban
látható. Az LG 34.90 (FAO 480) silóhibridből készült szilázs
nyersrost-, NDF-, ADF- és ADL-tartalma kisebb, keményítőtartalma nagyobb volt, mint az azonos körülmények között termesztett, hasonló szárazanyag-tartalommal betakarított, 580-as
FAO-számú hibridé. A metabolizálható fehérje- és a nettóenergia-tartalmat a szabvány emésztési együtthatókkal számoltuk ki
mindkét hibrid esetében, ezért csak tájékoztató jellegűek. Az új,
korszerűbb silókukorica hibridek hazai emésztési együtthatói
még nem állnak rendelkezésre.
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2. táblázat: Az LG 34.90 (FAO 480) és egy hagyományos
(FAO 580) kukoricaszilázs táplálóanyag- és energiatartalma

Táplálóanyag

Mértékegység

Eredmény
Kontroll silóKísérleti
kukorica
silókukorica
hibrid
hibrid: LG 34.90
(FAO580)
(FAO 480)
74,5
67,2
30,7
29,8
195,5
169,1
35,6
31,4
663,6
702,5
416,2
372,0
238,3
208,1
23,1
18,9
313,3
380,2

Nyersfehérje
g/kg sza.
Nyerszsír
g/kg sza.
Nyersrost
g/kg sza.
Nyershamu
g/kg sza.
N-mka
g/kg sza.
NDF
g/kg sza.
ADF
g/kg sza.
ADL
g/kg sza.
Keményítő
g/kg sza.
MFE (Standard emésztési
g/kg sza.
71,2
együtthatókkal
számolva)
MFN (Standard emésztési
g/kg sza.
44,3
együtthatókkal
számolva)
NEl (Standard
emésztési
MJ/kg
6,57
együtthatókkal sza.
számolva)
pH
4,1
N-mka: Nitrogénmentas kivonható anyag,
MFE: energiafüggő metabolizálható fehérje,
MFN: nitrogénfüggő metabolizálható fehérje

71,5

39,9

6,65
4,3

Az etetési kísérlet során a két szilázst külön-külön építettük be a
nagytejű csoportok receptúrájába. A cég kérésére a két receptúra összetétele azonos volt, tehát minden komponensből azonos
mennyiséget etettek. A két TMR ezért hasonló, de nem pontosan
egalizált táplálóanyag-tartalommal rendelkezett. Hozzá kell tenni, hogy a két kukoricaszilázs mért keményítőtartalmában jelentős volt az eltérés az LG 34.90 javára. Ebből következően a két
TMR keményítőtartalma között volt eltérés. Így a kísérlet során
nem lehetett az emészthetőségből származó különbséget mérni,
de arra vonatkozóan értékes adatokhoz jutottunk, hogy az azonos
körülmények között előállított LG
34.90 szilázs azonos TMR receptúrát alkalmazva, hogyan befolyásolja a termelést az ugyanazon termőhelyen termesztett hagyományos
silóhibriddel szemben. Következő
lépésként a két szilázs táplálóanyagainak látszólagos emészthetősége
és bendőbeli lebonthatósága állatkísérlettel lesz meghatározva in
situ modellkörülmények között.
Ezen adatokat később közöljük. A
két nagytejű TMR számított táplálóanyag- és energiatartalma a 3.
táblázatban látható.
www.holstein.hu
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14

14

Csemegekukorica szilázs

8

8

Olaszperje szilázs

6

6

2,5

2,5

1

1

Tejelő táp

10,3

10,3

SZA felvétel kg/nap/tehén

21,9

21,9

NEl/sza MJ/kg

6,90

6,92

Nyersfehérje % sza.

17,17

17,23

MFE % sza.

9,95

10,09

MFN % sza.

11,19

11,38

RDP % sza.

110,1

112,2

UDP % sza.

42,7

43,6

Nyerszsír % sza.

3,01

3,08

Keményítő % sza.

22,45

23,42

Összes cukor % sza.

3,21

3,24

Nyersrost % sza.

17,13

16,91

NDF % sza.

33,9

33,3

ADF % sza.

21,4

21,0

ADL % sza.

3,25

3,28

Lucernaszéna
Fűszéna

Az etetési kísérletet a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. tehenészeti
telepén végeztük el két nagytejű csoporttal. Kiválasztottunk két
párhuzamos csoportot (82 és 66 tehén csoportonként) és azon
belül 24 olyan tehénpárt, melynél az előzetes termelés, az ellés
óta eltelt laktációs napok száma és az ellések száma páronként
hasonló volt. Az összehasonlítás alapja a párok egyedeinek a kiindulási adathoz képest mért változása volt. A tehénpárok adatai
az 4. táblázatban láthatóak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
kiindulási tejtermelésben mért 0,5 kg eltérést az értékelés során
figyelembe vettük.
4. táblázat: A kísérletben bevont 24 tehénpár kiindulási 		
adatai (Mezőhegyes, 2011. november 7.)
Tej kg Laktációs napok Ellések száma
Kontroll csoport
37,3
102,3
2,1
LG 34.90 csoport 37,8
103,5
2,1
A tehenek kiesését nyomon követtük, továbbá hetente mértük
a TMR-k táplálóanyag-tartalmát. Tekintettel arra, hogy a TMR
összetételében nem tapasztaltunk standard hibát (az egyik vagy
a másik csoport javára), illetve a nagyobb mértékű eltérések rövid ideig álltak fenn, ezért telepi körülmények között a táplálóanyagok mért szórását elfogadhatónak ítéltük.
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1. ábra: A tejtermelés alakulása a kísérleti
csoportokban Mezőhegyesen
(2011. november -2012. január, n=24 tehénpár)
50

kg tej/tehén/nap

Kukoricaszilás

A nagyüzemi etetési kísérlet eredményei
A kontroll csoport termelésében ingadozást tapasztaltunk a
vizsgált időszakban. Az LG 34.90 szilázst tartalmazó TMR-t
fogyasztó tehenek tartották, illetve növelték a termelésüket.
A két csoport közötti abszolút különbség az 1. ábrán látható.
A kontroll és a kísérleti kukoricaszilázsokat tartalmazó TMR
termelésre gyakorolt hatásának változása a kiindulási értékhez
viszonyítva a 2. ábrán látható (2012. november és január között,
24 kiindulási tehénpár esetében). Az LG 34.90 kukoricaszilázst
tartalmazó TMR hatására két hónap elteltével a tejtermelés 2,1
kg/nap/tehén értékkel javult (24 tehén összehasonlításakor, 14
kg/nap/tehén szilázsadagot etetve, hasonló TMR-összetétel mellett). A kontroll szilázst tartalmazó TMR hatására a tejtermelésnövekmény 1,5 kg kg/nap/tehén volt a kísérlet végén. Összességében megállapítható, hogy az LG 34.90 hibridből készült
kukoricaszilázst (14 kg/nap/állat) tartalmazó TMR hatására 2
hónap etetés során a tejtermelés a kísérleti csoportban 0,6 kg/
nap/tehén értékkel javult az azonos termesztési feltételek mellett
termesztett, hasonló FAO-kategóriába tartozó kontroll szilázst
(14 kg/naptehén) tartalmazó TMR-hez képest.

Kontroll

40
30

37,3

37,8

LG 34.90 (FAO 480)
36,3

38,8

37,7

39,9

20
10
0
Nove mbe r 7.

tej kg DIFF/nap/tehén

3. táblázat: A két nagytejű TMR számított táplálóanyag- és
energiatartalma
(Mezőhegyes, 2011. november és 2012. január)
TMR
TMR
Kontroll
Kísérleti
silókukorica
silókukorica
hibrid (FAO hibrid: LG 34.90
580)
(FAO 480)

3

De ce mbe r 7.

Január 10.

2. ábra: A tejtermelés változása a kiindulás termelési
adatokhoz képest
(Mezőhegyes, 2011. november -2012. január,
n=24 tehénpár)
2,1

2

1,5

1
0
Kontroll

LG 34.90 (FAO 480)

-1
-2

Összességében megállapítható, hogy az azonos laktációs stádiumban lévő 24 tehénpár összehasonlításakor 2 hónap kísérleti periódus alatt a speciális, jobb emészthetőségre nemesített
LG 34.90 hibridből készült kukoricaszilázst tartalmazó TMR-t
fogyasztó állatok 0,6 kg/nap/tehén értékkel több tejet termeltek, mint a kontroll szilázst fogyasztó tehenek, úgy, hogy a két
kukoricahibridet azonos termőhelyi adottság mellett és klimatikus viszonyok között termesztették, hasonló szárazanyag-tartalommal takarították be, azonos technikával tartósították és azonos mennyiségben etették.
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Fotó: Watier Visuel

Tejfaka

szárazanyag 30–35%

Mi kell ehhez?
• LGAN hibridkukorica (Janett, LG 34.90),
• optimális betakarítási idô megválasztása
(szárazanyagtartalom 30–35% között),
• és az Ön szakértelme.

egészséges állatállomány

Mi a hozadéka?
• Magasabb rostemészthetôség,
• többlet energiahozam/ha (keményítô és rostok),
• a bendôacidózis mértékének csökkenése,
• nyereségesebb tejtermelés.

magasabb tejhozam
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Korrigált Életteljesítmény Program
Csókás András
mezőgazdasági szaktanácsadó

A szerző korábban e lap hasábjain (Holstein Magazin XIX. évfolyam 4. szám) már beszámolt a Bonafarm-Bábolna Takarmány
Kft. által meghirdetett és általa kiértékelt Korrigált Életteljesítmény Program szükségességéről, a 2011. júliusig levont pozitív
tapasztalatokról.
A program (KÉP) azonban már második életévébe lépett, dinamikusan fejlődik, gyarapodó adatbázisa révén olyan új, lényeges
és fontos információkkal szolgál, hogy azok megírását fontosnak
tartotta.
A tejtermelő ágazatot szakmai „eleink” néhány évtizede az állattenyésztés nehéziparaként aposztrofálták, minden bizonnyal annak
nehézségi foka, bonyolultsága érzékeltetése végett. Feltehetően a
megnevezést nem egyfajta borús jóslatnak szánták, bár kétségtelen, hogy az ágazat fennmaradásáért sokat kell tenni, a nehéziparhoz hasonlóan a szereplőknek nincs könnyű dolga!
A fennmaradáshoz mindenképpen nyereséget kell produkálni,
így teendőink megfogalmazásához elengedhetetlen alapfeltétel a
tejtermelés költségeinek objektív vizsgálata. Bár a költségfelosztások cégenként olykor eltérnek egymástól és valljuk be, gyakran
a realitásoktól is, a torzulások helyesbítésével mégis közel pontos,
objektív eredményre juthatunk.
Sok-sok kiértékelés elvégzése után bátran kijelenthető, hogy az
ágazat nyereségét költség oldalról kiemelten a tömegtakarmánytermesztés színvonala, valamint a tehén-utánpótlás költsége határozza meg! Természetesen a hangsúlyt a „kiemelten” szóra helyezve, hiszen általában egyetlen költségtétel sem lényegtelen.
A tömegtakarmány-termesztés színvonalbeli különbsége (a gyakran hiányzó energia és fehérje pótlásának többletköltsége) árutejliterenként elérheti a 15-20 forintos, a tehén-utánpótlás költségeinek eltérése pedig akár meg is haladhatja az árutej-literenkénti 20
forintos szintet.
Mindkét eltérés rendszerint ugyanazon telepen nem jelentkezik
egyszerre, de legalábbis nem maximális arányban, a kettő horrorisztikusnak tűnő összege (40 forint) azonban mégis előfordulhat
az üzemi eredmények szélsőértékeiben!
Előbbi eltérés kimutatása, csökkentése a mindenkori menedzsmentek és takarmányos szaktanácsadók közös érdeke, feladata,
küzdelme kell, hogy legyen! (és több ezzel kapcsolatos cikk témája is egyben)
A tehén-utánpótlás költségeinek csökkentése céljából került
kidolgozásra a korrigált életteljesítmény mutató, amely nem
más, mint adott időintervallumban (év, éven belüli időszak) kikerült tehenek átlagos életteljesítmény tej-kilogrammjának, valamint
a nyitó-létszámra vetített éves tehénkiesési százaléknak a hányadosa. Így indult útjára a KÉP, a korrigált életteljesítmény program.
A versenyben résztvevő tehát külön költségelemzések nélkül, naturális mutatók javítása által ér/érhet el költségcsökkentést, ezáltal
telepe versenyképessége javul. A kiértékelések alkalmával telepre
kidolgozott diagramok, mutatók pedig segítik a problémák feltárását, új prioritások létrehozását, a szemléletváltást.
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Az alábbiakban tekintsünk meg néhány adatot a KÉP eddigi
eredményeiről, sikereiről.
1. sz. táblázat: Változás 2010-2011 (eredeti 22 telep)
korrigált
élettehénÖsszesen
kiesési %
telep
életteljesítmény
teljesítmény létszám
2010
63 957
37,25%
23262
16 614
22
2011
76 453
33,14%
24428
16 614
22
119,54%
88,97%
105,01%
eltérés
100% 100%

Az 1. sz. táblázatban láthatjuk, hogy a 2010-es értékelésben is
szereplők 2011 évi korrigált életteljesítménye közel 120%-kal
gyarapodott.
Szakmailag is logikus, hogy a kiesési százalék nagyobb mértékben javult 88,97%-ra való csökkenéssel, míg a kikerültek életteljesítménye ennél kisebb sebességgel, 105,01%-kal gyarapodott.
A bekövetkezett kedvező változások sorrendje azért így logikus,
mert a kiesések csökkenése által előbb az élő állományunk életteljesítménye növekszik hónapról hónapra, majd az idősebbek
későbbi kikerültetésével természetesen növekedni fog a kikerültek életteljesítménye is.
2. táblázat: Változás 2010-2011 (összesen)
Meg- korrigált élet- kiesési életteljetehénnevezés teljesítmény
%
sítmény
létszám
37,82% 23 423
2010
61 938
16 934
31,90% 24 954
2011
78 229
22 989
126,30%
84,35% 106,54% 135,76%
eltérés

telep
24
34
141,67%

A teljes résztvevői kört elemezve (2. táblázat) még nagyobb
126,30%-os korrigált életteljesítmény javulás látható. Különösen örvendetes, hogy a 37,82%-os kiesés 31,90%-ra csökkent,
ami egyben azt jelenti, hogy hazai viszonylatban egy nagyobb
telep méretének megfelelő (22 989*5,92%) 1360 db tehén maradt állományban vagy ugyanennyi vemhes üsző került értékesítésre, vélhetően nem kis haszonnal!
3. táblázat: Legnagyobb változást produkáló telepek
korrigált életkorrigált
Megnevezés
teljesítmény életteljesítmény
2010-ben
2011-ben
Rábavölgye Mtsz.
78 959
120 232
Körmend
Mezőhegyesi
61 910
93 007
Ménesbirtok Zrt.
Búzakalász Szövetkezet
50 095
74 035
Mocsa
Állért Kft., Ete
67 210
90 812
Gyulai Agrár Zrt., Gyula
64 920
87 397

2011/2010
%
152,27%
150,23%
147,79%
135,12%
134,62%

Kiemelve a programban résztvevők közül, feltétlenül tiszteletet
érdemelnek a 3. táblázatban szereplő telepek, melyek láthatóan
óriási mértékben javították teljesítményüket.
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A program rövid működési leírása:
• Valamennyi partner adatvédelmi nyilatkozat által biztosítékot kap arra, hogy az adatfeldolgozó a rendelkezésére
bocsátott adatbázist harmadik személy részére nem szolgáltatja ki, azon adatok kivételével, amelyek a rangsor megállapításával kapcsolatban kötelezően közlendők.
• A kiértékelések alkalmával publikálásra kerül valamennyi
70.000-es korrigált életteljesítmény fölötti teljesítményt
produkáló cég neve, korrigált életteljesítménye, kikerült teheneinek ellésszáma, kikerült teheneinek életteljesítménye,
évesre vetített tehénkiesési aránya, valamint zárt laktációs
teljesítménye.
• Az adatkezelés módja számítógépen védett, zárt programmal történik.
• A partnerek adatküldése (Riska és Talp programok)-, valamint a feldolgozások visszaküldése a www.csokas.hu honlap dokumentum menedzserén keresztül történik.
• A programban résztvevők fenti honlapon való regisztrációjukat követően csak és kizárólag a fent említett publikus
listát, amennyiben telepük ebben nem található, akkor ezen
kívül csak a saját helyezésüket ismerhetik meg.
• Valamennyi résztvevő a saját telepére vonatkozó 15 db, valamint a feldolgozó által kiválasztott legjobb telepek átlagából képzett 15 db diagramot töltheti le. (összehasonlíthatóság, probléma-keresés)
• Valamennyi résztvevő letöltheti az aktuális teljes adatállományból számított, különböző mutatókra vonatkozó átlagos, valamint szélsőértékeket.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül tekintsünk meg néhány
diagramot a fent említett 15-ből annak érzékeltetése végett, hogy
azok mennyiben rendezhetik át a megszokott szakmai prioritásainkat, illetve mennyi új kérdést vetnek fel!
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Fenti táblázatok az élő állományok életkorában óriási eltéréseket
mutatnak abszolút számban (1,89à2,42 ellésszám)-, és lefutásban egyaránt.
A továbblépés előfeltétele a 4. sz. táblázatból kiolvasható! E szerint meg kell vizsgálni, hogy az 1. borjas kategóriából miért nem
tud több egyed a 2. borjas, onnan a 3. borjas kategóriába lépni,
és így tovább!
E feladat pedig, mint említettem számtalan kérdést vet fel, jelesül az ellésre való előkészítéstől az elletés technológiáján a takarmányozás technológiáján, az állategészségügyi technológián
keresztül a szaporodásbiológia programjáig bezárólag.
Minden esetre jelen pillanatban enyhe túlzással kijelenthető,
hogy itt csak minden 5. tehén volt képes harmadik, vagy több
ellésre.
A hasznos élettartammal kapcsolatban néhány felvetés, érdekesség:
• Feljegyzések több esetben tesznek említést 30-, sőt 40 éves
korban selejtezett tehenekről! Nyilván egyedi esetekről van
szó, komolyabb termelési szint mellett nem érdemes e korhatárt célként kitűzni! Egyszerű kalkulálni, hogy ez alapján, pl. 35 ellést feltételezve, az ilyen telepen évente csupán
(100/35) 2,85% tehén-utánpótlásra lenne szükség!
• Hazai telepeink gyakorlatában sajnos sokkal inkább tapasztalható a tehén-életkor másik véglete! Alacsony kikerülési
ellésszám mellett előfordul pl. 4,46 életév, ami kevesebb,
mint 54 élethónapnak felel meg! Utóbbi szó (élethónap)
nem nyelvújítás! Persze a gépkocsi hitel/lízing mintájára
mondhatnánk futamidőnek is, azonban e szám a hiteleknél
elterjedt 60 hónapnál is kisebb. Tehát négylábú „autónk”
nem várja meg, hogy kifizessük!
•

Alacsony élettartam esetén a növendéknevelés időtartama hosszabb, mint maga a
tejtermelés időszaka! Amennyiben például
egy telepen 53,5 hó a kikerülési életkor,
akkor ebből a 26,52 hónapos növendéknevelés 49,50%-ot, a 22,37 hónapos tejelési
idő pedig csak 41,79%-ot képvisel!

•

Alapos és tárgyilagos őszinteséggel bevallhatjuk, hogy maga a selejtezés, különösen,
ha túlzásba visszük, nem lendíti előre állományunkat!

•

A magas selejtezés inkább a szakmai hibákat (tartás, takarmányozás, tőgybiológia,
lábproblémák, szaporodásbiológiai problémák, hibás szakmai koncepciók, stb.) fedi
el, semmint hogy a genetikai előrehaladást
segítené!

•

Érdekes ellentmondás, hogy ugyanazon
előadáson tett hitet a hasznos élettartam
növelése mellet egy sperma-előállító cég
előadója, ahol az utána beszélő farmer szavaiból 45%-os selejtezésre, tehát (100/45)
2,22 kikerülési ellésszámra lehetett következtetni! Már csak egy kérdés marad, hogy
vajon hol érvényesül mindezen törekvés,
vagy sokkal inkább, hogy a sperma-előállítók hol tesztelik?
www.holstein.hu
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Az alábbiakban tekintsük meg fenti állományokban az élők után
a kikerült tehenek ellésszám szerinti eloszlásait!

ben (6. sz. táblázat) mondhatni, hogy mindig onnan selejtezünk
többet, ahol több a tehén, jelesül az 1-2. borjas kategóriából.)
Azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdéseket (6. sz. táblázat) a kikerült 1. borjasok
32,76%-os aránya veti fel:
•
Annyira rossz genetikát képviselnének azok a bikák, amiket bő 2 éve alkalmaztunk, hogy már 1. borjas korban selejteznünk
kell az utódokat? Nem valószínű, hogy kifejezetten rontó hatású bikák lennének forgalomban!
•
Vajon hogyan, milyen feltételek között neveljük fel növendékeinket, ha azokat
ellés után nagy arányban alkalmatlannak találjuk arra, hogy tejet termeljenek?
Tekintsük meg a javítandó telepek átlagából
képzett adatokból a kikerülési ellésszámok,
valamint az életteljesítmények ellésszámokhoz viszonyított diagramjait!

A 6-7. táblázatok legnyilvánvalóbb különbsége a nyitóra vetített kiesési arányban tűnik ki (44,50%, illetve 25,51%), de karakteres az eltérés a kikerültek ellésszámában (2,57 à 3,32) is!
A 7. sz. táblázat lefutása igen szimpatikus, hiszen az harang alakú, nem pedig az élők ellésszám-eloszlását követi! (Előbbi eset-

Fenti táblázatok tételes összevetése alapján
teljesen egyértelmű, hogy változatlan termelési színvonal esetén is, a 8. sz. táblázatban
egy harang alakú eloszlás, de különösen egy
sokkal mérsékeltebb 1-2. borjas kiesési arány
sokat gyarapítana az életteljesítményen! (Pl.
nem 32,76% elsőborjas produkálna csak 5560 kg életteljesítményt, hanem kevesebb, stb.)
A 8-9. táblázattal kapcsolatban lássunk egy költség-kalkulációt:
• Ha a kikerült 1. borjasok felnevelési (bekerülési) költsége „csak” 400 ezer Ft volt,
és ha minden 1. borjas kikerült után átlagosan 100 ezer Ft árbevételt kaptunk,
akkor a 300 ezer Ft különbözet az 1. borjasok által termelt tejre (300 000 Ft/5 560
kg) 53,96 Ft/kg költséget jelentett!
• Sok költségelemzés átlagában a szaporítóanyag költsége (tehénre és növendékre fordított összesen)-, tej-egyenértékre
vetítve szinte sehol nem haladja meg az
1,50 forintot!
• Amennyiben tehát úgy ítéljük meg, hogy
rossz szaporítóanyagot alkalmazunk, akkor bőven vehetünk sokkal drágább és/
tehát jobb bikát is!
• Fentiek alapján költség-érzékenyen csak
az 53,96 Ft/kg-ot kell az 1,50 Ft/kg-hoz
hasonlítanunk!
• Persze a „legolcsóbb” megoldás, ha sokkal több 1. borjast hagyunk életben, termelésben!
Végezetül tekintsük meg fentihez hasonlóan
a zárt laktációt zártak, és a laktációnkénti zárt
laktációs eredmények aránypárjait az alábbiakban!
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nyílik lehetőség, így maga a szakma általában is gazdagodik.
Egyébként kivétel nélkül valamennyi résztvevő is gazdagodik,
amennyiben a belépéskor regisztrált mutatói folyamatosan javulnak.
A szerző megköszöni a programban jelenleg résztvevő 37 telep
valamennyi kollégájának közreműködését, a lehetőséget, hogy
hónapról hónapra biztosították a
feldolgozással együtt járó tényleges szakmai csodát!
És nem utolsó sorban megköszöni
mindazon olvasó figyelmét, aki e
sok számadatot tartalmazó okfejtés
végéig kitartott, kéri a verseny iránt
érdeklődők jelentkezését közvetlenül a www.csokas.hu honlapon,
vagy a www.babolnatakarmany.
hu/ honlapon található elérhetőségeken.

Fenti 10. táblázat nagyban hasonlít a 4. sz. táblázathoz, tekintve, hogy ebben a csoportban az élő állomány 77,90%-a, míg a
laktációt zártak 84,56%-a tartozik az 1-2. borjas kategóriába!
A laktációt zártak 84,56%-os aránya ráadásul minimum elgondolkodtató, amennyiben tehát e kategória zárt laktációs termelését végeredményben, enyhe sarkítással „gyereklányok” produkálják.
Elgondolkodtató továbbá, hogy a 11. sz. táblázatban nem látható
szignifikáns eltérés az 1. és 3-4. borjasok teljesítményében, pedig nem csak a tanultak szerint, de a valóságban is egyébként a
3. laktációban 10-25%-os többlet illene.
A terjedelem korlátozott volta miatt nem térhettünk ki több
olyan, pl. a szaporodásbiológiával foglalkozó táblázatokra sem,
amelyekkel a programba jelentkező, leendő KÉP-tag kollégák
természetesen megismerkedhetnek.
Feltétlenül fontosnak tartom azonban előrebocsájtani, hogy a
program partnerei hónapról hónapra kizárólag az ismertető fejezetben taglalt diagramokat, listákat és naturális adatokat kapják
meg internetes, esetleg nyomtatott formában.
A cikkben olvashatókhoz hasonlatos szóbeli kiegészítést, fejtegetést nem!
Ennek oka, hogy vannak kollégák, akik nem kifejezetten szívelik, ha munkájukba külsős figura beleszól, mondhatni beleokoskodik!
És ebben egyénként maximálisan igazuk is van. Az adatok elemzésére, a következtetések levonására, a problémák megoldására
azt gondolom, hogy minden kolléga alkalmas! Sőt, feltehetően
valamennyi diagram elkészítésére is.
A KÉP-ben való részvétel mellet szól azonban a rendszeresség, a
kimutatások bizonyosan nem maradnak el, a referencia-értékek
biztosítása, amire házon belül nincs lehetőség, és leginkább a
helyezések változása, a befektetett telepi munka visszaigazolása.
A résztvevők körének folyamatos gyarapodása növeli a rendelkezésre álló adatbázist, miáltal egyre több, és leginkább egyre
pontosabb szakmai következtetések, összefüggések feltárására
2012/3
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Bosmark-Nedap Laktivátor ivarzás
megfigyelő rendszer
– egy lépést se nélküle… –

Kovács Gyula cégvezető, Bosmark Kft.
Dr. Dizseri András szarvasmarha tenyésztési szaktanácsadó, Bosmark Agri Kft.
Mivel szeretnénk hűek lenni a címben jelzett témához, cikkünkben az egyik legfontosabb mozzanatot járjuk körül, amely akár
el is döntheti a tejelő ágazat sorsát is: az ivarzó állatok megbízható felderítését. Igazságtalanok lennénk, ha mindent az emberi mulasztásra fognánk, hiszen a holstein-fríz állományokban tapasztalhatóan egyre inkább csökken a fertilis idő, egyre
halványabbak az ivarzási tünetek, sok a csendesen ivarzó,
a nyár szinte kétségbeejtően rossz időszak, legfeljebb éjjel
van szemmel láthatóan nagyobb mozgás-aktivitás. Néhány
szerencsés hely kivételével valamilyen technikai segítség után
kell néznünk, hogy a két ellés közötti idő ne szálljon el, hogy az
állományunk ne induljon el az önfelszámolás irányába, illetve
hogy ki tudjuk használni azt a lehetőséget, ami a vemhes üsző
értékesítésben rejlik és minél tovább tudjuk termelésben tartani
a legkiválóbb egyedeket.
A fertilitás növelésére, a két ellés közötti idő csökkentésére több
közismert módszer közül is választhatunk. Lehetőségünk van
természetes fedeztetésre, festékpatron alkalmazására, hormonterápiára, krétázásra, naptári pontossággal kezelt ivarzás megfigyelésre, de a technikát is segítségül hívhatjuk, s ez a Bosmark
Kft. által forgalmazott ivarzás megfigyelő Laktivátor rendszer.
Mit tud ez a rendszer?
Röviden mindent, ami ahhoz kell, hogy pontosan tudjuk, melyik állat ivarzik és az ivarzási időszak hányadik órájában van.
Tájékoztat arról, hogy a tehén melyik csoportban van, a laktáció
hányadik napjában tart, hány nap telt el az utolsó ivarzás óta,
valamint az utolsó inszeminálás óta. Láthatjuk a teljes laktáció,
az utolsó 50 nap és az utolsó 7 nap aktivitási ábráját is.
Az utolsó 7 nap mozgás-aktivitási ábrája éjjel kezdődő ivarzás figyelmeztetéssel

A rendszer az üszők, tehenek adatainak kétóránként összegyűjtött „csomagját” hasonlítja össze az állat előző napjainak ugyanazon két órájában kalkulált értékeivel, ezért a rostán 90%-os
biztonsággal minden ivarzó fennakad a rendkívül pontos
adatoknak köszönhetően. A rendszer segít az éjszaka ivarzó
egyedek és a csendesen ivarzó egyedek precíz felkutatásában is.
Ez a nyári nagy melegben hatalmas segítséget jelent, hiszen a
nappali ivarzási jelek ilyenkor szinte észrevehetetlenek emberi
szem számára. Az állatok azonosítása 100%. Az ivarzás megfigyelő Laktivátor kompatibilis minden fejőrendszerrel, nincs
interferencia, bővíthető tejmérőkkel, válogató kapukkal, fejőházi érintőképernyővel. Az internet segítségével a felhasználó
azonnal értesítést kaphat az ivarzó egyedekről a telefonjára is
akár, vagy a világ bármelyik pontjáról ránézhet az éppen aktuális
adatokra. Többféle állatazonosítási lehetőséget kínál a Bosmark
Kft. rendszere.
Az azonosítás történhet a fejőházban átlépő kapus antennákkal, az ivarzó tehenek fejés közbeni azonnali manuális
vagy automata kiválogatásával vagy az istállóban felszerelt
vezeték nélküli antennákkal is. A vezeték nélküli antenna rendkívüli előnye, hogy 100 méteres átmérőjű körben minden tehén
vagy üsző adatát 5 percenként leolvassa és továbbítja a központi
vezérlőegységnek. Nagy segítséget jelent ez az üszőistállóban is
ahol az ivarzó egyedek felkutatása legalább olyan fontos, mint a
teheneknél. A legtöbb forgalmazó az üszőistállóban történő ivarzás megfigyelését csak az itatókhoz beszerelt antennával tudja
megoldani és annak érdekében, hogy egyszerre csak egy üszőt
azonosítson a rendszer, a beépített szűkítő folyosón keresztül
egy időben csak egy állat mehet az itató közelébe. Ezzel viszont
jelentősen korlátozzuk a vízfelvételi lehetőséget, illetve minden
itatóhoz szerelni kell egy antennát.
A Laktivátor rendszer 1 db. vezeték
nélküli antennával egyszerű és megbízható állatazonosítást és ivarzás
megfigyelést garantál az istállóban is.
Mivel a Laktivátor a mozgás-aktivitás
változását méri, ezért figyelmeztet, ha
beteg, sánta egyed van az állományban,
így elég idő áll a rendelkezésünkre,
hogy a betegség kezdeti szakaszában
avatkozzunk be. A gyártó elég magabiztos, 7 év garanciát ad a termékre,
ezzel nagyjából azt mondja, hogy ha
nem teszed az úthenger alá, akkor a
Laktivátor működni fog.
Bő éve kezdte a Bosmark Kft. forgalmazni az ivarzás megfigyelő rendszerét
és jelenleg az ötven felé tart a felszerelt
telepek száma.
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A PIACVEZETŐ IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER
Már több mint 40 működő rendszer Magyarországon!
-

24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

-

Többféle tehénazonosítási lehetőség, a fejőházban
vagy vezeték nélkül a tehén/üsző istállóban

-

Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

-

Az első ivarzási jelektől eltelt idő pontos meghatározása,
ezáltal optimális időpontban történő inszeminálás

-

Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható

-

Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis

-

Csökkent mozgás-aktivitás jelzés (pl.: sántaság,
anyagforgalmi rendellenesség)

-

Rövidebb két ellés közötti idő, javuló spermaindex,
alacsonyabb gyógyszerköltség

-

Tehén és üsző állományra egyaránt használható

-

100%-os tehénazonosítás és 90%-os ivarzás megállapítás

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
2012/3
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
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A színskálán fekete ponttal jelölt egyed jelenlegi helyzete az
optimális (zöld mező 5-17 óra) inszeminálási időponthoz képest
Azok közül, ahol már közel értékelhető ideje vezették be a
Laktivátort, véletlenszerűen kiválasztottunk négy telepet és
megvizsgáltuk, mi változott a bevezetés óta. A tehénlétszám a
180-tól a 650 egyedig szór. Mindenütt vizsgáltuk többek között
az egy napra eső termékenyítések számának, valamint az elléstől az eredményes újratermékenyülésig eltelt napok számának változását is. Az értékek természetesen különbözőek,
de a változás iránya teljesen egységes. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy az ivarzás megfigyelő rendszer fő feladata az, hogy
jelezze a telepen található ivarzó teheneket és határozza meg,
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hogy az optimális termékenyítési
időponthoz (megemelkedett mozgás aktivitás utáni 5-17 óra) képest
pontosan hányadik órában is tart a
tehén vagy az üsző. Így biológiai
értelemben mindent megtettünk
a sikeres vemhesülésért, azonban
a szaporodásbiológiai gondozás
komplex tevékenység, tenyésztési, takarmányozási, üzemszervezési, élettani, kórtani ismeretek,
biotechnikai és terápiás eljárások
rendszeres alkalmazása, valamint
egy kiváló szakmai ismeretekkel
rendelkező inszeminátor is szükséges ahhoz, hogy ez a nagyon egyszerű és a mindennapi életben jól
használható rendszer meghozza az
elvárt eredményt.

A mellékelt grafikonokon láthatjuk, (annak ellenére, hogy nem
túl hosszú ideje üzemeltetik a rendszert) mindenütt jelentősen
megnőtt a napi termékenyítések száma (átlagban +66%), és
látványosan csökkent az elléstől a vemhesülésig eltelt napok
száma (átlagban -22%) is. Jelentősen nőtt a vemhes állatok darabszáma is a vizsgált telepeken! A rendszer bevezetése után
négyből három gazdaságban az elején párhuzamosan emberi és
Laktivátor rendszer szerinti ivarzás megfigyelést is alkalmaztak, majd a későbbiekben minimálisra szorították vissza vagy
teljesen megszüntették az ivarzók humán megfigyelését. Ezért
az elért pozitív eredményeket ennek figyelembe vételével kell
értékelni!
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Hazai szerzőink
Ilyenkor természetesen jön a következő kérdés, hogy ha mindez igaz,
akkor mennyibe is fog ez nekünk
kerülni, mennyi idő alatt térül meg
a befektetett összeg? Erre megbízhatóan az adott helyen lehet válaszolni, ez függ az előzményektől,
a helyi gyakorlattól, a termelési
színvonaltól, de egy évnél nagyobb
szám nemigen jön össze. Ha csak
a két ellés közti időt egy ciklussal
sikerül lecsökkenteni, már megtérülhet a beruházás egy éven belül,
nem beszélve a jelentős gyógyszer –
hormon – költség megtakarításáról.
Beépítése „cserearányon” számolva
néhány vemhes üsző árából kényelmesen megoldható minimális helyi
bonyodalommal, egy nap alatt.

Az ÁTK IV. pályázatban pályázható technológia! Keresse a Bosmark Kft. szakembereit vagy tekintse meg a közel félszáz
referencia egyikét!								
(X)

Ez nem véletlen!
- Igen, lehet!
Megoldásaink:

 Az üszőborjakból a maximumot akarom kihozni, mert a jövőbeni tehénállomány megalapozását már a

kezdetektől fontosnak tartom! A válasz: Polmass Milk
 Kompromisszum mentes, csúcsminőségű tejpótlót szeretnék használni, de nem akarok érte túl sokat fizetni!

A válasz: Mlekowit Imupro®
 Legyen olcsóbb a tejpótló, amit itatok, de olyan minőségi terméket szeretnék, amit napos kortól használhatok!
A válasz: Primolac
 Kétfázisos itatási rendszerben, kéthetes kortól szeretnék olcsó, de az életkorból adódó igényeknek megfelelő
tejpótlót itatni! A válasz: Vitalac
 Kétfázisos itatást alkalmazok, kéthetes életkortól szeretnék itatni olyan tejpótlót, ami a borjaimat biztosan
megvédi a hasmenéstől! A válasz: Vitalac ’S’ lenmag őrleménnyel

Három napos életkortól cumis etetőből etetheti borjait, granulált Primopasza starterünkkel! Ilyen nincs?! Próbálja ki a Polmass borjúnevelési koncepcióját!
Péntek László
Nyugat-Magyarország
+36-30/523-8720
2012/3

Szemlits Imre
Kelet-Magyarország
+36-30/310-7457

Forgalmazó:
H-7200 Dombóvár, Gábor B. u. 55.
www.holstein.hu
info@kjk-agroteam.hu
www.kjk-agroteam.hu
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Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Forrásban a tej
Leveszik a polcról, nem veszik le, lesz válság, van válság, világnap – mind-mind alkalom a tejről való beszédre. És ez a legfontosabb. Minél többször, több oldalról kerüljön szóba a tej,
a tejtermelők és tejfeldolgozók helyzete a médiákban. A kommunikáció erősödése nélkülözhetetlen a fogyasztók szokásainak
befolyásolására. Higgyük el, alig van ember ebben az országban,
aki tudja, hogy nem azért drágább a hazai tej a polcokon, mert
mi drágábban állítjuk elő, mint a külföldiek. Érdemes olvasgatni
a laikus hozzászólásokat az interneten.
Ennek a képnek sajnos van árnyoldala is, mégpedig a félrevezető újságírás. Lentebb elrettentésképpen szerepeltetem a hírt
(a forrás gondos feltüntetésével!) amely a hazai termelők elleni
hangulatkeltést sem átallja politikai célokra felhasználni.
Magam már rongyosra beszéltem a számat a kettős árrés technikáról. Ugye a láncok üzletpolitikájának alapjairól van szó. Aki
ezt nem ismeri, és nem érti meg, az sosem fogja átlátni, miért
kerül sokkal többe a hazai termék a boltokban. Miért lesz mindenképpen import termék jelen a piacon. Önöknek, tejtermelőknek már számos alkalommal beszéltem erről, és e rovatban, az
idei előadás második részének ismertetésekor megint utalok rá.
Ennek ismeretében már az az ígéret is siker, hogy leállítják az
import UHT tejet és a trappista sajtot népszerűsítő kampányaik
az üzletláncok. Mint ahogy az is, hogy rendszeressé válik a konzultáció a szaktárca és a kereskedők között, és erről mindig lehet
beszélni az újságírók előtt. Ehhez kapcsolódva, a diszkriminatív
árazás tilalma körüli parlamenti vitára is figyeljünk oda!
De ne tévesszünk célt! Most nem a figyelem nehéz helyzetünkre
való irányítása a cél, hanem a fogyasztók magunk mellé állítása.
Elemzés
Rovatunk új szerkezetének megfelelően ismét elemzést közlünk.
Most Fórián Zoltánnak a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének
tavaszi körútján tartott előadása második része kerül terítékre.
Az előző számban a Közös Agrárpolitika várható változásira
hívtam fel a figyelmet, most pedig a nemzetközi és hazai kilátások következnek. Természetsesen, a február-március óta történteket figyelembe véve frissül a mondanivaló. Hiszen az azóta is tartó világ- és hazai piaci árcsökkenések nem hagyhatók
figyelmen kívül. Itt van mindjárt a példaként citált elmúlt 12
havi világpiaci soványtejpor-ár. Jól látható, hogy az év eleje óta
gyorsuló ütemben csökken. Az ok a túlkínálat. Ez abból állt elő,
hogy a termelés növekedésével a kerslet jelenleg nem tud lépést
tartani. A termelésnövekedés okai világosak. A magas árak miatt
növekszik a termelési kedv. A kereslet növekedésének lassulása
pedig a gazdasági válsággal, például a kínai gazdasági növekedés lassulásával függ össze. Az egyensúlytalanság ugyanakkor
nem tartós. A termelés növekedése ismét le fog lassulni, immár
az alacsonyabb tejárak, valamint a magas takarmányárak miatt.
Az, hogy a kereslet mikor nyeri vissaz korábbi növekedési üte60 Holstein Magazin

mét, nehezebben jósolható. Magam az év második felében már
számítok rá. Egyszerűen azért, mert a nagy importőrök gazdasági fejlődése tartósan emeli a tejtermékek iránti igényt, amit a
GDP növekedésének lassulása sem állít meg.
Ráadául a világpiaci kitettség is jellemzően növekszik, ami szintén arra mutat, hogy a világpiaci forgalom emelkedése sem állítható meg. A tejtermékekből önellátó orszáok száma továbbra is
csökken. Egy másik megközelítés szerint, a tőzsde, a világpiac
lényege az árak ingadozása, mert ezzel lehet extra jövedelemet
előállítani. Lehet, hogy a tejtermékeknél éppen az ehhez szükséges belépési pontokat keresgeti a piac, illetve a pénzügyi befektetők.

Forrás: Global Dairy Trade

Eközben a tejfeldolgozás továbbra is a világ leggyorsabban
koncentrálódó iparága, még az autógyártást is rendre megelőzi.
Ennek oka, hogy a világpiaci versenyben való sikeres részvétel
olyan szintre emelte a hatékonysági igényt, amit csak igen nagy
koncentráltság mellett lehet elérni. A kiskereskedelem tartós
árnyomása, valamint a jelentős árhullámzás is oda hatott, hogy
a tejtermelő és feldolgozó vállalkozások folyamatosan egyesülnek. Az elmúlt évből hozott példák azt mutatják, hogy Hollandiába, Németországban és Franciaországban is a piacvezető
cégek közötti fúziók zajlanak, és akkor még nem is beszéltünk
a Lactalis és a Parmalat egyesüléséről. A kialakult európai koncentrációs szintek igen magasak, bár a különbségek országonként azért jelentősek. Míg globálisan a 21 legnagyobb csoport a
termelet tej 24 százalékát dolgozza fel (ez 2009-ben még 21 %
volt), addig Hollandiában és Dániában már egy csoport kezében
van a piac háromnegyede, Franciaországban az öt legnagyobbé
a 60 százaléka, Németországban közel fele.
Az ezzel kapcsolatos legfrissebb hír a már sokat emlegetett újzélandi világelső háza tájáról érkezett. Miközben tavaly új európai központot hozott létre, most megállapodott a holland A-Ware
Food Group-pal egy közös sajt és tejtermék üzem létesítéséről. A
hollandok fogják azt üzemeltetni. Innen fogják a Fonterra európai és ázsiai ügyfeleit ellátni például laktózzal, savóporral.
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VÉDELEM
7.5 mg/ml pour on
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●

Nagy hatékonyság, hosszú hatástartam (az állat testén akár 10 hétig is)

●

Biztonságos az állatokra, az emberekre és a környezetre

●

1 flakon akár 33 állat légy elleni kezelésére, valamint 100 állat tetű elleni kezelésére is elegendő

●

A vidékfejlesztési miniszter 18/2011.(III.9.) VM rendelete alapján állatjóléti támogatás

05-2012-BUT-HUN-JA-05-2014

Butox 7.5 pour on
Kiváló rovarirtó és atKaölő hatás

igényelhető. A deltametrin a külső paraziták elleni védekezés engedélyezett hatóanyaga.

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
2012/3
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com

*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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Ahogy azt már megszokhattuk, nálunk,
új tagoknál számítanak a tehénállomány
nagyobb arányú mérséklődésére és a hozamok erőteljesebb növekedésére.
Az EU tejtermék exportja átrendeződik.
A sajtoké és teljes tejporé emelkedik, a
vajé a sovány tejporé csökken.
A hazai helyzetet nem önmagában, hanem a visegrádi országokba csomagolva, azokkal összehasonlítva mutatom
be. Így egyrészt több információhoz tudom jutatni Önöket, másrészt a gyenge
pontokra is rá tudok világítani.
A négy ország közül a miénk rendelkezik a leggyengébb gazdasági mutatókkal. Nálunk a legnagyobb az eladósodottság.
Első körben hasonlítsuk össze a tejtermelés fontosabb mutatóit. Érzékelhető,
hogy a tejárakban nincs jelentős különb-

A középtávú előrejelzések – szigorúan az elmúlt évi, tehát magas
Tejtermelés és felvásárlás
millió tonna
bázison számolva – a legtöbb tejterméknél már nem jeleznek jelenEU kilá
kilátások
tős
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Ennek
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éppen
a
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ség a négy ország között. A tejtermelés lassú csökkenése mindenütt jellemző, ahogy a tehénállományé is. Az állomány méretét tekintve a lengyelek lógnak ki a sorból, míg a hozamok terén
a szlovákiaiak. Ez utóbbi súlyos problémáira utal, hogy már a
hozamok is csökkennek.
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Vásárlóerõ paritáson:

2012. februárfebruár-március

A világ legnagyobb tejtermékpiacán, az Európai Unióban is kedvezőek a középtávú kilátások. Az egyre kevesebb tehén egyre több
tejet ad, miközben a termelés szerkezete tovább tolódik a magas
feldolgozottságú termékek felé. A tehenek háromnegyede, a tejtermelés 80 százaléka a régi tagállamokban van. A felvásárlás aránya
90 százalékos, de a régieké ezen belül 96 százalék.
A 2020-ig szóló előrejelzések szerint az EU tejtermelése 4 százalékkal fog emelkedni a tavalyi szinthez képest. Ez azonban még mindig
csak a 96 százaléka lesz a 2015-ben megszűnő tejkvóta szintjének.
Ezen belül a régi tagállamoké 4, az újaké -1 százalékkal. A felvásárlási arányban is javulás várható. A régiek 96-ról 97 százalékra
növelik ebben az évtizedben, míg az újak 67-ről 74 százalékra.
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Ha a fő költségelemek vetjük össze, akkor megállapítható, hogy
nincsenek olyan szintű eltérések, amelyek a boltok polcain meglévő árkülönbségeket indokolnák.
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SUMMER Fix a hőstressz ellen

A hőstressz állapota akkor következik be, amikor a tehén nem képes megszabadulni a felesleges hőmennyiségtől,
illetve nem képes tovább fenntartani a számára ideális testhőmérsékletet. A környezeti feltételek, mint a környezet
hőmérséklete, a napsugárzás, a relatív páratartalom, továbbá az életfenntartás, valamint a termelés során felszabaduló anyagcserehő együtt okozzák a hőstresszt, amit a termelés érdekében csökkentenünk kell (Delfino, 2004). A nagy
termelésű teheneket fokozott anyagcseréjük és stressz-érzékenységük miatt nagyobb mértékben sújtja a nyári meleg.
A hőmérsékletnek a szárazanyag-felvételre, az életfenntartó szükségletre, a vízfogyasztásra és a takarmányfelvétel
alapján számított tejtermelésre gyakorolt hatása miatt csökken a napi szárazanyag-felvétel és a tejtermelés, a vízfogyasztás emelkedik, nő az anyagcsere- és az életfenntartó szükséglet, a testhőmérséklet emelkedik. A kation-anion
egyensúly szélsőségesen ingadozik, Na- és K-hiány alakul ki.
Hosszú távú, közvetett hatásként említhető a bendőacidózis, melynek oka a kérődzési idő lerövidülése, a váltakozó
étvágy (melegben nem eszik, hűvösebb napszakban viszont többet egy kiosztásra), a tehén szervezetében működő
puffer-rendszerek kapacitása csökken; jelentősen csökken a tej zsírtartalma az alacsony rostfelvétel és az elégtelen
bendőműködés, rostbontás következtében; a tőgygyulladásos esetek gyakoribb előfordulása figyelhető meg, a szomatikus sejtszám állományszintű emelkedése mellett gyakoribbá válik a sántaság, mely változások elsődleges oka
a bendőacidózis; romlanak a szaporodásbiológiai mutatók: emelkedik a termékenyítési index, csökken az ivarzók
száma, gyakoribbá válik az embrióelhalás.
A hőstressz hatásának csökkentésére lehetőség a környezet fizikai befolyásolása – tartástechnológiai módszerek,
illetve a takarmányozási gyakorlat fejlesztése.
Takarmányozástechnológiai eszközként a tavalyi évben jelent meg a piacon az Argos-F Kft. takarmánykiegészítője
SUMMER Fix néven. A tehén szívesebben eszi a friss takarmányt, de a napi 4-5 alkalommal való takarmánykiosztás sok esetben nehezen megvalósítható. A TMR bemelegedése, erjedése ellen segítség lehet a szerves savak
körültekintő alkalmazása - a Summer Fix savkeverék 200-300 g/nap/állat adagban a TMR-hez keverve meggátolja
a TMR másodlagos erjedését, melegedését; segít fenntartani a szárazanyag felvételt a takarmány frissen, illatosan
tartásával; mérsékli a termelési paraméterek romlását; csökkenti a szaporodásbiológiai zavarokat.
A tehén étvágyát-takarmányfogyasztását javítja a nedvesebb TMR - a MelaVite-tal együtt adagolt Summer Fix koncentrátum javítja az étvágyat és növeli a tejtermelést, támogatja a nyáltermelést, stabilizálja a bendőflórát, serkenti a
bendőbaktériumok működését, valamint hatékony energiaforrás.
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A fõ költségelemek tekintetében a négy ország között
nincsenek olyan mértékû különbségek, amelyek a
tejtermelés és feldolgozás költségszerkezetében
jelentõs eltéréseket okoznának, s ezen keresztül indokolnák
az egymás közötti külkereskedelmi forgalmat
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lők jövőjének záloga felé. Egyértelmű ugyanis, hogy a tejár sosem fog tudni lépést tartani
a növekvő költségekkel. Ezért mindenképp
jól átgondolt egyéb bevételi szerkezetet kell
kialakítani. Ebben az immár hagyományosnak nevezhető „lábak”, mint tenyészállat
értékesítés, a tej helyi feldolgozása, a biogáz termelés mellett a trágya helyben történő
komplettálásos feldolgozásában látom a legnagyobb lehetőséget.
Minél több időt töltök e termék és piaci lehetőségeinek megismerésével, egyre inkább
azt látom, hogy kár lenne elmenni mellette.
Mondok egy friss példát. Kiszórták egy focipályára is, és azóta háromszor gyakrabban
kel nyírni a füvet. A haszonnövényeknél a kísérletek szerint 20 és 40 százalék közötti hozamemelkedést okozott. A magyarországi tejtermelők adottságai (mint például a koncentrált állomány vagy a jogszabályi kötelmek a
trágya tárolására) jó motivációk az ebben rejlő lehetőségek kiaknázására, nem is beszélve
arról, hogy igen kedvező lehetőségek vannak
most arra, hogy támogatással, igen alacsony
önrésszel alakítsák ki. Ez pedig kifejezetten
profitorientált, nem úgy mint a tárolók.
Összegezve az elmondottakat:
 A jövő záloga az állatok felértékelődése, a több lábon állás;
 A magyar tejtermelés az elkövetkező
években a feldolgozóipar elmaradt fejlesztéseinek korlátjába fog ütközni;
 Egyre profibb hivatalok! „Tavaly
egyes országrészekben rövid időre eltűnt a
hús, majd később is csak a korábbinál jóval drágábban lehetett kapni, miután a NAV
pénzügyi nyomozói felszámoltak egy-egy
áfacsalásra alapított bűnszervezetet”;
 A belföldi piac idén sem fog nőni, de
a kivitel igen;
 A felértékelődés legalább középtávú
trend.

Néhány szóban összefoglalva a hazai tejtermékpálya helyzetét a
következőket érdemes kiemelni:
1. a külkereskedelmi egyenleg romlása megállt;
2. a kiskereskedelem pozíciói továbbra is a legerősebben
a láncban.
Több lábon állással az ingadozások ellen
A közvetlen értékesítés megerősödése ezen érdemben
nem változtat;
A tejár sosem fog lépést tartani a költségekkel!!!
3. a hazai tejfogyasztó mást mond, és mást tesz;
2011: mûtrágya 24%, takarmányok 28%, - tej 21%
A felmérések már a tudatosodás erősödését jelzik, a pri•Tej
mer adatok még nem;
•Tenyészállat
Szitokszavak:
4. a támogatások az elmúlt évi szinten lesznek ebben az
•Helyi feldolgozás
Nitrátrendelet, trágyatárolás
•Biogáz
évben is;
Lejártak a határidõk, kezdõdnek a bírságolások!
•Komplex talajjavító trágya
5. a külső finanszírozás nem könnyül, bár a bankok egyre
nagyobb versenyben vannak a hitelképes agrár-ügyfeleMegoldás: a trágyák helyben történõ, fermentációs, komplettálásos feldolgozása
kért.
Végezetül arról, hogy elemzőként mindig próbálok az
aktuális tendenciák előtt járni, hogy időben tudjam felhívni az Önök figyelmét a lehetőségekre. Figyelmem
most a több lábon állás felé fordítottam, mint a tejterme64 Holstein Magazin
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A birtokpolitikában a földművesek földszerzését gazdaságuk eszközállományától, a kiemelt agrárpolitikai célok szolKomplex talajjavító trágya
gálatától (például állattenyésztés, foglalkoztatás, egységes birtoktagképzés),
a környezetkímélő földhasznosítás megA komposzt alapú talajjavító keverék legfontosabb jellemzõi:
valósításától tennék függővé. A szakem•A …-ból is arany lesz!
ber ismertetése szerint a földszerzésben
•Teljesen kiváltja a mûtrágyát;
•Hozamnövelõ (+15-50%);
előnyben részesülnének azok a földmű•A biogáznál gyorsabb megtérülés; digestátot is felhasználja;
vesek, akiknek székhelyükhöz, telep•Használható organikus termékek elõállításához, környezetbarát termék;
helyükhöz, tanyájukhoz 20 kilométeres
•Hatóanyagra és hasznosulásra vetítve is jelentõsen olcsóbb, mint a mûtrágyák;
•Költség-hatékonyan kijuttatható;
távolságon belül van az eladni, haszná•Komplettebb a mûtrágyáknál, specifikálható;
latba adni szándékozott föld. A hatósági
•Melioroizál, növeli a talaj vízmegtartó képességét;
engedélyezésnél külön vizsgálnák, hogy
•A gyártástechnológiának köszönhetõen az ammóniagázok, patogén baktériumok
és gyommagvak maradéktalanul eltûnnek;
a földszerzőt szakképzettsége, meglévő
•Nem mosódik ki, teljes egészében hasznosul (nincs nitrátszennyezés!);
gazdasági felszerelése alkalmassá teszi-e
•Gazdag humin-, fluvol- és aminosav tartalom;
a föld művelésére. A koncepció elsősor•Aktiválja a talajban lévõ hasznos organizmusok fejlõdését;
•Karbon-kredit megtakarítás – olcsóbb termelés – növekvõ versenyképesség;
ban termelési tényezőnek tekinti a földet,
•Egészségesebb talaj – egészségesebb növény, takarmány, állat, ember.
de emellett figyelembe veszi a föld természeti erőforrás jellegét is. Ezért a szaAgrár Európa Tanácsadó Kft.
www.agrar
2012. februárwww.agrar--europa.hu
február-március
bályozás forgalmi eszközként használná
fel a környezetkímélő művelési kötelezettség érvényesítését. Ennek elmulasztását állami kényszerMagyarország
hasznosításba vétel, bírság és a földszerzési képesség legalább
öt évre való elvesztése kísérné.
Vagyoni típusú adót vetnének ki a termőföldre
Az új földtörvény a föld forgalmát hatósági engedélyezés alá
A legújabb elképzelések szerint vagyoni típusú adót vetnének ki
vetné. A hatósági engedélyezés érvényesítené a kormányzati
a termőföldre is, ráadásul a birtok eladásakor még a 27 százalébirtokpolitikát, a középbirtokokat működtető gazdák felé terelkos áfát is ki kellene fizetni - írja a Népszava.
ve a föld tulajdonát és használatát. A mennyiségi korlátok (300
hektár), az elővásárlási és előhaszonbérleti jogok, a szerzési
A hír különösen annak fényében érdekes, hogy immár társadalfeltételek együttesen mozdítanák elő az ésszerű birtokstruktúra
mi vitán van az új földtörvény koncepció. A szaktárca internetes
kialakulását - mondta a szakember. A pénzügyi szabályozás is
oldalán megtalálható. Egyébként pedig, épp az „áthárítósdi” idején aligha lehet kétségünk afelől, hogy ez a bérleti díjak emelebbe az irányba hatna, a földművesek, köztük a családi gazdálkedését is hozhatja. Ez pedig továbbgördül a jövedelmezőség
kodók földszerzését az eladó, használatba adó oldalán adókedcsökkenése irányába.
vezmények, adómentesség, a szerző oldalán illetékmentesség,
hitelfelvétel esetén kamattámogatás, öröklés esetén illetékmenA családi gazdaságokat erősítené a készülő földtörvény
tesség szolgálná. Az állampolgárok tulajdonában álló földek
Az új földtörvény társadalmi vitára bocsátott koncepciójának
haszonbérbe adásánál a hosszabb időre, legalább öt évre kötött
fő célja a családi gazdaságok dominanciáján alapuló földtulajszerződésekből származó jövedelmek adómentesek lennének
don-szerkezet kialakítása - mondta Kurucz Mihály, a koncepció
egy bizonyos mérethatáron (például 600 aranykorona) belül. A
egyik kidolgozója.
korábban megszerzett földeket a szabályozás nem érintené - tetAz új szabályzást a kormány birtokpolitikai céljainak érvényte hozzá.
re juttatása mellett az is indokolttá teszi, hogy a magyar államA nagybirtokok kialakulását egyfelől az adózási rendszer álpolgárok földtulajdonszerzését előnyben részesítő földforgalmi
talános szabályai, adott esetben luxusadók kivetése is gátolná,
szabályozás 2014. május elsejével nem tartható fenn tovább.
így késztetve a nagybirtokok tulajdonosait arra, hogy nagyobb
Magyarországnak az új, nyitott földpiacon más eszközökkel kell
részben járuljanak hozzá a közteherviseléshez. Az új törvény
saját termelői versenyképességét megőriznie, egyben a csupán
a földműveléssel nem élethivatás-szerűen foglalkozók számátőkebefektetési célú hazai és külföldi földfelvásárlási törekvéra a földtulajdon és használati jog megszerzését a települések
seket megakadályoznia. Ennek a feladatnak a megoldása igényli
kertes mezőgazdasági övezeteiben, 6000 négyzetméternél nem
a földművelést nem folytatók földtulajdonszerzésének kizárását
nagyobb földekre tartaná fenn - mondta Kurucz Mihály.
- tette hozzá.
A cél egy olyan szabályozási környezet kialakítása, amelyben a
Budai Gyula miatt még drágább lesz az életünk
földtulajdonhoz a földet szakszerűen művelni képes és arra kész
(forrás: Népszava)
gazdák juthatnak. Az új törvény a középbirtokok előtérbe helyeTényleg, miért nem vásárolunk több magyar árut? A válasz
zése mellett nem kívánja megszüntetni, sőt fenntartja a foglalviszonylag egyszerű: azért, mert a magyar termékek többkoztatási és termelési integrációs feladatokat is vállaló nagyobb
nyire drágábbak, mint az import. Budai Gyula, aki újabban
földbirtokokat is - hangsúlyozta Kurucz Mihály.
feljelentésügyi kormánybiztosi poszt mellé a vidékfejlesztési
A koncepcióban azzal számoltak, hogy a jelenlegi 300 hektár köállamtitkári posztot is felvállalta, most megoldja a kérdést.
rüli, személyenként birtokolható földtulajdonhatár maradna meg
Igaz, unortodox módon nem a magyar termelőket veszi rá
a jövőben is, de a földművesek számára - mondta a szakember.
arra, hogy olcsóbban adják a termékeiket.
2012/3
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Na ez az, amit a helyén kell tudni kezelni mindenkinek. Szívesen mondanám, hogy aki ezt írta, annak fogalma sincs az árak
mögötti folyamatokról, az ár-érték arányról, a kettős árrés technikáról, de inkább a rossz szándékot emelem ki. A Tej Terméktanács remélhetőleg kikéri magának, hogy fő funkcióját, a hazai
tejszektor érdekképviseleti munkáját valaki így minősíti. Ja, és
hogy közben a közlemény olyan kezdeményezésről szól, mint
a tisztességtelen forgalmazói magatartásról szóló törvény módosítására vonatkozó indítvány általános vitája a diszkriminatív
árazás tilalmáról, ami egyébként a világon egyedülálló kezdeményezés, ugyan kit érdekel!!!
Piaci adatok
A nyerstej felvásárlási árának 2009 nyara óta tartó emelkedése
megtört. 2012 áprilisában a nyerstej hazai termelői átlagára kilogrammonként 87,57 forint volt, ami 4 százalékos csökkenés az
előző havihoz képest. A tejek beltartalma kis mértékben romlott.
Ekkor a nyerstej kiviteli ára 89,99 Ft/kg volt, ami 2 százalékos
66 Holstein Magazin

csökkenés az előző havihoz képest, és 3 százalékkal volt magasabb a belföldi átlagárnál. A jelenség nem magyar sajátság. A
nyerstej termelői ára Új-Zélandon 2 százalékkal, az USA-ban
és az Európai Unióban egyaránt 3 százalékkal csökkent 2012
márciusában a februárihoz viszonyítva. Az USA-ban a nyerstej
ára áprilisban további 2 százalékkal mérséklődött. A világméretű folyamat leegyszerűsített oka, hogy az elmúlt időszak magas
árai miatt megnövekedett termelési kedv révén előálló többletet
a piac csak lassan veszi fel. A figyelmet a nagy importőrökre kell
fordítani. Mikor kezdenek nagyobb tételű vásárlásokba a csökkent árak miatt. Ez fogja megállítani a csökkenést.
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Nem az ehhez szükséges gazdasági környezet megteremtésén
munkálkodik, hanem azon, hogy a magyarnál olcsóbb külföldi –
szlovák, német, osztrák – tejek és sajtok eltűnjenek a hipermarketek polcairól. Sajátos piacvédelem ez: Budai Gyula tehát nem
az emberek, hanem a tejtermelők életén kíván javítani. Utóbbiak, vagyis, a Tej terméktanács besúgói feladatot is felvállalt,
vagyis, azt, hogy folyamatosan jelentik, ha valahol az ő terméküknél olcsóbb árut találnak.
Hogy mi, magyar vásárlók majd még a mostaninál is drágábban
jutunk hozzá a tejhez és a sajthoz, az Budai Gyulát és gazdáit
nem különösebben izgatja. Igaz, az ő pénztárcájuk eddig sem
volt túlságosan érzékeny az árakra, és az államtitkár úrnak valószínűleg a jövőben is lesz mit a magyar tejbe aprítania.
Már másodszor találkozott a magyarországi tejtermelők és tejfeldolgozók képviselőivel márciusi kinevezése óta a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Budai Gyula a
megbeszélésen beszámolt arról, hogy a legutóbbi egyeztetésüket
követően a nagy áruházláncok képviselőivel is tárgyalt, akik ígéretet tettek arra, hogy az import UHT tejet és a külföldről érkező
trappista sajtot leveszik a polcaikról.
A megbeszélésnek külön is aktualitást adott, hogy az Országgyűlés éppen az egyeztetés napján folytatta le a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartásról
szóló törvény módosítására vonatkozó indítvány általános vitáját. (A törvénymódosítás tervezett hatályba lépésének időpontja
július elseje.) A megbeszélésen az államtitkár emlékeztetett arra:
a parlament elé terjesztett törvényjavaslatban új szabályként jelenik meg a diszkriminatív árazás tilalma.
Ennek köszönhetően kiküszöbölhető például, hogy azonos termékek esetén más-más árrést alkalmazzanak a magyar, illetve a
külföldi árunál. Budai Gyula leszögezte, hogy a továbbiakban is
szorgalmazza a tejpiaci szereplőkkel való rendszeres megbeszéléseket. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb szempont a belföldi
piac védelme. Az államtitkár még ezen a héten, pénteken a nagy
áruházláncok képviselőivel is tárgyal ugyanebben a témában.
A tárgyaláson résztvevők megegyeztek abban, hogy a Tej Terméktanács folyamatosan figyelemmel kíséri az áruházláncokkal
létrejött megállapodásban foglaltak teljesülését és naprakész információkkal szolgál a szaktárcának – olvasható a közleményben.
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A Gazdaképző Kft.

(5002 Szolnok, Keszeg u.15.)
2012. szeptember 03-07-ig

holland módszerű
CSÜLÖKÁPOLÓ
tanfolyamot
(díja: 70.000,-Ft/fő)

2012. szeptember 17-től október 12-ig

SZARVASMARHA (4 hét)
(díja: 200.000,-Ft/fő) és
2012. október 15-26-ig

SERTÉS INSZEMINÁTOR (2 hét)
(díja: 100.000,-Ft/fő)
képzést indít Szolnokon.

Érdeklődni a (06-56) 420-895 vagy a
(06-30) 688-7058 telefonszámon.
A tanfolyamok költsége pályázat
útján visszaigényelhető.
2012/3

D-Phe6-Gonadorelin és a Gonadorelin-acetát különbsége
D-Phe6-Gonadorelin:
Gonavet® Veyx

Gonadorelin-acetát:
Fertagyl® Ovarelin®
Gonasyl®

a 6. aminósav:
d-fenil-alaninra
kicserélve

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Phe-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

6. aminósav: glicin

5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

Igaz-e, hogy a Gonavet® hatóanyaga megegyezik a többi forgalomban levő GnrH-val?
Valóban 50 μg D-Phe6 Gonadorelin = 50 μg gonadorelin-acetát?
A hatóanyag megnevezés “Gonadorelin-acetát” csupán a természetes gonadorelin szintetikus változatát takarja
(“1. generációs szintetikus GnrH”).
A Gonavet® hatóanyaga már a peptidszintézis “3. generációs” fejlesztése, mely ”D-Phe6 Gonadorelin” illetve
“Depherelin® néven világszabadalmaztatott és a Veyx Pharma saját peptid-laborjában készül.
A két molekula között óriási a különbség a receptoraffinitás és a lebontó enzimek elleni stabilitásban. Ez egy legalább tízszeres biológiai aktivitásban mutatkozik. Ez a tény az elmúlt évtizedek számtalan publikációjában és a létező
összes szakkönyvben megtalálható.
További tény és egyben büszkeségünk is, hogy Magyarországon a legtöbb szaporodásbiológus szakember választása az aktívabb, hatásában biztosabb D-Phe6 Gonadorelin, a Gonavet.
A különbség a természetes (5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2) GnRH, másnéven “gonadorelin” és
ennek szintetikus derivátuma között az, hogy a 6-os pozícióban lévő glicint kicserélték D-fenilalninra. Az ily módon
létrejött GnRH “D-Phe6-Gonadorelin” (5-oxoPro-His-Trp-Ser-Tyr-Phe-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2) hosszabb hatástartamú és lényegesen nagyobb affinitású a hypophysis GnRH receptoraihoz. Ugyanakkor nagyobb rezisztenciával
rendelkezik a peptidázzal szemben. Ennek köszönhető, hogy a D-Phe-Gonadorelin 10-szeres hatékonyságú a természetes GnRH-hoz képest.
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Amennyiben forgalmazójánál “hiánycikk vagy nem kapható”, de “van helyette saját termék,
ócsóbb és sokkal jobb”, akkor keresse nálunk! Kérdezze egyedi árainkat képviselőinktől.
Nyugat-Magyarország:
Körmöndi Mónika:
70-376-7661

Délkelet-Magyarország:
Mangó Anita:
70-332-6743

Magyarországi képviselet:
2071 Páty, Somogyi Béla út 55.

Délnyugat-Magyarország:
Pintér Zsolt:
70-459-99043

Kelet-Magyarország:
Kondacs lászló:
70-331-6443

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

AT T E N Y

É

2011
TERM

TÉSÉRT

A M A G YA

ÁLL

SZ

R

ÉK DÍJ

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

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

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

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
68 Holstein Magazin

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