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Beszélgetünk – nem bosszankodunk…
Reflexió a „Felháborodunk, tehát vagyunk” című írásra
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE
Október közepén az egyik rangos szakmai portálon – melynek
tulajdonosa már lapunkban is többször publikált, s reméljük,
még sokszor osztja meg olvasóinkkal hasznos információit – egy
dél-magyarországi tenyésztő tollából származó írás jelent meg.
Ebben az anyagban az Egyesület többször is megszólíttatott, a
felvetett kérdésekre adott válaszainkat az alábbiakban olvashatják.
Szeretném előre leszögezni, hogy a fenti cikket közlő honlap
szerkesztőségéhez és a cikk szerzőjéhez írt levelem után már
sikerült telefonon keresztül sok félreértést és tárgyi tévedést
tisztáznunk. Mégis engedjék meg, hogy leírjam gondolataimat,
hiszen ezt szükségesnek tartom az elfogulatlan véleményformáláshoz.
Az írást jegyző tisztelt tenyésztő tagtársunk cikkére nem gondolati sorrendben, hanem az egyszerűbb követhetőséget szem előtt
tartva a felvetett témák sorrendjében szeretnék reagálni.
Néhány tényadattal kell kezdenem a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesületéről.
1989-ben alapított civil szervezet, amely alapító okirata, alapszabálya értelmében és a működését biztosító állami elismerésnek
megfelelően a hazai holstein-fríz fajtával kapcsolatos tenyésztésszervezési feladatokat látja el. Vezeti a fajta törzskönyvét.
Nemzeti tenyésztési programot hajt végre, amelynek keretében
méri és vizsgálja az egyedek teljesítményeit. Feladatai: Tejtermelés ellenőrzés, küllemi bírálat, szaporodásbiológia teljesítmény-adatok gyűjtése, feldolgozása, továbbítása a tenyésztési
hatóság központi hivatalos adatbázisába.
A nemesítő munkához szelekciós indexet dolgoz ki és ennek
alapján rangsorokat állít fel. Közli a tenyészbikák hivatalos
tenyészértékbecslési adatait, hozzáférést biztosít a tenyésztők
számára a saját nőivarú állományaik értékmérőihez. Stratégiai
partnerei – a hazai mesterséges termékenyítő állomások (a továbbiakban MTÁ-k) – segítségével ivadékteljesítmény-vizsgálati (a továbbiakban – ITV) programot működtet. Elvégzi az
import tenyészállatok honosítását, a külföldi apaállatokat regisztrálja és a tenyésztési hatóságnál kezdeményezi a központi
lajstromszám kiadását. A tenyészállat-kereskedelemhez kiállítja
a tenyésztési dokumentumokat. Bekapcsolódik az érdekképviseleti munkába, együttműködik az ágazatot képviselő szervezetekkel. Tagjai körében fórumokat, tanácskozásokat, oktató
tanfolyamokat szervez. Társ-rendezője az országos és regionális
tenyészállat kiállításoknak. Látványos kiállítási tenyészállat-bírálatokat (show-bírálatok) és tenyésztési, termelési díjazásokat
szervez. Kiadványaival a döntéshozatali folyamatokat segíti, ismeretátadást végez.
Valamennyi munkafolyamatunkat 1999-óta ISO 9001:2008
szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alapján végezzük,
amely rendszer bevezetésével elsők voltunk kategóriánkban az
országban.
4 Holstein Magazin

Többször nyertük el a legeredményesebben bemutatkozó tenyésztőszervezet megtisztelő címet, legutóbb néhány hete, a
Kaposvári Állattenyésztési Kiállításon.
Egyesületünk államilag elismert, az Európai Unióban regisztrált
non-profit szervezet. A hazai tejtermelő szektor meghatározó hányada tagja Egyesületünknek.
Nézzük a felvetett kritikákat, észrevételeket.
Ingyenes, alanyi jogon valamennyi tagunk számára eljuttatott
kiadványaink közül kettőt emel ki a szerző.
Magazinunk a
, amely kategóriájában az egyik legigényesebb kiadású, formavilágát tekintve színes, élménybeszámoló szerű, tematikus, szakmailag lektorált lap, amelyet mindig
az év kiemelkedő eseményeire, évszakokra fűzünk fel, évente
hat alkalommal jelenik meg. Benne a hazai tudományos világ
kutatói és az ágazati beszállítók érdekes szakmai problémákat
járnak körül. Kollégáim az egyesületi élet eseményeiről, minta
értékű érdekes üzemekről „telepszemléket”, helyi tudósításokat
közölnek. A lap megjelenései ezért az év során nem követnek
szigorú ütemet. Azonban a gyorsabb információáramlásra vonatkozó igények kielégítésre három új dolgot vezettünk be korábban.
A honlapunk, amely a www.holstein.hu címen található – informatív, gyors híreket, de emellett letölthető referencia-adatokat
(pl. a hivatalos tenyészértékbecslés teljes anyaga és feldolgozott listák), űrlapokat, elektronikus kiadványokat is tartalmaz.
Az érdeklődők szabadon böngészhetnek és interaktív formában
listákat készíthetnek különböző állományokból, telepi és egyedi
szinten, nőivar és a tenyészbikák vonatkozásában is.
A modern kor informatikai lehetőségeit kihasználva, még az
előzőeknél is gyorsabb reagálású médiumot is használunk több
éve. A közösségi portál – a facebook oldalunk segítségével a
fiatal, dinamikus és az újdonságok iránt érdeklődő generáció
igényeit is ki tudjuk szolgálni. http://www.facebook.com/pages/
Holstein-Egyesület Ezen a felületen inkább a dolgok látványos,
érdekes, személyesebb oldalát próbáljuk megragadni. A komoly
szakmai írások számára több lehetőségünk is adódik.
A kifogásolt Holstein Monitorral, amelyet az idei év márciusában vezettünk be ismét csak hiányt pótoltunk. Korábban az agrárium szereplői érdeklődve forgathatták az egyik legelismertebb
tanácsadó cég – az Agrár Európa Kft. – hasonló címen megjelenő, rendkívül értékes kiadványát. Az elmúlt években azonban ennek a hiánypótló műnek nemcsak a nyomtatott formája,
hanem a később elektronikus terjesztett változata is megszűnt.
Ekkor léptünk és a jeles szerzőgárdával, elemzőkkel kialakult
jó kapcsolatunk gyümölcseként – egy ágazatspecifikus kiadvány
született: Holstein Monitor címen minden hónap legelején honlapunkról letölthető. A tavaszi előadói körutunk során jelentettük
be és a megállapodást következő hónap legelején (márciusban)
már olvashatták is tisztelt tagjaink. Ezért volt a márciusi az első
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szám…
A Holstein International – holland kiadású havilappal való összehasonlítás erősen sántít, hiszen az egy „kőkeményen” profit-orientált szakfolyóirat. Neves szerzőkkel, saját
stábbal, fotósokkal, értékesítő és marketing csapattal. Honlapjukon megjelenő hirdetésük alapján a világ 66 országában, 6 nyelven, 33 ezer előfizető olvassa ezt az folyóiratot. Próbálnának
csak nem „időben” megjelenni! Azt hiszem komoly hirdetőket
veszítenének, és felháborodott leveleket kapnának. El kell ismernem, hozzájuk képest valóban amatőrök vagyunk.
A következő felütés a szaporítóanyag-forgalmi kimutatásokkal kapcsolatban érkezett. Ebben az a pikáns, hogy ez a szaporítóanyag-forgalmazó vállalkozások és az MTÁ-k önkéntes
adatközlésén alapuló, bizalmas piaci információkat tartalmazó kimutatások, amelyekhez kizárólag ők férnek hozzá. A saját elemzéseink mindig trendeket és tendenciákat, statisztikai
eredményeket tartalmaznak. Egyedi, üzleti információkat nem
áll módunkban kiadni. Ez tisztességtelen volna, de azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a szereplők maguk ne adják tovább
vagy használják egy-egy tenyésztési döntés „elősegítéséhez”…
A szerző stílusával élve – csak nem súgott valaki?! Egyébként
a forgalmazási adatok közlése meghatározott időkeretben történik. Szerkesztő kollégám összevárja valamennyit és úgy tudja
csak feldolgozni. A késlekedés nem feltétlenül a mi oldalunkon
történik…
A tagságunk tájékoztatására tett erőfeszítéseinkről már korábban szóltam, de a tagdíjra vonatkozó észrevételre itt kívánok reagálni. Mindig büszkén valljuk, hogy munkánkat úgy végezzük,
hogy a tagsággal járó előnyök és a kötelezettségek egyensúlyára
kényesen vigyázunk. A tagdíj mértéke 5 liter (kg) tej előző évi
átvételi átlagára. Ahhoz hogy ezt helyén kezeljük – gondoljunk
csak bele, a hazai holstein-fríz populáció standard laktációs ter2012/5

melési átlaga meghaladja a 9.000 kg-ot. Ebből a tagdíj 0,05%(!)
terhet jelent. Összegszerűen 360 Ft/tehén/év és ez a 2011. évi
költségvetésünk bevételi oldalán mindösszesen 12%-ot tett ki.
Elmondhatjuk, hogy Egyesületünk fegyelmezett és takarékos
gazdálkodásának köszönhetően az egyik legolcsóbb, ám mégis
kiváló hatékonysággal működő tenyésztőszervezet az országban.
Most érkeztünk a szakmailag érdekes részekhez.
A genomika – amelyről már az évekkel ezelőtt tartott ismeretterjesztő előadásainkon, kiadványaink hasábjain és a személyes
beszélgetések során is azt mondtuk, hogy egyetértünk azokkal,
akik azt tartják, hogy ez a technológia a mesterséges termékenyítés bevezetése óta az egyik legnagyobb hatású újítás a szarvasmarha nemesítésben.
Nem alkalmazunk kettős mércét. A félreértés abból adódik, hogy
a hangsúlyt máshová helyezzük a piacoktól és az értékesítés
anyagi vonatkozásaitól független szervezetként, mint a szaporítóanyag-forgalmazók. Mi azt mondtuk és mondjuk ma is, hogy
a genomika két irányból hoz jelentős újdonságot. A tenyészbika-jelöltek elő-szelekciójánál és a nőivarú állomány értékmérőinek nagyobb megbízhatóságú becslésénél. Azt az alapállítást,
miszerint a tenyészbikák genetikai képességeit a legpontosabban az ITV módszer segítségével érhetjük el, – nagyszámú lányutód sokféle környezetben elért teljesítménye alapján becsült
tenyészérték – senki sem vitatja.
A módszer sajátosságaiból adódóan azonban ez rendkívül idő- és
tőkeigényes folyamat. A tenyészbikák öt éves korára érjük el azt
a megbízhatósági szintet, amely alapján a becsült értékeket hivatalosan is közölhetjük. A fiatal tenyészbika-jelöltek kiválasztásánál eddig csak és kizárólag a szülők tenyészértékeiből számított
átlagérték állt rendelkezésünkre. Ez ráadásul a teljes testvérek
esetében megegyező. A módszer nem képes figyelembe venni
az egyedek közötti eltéréseket – a majdnem teljesen egyforma
örökítőanyag apróbb eltéréseit. Ezek a mutációk – SNP egyedi
nukleotid polimorfizmusok – felelősek egyébként a megfigyelt
teljesítmények közötti eltérésekért. Korábban csak néhány tucat ilyen jelző „marker” szakaszt tudtunk figyelni, ma viszont a
teljes szarvasmarha genom kódját ismerjük és így a legelterjedtebb módszer egyszerre közel 60ezer ilyen SNP hely állapotát
figyeli. Ezeket az eltéréseket vetíti rá a korábban már hagyományos, ITV alapon becsült tenyészérték adatokkal rendelkező
tenyészbikák SNP térképére. Ezt hívjuk referencia adatbázisnak.
A fiatal tenyészbika-jelöltek SNP képe alapján egyszerűen előre
jelezhető azok potenciális tenyészértéke. Ez tetszőleges korban
(!) akár már embrió állapotban is elvégezhető és az eredmény
alapján az adott mesterséges termékenyítő vállalkozás döntést
hozhat arról, hogy a továbbiakban kíván e foglalkozni üzleti alapon ezzel a bikával. Azonnali értékesítés, illetve ha komolyabb
lehetőséget lát az eredményekben, akkor elindíthatja ezt az adott
tenyészbika jelöltet hagyományos ITV-ben is. Pénzt, munkát és
kockázatot vállalva! Egyszerűen beláthatjuk, hogy csak a legkiválóbb egyedek esetében hoznak ilyen költséges döntést. Tehát
az ITV-ban induló genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák
minden szempontból az elit elitjét képviselik!
Nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy a hazai tenyésztők számára ez a kiváló genetika a szerződéseinknek és a nemzeti forrásból származó támogatásnak köszönhetően igen kedvező,
mondhatni „verhetetlen áron” kerül értékesítésre. Hát persze,
hogy prüszkölnek a forgalmazók, akik drágábban és gyengébb
minőségű terméket kínálnak föl…
www.holstein.hu
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A genomikus tenyészértékek használatával a hagyományos
ITV-ben értékelődő bikák becslési eredményeinek megbízhatóságához képest veszítünk, de a generációs intervallum adta
időkereten pedig szűkítünk, hiszen nem kell várnunk az utódok
teljesítményének megjelenésére. A választás mindenki előtt nyitott.
Amit még hangsúlyoznunk kell az az, hogy a genomikus
tenyészértékbecslési módszer sajátosságaiból adódóan a populációs szinten igaz összefüggések nem minden esetben igazak az
egyedi teljesítményekre, tenyészértékekre. Mivel csak becslésekről beszélünk, mindig lesznek olyan bikák, amelyek az előzetesen – tisztán SNP jellemzők alapján becsült értékekhez képest
lefelé, illetve fölfelé mozdulnak a rangsorban, de összességében
adott évjárat mindenképpen a szülői generáció átlagértéke fölé
emelkedik a rendkívül szigorú szelekciós nyomás következtében.
Bevett gyakorlat volt korábban az, hogy ún. csomagban (2-5
egyed) értékesítették a fiatal genomikus tenyészértékkel rendelkező bikákat azért, hogy a becsült tenyészértékeiktől való egyedi
eltéréseiket kompenzálják. Így az egész csomagra nagyobb valószínűséggel volt igaz a becsült eredmény, mint az adott egyedekre külön-külön.
Az OMT Zrt. magánosítása
Ez egy olyan, többször visszatérő téma, amely rengeteg publicitást kapott már eddig is. Sokan úgy vélik, hogy az OMT Zrt.
magánosításában vállalhattunk volna aktívabb szerepet. Nos,
ez nézőpont kérdése. A hazai szaporítóanyag-forgalmazási sta-
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tisztikákat ismerve tényleg elmondható, hogy a hazai ITV-ben
értékelődő tenyészbikák felhasználása kritikus szintre süllyedt.
Ennek számos oka lehet, de az biztos, hogy az elmúlt években –
főleg az Európai Uniós csatlakozást követően – az állattenyésztési, zootechnológiai és kereskedelmi területeket érintő jogharmonizációs tevékenységet követő teljes piacnyitás és drasztikus
liberalizáció hatására megszűnt a hazai piac védelme.
Ez intézményes és jogi formájában azt jelenti, hogy az importőröket a szállítást megelőzően mindösszesen bejelentési kötelezettség terheli, az adott fajta tenyésztőszervezete megállapítja, hogy az adott egyed törzskönyvi iktatásának és az utódai
törzskönyvbe vételének feltételei adottak-e, majd ezt írásban is
megerősíti a tenyésztési hatóság felé. Nincs mérlegelési lehetőség. Ha egy tenyészbika az EU bármely tagországában, illetve
meghatározott (külön listán feltüntetett) ún. harmadik országokban mesterséges termékenyítési engedélyt kapott, akkor az
adott bika kereskedelmével, tenyésztési honosításával, illetve
felhasználásával kapcsolatban semmilyen akadály nem gördíthető. Bármilyen tenyészértékkel rendelkező bika „behozható”,
ha megfelel a fenti kritériumoknak és van olyan tenyésztő, aki
meg is veszi.
Egyszerű a törvényalkotók logikája. Ha az adott gazda, tulajdonos, döntéshozó élni kíván választási jogával – hát tegye. Senkit
nem lehet egyfelől boldoggá erőszakolni, másfelől pedig helyette döntéseket hozni vagy megvédeni a saját választásától, hisz
a saját pénzét, eredményességét veszélyezteti egy silány értékű
bika használatával.
(folytatjuk)
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Tenyésztési aktualitások
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, területi igazgató, HFTE

WHFF – küllemi bírálati konferencia - USA
November 2-5. között tartotta a Holstein Világszövetség a vezető küllemi bírálók számára kétévente összehívott harmonizációs
értekezletét az amerikai Buffaloban. 25 ország bírálói érkeztek
a konferenciára, ahol az eltelt két év értékelése mellett az új feladatok kijelölése és a bírálati munka harmonizációja volt a cél.
Arie Hamoen – a WHFF küllemi munkacsoportjának vezetője
– nyitotta meg az értekezletet egy rövid visszatekintéssel, majd
az elmúlt időszak munkájának értékelésével. 1986 óta zajlanak
ilyen jellegű harmonizációk. Jelenleg a munkacsoport tagjai a
következők:
Tom Byers, Kanada
Gabriel Blanco, Spanyolország
Arie Hamoen, Hollandia
Uehara Tomoichiro, Japán
Stefan Reising, Németország
John Connor, USA
John Gribbon, Anglia
Corrado Zilocchi, Olaszország
Bernardo Busso, Argentína

A különböző tulajdonságok korrelációs értékeit mutatja a következő táblázat:

Az értékelőben elhangzott, hogy az elmúlt 10 évben az egyes
tulajdonságok országok közötti korreláció javultak, kivéve az
élesség, a hátulsó láb hátulnézet és a bimbóhossz tulajdonságok
esetében. Ezek közül problémaként az első két tulajdonságot
emelte ki, mivel ezek korrelációja jelenleg sem nevezhető magasnak. A bimbóhossz esetében a változás igen magas értékek
mellett és csak minimálisan tapasztalható (0,94).
Továbbra is kritikusan alacsony a láb-, lábvég pontszám, mint fő
bírálati tulajdonság értéke (0,69).
2012/5
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A gyakorlati bírálat alkalmával 15 tehenet bírált le a 29 bíráló.
Két nap zajlott gyakorlati bírálat az USA egyik leghíresebb és
legeredményesebb tenyésztőjének állományában, a Coyne Farmon. A két nap eredményeként a világ bírálói a két kritikus tulajdonság (élesség, Locomotion) kivételével magas megbízhatósággal ítélték meg a tulajdonságokat. Az említett két tulajdonság
esetében a definíciók és a referenciapontok további pontosítása
szükséges.

100.000 literes avatások

Kapcsándi Jenő Zoltán – Tiszaalpár
Rekorder tehenet avattunk Tiszaalpáron Kapcsándi Jenő Zoltán
tehenészetében. A 31830 0301 3 ENAR számú GIZI 1993. október 23-án(!) született, ezzel a maga 19 évével a legidősebb 100
ezer literes tehénként került az Aranytörzskönyvbe. 12 laktáció
alatt teljesítette az avatáshoz szükséges feltételt. Az Eclipse apaságú tehén ma is jó egészségnek örvend, vemhes és értékes tehene tenyésztőjének! Gratulálunk!

Génbank-Semex Magyarország Kft. Szakmai Nap
Mezőhegyes
2012. október 4. Mezőhegyes. A Génbank-Semex Magyarország
Kft. ekkor rendezte Szakmai Napját, melynek már több mint 10
éves hagyománya van. Veres Zoltán ügyvezető igazgató megnyitó szavait követően a kiállított tehenek tenyésztői mutatták be

egyedeiket az érdeklődő közönségnek. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., az orosházi Agro-M Zrt., a deszki Agronómia Kft.,
és a medgyesegyházi „Haladás Plus” Kft. egyedeit mutatták be,
valamint Vértes Gábor tenyészetéből származó magyartarka
egyedet. Ezt követően vehettük szemügyre a felvonuló bikákat,
melyek között megtekinthettük a vezető Numero Uno-t is.

A bemutatót követően a József Attila ÁMK-ban folytatódott a
program, ahol érdekes színfoltként felvezették a közönség előtt
a Birtok 11-es majori tehenészetében született első Numero Uno
utódot, Magor Sarlot-ot.

8 Holstein Magazin
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genetikát képviselő egyed vonult fel a nézők előtt, és 32. bikaként a több mint egy éve listavezető és a világ számos országában is ismert és használt BG E.T. Shottle-ET-t tekinthettük meg.
A bikabemutatót követően neves előadót hallgathattunk meg
dr. Joao Dürr személyében, aki az INTERBULL Központ

igazgatója. Előadásában a genomikus korszak aktuális kérdéseit elemezte, és az INTERBULL-nak mint a nemzetközi tenyészértékbecslésért felelős szervezetnek a kapcsolatát a
genomikus tenyészértékek használatával és azok beépítésével
a világ tenyészállatainak genetikai érték-megállapításával. Előadását Bognár László ügyvezető ültette át magyar nyelvre.
A program záró momentumaként kellemes hangvételű finom
ebéddel kedveskedett vendéglátónk. Köszönjük!
Az előadások sorát Vincent Bosquet, a Semex gazdasági igazgató-helyettese nyitotta. Őt Kovács Gyula, a Bosmark Kft. cégvezetője követte. Majd dr. Muravölgyi László Komáromból tartott
érdekes és számos gyakorlati tapasztalatot, tanácsot felvonultató
előadást. Záró előadóként Lukács László előadását hallgathatta
meg az érdeklődő közönség. Ezt követően egy kellemes hangulatú ebéddel zártuk a napot. Köszönjük!
Bos-Genetic Kft. Szakmai Nap - Martonvásár
Egy hét elteltével ismét látványos és értékes szakmai programra
várta a tenyésztőket október 12-én Martonvásáron a Bos-Genetic
Kft. Szintén hagyományokat folytatva tartott színvonalas bikabemutatón csodálhattuk meg a Kft. tenyészbikaparkjának színe-javát. Impozáns képpel indult a bikák bemutatása, hiszen
az országok zászlait magukon viselő állatok közös bevonulása
megkapó képpel ragadta magával a publikumot. Számos értékes
10 Holstein Magazin
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23471 FEST

20910 BG GEMINI Zenith
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VI. Kaposvári Állattenyésztési Napok
Jakab Lajos
területi igazgató, HFTE

Csodaszép, napsütéses időjárás fogadta idén a szeptember 2123. között hatodik alkalommal megrendezett Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállítóit és látogatóit. Bár a kitűnő adottságokkal rendelkező helyszínen a holstein programok lebonyolításába holmi esőzés a fedett csarnoknak köszönhetően nem tud
beleszólni, a látogatottságnak azonban mindenképpen jót tesz a
kedvező időjárás. 				
Szerencsére tenyésztőink egész évben tapasztalt lelkesedése
és kiállítói kedve nem hagyott alább. Kollégáimmal sok tenyészetben jártunk, számos csapatot átnéztünk, hogy megtaláljuk
a legjobb egyedeket. Kerestük a már ismert, valamint az eddig
még reflektorfénybe nem került kiválóságokat egyaránt, így a
KÁN történetének legnépesebb holstein-fríz létszáma készült a
megmérettetésre. 17 tenyészetből 48 kitűnő egyed érkezett szerte az országból és a régiek mellett új kiállítóknak is örvendhettünk. Újként mutatkozott be két szűzüszőjével a Szekszárdi Zrt.,
most járt először kiállítóként Kaposváron a Borjádi Zrt., a Lakto
Kft. Dabasról és hosszú utat tett meg a korábbi debreceni Farmer Expo csoportgyőztes szűzüszőjével Hajdúböszörményből a
Béke Agrárszövetkezet is.
Programjaink hagyományosan a péntek délelőtti show-bírálattal kezdődtek. Összesen hat osztályban zajlott a versengés. A
bírálatot Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, nemzetközi show-bíró
végezte. A kategóriánként kiválasztott győztesek listája a cikk
végén részletesen olvasható. Kiemelve a legnemesebb díjakat,

a kiállítás Grand Champion tenyészállata a dabasi Lakto Kft.
19903 Aquila Patron Lucente apaságú, 8842 Csinos nevű harmadik laktációs tehene lett. Csinosnak nem ez az első szereplése.
Első laktációs tehénként a magyar csapatot erősítve részt vett
a cremonai Európa-bajnokságon. Örömmel láttuk, hogy men�nyit érett, fejlődött két év alatt. A korábban is szinte hibátlan
tőgye most még szebb, látványosabb képet mutatott. Emellett
rendkívül jó lábtulajdonságai és testméretei is hozzájárultak a
legbecsesebb cím elnyeréséhez.

A kiállítás Reserve Champion címét kiérdemlő állat sem ismeretlen a porondon. A Bicskei Mg. Zrt. 3571 Ica nevű, 19511
Sandy-Valley Bolton-ET apaságú tehene tavasszal, az Alföldi

▲

Állattenyésztési Napok show-bírálatán az idősebb elsőborjas tehenek kategóriájában első helyezést ért el. Reméljük, hogy sokszor találkozhatunk még eme csodás stílusú, remek tőgyű állattal
az elkövetkezendő kiállításokon is.
A kiállítás legszebb tőgyű tehenét is láthattuk már korábban. A
Kapostáj Zrt. 6729 Kapostáj P.J. Hárs Buckeye nevű tehene egy
évvel ezelőtt az elsőborjas kategória második helyén végzett és a
csoport legjobb tőgye címet is elnyerte. Most már a kétszer ellettek csoportjában szerepelt és újra a képzeletbeli dobogó második fokára állhatott. Ezúttal tőgyben a végső összevetésben nem
talált legyőzőre. Lenyűgöző hátulsó tőgyfele, mirigyezettsége,
egyensúlya bármilyen ringben megállta volna a helyét.
12 Holstein Magazin
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A helyezéseik alapján legtöbb pontot gyűjtő tenyészet a Bicskei Mg.
Zrt. lett 40 ponttal. Mögöttük második helyen a Bóly Zrt. végzett 37
ponttal, harmadik helyre a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. csapata
került 24 ponttal.
A hagyományos pénteki szakmai
bemutató után szombaton és vasárnap a közönségprogramokra
tevődött a hangsúly. Sokan voltak
kíváncsiak idén is a felvezetők
ügyességi versenyére. A 13 nevező versenyző közül idén a rutinosnak számító Kalmár Árpád végzett az élen a Mezőhegyesi

Ménesbirtok Zrt. színeiben Boukje nevű tehenével. Második lett
a Bóly Zrt. képviseletében Thury Eszter. Eszter teljesítménye
igen dicséretes, mivel
pénteken vezetett fel
első alkalommal kiállításon állatot! Egyenesen a csoportelsőségig
kormányozta
a bólyiak Alexander
apaságú, Kinga nevű
szűz üszőjét. Kettejük
összeszokott párosa
az ügyességin is jól
működött. Harmadik
helyen Sipos Szilárd
végzett a Bicsérdi
Arany-Mező Zrt. képviseletében. Kalmár Árpádhoz hasonlóan
Szilárd is többször szerepelt már jól az ügyességi versenyeken.
Most Pisze nevű tehenüket igazgatta ügyesen a ringben.
2012/5

Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre sikeresebb programunk a
fejési, nyírási és fajtabemutató. Jó látni, ahogy megtöltik a kislelátót és környékét a családok, gyerekek, fiatalok. Érdeklődve
hallgatják végig a színesen, közérthetően előadott tudnivalókat a

tejtermelés tudományáról, rejtelmeiről. Természetesen a legnagyobb sikere mindig a közös tehénfejésnek van. Annak érdekében, hogy a tejtermelés és a tejfogyasztás népszerűsítésének eme
formája minél több látogatóhoz eljusson, naponta két alkalommal is megrendeztük bemutatóinkat.
Itt adhatok számot arról a megtisztelő díjról is, melyet munkánk
elismeréséül kaptunk.
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége minden évben különdíjat
ajánl fel a legszínvonalasabban bemutatkozó tenyésztőszervezet részére. Megítélésük szerint idén a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesülete érdemelte ki eme elismerést.

Ez úton is szeretném megköszönni a résztvevő tenyésztők munkáját és szívből gratulálok sikeres és színvonalas szereplésükhöz! Remélem, jövőre legalább ilyen sikeres kiállításban lesz
részünk!
www.holstein.hu
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A VI. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta
tenyésztési díjai
Alapdíjak
A 2012. évi VI. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon
holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 48 egyed 17
tenyészetből került bemutatásra. A bírálatot Kőrösi Zsolt
dél-alföldi küllemi bíráló, tenyésztésvezető, nemzetközi
show-bíró végezte.
Holstein-fríz szűzüsző I. kategória
Harmadik helyezettje:
a 204 katalógusszámú (32533 8149 0) KLAUDIA
Apja: 22410 Mmark MAMMOTH
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőfalvai Mg. Zrt., Mezőfalva

Második helyezettje:
a 227 katalógusszámú (30368 9164 0) UBORKA
Apja: 19116 Regancrest-MR SAMUELO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,
Lajoskomárom
Első helyezettje:
a 229 katalógusszámú (32455 9312 6) JUCI
Apja: 18192 BG CAMELOT MARMAX
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet,
Hajdúböszörmény

Második helyezettje:
a 213 katalógusszámú (33167 1661 6) VONÁS
Apja: 21462 Ked Merchant MICKEY
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft.,
Paks
Első helyezettje:
a 202 katalógusszámú (39007 5081 1) KINGA
Apja: 21430 Golden-Oaks ALEXANDER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly
Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje:
a 242 katalógusszámú (32533 7414 2) WALTRAU
Apja: 22210 Langs-Twin-B JANUARY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőfalvai Zrt., Mezőfalva

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Harmadik helyezettje:
a 224 katalógusszámú (30091 5440 8) AMAZON
Apja: 18520 OMT ALTA CSONGOR MORTY
Tenyésztő és tulajdonos: Agrária Mg. Zrt., Szentgáloskér
14 Holstein Magazin
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Második helyezettje:
a 248 katalógusszámú (33167 0969 2) MITVISZ
Apja: 20917 GG SPARTACUS
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Földesi Tejtermelő Kft.,
Paks
Első helyezettje:
a 245 katalógusszámú (32835 4550 7) NELLI
Apja: 18705 BG DANIEL FINDLEY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major

Első helyezettje:
a 259 katalógusszámú (32835 3571 7) ICA
Apja: 19511 Sandy-Walley BOLTON-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major

Holstein-fríz második laktációs tehén V. kategória
Harmadik helyezettje:
a 276 katalógusszámú (32420 4452 0) SZELLŐ
Apja: 19126 Hidden-View BISHOP-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Holstein-fríz első laktációs tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje:
a 258 katalógusszámú (32835 3706 1) HAMVAS
Apja: 20580 Hornland JAYZ-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major

Második helyezettje:
a 271 katalógusszámú (30155 6729 4) KAPOSTÁJ PJ HÁRS
Apja: 19238 R-E-W BUCKEYE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár
Második helyezettje:
a 257 katalógusszámú (30155 7039 3) Kapostáj PJ Címer
Apja: 16543 GELEJ ZSILLETT OUTSIDE
Tenyésztő és tulajdonos: Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár

Első helyezettje:
a 277 katalógusszámú (32505 8682 1) BOUKJE
Apja: 19116 Regancrest-MR SAMUELO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.,
Mezőhegyes
2012/5
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A díjat kapta a Lakto Kft., Dabas, a 281 katalógusszámú (31913
8842 3) Csinos 19903 Aquila Patron LUCENTE apaságú tehén
bemutatásáért. A díjat átadta Bognár László, átvette Kővágó Ignác ügyvezető igazgató.
2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére

Holstein-fríz több laktációs tehén VI. kategória
Harmadik helyezettje:
a 284 katalógusszámú (30062 9286 8) PISZE
Apja: 19238 R-E-W BUCKEYE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicsérdi Arany-Mező Zrt., Bicsérd
Második helyezettje:
a 283 katalógusszámú (30091 4088 7) DÓRA
Apja: 19401 JOSE
Tenyésztő és tulajdonos: Agrária Mg. Zrt., Szentgáloskér
Első helyezettje, egyben a kiállítás nagydíjasa:
a 281 katalógusszámú (31913 8842 3) CSINOS
Apja: 19903 Aquila Patron LUCENTE
Tenyésztő és tulajdonos: Lakto Kft., Dabas

A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön major a 259 katalógusszámú (32835 3571 7) ICA 19511 Sandy-Walley BOLTON-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat Kőrösi Zsolt adta át Andrássy Balázsnak.
3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene

A díjat kapta a Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár a 271 katalógusszámú (30155 6729 4) KAPOSTÁJ PJ HÁRS
19238 R-E-W BUCKEYE-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat Jakab Lajostól Nagy Imre ágazatvezető vette át.
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredményesebb tenyészet 40 ponttal a Bicskei Mg. Zrt., Etyek, Ödön
major lett.

A díjat Sebők Tamástól Andrássy Balázs vette át.
16 Holstein Magazin
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Aranytörzskönyves a
Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt-nél
30117 1801 4 Cili
Sebők Tamás
A Pusztavámi Tejszövetkezetet az elmúlt két évben a tenyészetek
országos rangsorában 9000 kg feletti tejtermelésüknek köszönhetően a 100. hely tájékáról ismerhette meg a hazai tenyésztői
társadalom. 2012-ben azonban nagyot fordult a kocka. 2012-ben
Pusztavám „berobbant a köztudatba”.
Excellent tehén (Holstein Magazin, 2012. 2. szám, 18. oldal),
kiváló helyezések a hódmezővásárhelyi kiállításon és most Cili
a 100.000 kg életteljesítményű tehén – mindez pár hónap leforgása alatt!
A „100.000-esek” azok a tehenek, amelyek kivívták maguknak
a tenyésztői társadalom elismerését nem csak nálunk, külföldön
is. Cilinek, a 14680 BG Rubicon Cash-ET apaságú (nagyapa:
12738 Könnyítő Stewart abban az időben a telepen természetes
fedeztetésre használt bika volt) tehenének 9,5 laktáció kellett ahhoz, hogy 363-dikként regisztrálhassuk az Aranytörzykönyvbe.
Az első borját elléskor elvesztette és kis híján Őt, magát is a
telep. 6634 kg-os első laktációja nem sok reménnyel kecsegtette
tenyésztőjét, Zelovics Gábort. Másodikos korától viszont genetikai alapjait valósan felhasználva folytatta termelését. A tej
mennyisége mellett a tej beltartalmi életteljesítmény mutatója
is eltér a megszokott fajtastandardtól. Az élete során összesen
megtermelt 2973 kg zsírral (330 kg/laktáció) szembeni 3168 kgos (352 kg/laktáció) fehérjetermelése ilyen életteljesítménnyel a
háttérben kuriózumnak tekinthető a fajtában.
Komoly kora ellenére küllemi tenyészértékei az erősség, törzsmélység, körömszög és bimbóhossz tekintetében a mai napig a
pozitív tartományban vannak. Jelenlegi küllemének és termelésének – napi tej 54,7 kg – köszönhetően még további hosszú és
problémamentes élet várhat Cilire!

Az elismerő oklevelet Istvánfalvi Miklós elnök és Zelovics Gábor ágazatvezető kollégáival vette át.
18 Holstein Magazin

Cili békésen tenyésztőjével.

… és az aranyeső tovább hullik a Mezortnál
Előző számunkban adtunk hírt négy avatásról a cégcsoportnál,
ahonnan most újabb három egyed került az Aranytörzskönyvbe.
Sárvári Mg. Zrt., Hegyfalu
Az elmúlt 12 évben a telep a magyarországi átlag alatti tehénlétszámmal (330 tehén) delegált jóval átlag feletti 100.000 kg
életteljesítménnyel rendelkező egyedet az Aranytörzskönyvbe. 30240 0834 6 Varjú – így hívják mostani ünnepeltünket –
a gazdaság hetedik büszkesége. A nagy elődök egyike Malvin
volt, aki nem csak a 139.016 kg-os életteljesítményével vívott
ki elismerést országszerte, de 10.237 kg zsír+fehérjetermelése
szintén egyedülállónak számít. A staféta most Varjú „kezében
van”, (14974 Hidden-View Mascot Ethan-ET×14082 Petricote
Uranus-ET) aki készen áll a kihívásra!
Mikor a szemem elé került, egy kis növésű, „mokány”, állatot
láttam, de 100.000-es tehénhez méltó mellkasa sejttette
érdemeit. Temperamentumát
tekintve is élete teljében lévő
tehénnek tűnt. 9 elléséből
mindössze egy, Co-op Auden
Parker apaságú éves üszőjétől
remélhetünk Varjúhoz hasonló
sikeres életpályát, hiszen többi borja – öt bika és két üsző
– sajnos nincs már a telepen.
Ünnepeltünk eleinte nem igazán volt elragadtatva a rendezvénytől, kicsit makacskodva,
de végül beadta a derekát, viszont akkor úgy állt, mintha
mindig is ezt szerette volna
csinálni.
Varjú, a 13 éves „manöken”.
Több fotó is készült róla, úgy tűnt élvezi a dolgot. Majd egyszer
csak részéről lezártnak értékelve a programot elvágtázott a helyszínről. Csak úgy porzott utána a föld. Isten tartsa meg mókás
kedvében, hasonló, erőtől duzzadó éveket kívánunk még Neki!
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azt általában szeretnénk, de 13.000 kg alá nem adta egyszer sem,
így már 7. laktációja elején halhatatlanná vált.

Kristóf Gergely telepvezető és Magyar József Mezort integrációs vezető az ünnepelttel
Sárvári Mg. Zrt., Káld, Lajos major
Ebben az évben gyakran olvashattunk híreket Magazinunk hasábjain Lajos majorról: Rózsa Géza 2012 Mestertenyésztője
lett, itt termel 2011 Ezüstkannás többször ellett tehene, volt egy
100.000-es tehén tavasszal – és most még kettő!
Egy „angyal” és egy „ördög”, Szél és Tomi.

Két tehén, két habitus, de itt csak a végeredmény a lényeg:
kétszer 100.000! (Magyar József, Fekete János műszakvezető,
Németh Lajos inszeminátor és Rózsa Géza ágazatvezető)
Szél (30888 1358 8 14170 Presbiter Aerostar×12523 Kiváló
Blackstar) pózolt, sütkérezett a népszerűségben. Kihúzta magát,
kiemelve kiváló tejelő jellegét, feszes egyenes hátát, mutatva
párhuzamos lábait és gazdagon erezett tőgyét. Ő az a tehén, akire ránézünk és nem csodálkozunk termelésén, mert látszik rajta,
hogy azért él. Kicsit hosszabb laktációkban gondolkodott, mint
2012/5

Szél a simulékony, valódi funkcionális holstein-fríz Fekete Jánossal és Rózsa Gézával
			
Ha akarta volna, Tomin (30888 0930 9, 13722 Master
Mascot×13711Naszály
Galazon) is látszott volna, de Ő nem volt hajlandó sokat mutatni magából. Szöges ellentéte
volt Szélnek. Nagyobb,
erősebb, zömökebb és
látva „produkcióját” az
ember úgy érezte, hogy
Ő meg az a tehén lesz,
aki túlél mindenkit a
telepen! Kiegyensúlyozott termeléssel, mind
a kilenc laktációjában
négyszáz nap alatti tejelő napokkal rendületlenül termel és termel,
csak egyet kér: hagyják
békében dolgozni!
Az első és utolsó kép,
ahol még nem volt
„megsértődve”.
www.holstein.hu
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Donga életét kiváló laktációk jellemezték. A harmadik laktációjától 13.000 kg alatt sosem termelt, legmagasabb termelését 432
nap alatt, negyedik ellését megelőzően érte el, 16.507 kg-mal.
(standard, 13.978 kg) 2003-ban, elsősként kapott 85 pontos tejelő jellege, 88 pontos lába és 79 pontos tőgye sokban segítette életét, termelési szintjét. És segíti most is, még hosszú életet
prognosztizálva Neki.

Az oklevéllel, érdemei elismerése mellett, de már leszegett fejjel.

2×100.000 Zircen

Kettős ünnepre készültünk Zircen, a Bakony Ho-li Kft. telepén.
Két kiválóság, 31951 4042 3 Donga 13786 Chan×9417 Csacsogó Spirit) és 31951 4533 4Velős (13857 Louis-ET×8562
Akasztó Hannibál) várta a nagy napot. Megérkezésünkkor azonban csupán egy tehén fogadott minket. Három nappal az avató
ünnepség előtt sajnos Velős egy túl korán jött ikerellés következtében magára hagyta
ünneplőtársát.
Donga mintha kicsit
érezte volna a gyász és az
azzal vegyülő ünnep hangulatát, méltóságteljesen
lépkedett az árnyat adó
fenyőfák irányába, ahol
nyakára került a szalag és
elkészültek a fotók.

Csomai Tamás műszakvezető, Mayer Judit növendékmarha telepvezető, Vizer Zoltán telepvezető, Ashboth Attila műszakvezető
20 Holstein Magazin

„Showringbe születni….ott felnőni….majd Aranytörzskönyvesként visszavonulni”
Ez az életút kevés 100.000-esnek adatott meg. Velős azon ritka
egyedek közé tartozik, aki fel tudja ezt mutatni, ezért is életútja
igazán érdekesnek mondható az Aranytörzskönyves tehenek körében. Élete során számos show-bírálaton vett részt, szűz üszőként, vemhes üszőként és tehénként is. Első kiállításán, Debrecenben szűz üszőként részese volt a győztes ivadékcsoportnak,
későbbi kiállításain is kiválóan szerepelt, ezüst vagy bronzérem
alá soha nem adta! Mindezek mellett otthon, a telepen is keményen dolgozott. Már elsős standard laktációs termelése is kimagasló volt – 10.693 kg – amely aztán folyamatosan növekedett
közel 14 és fél ezer kg-ig. Elnyújtott, hosszú laktációk jellemezték termelését, az utolsó(!), ötödikben megközelítette a 25.000
kg-ot, és ezzel elérte a 100.000 kg-os életteljesítményét. Csupán
pár nap híján csúszott le az életpályáját megkoronázó ünnepségről, amely így már részére csak egy kis megemlékezéssé szelídült. Szerény, de reményt adó vigasz, hogy 4 bikaborjú mellett
2010 szeptemberében született egyetlen, BG Dimitrij Morty
apaságú lánya szintén osztálygyőzelemmel debütált 2011-ben
Debrecenben, ahova egy év múlva visszatérve szoros küzdelem-

ben maradt alul a harmadik helyért vívott harcban. Egy anyukától – és természetesen apukától – „kapott” szép tőgy garancia
lehet arra, hogy a Velős név ismét szépen ragyogjon a BakonyHo-li Kft. „zászlaján”.
2012/5

Területi Hírek

„Állattartó telep korszerűsítése” projekt
– átadóünnepség
Lakto Kft., Dabas
A Lakto Kft. jelenlegi formáját 1990-es évek elején érte el.
Azóta a telep folyamatosan figyelemmel kíséri a felmerülő fejlesztési lehetőségeket és a tehenek igényeit szem előtt tartva
kisebb-nagyobb telepkorszerűsítések mellett élte életét. A telep
eddigi legnagyobb lélegzetvételű fejlesztése az Európai Unió és
a Magyar Köztársaság által az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében megvalósult „Állattartó telep korszerűsítése” projekt volt, amely 291.218.767 Ft támogatási összeggel
járult hozzá a közel 700 holstein tehén világszínvonalú ellátásához. A kivitelezésnél nagy segítséget és biztonságot jelentett
a Kereskedelmi és Hitel Bank rendívül segítőkész és rugalmas
hozzáállása is, amely – valljuk be – a mai világban példaértékűnek számít. Az összértékben több mint félmilliárdos beruházás
magába foglalta egy 40 állásos Fullwood Abreast típusú radiál
karusszel fejőberendezéssel felszerelt, a kor követelményeinek
megfelelő modern fejő- és tejházat (a Dairy Dáv Kft. kivitelezésében), valamint kiépítésre került egy komplett trágyakezelési és
tárolási rendszer is. (6500 köbméteres hígtrágyatározó medence,
monitoring rendszerrel, szeparátorral. A szilárd fázis és az almos
trágya tárolására két tározó létesült.)

Az istállók tetőszerkezete, klimatizálása, az etetőterek kialakítása, az új borjúketrecek felállítása, a csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése mellett felújításra kerültek a közlekedő utak,
valamint a város közelsége miatt másfél hektárnyi védőerdőt is
telepítettek a telep és a lakónegyed között. (A kivitelezési munkákat a Patina Építő Zrt. végezte.)
Az új technológia kiszolgálását közel 37 milliós új géppark is
segíti. A korszerűsítési munkák előtt és alatt is a tenyészet folyamatosan a megyei termelési listák élén szerepelt. Az utóbbi négy
évben az országos tejtermelési lista első 10 helyének egyikén, az
utóbbi két évben pedig a 4. helyén volt megtalálható, kiugró 2,72,8(!) laktációs átlaggal. A folyamatos korszerűsítési munkák
mellett a tenyészetet a tenyésztési feladatok precíz, konstruktív,
gyakorlati végrehajtása, a kiváló minőségű tömegtakarmány és
az állatállomány komfortjának elsődleges szem előtt tartása jellemzi. A tejtermelési eredmények mellett hűen tükrözi az eredményeket a telepen eddig „Aranytörzskönyvessé vált” hét egyed
mellett a kiállításokon való folyamatos részvétel is, amelyet idén
a Nemzeti Show-n elért kategória harmadik hely, illetve a KÁNon megszerzett Nagydíj is alátámaszt. (A Nagydíjas tehén a
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2010-es cremonai Európa bajnokságon részt vett magyar csapat
elsőborjas kategóriájának egyede volt).
Az átadóünnepség nem mindennapi körülmények között zajlott.
A kollégák és üzletfelek mellett a meghívott résztvevők között
volt Dr. Fazekas Sándor mezőgazdasági miniszter, Czerván
György agrárgazdaságért felelős államtitkár, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Szűcs Lajos Pest megye közgyűlésének
elnöke, valamint Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere is.
Miniszter Úr beszédében többek között hangsúlyozta az ÁTK
pályázatok fokozott jelentőségét, hatását a jövő nagyüzemi tejtermelésére.
Egyesületünk, – elismerve a telepen folyó magas színvonalú
szakmai munkát – felavatta az ország negyedik „Törzskönyvezett holstein-fríz állomány, minősített tenyészállat előállító
üzem” védjegy táblát, és átadtuk az ahhoz járó tanúsító oklevelet is.

A „leleplezésben” segít: Kőszegi Zoltán Dabas polgármestere
és Pánczél Károly országgyűlési képviselő
A telep az elkészült beruházásoknak köszönhetően hosszú távú
tervek megvalósítására hivatott azon kevés tenyészetek egyike,
amelynél a kiváló apa-fia kapcsolatnak, az együtt töltött dolgos
éveknek köszönhetően Kővágó Ignác biztos kezekben tudhatja a
közösen felépített sikeres vállalkozást fia, Kővágó Róbert kezében, aki készen áll a tenyészet további magas szintű vezetésére.
A beruházás befejezésével sok sikert kívánunk a tenyészetnek
remélve, hogy állataival tovább öregbíti majd a magyar holstein
populáció érdemeit!

„Aperitif” a díszvacsora előtt. Koccintás a fejőházi irodában
– stílusosan – egy pohár valóban frissen fejt tejjel, a jövőre.
Kővágó Ignác ügyvezető, Szűcs Lajos országgyűlési képviselő
és Dr. Fazekas Sándor mezőgazdasági miniszter
www.holstein.hu
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Aranytörzskönyv 400.
12 év, 400 tehén, 40 millió kg tej. Az idő ugyanolyan gyorsan
szaladt az elmúlt 17 évben, a tehenek száma viszont egyre gyorsabban nőtt! Október 29-én avattuk Magyarország 400. Aranytörzskönyves tehenét, az Agroprodukt Zrt. marcalgergelyi telepén. De ne szaladjunk ennyire előre.

2012. őszének első „fehér napján” Csipke, Molnár József ágazatvezető-helyettessel, Dr. Takács László állattenyésztési igazgatóval és Horváth János ágazatvezetővel.
1995. Az első 100.000 kg-ot elérő magyarországi tehén Bicskás volt, az akkori Hejőmenti Állami Gazdaság (Nyékládháza)
tehene, de az első hivatalos avatási szertartás a szintén akkori
Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság, hódmezővásárhelyi telepén történt. Ebben az évben mindössze ez a két tehén alkotta
az Aranytörzskönyvet. 1996-ban három, 1997-ben 9, 1998-ban
11 egyed csatlakozott az akkor még igen kisszámú elit klubhoz.
2004 végén értük el az első háromjegyű számot Kisújszálláson
(Nagykun 2000 Mg. Rt.), 2008 nyarán, Hódmezővásárhelyen
(Hód-Mezőgazda Zrt.) ünnepeltük a 200. és három évre rá 2011
februárjában Nyékládházán (Narivo Kft.) a 300. tehenünket. Kilenc év kellett az első száz tehénhez, másfél év az utolsó százhoz! Ez az óriási különbség ékes bizonyítéka a magyar populáció genetikai fejlődésének, valamint az előrehaladást egyre
mélyebben kiszolgáló tartási-takarmányozási körülmények.
Az Aranytörzskönyvbe eddig a legtöbb tehenet – 42 egyed –
„delegáló” tenyészet a Bóly Zrt. volt. Ezzel a tenyészet a magyar
Aranytörzskönyvesek több mint 10%-át mondhatja magáénak.
A jelenlegi élő termelési rekorder Zalaszentgrótón, a Zal-Agro
Zrt. telepén él és termel. A 13758 Knoxland e Aberdeen-ET apaságú Lujza lapzártáig 140.192 kg tejjel járult hozzá gazdasága
sikeréhez.
A valaha élt legmagasabb tejtermelésű magyar tehén a 2005.
januárjában a Pélpusztai Mg. Kft. telepén avatott Banán volt
(12476 Hannoverhill Stardom), aki élete tíz laktációjában összesen 158.086 kg tejet termelt.
A ma élő legidősebb 100.000-esünk Kapcsándi Jenő Zoltán tenyészetében élő Gizi, a 19 éves Eclipse apaságú tiszaalpári tehén. (jelenleg 122.000 kg-nál tart, a 100.000 kg-ot 12. laktációjában termelte meg) A leghosszabb út 100.000-ig 18 laktáció
volt, amely rekordot a Lakto Kft., Dabas tartja az 1998-ban koszorúzott Astronaut apaságú (4855) Cigánnyal (tenyésztő: Pécsi
Állami Gazdaság), aki 20 éves korában került felavatásra.
22 Holstein Magazin

A legkevesebb laktációra a Kemenesmagasi Agrár Kft. Répcelakon született 13187 Besne-Buck apaságú Vidornak, és a
Laktárius Kft. szarvasi telepén tenyésztett 16130 Shoremar
Mainstream apaságú Emkének volt szüksége. Ők már a negyedik laktációban elérték a 100.000-et.
Öt laktáció alatt eddig összesen nyolc tehén „ugrotta a lécet”,
amelyből hat az elmúlt két évben csatalakozott. Az azt megelőző 14 évben – 1995 és 2009 – között mindössze két tehén alkotta ezt a vékony réteget. A „jubileumi” 400. tehenünk a fenti
nyolc tehén utolsó egyede, az Agroprodukt Zrt. negyedeik – a
marcalgergelyi telepük első – büszkesége.
Csipke (apa 16189 Glen-D-Haven Dstar Rowdy-ET, anyai
nagyapa 14926 Enyingi Sumó Zebo) nehéz, állatorvosi segítséggel világra hozott első borja után is 366 tejelő napot követően
11.841 kg standard laktációra volt képes, így már elsősként a
kimagasló egyedek közt volt nyilvántartva. Második ellését követően életét elhúzódó laktációk jellemezték, de standard számai
másodikosként 13.616 kg-ra, majd harmadikosként 13.975 kgra ugrottak. A hosszú laktációnak köszönhetően harmadikosként
termelése megközelítette a 30.000 kg-ot. Küllemét a rendkívül
feszes, egyenes hát, feltűnően párhuzamos lábak és kiváló bimbóhelyeződés jellemezték.

Öt elléséből három üszőnek adódott meg a lehetőség e magas
termelési szint további fokozására. Első két lánya összesen több
mint 51.000 kg termelés után hagyták magára a mamát, akinek
így már csak a Toystory apaságú, jelenleg még termelés előtt
álló lányában rejlik azon reménye, hogy egyszer nyomdokaiba
léphessen majd az Aranytörzskönyvben.
Végezetül egy érdekes adat. Franciaországban 2011-ben 622
db 100.000-es tehenet avattak fel. Idén Magyarországon október
végéig 76 egyed kapott oklevelet.
Nagy valószínűséggel messze meghaladva az eddigi rekordot,
több mint 80 egyeddel bővülhet az Aranytörzskönyvünk 2012ben. Ez a magyar populáció kb. 0,047 ezreléke. Franciaországban – igaz, idei információ hiányában, a tavalyi létszámmal számolva – az állomány kb. 0,031 ezreléke kapta meg e kitüntetést.
Ez a 0,016 ezreléknyi különbség a „javunkra” is tisztán érzékelteti az itthon folyó tenyésztési munka európai szintű eredményességét!
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Nagy életteljesítmények elismerése

140 ezer kilogrammon túl!

Jakab Lajos

Oklevéllel köszöntöttük a Zal-Agro Zrt. 30033 2233 3 Lujza
nevű tehenét. Lujza eddig 11 alkalommal ellett, mindannyiszor
könnyen, problémamentesen. Élete során idáig 140.192 kilogramm tejet termelt! Ezzel a mennyiséggel Ő a rekorder az élő
tehenek között az országban. A most is remek formában lévő tehén jelenleg szárazon áll és bízunk benne, hogy töretlenül folytatja termelését immáron a 12. laktációjába lépve. A Zal-Agro
Zrt. állományából eddig összesen négy állat szerepel az Aranytörzskönyvben, mely a 370-es átlagos tehénlétszámhoz viszonyítva igen dicséretes eredménynek számít.

Újabb Aranytörzskönyves tehén Bicsérden
A Bicsérdi Arany-Mező Zrt. tenyészetében szeptember 26-án
immár a hatodik Aranytörzskönyves egyedet köszönthettük. A
30062 5473 6 Ártatlan nevű, 13919 Naná Prelude apaságú tehén
8 laktáció alatt teljesítette a 100ezer kilogrammos álomhatárt.
Első hat elléséből üszőborjak, majd a két legutóbbiból bikaborjak születtek. Sajnos Ártatlan a ceremónia előtt néhány nappal
gyengélkedni kezdett. Avatásakor már nem tudott az egybegyűltek közé állni a fotózáshoz, de gazdái, gondozói nagy szeretettel
vették körül a sok munkában végleg elfáradt tehenet.
Az oklevelet Berki Gyula elnök-igazgató és Szili József ügyvezető vették át.

Az oklevelet Borsos János ágazatvezető vette át.
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„Százezresek”
Harsányi Sándor
Október hónapban három egyed csatlakozott az aranytörzskönyves tehenek elit csoportjához az észak-kelet
magyarországi régióból. Megtörtént az első minősített tenyészállatot előállító üzem tanúsító tábla avatása Hajdú-Bihar megyében is.
A telep második „százezres” tehene Titok (30122 2562 3 apa: 12597 Kristály
Blakstar) napjainkban a 12. életévét
tapossa. Nyolcszor ellett és jelenleg is
vemhes. Eddig 10 nőivarú leszármazottja van ebből még nyolc él.

Ongán, a Bogsin tanyán a
Geo-fríz Kft. első százezer
kilogramm tejet megtermelt
tehenének a nyakába kerülhetett az elismerést jelentő lila
szalag. Trijntje (30907 2962 2,
apa: 14249 Bernard) 12 éves
korára, ötödik ellése után teljesítette a limitet. Az ongaiak büszkesége több szempontból is
figyelemre méltó tehén, hiszen az öt 305 napra korrigált standard
laktációs termelésének átlaga 13.147 kg tej!!! A másik ok amiért különös figyelmet érdemel a tehén a nem mindennapi külleme, amire a küllemi bírálói csapat is felfigyelt. Történt ugyanis,
hogy 2005 májusában szemegyeztető bírálat keretein belül már
találkoztunk Trijntje-vel aki akkor a második laktációját taposta.
Ekkor nagyon jó minősítést jelentő 85-ös végső pontszámot kapott a bírálóktól. A képeken Huber Wilmuth ügyvezető és Antal
Ferenc látható a nemrég átadott új, nagylégterű, pihenőbokszos
istállóban.

Szintén a második aranytörzskönyv került az iroda falára Vámosorosziban is az Erdőhát Zrt-nél, mert Klára (30907 2962 2
apa: 13782 Primus)
is megtermelte a 100
tonna tejet. Tizenegy
életéve alatt kilencszer ellett. A képeken
Végh Norbert telepvezető, Molnár Ákos
műszakvezető és kollégáik láthatóak.

Hajdúnánáson Nyakas András telepén kettő az egyben történő
avatás zajlott, hiszen az aranytörzskönyves tehén avatása után
megtörtént a minősített tenyészállat előállító üzem tanúsító tábla
leleplezése is. A büszke gazda meghívta az ünnepségre a város
polgármesterét Szólláth Tibort, a környékbeli tenyésztő társakat,
barátokat, hogy együtt osztozzanak örömében, és, hogy bemutathassa nekik példásan rendezett, jól működő gazdaságát. Nem
hiányozhatott a helyi sajtó (Nánástv) sem, akik a televízió képernyőjén keresztül tájékoztatták a város lakóit a Nyakas-farmot
ért kettős elismerésről.
24 Holstein Magazin
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65.000 kg nyerstej naponta – egy telepről
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

A Bóly Zrt. eddigi tejtermelő telepeinek összevonása a legmodernebb tartás- és fejéstechnikát alkalmazó csípőteleki tenyészet
október eleji hivatalos átadásával fejeződött be. A teljes egészében magyar tulajdonú Bonafarm Csoport tagjaként működő Társaság 3,5 milliárd forintból – részben európai uniós forrásból
– megépített létesítményében a teljes létszám elérésével 2500
holstein tehén és 130 üsző kap itt helyet.
A Dunántúl legkorszerűbb tehenészete
Az egykori bólyi uradalom már korábban, de a XIX. század
végén is az újítások és fejlesztések iránti fogékonyságáról volt
híres. Úgy tűnik, a hely szelleme kötelez: a bő 200 éves hagyományt követve a tulajdonos cégcsoport is erre a koncentrált tenyészetre alapozza feldolgozóiparát; a Csípőtelken megtermelt
tejből készítik a MiZo minőségi termékeit.
2012. október 9-én a már működő telep hivatalos átadása is megtörtént, mely eseményen Csányi Sándor tulajdonos és Csányi
Attila, a Bonafarm Zrt. vezérigazgatója díszvendégként Orbán
Viktor miniszterelnököt fogadta.
A létesítményt Ádám János, a Bóly Zrt. vezérigazgatója mutatta
be előadásában. A két és félezer tehénre tervezett – összességében 2814 férőhelyes –, kifejezetten tejtermelésre specializált
telepen két 380 m hosszú és 32 m széles istállóban helyezik el

Az istállók magas légterűek, a nyitott tetőgerinc magassága 11
méter, az oldalfalak is 4 méterig nyúlnak fel. A nagymennyiségű és gyors levegőcsere lehetősége pedig tökéletesen megfelel
egy eleve respiratórikus anyagcsere-típusú fajta számára. Ennek
leginkább az egyre gyakoribb nyári hőstressz kivédésében van
jelentősége, melyet technológiai oldalról a 140 beépített ventilátor és a párásító rendszer is támogat. A külső hőmérséklet,
a szélerősség és csapadék változásának megfelelően a ponyva
oldalfalak is automatikusan zárnak. Az etetőasztalt műgyantával
vonták be, az állományt 45 m3-es takarmánykiosztó szolgálja ki.
Az itt beépített nyaklefogó-sor a tehenek ivarzás-megfigyelését,
tömeges kezelését, termékenyítését kevésbé sresszes körülmények között teszi lehetővé. (A szaporodásbiológiai protokoll
részleteit a lap 44. oldalán dr. Hoffmann Dénes telepvezető tollából olvashatják.)
A két termelőistálló közé tervezték a 72 férőhelyes külső fejést
lehetővé tevő karusszel fejőházat, melybe a tehenek gumimatrac
borítású folyosókon juthatnak el. A 8-9 perc alatt lezajló fejési
művelet három ember munkáját igényli, negyedik kollégájuk
feladata a fejés lezárása. Óránként 400 tehén fejése oldható meg

a tejtermelő állományt (2×1108 férőhely). A telep szerves része
emellett az 518 férőhelyes szárazonálló és ellető-istálló, valamint a 70 férőhelyes betegistálló is. Monumentális építmények.
Kelet-nyugati tájolásuk, nyitott oldalfaluk lehetővé teszi az uralkodó szélirány kihasználását, az istállók szellőztetését. Talán a
kürtőhatást is segíti az istállók 2%-os lejtése, ami az építmények
teljes hosszára vetítve 7,6 m szintkülönbséget eredményez. Erre
a trágyaeltávolítás módja miatt van szükség, hiszen a homokkal almolt, négy sorban kiépített pihenőbokszok közötti utakat
naponta hatszor kezelt, ülepített hígtrágyával öblítik. A homok
almot a patogén kórokozóktól való mentesség és a tehenek komfortjának növelése érdekében alkalmazzák.
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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.
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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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így. A tervezéskor itt is a tehénkomfort került előtérbe: magas,
szellős légtér, stresszmentes környezet. A tehenek látják egymást, nyugodtak, bélsár-szennyezés alig-alig látható, tehénbőgés alig hallható. A ma már nélkülözhetetlen számítógépes háttér
minden termelési adatot folyamatosan rögzít. A tej négy, egyenként 30.000 literes hűtőben 4 oC-on várja a tartálykocsik érkezését. A telepről évente 20 millió liter tej kerül a Mizo dobozokba.
Az ünnepélyes átadást követően Bíró András szarvasmarhaágazatvezető mutatta be a tenyészetet és válaszolt a látogatók
kérdéseire.

Most kell beruházni

Dr. Csányi Sándor véleménye
szerint nem használjuk ki a mezőgazdaság által kínált lehetőségeket, komparatív előnyöket,
mert a különböző ágazatokban
– kifejezetten az állattenyésztésben és a feldolgozóiparban
– elmaradtak a fejlesztések. Ki
kellene használnunk, hogy a
világban újra értéknek számítanak a mező- és élelmiszergazdaság által termelt javak, hogy
az ázsiai, távol-keleti piacok bővülésével új, milliárdos nagyságrendű vásárlóerő jelenik meg.
A természeti erőforrások hiánya nem teszi számukra lehetővé
a tömegek élelmiszerrel való ellátását, azt a külpiacokról kell
beszerezniük. Ez kitűnő lehetőséget, de egyben kihívást is jelent
mezőgazdaságunk számára, mert ebben a versenyben érvényesülni csak a legkorszerűbb fejlesztések és technológiák alkalmazása révén lehet.
Első élelmiszer-gazdasági beruházása – 1995 óta – vallja azt
az elvet: ha már belefogtunk, akkor az élen kell járni. Az elmúlt
17 évben minden mező- és élelmiszer-gazdasági tevékenységből
származó jövedelmet fejlesztésekre forgatott vissza. Cégcsoporton belül az állattenyésztés 9 milliárd forintnyi fejlesztést könyvelhetett el. A közeljövőben Pécs környékén egy korszerű, egymillió egyed kapacitású vágóhidat kívánnak létrehozni, Szeged
közelében pedig egy új húsfeldolgozó alapításán gondolkodnak.
A fejlesztések elmaradásáért a gyakran változó állami szabályozás, a nemzeti támogatások, a pénzügyi szabályozások kiszámíthatatlansága is felelőssé tehető. Az ágazatért lobbizva kifejtette: a jelenleg állatállománnyal rendelkező gazdaságok számára kulcskérdés, hogy legalább a takarmány megtermelésére
elegendő földterület álljon rendelkezésükre, s azon az általuk
termelt trágyát el tudják helyezni. Enélkül a magyar állatállomány legdrasztikusabb csökkenése fog bekövetkezni.
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Világszínvonalú teljesítmény

A miniszterelnök szerint a magyaroknak a
génjeiben van a föld
szeretete, tisztelete, az
elmúlt években mégis
vidékellenes szemlélet
uralkodott, mely szerint a jövő Magyarországán jelentéktelen
szerepe lesz az agráriumnak. Egy olyan világban viszont, ahol hétmilliárd embert kell
jóllakatni, a mezőgazdaságnak van jövője. Semmi sem pótolhatja a szaktudásra és az emberi erőfeszítésre alapozott munkát.
A kormányfő meggyőződése, hogy megfelelő oktatással, neveléssel, munkahelyi vezetőkkel és üzemi kultúrával minden magyar vidéki ember képes világszínvonalon teljesíteni, Magyarországnak ugyanis éppen az a legnagyobb baja, hogy nem hiszi
el magáról, mire képes. Az olyan beruházások, mint a csípőteleki, bátorítások, melyek erősítik az önbecsülésünket: „igenis, mi,
magyarok többre vagyunk képesek”. Az, ahogy ma az ország
kinéz, csak „balszerencse, történelmi nyavalya, egy rossz álom”
– fejtette ki Orbán Viktor.
Bonafarm név alatt az alapanyag-termeléstől a végső feldolgozásig a teljes vertikumot felölelő cégcsoport jött létre. Az élelmiszertermelés csak akkor biztonságos, ha a termőföldtől az asztalig mindenki betartja az előírásokat, s ebben minél kevesebb
a közvetítő.
„Mi, magyarok az elődeinknek köszönhetően Európa egyik legjobb adottságú földjét örököltük. Kiegyensúlyozott éghajlatú,
jó termőföldű, számottevő ipari szennyeződéstől mentes földet
birtoklunk” – fogalmazott a kormányfő.
Hangsúlyozta: hosszú küzdelemmel sikerült megakadályozni a
magyar föld „elkótyavetyélését”, és ma csak ezért mondhatjuk
el, hogy „birtokosai, és nem turistái vagyunk a saját hazánknak”.
Hisz a minőségi magyar vidéki élet megteremtésében, mert a
föld megadhatja a nagyvárosi életformával megegyező kényelmet, adhat tisztes megélhetést, biztosíthat munkalehetőséget,
adhat egészséges ivóvizet, jó minőségű, hazai előállítású élelmiszert. Mindehhez alapvetően jó földtörvényt kell alkotnunk,
amely pótolja az elmúlt 100-120 évben elmaradt összes magyar
földreformot, s amely nem rombolja a már kiépült termelési kapacitásokat. Az állattartó gazdaságok állami földet bérlő igénye kétségtelenül fontos szempont és kellő súllyal kell majd a
törvényalkotásnál figyelembe venni – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
A telep vezetésének holstein tenyésztés iránti elkötelezettségét
az utóbbi időszakban elért eredményeik is alátámasztják. A Nemzeti Holstein Show-n és a regionális kiállításokon mind eredményesebben vesznek részt, olyannyira, hogy legutóbb Hódmezővásárhelyen a 21430 Golden-Oaks ST Alexander-ET apaságú szűz üszőjükkel a kiállítás Junior Reserve Championátusát
is elhódították. 5081 Kinga Kaposvárott lett kategóriagyőztes
(ld: 13. oldal).
A telep „elődje” 2011-ben 10.358 kg-os laktációs átlagával a 26.
helyet vívta ki magának a standard laktációk versenyében, s jelenleg 42 százezres tehenükkel vezetik a most éppen 410 egyedet számláló Aranytörzskönyvünk „versenyét”.
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Területi Hírek

„TÖRZSKÖNYVEZETT HOLSTEIN-FRÍZ ÁLLOMÁNY, MINŐSÍTETT TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM”
Fölavattuk az elsőt!
A hivatalos átadás után egy hónappal november 14-én nagyszabású, színvonalas program keretében látta vendégül a Bóly Zrt.
csapata az ország minden pontjáról érkező tenyésztőket, szakembereket. Az új beruházás keretében épült modern technológiai
elemeket felvonultató telep bemutatójára több mint 350-en érkeztek. A bemutatófilmekkel, előadásokkal tarkított részletes beszámolók az első kapavágástól az utolsó simításokig betekintést nyújtottak a tervezés,
építkezés folyamatába, majd a látogatók testközelből is megszemlélhették az istállókat
és a fejőházat. A telep szakemberei kalauzolták az érdeklődőket és minden felmerülő
kérdést igyekeztek megválaszolni.
A hivatalos program végén került sor a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által alapított „TÖRZSKÖNYVEZETT HOLSTEIN-FRÍZ ÁLLOMÁNY, MINŐSÍTETT TENYÉSZÁLLAT ELŐÁLLÍTÓ ÜZEM” védjegy tablójának felavatására és a díszes tanúsító oklevél átadására. Bár az átadások időrendjében nem, de tervezésében és elkészültében az első ilyen táblánkat lepleztük le a népes szakmai közönség jelenlétében.
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KOKOFERM
KOKOFERM
Kft. Kft.
32313231
Gyöngyössolymos,
Gyöngyössolymos,
Csákkõi
Csákkõi
út 10.
út 10.
Tel/fax:
Tel/fax:
37/370-892;
37/370-892;
/370-072
/370-072
www.kokoferm.hu
www.kokoferm.hu

www.holstein.hu

LALLEMAND
LALLEMAND
ANIMAL
ANIMAL
NUTRITION
NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com
www.lallemandanimalnutrition.com
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- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.
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alapon
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tervezett
• Tudományos
• Tudományos
alapanyag-specifikus
alapanyag-specifikus
termékek
termékek

Marha az
asztalon
Most a gombócok körül kalandozunk. S mindkettő – húsból és túróból – sülve, ami nem annyira megszokott gasztronómiai kultúránkban. Viszont változatosság gyanánt érdemes kipróbálni.

Köttbullar - Svéd húsgombóc
Hozzávalók:
40 dkg darált marhahús
10 dkg darált sertéshús
10 dkg darált borjúhús
1 tojás
2 dl tej

2 dl tejföl
2 dkg zsemlemorzsa
2 dkg zabkorpa
1 fej vöröshagyma
só, bors, szerecsendió
6 evőkanál vaj

Az apróra vágott hagymát megfonnyasztjuk két evőkanálnyi vajon, közben a tejfölt és a tejet elkeverjük a morzsával és a zabkorpával. Egy másik
edényben kikeverjük a húsokat a tojással és a hagymával, majd az egészet
összevegyítjük, fűszerezzük és bő órát érni hagyjuk.
Amikor az ízek összeértek , két centi átmérőjű golyókat készítünk, amelyeket vajjal megkent tepsiben fólia alatt 200 fokon 20 percig elősütünk, majd
a fóliát levesszük, s az illatos golyókat olykor megforgatva készre sütjük
ételünket.
Eredetileg áfonyalekvárral és héjában főtt krumplival verhetetlen, de érdemes kipróbálni egy kis birslekvárral is.

Sült túrógombóc
Hozzávalók a gombóchoz:
1/2 kg túró
10 dkg cukor
1 tojás
3 zsömle
1 cs. vaníliás cukor
5-6 dkg mazsola
1 citrom reszelt héja
tej

Öntet:
2-3 dl tejföl
3 ek. cukor
1 tojás
1 cs. vaníliás cukor

Tetejére:
zsemlemorzsa
vaj
cukor
3 db száraz zsömléből másfelet annyi tejbe áztatunk, amennyit
felszív, a maradékot zsemlemorzsának ledaráljuk, reszeljük,
ahogy tetszik. Az áztatott zsömlét kicsavarjuk, a hozzávalókkal
összekeverjük. Egy jénait jól kivajazunk, a masszából nagy gombócokat készítünk, melyeket a tálba helyezünk. Erre öntjük a bekevert öntetünket, s 200 °C-os sütőben készre sütjük.
Közben egy serpenyőben vajat melegítünk, benne zsemlemorzsát
és cukrot pirítunk. A cukor közben egy kissé karamellizálódik és a
morzsa finom, édes és ropogós lesz. Ezt szórjuk a tetejére.
Ha első falásra nem fogy el, nem gond, mert a maradék sem keményedik meg, finom puha marad, a megsült tojásos tejföl pedig
lágyan krémes.
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Sajtóközlemény
(2012.
október 18. – védett szója üzemátadás)
Sajtóközlemény
(2012. október 18. – védett szója üzemátadás)

Sajtóközlemény
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külföldről beszerzett
alapanyagból
gyártva
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.
Köztudott, hogy 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 takarmánykiegészítők szükségesek. Erre kínál megoldást a SoyPreme®, amely 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 speciális gyártási metodikának köszönhetően több mint 50%-kal növelhető a fullfat szója zsír,- illetve
fehérjefrakciójának bypass értéke úgy, hogy annak emészthetősége nem változik.
A fejadagba illesztve egy komponenssel biztosítható a védett fehérje, valamint a védett zsírforrás.
Tartalmazza a tejelő tehenek számára limitáló aminosavakat, valamint az esszenciális zsírsavakat.
www.holstein.hu
Ezáltal a termék rendkívül költséghatékonyan alkalmazható.
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XIII. Holstein Világkonferencia
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE

November 5-7-e között rendezték meg Torontóban a XIII. Holstein Világkonferenciát. 43 ország több mint 600 regisztrált képviselője vett részt a háromnapos rendezvényen. A magas számú
részvétel arra enged következtetni, hogy a folyamatos adatgyűjtés, a fejlesztések, a kölcsönös tájékoztatás, valamint a holsteinfríz, mint a legjobban tejelő fajta nemesítése fontos tényező az
állattenyésztésben szerte a világon.
A Holstein-fríz Világszövetség hivatalosan 20 évvel ezelőtt alakult Budapesten.
A WHFF konferenciák és találkozók lehetőséget teremtenek az
éppen aktuális kérdések megvitatására, több aspektusból való
bemutatására.

J & L Walker Farm
A Walker Farm egy harmadik generációs, 1962-óta működő családi vállalkozás, a legnagyobb tejgazdaságok egyike Kanadában.
Ifj. Jon Walker 1996-ban vette át apjától a farmot és folyamatosan bővítették az állományt. Az 1120 tehenet a 2008-ban épített 50 állásos Westfalia típusú karusszel-, valamint egy régebbi
2×10-es parallel fejőházban fejik. Az átlagtermelés kétszeri fejés
mellett 32,3 liter/nap/tehén. A tej átvételi ára 70-75 cent/kg.

A konferencia első napján két különböző farm, valamint egy tejipari múzeum látogatása volt a program.

A farmhoz tartozó földterület 1320 hektár, amelyen kukoricát,
lucernát és szóját termesztenek. Az elmúlt években négy silótér
épült (2 szenázs, 1 kukorica és 1 kukoricaszilázs tárolására). A
több mint 1000 férőhelyes istálló kötetlen, pihenőboxos rendKanadában az agrárágazat 215.000 főt foglalkoztat. Jelenleg
12.750 farmon mintegy 1 millió tejelő tehenet tartanak. A tej
feldolgozása 453 üzemben történik, ami 22.500 munkahelyet
jelent.
Az állomány 75%-a termelésellenőrzés alatt áll, 72%-a törzskönyvezett és 66%-nak van küllemi bírálata. A kanadai Holstein
Egyesület 22 bírálója évente 250 ezer küllemi bírálatot végez.
Az összes tejtermelő tehén 94%-a a kanadai holstein-fríz fajtához tartozik.
A meglátogatott farmok és a múzeum is Ontario államban, Elgin
megyében található. A föld értéke ezen a környéken rendkívül
magas, 44 ezer dollárt is elkérnek hektáronként, ami közel 10
millió forintnak felel meg.
A kb. 200 km-es utazás során látható volt, hogy a valamikori
erdőterületeken kicsi a termőréteg és ezért a helyiek ameddig
csak lehet, kint hagyják a kukoricát, majd a szárat még tovább.
A szárral mulcsolják a földterületeket és hozzáadott nitrogénnel
csökkentik a pentozán hatást, így növelve a talaj szervesanyagtartalmát.
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szerű, felhúzható oldalfalakkal. A pihenőboxokban homokkal
almoznak, ami nagyon népszerű az ottani gazdaságokban. Ennek előnyeiről – felveszik az állatok testformáját, felszívják a
nedvességet, tisztán marad a tőgy – az előadásokon is halhattunk.
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Kanadában a nagy távolságoknak, illetve földterületek méretének köszönhetően a trágyaelhelyezés sokkal könnyebben és
olcsóbban megoldható, mint nálunk. A hatalmas beton hígtrágya tároló épületek helyett ásott tárolókba kerül az istállókból
kihordott trágya.

A hígtrágya leválasztása a homoktól először egy enyhe lejtésű
(1%-os) beton térben történik. A tovább folyó hígtrágyából szeparátor választja el a szilárd, ill. vizes fázist.
Ezt a homokülepítő betonteret hetente termelik ki és hordják
vissza tartalmát a földekre. Az alomanyag utánpótlását a gazda a
földjének mindig újabb területéről biztosítja, hiszen ne feledjük,
itt egy rendkívül gyenge minőségű, a jégkorszak gleccserei által
hátrahagyott homokszerű föld az alapkőzet.
A megszületett borjakat először egyedileg helyezik el, majd 5
hetes korukban 3-4 fős csoportokba kerülnek. 8 hetes korban
egy növendéktelepre viszik őket, ahol ellésig vannak, ezután
megint egy másik farmra szállítják őket, ahonnan pár hét termelés után kerülnek a tejelő farmra. A tejelő istállóban kizárólag
fejős állatok tartózkodnak.
A gazdaság tejtermelés ellenőrzés alatt áll, folyamatosan végeznek küllemi bírálatot. Az állomány nagy részét mesterségesen
termékenyítik. Az istálló négy különböző csoportra van felosztva, ahol háromszor inszeminálják a teheneket. Amennyiben
ekkor sem vemhesül az állat, természetes fedeztetésre kerül. A
tenyészbika szabadon mozog, háremszerű pároztatás történik,
amit szakmai, tenyésztési és munkavédelmi szempontból sem
tartunk ideálisnak. (A szerk.) Az állomány 80%-át azért mesterséges termékenyítéssel sikerül vemhesíteni. Részt vesznek a
tenyésztési programban, fogadnak fiatal tenyészbika jelölteket.
A Farm kiemelkedő, nagy genetikai értékű tehéncsaládokkal
rendelkezik, melyek képviselői a Salem Goldwin Theresa EX94, Lindenright Dundee L Laural EX-93 és a Stanhope Jordan
Trixie EX-92.
A tenyészet 2008-ban a Royal Winter Fair-en elnyerte a fiatal
tenyésztők díját, 2009-ben pedig Intermediate Champion díjjal
tértek haza. A tulajdonos nem dolgozik alkalmazottakkal, mindent szolgáltatásszerűen végeztet szaktanácsadókkal.

pihenőboxokban szintén homokkal almoznak. A teheneket 2×10
állásos parallel fejőházban fejik.

Szenvedélyes, elhivatott tenyésztő családról van szó, akik nem
csak a termelésben, de a tenyésztésben is kiváló eredményeket
értek el. Laktációs termelésük 10.975 kg, 4,21% zsír, és 3,47%
fehérje, a szomatikus sejtszám 170 ezer, amire nagyon büszkék.
Mottójuk „Pride and Joy”, azaz Büszkeség és Élvezet. Ezt a
filozófiát mutatja az is, hogy a közvetlen árutermelő épületek
mellett egy istálló a legkiválóbb show és embriódonor tehenek
számára van fenntartva. A magas genetikai értékkel rendelkező
egyedek közül a legjobbakat bemutatták, köztük egy 2003. júli-

MAPLE KEYS Farm
Szintén egy családi gazdaság, melyet a Vis házaspár két fiával és
lányukkal működtet 1993 óta. Kanadában – hasonlóan NyugatEurópához – sok a családi gazdaság, ezért az új technológiák,
állategészségügyi kérdések mellett arról is beszéltek, hogy a
gazdálkodó családok gyermekeiket hogyan ösztönözzék jobban
arra, hogy folytassák azt, amit a szülők, nagy szülők elkezdtek.
A Maple Keys Farmon az állatlétszám 600, ebből 250 a tehén.
Két teljes munkaidős férfit foglalkoztatnak mindösszesen. 250
hektár saját földterületük van, ehhez még 300-at bérelnek, amin
lucernát, kukoricát, szóját és búzát termesztenek.
Ezen a farmon is kötetlen, pihenőboxos a tartástechnológia, a
2012/5
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us 14. születésű, Gillette Cutler apaságú, 93 pontos excellent tehenet. Van egy 100 ezer kg életteljesítményű tehenük is. 15 éve
kezdték az állomány fejlesztését, azóta nem adnak el tehenet,
csak a gyengébb üszőket értékesítik. Magas az állomány hasznos élettartama, teheneik 3,5 laktációt élnek meg.
Az elmúlt években számtalan díjat nyertek különböző kiállításokon. A legjobb 4-5 tenyészállatból rendszeresen mosnak
embriót. A farmon használt tenyészbikák: Windbrook, Fever,
Lauthority, Brawler, Sid.

A konferencia második és harmadik napján szekciókra bontva
hangzottak el az előadások. Az elmúlt években a genomikai kutatások új kihívás elé állították a világ tenyésztőit. A téma súlya
és fontossága miatt két szekció is foglalkozott a kutatási eredményekkel és azok gyakorlati felhasználásának lehetőségeivel.

Dairy Heritage Múzeum

A Múzeumot az 1980-as években alapította Andy és Lotty
Kasteren. Ekkor kezdték el gyűjteni a tejtermelés-, illetve tejtermékek előállításához szükséges régi szerszámokat, tárgyakat,
hogy be tudják mutatni az előző nemzedékek által használt eszközöket, hagyományokat.

A szekciók címe illetve témakörei:
A genomikai forradalom
A genomika hatása az ágazatra
Új technológia használata a szaporodásbiológiai
mutatók javítására
A tehenek egészségügyi és állatjóléti körülményeinek
javítása
Farm fenntarthatóság biztosítása
Egyre több tejtermelés
Szekciónként három-három előadás hangzott el számos ország
kutatóinak előadásában. A tudományos előadások után a Holstein Világszövetség megtartotta soron következő Küldöttgyűlését. Egbert Feddersen elnök, valamint David Hewitt főtitkár
részletesen beszámolt az elmúlt négy év munkájáról, valamint a
Szövetség gazdálkodásáról, amelyeket a küldöttek egyhangúan
elfogadtak. A beszámolók után tisztségviselő választás következett. A WHFF új elnökének az ausztrál Mattew Shaffert választották a küldöttek. Az alelnök a holland Jos Buiting, a főtitkár
pedig a hazánkban is jól ismert David Hewitt maradt.
A konferencia és a küldöttgyűlés előadásainak angol nyelvű
anyaga honlapunkon megtalálható. Az előadásokról magyar
nyelven következő számainkban, valamint megyei rendezvényeinken részletesen beszámolunk.

A hosszú évek során rengeteg régiséget sikerült összegyűjteniük, ezért 2008-ban egy nagyobb épületet kellett vásárolniuk.
A kiállított tárgyak között megtalálhatók 1900-as évek elejéről
származó fejőberendezések, korábbi true-type tehén modellek,
tejipari eszközök, szállítási eszközök, díjak stb., mindezt megőrizve a következő generációk számára.
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Delta Refiner
(Manager x 84 Jordan x VG87 Jocko x VG87 Fatal x VG87
Jabot x VG88 Mascot)

Delta Refiner, az „Art-Acres Tex B” tehéncsaládból származik, hasonlóan mint
Win395, Paramount, valamint egy sor kiemelkedő bika, akik több ezer lányukkal
már bizonyítottak.



Kimagasló fehérje



Egyenletes termelés, magas beltartalommal



Nagyon szép, hibátlan küllem



Üszőkre is biztonsággal használható



Egészséges, magas tőgy, kitűnő illesztéssel



Közel egy szórásérték javítás hasznos élettartamban



Szomatikus sejtszámban rendkívüli



Nyitott párosítási lehetőségek (O-Man, Shottle, Goldwyn „mentes”)

Bessie

www.agroprojekt.hu
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Genom tenyészértékek
használatának tapasztalatai
Drágossy Zsolt
Fair-Cow Kft.

A genomvizsgálat 2008-ban vált elérhető gyakorlattá a holsteinfríz tenyésztésben, azóta többé-kevésbé a mindennapok részévé
vált. Természetes dolog, hogy bizonyos történéseket, újításokat
sokkal könnyebb megítélni kellő idő távolából. Nem veszem
magamnak a bátorságot, hogy ítéletet, értékelést mondjak róla,
de megpróbálom rendszerbe foglalni a mellette és ellene eddig
felmerült érveket.
A genomvizsgálat eredeti célja a fiatal, saját teljesítménnyel,
értékelt utóddal nem rendelkező tenyészállatok, elsősorban tenyészbika jelöltek genetikai értékének minél pontosabb megállapítása volt. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezt a
feladatot maximálisan teljesíti a módszer, sőt használata mára
jelentősen túl is mutat ezen.
A módszer bevezetésekor több bikaanalista – közöttük Pierre
Laliberte a Semex fő genetikusa – azt mondta, hogy a szarvasmarha tenyésztésben ez akkora előrelépés, mint a mesterséges
termékenyítés elterjedése volt. Talán többünk nevében mondhatom, ahogy ezt akkor hallottuk, reméltük, hogy nem csak nagy
szavakról van szó, de hogy nem éreztük a súlyát, az biztos.
A genomvizsgálat eredményeinek használata napjainkra egyértelműen részévé vált a tenyésztői döntéseknek, bár használatának mértékéről, módjáról még mindig vannak viták. Ezekhez a
vitákhoz szeretnék hátteret nyújtani, az eddigi gyakorlati eredmények, ismeretek összefoglalásával.
Hogyan valósultak meg az eredeti célok?
1. A világ meghatározó mesterséges termékenyítő állomásaira
ma már nem kerülhet be egyetlen bika sem genomvizsgálat
nélkül.
Mi az alapja ennek a gyakorlatnak? Nem más, mint az, hogy
a genom vizsgálatával sokkal nagyobb megbízhatósággal lehet
az adott bika tenyészértékét megbecsülni, mint korábban a pedigréindex alkalmazásával. Nézzünk erre egy példát a kanadai
tenyészértékbecslést végző cég, a CDN honlapjáról, mivel itt
megtalálhatóak a részletes pedigré értékek, illetve a genom eredmények eredményezte megbízhatóság növekedés is.
Példaként olyan bikát kerestem, aki annyira fiatal még, hogy
nem ellettek lányai, nem született utóda sem, így valamennyi
tulajdonságban tisztán a pedigré- és a genomeredmények megbízhatóságát hasonlíthatjuk össze, ez a példának vett bika a
Jetstream Genetics kínálatában szereplő Mr Moviestar Model.
Nézzük a megbízhatóság emelkedését tulajdonság csoportonként:
Tulajdonság
Termelés
Küllem
Egészség

értékelt
megbízhatóság közölt megtenyészet
utód
növekedés
bízhatóság
0
0
30-31%
66-67%
0
0
25-28%
57-63%
0
0
19-29%
47-62%
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Az előző számok alapján könnyen belátható, hogy a vizsgálat adta
előnyökről nem mondhat le egyetlen mesterséges állomás se.
2.

Genomvizsgálat eredményének figyelembevétele az ivadékvizsgálati eredmények számításánál.

Természetesen a tisztán a genomból megállapított tenyészértékeket az ivadékvizsgálatból származó eredmények
pontosítására is fel lehet használni. Ez a pontosítás különösen a
bikák első értékeléseinél jelent sokat, ott is elsősorban – a napjainkban egyre fontosabb – alacsony örökölhetőségű egészségi
tulajdonságokban. Nézzünk erre is egy átlagos példát a CDN
adatbázisából. Morsan Boris 2012 augusztusban értékelődött
először, az ide vonatkozó értékei a következők:
Tulajdonság
Termelés
Küllem
Egészség

értékelt
megbízhatóság közölt megtenyészet
utód
növekedés
bízhatóság
119
79
2-4%
92-94%
86
58
4-8%
84-89%
23-119
16-79
3-24%
76-91%

Az adatokból kitűnik, hogy az igen nagy utódszámmal először
értékelt bika esetén is jelentősen biztosabb értékeket kapunk a
genomeredmények felhasználásával. Az eredmény akkor különösen figyelemreméltó, ha azt is hozzátesszük, hogy a legnagyobb növekedést a napjainkban egyre fontosabbá váló hasznos
élettartam (24%) és nőivarú fertilitás (19%) mutatók esetében
találjuk.
3.

A bika-előállításra használt nőivarú egyedek közé (üszők és
tehenek) nem kerülhet be – vagy csak nagyon kivételes esetben – genomvizsgálattal nem rendelkező állat.

Természetesen ennek a gyakorlatnak is az alapja az, hogy valós
genetikai értékük sokkal biztosabban megítélhető a genomvizsgálat segítségével. Saját teljesítménnyel nem rendelkező üszők
esetében a változás mértéke megegyezik az első pontban leírtakkal, de nézzünk egy példát egy elsőborjas, küllemi bírálattal
rendelkező tehénre.
A példa Planet legmagasabb GLPI indexű kanadai lánya
Oconnors Planet Lucia, akinek hivatalos tenyészértéke van,
melyben saját teljesítményként 3 első befejése és küllemi bírálata szerepel:
Tulajdonság
Termelés
Küllem
Egészség

megbízhatóság
növekedés
18-25%
20-26%
19-33%

közölt
megbízhatóság
73-74%
69-71%
59-74%
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Az előzőek alapján bátran kijelenthetjük, hogy az eredetileg a
genomvizsgálat elé kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak, sőt a bika-előállítás folyamatába bevont nőivar vizsgálatával nem csak a fiatal bikák kiválasztásában, hanem a célpárosítások megtervezésében is jelentős előrelépésre ad lehetőséget.
Milyen egyéb következményei vannak a genomeredmények
használatának a tenyészbika előállítás folyamatára?
A fiatal korban a korábbiakhoz képest jelentősen megbízhatóbb
tenyészértékek arra ösztönözték a bika-előállításban dolgozó
szakembereket, hogy a magasabb genetikai értéket képviselő
legfiatalabb generációt is bevonják a bika-előállítás folyamatába.
Ezzel a gyakorlattal jelentősen le lehet rövidíteni a generációs
intervallumot, hiszen bikák esetében a korábbi 5-6 éves első értékelési kor helyett már a spermatermelés első pillanatától – kb.
egy éves kortól – kezdve használhatók bikaelőállításra. Nőivar
esetében kisebb a különbség, de azért ott sem elhanyagolható az
a másfél-két év, ami egy első laktációs tenyészértékkel rendelkező tehén és egy embriótermelésre alkalmas üsző életkora között
mutatkozik.
Az évek folyamán a csak genomeredménnyel rendelkező tenyészállatokat fokozatosan egyre nagyobb mértékben vonták be
programjaikba a mesterséges termékenyítő vállalkozások.
A 2012 év eleji helyzetről a Holstein International 2012 februári
száma közöl egy táblázatot, amelyből néhány nagyobb állomás
adatait a következő táblázatban közlöm.

érték megszerzésére irányul, míg a szaporítóanyag termelők
újabb piaci szegmenst látnak ebben a termékben, illetve költségeik csökkentésére törekszenek azzal, hogy már fiatal korában
piacképes árut termel a bika, nem csak öt éves kora után. Igazán
ez az a folyamat, ami máig tartó vitát generál a tenyésztői társadalomban.
Sok érv szól ezen bikák használata mellett, de ellen is, megpróbálom csokorba kötni őket.
Előnyök
1. 4-5 évvel fiatalabb bikák érhetőek el a hagyományos ivadékvizsgálattal szemben. Ez a különbség stabilan biztosít
egy genetikai előnyt a folyamatos genetikai előrehaladás
miatt, amit tovább növel az a tény, hogy csak a legjobb genomértékelt bikákra van valós kereslet.
2. piaci áruk – az alacsonyabb megbízhatóság miatt – alacsonyabb, mint az azonos tenyészértékű ivadékvizsgált bikáké
3. sokkal nagyobb a genetikai varianciájuk, mint idősebb társaiké
Hátrányok
1. Az azonos országban ivadékvizsgálati eredménnyel rendelkező bikáknál alacsonyabb megbízhatóság.

Mit jelent az alacsonyabb megbízhatóság? Azt, hogy a közölt
tenyészértékekhez képest nagyobb tartományban lehet az egyed
valós tenyészértéke. A gyakorlat nyelvére lefordítva ez azt jelenti, hogy a
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- Ronnybrook Prelude
- Summershade Inquirer
A táblázat adataiból látszik a sokszínűség, de egyértelműen kitű			
Moroville Mascot Brock
nik, hogy a világ meghatározó mesterséges állomásai programja			
Ricecrest Lantz
ikban egyértelműen előtérbe helyezik a legfiatalabb generációt,
			
Manat
attól sem riadva vissza, hogy a bikaelőállításra használt bika apja
Ezek
a
bikák
különböző
országokban
értékelődtek, különbösem rendelkezik utódai alapján megállapított tenyészértékkel.
ző MTÁ-k programjában szerepeltek, a közös bennük annyi,
hogy első körös tenyészértékeikkel fényévekkel jobbat ígérGenomvizsgált bikák megjelenése a spermapiacon
tek valós genetikai értéküknél. Felmerülhet a gondolat, hogy
A fiatal, magas genetikai értékű bikák használatának igénye a
kozmetikázottak voltak az eredményeik, ezt viszont az a tény
mindennapi tenyésztői munkában egyszerre merült fel a tecáfolja, hogy mindegyiküket intenzíven használta tulajdononyésztőkben és a szaporítóanyag termelő vállalkozásokban. A
suk is bikaelőállításra.
tenyésztők oldaláról az igény a lehető legmagasabb genetikai
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Hogyan lehet akkor mégis megítélni a genomvizsgálat használhatóságát a gyakorlatban?
Egyszerű a válasz, miután az egész tenyészértékbecslés statisztikai, matematikai módszereken alapul, ezeket a módszereket kell
segítségül hívni. A Genex CRI szakemberei elvégezték az ös�szehasonlítást amerikai tenyészértékek alapján, és az eredményt
honlapjukon az áprilisi hírek között „Genex Calculates Genomic
Report Card” címen közzétették.
Vizsgálatukban a 2010 augusztusban genom, míg 2012 áprilisban minimum 40 utód alapján ivadékvizsgálati eredménnyel
rendelkező 2123 bika átlagos tenyészértékét hasonlították össze,
és a változás mértékét közölték:

2.

A rutin forgalmazás megjelenésével az ivadékvizsgálat háttérbe szorulása, ezzel a későbbi – genom vizsgálat alapjául
szolgáló – referencia tenyészérték bázis szűkülése, megszűnése.

Tagadhatatlan, hogy változást hoz az ivadékvizsgálat rendszerébe is a genomvizsgálat. A mesterséges termékenyítő állomások
többsége próbálja fenntartani az eddigi rendszert, de ha őszinték
vagyunk magunkhoz, akkor ki kell mondani, hogy a rendszer
már régen nem működik az eredeti – véletlenszerű párosításon
alapuló – elvek szerint. Már a genomeredmények megjelenése
előtt is nagyon sokan a pedigréinformációk alapján célzottan
próbálták használni a fiatal bikákat itthon és a
nagyvilágban egyaránt. A pedigréinformációk
Bikák Átlagos
NM$
Tej Zsír Fehérje
NM$
TPI
HL DPR alacsony megbízhatósága miatt ennek a munszáma utódszám
megbízh.
font font
font
kának a hatékonysága nagyon kicsi volt, mégis
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105
-29
12
-11 -47
-2
-1
-0,6 0,2
csinálták, ne gondoljuk azt, hogy megbízhatóbb
információk
birtokában
megáll ez a folyamat, esetleg visszaforKüllem esetében:
dul.
A
genominformációk
megjelenésével, az ez alapján történő
Bikák száma
Átlagos utódszám
Végpont
Tőgy
üzleti célú forgalmazással a hagyományos ivadékvizsgálatnak a
1504
59
-0,20
-0,10
korlátozott mértékű és véletlenszerű szaporítóanyag felhasználására vonatkozó szabályai gyakorlatilag halálra vannak ítélve.
Ezek a számok azt mutatják, hogy populációszinten helyesen
Természetesen lehet ezt a tendenciát lassítani, de megállítani
működik a genomvizsgálat, ami természetesen nem zárja ki
biztosan nem.
egyes egyedek ettől eltérő tendenciájú tenyészérték változását
Mi lesz az eredménye ennek a folyamatnak, összeomlik az ivasem.
dékvizsgálati rendszer? Nem vagyok jós, de úgy gondolom,
hogy ha fennmaradnak a meglévő termelésellenőrzési, küllemi
Mit jelent a genom tenyészértékek alacsony megbízhatósága a
bírálati rendszerek, akkor nem. Egyszerűen annyi fog történni,
hazai gyakorlattal összevetve?
hogy a bikák eddig második körösnek hívott utódcsoportja a
A kérdés megválaszolása ebben az esetben is a számok segítsébika 5-6 éves korában fog megjelenni, jó eséllyel több országgével a legkönnyebb. A következő táblázatban hazai hivatalosan
ban egyszerre, ezzel rögtön 95-99%-os megbízhatóságot eredminősített vagy forgalmazható bikák HFTE által meghatározott
ményezve.
megbízhatósági kritériumait hasonlítom össze egy átlagos amerikai genomtenyészérték megbízhatóságával. A magyarorszáAz előző elméletre jó példa Gen-I Beq Brawler esete, aki auguszgi feltételrendszer hivatalos minimumszintjének hiányában a
tusban értékelődött először Kanadában. Brawler-t intenzíven
szomatikus sejtszám és a hasznos élettartam tulajdonságoknál
használták a kanadai tenyésztők genom információi alapján, így
feltüntettem augusztusi forgalmazásra javasolt 40 bika szélsőaz augusztusi értékeléskor már 2200 regisztrált lánya volt Kanaértékeit.
dában, amelyek közül 222 került termelési, 137 küllemi értékelésre, így rögtön 95 és 90% megOrszág
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kába.
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a
változásban
vannak
lehetőségek, veszélyek, a változásAz amerikai rendszerben a genomeredmények megbízhatóságának
lesznek
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egyaránt. Egy biztos: nyertes
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csak
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lehet,
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alkalmazkodik
a megváltozott körüleredményeket mutatna.
ményekhez.
A példát összehasonlítva a hazai követelményrendszerrel bátran
kijelenthető, hogy az amerikai genomtenyészértékek megbízhatósága eléri az itthoni hivatalos tenyészértékbecsléssel szemben
támasztott feltételeket, sőt az egészségi tulajdonságokban jelentősen meg is haladja azt.
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A sántaság alakulása hazai tehenészetekben III.
- Sikerek a sántaság megelőzésében és csökkentésében Gudaj Richárd PhD hallgató, DE AGTC; Budai Csilla, DE AGTC
Prof. Dr. Brydl Endre egyetemi tanár SZIE; Dr. Komlósi István egyetemi docens, DE AGTC

Az intenzíven termelő, több száz tehénből álló szarvasmarha-állományokban gyakran előforduló mozgásszervi rendellenesség
a sántaság. A csülökbetegségekből vagy lábszerkezeti rendellenességekből eredő sántaság nem csak állategészségügyi, állatjóléti, etikai szempontból fontos kérdés, hanem arról is tájékoztat,
hogy az állat hogyan tud alkalmazkodni a tartási, takarmányozási körülményekhez.
Az ,,Állatjóléti helyzet tanulmányozása a magyarországi tehenészetekben” című PhD dolgozat kutatási eredményeit foglaljuk
össze. A vizsgálatokat 25 gazdaságban (Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád megye) végeztük 2010 május és
2011 december között. A fejlett állattenyésztéssel rendelkező
országokban állatvédelmi szempontból már kifogásolható, ha a
szarvasmarha állomány több mint 5%-a sánta.
Az általunk végzett felmérésben csak egy gazdaság nevezhető
sántaságmentesnek, 5,8%-os aránnyal. Négy telepen 10-20%,
húsz telepen 20-50% volt a lábvég-betegséggel rendelkező szarvasmarhák aránya állományon belül. A vizsgálat során gyűjtött
adatokat ebben a közleményben hat telep alapján mutatjuk be
kiegészítve a kiválasztott hat telep vezetőjének véleményével.

években az állatjóléti szabályozások betartására még nagyobb
hangsúlyt fektet a gazdaság. Jelenleg hivatásos körmözők látják el évente kétszer az állomány csülökápolását. A szolgáltatás
igénybevételét követően csak kismértékben csökkent a sánta
egyedek száma, ami azzal magyarázható, hogy eleve kevés állatnak volt lábvég-problémája. A körmözésre nem csak a csülök
ápolása miatt van szükség, hanem gyógyítási céllal is, mivel a
Mortellaro megjelenése problémát jelent az állománynál, ezért
bevezetésre került a negyedévenkénti lábfürösztés is. A tartási
és takarmányozási körülmények javítása mellett a lábszerkezeti
rendellenességeket szelekciós munkával csökkentik. A párosítási terv összeállításánál figyelembe veszik az üszők, tehenek
lábkompozit tulajdonságait is, majd ennek alapján a legjobbnak
ítélt javító hatású bikák spermájával termékenyítenek.
A gazdaságban az egyik legnagyobb probléma, hogy a karámok
nincsenek lebetonozva, emiatt esős időben az állatokat olyan
helyre kell terelni, ahol beton van. Takács György a közeljövőben a karámokban pihenődombot szeretne kialakítani. A karámok felújítása mellett pihenőbokszos istálló építését is tervezik.

A Berettyómenti Zrt. szarvasmarha
állományának
mindössze 5,8%-a sánta. Takács György
telepvezető szerint a kiváló minőségű tömegtakarmány etetésével,
a szárazonálló tehenek egész éven
át tartó legeltetésével, padozat
tisztántartásával lehet hatékonyan
megelőzni a csülökbetegségeket.

Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt., Hajdúböszörmény
A Hajdúböszörményi Mezőgazdasági Zrt. tehénállományában a sántaság
aránya 11,4%, ami a hazai viszonyokat figyelembe véve jó eredménynek
számít.
Molnár József telepvezető külön figyelmet fordít a mechanikai sérülésekből eredő és takarmányozási hibára visszavezethető sántaság megelőzésére.

A tartás környezeti feltételeire kiemelt figyelmet fordítanak az
esztári telepen. A gazdaság háromszázas tehénlétszámmal termel, ami munkaszervezési szempontból kedvező. Az évi kétszeri körmözés, lábfürösztés és a problémás tehenek gyógykezelése könnyen megoldható ilyen létszám mellett. Az istállókban
mindig nagy mennyiségű száraz alomszalma van, ezért kevés
a csülök kopásából, sérüléséből adódó sántaság. Az istállót naponta takarítják, főleg a középső részén, – ahol az állatok nyáron
csoportosulnak –, mivel itt halmozódik fel a legtöbb trágya. Az
istálló és a fejőház közötti közlekedőutakat naponta egy-két alkalommal tisztítják, hogy a padozat csúszósságából eredő veszélyeket csökkentsék. A járófelület tisztán tartásával nem csak a fizikai sérülésből eredő lábsérüléseket szeretnék elkerülni, hanem
az alomanyagban felszaporodó baktériumok okozta dermatitis,
Mortellaro, flegmonés betegségeket is.
A tartástechnológiai tényezők mellett a kiváló minőségű takarmány beszerzésére fordít kiemelt figyelmet a gazdaság. Minden
kazalbontásnál bevizsgáltatják a szálastakarmányt és a receptúrát ennek alapján állítják össze. A táplálóanyag-forgalmi zavarok okozta laminitist ezzel is igyekeznek kivédeni. Az utóbbi

A gazdaságban a sántaság két fő okra vezethető vissza, ebből
az egyik a mechanikai eredetű sántaság. A közlekedőutakon a
betonszélek 2-3 centiméterrel magasabbak, mint a járófelület,
emiatt az állat a kiálló részen könnyen megcsúszik, letöri a körmét, ami gyakran a csülök fekélyesedéshez vezet. A fájdalmas
talpfekély miatt az állat sokat fekszik, kevesebbet tartózkodik a
jászolnál. Mivel ezeknek az állatoknak csökken a takarmányfogyasztása, ezért a kifejt tej mennyisége is visszaesik, a tehenek
testtömege is csökken, ami jelentős többletköltség a gazdaság
számára.
A másik ok a táplálóanyag-ellátási rendellenességből adódó sántaság. Ebben az esetben először bendőacidózis alakul ki, amelynek szövődményeként laminitis vagy más néven duplatalpúság
jelentkezik. Ezért az ellés körüli időszakban fokozottan figyelnek arra, hogy a takarmányban a fehérje-rost arány ne legyen
túl nagy. A hirtelen takarmányváltoztatást a lehetőségekhez mérten megpróbálják elkerülni, hogy a bendőben lévő pH, baktériumok egyensúlya ne boruljon fel. Molnár József a különböző
lábvégbetegségek kezelésére a Mátyás Csaba ágazatvezető által
1996-ban meghonosított pólyakötéses módszert használja. Véle-

Berettyómenti Zrt., Esztár
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ménye szerint a gipszpólya használata azért előnyös, mert távol
tartja a bélsarat a sebtől és nagy nedvszívó hatással rendelkezik.
A sérült körömrész tehermentesítésének finomabb technikáit,
mint például a patakenőcs alkalmazását a körmözőktől vették át,
majd fejlesztették tovább. A sántasághoz vezető bőrgyulladások
megelőzésére lábfürösztést alkalmaznak. A lábfürösztés hatékonysága akkor igazán jó, ha a 10-15 cm mély lábfürösztő tálcában a fertőtlenítő folyadék a fűkörömig ér. A lábvégek ellenálló
képességét szelekciós módszerrel is javítják. Míg húsz-harminc
évvel ezelőtt a farmagasságot helyezték előtérbe, ma jobban
koncentrálnak a lábvégek értékmérő tulajdonságait meghatározó
tényezőkre. Ezzel a módszerrel olyan lábhibákon igyekeznek javítani, mint a puha csüd, kardos vagy nyitott lábállás, gacsosság.
A telepvezető úgy gondolja, hogy a sántaság visszaszorítása nem pénz kérdése, mert a sántázás csak 13-14 liter tej
árába kerül, míg ha egy állatot sikerül meggyógyítani az
150-200 liter tej árát termeli meg.
Kasz-Farm Kft., Derecske
A szarvasmarha-állományon belül a
sántaság 15,2%. Soczó György telepvezető szerint a higiénia, fürösztés,
körmözés az állatok alapos megfigyelése, megfelelően elvégzett munka
együttesen befolyásolja a sánta állatok
számát.
A Kasz-Farm Kft. telepvezetője szerint úgy lehet hatékonyan alacsony
szinten tartani a sánta egyedek számát, hogy félévente állományszintű
körmözés végeznek. Az évi kétszeri
körmözés mellett a súlyosan beteg,
gyógykezelésre szoruló tehenek antibiotikumos kezelést kapnak.
Soczó György véleménye szerint a súlyosan sánta tehenet már
a járásáról is könnyen fel lehet ismerni. A problémás egyedeket
etetéskor és a fejőházba való felhajtás közben lehet a legkön�nyebben észrevenni. A kezdődő sántaságra az hívja fel a figyelmet, ha a tehén a jászolnál áll és nem egyformán terheli a lábait.
Ha a jászolnál több időt tölt fekvéssel, mint evéssel, az szintén
utalhat lábvégproblémára. Ha naponta több mint egy-két sánta
tehén van, akkor az adott héten külön napot jelölnek ki az állatok kezelésére. A Mortellaro-féle betegség prevenciójára nagy
hangsúlyt fektetnek, ezért hetente öt-hat napon végeznek lábfürösztést.
A pihenőbokszok padozatát kimélyítették, hogy minél több szalmával tudjanak almozni. A közlekedőutakat trágyalehúzóval
tartják tisztán, az istállókban ventillátort alkalmaznak, hogy biztosítsák a tehenek komfortzónáját. Az istálló mennyezete nem
szigetelt, ezért nyáron túl meleg van az épületben. Ennek kiküszöbölésére szélesebb gerincszellőzőt terveznek és a palatető
hőszigetelése is szándékukban áll. A telepi fejlesztések megvalósítása idő- és pénzigényes feladat. Az állandóan változó tejár
mellett kizárólag önerőből nehéz a telep korszerűsítését megoldani. Az eddig elvégzett munkákat javarészt pályázati pénzből
finanszírozták.
Soczó György azt tanácsolja, hogy olyan alapvető tevékenységeket, mint az istálló, padozat tisztántartása, gyakori lábfürösztés, körmözés, mindig időben végezzük el.
2012/5

Szarvasi Agrár Zrt., Szarvas

Temesvári Gábor telepvezető
irányítása mellett a sántaság
13,6%-kal csökkent a telepen.
Ebben a körmözés, takarmányozás és a tartástechnológia
terén történt változások együttesen játszottak szerepet.

A Szarvasi Agrár Zrt. telepén
évente kétszer körmöznek,
amit két utókezelés követ.
A csülökápolást az utóbbi időben vállalkozó végzi. A szolgáltatás igénybevétele óta ugyan nem csökkent nagymértékben a sánta egyedek száma, de alaposabb, precízebb az elvégzett munka.
Emiatt kevesebb időt és pénzt kell fordítani az utókörmözésre.
Temesvári Gábor folyamatosan jelen van a körmözésnél, hogy
ellenőrizze az elvégzett munkát és emellett saját szemmel látja
az állomány egészségügyi állapotát. Tápanyag-ellátottsági zavarból eredő sántaság nem jellemző állományon belül. A termelést elsősorban kukoricaszilázsra alapozzák. A lehetőségekhez
mérten a telepvezető a fűszenázst, fűkeverékeket is szeretné a
takarmányozási rendszerbe beépíteni. A jó minőségű fűszenázs
emészthető rost és fehérje tartalma magas, ezért kevesebb abrak
etetésével sem esik vissza a tejtermelés.
A sántaság megelőzésének és csökkentésének harmadik fontos
tényezője a tartástechnológia. A legfontosabb, hogy mindig legyen friss, száraz alomszalma az állatok alatt. Ha ezt a feltételt
nem sikerült teljesíteni, akkor a tehenek könnyebben lesántulnak, nem esznek eleget, nem termelnek. Kötetlen tartásnál a csúszós, repedezett padozat emelt betonszegélyei okozzák a legtöbb
lábsérülést.
Temesvári Gábor azt tanácsolja, hogy mivel nincs két egyforma
gazdaság, mindenkinek meg kell találnia a saját telepén megvalósítható legjobb módszert, amivel a csülökproblémák megelőzhetőek. A lényeg, hogy elérjük a legfőbb célt, az állatok igényeinek kiszolgálását.
Agrárgazdaság Kft., Debrecen

A debreceni Agrárgazdaság Kft. telepvezetője,
Dr. Kovács Barna állatorvos a jó minőségű takarmányt, lábfürösztést,
illetve a lábvég betegségek azonnali kezelését
helyezi előtérbe, melynek eredményeként a
gazdaságban 13,2%-kal
csökkent a sánta szarvasmarhák aránya.

Kovács Barna közel két éve vezeti az Agrárgazdaság Kft. debreceni tehenészeti telepét. Ez idő alatt eredményesen csökkent a
szarvasmarhák mozgásszervi rendellenességeinek előfordulása.
A gazdaságban a selejtezések nagy részét a lábvégbetegségek
miatt kellett elvégezni. A jól termelő, de súlyosan sánta teheneket eladták, az enyhén sántákat nem selejtezték le – mivel tartaniuk kell a tehénlétszámot –, de ezek az állatok a mozgásproblémák miatt sokáig kiszorultak a termelésből. Selejtezés után a
www.holstein.hu
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takarmányozási rendszert alakította át. Az ásványi anyag és vitamin kiegészítést a szarvasmarhák szükségletéhez igazította, amit
a termelt tej mennyisége és a laktációs stádium alapján tervezett
meg. A takarmány-kiegészítők közül szerves cink vagy metionin
származékokat, A, D, E-vitamin kiegészítést alkalmazott.
Kovács Barna az újfajta takarmányozás ellenére is ebben látja a
gazdaság gyengeségét. Minden megbontott silóbála, különböző
fenológiai fázisban kaszált fű- és lucernaszéna beltartalmi értéke más, amihez a szarvasmarha bendőjében élő baktériumoknak
alkalmazkodni kell. Ha nagy az eltérés a napi takarmányadagok
beltartalmában, az negatívan hat a tejtermelésre, illetve elősegíti
a laminitis kialakulását.
Miután sikerült kialakítani a takarmányreceptúrát, a tartástechnológiai hiányokat kezdték el pótolni a gazdaságban. A
közlekedőutak betonpadozatát felújították, új lábfürösztőket vásároltak. A padozat minőségének (felületi kiképzés, csúszósság
megszüntetése) javításával, lábfürösztési program kialakításával
eredményesen csökkentették a szarvasmarha-állományban előforduló sántasági esetek számát. Mivel Kovács Barna egy személyben telepvezető és állatorvos is, ezért ha sánta tehenet lát
megvizsgálja, majd ellátásban részesíti. A munkáját még hatékonyabban tudná végezni, ha a telepen rajta kívül lenne még olyan
ember, aki tud körmözni.
Kovács Barna irányelve, hogy ha probléma van a telepen, azt
meg kell oldani!
Farmer Tej Kft., Nagymágocs
A Farmer Tej Kft-ben az új telepvezető, Krajecz Atilla a körmözési és fürösztési módszereken változtatott, illetve csúszásmen-

tessé tette a közlekedőutakat, így 12,3%-kal tudta csökkenteni a
gazdaságban a sántaság mértékét.
Mióta képesítéssel rendelkező körmözőcsoport végzi a
lábvégápolást a telepen, azóta hatékonyabb, gyorsabb a munka.
Korábban a telepen dolgozók végezték a körmözést, ami akár
három hónapig is eltartott. Ma már a körmözők két hét alatt elvégzik ugyanezt a munkát. A hivatásos csapat mellett továbbra
is szükség van a telepen dolgozók munkájára, akik behajtják a
kalodába a teheneket, segítenek kiválogatni a csoportot, a súlyos
eseteket kiveszik az elletőből és a kalodához terelik a teheneket.
Az elkopott, csúszóssá vált betonpadozatot felújították a
felhajtóutaknál, a fejőház előtt, hogy a tehenek lába ne ficamodjon ki, ne csússzon szét. A lábfürösztési rendszert is átalakították,
almozáshoz kukoricaszárat használnak, aminek jó a nedvszívó
képessége. Ennek ellenére a lábfertőtlenítést a fejlesztésre szoruló területek közé sorolják, mert a Mortellaró kiirtása nagyon
nehéz. A fejlesztések egyik akadálya az idő, hiszen a tervezés,
előkészítés és megvalósulás nem azonnali folyamat. A fejlesztési célok között szerepel a lábfürösztő folyosók kialakítása.
A telepvezető véleménye szerit a legfontosabb a körmözés, hiszen a lábvég ápolását akkor sem szabad mellőzni, ha a szarvasmarháknak nincs komoly problémája.
Szeretnénk köszönetet mondani a 25 gazdaság vezetőjének,
amiért megosztotta a tapasztalatait és a 6 gazdaság vezetőjének,
akik vállalták az interjút. A Leholand Kft. vezetőjének, Dr. Lehoczky Jánosnak, amiért munkánkhoz elérhetőséget biztosított,
megosztotta tapasztalatait és kutatómunkánk során irányt mutatott. Szeretnénk megköszönni a segítséget Matuz Melindának,
aki segített a cikk összeállításában, megírásában.

Futóműfelújítás
Professzionális csülökkörmöző
kalodák Hollandiából
WOPA Bv gyártmány
áthajtó jellegű kaloda
horganyzott vázszerkezettel
önbiztosító emelő-rögzítőkkel
CE jelzéssel, munkavédelmi leírással.
A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat
kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek,
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.
Dr. Lehoczky János
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72.
Tel/fax: 63/364-361 Mobil: 30/487-3820, 30/9453-764
web: www.leholand.hu e-mail: leholand@leholand.hu
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011HO10360

AltaAVALON
Farnear-TBR AltaAVALON-ET TV TL TY
Mac x Shottle x AltaFINLEY

Coopon Avalon Ninny • Coopon Farms; Canada
011HO10469

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

Alta Genetics Hungary Kft.
2012/5

2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 13.
Tel: 26/713-126 Fax: 26/713-1 27
www.holstein.hu
iroda@altagenetics.hu • www.altagenetics.hu
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Miért sárga a tehenek farka?
dr. Hoffmann Dénes
telepvezető, Bóly Zrt., Csípőteleki tehenészet

Ez a leggyakrabban feltett kérdés, amit a Bóly Zrt. tehenészetébe, Csípőtelekre látogatók feltesznek, amikor a 72 állásos körforgós fejőház galériájából nézzük, ahogy a tehenek elhaladnak
előttünk. Van, aki egy rövid válasszal beéri, de a legtöbb érdeklődőben még további kérdések is megfogalmazódnak, például:
mikor, hogyan, milyen gyakran, hol krétáztok? És ez hatékony?
A teheneken látunk számokat, más színeket, jelöléseket, ezek mit
jelentenek?
2011 márciusában és augusztusában a munkáltatónk, a Bóly Zrt.
finanszírozásával tanulmányúton voltunk az Amerikai Egyesült
Államokban, Washington Államban. A tréningen ágazatvezető,
telepvezető, állattenyésztési mérnök, állatorvos és inszeminátor
munkakörben dolgozó kollégáimmal vettem részt. Az utak célja,
hogy az épülő tehenészeti telepünket a jelenleg ismert leghatékonyabb módszerek alkalmazásával működtessük. Korábban
már hallottunk róla, de itt láttuk először élőben a krétázásos
ivarzás megfigyelő módszert, melynek lényege, hogy mindennap a tehenek faroktövét zsírkrétával megjelölik. A jelölésnek
legalább 2 ujjnyi szélesnek és 10 cm hosszúnak kell lennie, valamint a faroktövön lévő szőrszálakat felfelé állítva rögzítenie
kell. Ezt követően a tehenek teszik a dolgukat, nekünk másnap
csak olvasni kell a jelekből.
Második utunkról hazatérve azonnal ki is próbáltuk, bár akkor
még a fejőházból kijövő állatokat a folyosón állítottuk meg és ott
krétáztuk. Természetesen a kísérleti időszakban nem hagytunk
fel az ez ideig alkalmazott humán ivarzás megfigyeléssel, de
azonnal feltűnt, hogy 30-35%-kal több ivarzó tehenet találtunk
ezzel az új módszerrel. A másik paraméter, ami azonnal mutatta,
hogy jó úton járunk, az a hetente elvégzett ultrahangos vemhességvizsgálat eredménye. A vemhes tehenek aránya a vizsgálatra kiállított tehenek számához viszonyítva 50%-ról, 70-75%-ra
nőtt.
Később, az új, nyaklefogóval szerelt istállók
átvételét követően a
krétázásra az istállóban kerül sor, miután
a csoport tehenei a fejőházból visszatérnek
és rögzítésre kerülnek.
Ezzel egy időben az
inszeminátor az előző
napi jelöléseket is elbírálja, a lekopott krétajeleket keresi. A megtalált egyedeket elbírálja ivarzási tünetek, petefészekvizsgálat
alapján és amennyiben az állat ivarzik, a helyszínen termékenyíti a párosítási tervben szereplő bika spermájával. A termékenyítést követően az ágyéktájékra az aktuális dátumot ráírja, azért,
hogy másnap már messziről lássa, ha újra le lett ugrálva, hogy a
tehén előző nap termékenyítve lett. A kréta annyira ellenáll az
időjárási viszontagságoknak, hogy az utolsó frissítést követően
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2-3 hétig látható még
a tehén farkán.
Jogosan merül fel a
kérdés, akkor miért
kell naponta frissíteni a jeleket? Azért,
mert az inszeminátor
így kénytelen minden
tehénre ránézni, nem
siklik el az ivarzó
egyedek felett. Telepünkön a jelölésre csoportonként – ami 275 tehenet jelent – 8-10
percre van szüksége.
Igyekszünk lehetőleg minden kezelést, beavatkozást az istállóban elvégezni, mert így az állatok lényegesen kisebb stressznek
vannak kitéve. Az állományunk nagysága megköveteli, hogy az
állatokról minél gyorsabban, minél egyszerűbben, az istállóban
elvégzendő munkákhoz minél több információt kapjunk. Erre a
célra is kitűnően alkalmazható a zsírkréta, információhordozó
felületként pedig a tehenet használjuk, ugyanis a tehenek faráról,
hátáról olvassuk le a fontosabb adatokat. Néhány példa: az ellés
dátumát írjuk a tehenek farára, a selejt teheneket a hátcsigolyák
tájékán x-szel jelöljük, a fogadó istállóban a kezelések rövidítését írjuk a tehén hátára. Természetesen mindezeket papíron is
rögzítjük. A kréta több színben kapható, így megkülönböztethetünk kisebb tehéncsoportokat is. Telepünkön az Ovsynch protokollal egyszerre indított tehenek faroktövét egy eltérő színnel
jelöljük, így nem kell a további kezeléseknél és a termékenyítésnél a csoport egyedeit fülszám szerint, listáról keresni. Természetesen ezek a jelölések telepspecifikusak, a színek és jelek
kombinációjának tárháza szinte kimeríthetetlen.
Nem hátrány, ha egy egyszerű, olcsó és gyors eljárás hatékony
is. Az ivarzás megfigyelés hatékonyságát az ivarzó egyedek
felderítésének arányával jellemezzük, azaz a megtalált ivarzó
egyedek számát el kell osztani a potenciálisan termékenyíthető
egyedek számával. Akkor megfelelő az ivarzás megfigyelő rendszerünk, ha ez a szám magasabb, mint 80%. Mióta ezt a módszert alkalmazzuk, folyamatosan meghaladtuk ezt a szintet, még
a nyári nagy hőségben is.
Összefoglalva a leírt módszer kön�nyen, egyszerűen és
jól alkalmazható alternatíva az ivarzó
egyedek felderítésére, a magasabb
vemhes szám elérésére, a két ellés
közötti idő lerövidítésére.
2012/5
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A PIACVEZETŐ IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER
Már több mint 40 működő rendszer Magyarországon!
-

24 órás ivarzás megfigyelés az év minden napján

-

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

-

Csendes és/vagy éjszaka ivarzó egyedek felismerése

-

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

-

Hazai telepirányítási programokkal összekapcsolható

-

Magyar nyelvű, fejőgép márkáktól független, azokkal kompatibilis

-

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

-

Rövidebb két ellés közötti idő, javuló spermaindex,
alacsonyabb gyógyszerköltség

-

Tehén és üsző állományra egyaránt használható

-

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

BOSMARK KFT., 2051 Biatorbágy, Erdővári Ipartelep - Hrsz 060/4, Hungary
Tel.: +36 23 310 132, Fax: +36 23 310 122, Mobile: +36 30 986 93 55
2012/5
E-mail: bosmark@bosmark.hu | www.bosmark.hu
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Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Hogy is van ez a pénztárgéppel?
„Harmadával csökkentené a fekete- és a szürkegazdaságot Matolcsy György a hazai kiskereskedelemben, vendéglátásban és
azoknál a szolgáltatásoknál, ahol kassza üzemel. A nemzetgazdasági miniszter ötlete szerint mind a 400 ezer hazai pénztárgépbe „beépítenének” olyan „online eszközt”, amivel az közvetlen
összeköttetésbe kerülne a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
szervereivel. Ettől a nemzetgazdasági miniszter szerint 95 milliárd forint többlet-áfabevétel folyna be a büdzsébe, azaz durván
500 milliárd forintnyi forgalom fehéredne ki.”
1. Ha tudjuk, hogy mennyit nyúlnak le ezek a szektorok, akkor
eddig miért hagytuk? Ezzel például máris ellensúlyozni lehetne
az alacsonyabb forgalmi adót az élelmiszergazdaságban. A bevezetés előtt menjünk el tanulmányútra olyan helyekre, ahol már
van ilyen rendszer! Sok tapasztalatuk lehet abban, hogy lehet ezt
is kijátszani. A közeli Szerbiában is van valami hasonló.
2. Mi van azokkal a tételekkel, amiket nem is ütnek be a pénztárgépbe? Azt nem tudja a chip jelenteni. Most is regisztráltak a
pénztárgépek, a rajtuk átfolyó tételek számon kérhetők. Honnan
lesz többletbevétel? Nem lehet, hogy a chip-es gépbe még kevesebbet ütnének be?
3. A Tesco pénztáros minapi bemondása, miszerint trükköznek
a pénztárgépekkel, betette a bogarat a fülembe. Hiszen ezek is
csak szoftverrel működő gépek, ügyes programozók „csodákat”
művelhetnek velük.
Elemzés
Az előző szám Agrár Európa Rovatában a világpiaci eseményeket – főleg áralakulásokat – boncolgattuk. Nem tartom megkerülhetőnek, hogy ennek fejleményeit is nyomon kövessük.
Az árak felpattanása, amelyről korábban beszámoltam, folytatódik. Ez főleg az USÁ-ból induló tendencia, de határozott. Ami
pedig még ennél is fontosabb, az európai piacon is tetten érhető.
36
34

Az emelkedő trendet a tejtermékek piacai is visszaigazolják.
Lássuk először az amerikai soványtejpor árakat. A piros vonal
jelzi, hogy erős alapokkal rendelkező elrugaszkodásról van szó.
Érdemes megfigyelni, hogy az amerikai adatok október elején
már tartalmazzák a szeptemberi árakat.

Hasonló képet mutat a lengyel soványtejpor árak alakulása is.

A következő ábra is alátámasztja az emelkedést. A német (zöld)
az amerikai (piros) és az óceániai (kék) soványtejpor árakat mutatja, és látható az általános emelkedési trend.
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Fonterra és USA tejárak, euró/100kg

22

2010 január - 2012 szeptember
ay

Se Jul
y
pt
em
be
r

M

ay

Se Jul
y
pt
em
No ber
ve
m
be
r
Ja
nu
ar
y
M
ar
ch

M

ay

Se Jul
y
pt
em
be
No
r
ve
m
be
r
Ja
nu
ar
y
M
ar
ch

M

ry

M

Ja
nu
a

ar
ch

20

Forrás: USDA
46 Holstein Magazin

2012/5

Agrár Európa
A trendek követése mindannyiunk számára nélkülözhetetlen.
Úgy kell kialakítanunk napirendünket, hogy helye legyen benne
az alapvető piaci információk áttekintésének. Az olyan kiadványok, mint amiket az Egyesület eljuttat Önökhöz, tartalmazzák
azokat a forrásokat, ahonnan ezekhez akár naponta frissíthetik.
Harc az árrobbanás ellen
A Parlament őszi ülésszakát megnyitó napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök azt mondta, hogy „Magyarországnak is
fel kell készülnie az élelmiszer-árrobbanásra, ezért az ősz során
a gazdasági és vidékfejlesztési tárca külön munkacsoportja készíti fel a nemzetgazdaságot a jövő év tavaszán várható nehéz
világhelyzetre. A világ mezőgazdaságában kialakult helyzet súlyos és fenyegető” - fogalmazott a kormányfő. Kiemelte: élelmiszer-árrobbanás fenyeget, nyomában társadalmi nyugtalanság,
feszültség, sőt konfliktusok alakulhatnak ki a világ különböző
pontjain. Ennek azért érdemes utánagondolni!
A nyilatkozat ugyanis nagyon érdekes időpontban hangzott el.
A világpiac áremelkedések a nyár elején indultak és mostanra
elértek a magyarországi fogyasztói árak szintjéig. A jövő év tavaszára szinte biztos, hogy e hullámnak a nehezén túl leszünk.
A tavaszi időzítés tehát már a következő hullámnak illetve hullámoknak szólhat, némi politikai tőkekovácsolással egybekötve.
Ez nem baj. Sőt! Évek óta küzdünk azzal, hogy nem kap elég
figyelmet az ágazatunk. Most jó alkalom nyílik arra, hogy eljussanak az üzenetek a kormányzathoz. Alapvetően ugyanis abból
indulunk ki, hogy a felállításra kerülő munkacsoportban lesznek
külső szakértők is. Munkájukat segítendő engedünk most szabad
folyást a gondolatoknak, s töprengünk el azon, milyen eszközök
állhatnak rendelkezésre az áremelkedések tompítására.
Ehhez előbb a következő cölöpöket kell leverni:
1. A világpiaci árak tőlünk függetlenül mozognak, befolyásunk nincs rájuk;
2. Hatásuk alól nem tudjuk kihúzni magunkat, nálunk is érvényesülni fognak, legfeljebb tompítani lehet módunk;
3. Ismernünk kell a működés, a világpiaci ármozgások alapjait, hátterét, így előre jelezhetők, kihasználhatók, illetve
időben fel lehet rájuk készülni;
4. Ismernünk kell a hazai élelmiszerárak kialakulásnak körülményeit ahhoz, hogy érdemben tudjunk beavatkozni. Itt
árszerkezeti, gazdálkodási körülményekben, erőviszonyokban rejlő tényezőket kell feltárni.
Mindezek fényében számba kell venni eszközeinket, szövetségeseinket, lehetőségeinket, de legfőképpen céljainkat. Amen�nyiben a cél a fentebb említett áremelő hatás csökkentése, akkor
az állami eszközök az adórendszerben, hatósági munkában és
a kommunikációban keresendők. A közvetlen eszközök tárháza
kicsi, csak az adórendszeren keresztül lehet így beavatkozni. Az
élelmiszerek forgalmi adó mértékének csökkentése lassan állandó napirendi téma. Magyarországon - EU-s viszonylatban - az
élelmiszerek forgalmi adója kiemelkedően magas. A kedvezményes kulcsok csak szűk termékkört érintenek. Amennyiben ezen
adókulcs jelentősen csökken, akkor sincs biztosíték arra, hogy
érdemben és tartósan változtatná az élelmiszerárakat a fogyasztói szinten. Ennek alapvetően az az oka, hogy a magas adókulcs
csak egy azon tényezők között, amelyek miatt az élelmiszerárak
magasak, illetve emelkednek. A kismértékű, vagy szűk termékkört érintő áfa-csökkentéssel nem lehet elérni a fenti célt.
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A költségvetés helyzete azonban most sem teszi lehetővé a forgalmi adókulcs mérséklését, de. De nem szabad megfeledkezni
arról, hogy közelednek a választások, és értékes politikai tőke
kovácsolható mindenből, ami olcsóbb élelmiszerről szól. Hogy
mibe kerül? Az más kérdés. Hogy hová kerül? Mármint amiről
lemond az államkassza. Megér egy misét.
Az előállítási költségek folyamatos emelkedése, az alap- és segédanyagok, a munkaerő magas költsége, az energia, az állammal szembeni kötelezettségek szintje, a szállítás és forgalomba
hozatal költségei jönnek itt elsősorban szóba. Ez már a közvetett
beavatkozási terület. Tehát amikor az élelmiszer előállításának
költségét csökkenve próbáljuk a világpiaci hatásokat mérsékelni. A tennivalók, beavatkozási pontok sora e területen igen széles. Csak ötletszinten néhány:
• A munkaerő költségeinek csökkentése (pl. járulékok, minimálbér, elvárt béremelés);
• Az élelmiszertermelést terhelő adók csökkentése (pl. NETA,
jövedéki adó);
• A környezetvédelmi termékdíj átgondolása;
• A másodlagos élelmiszervizsgálat díja, és általában hatósági
díjak.
Jól érzékelhető, hogy ezek is jellemzően az államkasszába befolyó pénzek áramát szűkítenék, és konkrétan az élelmiszer előállítás költségein keresztül hatnának. Vannak azonban olyan lehetőségek, amelyek még közvetettebben tudnának segíteni. Ilyen
az önellátás, a közvetlen élelmiszer beszerzés, a helyi piacokon
keresztüli élelmiszerlánc-rövidítés területe. Ezek egymással szorosan összefüggő területek. Működésük jogszabályokkal illetve
hatósági hozzáállással való segítése mérsékli a világpiaci kitettséget. Napjainkban egyre többen fedezik fel újra a kiskerteket,
alakítanak ki konyhakerteket, szerzik be élelmük egy részét közvetlenül termelőtől. Ezek a csatornák sosem fogják megingatni a
hálózatos kiskereskedelem dominanciáját, de egy széles termelői és kisfeldolgozói rétegnek jelentenek életteret, és tesznek lehetővé kedvező ár-érték arányú élelmiszerhez való hozzájutást.
Ezek az értékesítési formák egymást erősítő hatásúak. A tudatos
élelmiszer-vásárlás és fogyasztás felé irányítják az embereket.
Vegyünk egy jó példát! Az egyre terjedő beszerzői, bevásárlói
körök, akik közösen rendelnek meg élelmiszert a termelőtől, feldolgozótól, megtanítanak előre arra, hogy előre megtervezzük
mintegy egy heti étkezésünket. Ez nem csak olcsóbb, hanem kevesebb hulladékkal is jár.
Az aszály, ami tényleges takarmányhiányt is okoz, tovább növeli azon motiváció sorát, amelyek az áremelkedések hatásainak
mérséklésére indítja a kormányzatot. Ez alkalmat ad arra, hogy a
munkacsoport célját még nagyobb perspektívából is megközelítsük. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés hatékonyságáról, versenyképességéről van szó. Akkor van módunk olcsóbban
előállítani az élelmiszert, ha egyeztetett stratégia mentén, jobban
kihasználjuk termelési adottságainkat és a piaci lehetőségeket.
A gondolatsor végén álljon itt egy makrogazdasági eszköz is, a
forint árfolyamának befolyásolása.
Mindebből kitűnik, hogy van némi mozgástér az élelmiszer-árrobbanás hatásainak mérséklésére, de csak igen erős kormányzati elkötelezettséggel lehet értékelhető eredményeket elérni.
www.holstein.hu
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Forrás: AKI adatok alapján saját számítás

Csülökkörmöző
tanfolyam
A hat nap alatt (lehet egy, vagy több alkalmas) zajló
képzés során a résztvevők elsajátítják az alapvető munkavédelmi, anatómiai és kórtani ismereteket, a betegségek kezelési és megelőzési lehetőségeit, és a tehermentesítő csülökkörmözés gyakorlatát, amellyel alkalmasak
lesznek szarvasmarha állományok lábvégápolásával
kapcsolatos feladatok szakszerű elvégzésére.

2012.

A kétféle ár megkülönböztetésére álljon itt az AKI alap és átlagár adatsor. A kettő csak kis mértékben tér el egymástól így,
az országos átlagok szintjén. A különbségüket kiszámolva és
trendjét megvizsgálva azt látjuk, hogy a csatlakozás éve óta az
határozottan növekszik. Ennek oka alapvetően a kínálat erre az
időszakra eső mérséklődése, valamint a különleges minőség magasabb hozzáadott értéke (például sajttej, biotej).
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Csülökkörmöző tanfolyam indul a Szent István Egyetem
szervezésében Jászapátiban!
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Magyarország
Aktuális hír, hogy nem változik a tej alapárának éves átlaga,
azaz nem módosította 86 forintos kilogrammonkénti előrejelzését a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács az idei kvótaévre (2012. április 1- 2013 március 31). Az elnökség azért határozott így, mert a nyerstej felvásárlási árának a kvótaév elején
tapasztalt jelentős csökkenése után az árak jelenlegi mérsékelt,
majd - a szakértők szerint - októbertől várható élénkebb ütemű
növekedése megerősíti a testület az éves átlagárra vonatkozó
prognózisának realitását és annak fenntartását. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a tej idei kvótaévre vonatkozó
alapárára történő előrejelzését ez év április elején tette közzé. Az
alapár 3,6 százalékos zsírtartalmú és 3,25 százalékos fehérjetartalmú extra minőségi kategóriába sorolt nyerstejre vonatkozik.
A szakmaközi szervezet elnöksége a prognózist a kvótaév során
negyedévente vizsgálja felül, és indokolt esetben módosítja is
azt.
Az első nyolc havi nyerstej átlagár éppen 86 forintot mutat. Ez
persze nem az alapár, de valahol magyarázat arra, hogy nem változott a fenti prognózis. A csökkenő tendencia véget ért, amit
augusztusi adatok már nálunk is jeleznek. A nyerstej átlagára
79,28 Ft/kg volt, ami ugyan még nem emelkedés, de legalább a
nemzetközi mozgások alapján jelzi a trendfordulót.

Tandíj: 77.000,- Ft+ÁFA, amely tartalmazza a szállás
és a telep közötti szállítás, valamint a gyakorlathoz
szükséges eszközök költségét.
Oktató: DR. LEHOCZKY JÁNOS (Leholand)
Várható kezdés: 2013. április
Jelentkezés határideje: 2013. március 4.

A nyerstej havi
alap- és átlagára, Ft/kg
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Részletes tájékoztató elérhető:
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Brachyspina és a tejelő marha egyéb káros hatású génjei,
avagy a fürdővízzel a gyereket is kiöntsük?
J.P. Chesnais
Senior Geneticist, The Semex Alliance
Terhelt gének és a haplotípusok
Szinte minden egyed génkészletében előfordulnak mutációk,
melyek ha az anyai és apai oldalon egyaránt megtalálhatóak, akkor a születendő egyed életképtelen embrióként még a születés
előtt elpusztul. Ez az a jelenség, melyet a genetikusok ”genetikai
terheltségnek” neveznek. Értelemszerűen sem az emberek, sem
a tehenek nem rendelkeznek a terheltség hordozását illető választás adta szabadság lehetőségével. E terheltséget okozó mutációk egy fontos génszakasz helyes működését akadályozzák
meg. Ugyanakkor minden génből két kópia öröklődik, egyik az
anyától, a másik az apától. Ha az egyik kópia mutációval terhelt,
és a másik nem, akkor a feladatát ellátó működőképes génnek
köszönhetően nem mutatkozik mérhető teljesítményromlás.
Probléma abban az esetben jelentkezik, ha az embrió ugyanazon
génszakasz káros kópiáival rendelkezik az anyai és az apai oldalról egyaránt. A betegség tüneteit nem mutató hordozó egyedek
révén (amelyek csak az egyik szülőtől örököltek mutáns gént) a
populációban folyamatosan jelen vannak a mutáns gének. A legtöbb genetikai terheltséget okozó génmutáció kiléte még ismeretlen, azonban a genomikának köszönhetően egyre több felfedezésére került sor és kerül sor a továbbiakban. Ilyenek például
a BLAD, a CVM, a Brachyspina, valamint a fertilitási eredményeket befolyásoló haplotípusok, melyek létezéséről amerikai
kutatók számoltak be (VanRaden et al, 2011). Egyetlen fontos
kulcskérdés vetődik fel: Vajon minden ismert mutációtól meg
kellene szabadulnunk? Ha igen, akkor mennyi lenni a haszna,
és ha nem, akkor milyen költségvonzattal kellene számolnunk?

nyek javítása a mutáns gének előfordulási gyakoriságának csökkenéséhez vezet. E csökkenés csak fokozatos, hiszen a fertilitást
nem csak a káros gének jelenléte határozza meg, hanem sok más
gén által is befolyásolt. Ezt bizonyítja számos mutáns génnel
rendelkező tehén és bika kiváló fertilitási tenyészértéke is. Jól
példázza ezt az eshetőséget O-Man esete, aki az imént említett
haplotípusok közül hordoz egyet, ennek ellenére mind a lányai,
mind a saját fertilitási eredményei jók. Ez egyszerűen magyarázható, hiszen a hordozó egyed az egyik szülői oldalról mutáns
génnel rendelkezik, míg a másik oldalról egy jól működő kópiát
örökölt, így kiváló fertilitási teljesítményt mutat. Emellett lehetséges, hogy O-Man mentes egy eddig ismeretlen terhelt géntől,
mely a többi bika esetében megtalálható. Egy mutáns gén hordozóit kizárni a tenyésztésből, a jövő genetikájának felépítéséből,
olyan mintha a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntenénk.
A ma is alkalmazott tenyészértékbecslés gyakorlatának köszönhetően (NRR, SCR, DF, DPR tenyészértékek) létezik egy hatásosabb módszer, mellyel kiválaszthatóak a kiváló fertilitással
rendelkező egyedek.

Káros gének és a fertilitási teljesítmény becslése
Fontos megjegyezni, hogy a bikák és a tehenek fertilitására vonatkozó genetikai és genomikus tenyészértékbecslés révén már
rendelkezésre állnak azon eszközök, melyek segítségével fokozatosan csökkenthető a terheltséget okozó mutáns gének elterjedése. Az életképtelen embriók keletkezése természetesen rontja
a vemhesülési arányt, így értelemszerűen a fertilitási eredmé-

Genetikai terheltséget hordozó bika használatának haszna
és költségvonzata
A kérdés megválaszolásához hasonlítsuk össze a 600 $NM-vel
rendelkező Brachispyna pozitív A-jelű, és az 550 $NM-vel rendelkező, az eddigi ismeretek alapján mutáns génektől mentes
B-jelű bika teljesítményét! Feltételezzük, hogy mindkét bika
véletlenszerűen lett 100 tehénnel párosítva, és minden nyitott
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Káros gének és a gazdasági szempontból értékes értékmérő
tulajdonságok
A szelekciós szempontokban megjelenő tulajdonságok sora nem
szűkíthető le csupán a fertilitásra, noha egy minden kétséget
kizáróan fontos tulajdonságról is beszélünk. A szelekció során
figyelembe vett értékmérők esetében a termelési teljesítményt
alapvetően befolyásoló tulajdonságok széles skálájáról van szó,
úgy, mint például a termelési, a hasznos élettartam, a küllemi,
vagy a szomatikus sejtszámra vonatkozó értékmérőkről. E tulajdonságokra történő egyidejű hatékony szelekció a szelekciós indexek használatával lehetséges. Egy adott tulajdonság egy
másik értékmérőhöz viszonyított indexen belüli súlyozása a tulajdonságok ökonómiai értékétől függ. A szelekciós index használatával egy adott tulajdonság esetében mért gyengébb teljesítményt kompenzálhatja egy másik értékmérő esetében tapasztalt
nagyobb teljesítmény. Vegyünk például egy bikát, mely bár kisebb fehérjetermeléssel bír, mint egy másik bika, de kedvezőbb a
szomatikus sejtszám, illetve a hasznos élettartam mutatója, így a
másik bikánál nagyobb indexszel rendelkezik és feltételezhetően
preferáltabb lesz a tenyésztők körében is. Hasonló elvek alapján
a genetikai terheltséget hordozó tehén vagy bika tenyésztésben
tartásáról szóló döntést megelőzően minden esetben mérlegelni
kell a haszon- és költségvonzatot is.
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nap költsége 4,5 $, mely tartalmazza a szaporítóanyag és a
Brachispyna esetében a vemhesség 5-10. napja közötti embrióelhalás költségét.
Tekintve, hogy a holstein-fríz fajta esetében a Brachispyna előfordulási gyakorisága 6%, várhatóan 100 tehénből átlagosan 6
hordozza e genetikai terheltséget. Figyelembe véve, hogy csupán a hordozó bika hordozó tehénnel történő párosítása eredményez életképtelen embriót, (és akkor is csak az esetek 25%-ban)
így az A-bika esetében 100 párosításból átlagosan 1,5 termékenyítés végződik embrióelhalással. Az érintett tehenek esetében
a nyitott napok száma átlagosan 30 nappal növekszik meg, így
a termékenyítés során tapasztalt veszteség összege: 1,5 × 30 ×
4,5 $ /100 = 2 $, azaz, A-bika esetében 2 $-ral nagyobb költséget
jelent a genetikai terheltség miatt megnövekedett nyitott napok
száma, mint a B-bika esetében.
33%-os vemhesülési arányt, 0,5-ös ivararányt és az üszőborjak születéstől ellésig történő 80%-os túlélési valószínűségét
figyelembe véve, bikánként 13 nőivarú utóddal számolhatunk.
A-bika lányai 50 $NM előnnyel rendelkeznek B-bika lányaival
szemben: 13 × 50 $NM = $650, vagy 6,5 $ termékenyítésenként. Tehát az előbb említett 100 véletlenszerű párosítást követően A-bika előnye 450 $NM B-bika előtt. E gondolatmenetet
folytatva alapvetően elmondható, hogy a Brachispyna hordozó
bikák $NM-becslése során kapott értéket az alábbi módon kellene csökkenteni: 50 × 2/6,5 = 15 ponttal átlagosan, és nem többel.
A legtöbb ismert genetikai terheltség esetében is hasonló módon
lehetne eljárni, korrigálva a képletet a terheltség populációban
való előfordulási gyakoriságával, mely a legtöbb esetben nem
éri el a 6%-ot.
Párosítási program használata
A párosításonkénti 2 $-os költség túlbecsültnek tekinthető, ha
módunkban áll egy megfelelő párosítási program segítségével
elkerülni az azonos genetikai terheltséget hordozó egyedek párosítását. Használatával elkerülhető a mutációt vagy a fertilitást
befolyásoló haplotípust hordozó apától származó tehén azonos
génmutációt hordozó bikával történő párosítása. A párosítási
program alkalmazásával a hordozó bikák használatának termékenyítésenként számolt plusz költsége lecsökkenthető az előbb
említett 2 $-os értékről, és az azonos terheltséget hordozó egyedek párosításának valószínűsége is minimálisra csökkenthető.
Ezek szerint felesleges azonosítani a genetikai terheltségeket
hordozó egyedeket?
Nem, a mutáns gének azonosítása továbbra is fontos, hiszen ezen

információk segítségével tudjuk a párosítási programok használatával elkerülni az azonos mutációt hordozó egyedek egymással történő párosítását. Másodszor, ennek segítségével sikerülhet
fokozatosan csökkenteni a mutációk előfordulási gyakoriságát
egy adott populációban. Mindamellett azonban óvatosan, a mutációkat hordozó egyedek értékes génjeinek megőrzésével kell
mindezt végrehajtani. E folyamat lényegében azt jelenti, hogy
elegendő utódot, főként hím ivarú utódot kell nyerni a mutációt
hordozó, ám értékes genetikai állománnyal rendelkező bikáktól, melyek utódjaikban már terheltségtől mentesen örökítik tovább az értékes szülői géneket. E folyamatban nagy segítséget
nyújt, mind a 6K, mind az 50K panelekkel végzett genomikus
tenyészértékbecslés, mely során a tenyészértékek mellett gyorsan információt kapunk valamennyi eddig ismert mutáció jelenlétéről is.
A kevesebb utódszám miatt a csúcsgenetikát képviselő nőivarú egyedek esetében bonyolultabb a helyzet, de végrehajtható a
folyamat, különösen akkor, ha egy állományban olyan kiemelkedő egyedek vannak, amelyekről ismeretes, hogy valamely genetikai terheltséget okozó génmutációt hordozzák. Sokkal jobb
alternatíva, mint egyszerűen „kidobni” az állatban rejtező kiváló
genetikai értéket.
A kulcs a túlreagálás elkerülésében keresendő, amire Dr. Weigel
is rávilágított (Weigel, 2011). E genetikai terheltséget okozó
mutációk populációból történő gyors és teljes eltávolítása egy
tragédiával érne fel. Ebben az esetben a genetikai előrehaladás
minden bizonnyal nagyon kismértékű lenne. A Brachyspina
eltávolításával egy pillanat alatt a populáció vemhességi indexe mindössze 0,03%-kal javulna. A folyamat eredményeként
a hosszú évek szelekciós munkájának gyümölcseként jelenleg
rendelkezésünkre álló genetikai állomány eltűnne. Ráadásul,
ahogyan az a cikk elején is szerepelt, a legtöbb egyed rendelkezik néhány mutációval. Vajon mit tennénk, ha valamennyi genetikai terheltséget okozó mutációt ismernénk? Talán selejteznénk
az egész populációt?
Valójában a terheltséget okozó gének a genetika és a genomika
által alkotott óriási kirakós játék csupán egy apró részletét alkotják. Ha a genom többi részletet figyelmen kívül hagyjuk és kizárólag e darabokra figyelünk, akkor a fajta esetében mért töretlen
fejlődés menetének megszakítására kell számítanunk.
Fordította:
Szögi Szilvia,
Génbank-Semex Magyarország Kft.

Szerkesztői megjegyzés: Ma Magyarországon a hatályos jogszabály [61/2002. (VIII. 1.)
FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről, 3.§ 2. bekezdése] szerint:
„Nem használható szaporítás céljára az olyan állat, amelyik öröklődő betegséggel, az
utódok egészségét várhatóan súlyosan károsító, átörökíthető fejlődési rendellenességgel
terhelt, még akkor sem, ha az elismert tenyésztő szervezet fajra, illetve fajtára vonatkozó leírása nem tekinti azt tenyésztésből kizáró oknak.” Mindezek értelmében tehát sem a
tenyésztő szervezetnek, sem a tenyésztési hatóságnak nincs lehetősége a terheltséget hordozó szaporítóanyag használatának mérlegelésére. A tenyésztési hatóság kifejezetten tiltja a terheltséget hordozó apaállatok használatát. A cikkben említett genetika betegség a
klasszikus öröklésmenet szerint négy esetből egyszer végződik az egyed halálával, kettő
látensen hordozó, míg egy állat egészséges. A mai tenyésztési programok eredményeként
hétről-hétre jelennek meg a köztenyésztésben olyan tehéncsaládok és tenyészbikák, melyek
szaporítóanyagának használatával a genetikai terheltségek állományainkban való elszaporítása elkerülhető.
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