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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:

2012/4

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 legfrissebb számában a tenyésztés aktualitásai mellett részletesen beszámolunk a Farmer Expo kulisszatitkairól.
Területi igazgatóink a saját régiójukban érdeklődésre számot tartó eseményeket elemeznek, osztják meg velünk tapasztalataikat.
Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, vezető küllemi bíráló az aranytörzskönyvi avatások mellett a legutóbbi ún. „szemegyeztető
bírálat és továbbképzés” tapasztalatairól írt színes beszámolót.
Jakab Lajos kollégánk három kiváló tenyészet, Lajoskomárom,
Mezőfalva és Pálhalma kiemelkedő, aranytörzskönyvi iktatású
egyedeiről ír.
Sebők Tamás új területén, a nyugat-magyarországi régió meghatározó gazdaságaiban, a Mezort csoport telepein felavatott és
iktatott „100ezreseiről” tudósít, emellett a kondíciópontozás jelentőségét rögzítő tanfolyamunkról is beszámol.
Berkó József is a fajta királynőinek bemutatásával folytatja a
sort.
Érdekes adat, hogy az év első kilenc hónapjában 67 új egyedet
iktathattunk be a fajta aranytörzskönyvébe. Kiemelkedő, a korábbi időszakhoz nem mérhető érték ez! Gratulálunk valamen�nyi kedves Tenyésztő Kollégának, aki tudása legjavát adva lehetővé tette ezt a bravúrt.

Harsányi Sándor kollégánk az augusztusi regionális kiállítás
tapasztalatait osztja meg velünk. Elöljáróban annyit, hogy új

szervezésben, új stratégia mentén készültünk az idei évben a kiállításokra. Örömmel számolhatok be Önöknek arról, hogy ez
az új elképzelés bevált. Az új területi képviseleti rendszer – egy
régió, egy bíráló, egy igazgató – egy személyben jelesre vizsgázott. Ki ismerhetné jobban a területét, mint az adott régió küllemi bírálója, területi igazgatója. A kiállítási egyedek felkutatása,
felkészítése, a kiállítással kapcsolatos valamennyi információ

TÖRZSKÖNYVEZETT HOLSTEIN-FRÍZ ÁLLOMÁNY
MINŐSÍTETT TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM

Ha megfelel az alábbi
feltételeknek:
•
•
•
•

egyesületi tagság
termelésellenőrzés
ITV fogadása
küllemi bírálat a telepen

...akkor jelentkezzen bátran!
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Egyesületi élet
tenyésztők felé történő megbízható közvetítése, valamint érdekeik képviselete így történik a legmegnyugtatóbb módon.
Ezt az állításunkat a debreceni és a kaposvári kiállításra nevező
egyedek soha korábban nem látott nagyságrendje is visszaigazolta. Munkánkat a kiállítási évadot záró, Kaposvári Állattenyésztési Napokon a Magyar Állattenyésztők Szövetsége – a legszínvonalasabban bemutatkozó tenyésztőszervezet részére odaítélt
különdíj jutalommal ismerte el.

Új és rendkívül látványos szolgáltatással debütálunk ezekben
a napokban. Bevezettük a „TÖRZSKÖNYVEZETT
HOLSTEIN-FRÍZ
ÁLLOMÁNY,
MINŐSÍTETT
TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM” védjegyet. Az
együttes feltételrendszer teljesülése esetén egy 110x80cm-es
tábla, az adott tenyészet nevével, amely a portán, esetleg önálló
építményként fogadhatja a tenyészetekbe érkező beszállítókat,
kereskedőket – reményeink szerint jobb tárgyalási pozíciót eredményezve. A bensőséges ünnepség során a tábla felavatását egy
díszes tanúsító oklevél átadása kíséri.

OKLE VÉL
törzskönyvezett holstein-fríz állomány
m i n ő s í t e t t t e n y é s z á l l at e l ő á l l í t ó ü z e m
ta n ú s í t vá n y m e g s z e r z é s é r ő l

Bóly Zrt. - Csípőteleki Tehenészeti Telep
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete jelen oklevél kiadásával elismeri,
a Tenyészet megfelel a minősítés együttes feltételrendszerének.

A tanúsítvány visszavonásig érvényes.

Telepszemle rovatunkban kolléganőm, Krajczár Zsuzsanna
a tőle már megszokott, kiváló stílusban, színesen mutatja be a
Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet tenyésztési és tartási
körülményeit.
Hazai szerzőink miről másról, mint az aktuális takarmányozási,
időjárás viszontagságaira, csapadékszegény körülményekre adható alternatív megoldásokat mutatnak be.
A silózási ismeretek fejlesztése, illetve a sántaság megelőzése
pedig örök slágertéma e lap hasábjain.

2012/4

ügyvezető igazgató

elnök

Budapest, 2012. szeptember 4.
No: I./2012.

Bóly Zrt.indd 1

12,9,28, 10:17 AM

Amennyiben ez a védjegy felkeltette érdeklődésüket kérem,
hogy az ismert elérhetőségek bármelyikén jelezzék igényeiket!
Örömmel készítjük el az Ön minősítő tábláját is!

www.holstein.hu
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Tenyésztési aktualitások
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, területi igazgató, HFTE

Szemegyeztető bírálat – Biharnagybajom
Szeptember 5-7. között tartottuk a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. telepén a következő szemegyeztető bírálatunkat.
Házigazdáink az utóbbi idők kiállításainak meghatározó és egyben talán mondhatom azt is, hogy legeredményesebb résztvevői
voltak. Hódmezővásárhelyen idén negyedik alkalommal nyerték el a legeredményesebb tenyésztői díjat a tenyészetek versenyében amellett, hogy a nagydíjas egyed tenyésztőjeként is köszönthettük őket az Alföldi Állattenyésztési Napokon. Sikerüket
megismételték a XXI. Farmer Expo-n, ahol a nagydíj mellett a
tartalék nagydíj is Biharnagybajomba került.
Madar László mestertenyésztőnk, aki emellett tavaly az év tenyésztője címet is kiérdemelte, valamint munkatársai ideális
körülményeket teremtettek a bírálati munkánk elvégzéséhez.
Kiválóan előkészített teheneken tudtunk gyakorolni és a bírálati
elveket harmonizálni. Baráti és egyben szakmai hangulat kísérte
munkánkat egész ottlétünk alatt. Találkozhattunk kedves ismerős tehenekkel is, amelyeket a korábbi kiállítások alkalmával
már megcsodálhattunk a ringben.

társaságot. Sokszor okozott fejtörést a nem túl kimagasló élesség pontszámmal rendelkező egyed esetében a látványos tejelő
jelleget összehangolni. Reményeim szerint a végére ez sikerült!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Biharnagybajomi
Dózsa Agrár Zrt. kollektívájának, hogy lehetővé és kellemessé
tették számunkra ezt a pár napot további sikeres és eredményes
tenyésztői munkát kívánva!

100.000 literes avatások
Békési Egyetértés Szarvasmarhatenyésztő Kft., Békés

A gyakorlati munkánk során mégis inkább a mindennapok teheneit kerestük és bíráltuk, hiszen a korábbi két szemegyeztető bírálatunk kiállítási körülmények között a kimagasló egyedek bírálatának egyeztetésével zajlott. Jelen harmonizáció célja egyértelműen a funkcionális küllemi bírálat elveinek egyeztetése volt.
A definíciók pontos értelmezése, azok szakszerű használata. A
statisztikai elemzések alapján világossá vált, hogy a lábtulajdonságok továbbra is a figyelem középpontjában kell álljanak.
Alacsony öröklődhetőségük miatt különösen fontos azok precíz
megítélése. A méretbeli-, a far- és a tőgytulajdonságok esetében
elmondhatom, hogy a bírálói gárda nagyon jól együtt mozog. A
lábtulajdonságok közül továbbra is a sokat vitatott és összetett
tulajdonságként ismert mozgáskép (locomotion) okozta a legtöbb fejtörést. A másik hangsúlyos és szintén több összetevőből
álló tejelő jelleg, mint fő bírálati pontszám valamint az élesség,
mint lineáris tulajdonság összefüggése osztotta meg leginkább a
6 Holstein Magazin

Ünnepélyes keretek között avattuk fel a Kft. tarhosi tehenészetében a 3109 Jáva-t és a 1704 Pamacsot. Az ünnepélyes avatáson
Szpisják Tibor ügyvezető igazgató és Dr. Püski János törzstenyésztő vették át a két tehén teljesítményét és az Aranytörzskönyvbe való iktatást tanúsító okleveleket. Gratulálunk!
2012/4

Egyesületi élet
Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
Szeptember 25-én jeles alkalomra érkeztünk a Hód-Mezőgazda
Zrt. vajháti tehenészetébe. Négyhónapos építkezés befejező ese-

Az esemény színfoltjaként került avatásra a 6646 számú Zsuzska, aki 397. tehénként a Zrt. 39. Aranytörzskönyves egyede. Az
oklevelet Antal Gábor vezérigazgató vette át kollégái Halász
Tamás és Fekete Balázs társaságában. Az ünnepélyes avatáson a
telep valamennyi dolgozója részt vett. Gratulálok!
Fülöpjakab – Szakmai Nap
Immáron hagyományként rendezték meg Fülöpjakabon azt a
szakmai napot, melyet T. Szabó István neve fémjelez a környék
tejfogyasztói körében. A családi gazdaság által értékesített tejből

ményére került sor, melynek eredményeként egy mind külsejében, mind felszereltségében csodálatos új irodaépületet vehettek
birtokba a dolgozók.

vásárló fogyasztók között sorsolja ki a résztvevők körét, akik a
nap folyamán előadásokat hallgathatnak a telepet érintő kérdéskörökben, meglátogathatják az istállókat, ismerkedhetnek a tejtermelés körülményeivel. Mindemellett szórakoztató programok
gondoskodnak arról, hogy mindenki felejthetetlen élményekkel
térjen haza.

2012/4
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Holstein karnevál Debrecenben
Harsányi Sándor
területi igazgató, HFTE

Idén a Farmer-expo újra visszakerült az új kenyér ünnepének
időpontjára. A 21. alkalommal életre hívott esemény a virágkarneváli programokkal összekapcsolva sok-sok embert vonzott a
Hajdúság fővárosába.
A holstein-fríz fajta seregszemléjén az utóbbi évek legtöbb
egyede jelent meg, 12 tenyészetből félszáz egyed vonult fel a
napsütötte ringben a megmérettetésre.

Megtelt lelátó előtt zajlott a felvezetők ügyességi versenye, ahol
az indulók megmutathatták rátermettségüket, és láthattuk milyen összhangban vannak az állataikkal a bemutató során.
Az izgalmas, és látványos verseny végén Bőr Károly a Bihar-

Az 50 egyedet 6 osztályban rangsorolta a bíró, majd az itt jellegzetesen bemutatott ivadékcsoportok összevetésére következett.
A bírálatot Sebők Tamás nemzetközi show-bíró végezte el.

nagybajomi Dózsa Mg-i Zrt. dolgozója vehette át az első helyezettnek járó elismerést. Második lett a hajdúböszörményi Béke
Agrárszövetkezetből Baranyi Sándor, a harmadik helyen pedig

Jó volt látni a ringben a minden évben részt vevők között a nagy
visszatérő tenyésztőket és az újonnan belépőket, akik először
érezhették át a kiállítás varázsát.
A bírálat során a tavasszal Hódmezővásárhelyen diadalmaskodott Vili nevű tehén nyakába került itt is a nagydíjat jelentő kék
szalag.
A tavalyi évben itt debütált fejési és nyírási bemutatót újra megrendeztük. Az elmúlt év sikeréhez hasonlóan idén is nagyszámú
látogatóval sikerült megismertetni a fejés folyamatát és az érdeklődők betekinthettek a show-ra való felkészítés műhelytitkaiba is.
8 Holstein Magazin
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Holstein-fríz szűz üsző II. kategória
Harmadik helyezettje:
a 218 katalógusszámú (30891 8367 7) FOGOLY
Apja: 22462 Stanstons Steady-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás
Második helyezettje:
a 220 katalógusszámú (30232 8745 6) BORIS
Apja: 18700 BG Duty Durham-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

a derecskei Kasz-Farm Kft. munkatársa, Sipos János végzett.
A 2012. évi FARMER – EXPO szarvasmarha tenyésztési díjai
HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI:
A 2012. évi XXI. Farmer-Expo szakkiállítás és vásáron holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 50 egyed 12 tenyészetből került bemutatásra. A bírálatot Sebők Tamás területi igazgató, nemzetközi show-bíró végezte.
Holstein-fríz szűz üsző I. kategória
Harmadik helyezettje:
a 203 katalógusszámú (30232 8939 9) ILCSI
Apja: 21676 BG Hifi Pronto-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje:
a 208 katalógusszámú (30123 6118 1) BAKÓ
Apja: 22909 Wesselcrest Agustin-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Mg. Zrt.
Első helyezettje:
a 207 katalógusszámú (31123 6117 4) XÉNIA
Apja: 22909 Wesselcrest Agustin-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hajdúböszörményi Mg. Zrt.

2012/4

Első helyezettje:
a 219 katalógusszámú (32455 9312 6) JUCI
Apja: 18192 BG Camelot Marmax
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje:
a 311 katalógusszámú (32748 6400 6) BÖSKE
Apja: 17830 Magor GB Baroque Allen-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak
Második helyezettje:
a 306 katalógusszámú (30232 8322 1) MIMI
Apja: 20895 San Fiorano Step Fibrax
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

www.holstein.hu
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Első helyezettje:
a 310 katalógusszámú (31831 5724 0) LIDI
Apja: 21639 Cerettese Alimax
Tenyésztő és tulajdonos: Chjaviza Kft., Tiszaalpár

Holstein-fríz tehén V. kategória
Harmadik helyezettje:
a 411 katalógusszámú (31877 2963 2) VAKSI
Apja: 20128 Wauregan-I C Morrie-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Berettyómenti Zrt., Esztár

Holstein-fríz tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje:
a 406 katalógusszámú (31925 2215 4) KAJLA
Apja: 20365 Picston Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Berek Farm Kft., Tisztaberek

Második helyezettje:
a 412 katalógusszámú (30891 6132 5) JOLÁN
Apja: 20580 Hornland Jayz-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás
Első helyezettje:
a 413 katalógusszámú (30232 7307 5) CECIL
Apja: 18174 Gavor
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
Második helyezettje:
a 408 katalógusszámú (32748 5392 7) ZSENYKA
Apja: 20957 Benninghof Wilmor-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak
Első helyezettje:
a 409 katalógusszámú (33187 5354 5) EGON
Apja: 16530 Vajháti Zaire Aaron
Tenyésztő és tulajdonos: Chjaviza Kft., Tiszaalpár

10 Holstein Magazin
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Holstein-fríz tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje:
a 422 katalógusszámú (30232 5955 6) VIKTÓRIA
Apja: 18292 Keyston Potter
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje:
a 423 katalógusszámú (32455 3211 2) CSALOGÁNY
Apja: 15548 Saphir-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Első helyezettje:
a 421 katalógusszámú (30232 6102 5) VILI
Apja: 17645 O-Bee-Manfred Justice-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Ivadékcsoportok bírálatának díjai:
3. helyezett: A Bos-Genetic Kft. által forgalmazott 18174 Gavor
apaságú vemhes üsző utódcsoport, melyet a Galgamenti
Mg. Szövetkezet mutatott be.

2. helyezett: A Holstein Genetika Kft által forgalmazott 21430
Golden-Oaks ST Alexander-ET apaságú szűzüsző
utódcsoport, melyet a Biharnagybajomi Dózsa Agrár
Zrt. mutatott be.

1. helyezett: A Génbank SEMEX-Magyarország Kft. által forgalmazott 22909 Wesselcrest Agustin-ET apaságú
szűz üsző utódcsoport, melyet a Hajdúböszörményi
Mg. Zrt. mutatott be.

12 Holstein Magazin
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TENYÉSZTÉSI NAGYDÍJ
A kiállítás szervező által alapított Tenyésztési Nagydíjat a szervezők által meghirdetett pontverseny alapján ebben az esztendőben a Bos-Genetic Kft., Martonvásár nyerte el.
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 421 katalógusszámú (30232 6102 5) VILI nevű, 17645 O-Bee-Manfred
Justice-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Bognár László ügyvezető igazgató, HFTE

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., a 413 katalógusszámú Cecil nevű, 18174 Gavor apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Harsányi Sándor területi igazgató

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. a 413 katalógusszámú (30232 7307 5) Cecil nevű, 18174 Gavor apaságú
tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

2012/4
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4. A győztes utódcsoport részére
A díjat kapta a Génbank SEMEX-Magyarország Kft, Mezőhegyes a 22909 Wesselcrest Agustin-ET apaságú szűz üsző utódcsoport bemutatásáért.
A díjat átadta Sebők Tamás, a kiállítás bírája

A 2012. augusztusi tenyészértékbecslés eredményei alapján a
legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget
ajánlott fel az egyesület.
19530 BG E.T. Shottle-ET tulajdonosa a Bos-Genetic Kft.,
Martonvásár
Díjat átadta Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE

5. A legeredményesebben szereplő mesterséges termékenyítő
állomás az előre meghirdetett pontverseny alapján 55 ponttal a
martonvásári Bos-Genetic Kft. lett.
A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató

Karneváli hangulat
Debrecenben

▲ Kellemes nyár, konszolidált hőmérséklet jellemezte az idei
Farmer Expo-t, ennek köszönhetően a felvezetők hőstressztől
kevésbé terhelten, ideális pozícióban tudták bemutatni állataikat, azok kiváló tulajdonságait jól hangsúlyozva. A lelátó is
megtelt érdeklődőkkel.

► Kiváló tehénosztály.
Ki ne szeretne ilyen csapatot látni a saját istállójában?

14 Holstein Magazin
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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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H-2085 Pilisvörösvár, Fő u. 130.
T. +36 26 530 540 F. +36 26 530 541
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◄ A legszebb tőgy kiválasztása is Biharnagybajom elsőségét hozta.

◄ A nagydíjas egyed itt is bizonyította, hogy a tavaszi
Nemzeti Show-n sem véletlenül került az élre. 6102 Vili
Hódmezővásárhely után itt is egy kék szalaggal tette
gazdagabbá tenyészetét.
▼ Az utódcsoportok versenyében kitűnően összehangolt, homogén
csapatokat mutattak be a szaporítóanyag forgalmazók és a tenyészetek. Tenyészetek, hiszen eddig tán sosem fordult elő, hogy az ivadékcsoportok bemutatott tagjai azonos tenyészetből kerüljenek ki.

16 Holstein Magazin
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◄ Egyre kedveltebb programunk a tehenek „életnagyságú” közvetlen bemutatása. Itt a gyerekek, családok félelmük gátját levetkőzve testközelből érinthetik az állatokat, s tényleg csillogó szemekkel ámulják
a fejés és tejleadás csodáját.
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Késő tavaszi és kora őszi
aranytörzskönyvesek

ellenére az aranytörzskönyvesek egyre növekvő táborába még
csak most tavasszal lépett be először a 0044-es Anett-tel.
Csurgó Zoltán telepvezető és kollégái büszkén vették át az elismerő oklevelet.

Berkó József

Több év eltelte után második 100.000 kg-os tehenének örülhetett
a Sebők Gábor vezette tenyésztői csapat a Nagykun 2000 Mg. Zrt.

A Hunland Dairy Kft. felsőványi ezres telepén is „megszületett”
az első Aranytörzskönyvben örökké élő egyed. A 0326-os Világos 10. laktációja elején vehette nyakába a kitüntető szalagot.

kisújszállási telepén. A 3765-ös Nyerges sajnos az átadási ceremóniát nem érte meg, ezért csak egy korábban készült fotón
látható.

A fegyverneki Kunhalom Agrária Kft. sokaknak ismerősen
csengő név, mivel a Holstein Egyesület kiállítási életének aktív és eredményes résztvevője, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
tejtermelők között pedig a legjobbak közé tartozik. Mindezek
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Oklevelét Csala Antal telepvezető és kollégái vették át. Az ünnepségen részt vett Szilágyi Gábor a tenyészmarha ágazat kereskedelmi vezetője és vendégei.
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Területi Hírek
2012 sikeres év a jászkiséri Laktored Kft. életében. Tavasszal
ünnepelték első aranytörzskönyves tehenüket, majd május elején Hódmezővásárhelyen első dobogós kiállítási eredményüket
és kora ősszel már meg is érkezett a második százezres a 0830

vözölte a megjelenteket és az állattenyésztés kiemelt fontosságát hangsúlyozta. Az 570 tehénnel rendelkező telep 1980-ban
épült. A korszerűsítés részben önerős beruházásokból, részben
ÁTK pályázati pénzből történt. A mostani beruházás összértéke
Vessző. Az aratást lezáró ünnepséggel egybekötött oklevélátadáson mind a három kiváló eredményt elért egyed részt vett.
Zilahiné Varga Piroska ügyvezető igazgató vezetésével a Kft.
dolgozói, illetve a tenyésztői munkát segítő meghívott külsős
szakemberek büszkén álltak össze az eseményt megörökítő fotózáshoz.

több mint 300 millió forint, amelyből sikerült megoldani többek
között a szakszerű trágyakezelést, 477 pihenőbox kialakítását,
58 ventilátor vásárlását, valamint új karámok építését. A tulajdonosok és vezetők nem „csak” a tehenek komfortérzetét tartották
szem előtt, hanem az állatokat ellátó 28 dolgozó munkakörülményein is rengeteget javítottak a szociális épület felújításával.

Telepavatás
Lajoskomáromban
Jakab Lajos

130.000 kg életteljesítményű
tehén Mezőfalván!
Július 23-án a Mezőfalvai Zrt.-nél ünnepséget rendeztek a 12
éves 7177 Kedves tiszteletére, aki Aranytörzskönyve után ma
már több mint 130.000 kg termeléssel büszkélkedhet. Az ünnep-

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap „Állattartó telepek korszerűsítése” pályázatok több szarvasmarha telep megújulására nyújtottak lehetőséget. A pályázati kiírás, valamint a
gazdaságok feszített költségvetésének köszönhetően egyre korszerűbb és szebb szarvasmarha telepeket láthatunk országszerte. Állattartó telepek korszerűsítése pályázat keretében végrehajtott beruházás átadó ünnepséget tartottak a Lajoskomáromi
Tejtermelő Kft-nél július 11-én. Szili József ügyvezető igazgató
megnyitó beszédét követően Budai Gyula VM Államtitkár üd2012/4
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tatja munkáját. Az immár nyolc ellésből hat üszőborja született,
melyből öt most is él. Az első utódja sajnos korán kiesett a termelésből, de a második lánya anyja nyomdokain haladva már 70
ezer liter fölött jár!
A telep két legnagyobb büszkesége is ott jártunkkor várta következő ellését. A ceremóniának „hátteret” biztosító gyönyörű
fotón látható 90 pontos excellent Süsü sokak számára ismerős
lehet. A 2010. évi Alföldi Állattenyésztési Napok nagydíjas és
2011. évi tartalék nagydíjas egyede a hetedik ellésére készült. A
hat laktációja alatt több mint 80 ezer liter megtermelt tej reményt
ad arra, hogy talán ő lesz a telep második 100 ezer literes tehene,
ezzel az első Aranytörzskönyvbe bekerült excellent minősítésű
tehén is.
A most is korát meghazudtoló formában lévő Süsü ellése is rendben lezajlott, töretlenül halad az áhított cél felé.
Sajnos, nem volt ilyen szerencsés Rulett. Rulett, aki Magyarország eddigi legnagyobb sikerét érte el Európa-bajnokságon,
harmadik ellése után elfeküdt és a gondos ápolás ellenére elpusztult. Azt hiszem, felejthetetlen pillanatokat okozott akkor ott
Cremonában. Ma is itt cseng a fülemben, ahogy a kommentátor
felolvassa a kategória öt győztes állatának nevét, tenyésztőjét és
országát.
ségen dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is részt vett.
Kedves 2000. május 10-én született. Anyai nagyapja a hazai
12597 Kristály Blackstar, apja a 14897 Honour Lee. Az ünnepelt
3130 tejelő napja alatt 131 386 kg tejet termelt, ez napi 41,9 kgnak felel meg. 4295,6 kg tejzsír és 3908 kg tejfehérje az összes
termelése. Élete során 9 alkalommal ellett, ebből hat bika-, és
három üsző borjút. Kedves a hazai tehénállomány egyik legkiválóbb teljesítményű egyede. Rajta kívül két élő tehén termel 130
ezer kg fölött. Az egyik Zalaszentgróton a Zal-Agro Kft. 2233
Lujzája (138.000 fölött jár termelésben), a másik Nádudvaron a
Nagisz-Tej Kft. 0585 Deli nevű tehene, közel 131 ezer kg-mal.
Az abszolút rekorder a tavaly elhullott Pélpusztai Mg. Kft. által
tenyésztett 0061 Banán, az ő termelése 158.000 kg volt.

Százezres Pálhalmán

Mozgalmasan telt a júliusi hónap a Pálhalmai Agrospeciál Kft.
kollektívája számára. Nem csak új istállójukat avathatták a nyáron, hanem első 100 ezer literes tehenüket is köszönthettük.
Mindezt ráadásul egy bikanevelő tehén szemlével egybekötve.
A 30028 6821 6 Csoszi nevű, 15309 Marengo apaságú tehenük
7 laktáció alatt érdemelte ki az Aranytörzskönyvbe kerülést. Az
ünnepség idején épp a nyolcadik ellésére készült. Mint később
megtudtuk, három napra rá az rendben le is zajlott, Csoszi foly-
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Csodálatos élmény volt hallani: Rulett, Agrospeciál Kft., Pálhalma, Hungary. Az F B I apaságú Rulett magasra tette hát a
mércét. Reméljük, a jövő évi svájci EB-n méltó követőre talál.

Szakmai nap Kislippón

Szeptember 4-én rendezte hagyományos, partnertalálkozóval
egybekötött szakmai napját a Bóly Zrt. a Kislippói Gazdaságában. Idén a hamarosan átadásra kerülő Csípőteleki Tehenészeti
Telep kapcsán a szervezők a szarvasmarha tenyésztést helyezték
a rendezvény fókuszába.
Ádám János vezérigazgató köszöntője után bemutatta a
Bonafarm Csoport agráriumát. Hangsúlyozta, hogy a cég számára rendkívül fontos az állattenyésztés. Az utóbbi években
jelentős beruházásokat hajtottak végre a szarvasmarha ágazat
mellett a sertés ágazatban is és ezt a jövőben is folytatni kívánják. Kiemelte, hogy az állattenyésztés-növénytermesztés egyensúlyának helyreállítása a hazai agráriumban döntő fontosságú.
A délelőtt folyamán sok témát érintő előadássorozatot hallhattunk. Prof. Dr. Solti László akadémikus a világ szarvasmarha
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tenyésztésének irányzatairól, újdonságairól beszélt.
Glaucio Lopez szaporodásbiológus, a WWS képviseletében
praktikus, az amerikai tenyésztők által sikeresen alkalmazott
gyakorlati módszereket osztott meg a hallgatókkal. Éliás
Dávid, a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. vezető szarvasmarha szaktanácsadója „Versenyképes
takarmányok a szarvasmarha tenyésztésben” címmel tartott érdekes előadást.
Zárásként Bíró András, a Bóly
Zrt. szarvasmarha ágazatvezetője
beszélt a cég tejtermelő ágazatáról, annak mutatóiról és a csípőtelki világszínvonalú beruházás
jövőbe mutató technológiai elemeiről.
Az előadások mellett a cég munkatársai a társaság szarvasmarha
tenyésztésének történetét bemutató kiállítással is kedveskedtek a
látogatóknak. Érdekes volt látni az 1920-as évektől haladó tárgyi
és képi bemutatót. Látható volt a közel száz éves tejeskannától a
korabeli kézi hajtású nyírógépig sok minden. Felidézhettük fotók segítségével az ágazat 42 darab, 100ezer literes tehene közül
az elsők, Lonci, Leonóra, Szárcsa avatását.
A látogatók ebédje sem mindennapi módon készült. Egy, a
Bonafarm csoport minden ágazatát, üzemét felvonultató főző-

élete során nyolc kamionnyi tejet termelt meg. Bot (32136 1490 7
BG Rufio Patron-ET×Május Rott Red-ET) 13 évesen 11. ellése
után csatlakozott a hazai elit holsteinek sorába.
Móni (32136 4918 8 Delta Webster x Enyingi Sógor Integrity)
11 éves korára 7 ellését követően étre el a 100.000 kg-os életteljesítményt.
Az oklevelet Pető Zoltán telepvezető, Árvai Éva és Sz. Kiss István csoportvezetők vették át.

„Aranyeső” a Mezort
cégcsoportnál
Sebők Tamás
A legutóbbi lapzárta óta a Mezort
cégcsoporthoz tartozó négy különálló
telepen négy új tehén érdemelte ki az
aranytörzskönyves teheneknek járó elismerést.

verseny keretében kb. húszféle különleges étel készült a bográcsokban. Volt itt a haltól a vadig, kakastól a marháig, sokác
szokás szerint cserépedényben fövő babig minden mi szem-szájnak ingere. Az ételek zsűrizését Benke Laci bácsi, többszörös
olimpiai bajnok mesterszakács végezte.
Köszönet a szervezőknek a tartalmas és színvonalas programért,
a csodás környezetért és elsősorban köszönet az állattenyésztésben végzett eddigi kiemelkedő munkáért. Sok sikert kívánunk a
jövőben is!

Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Nyírvár
A telep életének első 100 000-es büszkesége, ICA (30107 7699
6, Kiváló Blackstar×Ímelő Márk), mintha érezte volna cselekedetének történelmi súlyát, büszkén, felkészítésének minden leckéjét megtanulva, igazi modellként várta az avatási ünnepséget,
amelyen a telep vezetői mellett a dolgozók, sőt még a gazdaságban éppen gyakorlaton lévő orvostanhallgatók is örömmel
vettek részt. Icának 12 évre, Dobos Tibor inszeminátorrral való
17 találkozásra és kilenc laktációra volt szüksége ahhoz, hogy a
szalagot a nyakába akaszthassuk.

Kétszáz tonna tej Mezőhéken
Harsányi Sándor
Két tehenet iktattunk be az Aranytörzskönyvbe az Alcsi Mezőgazdasági Zrt.
mezőhéki telepén. A két tehén eddigi
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www.holstein.hu

21

Egyesületi élet
Az oklevelet Bende Csaba telepvezető, Magyar Balázs és
Berkes Andor műszakvezetők, Horváth Róbert törzskönyvező és
kollégájuk vették át.

Szombathelyi Tangazdaság Zrt., Rangut Major
Ida (30107 3692 1, Startmore Royalist×Firma Ace) a gazdaság
kilencedik „nagy öregje” a tikkasztó melegben eleinte ugyan
kicsit megmakacsolva magát, de a már sok ünnepségen „edződött” tapasztalt dolgozók – és a díszítésként odakészített virágok
– gyűrűjében hamar átérezte, kiélvezte a ritka pillanat varázsát.
A megtermelt 100.000 kg tej összesen közel 7100 kg tejzsírt és
fehérjét tartalmazott, amely szintén nem elhanyagolható érték
tehenünk eredménylistáján. A kiemelkedően erős mellkas mellett az elülső tőgyfél illesztése volt az a küllemi bírálói szemmel
nézve elképesztő tulajdonsága, amellyel ebben a korban, ilyen
termelési háttérrel nem minden nap találkozhatunk. E kiváló illesztés is sokban hozzájárult ahhoz, hogy Ida bekerült a „telepi
halhatatlanok” sorába.

Ida társaságában Mészáros András körmöző, Varga Zoltán telepvezető, Pintér István inszeminátor, Horváth László műszakvezető és Német István törzskönyvező.

Az illesztés, amelyet sok elsőborjas is megirigyelne!
22 Holstein Magazin

Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Szita Major
Niki (30888 0960 2, Ked Juror×Vajháti Rodolfó Ohio) a 100.000
kg tej megtermeléséhez szükséges laktációszámot tekintve is
előkelő helyen szerepelne a képzeletbeli rangsorban. A hatodik
laktáció után kevesebb, mint 4000 kg-ot kellett dolgoznia még
a hetedikben, hogy kiérdemelje helyét az Aranytörzskönyvben!
A kiváló, igazi „termelő” küllemmel megáldott Niki egyik legnagyobb ereje – saját érdemein felül – az általa, és tenyésztője által nevelt családjában rejlik. Az élete során világra hozott
négy üszőborjú az avatási ünnepség napjával bezárólag összesen 183.000 kg-os termelésnél tart úgy, hogy első, Siggi apaságú
lánya eddigi életteljesítménye 86.323 kg. E közel 300.000 kg
tejtermelésű család nem csak telepi, de magyarországi viszonylatban is kiemelkedő értéket képvisel.

Az ünnepelttel Rózsa Géza ágazatvezető, Fekete János műszakvezető, Németh Lajos inszeminátor és Magyar József Mezort
integrációs vezető.

Nagyszerű tejelő erősség, kemény láb és kiváló fejhetőségű
tőgy: a múlt, a jelen és a jövő alappillérei.
Lajta-Hanság Zrt., Mosonszolnok
A 13 éves Csinos (30074 9443 4, Peartome Hagerswill×Itrisz
Triad) korát meghazudtoló temperamentummal érkezett a nagy
eseményre. Nem tudni, hogy a nyakára helyezett 100.000-es lila
szalag vagy az ünnepi hangulat ejtette ámulatba, de a kedvünkért
egy pár fotó erejéig Ő is velünk ünnepelt. Csinos az a tehén,
aki élete során nem tűnt ki társai közül sem termelésével, sem
küllemével. Mindkettő tekintetében a telepi átlagot hozta. „Tartóssága” emelte Őt a rangot jelentő Aranytörzskönyvbe. Élete
legmagasabb standard laktációját – 10.932 kg – is a nyolcadik(!)
laktációjában érte el. Az inszeminátor – Kovács Viktor – annak
ellenére jól ismerte Csinost, hogy nagyon ritkán „dolgoztak
2012/4
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együtt” a hosszú évek alatt. Élete során mindössze 16 rakása
volt, amelyből 10 borjú – öt üsző – született! A született üszők
számából ítélve, gondolhatnánk, hogy Csinos népes családjával
éli mindennapjait a telepen, de kiváló konstitúciójának köszönhetően túlélte összes „gyermekét”. Bár két, hosszú életet élt lánya – egy hat és egy ötlaktációs – összesen elérte ugyan anyjuk
jelenlegi életteljesítményét, de a hármuk által megtermelt több
mint 200.000 kg tej dicsőségével a háta mögött öregkorára Csinos „egyedül” maradt. A telepi dolgozók tisztelete, megbecsülése és mindennapi figyelme azonban bearanyozza Csinos utolsó
éveit.

Az oklevelet Preiner József vezérigazgató, Rüll Gábor, telepvezető, Magyar József Mezort integrációs vezető, Kovács Viktor
inszeminátor és kollégáik vették át.

Csinos egyik nagy „ereje”: a feltűnően széles szutyak.

24 Holstein Magazin
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A tejelő szarvasmarhák
kondíciópontozása tanfolyam
Sebők Tamás, Kőrösi Zsolt
területi igazgatók, HFTE

A kondíció, a kondíciópontozás jelentőségét egyetlen tenyésztő
sem kérdőjelezi meg, a gyakorlati alkalmazása viszont országos
szinten igen szórt képet mutat.
Egyesületünk június közepén az ÁT Kft. felkérése kétnapos
tanfolyamot szervezett, amelyen a társaság termelésellenőrei
és területi igazgatói részvételével a kondíciópontozás mellett a
kondíció gyakorlati jelentőségéről, annak hátteréről is szó esett.
A termelés folyamatos növekedésével a tehenek környezettel és
saját magukkal (küllem) szemben támasztott igényeik is folyamatosan nőnek, változnak. Az elmúlt pár tíz évben is megfigyelhető volt a tenyészcélok, illetve az azt szolgáló tenyészértékek
folyamatos módosítása, finomítása, fejlesztése. A termelés és
a küllem mellé új, ún. fitness tulajdonságok kerülnek előtérbe,
amelyek a hatékonyság növelése mellett az élettartamot is közvetlenül befolyásolják. Sőt, mint a jövő egyik nagy kihívása, új
tenyészcélként fogalmazódnak meg egyre több tenyésztő fejében.
Ha csak a kondíció fogalmát értelmezzük, akkor „a kondíció a
szervezet, külső testalakulásban megjelenő pillanatnyi állapota.” (Györkös és mtsai 2001.) Ha a jó kondíció a kiegyensúlyozott szervezet külső megjelenési formája, akkor az kiválóan
érzékelteti, hogy a kondíció nem más, mint az állat egészségi
állapotának az egyik tükörképe, jelzője. A gondolatot továbbgörgetve csak attól a tehéntől várhatjuk a genetikában megágyazott
tejtermelés maximális kibontakozását, amely „komfortban” éli
életét. Bármi, amely ezt a komfortot megzavarja – legyen az betegség, környezeti tényező, energiaegyensúly felborulása stb. – a
tejtermelés, rosszabb esetben az élettartam rovására fog menni.
Nekünk, Tenyésztőknek mindkettő mélyen „zsebbe vágó” kérdéskör.
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A kondíciót genetikai oldalról vizsgálva fontos tudni, hogy h2
értéke 0,3-0,4 körül mozog. Összehasonlítva jó pár további lineáris bírálati tulajdonságéval ez igen magas értéknek számít.
Felismerve jelentőségét, valamint kiváló „bírálhatóságát” az
ICAR már évekkel ezelőtt felvette az ajánlott, új bírálati tulajdonságok közé. Ma már szinte minden küllemi bírálatot folytató
egyesület szerte a világon bírálja e tulajdonságot. Jelenleg még
csak három ország – Hollandia, Írország és Új-Zéland – publikál
tenyészértéket is e tulajdonságra, de a folyamatosan gyűjtött információbázisnak köszönhetően hamarosan szélesebb körű kondíció tenyészérték publikálásra számíthatunk. (A használatához
érdekes adat lehet, hogy a tulajdonság genetikai korrelációja az
élességgel -0,75, a tejtermeléssel -0,48, a reprodukciós tulajdonságokkal -0,5! Ezzel ellentétben pl. az erősséggel +0,7!)
A tanfolyam részleteiben világított rá arra, hogy a kondíció-

pontozás képessé teszi a tenyésztőt arra, hogy nyomon kövesse és főleg szabályozza teheneinek tápláltsági, takarmányozási
és egészségügyi állapotát. Tekintettel arra, hogy a kondíció és
a kondíciópontok változása igen szoros összefüggést mutat a
tejtermeléssel, jelentősége a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt
kaphat. Segít céljaink megvalósításában: egyensúlyt tartani a
gazdaságos takarmányozás, a jó termelés és az egészség között.
A kétnapos tanfolyam keretében az elméleti oktatás mellett
természetesen a gyakorlati tapasztalatszerzés volt a fő cél. Az
Enyingi Agrár Zrt. kiváló helyszínt és körülményeket biztosított
ahhoz, hogy minden résztvevő „elmélyülhessen a
bírálat rejtelmeiben”.
A második nap végén a
szereplők vizsga keretében adtak számot a megszerzett tudásukról, melyet remélhetőleg a gyakorlatban is kamatoztatni
tudnak majd.
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Uralod a helyzetet!
Tidipirozin hatóanyaggal egy új,
hosszan tartó antibiotikum

Uralom
a helyzetet,
mert innovatív
megoldással
dolgozom
●

●

12-2011-ZUPR-HUN-JA4-12-2013

●

A világ első
három- bázisos,
16-tagú makrolidja.
Fejlesztésének célja
a BRDC elleni küzdelem.
Gyorsan hat, és
hatása hosszan tart.

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

Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja ● 1139 Budapest, Teve u. 1/A-C.
2012/4

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

*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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Kihívás Kaposvárott
Rég nem látott minőségű és mennyiségű, 48 kiváló küllemű holstein nőivarú tenyészállat összevetése dolgoztatta meg
Kőrösi Zsolt nemzetközi show-bírónk szürkeállományát. Mind
a szűz üszők, mind az idősebb korosztályok egyedei az igényes
válogatások eredményeként szép látványban részesítették a katalógussal a kezükben érdeklődő szakmai közönséget és az évek
óta nem látott létszámú látogatók sokaságát egyaránt. A hat kategória bírálatában végül a dabasi Lakto Kft. 19903 Aquila Patron
Lucente apaságú harmadik laktációs tehene 8842 Csinos emelkedett a mezőny fölé. Ő két éve Cremonában a magyar színeket
képviselte az Európa bajnokságon, s az, hogy idén itt győzni tudott, a tenyészet munkatársainak kitűnő munkáját dicséri.

A legszebb tőgyet 19238 R-E-W Buckeye-ET apasággal 6729
Kaposvár PJ Hárs „viselte magán” ez alkalommal. Az első
laktációs tehén helybéli, hiszen a kaposvári Kapostáj Mg Zrt.
szakemberei tenyésztették 2009-ben. Büszkék is lehetnek kiváló
állatukra, hiszen saját kategóriájában a rangos második helyet
hozta, tőgyben pedig legszűkebb hazájukban győzedelmeskedtek általa.

Számunkra hab volt a tortán, hogy a MÁSz tenyésztőszervezeti különdíját is elhódíthattuk ez alkalommal.
Rangsorban a második helyet ott és akkor a Bicskei Mg. Zrt.
ödön majori tenyészetének büszkesége 3571 Ica foglalhatta el.
A kiállítás Reserve Championátusát birtokló egyed apja 19511
Sandy-Valley Bolton-ET.

Kevésbé szakmai közönségcsalogató programjaink is sikeresek
voltak, az agility-verseny nézőszáma rekordot döntött, s a fejésinyírási, „tehén testközelben” programunkon sem lehetett volna
egy szalmaszálat leejteni a sokadalomban.
Részletes beszámolónkat következő lapszámunkban olvashatják.
28 Holstein Magazin
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mezôgazdasági termelôszövetkezete Érsekvadkerten volt, aminek
egy
része ezelőtt
a mai Agroméra
Zrt.
Évekkel
a rovat indításának
az volt a célja, hogy akiknek nem jut ideje elmenni más gazdaságokba, azok számára
mutassunk be példaértékű tenyészeteket. A Béke Agrárszövetkezet szarvasmarha telepe egy olyan hely, ahova mindenkinek
érdemes lenne ellátogatni, mielőtt nagyobb beruházásba kezd.
A jól átgondolt, hosszú évekig tartó építkezések eredménye az
lett, hogy csodálatos környezetben, a vezetők legnagyobb örömére folyamatosan kérődző tehenekkel találkoztunk a fejőházban és az istállókban is.
Dániel László állattenyésztési főágazat-vezető és Zabos Imre
szarvasmarha ágazatvezetővel való beszélgetés után az ottani
nyugalomtól feltöltődve térhettem haza.

Nógrád megye legnagyobb tehenészete a nagy múltra visszatekintô Agroméra Zrt. A jó genetikának köszönhetôen egyre kiemelkedôbb tenyésztési eredmények születnek. Az elhivatott, kitartó tenyésztôi munkát Illés László állattenyésztési fôágazatvezetô végzi, emellett egyesületi küldöttként, valamint szakbizottsági tagként dolgozik a hazai tenyésztés jobbítása érdekében.
Milyen hagyományai vannak Nógrád megyében a szarvasmarhatartásnak?
A környék adottságai különösen a húsmarhatartás számára kedvezôek, de a rendszerváltásig a tejelô állományok létszáma is
jelentôs volt. Azt követôen nagyon lecsökkent a holstein tenyész30
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tôk száma. Olyan jeles tenyészetek szûntek meg, mint a diósjeHajdú-Bihar megye szarvasmarha tenyészetei mind méretüknôi, szécsényi és szurdokpüspöki, pedig a megyei adottságok
nél fogva, mind fajlagos mutatóik tekintetében mindig is az
inkább kedveznek az állattenyésztésnek, mint a növénytermeszország legjobb gazdaságai közé tartoztak.
tésnek. Ezzel egy idôben az ismert Avonmore Pásztói Tejüzem
Ön hova helyezné a gazdaságukat az ország tehenészetei sotejfeldolgozó is bezárta kapuit.
rában?
Heves megyei származású vagyok, onnan költöztem ide. A PaloD.L.: Az elmúlt évek mindennapi munkáját rendkívül megnehetási Tsz-ben kezdtem a ’90-es évek elején dolgozni mint telepvezítették a beruházással járó problémák. Hét hónapon keresztül
zetô, majd fôágazat vezetô. A jelenlegi munkahelyemen 1998 óta
ellető nélkül, mobil fejőállásokon dolgoztunk. Az állatlétszámot
dolgozom. A gazdaságunk által mûvelt területbôl 3874 ha a szánis csökkentenünk kellett.
tó, 418 ha a nem intenzív gyepterület és 1200 ha az erdôterület.
Mindenhol, így nálunk is sok gondot okozott a 2010. és a 2011.
Ebbôl is látszik, hogy a tejtermelés mellett nálunk meghatározó
esztendő időjárása. Először a sok eső, majd a szárazság miatt
ágazat a növénytermesztés.
nem tudtunk jó minőségű és elegendő tömegtakarmányt előállí2006-ban közel 9400 kg volt az állomány laktációs termelése,
tani. Ennek következtében a közel 10 ezer kg termelési szintünk
a késôbbi termeléscsökkenés szándékos költségtakarékosság
visszaesett 9563 kg-ra. Nyilvánvalóan az „elit klubban” ez nem
következménye vagy egyéb okai vannak?
elég. Amennyiben a takarmányozásban utol tudjuk érni magunkat,
1998-ban még 5275 liter volt a laktációs termelés. Nyolc év alatt
akkor két éven belül szeretnénk a 10 ezer kg termelési szint fölé
mintegy 4100 literes növekedést tudtunk elérni. Az elmúlt évekkerülni, mivel az állomány genetikai képessége ezt lehetővé teszi.
ben jelentôs mértékû gép- és ingatlan beruházás történt. 2006-ban
A fejlesztések során megújult a tartás-, fejés- és takarmányozási
út és silótér rekonstrukcióba kezdtünk. A beruházás kivitelezése
technológia, de a takarmánytermesztés még fejlesztésre szorul.
nagyon megcsúszott, a betonozás szeptember végére készült el.
A múlt évben mennyiségileg ugyan elég, de közepes minőségű
Ebben az évben a rendkívüli szárazság miatt már augusztusra
kukoricát tudtunk besilózni, mivel a 12 éves szecskázó gépünk
minden kiégett, de mi a silózást csak akkor tudtuk elkezdeni,
háromnaponta elromlott, így rendkívül megnőtt a betárolt szilázs
amikor már régen be kellett volna fejezni. Ennek a szilázsnak az
szárazanyagtartalma.
átlagos szárazanyagtartalma 61% volt, ami nem csak a tej menA tejtermelés gazdaságosságában nagyot tudtunk előrelépni. Rényiségét, hanem beltartalmi értékét is csökkentette.
gen három telepen helyeztük el az állományt. A fejlesztések során
Az országos HGI rangsorban az Önök tenyészete a legjobb
még két istállót szeretnénk építeni, a tehénlétszámot a jelenlegi
10%-ban foglal helyet, ami hosszú távú, céltudatos tenyésztôi
1730-ról 2200-2300 darabra növelni, amivel éves szinten 20 milmunkát takar.
lió liter tejet szeretnénk termelni. Mindez a cég finanszírozásában,
A nyolcvanas években még vöröstarka holstein teheneink voltak.
likviditásában nagyon sokat jelentene.
Ezt követôen kezdôdött meg az egyre jobb és jobb feketetarka biEnnek eredményeként az egyik kis telepünkön tapasztalható 89
kákkal való termékenyítés. Az elmúlt években eljutottunk arra a
forint szűkített tavalyi önköltség ez év első felében 76 forint 53
szintre, hogy már csak top bikákat használunk.
fillérre csökkent.
A vöröstarka állományban elôször a tejmennyiséget kellett javítaA racionális állomány elhelyezés és technológiai felújítás végerednunk, késôbb a tôgy- és lábtulajdonságok javítását helyeztük elôményeként azt reméljük, hogy a tej szűkített önköltsége 70 forint
térbe. A tôgytulajdonságokon belül különösen a bimbóhelyezôdés
alá fog csökkenni. Erre jön még a gazdasági általános költség.
javítására kellett nagy gondot fordítani. Az utóbbi években már a
2012/4
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is, amit szemesként fogunk betakarítani. Itt Böszörmény környékén nagyon jó kukoricák vannak. Ezeknek a 26-40 aranykorona
közötti földeknek a vízháztartása nagyon jó. Az a kevés eső, ami
volt, mindig akkor jött, amikor a kukoricának erre szüksége volt,
így szépen megteltek a csövek.
Év elején nem gondoltuk, hogy bekövetkezhet egy ilyen mértékű árrobbanás a takarmánypiacon. Éves szinten 200 millió forint
eredményt terveztünk. Időközben a tejár csökkent, ezek a változások elviszik a tervezett 200 milliót.
Érvényesül ez annak ellenére is, hogy próbálom mindig legolcsóbban beszerezni a takarmányt. Novembertől augusztus végéig le tudtam kötni a szóját, a napraforgót, a CGF-et, és egyéb
nagyobb tételű takarmányt, ami nélkül nem tudunk tápot gyártaZ.I.: Az eddig elkészült beruházások, mind gazdaságilag, mind
pedig a hétköznapok munkáiban nagy könnyebbséget jelentenek. Lecsökkent a fejési idő, láthatóan jól érzik magukat az állatok a fejés alatt, kérődznek, nincs az a stressz, ami régen volt,
annak ellenére, hogy a nagytejű csoportokat háromszor fejjük
naponta. Az istállókba beszerelt Pignagnoli nyakfogó lehetővé
teszi, hogy az inszeminátor vagy a körmöző egyedül dolgozzon
anélkül, hogy az állatokat ilyenkor ki kelljen venni a csoportból,
ami szintén kímélő
hatású. Nem annyira
elterjedt még itthon,
de nagyon jó választásnak bizonyult, hogy
a trágyakezelési beruházás után szeparált
trágyához jutunk, és
ezt tesszük be a pihenőbokszokba alomnak
kb. 27 cm magasságban. Felveszi a tehén
alakját, kényelmes és
nem utolsó sorban hatalmas költségmegtakarítással jár. Amíg
nem ilyen rendszerű
volt az almozás, az
éves szalma felhasználásunk kb. 40-50 millió forintba került.
Az országban nem egyenlő mértékben sújtotta a termelőket
az idei aszály. Az itteni jó minőségű földeken mennyire viselte meg a növényeket a szárazság?
D.L.: Felemás helyzet alakult ki. A szálastakarmányok vonatkozásában nem egészen jól alakult, mert a mennyiség túl kevés.
Ebbe belejátszott a tavaly őszi szárazság is. Több száz hektár
egyéves füvet és lucernát is vetettünk, aminek több mint a fele
nem kelt ki. Árpaszalmával, csemegekukorica csutkával próbáljuk pótolni. Ha ilyen idő lesz, mint eddig volt, akkor 10-13 ezer
mázsányi kukoricaszárat bebálázunk. Ezt szecskázott formában
bekeverjük a TMR-be pótolva a lucerna- és a gyepszénát, mert
ezekből nem termett elég. Szerencsére a kukoricatermesztésünk
nagyon jól sikerült. Végeztünk a silózással, a táblák többségéről 500 mázsa fölötti mennyiséget vittünkbe hektáronkénti, 3035%-os, ideális szárazanyag tartalommal. Összesen 220 ezer
mázsát takarítottunk be igen jó minőségben, ami elegendő az állattenyésztésünk számára. A silózásra vetett kukoricából maradt
2012/4

ni. A szóját tavaly novemberben 100 forintért vettem, augusztus
közepén elfogyott a lekötött mennyiség, ettől kezdve 170-180
forint közé ugrott az ára. A napraforgóval ugyanígy jártunk, augusztus közepéig 44 forint volt, onnantól kezdve három hétre
tudtam lekötni 67 forintért, azután 78-ért. 2013. januártól 87 forintért lehet szerződni, de ilyen áron már nem kötöttem meg.
Amikor a tejár csökken, a takarmányár pedig az egekbe szökik,
akkor minden tenyésztő azon gondolkodik, hogy mi az, amit
minden gond nélkül ki lehet hagyni a recepturából.
Ilyenkor azt csináljuk, hogy a tehén nem kap szóját, ami biztos,
hogy hosszútávon nem szerencsés, de ilyen aranyáron nem lehet
megvenni. Ezen kívül a havi 2500 mázsa napraforgó felhasználásunkat próbáljuk lecsökkenteni, illetve a fehérjetartalmát más
termékekkel, például lucernával vagy könnyen emészthető fűfélékkel kiváltani.
Miért karusszel fejőrendszer mellett döntöttek? Több mint
másfél év üzemeltetés után is úgy gondolják, hogy jól választottak?

www.holstein.hu

31

Telepszemle

D.L.: Ha ilyen létszámmal szeretnénk tovább dolgozni, mint
ahogy említettem, akkor a karusszel nem nélkülözhető. Ezt a típust még az előző vezetés választotta ki, nekünk az anyagi oldalát kellett megteremteni. A kivitelező által ígért kapacitást még
nem tudtuk elérni. Jelenleg 330 tehenet fejünk óránként, ami
elegendő a majdani 2300-as létszám kiszolgálására. Jól működik a rendszer, de vannak gyerekbetegségei. Az azonosítás még
nem működik tökéletesen, az aktivitásmérőre pedig nem hagyatkozhatunk kizárólagosan, ami miatt az ivarzásmegfigyelőket a
mai napig nem tudjuk nélkülözni. A válogatókapunál könnyen
összezsúfolódhatnak az állatok. Sokszor nem elég az idő a válogatókapu számára, hogy felismerje és szortírozza az állatokat,
így 15-20 tehén is összetorlódhat. Összességében azonban meg
vagyunk elégedve a rendszerrel, a következő 20 évre megoldotta
a problémánkat.

Az Önök gazdaságában folyamatos beruházások zajlotta az
elmúlt évtizedekben. Kérem, mondjon valamit a beruházási
stratégiájukról, hogyan látja a pályázati lehetőségeket, valamint a hitelhez jutás lehetőségét?
D.L.: 2007 óta az új vezetés irányításával pályázati pénzek bevonásával megkezdődtek az állattenyésztés teljes egészét érintő
beruházások. Ez legfőképpen a szarvasmarhatartást érintette,
ugyanakkor a növénytermesztés gépmegújítása sem maradt el.
Az elmúlt öt évben közel hárommilliárd forintot ruháztunk be az
állattenyésztésbe, ill. a biogáz üzem építésébe. Ebből 2 milliárd
forint került közvetlenül a szarvasmarha ágazathoz. Annak ellenére kezdtünk bele, hogy abszolút pénztelen helyzetben voltunk.
Megpróbáltunk a bankoknál olyan pozícióba kerülni, hogy a beruházásokhoz szükséges önerőt biztosítsák számunkra. Nagyon
nehéz volt megértetni velük, hogy milyen eredménye lesz a fejlesztésnek, és hogy biztonsággal vissza tudjuk ezeket a hiteleket
fizetni. Végül mellénk álltak.
Úgy tűnik, hogy az energiaszektorba fektetett beruházás térül
meg leghamarabb. A biogáz üzem kapacitását duplájára tudnánk
32 Holstein Magazin

növelni. A két új istálló megépítése után mintegy harminc százalékkal tudjuk növelni a gáztermeléshez szükséges trágyamen�nyiséget.
Nem gyakori, hogy valaki megtartotta a magyartarka állományát a holstein mellett. Önöket mi késztette erre? Kérem,
hasonlítsa össze közgazdasági szempontból a két állományt!
D.L.: Amennyiben az őshonos támogatást valamint a magyartarka beltartalmi különbségeit hozzáveszem az elérhető tejárhoz,
magasabb árbevételt hoz, mint a holstein-fríz fajta mindaddig,
amíg támogatott. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete a tenyészetünket bevonta a tenyésztési programjába és így átlagosan évente 20 tenyészbikát tudunk értékesíteni, a célpárosításból
származó bikáinkat pedig elviszi az Egyesület.
Három évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy kipróbáljuk a magyartarka képességeit a holstein-fríz között. Ha ugyanolyan
feltételek mellett tartjuk a magyartarkát, mint a holstein-frízt,
ugyanabban az istállóban, ugyanazzal a szisztémával fejjük,
ugyanúgy takarmányozzuk, vajon mire képes? Miután a megfelelő tejelőcsoportba betettük a holstein mellé a magyartarkát,
egy év után ezer literrel emelkedett a termelésük. Mielőtt összeraktuk volna őket, 5054 liter volt a termelésük, két évvel később,
2010-ben már 7554. Ezzel meg is nyertük a termelési versenyt.
A 104 magyartarka tehenünkkel országos szinten minden évben
az első öt között vagyunk.
Kiállításokra is rendszeresen viszünk magyartarka állatokat annak ellenére is, hogy legnagyobb sajnálatunkra a regionális kiállításokon csak fajtabemutatót tart az Egyesület.
Kérem, mondjon pár gondolatot a tenyésztési munkájukról!
D.L.: Hajdú Lajos korábban törzstenyésztőként, most ágazatvezetőként végzi a tenyésztési munkát. Valamennyire csapatmunka, mert én is részt veszek a tenyésztésben, együtt határozzuk
meg a bikakört. A hazai forgalmazók közül majdnem mindegyikkel közvetlen kapcsolatban vagyunk. Évente kb. 6000
adag szaporítóanyagot vásárolunk. 2009 szeptemberében kezdtünk komolyabban foglalkozni a szexált sperma használatával.
Ma már évente több mint kétezret használunk, amit nagyon jó
áron tudunk megvásárolni. Minden üszőt ezzel termékenyítünk.
A megszületendő borjak ivararánya elérte a 63-37 százalékot az
üszők javára. Az elmúlt négy évben ennek köszönhetően 100120 üszőt tudtunk értékesíteni évente.
Sokan vélekednek úgy, hogy nincs értelme kiállításokra járni,
mivel annak nincs kézzel fogható haszna. Pont a múlt évben volt
egy olyan példa, hogy az üszőinket nagyon magas áron vitték el,
azzal együtt, hogy 100 darabot oda kellett adni, de én hiszem,
hogy ez annak is köszönhető, hogy a kiállításokon látnak, megismernek bennünket.
Kaposvárra is elvisszük a Farmer-Expon a kategóriagyőztes
üszőnket, hátha ott is lesz esélye díjat nyerni.
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Takarmányhiány. Hogyan tovább?

– őszi vetésű, alternatív tömegtakarmányok –
Dr. Orosz Szilvia, takarmányspecialista
Filátz Ferenc, termelési igazgató, Komáromi Mg. Zrt.

A 2011. év őszi és 2012. év tavaszi csapadékszegény időjárása
nyáron aszályos körülményekkel társult. Ezért az idén termelt
silókukorica-szilázsok nagy része keményítő- és energiahiányos
lesz, számos szarvasmarha tartó telep pedig takarmányhiánnyal
fog küzdeni. Az abraktakarmányok rendkívüli áremelkedése tovább súlyosbítja a helyzetet.
A kukoricaszilázs szemhiányos állapotában előny, ha nedves
roppantott kukoricát tud a telep etetni. A nedves roppantott
kukorica keményítőjének bendőbeli lebonthatósága és emészthetősége ugyanis hasonló a szilázsban található roppantott szemekhez, míg a szárított kukorica lassabban és kisebb mértékben
bomlik le a bendőben. Részmegoldást jelenthet nedves melléktermékek etetése (nedves répaszelet, nedves sörtörköly, nedves
CGF, csemegekukorica-csuhé szilázs), amennyiben azok nagy
mennyiségben és ár-érték arányosan beszerezhetők. A nedves
répaszelet 20%-os hemicellulóz-tartalma, a nedves sörtörköly
laktagóg hatása és jelentős fehérjetartalma, a nedves CGF 2428%-os keményítőtartalma, a csemegekukorica-csuhé szilázs
kedvező táplálóanyag-emészthetősége nem csak a hiány pótlására jó, de kedvező hatással lehet a termelésre is. Javaslom
azonban annak mérlegelését, hogy alternatív tömegtakarmányokat vessenek ősszel. Az alternatív tömegtakarmányok alkalmazásának célja takarmánytól függően:
• a tejtermelő állomány adagjában a silókukorica-szilázs
részleges helyettesítése (csak jól emészthető, kedvező rostösszetételű alternatív takarmányok javasolhatók a termelő
állatoknak).
• a növendékek adagjában a kukoricaszilázs nagy arányú helyettesítése más, alternatív tömegtakarmánnyal. A silókukorica-szilázs így nagyobb arányban és nagyobb biztonsággal
etethető a termelő állatokkal.
• jó minőségben betakarított, kedvező fehérje-energiaarányú
tömegtakarmányokkal a gazdasági abrak mennyisége mérsékelhető az adagban, ami a rendkívül magas takarmányárak mellett költségcsökkentő hatású lehet (’home-grown
protein’)
• a terület jobb kihasználása: akkor használjuk a területet,
amikor nem lenne benne más gazdasági növény.
• az alternatív növények közül több kikerüli a potenciálisan
aszályos időszakot: ősszel vetjük és tavasszal takarítjuk be
(őszi keverékek, speciális rozs-szilázs, egyéves olaszperje).
• a takarmánybázis biztonságát növelné, de bizonyos esetekben a tejtermelést is javítaná némely, jól emészthető alternatív tömegtakarmány nagy mennyiségben való etetése a
tejelő tehenekkel.
Keverék tömegtakarmányok esetében általában fűféle és pillangós összetevők együttes termesztéséről van szó, melynek előnye, hogy kedvezőbben hasznosul a talaj víz- és táplálóanyagtartalma, a keverék fűkomponense támasznövényül szolgál a
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pillangósok részére, a takarmány ízletesebb lesz, ami nagyobb
takarmányfelvételt eredményez, végül pedig a fűfélék energiaés a pillangósok fehérjetartalma kedvezően egészíti ki egymást.
Az őszi keverékek (nagyobb zöldtömegük és a csapadékigényük
biztonságosabb kielégítése miatt) termesztése jobban elterjedt,
mint a tavaszi keverékeké. A tavaszi keverékek esetében további
gondot jelent a vetésforgóba történő beillesztés, hiszen június
végi- július eleji betakarítású növényállományról van szó.
Az őszi keverékek (például őszi árpa+őszi borsó+bükköny)
alkalmazása is egyre gyakoribb, a nagy termésmennyiség és a
kiegyenlített fehérje/energia arány miatt. Növendékeknek kiváló takarmány, amivel a lucernaszilázs és a silókukorica-szilázs
tartalékolható a termelő állománynak. A nagy rosttartalmú, de
jól emészthető takarmánykeverék-szilázsok nagy mennyiségben
etetve növelik a növendékek marmagasságát és testkapacitását,
ami a későbbi szárazanyag-felvételre és a tejtermelésre kedvező hatással van. A legkorábban betakarítható szilázsalapanyag.
A támasztónövény szárszerkezete miatt javasolt a szecskázás
és a fóliatömlőbe vagy falközi silóba történő betárolás. Egyedi
csomagolású bálaszilázs is készíthető, de ebben az esetben nagy
figyelmet kell fordítani a támasztónövény fenofázisára.
A betakarítás történhet a pillangós növény virágzásakor, vagy
borsó esetében a hüvelyek fiatal állapotában (amikor a szemek
még nem telítődtek). A keverékeket lehet fonnyasztás nélkül
(speciális gabonaadapterrrel szerelt) járvaszecskázóval ’lábról’ betakarítani. Ekkor későbbi fenofázisú betakarítás javasolt,
a minimum 30% szárazanyag-tartalom elérése érdekében (a
csurgléklé-képződés és ecetesedés megelőzése céljából). A kaszálás és az ezt követő fonnyasztás szintén egyik módja a betakarításnak. Ebben az esetben a fiatalabb fenofázisban történő kaszálás előnyt jelent, a rendkezelés nehézségei és a talajszennyeződés azonban hátrányt. A betakarítás időpontja és fenofázisa
meghatározó a keverék táplálóértéke szempontjából és az egyik
kritikus pontja a jó minőségű keverék-szilázs készítésének.
A tisztavetésű őszi gabonafélék (rozs, tritikálé, búza, zab,
árpa,) szintén alkalmasak szilázs készítésére. A tavaszi gabonafélék talaját úgy készítsük elő mintha zabot vagy árpát vetnénk.
A jó termés érdekében lehetőleg március 20-ig vessük el, a legtöbb gazdaságban megtalálható sorvető gépekkel. A sortávolság
gabonasortáv-, esetleg dupla gabonasortáv lehet. A betakarításra
július elején kerülhet sor. Az őszi keverékek betakarítása korábban történik meg, május-júniusban. Gabonaszilázsok esetében
a tejesérés végét, kora viaszérés fenofázisát javasolja a szakirodalom, az emészthetőség-keményítőtartalom-hozam ésszerű
kompromisszumaként. Napjainkban azonban más nézetek is terjednek (nagyon korai betakarítás alacsony keményítőtartalommal), amit a rozs-szilázs leírásában olvashat. Ahogy öregszik a
növény, úgy épül be a keményítő, de romlik a táplálóanyagok
emészthetősége. Ezért korai betakarításkor az alacsony keményítőtartalmat kompenzálhatja a kedvező emészthetőség. A ga2012/4
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miatt. Élettanilag rendkívül kedvező a rozs-szilázs összetétele!
További előnye, hogy nem ’fut össze’ a lucerna betakarításával
és utána még vethető silókukorica (rövidebb FAO-számmal,
mérsékelt termésmennyiség várható). Egyéb esetben másodszor is megkaszálható. Ekkor azonban a második növény már
valószínűleg nem lehet silókukorica. A 2012. évben betakarított
rozs-szilázs szűkített önköltsége Komárom térségében 18-19 Ft/
kg érték között változott.
A hazai nemesítők évelő rozs fajtákat is honosítottak (általában 3 éves, jó talajon 5 éves). Jelenleg két, államilag minősített
fajta közül lehet választani. A vetőmag elérhetősége azonban
idén korlátozott. Az egyik fajta nemesítője a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Nyíregyházi Kutatóintézete. A
Kriszta szárazságtűrése miatt javasolható akár a Duna-Tisza
közi homokhátságra is. A termesztési és kísérleti tapasztalatok,
eredmények alapján a homoktalajok egyik perspektivikus növénye az évelő rozs, mert igénytelen, kiváló szárazságtűrő, jó
alkalmazkodó képességű, hosszú élettartamú, kaszálva és legeltetve hasznosítva is kiváló a zöldhozama. Évente háromszor kaszálható, második évben adja a legnagyobb termésmennyiséget.
A várható termésmennyiség (zöldhozam) az első évben 18-22
tonna/ha/év, majd 25-30 tonna a második és harmadik évben.
E terméshozam N-igénye 120-140 kg/ha. A nitrogéntrágyázást
megosztva célszerű elvégezni, 60 %-át télvégén, kora tavasszal,
40 %-át az első növedék betakarítása után kiszórni. Az évelő
rozs vetésének ideje szeptember közepe. Gabona sortávolságra – 12-15 cm-re – vetjük a hektáronkénti 3,5-4,0 millió csírát,
ami 45-55 kg/ha vetőmagmennyiségnek felel meg. Folyóméterenként 40-50 szemet vessünk el. Az évelő rozs nem igényli a
mélyművelést, elégséges a 15-20 cm mélységű talajelőkészítés.
Így az alapművelést az esetek többségében tárcsával végezzük.
Szántásos talajelőkészítést csak nagy tömegű szármaradvány bedolgozásakor alkalmazzunk. A 20-25 cm mélységű szántás legalább 3-4 héttel előzze meg a vetést. Fontos, hogy a tarlóhántás,
az alapművelés után a talajt lezárjuk, tömörítsük, hengerezzük.
A magágykészítést kombinátorral vagy nehézfogassal végezzük.
Ha a talaj nagyon laza vetés előtt, akkor hengerezzünk.
A növény biológiai igényének a 3 cm körüli vetésmélység felel meg legjobban, jól tömörített vetőágyban. Lazább homokon
1. táblázat: A fonnyaszott anyagból készült zuzalék táplálóazonban mélyebbre, 3-5 cm-re vesanyag-tatalma (Komáromi Mg. Zrt, 2012. április 24.)
Diamant Diamant Diamant Protector Protector Protector sük és a vetés után gyűrűshengeMinta
rezzünk. A fajta erőteljes gyökérmegnevezése
fonny.
fonny.
fonny.
fonny.
fonny.
fonny.
zetű, kiváló bokrosodó képességű,
Eredeti sz.a. g/kg tak.
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pusú, kalásza közepes hosszúsáÖsszcukor
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gú, félig felálló, laza tömöttségű.
A kiindulási cukortartalom a zöld lábon álló anyagban 11Gyors sarjadzó képességű, évelő tulajdonsága következtében
20%sza. között változott, átlagosan 15%sza. volt (8 db minta).
3-4 évig kiritkulás nélkül eredményesen hasznosítható. Az első
A fonnyasztott zuzalékban 19-20% nyersfehérje-tartalom volt
évben fejlődése lassúbb a kultúrrozsnál, kalászolása késői. A 2.
mérhető (8db minta), míg a falközi silóba betaposott szilázsés a további években fejlődése, növekedése gyorsabb. Szemból vett minták esetében a nyersfehérje-tartalom 14-15% kötermése 0,5-1t/ha. Ezerszemtömege 12-15 g, a szeme apróbb,
zött változott. A rosttartalma és a rost összetétele kiváló volt a
mint a kultúrrozsé. Az évelő rozs termesztésére és silózására
növénynek: a 27-30% ADF-tartalom 1,7-2% ADL-tartalommal
még nincs tapasztalalat a hazai intenzív tejtermelő ágazatban,
(lignin) társult a fonnyasztott zuzalékban. A szilázsban 23-25%
de vetése idén meg fog történni. Jövőre többet tudunk majd erről
nyersrost volt mérhető. Ezért feltételezhető a rozshoz képest kia változatról is. (Az évelő rozsra vonatkozó információk saját
magasló táplálóanyag-emészthetőség. Korrekt energiatartalmat
tapasztalatok hiányában a nemesítőktől és az agrinet.gportal innem tudunk megadni az átlagostól eltérő emészthetőségi értékek
ternetes felületről származnak.)
bonát lehet fonnyasztás nélkül (speciális gabonaadapterrrel szerelt) járvaszecskázóval ’lábról’ betakarítani, de lehet kaszálni és
fonnyasztani is. Utóbbi esetben a fiatalabb fenofázisban történő
kaszálás előnyt jelent, a rendkezelés nehézségei és a talajszen�nyeződés azonban hátrányt.
A gabonaszilázsok közül a szeptemberi vetésű és nagyon kora
tavaszi (április 20-25.) betakarítású, speciális vetőmagot igénylő
rozs-szilázs kiváló eredményeket adott a Komáromi Mg. Zrt.
területén (csapadékszegény ősz és tavasz, gyenge talajminőség
mellett) 2012-ben. Két különböző fajtát (Protector és Diamant)
vetve 13 tonna/ha szilázshozamot értek el kedvezőtlen körülmények között. A növény potenciálisan 15-20 tonna/ha hozamra
képes (szilázsra vetítve) megfelelő időjárási viszonyok mellett.
Vetését szeptemberben javasolt elvégezni. A Diamant nevű fajta vetőmag-igénye 100 kg/ha. Növényvédelem nem szükséges.
A műtrágya kijuttatása az egyéves rozs esetében célszerűen tavaszra, a hóolvadást követő időszakra és a betakarítást megelőző
1 hónapra tehető. Megközelítően 100 kg/ha N-hatóanyag elegendő a kielégítő hozamhoz és a megfelelő nyersfehérje-tartalom eléréséhez. Idén a betakarítás április 23-24. között történt,
amikor a kalász még hasban volt! A rozs betakarítása ebben a
fenofázisban kétmenetes (kaszálás és fonnyasztás), mert a fiatal
növény kiindulási szárazanyag-tartalma csak kb. 20%, amivel
nem célszerű silózni. A szársértés és a rendterítés okozhat nehézségeket a betakarításkor, de a megfelelő minőségű erjedés
miatt a 30% szárazanyag-tartalom betartása fontos tényező. A
rendet teríteni kellene, ami nagy termésmennyiség esetében
nehézkes. Ha a rendterítő műszaki állapota nem engedi a rendterítést, akkor a lehető legszélesebb rendet kell hagyni a kasza
után. A fonnyadás időjárástól függően kb. 24-48 óra áprilisban.
A szárazanyag-tartalom feltétlenül érje el a 30%-ot. A nagy kiindulási cukortartalmú rozs az erjedés minőségére kevésbé érzékeny, mint a lucerna, de a csurgaléklé és a vajsavas erjedés
megelőzése ebben az esetben is indokolt. A szecskaméret 2-3 cm
között változhat, ami még strukturális rostnak tekinthető, de a jól
tömöríthető kategóriába tartozik. A mért táplálóanyag-tartalom
az alábbiak szerint alakult (1. táblázat).
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A termésmennyiséget és az élettani hatást tekintve, aszályos területeken a korán betakarított rozs-szilázs az olaszperje-szilázs
alternatívája lehet!
Az alternatív tömegtakarmányok nem helyettesítői a silókukorica- vagy a lucernaszilázsnak, de növelik a termésbiztonságot és
az egy hektárról lehozható takarmány mennyiségét, mérsékelhetik a napi takarmányadag árát, továbbá korai betakarítású alapanyagok esetében javíthatják a tehén rostellátását is (emészthető
rost). Ezért megalapozottnak látszik, hogy a tejelő tehén adagjában a silókukorica- és a lucernaszilázst kiegészítve valamilyen
(jelenleg még) alternatívként kezelt gabona-, keverék- vagy
fűszilázs is folyamatosan szerepeljen időjárástól és régiótól függően.

2011-2012. évi termesztésű zöld rozs és a belőle készült rozsszilázs

Őszi keverék 2008. május 14-én (Agro-Cow Kft, Berettyóújfalu)

Rozs betakarítás előtt 2012. április 23-án

Rozs betakarítása 2012. április 24-én

Zabos borsóban állva 2011. április 26-án: „Ilyen hosszú volt a
borsó a keverékben 2010-ben”! (Aranykocsi Zrt, Kocs)
36 Holstein Magazin
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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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A sántaság alakulása hazai tehenészetekben II.
- A megelőzés módszerei Gudaj Richárd PhD hallgató, DE AGTC
Prof. Dr. Brydl Endre egyetemi tanár SZIE
Dr. Komlósi István egyetemi docens, DE AGTC

A szerzők 25 hazai tejelő szarvasmarha telepen mérték fel a lábvég-problémák előfordulásának gyakoriságát. A vizsgálat célja
az volt, hogy megállapítsák, hogy melyek azok a tartástechnológiai tényezők, amelyek a leginkább befolyásolják a sántaság kialakulását. Lényeges kiemelni, hogy a fajta, a tartástechnológia,
a takarmányozás, a körmözés és a management együttesen határozzák meg, hogy állományon belül milyen arányban fordulnak
elő sánta egyedek.
A 2010 májusa és 2011 decembere között végzett vizsgálat során
a pihenőtér kialakítását, a padozat anyagát, az alomanyag fajtáját, a fejőházhoz vezető út kialakítását, a trágyaeltávolítás módszerét és az etetőtér kialakítását vizsgáltuk 25 tejhenészetben,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megyékben.
A pihenőbokszok számának növekedése és a sántaság csökkenése között összefüggést tapasztaltunk. Ennek oka, hogy a fülkékben a teheneknek nagyobb esélyük van megfelelően elhelyezkedni, többet tudnak pihenni. A sánta tehenek száma akkor
is megnőtt, ha a teheneket a szárazra állítást követően egyből a
legelőre hajtották ki. A pihenőbokszban tartott tehenek csülke a
szalmában sétálástól veszít az erősségéből. A legelőn a kő, a kavics vagy a kemény föld intenzívebben koptatja a felpuhult, sérült szaruréteget, ami elősegíti a lábvég-problémák kialakulását.
Dr. Ózsvári László, a budapesti állatorvos-tudományi kar docense szerint a sánta tehenek testsúlya 6,6%-kal csökken az egészséges állatokéhoz képest. Sokáig a sántaságot a bendőacidózissal hozták összefüggésbe, a testkondícióról pedig azt gondolták,
hogy nem oka, hanem következménye a sántaságnak. A sánta
állatok lassabban, nehezebben mozognak, ezért kevesebb időt
töltenek evéssel, ennek következtében romlik az állatok testkondíciója.
Egy tejelő szarvasmarha egy nap körülbelül 14 órát tölt fekvéssel, pihenéssel, 6 órát áll evés közben, 3 órát áll fejésre várva,
fejéskor és után, 1 órát áll ivás, szociális érintkezés, körmölés
és üzekedés közben. Vannak olyan tehenek, amelyek túl hosszú
időszakot töltenek álló helyzetben (túl rövid állás, kötött tartás,

túl zsúfolt tartás, kevés pihenőboksz), ezért a testsúly nagy része
a sarokvánkosra helyeződik. Itt egy vékony szaruréteg található,
amin a túlzott terhelés hatására zúzódás, gyulladás vagy fekélyesedés lép fel, ha nem kezelik a végtagot, akkor íngyulladás
is kialakulhat.
Voltunk olyan telepen, ahol csökkenteni tudták a tehenek álló
helyzetben töltött idejét. Ezt úgy érték el, hogy a teheneket csak
fejéskor, etetéskor, kitrágyázáskor hajtották ki a pihenőtérből.
Fejést követően pedig lassú ütemben engedték vissza az állatokat. Ellenpéldával is találkoztunk, amikor a fejősök kávészünetet
tartottak vagy a teheneknek várniuk kellett az utánuk következő
csoportra, mert azok még a legelőn voltak. Emiatt az állatok tolongtak a szűk átjárókban és a lábuk beszorult a korlátok közé.
Amikor a tehenek a felhajtóúton közlekednek, akkor a fejüket
lehajtva sétálnak, megnézik hová lépnek. A csoport élén mindig a vezértehén áll. Abban az esetben, ha a vezértehén megáll,
fejrázással jelzi a mögötte haladóknak, hogy ne menjen tovább.
Az idősek, betegek, erőtlenek általában a csoport végén haladnak. Ezért ha a zsúfolókapuval a hátul lévő teheneket kényszerítik mozgásra, akkor azok agresszíven viselkedhetnek és addig
kell várniuk, amíg a rangidős tehén nem megy tovább. Ezért a
zsúfolókapunak nem előre kellene tolnia a teheneket, hanem arra
ösztönözni, hogy a fejőház irányába menjenek. Előfordul, hogy
a tehén az ,,ösztönzés” hatására sem mozdul, lábaival ellenáll,
ami szintén a csülök sérüléséhez vezethet. Ezt úgy lehet kikü-

szöbölni, hogy a zsúfolókapu mozgását hangjelzéssel (csengő)
kötjük össze. A hangra az állat felfigyel, megmozdul.
A 2. képen a tehenek a felhajtóúton lehajtott fejjel várakoznak,
ami arra utal, hogy kényelmi helyzetben vannak, tehát felesleges
a zsúfolókapu használata. Amennyiben a gondozó türelmetlen
és túl gyorsan hajtja fel a fejésre várakozó csoportot, akkor a
sánta egyedek a csoport hátsó részén összegyűlnek, egymáshoz
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szorulnak. Ezt onnan lehet észrevenni, hogy az állatok a fejüket
felfelé emelik.
A nem megfelelően elvégzett lábfürösztés szintén elősegíti a
lábvég-problémák kialakulását. A túl koncentrált, túl híg, trágyával szennyezett lábfürösztő digitalis dermatitsz kialakulásához
vezet. Sajnos ez nem csak Magyarországon, hanem külföldön
is gyakran előforduló probléma. A dermatitisz azért alakul ki,
mert amikor a tehenek elhagyják a fejőházat az ürülékkel teli
iszapos tartályon mennek át. Többen emiatt vélekednek úgy,
hogy a lábfürdőtől a tehenek sántábbak lesznek. A megoldást a
fürösztő oldat helyes elkészítése és gyakori cseréje mellett az
jelentené, ha a lábakat külön fürösztenék. Ezt speciális kefékkel,
vízsugaras mosóval vagy gyors séta közbeni vízpermettel lehetne megoldani.
A hivatásos körmölők több ortopédikus blokkot használnak,
mint a telepi dolgozók. Talán több pénzt akarnak fordítani a kezelésekre, vagy gyakorlottabbak és az a tapasztalatuk, hogy a
komoly esetekben szükségesek a blokkok. Azokon a telepeken,
ahol a fejőházban gumiszőnyeget használnak, ott a körmölők
100 tehenenként átlagosan 4,5 blokkot használnak, ahol sima
beton van, ott 7,9-et, ahol pedig éles, kemény beton található,
12,4 blokkot alkalmaznak. Azokon a telepeken viszont, amelyekben az istálló és a bekerített kifutó között a talajon szinte
nincsenek kődarabok, ott 100 tehenenként átlagosan 3,8, ahol
sok kő van ott pedig 7,5 blokkot használnak a körmölők.
Az etetőknél lévő korlátok is befolyásolják a tehenek mozgását. Ideális esetben a jobb terhelhetőség miatt, az etetőknek 30
cm-rel magasabban kellene lennie. A vályú hozzáférhetőségének
javítása rövidebb etetési időt eredményez és így az állatok több
időt tölthetnek fekvéssel. A 3. képen látható, hogy a teheneknek
nem kényelmes az etető oldalánál állniuk, emiatt a felső korlátot
elmozdították felfelé.

A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy sokszor kevés a pihenőtérben az alomszalma. 2009 és 2012 között, 25 gazdaságban
vizsgáltuk meg, hogy milyen alomanyagot használnak. 2009ben egy telepen almoztak a szalma mellett kukoricaszárral,
2012-ben viszont már 7 kukoricaszárat használt alomanyagként.
Ha elég szalmát használtak a pihenőtérben, akkor az puha és
száraz állóhelyet biztosít az állatok hátsó lábának (4. kép). Megfigyelések szerint a sántaság leggyakrabban a hátsó körmöknél
tapasztalható. A pihenőbokszokban a tehén elől hiányzik némi
terület, így az állat nem tud kényelmes helyzetet felvenni, valamint úgy felkelni, hogy ne ütközzön bele falba vagy korlátba,
ami szintén elősegíti a lábvég sérülését.
2012/4

Amikor a tehenek betonon járnak, akkor a csülök nagyobb
igénybevételnek van kitéve, mint puha talajon. Az 5. képen látható, hogy a tehenek a beton szélén sétálnak, vagyis ott, ahol

több a számukra kényelmesebb föld és fű található. Néhány éve
jelentősen megnőtt az érdeklődés a gumipadozat iránt. Ezt a
legcélszerűbb az épület azon részein használni, ahol a tehenek
a legtöbbet állnak, nevezetesen az átjárókon, de a karámokban,
felvezető úton is alkalmazható. A 6. képen is látható, hogy a
tehenek használják a gumiszőnyeget, de csak etetéskor állnak

rajta. Az átjárókról naponta kétszer traktorral kotorják el a trágyát és a gumiszőnyeg nem akadályozza meg a tisztítást, valamint nem válik csúszóssá sem. Azoknál a gazdaságoknál, ahol
a fejőházban gumiszőnyeget használnak, ott a körmözők 100
tehénre átlagosan 4,5 blokkot használnak, ahol sima beton van,
ott 7,9-et, ahol pedig éles, kemény beton található, 12,4 blokkot
alkalmaznak. Azokban a gazdaságokban viszont, amelyekben az
istálló és a bekerített kifutó között a talajon szinte nincsenek kődarabok, ott 100 tehenenként átlagosan 3,8, ahol sok kő van ott
pedig 7,5 blokkot használnak a körmözők.
www.holstein.hu
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Vannak, akik úgy gondolják, hogy az automata trágyakihúzóval
lehet a legjobban, leghatékonyabban megoldani a kitrágyázást,
de néhány kutatási eredmény szerint a sántaság ritkábban fordul
elő, ha traktorral végzik a kitrágyázást. A trágyakihúzó ugyanis
egy helyre húzza a trágyát és vannak olyan tehenek, amelyek
kénytelenek az eltávolított trágyában állni. A vízárasztásos tisztítási rendszer is fokozza a dermatitisz kialakulását, mert a víz
felpuhítja a patát. A trágya eltávolítását sokszor újrahasznosított
vízzel végzik, ami DD fertőzést is tartalmazhat.

könnyítette a masztitisz felismerését is. A fekete gumiszőnyegre
folyó tejsugár színe és halmazállapota jobban látható, mint betonpadozaton. Kimutatták, hogy azoknak a teheneknek, amelyek
gumiszőnyegen járnak jobb minőségű a patájuk, mint azoknak,
amelyek betonon sétálnak, valamint a lépéseik is sokkal természetesebbek.
Amit sokan nem vesznek komolyan, pedig igaz, hogy a teheneknek olyan felületet kell biztosítani, amelyen az ember zoknival is
tud sétálni. Lehetetlennek tűnik, de a 25 gazdaságban a sántaság
mértéke átlagosan 30% volt és ez csak 3 gazdaságnál volt 10%nál alacsonyabb, hiszen ott javítottak a beton állapotán, a trágyát
megfelelően takarították el és elegendő szalmát biztosítottak az
állatok számára.
Köszönjük a 25 gazdaság illetve a Leholand Kft. vezetőjének,
Dr. Lehoczky Jánosnak, amiért munkánkhoz elérhetőségeket
biztosított, megosztotta tapasztalatát és kutatómunkánk során
irányt mutatott.

A tanulmányban, amely része az MSc munkának, az utolsó képen látható, hogyan néz ki a fejőházban a gumiszőnyeges padozat. A fénykép 530 tehenes telepen készült. A gumiszőnyeg
használatával a teheneknek 40 másodperccel kevesebb időre
volt szükségük ahhoz, hogy áthaladjanak a fejőházon. Ez – a
gumiszőnyeg használata nélküli időszakhoz képest – 14,5 perc
megtakarított idő fejésenként. A gumiszőnyeg használata meg-

Futóműfelújítás
Professzionális csülökkörmöző
kalodák Hollandiából
WOPA Bv gyártmány
áthajtó jellegű kaloda
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önbiztosító emelő-rögzítőkkel
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AltaAVALON
Farnear-TBR AltaAVALON-ET TV TL TY
Mac x Shottle x AltaFINLEY

Coopon Avalon Ninny • Coopon Farms; Canada
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AltaEXACTER

Mountfield AltaEXACTER TV TL TY
AltaBAXTER x Shottle x AltaAARON
Lea McCullough

Holloo Exacter 5099 • Holloo Dairy; USA

011HO10392

AltaRAZOR

Mel-Crest AltaRAZOR TV TL TY
AltaBAXTER x Goldwyn x AltaTHRONE

Lea McCullough

Holloo Razor 5067 • Holloo Dairy; USA
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A szilázskészítés titka
Nagyító alatt a mikotoxinok!
A gabonaszilázs készítése látszólag igen egyszerű: vágd le,
tömörítsd össze, hagyd erjedni, aztán etesd meg az állattal! Kiváló
minőségű szilázst készíteni azonban – csökkenteni a veszteséget
és megfelelően konzerválni – ennél sokkal bonyolultabb feladat.
Sok termelő bálákba csomagolja a szilázst, amely a legjobb
módja a veszteségek csökkentésének.
A szárazanyag-tartalom megállapítása továbbra is a legjobb
megoldás a betakarítás időpontjának meghatározására. 3234 százalék az a szárazanyag-tartalom, amely kívánatos
fermentációt eredményez és fokozza a tömörödést silózáskor.
Ha a szárazanyag-tartalom túl magas, a szilázs tömörödése nem
igazán jó, mert levegővel telnek meg a terek, amely szivacsosabbá
teszi a szilázst és ha úgynevezett „légzsákok˝ alakulnak ki,
az veszélyezteti az aerob stabilitást (ahhoz szükséges, hogy a
szilázs friss maradjon). Ha nem fordítunk elegendő időt a szilázs
tömörítésére, akkor szintén nő a légzsákok kialakulásának
veszélye.
Amikor a szilázs levegővel érintkezik, bizonyos élesztőgombák
lebonthatják a tejsavat. Ez a szilázst kevésbé savassá teszi, és
romlásnak indulhat. Ez nyilvánvalóbb és gyakrabban fordul
elő olyan gyenge minőségű szilázs esetében, amely nem erjedt
megfelelően, különösen meleg időben történő betakarítás
vagy tárolás következtében. Az egyik ilyen romlást előidéző
organizmus a penészgomba, amely a növényt a növekedése
során támadja meg. A gabona nagyon érzékeny a Fusarium
spp. szennyeződésre. Bizonyos Fusarium gombák különféle
betegségeket okozhatnak a növénynél, például csíranövény
megbetegedések, szár- és kalászrothadás. A gabonatermésen
bekövetkező közvetlen hatáson felül a Fusarium gomba
néha mikotoxinokat termel (gombák által termelt mérgező
anyagok), megfertőzve a kalászt és a gyökeret. A Fusarium
gomba által termelt leggyakoribb mikotoxinok: fumonizin,
trichothecén (főképp deoxynivalenol avagy vomitoxin) és
zearelenon. A szakmai tapasztalatunk alapján azt is látjuk,
hogy ezek a nem kívánt folyamatok és a toxintermelődés
sok esetben a jól elkészített szilázsokban, szenázsokban
is lejátszódnak egy-egy év során. A másodlagos erjedési
folyamatok igen fel tudnak gyorsulni a tavaszi felmelegedés
után, amikor is a silótér eléri a stabil 10-15 °C-ot, ezt támasztják
alá a komplett, 45 db mikotoxinra kiterjedő vizsgálataink is.
Az is tény ma már, hogy a szarvasmarhatenyésztők számára a
toxinszennyezettség igazi kockázatát nem a gabona okozza,
hanem az erjesztett takarmányok, valamint a melléktermékek
(DDGS, szesz-, sör- és cukorgyári melléktermékek).
Amikor a tejelő teheneket fusarium toxinokkal szennyezett
gabonaszilázzsal etetik, immunrendszerük legyengül és
sokkal érzékenyebbé válnak a fertőző megbetegedésekre.
Ezenkívül mikotoxikózis is kialakulhat, amely negatív
hatással van a takarmányfelvételre, a bendőflóra
egyensúlyára, a tejhozamra és a termékenységre.
A mikotoxinokkal fertőzött tehenek többféle problémával
küzdenek, melyek a termelékenység csökkenéséhez
vezethet a telepeken:
• emésztési rendellenességek: gyenge emésztés,
felgyorsult
bélmozgás,
elégtelen bendőflóra,
székletproblémák, szubklinikai acidózis, oltógyomor
helyzetváltoztatás;
• szaporodási gondok: csendes ivarzás, ciszták, korai
vetélés, elégtelen hormonszint;
• egyéb nem specifikus problémák.
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Magas minőségű szilázs előállításához tehát elengedhetetlen a jó
menedzsment, a megfelelő betakarítási és tárolási mód, amellett,
hogy mérjük és figyeljük a hőmérsékletet, pH-t, a savszinteket,
a tápanyag értéket és a mikotoxin szennyezettséget. A hibrid
kiválasztástól kezdve a takarmányozásig semmit nem szabad
elhanyagolni!
Sajnos, sok esetben a menedzser hiába tesz meg mindent a
szilázs jó minőségért, ha – legjobb szándéka mellett – eldönti
a lehetőségeit az időjárás, mint az idei évben is. Ilyen esetekre,
illetve preventív célokra is javasoljuk az MTX+ toxinkötőnket,
amely jelenleg a leghatékonyabban képes felvenni a harcot
a takarmányban előforduló mikotoxinokkal. Kifejezetten a
szarvasmarha tenyésztők részére fejlesztettük ki a termék
mikrogranulált formáját, az MMiS-t, melyet az MTX+-ból
gyártunk némi melasz hozzáadásával, hogy a granulálási
folyamatot könnyítsük.
A kizárólag természetes összetevőket tartalmazó termékünk
a legszélesebb körben képes megkötni a ma ismert összes
mikotoxint. Hatékony működésének következtében a termelők
akár a saját szemükkel is nyomon követhetik állataik tisztulási
folyamatát, illetve a termelés változását az MTX+ használatát
követő első 3 hónapban.
További információ: 06-30-248-98-71, www.impavidus-sro.com
Maria Ángeles Rodríguez, Product manager MTX+, MMi.S
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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
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Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

A nagy gubanc
85, már másfél évtizede. E növény valamely rejtélyes oknál fogMég hogy az élet nem ismétli önmagát! Hát már megint emelva ciángázt kezdett termelni, ami kivégezte a marhákat.
kednek a világpiaci takarmányárak! S, már megint az állattartók
Szándékosan kerültem a genetikai módosított változat kifejeisszák meg a levét. Mit lehet ilyenkor tenni? Először is látni a
zést. A hírt követően a „tudomány” emberei ugyanis a következő
pályán. Aztán, miután megértettük, mi folyik és milyen távon,
kifogást emelték a kifejezés ezen növényre való alkalmazása eltaktikai és stratégiai döntéseket hozni. Rövidtávon megoldani
len. Idézem: „As we understand the term ‚genetic modification’
a takarmányellátást, hosszabb távon megoldani a piaci függés
today, Tifton 85 is not that.” Magyarul, a genetikai módosítás
eljuthatlenni,
a tápláléklánc
felsőbb szintjeire.
nincs
deazonban
mindenképp
mérséklését. Taktikailag azzal kellkeresztül
most tisztában
hogy
definíciója
szerint aLehet,
Tiftonhogy
85 nem
az.igazam,
A lényeg
nem
a növények
manipulálásának
lehetséges
következményein.
Ők ugye
a takarmányárak megugrása sajnosideje
nem elgondolkodni
rövid távú jelenség.
A
is ez.
Ez egy módosított,
nemesített
növény, ami megmérgezte
visszaütni
nem tudnak,érhető
de azért vannak
védekezési
mechanizmusaik.
piaci függés mérséklése a tevékenység
diverzifikálásával
az állatokat.
Ha valóban
cián volt a tettes, az úgy tudom fel tud
el. Ez a csúnya kifejezés azt jelenti, hogy több lábon kell állni.
halmozódni a szervezetben. Tehát az állaton keresztül eljuthat
Olyan lábat/kat kell növeszteni, amelyek
tudják a
a tápláléklánc felsőbb szintjeire. Lehet, hogy nincs igazam, de
E L E Mellensúlyozni
ZÉ S
tejpiac hektikuságát. Persze könnyen mondom, hogy most és a
mindenképp ideje elgondolkodni a növények manipulálásának
jövőben is szántóföldi növénytermesztőknek
áll
a
zászló,
tehát
M I NE K I SSZUK A L E V É T ? – A V I Llehetséges
Á G PI A C A következményein.
K T UÁ L I S H E L Y ZE TŐk
E ugye visszaütni nem tudnak,
termeljünk gabonát vagy olajos növényt eladásra, de erre már réde azért vannak védekezési mechanizmusaik.
gen rájött mindenki. Aki pedig megteheti,
megtejtermelésre
is teszi. Nézzük,
A globális
vonatkozó előrejelzések hónapról-hónapra csökkentésre kerülnek. Az
mink van még! Vannak állataink, erre
azoknak
trágyá-tejtermelés
és a termékei
jövő évreésvárható
az emelkedő takarmányárak és a csökkenő jövedelmek
Elemzés
miatt mérséklődő
miatt várhatóan kevésbé nő a vártnál. Ezt erősíti, hogy a hőja. Állataink és állati termékeink (tejünk)
eladásábanállatállomány
már elég
miatti hozamesések
ebbena levét
az évben.
két
olyan évet
követően,
rutinunk van. Marad a trágya, amitsokk
méregdrága
tárolókba gyö-is erősödtek
Minek isszuk
? – A Mindez
világpiac
aktuális
helyzete
amikor a motivációk
a tejtermelés
növekedésre
sarkallták
a termelőket
világszerte.
A 2011.
möszölhetünk, gáztermelésre vagy talajjavító
anyag előállítására
A globális
tejtermelésre
vonatkozó
előrejelzések
hónapról-hóévi két és félOlyan
százalékos
termelés-emelkedést
ebbenAz
az erre
évben
megévre
fogjavárható
ismételni
használhatunk. Ez utóbbi a jövő aranybányája.
mértékűglobális
a
napra
csökkentésre kerülnek.
és aisjövő
tejaz trágyatermelésünk
ágazat. A nagy exportőrök
USA, az
az emelkedő
EU, Ausztrália,
Új-Zéland)
ez a jövedelmek
kibocsátásnemzetközi érdeklődés, hogy a teljes
is csak (az
termelés
takarmányárak
és a ahol
csökkenő
leginkább
jelentkezett,
az ezt
megelőzőállatállomány
négy évben, miatt
2007 és
2010 között
alignő
egya
a töredékét fedezné. Aki nem hiszi,növekedés
járjon utána.
Aki utána
járt
miatt
mérséklődő
várhatóan
kevésbé
bővülést
mutattak. Avártnál.
2012. év
feléthogy
jellemző
árcsökkenéseket
az elmúltiséserőaz
gondolkodjon el, hogyan vehetné kiszázalékos
belőle a részét.
Segítek.
Eztelső
erősíti,
a hő-sokk
miatti hozamesések
termelés-növekedése
előálló
túlkínálat
okozta
a világpiacon.
Az elhúzódó gazdasági világválság idei
miattéva tejtermékek
piacának által
södtek
ebben
az évben.
Mindez
két olyan évetÉrvényre
követően,jutását
amikora
keresleti
oldal gyengülése
hiszen
az ázsiai, növekedésre
és észak-afrikai
régió meghatározó
bővülése időről-időre lelassul. Ekkor
a termelés
túltermelésséis elősegítette,
a motivációk
a tejtermelés
sarkallták
a termelőket
importőrei
kevesebb
tendert
ki. Jó példa
tudglobális
kevesebb
tejport
válik, az árak csökkennek. Egy ilyen
időszakot
élünk most
is. írtakvilágszerte.
A Algéria,
2011. éviaki
két13
ésszázalékkal
fél százalékos
termelésvenni
idén
külföldön,
mint
Nagyon fontos azonban tudni, hogy
ezen
időszakok
nem
tar-tavaly.
emelkedést ebben az évben is meg fogja ismételni az ágazat. A
tanak örökké. Az európai és amerikai tejtermékárak máris túlnagy exportőrök (az USA, az EU, Ausztrália, Új-Zéland) ahol ez
fent említett
negatív
hatásoka azonban
megtették a hatásukat.
Az amerikaiaztejtermékárak
jutottak a mélyponton. A második A
félévben
a kereslet
is rendre
kibocsátás-növekedés
leginkább jelentkezett,
ezt megelőző
elkezdtek
emelkedni.
Az és
import
is élénkülés
látszik.
Kína
növekszik a nagy importőröknél, május
tehát azközepén
exportpiacok
élén-ismétnégy
évben, 2007
2010 oldalon
között alig
egy százalékos
bővülést
példáula tovább
növeli soványtejpor
és savópor
bevitelét
az évbenárcsökkenéseket
is. Ez 12 százalékos
külni fognak. Mikor fogjuk ezt észlelni
hazai tejárakban
is?
mutattak.
A 2012.
év elsőebben
felét jellemző
az elbővülést
jelent,
és összesen
ezer tonna
Ugyanakkor, amikor nyugati barátaink,
hiszen
a hazai
tejárak512 múlt
és az importot.
idei év termelés-növekedése által előálló túlkínálat
szolgaian követik az ottaniakat. Véleményem szerint most vaokozta a világpiacon. Érvényre jutását a keresleti oldal gyengüA iskínálati
oldal
mutatják, hiszen
hogy az
a ázsiai,
többlettermelés
sokkal
gyunk a mélyponton. Pár hónapig itt
maradunk,
aztánalábbi
indult aszámai
lése azt
is elősegítette,
és észak-afrikai
régióinkább
megtejporgyártásra kerül, mint a például
sajtgyártásra.
nagy importőrök
ugyanis
ilyen
séta lassan felfelé.
határozó
importőreiAkevesebb
tendert írtak
ki. Jóinkább
példa az
Algéria,
alaptermékeket keresik. Az alábbi
utolsó oszlopának
ez jólidén
tetten
érhető,
aki táblázat
13 százalékkal
tud kevesebbadataiban
tejport venni
külföldön,
hiszen
a
tejporfélék
gyártása
növekszik
legnagyobb
mértékben.
A Tifton 85 eset
mint tavaly.
Az első hírek arról szóltak, hogy
A tej világpiac meghatározó adatai I., ezer tonna
Texasban a gazda kihajtotta mar2007
2008
2009
2010
2011
2012
háit a saját legelőjére, ahogy azt tehénállomány, ezer egyed
125 167 126 203 129 296 129 466 131 089 132 920
évek hosszú sora óta teszi. Ezen a tejtermelés
427 748 432 915 432 665 439 522 450 273 461 832
napon azonban, alig hogy a mar- sajttermelés
14 226
14 291 14 400 14 775
14 968
15 293
1 272
1 202
1 249
1 293
1 322
1 348
hák hozzáláttak a legeléshez, a sajtexport
7 532
7 867
7 958
8 127
8 489
8 751
földre rogytak, majd egy részük vajtermelés
vajexport
776
697
794
755
713
755
azonnal elpusztult, mások előbb soványtejpor termelés
3 213
3 293
3 440
3 396
3 638
3 862
görcsökben rángatóztak. A jelen- soványtejpor export
1 084
1 073
1 140
1 341
1 563
1 568
3 680
3 829
3 559
3 826
4 178
4 414
ségről azóta több helyről is beszá- teljes tejpor termelés
1 478
1 593
1 658
1 703
1 884
2 042
moltak. A legelő füve a csillagpá- teljes tejpor export
2011 előzetes, 2012 előrejelzés
zsit módosított változata, a Tifton Forrás: USDA
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2012/2011 %
101,4
102,6
102,2
102,0
103,1
105,9
106,2
100,3
105,6
108,4

2012/4
Ez érzékelhető a keresleti oldal számait bemutató táblán is. Az idei változásokat jelző
utolsó
oszlop adatai jellemzően alacsonyabbak a kínálati oldaliaknál. Miközben a fogyasztás nem
csökken, csak növekedési üteme mérséklődik, az import oldalon látszanak a visszaesések.

például tovább növeli soványtejpor és savópor bevitelét ebben az évben is. Ez 12 százalékos
bővülést jelent, és összesen 512 ezer tonna importot.
A kínálati oldal alábbi számai azt mutatják, hogy a többlettermelés sokkal inkább
tejporgyártásra kerül, mint a például sajtgyártásra. A nagy importőrök ugyanis inkább az ilyen
alaptermékeket keresik. Az alábbi táblázat utolsó oszlopának adataiban ez jól tetten érhető,
hiszen
a tejporfélék
gyártásaazonban
növekszik
legnagyobb
mértékben.
A fent
említett
negatív hatások
megtették
a hatásukat.
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Az amerikai tejtermékárak május közepén elkezdtek ismét emelvilágpiac
meghatározó
adatai
kedni. Az import oldalon A
is tej
élénkülés
látszik.
Kína például
to- I., ezer tonna
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012/2011 %
vábbtehénállomány,
növeli soványtejpor
és savópor
bevitelét ebben az évben
ezer egyed
125 167 126 203 129 296 129 466 131 089 132 920
101,4
is. Eztejtermelés
12 százalékos bővülést jelent,
ezer
427 és
748összesen
432 915512
432
665tonna
439 522 450 273 461 832
102,6
importot.
sajttermelés
14 226
14 291 14 400 14 775
14 968
15 293
102,2
sajtexport
1 272 hogy
1 202
1 249
1 293
1 322
1 348
102,0
A kínálati
oldal alábbi számai azt mutatják,
a többlettermevajtermelés
7 532
7 867
7 958
8 127
8 489
8 751
103,1
lés sokkal inkább tejporgyártásra kerül, mint a például sajtgyárvajexport
776
697
794
755
713
755
105,9
tásra.soványtejpor
A nagy importőrök
termelés ugyanis inkább
3 213 az 3ilyen
293 alapterméke3 440
3 396
3 638
3 862
106,2
ket keresik.
Az export
alábbi táblázat utolsó
oszlopának
soványtejpor
1 084
1 073 adataiban
1 140 ez
1 341
1 563
1 568
100,3
teljes érhető,
tejpor termelés
3 680
3 559
4 178
4 414
105,6
jól tetten
hiszen a tejporfélék
gyártása3 829
növekszik
legna-3 826
teljes
tejpor export
1 478
1 593
1 658
1 703
1 884
2 042
108,4
gyobb
mértékben.
Forrás: USDAa keresleti 2011
előrejelzés
Ez érzékelhető
oldalelőzetes,
számait2012
bemutató
táblán is. Az
idei változásokat jelző utolsó oszlop adatai jellemzően alacsoEz érzékelhető
keresleti oldal
számaitabemutató
táblán
idei változásokat jelző utolsó
nyabbak
a kínálati aoldaliaknál.
Miközben
fogyasztás
nemis. Az
A hosszú
távúa tendencia
egyértelműen emelkedést mutat.
oszlop
adatai
jellemzően
alacsonyabbak
a
kínálati
oldaliaknál.
Miközben
fogyasztásisnem
csökken, csak növekedési üteme mérséklődik, az import oldalon
Az
előttünk
álló
években
is
emelkedések
és egyre kisebb csökcsökken,
csak növekedési üteme mérséklődik, az import oldalon látszanak a visszaesések.
látszanak
a visszaesések.
kenések fogják váltani egymást, méghozzá egyre sűrűbben. A
sűrűsödés egyik oka a piacok
érzékenysége. Egyre heveseb2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012/2011 %
bek a reakciók a piaci hírekre.
tejfogyasztás
161 213 163 648 165 938 169 074 170 328 172 747
101,4
Ez annak köszönhető, hogy az
sajtfogyasztás
13 901
14 003 14 064 14 408
14 657
14 897
101,6
elektronikus, motoros világban
sajtimport
982
997
965
1 043
1 063
1 088
102,4
vajfogyasztás
7 197
7 461
7 537
7 814
8 110
8 346
102,9
az üzletek a nap 24 órájában,
vajimport
369
372
339
315
300
281
93,7
gyors be és kiszállásokkal kötsoványtejpor fogyasztás
2 595
2 737
2 756
2 837
3 051
3 209
105,2
tetnek. A motoros azt jelenti,
soványtejpor import
607
688
805
847
973
1 011
103,9
hogy számítógép programok,
teljes tejpor fogyasztás
2 584
2 356
2 425
2 791
2 936
3 044
103,7
teljes tejpor import
399
404
615
713
746
734
98,4
megadott paraméterek alapján
Forrás: USDA
2011 előzetes, 2012 előrejelzés
maguk kötik az üzleteket. Erről jó ha tudunk, hiszen nagy
Ami
információt,
az az
árak
mozgását
Amia aszámunkra
számunkralegfontosabb
legfontosabb
információt,
árak
mozgását illeti,
összegyűjtöttem
néhány
szerepe
van abban, hogy
egyre-másra új országok torkára kerül
illeti,
néhány
világpiacikérek
adatot.
Előremert
is el-egyesráábrák
frissösszegyűjtöttem
világpiaci adatot.
Előrefriss
is elnézést
azért,
de a
a kés. angol
A jobbnyelvűek,
megértés érdekében
egy friss hír Amerikából:
nézést
kérekleírásokban
azért, mert egyes
ábrák
angol nyelvűek,
de a szöveszöveges
helyére
teszem
a tartalmukat.
Itt van mindjárt az új-zélandi és az
ges
leírásokban
helyére
teszem
a tartalmukat.
van mindjárt
az
amerikai
nyerstej
árak
alakulása.
Bár a Itt
világpiacot
leginkább
befolyásoló,
az új-zélandi
Óriási
a bukás, őrületes
árfolyammozgást hozott a hiba
új-zélandi
és az
nyerstej
árak alakulása.
Bár a világpitejtermelést
ésamerikai
feldolgozást
domináló
Fonterra júniusi
adatot mégAz
nem
közölt,
ezért
náluk
egyik legnagyobb
Wallmég
Street-i brókercég kereskedési rendacot
befolyásoló,deazazúj-zélandi
és feldol-elérhetőek,
nemleginkább
tudjuk bemutatni,
amerikaitejtermelést
árak már júliusig
és jelzik, hogyami
vége
a több mint száz részvény árfoszere meghibásodott,
miatt
gozást
domináló
Fonterra
adatot
még nem pattantak
közölt, ezértfel azlyama
csökkenő
trendnek.
Mijúniusi
több, elég
erőteljesen
árak akezdett
mélypontról.
rendellenes mozgásba, közel félmilliárd dolláros
náluk még nem
36 tudjuk bemutatni, de az amerikai árak már júlikár keletkezett, a Knight Capital Group pedig a túlélésért küzd.
usig elérhetőek, és jelzik, hogy vége a csökkenő trendnek. Mi
Összesen 440 millió dollárjába kerülhet majd a Knight Capital
34
több, elég erőteljesen
pattantak fel az árak a mélypontról.
Groupnak, hogy a kereskedési rendszerének szerdai meghibásodása következtében a NYSE közel 150 részvénye kezdett el
36
32
őrülten mozogni hatalmas forgalom mellett − de az sincs kizár34
30
va, hogy ettől a pofontól soha sem fog feltápászkodni a Wall
32
Street-i léptékben nézve sem apró brókercég.
28
30
A Knight szerdai 33 százalékos zuhanása után a csütörtököt
28
26
még élesebb, 50 százalékos értékvesztéssel folytatta, mivel a
26
cég bejelentette a veszteségek mértékét, és hogy a túlélés ér24
24
dekében
külső finanszírozáshoz fordul. Piaci pletykák szerint a
tejárak,
euró/100kg
és
USA
Fonterra
Fonterra és USA tejárak, euró/100kg
22
JPMorgant
22
2010 január - 20122010
július január - 2012
július már meg is keresték, hogy adjon tanácsot a tőkebevonással kapcsolatban.
20
20
A szerdai különös mozgások oka gyorsan kiderült, a Knight
ugyanis bejelentette, hogy kereskedési rendszerének fejlesztésekor a szoftver meghibásodott, és elkezdett őrült parancsokat
A tejtermékek piacai is jelzik a változást. Először az európai soosztogatni − ráadásul a cég ügyfeleinek számláiról. Csütörtöki
ványtejpor árakatForrás:
látjuk,USDA
amelyek júniusban indultak el felfelé.
bejelentése szerint a Knight azóta lezárta az összes hibás pozíciHasonlóan alakul a világpiaci ár is, amit az óceániai tejpor árakót, és összesen 440 millió dollárt bukott rajtuk.
kal
E hosszú
távú árgrafikonon
látszanak
az
A demonstrálunk.
tejtermékek piacai
is jelzik
a változást. jól
Először
az európai
árakatplatformján
látjuk,
A soványtejpor
NYSE és a Nasdaq
is a Knight volt eddig a legelmúlt
évekjúniusban
árhullámai.
Jól látszanak
a 2007-2008-as, a 2010-es
amelyek
indultak
el felfelé.
nagyobb brókercég, mindkét tőzsdén 17 százalék körüli piaci réés 2011-es árugrások, és visszarendeződések. Amit ki kell emelszesedéssel, 20 milliárd dollár körüli napi részvénypiaci forgani az az, hogy míg 2009-ben erős volt a visszarendeződés, azóta
lommal. Ez most már aligha van így, hiszen szerdán a cég ügyezek igen korlátozott mértékűek.
feleinek azt ajánlotta, hogy a következő napokban inkább más
2012/4
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Agrár Európa
brókercégek szolgáltatásait vegyék igénybe. A cég két hónapja,
a Facebook IPO-ja idején a Nasdaq rendszerének meghibásodásakor is nagy veszteségeket volt kénytelen leírni. A mostani ügyben már az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC is vizsgálódik, és a
tőzsdei kereskedés egyre automatizáltabbá válásának ellenségei
is új érveket kaphattak a kezükbe. (Forrás: napi.hu)
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Magyarország
A hazai piaci tendenciák közül - a szokásos áralakulás mellett
– kiemeljük a felvásárlás növekedésének, és tejfeldolgozás bővülésének helyzetét.

A júniusi áremelkedés mindenesetre ezen az ábrán is látszik.
A következő ábra az európai és az óceániai soványtejpor árakat veti össze, és a szoros együttmozgás bizonyítéka. Érdemes
megfigyelni, hogy 2010 óta az óceániai árak felette vannak kissé
az európaiaknak. Ennek oka egyrészt, hogy a legnagyobb felvevőpiacok Ázsiában számukra könnyebben elérhetők, másrészt
világpiaci dominanciájuknak köszönhető. Az emelkedés elindulása azonban mindkét viszonylatban egyszerre történt.

Mélyponton a tejárak. Ez szörnyen hangzik, de ha azt jelenti,
hogy nem csökkennek tovább, talán nem olyan rossz hír. Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 81,33 forint/
kg volt 2012 júniusában, 2 százalékkal csökkent a májusihoz
képest. A nyerstej kiviteli ára 83,22 forint/kg volt júniusban, 1
százalékkal csökkent az előző havihoz képest, és 2 százalékkal
volt magasabb a belpiaci árnál.
A termelői árak csökkenésével egy időben estek a feldolgozói
árak is. A trappista sajt értékesítési ára 3 százalékkal, a túróé 2
százalékkal, a 2,8 százalékos zsírtartalmú dobozos friss tejé 1
százalékkal csökkent júniusban az előző havihoz képest. Az első
két fázis árának esését néhány hónapos késéssel követték a fogyasztói árak is. A pasztőrözött 2,8 százalékos zsírtartalmú friss
tej és a trappista tömbsajt fogyasztói ára egyaránt 1 százalékkal
csökkent májusban az áprilisihoz képest a KSH adatai szerint.
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Meg kell értenünk ezt a globalizált piacot, mert csak így tudunk
alkalmazkodni hozzá. Befolyásolására pedig egyáltalán nincs
módunk. Az Európai Unió hivatalos tejár-figyelése, aminek adataiból készült az alábbi grafikon, alátámasztja ezt. A magyarországi tejárak szoros korrelációt mutatnak a többi tagállaméval.
Az átlagok, amihez ezen az ábrán hasonlítjuk a hazai árakat,
ugyan kisimítják valamelyest a különbségeket, de az együtt
mozgás jól érzékelhető.
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2012 első öt hónapjában a magyarországi nyerstej felvásárlás 5
százalékkal növekedett. Ilyenre az ország Európai Uniós taggá
válása ózta nem volt példa. A KSH adatai szerint, a tejipar bruttó
termelése ebben az időszakban 2,1 százalékkal haladta meg az
előző év hasonló időszakában mért szintet. A májusi emelkedés
2,6 százalékos volt. A többlettermelés májusban 4,6 százalékos
belföldi és 16,6 százalékos exportértékesítés növekedést tett lehetővé, miközben az első öt havi adatok alig haladják meg az
előző évi szintet.
2012/4

MEGHÍVÓ
A MAGYAR BUIATRIKUSOK
TÁRSASÁGÁNAK
XXII. NEMZETKÖZI KONGRESSZUSÁRA

Három Gúnár Rendezvényház,
Kecskemét
2012. október 17-20.

RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÓ

számlaszám: 11714006-20238465
Kongresszusi Szervező Bizottság címe:

Jelentkezés:
Kérjük,
hogy
a
jelentkezési
lapot
szíveskedjenek postafordultával, de legkésőbb
2012. október 1-ig a lent feltűntetett címre
visszaküldeni: (A határidő pontos betartása a
szobafoglalás miatt elengedhetetlen).

Magyar Buiatrikusok Társasága
1078 Budapest, István u. 2.
Tel: 06-29-521301;

On-line regisztrációra is lehetőség van:

Fax: 06-1-3835247;

www.mbuiatrikus.org

Mobil: 06-30-9624092 (Szenci)
06-20-9252127 (Brydl)

A részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
részvétel a Magyar Buiatrikus Társaság XXII.
Nemzetközi Kongresszusán a tudományos és
kongresszusi programokon, valamint az
előadások összefoglalója.
A kongresszus témaköre:

„EGÉSZSÉGES
ÁLLATÁLLOMÁNY GAZDASÁGOS TERMELÉS”

Szállás: Hotel Három Gúnár, Kecskemét

Magyar Buiatrikusok Társasága
1078 Budapest, István u. 2.
Bank: OTP Budapest XIV. ker. Nagy Lajos kir.
útja 19-21.

Tisztelt Kollégánk!

egészséges állománnyal lehet. Ismerje meg Ön
is a tudomány által feltárt lehetőségeket!

A Magyar Buiatrikus Társaság
XXII.
Nemzetközi
Kongresszusát
Kecskeméten
rendezzük meg, melyre nagy tisztelettel hívjuk
Kollégáinkat. Reméljük, hogy a hazai
szarvasmarha-, juh- és kecske-, valamint a
vadon élő kérődzők tenyésztésében dolgozó
állatorvosok és állattenyésztők tevékeny
közreműködésükkel
hozzájárulnak
közös
kezdeményezésünk sikeréhez. Kongresszusunkra a környező országokból számos
szakember érkezik, és előadást is tartanak,
ezért
szinkron-tolmácsolást
biztosítunk.
Szakmai rendezvényünknek az is különös
jelentőséget ad, hogy változatlanul fontos
tehenészeteink
gazdaságos
termelésének
növelése. Ugyanis minél gazdaságosabban
termelünk, annál nagyobb lehetőség kínálkozik
tehenészeteink jövőjének biztos alapokra való
helyezésére.
Ahhoz, hogy gazdaságaink
megőrizhessék
versenyképességüket
a
termelési
költségeket
kell
ésszerűen
csökkenteni. A Magyar Buiatrikus Társaság
XXII. Nemzetközi Kongresszusa ezért a
termelési
költségek
csökkentésének
lehetőségeit kívánja feltárni, még pedig annak
hangsúlyozásával,
hogy
termelni
csak

ELŐZETES PROGRAM
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Budapest, 2012. augusztus 1.

Fizetési feltételek: A befizetések teljesítését a
kapott számla alapján az alábbi címre és
számlaszámra kérjük:

Rendező:
MAGYAR BUIATRIKUSOK TÁRSASÁGA

e-mail: szenci.otto@aotk.szie.hu
brydl.endre@aotk.szie.hu

Október 17 (szerda)
16.00
Regisztráció: Három Gúnár
Rendezvényház
19.00
Nyitófogadás
Október 18 (csütörtök)
08.00 – 09.00 Regisztráció: Három Gúnár R.
09.0 – 18.00 Plenáris ülések
19.00

Városnézés, orgonajáték

Október 19 (péntek)
08.00 – 09.00 Regisztráció: Három Gúnár R.
09.00 – 18.00 Plenáris ülések
19.00

Kongresszusi vacsora

Október 20 (szombat)
08.00 – 09.00
09.00 – 12.00
13.00

Regisztráció: Három Gúnár R.
Workshop
Ebéd

Dr. Brydl Endre s.k.
a MBT titkára

Dr. Szenci Ottó s.k.
a MBT elnöke

A kongresszus befejezése és a résztvevők
hazautazása.
A kongresszus részletes programját a
beérkezett előadások alapján a tudományos
szervező bizottság állítja össze. Az előadásokat
tartalmazó kiadványt a regisztrációkor kapják
kézhez a kongresszus résztvevői. Már most
jelezzük, hogy számos előadást külföldi
szakemberek tartanak.

Szakmai kiállítás/bemutató
A tanácskozást támogató cégek számára – a
szponzori felkérő levelekben foglaltak szerint –
lehetőséget biztosítunk arra, hogy termékeikkel
és
információikkal
megismertessék
a
gyakorlatban dolgozó szakembereket. A
kiállító, ill. bemutató cégek képviselői a
kongresszus ideje alatt az érdeklődők
rendelkezésére állnak.

A kongresszus hivatalos nyelve: magyar és
angol.
A kongresszus első két napján szinkrontolmácsolást biztosítunk.

www.holstein.hu
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JELENTKEZÉSI LAP
Magyar Buiatrikusok Társaságának XXII. Nemzetközi Kongresszusa
Helyszín: Három Gúnár Rendezvényház, Kecskemét, Batthyány u. 1-7.
Időpont: 2012. október 17-20.
Név:
Elérhetőségi cím:
Telefon:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Részvételi díj
Résztvevők

Részvételi díj

Aktív dolgozó számára
Nyugdíjas számára
Előadó számára
Egyetemi hallgatók
Kísérők számára
Részvételi díj 1 napra

Jelentkezők
száma

+ 27% ÁFA

Összesen

36.000 Ft
22.000 Ft
22.000 Ft
22.000 Ft
22.000 Ft
18.000 Ft

Szállásköltség (szobaár Ft/éjszaka)

Szoba
típusa

Egyágyas
Kétágyas

Hotel Három Gúnár Hotel Három Gúnár Hotel Aranyhomok Hotel Aranyhomok Éjszakák
Standard
Superior
Standard*
Superior
száma

11.500
13.500

15.800
17.800

* Kategóriánként csak 10-10 szoba áll rendelkezésre!

9000*
13000*

Összesen

15000 Ft
19000 Ft

A szobák ára tartalmazza az ÁFA-t, a reggeli árát és az idegenforgalmi adót!
Érkezés napja:

Elutazás napja:

Kétágyas szobában történő elhelyezés esetén szobatársam: ……………………………………
A költségeket tartalmazó számlát az alábbi névre és címre kérem kiállítani:…………………….
…………………………………………………………………………………………………………...
A jelentkezési lapot kérjük, szíveskedjenek postafordultával visszaküldeni.

On-line regisztrációra is lehetőség van: www.mbuiatrikus.org

Dátum:
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Aláírás:
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LAKTIVÁTOR
A megbízható ivarzás
megfigyelő rendszer
- 100 %-os állatazonosítás, 90 %-os
ivarzás megállapítás
- Csendes és éjszaka ivarzó egyedek
felderítése
- Mozgás aktivitási adatok 2 óránkénti
mentése
- Az első ivarzási jelektől eltelt idő,
pontos meghatározása (optimális
inszeminálási idő: az első ivarzási
jelektől számított 5-17 óra)
- Magyar nyelvű egyszerűen használható
számítógépes program
- A rendszer használatával csökken a két
ellés közötti idő, javul a spermaindex,
visszaszorítható a hormonköltség, nincs
szükség külön ivarzás megfigyelésre
- Csökkenő mozgás-aktivitás (sántaság,
anyagforgalmi rendellenességek) jelzés

A tejtermelés szolgálatában
2012/4

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

Szakma Napja a Vadnyugaton
Ragyogó napsütés, fantasztikus helyszín, közel 300 résztvevő.
Minden adott volt a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. országos partnertalálkozója, a Szakma Napjának színvonalas lebonyolításához.
A domonyvölgyi Lázár Lovaspark szeptember 11-én igazán illusztris környezetet biztosított a vadnyugati hangulatba „öltöztetett” rendezvénynek. A vendégek a regisztráció után már cowboy kalapban léphettek be a helyszínre, ahol finom reggelivel
várta őket a western-ruhába öltözött házigazdák.
A délelőtti szakmai programon Kádár Péter ügyvezető igazgató
tájékoztatást adott a cég helyzetéről, partnerkapcsolatairól és a
költségtakarékos gazdálkodással kapcsolatos elképzeléseiről.
A mostani nehéz gazdasági környezetben, a termelőket sújtó aszály idején különösen nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a
költséghatékony, szakmai munka, hiszen - a makrogazdasági folyamatokkal és az időjárással ellentétben – csak ezt tudjuk teljes
mértékben befolyásolni.
Kiemelte, hogy a termékfejlesztéseknél különös hangsúlyt fektetnek – az állatok optimális takarmányszükségletének figyelembevétele mellett – az olcsóbb, hatékony takarmány összetevők
szerepeltetésére.
Ennek egyik lehetősége a partnertalálkozón részletesen bemutatott DDGS hasznosítása is.
Éder Tamás a Bonfarm Zrt. PR és vállalati kapcsolatok igazgatója az élelmiszergazdaság, kiemelten a húsipar közeljövőjének
alakulásáról tartott színvonalas előadást, majd Dr. Fábián János
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kutatás-fejlesztési igazgató a DDGS gazdasági haszonállatoknál
történő gyakorlati alkalmazásáról beszélt.
Ebben az évben is több bábolnai partner kapott termelési, ill.
életműdíjat és két posztumusz díj átadására is sor került.
Délután, a Cowboyok eledelének elfogyasztása után fakultatív
programok következtek. Western-show, hírességek és partnerek
fogathajtó versenye színesítette a jó hangulatban lezajló eseményt.
Egész nap lehetőség nyílt a Bonafarm Csoport közkedvelt márkáinak (Pick, Sole-Mizo termékek, Csányi Pincészet borai) kóstolására.
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. immár hagyományos
partnertalálkozója a Szakma Napja idén is szépen szerepelt.
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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.

6-24h
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2

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

AMINOkoktél
Fehérjehordozó
komponensek
kiváltására alkalmas
folyékony fehérje alapanyag
Tejelő tehenek részére

Forgalmazza: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park
Tel.: +36 34 557 050 • Fax: +36 34 557 060 • info@btakipar.hu • www.btakipar.hu

TerüleTi KépviselőK:
Nyugat-Magyarország: Kissné Babos Anikó – 20/3404-223 • Schill Gábor – 20/9609-190 • Bertók Ferenc - 20/3890-109
Kelet-Magyarország: Szabó Tamás – 20/4440-593 • Éliás Dávid Józsefné – 20/5290-429 • Nagy Lukács – 20/3886-154
szarvasmarha
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