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Odakünt hunyorogva leselkedik az est; a zene szétszállt már a lakásokban, és
mintha elhallgatott volna, pedig némán szól tovább, mint ahogy mindig szólt a
múlt alkonyodó utcájában, a jelen gyantás fenyőillatában, és szól majd a jövő
ragyogásában is, mert a szeretet és békesség muzsikája – összekötve időt és
embereket – el nem hallgat soha.
Felzendül ugyanaz a dal, ugyanaz a muzsikaszó, mintha más nem is lenne a
világon, pedig a remény karácsonyi csillogásában, a kis gyertyák elbűvölt
gyermekszemében, a szépség és jóság kitárult várakozásában mást mond és
ígér mindenkinek.
A gyermeknek csodás álmokat a karácsonyfa soha el nem múló bőségéről,
a szülők jóságáról, a játékok titokzatos életéről, amely ezen az estén csupa
karácsonynak látszik és nyilvánvalóan végtelen...
De a család a mai estén felülről nézi gyermekeit, mint ahogy máshonnét nem
is nézheti, hiszen azok a padlón igazgatják a vasutat, azzal a hittel és komolysággal, ami a felnőttekről már régen lekopott... És meg is mondják véleményüket a ténfergő nagylánynak, aki álmatag boldogságában majd’ eltapossa az egész
vasúti igazgatóságot...
De ez sem csoda, mert a lány a táruló tervek és álmok szabadságának ege alatt
jön-megy, egyik kezében még babáját tartva, de a másik már ölelésre készen Valaki
felé, aki vagy van, vagy nincs több a világon, és – mivel két egyforma ember nincs is a
világon – ez a vágy teljesülni is fog.
Igen, ez így lesz, mert szól a távoli dal, és ezen az estén minden lehetséges.
A csillagok enyhült szemmel nézik a földi utakat, ahol szánkók csilingelnek hazafelé és
fényes ablakszemek nevetik a sötétséget, amelyben betlehemes legénykék láncos botja zö
rög, a suba a földet éri, de a karácsonyi rigmust álmukban is tudják, s ehhez mért biztonsággal simogatják meg kenderkóc szakállukat, mielőtt erélyesen megvernék az ajtót:
- Szabad-e betlehemet köszönteni...?
Hát persze hogy szabad, hiszen ezen az estén mindent szabad, ami dal, ritmus, simogató mese, vers és álom, képzelet és alkotó szertelenség, mert megfoghatatlanul
zeng a béke eljövendő valóságának örök hárfája, oktatva a nehézfejű öregeket,
fékezve a szertelen fiatalokat, békítve ezt a sok szándékú nagy családot, hogy
legalább ilyenkor tegyék ki a bicskát az asztalra, és tegyenek a zsebbe diót
helyette, amiből természetesen aranydió lesz, mert ilyenkor csakis aranydiók
teremnek a jó szándék karácsonyfáján, hiszen fel-felzendül a karácsonyi mu
zsika, s ilyenkor minden lehetséges.
A fogyó hold ezen az estén szokatlanul világos, mintha látni akarná a földi
dolgokat, amelyek a mesék jóságos takarója alatt születnek, és látni akarná
a képekbe és szobrokba álmodott embereket, akik ezen az estén kilépnek
a képből és megmozdulnak a szobrokban, kíváncsian, hogy amióta meg
alkotta őket a művészi alkotás láza, történt-e valami újdonság a világban?
Véleményükről – sajnos – nem lehet semmit megtudni, mert a hold – csekély fejcsóválás után – otthagyja a vállvonogató szobrokat, mert a hazatérő
betlehemeseknek kell megmutatnia az utat. Azután újra az ablakon leskelődik be, ahol nem égnek már a karácsonyfák gyertyái, alusznak a gyerekek, s
az anyák a játékokat rakják rendbe a karácsonyfák alatt.
A forró kályha mellett a karosszékben nagyapa alszik vadonat báránybőr mellényében, az asztalnál a nagyfiú regényt olvas, az apa pedig valamit számol egy
iskolai füzetben.
-Te, Béla – szólal meg később az apa – nézd meg ezt a betyár egyenletet... Nem bírok
vele...
A fiú komolyan maga elé húzza a füzetet, az anya mosolyogva és büszkén nézi a fiát,
aki egyetemista, és urát, aki harmadikos gimnazista. Közben bejön a nagylány, egy kis
gramofonnal és hanglemezekkel.
- Nagyapa alszik? - kérdi abban a reményben, hogy a hangos kérdésre talán felébred a nagyapa... De nem ébred fel... S a lány olyan tanácstalanul néz körül, hogy a bátyja megszánja.
- Gyere a másik szobába... Onnét nem hallatszik át.
Megszólal a távoli halk zene, a hold benéz az ablakon, de nem mondja meg, hogy ez 2012/6
még csak
álom, vágy, a reménykedő emberiség könyörgése, hogy a gondolatokban és tettekben mindig
ilyen karácsonyesti Béke legyen a Világon.

Karácsonyi ajándékötleteim:
az ellenségednek megbocsátás,
az ellenfelednek türelem,
a barátodnak szeretet,
a partnerednek szívesség,
mindenkinek jóindulat,
minden gyermeknek egy jó példa,
magadnak tisztelet.
			
(Oren Arnold)

A Holstein Egyesület
Elnöksége, Szakbizottsága
és munkatársai boldog, békés
Karácsonyi Ünnepeket és
sikeres Boldog Új Esztendőt
kívánnak Önnek!

FinisÉbe érkezett az Európa BajnoKság válogatója
2013. március 1-2. a svájci Holstein Európa Bajnokság időpontja. Fribourg ad helyszínt a megmérettetésnek, melyen 18 ország 166
állata vesz részt. Magyarország öt tehénnel képviseli a hazai tenyésztők és tenyésztés eredményeit. A hazánkat képviselő tenyészállatok
előválogatása már régóta zajlik, de még nem záródott le véglegesen. Az egyedi dokumentációkat január végéig kell összeállítanunk
és
megküldenünk a szervezőknek.
www.holstein.hu
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Az eseményen szívesen várjuk Önöket a magyar standon, s a show-n jelenlétükkel erősíthetik a magyar csapat lelkesedését. Reméljük,
jó eséllyel indulunk a két évvel korábbi cremonai eredményeink elérésére és meghaladására.

Egyesületi élet

Rövid összefoglaló
a 2012WHFF genomikus előadásaiból
Ari Melinda
tenyésztési mérnök, HFTE

A 2012-es Holstein-fríz Világkonferencián több előadás is elhangzott a genomikus bikákkal kapcsolatban. Ezek használata
már világszerte elfogadott és elismert.
Az ivadékvizsgálat és a jól bevált bikák használata sikeres. Az
utóbbi években azonban a DNS-ből nyert közvetlen információ
hozzáadásával növelték a bikák és a tehenek genetikai értékét.
Mivel hosszú ideje nem történtek jelentős változások a tejelő
szarvasmarha tartás világában, a genomikus szelekció megjelenése az utóbbi időben jelentős változásokat hozott.
A genomikus tenyészérték a tejhasznú szarvasmarha ágazatban
az egész világon széles körben elterjedt módszer lett a bikák és
az üszők szelekciójára. Ennek a módszernek a jövőben három jelentős kihívással kell szembenéznie: 1) a genomikus tenyészérték
megbízhatóságának javítása 2) a genomikus tenyészérték költségeinek csökkentése és 3) azon tulajdonságok bővítése, amelyekhez genomikus tenyészérték áll rendelkezésre, hogy olyan tulajdonságok is bekerüljenek, amelyek a jövőben várhatóan fontosak
lesznek. Ilyenek például a takarmányértékesítés hatékonysága,
valamint a metánkibocsátás szintje.
A genomikus tenyészértékek megbízhatósága nagyban függ a
referenciapopuláció nagyságától és fenotípusaik örökíthetőségétől. A tejelő szarvasmarha tartás esetében a referencia populációk
kezdetben ivadékvizsgált bikákból álltak, lecserélésük azóta az
egész világon megtörtént. Az EuroGenomics referenciakészlet
jelenleg 22.000 bikát foglal magában, és körülbelül évi 10%kal növekszik. A megfelelő fenotípusú tehenek genotipizálása
segíthet a genomikus tenyészértékbecslés megbízhatóságának
növelésében, főleg az olyan tulajdonságokra, melyeket rendszerint nem rögzítenek a tenyészállomány ivadékvizsgálata során.
Az összes tehén genotipizálása az olyan tenyészállományokban,
amelyeknek kiváló teljesítménymutatóik vannak, jó megközelítési módja lehet a torzítás nélküli megbízhatóság növelésének.
Az új tulajdonságok közül néhány, melyek az ilyen esetekben
megfontolandók lehetnek, a lábvégek egészsége, a tej összetétele
és állategészségügyi kezelések. A jövőbeni genomikus kiértékelések várhatóan különböző országok fajtáiból származó bikák és
tehenek adatai alapján történnek majd. A több fajtából származó genomikus értékelés előnyös, mivel felhasználható a fajták
közötti keresztezési programokban. Erre a célra génszekvencia
információra és különösen nagy referenciapopulációra lesz szükség, de ez nem lehetetlen, hiszen a genotipizálás költségei folyamatosan csökkennek, és pozitív hozadéka van a gazdák számára,
hogy saját állományukat genotipizálják.
A genomikus tenyészérték lehetőséget kínál olyan tulajdonságok szelekciójára is, amely hozzájárul a profitnövekedéshez, de
egyébként megfizethetetlen lenne a mérésük. Remek példa erre
a takarmányhasznosítás hatékonysága (pl. a takarmány tejjé való
átalakításának hatékonysága). Az elsődleges céltulajdonságok a
tej zsírsav összetétele, valamint az állatok egészségére vonatkozó
tulajdonságok. Ezen új tulajdonságok legtöbbjének eléréséhez a
6
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referenciapopulációnak genotipizált tehenekből kell állnia, egyéni teljesítményekkel.
Ha a genomikus tenyészérték (beleértve a DNS marker
genotipizálást) költségei jelentősen csökkenthetőek lennének, a
(tenyész)üsző pótlásra való használata szélesebb körben tudna elterjedni. Ez azzal a nagy előnnyel járna, hogy genotipizált üszők
százezrei válnának a referenciapopuláció részévé, mely így a
genomikus tenyészértékek megbízhatóságát növelné.
A tenyésztőszervezeteknek, beleértve az egyesületeket is, állást
kell foglalniuk a genomikában rejlő lehetőségekben és korlátokban. Mindegyikük, főként akik ivadékvizsgált tenyészbikát
használnak, el kell dönteniük, hogy a genomikus szelekciót hogyan fogják beépíteni tenyésztési programjukba, és hogy a fiatal
genomikus bikák milyen arányú használatát javasolják, valamint,
hogy a genomika köré milyen más szolgáltatási kört nyújtanak.
A beltenyésztés aktuális téma a holstein-fríz tenyésztésben, főleg azért, mert az összes létező tenyésztési program alapja, hogy
kevés számú holstein-fríz tenyészbikát használjon az utódok
előállítására. A genomikus szelekciót a világ számos országában sikeresen kezdték alkalmazni a holstein-fríz szarvasmarhák
értékelése során. Az egyik legnagyobb kihívás, mellyel szembesülünk, az, hogy hogyan tudjuk optimális szinten tartani a
beltenyésztettséget. Tanulmányok kimutatták, hogy a genomikus
szelekció csökkenti a generáción belüli beltenyésztettséget.
Mindazonáltal, mivel a genomikus értékelés már az állat korai
életszakaszában végrehajtható, az ebből adódó rövidebb generációs intervallum végeredményben éves szinten növelheti a
beltenyésztettséget. A genomikus információ ugyanakkor kiváló lehetőséget nyújt a beltenyésztettség és a genetikai sokszínűség genom szintű vizsgálatára, melynek eredményeképp a
beltenyésztettség szintje és az egyedek közötti kapcsolat pontosabban számítható és megjósolható. Tanulmányok szerint a
genomikus szelekció módszerének alkalmazásával a szelekciós
rendszerek és pároztatások még hasznosabbak lehetnek a beltenyésztés szabályozásában való szerepük miatt, mint azelőtt
voltak. Jelenleg úgy tűnik, hogy olyan stratégiák kifejlesztésére
van szükség, amelyek lehetővé teszik a genomikus információ
jobb kihasználását a gyorsabb genetikai előrehaladás érdekében,
a beltenyésztettség és a genetikai sokféleség megfelelő szinten
tartása mellett.
Forrás: WHFF2012
Didier Boichard, Genomic Developments- Past, Present, and Future
Ben Hays, What’s Coming Next in Genomics
Josef Pott, How Genomics is Changing the Business and Services
of Associations
Sander De Roos, Reliable Genomic Evaluations Across Breeds
and Borders
Flavio Schenkel, Inbreeding Using Genomics and How It Can
Help
2012/6
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Ahol a tudomány és a gyakorlat találkozik
– Buiatrikusok Kecskeméten –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE

Az sosem baj, ha a tudományos műhelyekben, laborokban kifejlesztett újítások, új technológiák a gyakorlat számára is rövid
időn belül elérhetővé válnak. Erre kiváló fórumot teremt a Magyar Buiatrikusok Társasága által bő két évtizede életre hívott
évente megrendezett konferencia-sorozat. Az őszi találkozón közel
ötven előadó számolt be kutatásairól, de szép számmal hallhattunk a gyakorlati telepi munkából leszűrt és mások által is jól
alkalmazható praktikus fogásokat, tanácsokat a telepen dolgozó
kollégáktól. Az elmúlt évek örvendetes tendenciája idén is érvényesült, azaz egyre több előadás szól a mindennapi gyakorlati
problémák megoldási lehetőségeiről.
Természetesen vannak visszatérő témák, melyek egy tehenészeti
telepen folyamatosan gondot okoznak. Ilyen a lábvégek állapota,
hiszen ez a gazdaságosságot alapvetően meghatározza. A laktáció kezdetén teheneink jelentősen veszítenek testtömegükből, s
ez a zsírmobilizáció nagy valószínűséggel nem csak a raktározó
szövetekből, hanem a sarokvánkosból is bekövetkezik. Ahogy
Jurkovich et al. vizsgálatából kitűnik, így az elvékonyodott
sarokvánkos kevésbé képes csillapítani a csülökirhára terhelődő
nyomást, ezáltal a szarutermelődés zavara lép fel. Megjelennek
a sántasággal járó kórképek (laminitis, fekély, fehérvonal-elválás). A kutatás szerint a sarokvánkos vastagsága pozitívan korrelál a kondíciópontszámmal, így a laktáció első négy hónapjában
a tehén ’soványodásával’ ez is vékonyodik, ami növeli a sántaság kialakulásának kockázatát, s nem annak következménye. A
lábvégbetegségek kialakulásának persze még számos technológiai oka (pl. szubkl. bendőacidózis, ásványi anyag és vitaminhiány,
tartási körülmények, mint a rossz minőségű, csúszós vagy trágyával szennyezett felhajtó utak, szűk fordulók, betonszegélyek)
lehet, de a csülköket a hosszan tartó állás is megterheli (fejés,
állatorvosi kezelések, inszeminálás). Ez ellen ésszerű munkaszervezéssel sokat tehetünk. A témát számos szerző elemezte előadásában. Az utóbbi években került előtérbe főleg a frissen ellett
teheneknél az oltógyomor-helyzetváltozás (OHV), amely eddig
a felismerés hiányában szinte minden esetben selejtezéssel járó
probléma volt. Ma már a jobb és baloldali forma (ez a gyakoribb)
is jó eredménnyel gyógyítható, köszönhetően az egyre fejlettebb
műtéti technikáknak. Szelényi és mtsai által egy hazai tejelő állományban végzett felmérés szerint a bal oldali OHV 2012 első 8
hónapjában 10,5% volt. A technológia szerint, ha adott tehén termelése 15%-ot esik, automatikusan vizsgálják OHV-ra. A műtét
utáni 14. napon a túlélés megközelítette a 90%-ot. Itt is megjelent
a gyakorlat előretörése. Varga Tamás telepi gyakorló állatorvos
jobboldali OHV– a ’magad uram’ elv alapján – egyedül elvégzett
sikeres műtéti megoldásáról számolt be.
Valamennyi problémafelvetés és megoldás hátterében a profit
maximalizálása, a költségek optimalizálása áll. Ennek számszerűsített eredményéről ritkán olvashatunk elemzéseket, ezért is
várta érdeklődve a közel 150 résztvevő Fodor István egyetemi
hallgató és munkatársai kutatásának publikálását. Szakirodalmi
8
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adatok alapján a tőgygyulladás és a szaporasági zavarok csökkentik legnagyobb mértékben a tejelő szarvasmarha telepek profitját. A felmérést 8 magyarországi nagyüzemi tehenészet összesen
6825 holstein-fríz tehenén végezték 2010-ben, és az adott év termelési, költség- és áradatait használták fel. Vizsgálataik szerint a
szubklinikai tőgygyulladásból eredő (250 000 SCC/ml felett) tej
hozamcsökkenés éves szinten 16.192 Ft (58,9 euró) veszteséget
jelent tehenenként. Az elkülönített tejből eredő veszteség 13.608
Ft (49,5 euró), míg az idő előtti selejtezés 10.756 Ft (39,1 euró), a
gyógyszerfelhasználás pedig 3.552 Ft (12,9 euró) költséget okozott átlagosan tehenenként évente. Így a tőgygyulladás által okozott éves átlagos veszteség 2010-ben 44.108 Ft (160,4 euró) volt
a vizsgált populációban.
Az összes veszteség 67,6%-áért (108,4 euró) a tej árbevétel-csökkenés, 24,4%-áért (39,1 euró) az idő előtti selejtezés okolható,
míg a jól kimutatható gyógykezelési költség a veszteségeknek
csupán 8%-át (12,9 euró) teszi ki. A szaporodásbiológiai zavarok
miatti éves gazdasági kár nagysága a vizsgált populációban meghaladta a 60 ezer Ft-ot (227 euró)! Az összes veszteség 70,9%áért – több mint 44 ezer Ft-ért (161 euró) – az optimálistól eltérő
két ellés közötti idő, 13,4%-áért – több mint 8 ezer Ft-ért (30,5
euró) – az idő előtti selejtezés volt okolható. A gyógykezelés miatti költség az összes veszteség közel 7,5%-áért, több mint 4,6
ezer Ft-ért (16,9 euró) volt felelőssé tehető, míg az optimálisnak
tartottnál több termékenyítés miatti költség a veszteségeknek 8%át tette ki (5,1 ezer Ft, vagyis 18,7 euró).
Ezt a témát járta körbe Ózsvári László is, aki egy száz tehenes
családi gazdaság jövedelmezőségét vizsgálva kimutatta, hogy egy
ekkora tenyészet gazdasági profitja a támogatások nélkül negatívba fordul. Az anyagforgalmi betegségek is hangsúlyosan szerepelnek a gyakorlatban, így a konferencia tematikája sem mehet el
mellette. Brydl Endre és mtsai bő évtizede anyagcsere-profil vizsgálatokkal mérik fel a hazai holstein állomány egészségi állapotát.
A 2010-es és az évtizeddel korábbi méréseket összehasonlítva az
egyes szubklinikai metabolikus zavarok előfordulási gyakorisága
jelentősen csökkent. Ez jó pont, hiszen takarmányozási tudásunk
fejlődését jelenti. Könyves László a konjugált linolsav hatását
vizsgálta kollégáival. Azt találta, hogy a CLA kiegészítést kapott
egyedek selejtezése légyegesen elmaradt a kontrollhoz képest. A
termékenyített és vemhesült tehenek arányát tekintve a CLA-s
csoport jobban teljesített. Kovács Péter a fejéstechnológia kapcsán
a ’telepi vakságra’ fókuszált fotókkal alátámasztva, miszerint az
agyunkban tudott jó higiéniai gyakorlatot apró, berögzött mozdulatokkal hogyan rontjuk el mégis. Utolsó előadóként Matyovszky
Balázs a telepi kórbonctani gyakorlatból vetített igen látványos
és megdöbbentő képeivel tartotta fenn a figyelmet.A sok tematika közül a gyakorlat által leginkább hasznosítható témákat emeltem ki. Ilyenről szólt a zárónap workshopja is, hiszen most az
aflatoxin sajnos nagyon aktuális. Rafai Pál és Tanyi Ervin ezt a
mindannyiunk számára veszélyes mérget elemezte előadásában.
2012/6
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Az óévzárás tekintélyes, ünnepi, de persze vidám
hangulatához szeretnénk most hozzájárulni az
alábbi receptekkel. Ha vendégséget várunk, egyikkel
sem maradunk hoppon a buli házigazdájaként
és mindenkinek emlékezetes marad a lakoma.

Wellington bélszín
Hozzávalók:
25-30 dkg marhabélszín
20 dkg csiperkegomba esetleg zamatos erdei gomba
néhány vékony, nagy szelet házi sonka, esetleg bacon szeletek
1-2 evőkanál mustár
25 dkg fagyasztott leveles tészta
2 felvert tojássárgája
só
frissen őrölt fekete bors
olaj
A gombát sóval, borssal összeturmixoljuk, majd serpenyőben, nagy lángon egy kevés olajon átforgatjuk. Ezután tányérra szedjük és hűlni hagyjuk. A bélszíndarab minden oldalát egy másik
serpenyőben forró olajon barnára megpirítjuk, majd hagyjuk kihűlni. Ha kihűlt, mustárral bekenjük. Műanyag fóliára ráfektetjük a sonkaszeleteket, a gombapéppel megkenjük és rárakjuk
a bélszínt. A műanyag fólia segítségével szorosan feltekerjük és egy órára hűtőbe rakjuk.
Ezek után a kiengedett leveles tésztát kinyújtjuk, a közepére helyezzük a fóliából óvatosan kicsomagolt sonkás-gombás bélszínt, vigyázva, hogy a formája szét ne essen. A tészta széleit lekenjük
tojással, s formásan becsomagoljuk. A kis csomagunkat tojássárgájával megkenjük, a tetejét
beirdaljuk, majd ismét bekenjük. Már mehet is az előmelegített sütőbe, ahol 20 percig 200 fokon, majd 15 percig 180 fokon megsütjük. Csak közvetlenül a tálalás előtt szeleteljük fel, nehogy
kiszáradjon. Köretnek párolt zöldséget, bébirépát, párolt spenótot vagy markáns zöldfűszeres
steakburgonyát adhatunk.

Italian Melody
3 cl Amaretto
1 cl baracklikőr
2 cl tejszín
1 cl narancslé
koktélcseresznye

Veszünk egy magas keskeny pezsgőspoharat, és beletöltjük az Amarettót. Erre egy kanál
domború feléről finoman rácsurgatjuk a likőrt, a tejszínt majd erre a narancslevet. A lényeg,
hogy a rétegek ne keveredjenek össze. Végül a koktélcseresznyével díszítjük a poharat és már
kínálhatjuk is az italt.

Peppermint Cream
2 cl Creme de Menthe (mentalikőr)
2 cl Bailey’s
1,5 cl tejszín
Fogjunk egy kis poharat, és rétegezzük bele az italokat a következő
sorrendben; Mentalikőr – Bailey’s – tejszín. Óvatosan öntsük egymásra
őket, hogy rétegzett italt kapjunk. Nagyon látványos és különleges
aperitif,
bátran Magazin
előállhatunk vele vendégeinknek.
10 Holstein
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Egyesületi élet

Gond nélkül a csúcsra
30143 9596 6 Emma

100 ezer literes tehénavatás
Kőrösi Zsolt

Sebők Tamás
Emma (16380 Granger-ET×12146
Góliát)
Nemesszalók
nyolcadik
Aranytörzskönyvese, bár már nyáron megtermelte a bekerülés
alapfeltételéhez szükséges mennyiségű tejet, csak november végén került felavatásra a telepen folyó rekonsrukciós munkák miatt. A „ráhúzott” pár hónap nem törte meg tehenünket, büszkén,
bölcs nyugalommal szemlélte a vele történő nem mindennapi
eseményt.
A „frissen átadott” szociális épület
előtt, a „frissen” avatott legújabb
100.000-es, fiatalosan, elegánsan.
Nagyon röviden jellemezve Emmát:
7 könnyű ellés, 18 rakás, kellemes
küllem, „eseménytelen” élet. Szóval,
nagyjából minden tenyésztő álma. Az
első 5 borjú 400 nap alatti intervallumban követte egymást úgy, hogy az
utolsó, az 5. „rapid üzemmódban”, 274
napos tejelő napokkal hozta meg élete második legsikeresebb termelését
13.393 kg-os 305 napos tejjel. Ezt a
hatodikban sikerült felülmúlnia, 14.594
kg-mal, és ekkor termelte a napi rekordját is 62 kg-mal. Ez a laktációját –
kicsit elnyújtva 514 napos tejelő napot követően – közel 20.000
kg-mal zárta. És még egy nagy erény, amelyért hálás lehet Emmának az utókor: a kiváló beltartalom. Több laktációban sikerült
500 kg feletti zsírtartalmat produkálnia, majd a fehérjetermeléssel mindezt megfejelni! Életteljesítmény szinten is több fehérje
megtermelése fűződik nevéhez, mint zsír, amellyel a fajtában az
erősen korrelációtörő egyedek közé emelte tehenünket. Az eddig
a tenyészetnek adott 5 üszőből sajnos már csak a két utolsó áll
„csatasorban”. A 20277 Jango apaságú elsős lánya 310 napos
laktációval a háta mögött már 12.000 kg felett jár, és az utolsó
elléséből származó 18706 BG Dante - Lancelot apaságú lánya
nagy reményekkel a háta mögött várja, hogy anyja nyomdokaiba
léphessen.

Hódagro Zrt., Hódmezővásárhely Szikáncs
Újabb 100 ezer literes tehén felavatására került sor a Hódagro
Zrt. szikáncsi telepén november 30-án. 30851 1627 5 ZITA a
Zrt. második aranytörzskönyves egyede. Az avatáson az oklevelet Szabó Lajos a Hódagro Zrt. elnök-vezérigazgatója vette át
Hevesi Tamás szarvasmarhatenyésztési ágazatvezetővel. Gratulálunk!

Bikanevelő szemle és Aranytörzskönyves avatás Pakson
Jakab Lajos
November 20-án bikanevelő tehén szemlére voltunk hivatalosak a
Milkmen Kft. födespusztai tenyészetébe. Immár „hagyományosnak” mondható, hogy a szemlét az

Emma Baki Zoltán főállattenyésztővel és kollégáival, Filátzné
Páli Judittal, Szűcs Péterrel, Tóth Lászlóval és Gátai Endrével.
12 Holstein Magazin
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Egyesületi élet
Aranytörzskönyves tehenek avatásával kezdjük az üzemben,
hiszen szerencsére minden alkalommal kettesével, hármasával
köszönthetjük az újabb kimagasló életteljesítményű teheneket.
A most fölavatott állatokkal immár 28 tehenük szerepel az
Aranytörzskönyvben. 4497 Hédike 8 laktáció alatt érte el a 100
ezer kilogramm teljesítményt. Apja az ivadékvizsgálatban indult
15515 Génbank T Narlo Joyc. A 16505 Duch Boy apaságú 5948
Azúrnak mindössze öt laktáció kellett eme remek teljesítmény
eléréséhez. Egy tejelő napra jutó teje 39,11 kg, életnapra jutó
teje pedig 28,33 kg volt. A 15858 Brett apaságú 4929 Márta
hat laktáció alatt érte el a 100 ezer kilogrammot. Legmagasabb
termelését az ötödik laktációban produkálta, 305 napra korrigált
termelése 14.614 kilogramm volt.

A képen Dr. Papp Zoltán ügyvezető igazgató, Lovas Lajos
inszeminátor és Harsányi Sándor területi igazgató látható.

A bikanevelő szemle során 34 tehén került bemutatásra, melyből
29 db el is nyerte a megtisztelő státuszt. A döntést segítette és
a tenyésztői munka igényességét mutatja, hogy a jelölt tehenek
nagy részét genomvizsgálták, így a genom tenyészértékek is rendelkezésre álltak.

130 tonna tej

Tóth Lajos műszakvezető nagy rutinnal állítja be Delit fotózáshoz. A háttérben a másik nádudvari bajnok, a kétszeres Nemzeti
Show győztes tehén emlékének állított kopjafa látható.
Az avatásokat követően Dr. Papp Zoltán ügyvezető igazgató
megmutatta a közelmúltban átadott új istállót. Az új, klimatizált,
mélyalmos épület 350 tehén számára biztosít kényelmes elhelyezést.

Harsányi Sándor
Tizedik laktációjában érte el ezt a fantasztikus eredményt a 12374 Január
Ned Boy apaságú 0585 Deli, aki a
nádudvari Nagisz-Tej Kft. halomzugi
telepén él. Legnagyobb 305 napra korrigált laktációs termelését, ami 16.057 kg volt a hetedik ellését követően érte el. 305
napra korrigált laktációinak átlaga 11.938 kg tej. Deli jelenleg is
vemhes és köszönhetően korát meghazudtoló feszes ágyékának,
egyenes hátának és jó lábainak kiváló esélyei vannak rá, hogy
tovább növelje eddigi életteljesítményét.
Egy Aranytörzskönyves egyed beiktatására is sor került az ünnepségen, de 15424 Convincer-ET apától származó 9461 Hilda
az avatását sajnos már nem élte meg. A 100 ezer kg életteljesítményt a nyolcadik laktációjában érte el.
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Területi Hírek

Minősített Tenyészállat Előállító Üzem
táblaavatások

A biharnagybajomi Dózsa Mg. Zrt. is kiérdemelte az elismerést,
az oklevelet Madar László ágazatvezető vette át.

Bognár László az Egyesület ügyvezető igazgatója adja át az
oklevelet Dr. Papp Zoltánnak a Nagisz-Tej Kft. ügyvezető
igazgatójának.

A Béke Agrárszövetkezetnél Hajdúböszörményben Dániel
László ágazatvezető és kollégái vették át az oklevelet.
2012/6
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Hazai szerzőink

Az aflatoxinok kimutatása és
az ellenük való védekezés lehetőségei
Tanyi Ervin (Romer Labs GmbH)
Dr. Jakab Gábor (BIOMIN Magyarország Kft.)
Limbert Ilona (mezőgazdasági mérnök)
B1–M1? Mi ez? 2012 januárja, még inkább kora tavasza óta újabb
szitokszó keseríti a tejtermelők életét. Az aflatoxin. A méreganyagot
– más, kisebb jelentőségű mikroorganizmusok mellett főként – termelő Aspergillus spp., de főleg A. flavus és toxinja eddig itthon csak
importált „károkozó”-ként volt ismert sporadikusan, de mára – talán a klímaváltozásnak is köszönhetően – sajnos úgy tűnik, tartósan
jól érzi magát hazánkban.
A génállományba is beépülni képes, leginkább a májat károsító rákkeltő anyag nagyon veszélyes, ezt az is mutatja, hogy nem határozták meg az ártalmatlan szintjét: határértéke jelenleg a kimutathatóság alsó határa.
A problémát az jelenti, hogy a mi termelési viszonyaink között a
legfontosabb tömegtakarmány alapanyagon, a silókukoricán már a
szántóföldön megjelenhet, ekkor beszélünk a B1 változatról. A takarmányból bevitt B1 már M1-ként jelenik meg a tejben, s így a
toxicitása szerencsére csak töredéke a B1-nek.
De! A felvett aflatoxin egy órán belül kimutatható a tejből, s egészségügyi határértéke a tejben 0,05 µg/kg! Egy látványos hasonlat
szerint ez a mennyiség olyan, mintha három és fél vagon egészséges
szemes kukoricából keresnénk meg egyetlen szem toxinnal terheltet.
Szóval nehéz ügy. Tejelő tehenek takarmányának B1 szintjére az EU
(2002/32/EK) 5 µg/kg határértéket ’fogad el’. Ha már kénytelenek
vagyunk szennyezett takarmányt etetni állatainkkal, a hozzáértők
azt javasolják: azt ne fejés előtt, hanem után tegyük. Ezzel kissé
csökkenthető a tétel terheltsége. Általában, de nem mindig, a takarmány határérték betartása megfelelő biztonságot ad.
Sok tudományos műhely keresi a megoldást: toxinkötők, toxinbontó
mikrobák, nem specifikus vagy akár toxinbontó/inaktiváló kulcsenzimek alkalmazása is szóba kerülhet.
S egy érdekes kérdés: az európai sürgősségi riasztórendszerben
(RASFF) a magyar aflatoxin ügyek halmozódására figyeltek fel. Miért is? (Szerk.)
A mikotoxinok jelenléte élelmiszerekben és takarmányokban általános aggodalomra ad okot. Különféle gombák több száz különböző
mikotoxint képesek termelni, mint másodlagos anyagcsere terméket.
Mindössze néhány mikotoxint sikerült napjaink-ig pontosan meghatározni, amelyekről tudjuk, hogy mérgező, mutagén és teratogén
(magzatkárosító) hatással rendelkeznek. Az elfogyasztásukat követően tapasztalt tünetek a bőrirritációtól az immunszuppresszív és az
idegrendszert károsító hatáson át egészen a halálig terjedhetnek. A
toxinkoncentrációtól függően a hatások lehetnek krónikusak vagy
akut jellegűek, ezért a mikotoxinok komoly élelmiszer- és takarmánybiztonsági kihívást jelentenek.
Az aflatoxinok a mikotoxinok legkiemelkedőbb csoportját alkotják,
amelynek okai az erős toxikus hatás és a tény, hogy világszerte ez
a mikotoxin okozza a legtöbb egészségügyi és gazdasági kárt. Az
aflatoxinok termeléséért elsősorban az Aspergillus nemzettséghez
tartozó penészgombák, legfőképpen A. flavus és A. parasitisus,
felelősek. Számos különböző növényen megtalálhatóak beleértve
16 Holstein Magazin

a mogyoróféléket, kukoricát, gyapotmagot, brazil diót, pisztáciát, fűszereket és fügét. Az aflatoxinoknak több formája is ismert,
mint aflatoxin B1, B2, G1, G2 és M1. Az aflatoxin M1 az aflatoxin B1
metabolitja, amely tejben található, az aflatoxin B1-gyel szennyezett
élelmiszert vagy takarmányt elfogyasztó emberek és állatok tejében
választódik ki.
Az aflatoxinok közül az aflatoxin B1 (AFB1) a leggyakoribb vegyület, a szennyezett élelmiszer és takarmány tételekben koncentrációja
az összes aflatoxin tartalom 60-80%-a. Az AFB1-szennyezett takarmány elfogyasztása tejelő állatokban aflatoxin M1 (AFM1) kiválasztódásához vezet, amely az AFB1 metabolitja tejben.
Az AFM1 lehetséges humánegészségügyi kockázataira, amely a tej
és tejtermékek fogyasztásán keresztül jelenik meg, számos szerző
rávilágított.
Mind az AFM1 és az AFB1 képes DNS-károsodás, génmutáció,
kromoszomális anomáliák kiváltására. Bár az AFM1 kevésbé mutagén, géntoxikus mint az AFB1; a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség az AFB1 és AFM1 vegyületeket „humán karcinogén” és
„lehetséges humán karcinogén” besorolással látta el.
A fogyasztók, különösen a gyermekek szennyezett tejtől és tejtermékektől való védelme érdekében számos ország ezeknek a
toxinoknak a megengedett szintjét törvényileg szabályozza. Az
egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében ezeket a jogszabályokat be kell tartani, ezért a mikotoxinok vizsgálata az élelmiszer- és takarmánybiztonság szerves részét képezi, amely növeli
az elvégzett vizsgálatok jelentőségét. Az Európai Unióban érvényben lévő jogszabályok a legátfogóbbak és szigorúbbak világszerte.
Nyerstejre, hőkezelt tejre és tejipari termékek készítésére szánt tejre
vonatkozóan az aflatoxin M1 szintjét illetően az EU határérték 50
ppt (0,05 μg/kg). Ugyanakkor az Egyesült Államokban az FDA 500
ppt (0,5 μg/kg) beavatkozási szintet határozott meg a teljes tej, alacsony zsírtartalmú tej és sovány tej aflatoxin M1 tartalmára. A legérzékenyebb humán célcsoport, a gyermekek védelme érdekében az
Európai Unió a csecsemőtápszerek és a gyermekeknek szánt étrend
kiegészítő készítmények aflatoxin M1 tartalmát 25 ppt (0,025 μg/
kg) felső határértékkel szabályozza. Ennek a termékkörnek a hasonlóan szigorú szabályozásával az EU országokon kívül mindös�sze Szingapúrban találkozhatunk. Azonban a mikotoxinok szintjét
nemcsak élelmiszerekben, hanem takarmányokban is szabályozzák,
ahol az Európai jogrendben az aflatoxin B1 esetében felső határérték került meghatározásra. Állati takarmányokra az érvényben lévő
felső határérték 20 ppb (0,2 μg/kg).
Hazánkban az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága által elfogadott értékek szintén kitérnek az aflatoxin B1 megengedett szintjére
állatfajonként meghatározott koncentrációkkal.
A toxintermelést befolyásoló környezeti tényezők
A mezőgazdasági termények mikotoxin szennyezettségében fontos
szerepet játszik az éghajlati zóna. Az Aspergillus nemzettséghez tartozó penészgombák által termelt mikotoxinok (pl. aflatoxinok) leginkább a trópusi, szubtrópusi régiókban okoznak nehézségeket. A
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mezőgazdasági növények típusa szerint (szubsztrát összetétel, pH)
megállapítható, hogy néhány penészgomba csak egyes növényeken
fordul elő, úgynevezett „fajspecifikus társulásokat” alkotva. Jó példa
erre a jelenségre, hogy az aflatoxinok termelésére képes Aspergillus
penészgombák a következő növényekkel alkothatnak „fajspecifikus
társulásokat”: gabonafélék (vegetáció és tárolás során), diófélék, fűszernövények és szőlő. Ha már egyszer a gombafertőzés megtörtént
a növényi alapanyagon (élelmiszer vagy takarmány), a legjelentősebb szerepe a nedvességtartalomnak és a hőmérsékletnek van. A
gombák vízaktivitás igénye alapvetően alacsonyabb, mint ahogy az
a baktériumok esetén tapasztalható (0.85 aw). Az úgynevezett tárolási penészgombák, mint az Aspergillus és Penicillium fajok, számára
a növekedés alapfeltétele 14-19% nedvességtartalom, ami <0.85 aw
vízaktivitás értéknek felel meg. Általánosságban kijelenthető, hogy
a legtöbb gomba a 0.75-0.995 aw vízaktivitás (15-30% nedvességtartalom) tartományban képes növekedésre, amíg a mikotoxinok
többségének termeléséhez 0.9-0.995 aw vízaktivitás (20-30% nedvességtartalom) szükséges. Amennyiben a vízaktivitás 0.80 aw alá
csökken (13-14% nedvességtartalom, olajos magvak esetén 7%) a
mikotoxinok termelése megszűnik.
A hőmérsékletigény tekintetében megkülönböztetünk pszichrofil
gombákat, mint a Fusarium fajok és egyéb szántóföldi penészgombák, amelyek (-3) 2°C és 35-37°C között képesek növekedni (optimum 20-28°C) és mezofil gombákat (Aspergillus spp., Penicillium
spp. és egyéb raktári penészgombák), ahol (5°) 10°C és 45°C között
figyelhető meg növekedés (optimum 28-32°C). A mikotoxin termelés szempontjából optimális hőmérséklet közel van az optimális
növekedési hőmérséklethez. Ugyanakkor a hőmérséklet optimum
nagyban függ az adott faj egyedi igényeitől. Például amíg a T2
és HT2 toxinok legnagyobb arányú termelése 12°C-on figyelhető
meg (Fusarium sporotrichioides), addig ezen a hőmérsékleten az
Aspergillus flavus aflatoxin termelése nulla.
Az időtényező szintén nagyon jelentős. Figyelembe kell venni,
hogy adott mikotoxinok termelése (egyéb fent említett feltételek
teljesülése mellett) a megfelelő gomba növekedésének első napján
elkezdődhet, és kedvező körülmények (elsősorban nedvességtartalom és hőmérséklet) között néhány napon belül eléri a termelési
ütem maximum értékét.
Az aflatoxinok stabilitása
Az aflatoxinok, rákkeltő és magzatkárosító tulajdonságaik következtében a legveszélyesebb mikotoxinok. Előfordulási szintjüket
élelmiszerekben és takarmányokban is számos ország törvényileg
szabályozza. Az aflatoxinok különböző Aspergillus fajoktól származnak és a legkevésbé stabil mikotoxinok. Ugyanakkor ahhoz elég
a stabilitásuk, hogy számos feldolgozási eljárást átvészeljenek. Hasonlóan más floureszcens tulajdonságokkal rendelkező anyagokhoz,
az aflatoxinok nem stabilak UV fénnyel szemben (pl. napfény). Az
oxidáló hatással rendelkező szerek, különösen a klór és hypoklorit
oldatok rövid időn belül teljesen elpusztítják az aflatoxinokat. Az
aflatoxinok stabilitása magas hőmérséklet hatására is csökken.
Vizsgálati módszerek
Az aflatoxinok meghatározására számos különböző módszer létezik, amelyek nagy része kereskedelmi forgalomban elérhető. A vizsgálati lehetőségek széles választéka lehetővé teszi, hogy az adott
körülményekhez leginkább alkalmas mérési módszert tudjuk kiválasztani. Az eljárások összetettsége, kivitelezhetősége és időigénye
alapján a módszereket a következő két kategóriába soroljuk: gyorsmódszerek, referenciamódszerek.
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Gyorsmódszerek
A rövid időn belül rendelkezésre álló analitikai eredményekhez nélkülözhetetlenek a gyorsmódszerek. Ezek az eljárások alacsonyabb
költségek mellett teszik lehetővé a könnyen elvégezhető vizsgálatok kivitelezését, akár a mintavétel helyén is. Ha gyorsvizsgálattal
kívánunk meggyőződni egy tétel mikotoxin tartalmáról, akkor – a
referenciamódszerek alkalmazásához hasonlóan – először is biztosítani kell, hogy a minta reprezentatív legyen. Mielőtt hozzáfognánk
a minta vizsgálatához, a keresett vegyület(ek)et extrahálni kell. A
pontos mennyiségi eredmények meghatározásához a kiértékelést
egy detektáló műszerrel kell elvégezni, míg a kvalitatív (igen/nem)
vagy szemi-kvantitatív (az eredmény elhelyezkedése megadott tartományokban, pl. 0,5 - 1 ppm között) eredményeket adó teszteket
többnyire vizuálisan is kiértékelhetjük.
A mikotoxinok vizsgálatára használt gyorsmódszereknél több különböző technológiát alkalmaznak. A legelterjedtebbek az enzimmel jelölt immunvizsgálati eljárás (ELISA), az immunkromatográfiás tesztcsík (LFD) és a kémiai módszerek.
Az ELISA technika a vizsgált komponenssel szemben specifikus
antitesteket alkalmaz az analitikai mintában található mikotoxinok
kvalitatív vagy kvantitatív meghatározásához. Az eredmények megállapítása egy enzimatikus színreakción keresztül történik, ahol a
szín intenzitása a vizsgált mikotoxin koncentrációjával arányos.
Ezek az ELISA vizsgálati rendszerek rövid idő alatt adnak (szemi)
kvantitatív eredményeket és nagyszerű szűrővizsgálati eszközök,
amelyeket gyakran a mintavétel helyén alkalmaznak. Ugyanakkor
a vizsgált anyaghoz nagyon hasonló molekulákkal szemben mutatott keresztreakciók és a különböző termékek vizsgálata során tapasztalt mátrixhatások befolyásolhatják a vizsgálati eredményeket.
Az ELISA technikával valamennyi aflatoxin, aflatoxin B1, összes
aflatoxin (B1, B2, G1 és G2), aflatoxin M1 mennyiségi meghatározása elvégezhető. A tesztek gyártói figyelembe vették a különböző
régiók eltérő küszöbértékeit. Következésképpen az aktuális betartandó követelmények alapján, legyen az helyi határérték vagy az
export célországban érvényben lévő küszöbérték, ki lehet választani a megfelelő érzékenységű teszteket. Az ELISA technikával a
mezőgazdasági alapanyagok jelentős része a gyártó által megadott
útmutató alapján különleges tisztító lépések alkalmazása nélkül
vizsgálható.
Az immunkromatográfiás tesztcsíkok egy másik alkalmazható technológiaként jelennek meg a mikotoxin gyorstesztekben. A módszer
alapja, hogy a vizsgált komponenst egy specifikus antitesthez kapcsolva mutatjuk ki a teszt zónában, amely a tesztcsíkon található
membránon helyezkedik el. A teszt zóna mellett került kialakításra
a membránon a teszt megfelelő működését igazoló kontrol zóna.
Amikor a minta a membránon áramlik, áthalad a teszt és a kontrol
zónákon, a toxin koncentrációjától függően mind a teszt vonal mind
a kontrol vonal látható lesz vagy csak a kontrol vonal. A tesztcsíkot értékelhetjük vizuálisan vagy olvasó műszerrel. Ha mennyiségi (kvantitatív) eredményekre van szükségünk, a kiértékelést egy
reflektanciás fotométerrel végezzük el, amely méri a teszt vonal intenzitását, majd ez alapján kiértékeli az eredményeket. Az immunkromatográfiás tesztcsík egy gyors, könnyen elvégezhető technika,
ideális akár egy minta vizsgálatára is és a mintavétel helyén elvégezhető. Az ELISA technikához hasonlóan a keresztreakciók és az
egyes termékek vizsgálata során felmerülő mátrixhatások korlátozzák a tesztcsík alkalmazhatóságát. Az immunkromatográfiás tesztcsíkok kvalitatív és kvantitatív formában is elérhetőek az összes
aflatoxin meghatározására. A tejminták aflatoxin M1 szűrővizsgálatára szintén léteznek tesztcsík alapú megoldások, amelyek egy olwww.holstein.hu
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vasó berendezéssel kiegészítve képesek az eredmények kvantitatív
meghatározására.
Az aflatoxinok meghatározása során alkalmazott kémiai tesztekre
a legelterjedtebb példa a fluorimetriás vizsgálati rendszerek. Az
extrakciót követően egy tisztító lépéssel el kell távolítani a mintából
a vizsgálatot megzavaró komponenseket, majd egy származékképzéssel felerősítjük a vizsgált anyag fluoreszcenciáját. A gerjesztés
hatására a tisztított analit által kibocsátott fényt egy fluoriméterrel
értékeljük. Ez a technikát jellemzően az aflatoxinok vizsgálata során alkalmazzák, mert ez a mikotoxin csoport erős fluoreszcens tulajdonságokkal rendelkezik. Egy ilyen mennyiségi meghatározásra alkalmas, alacsony költségek mellett elvégezhető teszttel rövid
idő alatt kaphatunk eredményt, akár egy mintára is. Ugyanakkor a
módszer alkalmazása a fluoreszcens tulajdonságokkal rendelkező
komponensekre korlátozódik és egyes termékek vizsgálata során
mátrixhatásokat tapasztalhatunk, amelyek befolyásolhatják az analitikai eredményeket. A flourimetirás tesztek összes aflatoxin (B1,
B2, G1 és G2) meghatározására kínálnak gyors és megbízható lehetőséget.
Referenciamódszerek
Amennyiben olyan mátrixot vizsgálunk, amely összetettsége következtében nem szerepel a tesztgyártók által validált anyagok
listáján vagy egy gyorsteszt eredményét kívánjuk megerősíteni, a
mintát referenciamódszerek alkalmazásával kell megvizsgálnunk.
Az aflatoxinok meghatározására kidolgozott referenciamódszerek
kromatográfián, azon belül is az intenzív folyadékkromatográfián
(HPLC) alapulnak.
A referenciavizsgálatok között meg kell említeni a mikotoxin analitikában is egyre szélesebb körben alkalmazott LC-MS/MS rendszereket, amelyek a legfejlettebb analitikai színvonalat képviselik.
Léteznek olyan multitoxin eljárások, amelyekkel a törvényileg szabályozott mikotoxinok (12 komponens) egy mintából 15 perc alatt
meghatározhatók. Ezeknek a rendkívüli hatékonysággal rendelkező
műszereknek a szélesebb körben való elterjedését a magas áruk és a
szakszerű üzemeltetésre, módszerfejlesztésre alkalmas személyzet
költsége akadályozza.
Mintavétel
A mintavétel egy statisztikai eljárás, amely során egy nagyobb tételből kijelölünk egy meghatározott mennyiségű mintát olyan módon,
hogy a vizsgált paraméter aránya és eloszlása megegyező legyen
mind az alapsokaságban (ellenőrzött tétel), mind az eltávolított
részben (minta). Majd a mintát vizsgálatoknak vetjük alá, hogy annak eredményei alapján az alapsokaságra megalapozott következtetéseket vonhassunk le.
A mikotoxinok vizsgálata egy összetett folyamat, amely alapvetően
három részből áll: (1) a vizsgálandó tételből véletlenszerűen számos
kisebb mintát veszünk, majd ezeket egyetlen nagy „tételmintában”
összesítjük, (2) a teljes tételmintát finom szemcseméretűre őröljük
és reprezentatív rész-mintavételezéssel kiveszünk belőle egy kisebb
mennyiséget, az „analitikai mintát”. (3) Ezt követően az analitikai
mintából extrakcióval kivonjuk a mikotoxinokat, végül meghatározzuk azok mennyiségét.
Az elmúlt időkben a mikotoxinok meghatározására kidolgozott analitikai eljárások folyamatos fejlődését figyelhettük meg. Ugyanakkor, még ha elfogadott vizsgálati eljárással is dolgozunk, számolnunk kell azzal, hogy minden egyes említett lépést változékonyság
terhel. Számos tudós által elvégzett kutatás igazolja, hogy rendszerint a mintavétel legjelentősebb hibaforrás a mikotoxinok vizsgálata
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során. Például az aflatoxin vizsgálatokat terhelő hiba közel 90%-a a
mintavételhez köthető.
Ahogy pénzt és időt fordítunk a mikotoxinok szintjének meghatározására, a megfelelő mintavételezésre fordítandó többlet időmennyiség döntő jelentőségű a megismételhető mikotoxin vizsgálati eredmények érdekében. A mintavételezést ellenőrizni kell a megfelelő
eljárások alkalmazása mellett.
A mikotoxinok vizsgálata során felmerülő jelentős mintavételi hibák két fő tényezőre vezethetők vissza: a mikotoxinok koncentrációja nagyon alacsony az ellenőrzött termékekben (a „ppb probléma”), valamint eloszlásuk nem egyenletes a vizsgált tételekben.
Annak ellenére, hogy egyes gabonaszemekben a mikotoxinok szintje kiugróan magas, összességében egy nagyobb gabona tételben a
mikotoxin koncentráció általában nagyon alacsony. Az általánosságban használt mértékegység „parts per billion” (ppb – 1 rész az
egy milliárdból). Ne feledje azonban, hogy a mikotoxinok már ilyen
alacsony koncentrációkban is hatással vannak az emberek és állatok
egészségére!
Ellentétben a fehérjékkel vagy a nedvességtartalommal, a
mikotoxinok nem találhatóak meg minden gabonaszemben. Szélsőséges esetekben a mikotoxinok csak néhány kalászon vagy gabonaszemen vannak jelen egy egész gabonatáblán. Ez azt jelenti, hogy
míg egyes szemekben magas a toxinok szintje, addig más szemek
egyáltalán nem tartalmaznak toxinokat. Ez annak a következménye,
hogy a penészgombák nem egyenletesen nőnek a mezőkön vagy a
gabonatárolókban. Így a mikotoxinok is hajlamosak koncentrálódásra foltokban, úgynevezett gócpontokban, mialatt a tétel fennmaradó része toxinoktól mentes. Ugyanakkor minél nagyobb mértékű
a szennyezettség, annál valószínűbb az egyenletesebb eloszlás. Ellenkező esetben, amikor egy toxin koncentrációja alacsony egy gabonatételben, az egyenlőtlen eloszlás fokozottabban nyilvánul meg
A helyesen elvégzett vizsgálat során az ellenőrzött tétel átlagos
szennyezettségét határozzuk meg. Ha nem a megfelelő mintavételi
eljárást követjük, akkor a vizsgálati eredmény valószínűleg alacsonyabb lesz a tételre jellemző, valós mikotoxin koncentráció értéknél (pl. ha kizárólag toxin-mentes vagy alig szennyezett területekről
történik a mintavétel) vagy épp ellenkezőleg, magasabb lesz annál
(amikor a „gócpontokból” vesszük a mintát).
A fals negatív eredmények igen gyakoriak a mikotoxinok vizsgálatakor, amely nagyrészt a nem megfelelő mintavételnek és
mintaelőkészítésnek a következménye. Amikor kevés egyedi mintát
veszünk vagy a teljes tételminta túl kicsi, sokkal nagyobb az esélye, hogy „elhibázzuk” a szennyezett gabonaszemeket, mint annak,
hogy pont eltaláljuk azokat és belekerüljenek a vizsgált mintába.
Az ilyen típusú eredmények akkor is előfordulnak, amikor a teljes
tételmintát részegységekre osztják még a darálás előtt. A fals negatív eredmények normális esetben 5% körüli szinten mozognak, de
elérhetik akár a 90%-ot is! Másrészről a fals pozitív eredmények
magasabbak, mint a reprezentatív érték. Ez a fajta eredmény kevésbé gyakori, mint a fals negatív. Ugyanakkor mind a fals negatív,
mind a fals pozitív eredmények károsak, hiszen jelentős gazdasági
veszteségek forrásai lehetnek.
A helyes mintavétel jelentősége akkor válik nyilvánvalóvá, amikor
végiggondoljuk, hogy például egy vasúti kocsi 55-80 t, egy teherautó pótkocsija pedig kb. 20 t kukoricát tartalmaz és ebből 20-50 g
ledarált mintát vizsgálunk, amelynek tükröznie kell az egész tételt.
Ahhoz, hogy biztosítsuk a vizsgált minta reprezentativitását, megfelelő mintavételezési technikákat kell alkalmazni. Egy vasúti vagonban vagy teherautóban szállított gabona legfelső rétegéből vételezett minta vagy egy a szállítóeszköz ürítése során vett „vödör”
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Uralod a helyzetet!
Tidipirozin hatóanyaggal egy új,
hosszan tartó antibiotikum

Uralom
a helyzetet,
mert innovatív
megoldással
dolgozom
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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!
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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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minta NEM reprezentatív az ellenőrzött tételre vonatkozóan, ezért
használatuk nem javasolt. Azáltal, hogy a gabonaáramnak csak egy
részét mintázzák, a mintavételt végző személyek szintén befolyással
lehetnek arra, hogy a minta mennyire jellemzi a vizsgált tételt. Ezért
a lapáttal vagy kézzel történő mintavétel nem megengedett hivatalos
vizsgálatok során.
Az olyan alkotóelemek, mint törtszemek vagy idegen anyagok eloszlása általában nem egyenletes a teljes rakományban. Amikor a
gabonát egy tárolóba (teherkocsi, vagon vagy siló) ürítik, az összetevők elkülönülnek méretük, sűrűségük és alakjuk szerint. Betárolás
során a kisebb méretű részecskék a középpont közelében koncentrálódnak, a nagyobb méretű anyagok és szemcsék pedig a tároló
külső része felé vándorolnak. Kitároláskor fordított szegmentáció
figyelhető meg. Ezek a jelenségek magyarázatot adnak arra, miért
kulcsfontosságú a helyes mintavételi séma alkalmazása és az egyedi
minták száma annak biztosítására, hogy a minta valóban az ellenőrzött tétel jellemezőivel rendelkezzen.
Mikotoxinokkal kapcsolatosan gyakran találkozunk a következő
kérdéssel: „Mi a legjobb módszer ennek vagy annak a toxinnak a
vizsgálatára?” Sokan úgy vélik, hogy kizárólag a legkorszerűbb,
nagy értékű műszeres vizsgálatok révén kaphatunk pontos eredményeket. Csak a legnagyobb érzékenység, szelektivitás és a legalacsonyabb kimutatási határ lehet elég jó. Kizárólag abban az esetben,
ha kellő figyelmet fordítunk a mintavételezésre és felelős módon
végezzük azt, jelenthetjük ki, hogy a költséges vizsgálati technológia nem kidobott pénz!
Toxinok ellen való védekezés lehetőségei
A mikotoxinok megjelenésének megelőzése
A különböző fertőzést megelőző stratégiák alkalmazása mind a közegészségügy, mind a termelő gazdaságok számára fontos. Fontos
azoknak az ökológiai tényezőknek a megértése, melyek elősegítik a
toxinok termelését, gyarapodását. Ezen tényezők kielégítő ismerete
nélkül nem lenne lehetséges eredményes stratégiák megalkotása,
melyek segítségével csökkenthető a mikotoxinok szintje a mezőgazdasági termékekben. A megelőző stratégia fogalma csak olyan
eljárásra értendő, mely hozzájárul a mikotoxinok termelésének
megelőzéséhez a lábon álló (aratás előtti) vagy a tárolt (aratás utáni)
gabonáknál.
Megelőzés a földeken
A toxinok elleni védekezés elsődleges és egyik leghatékonyabb
módjának a növénytermesztés során történő megelőzés tekinthető.
A gombák földeken való megjelenésének mértéke nagyon gyakran
összefügg a növények növekedési fázisában fellépő stressz hatásokkal. Általában minél magasabb a stressz egy növény növekedése
során, annál kisebb az ellenálló képessége a gombák támadásaival
szemben. Bármilyen eljárás, kezelés, amely csökkenti a növényekre ható stressz erősségét, az csökkenti a növények mikotoxinokkal
való szennyeződését is a szántóföldeken.
A megelőzés módjai lehetnek: a különböző penészgomba fertőzéssel szemben rezisztens törzsek termesztése, a megfelelő minőségű
vetőmag használata, a kiegyensúlyozott trágyázás, a kritikus időszakok alatti rendszeres öntözés, kártevőkkel szembeni védekezés
és a növényi szármaradványok hatékony kezelése, valamint az
optimális növénysűrűség betartása. A kukorica és a búza rotációja
alapkövetelmény és rendkívüli jelentőséggel bír a fuzáriumokkal
való szennyeződés alacsonyan tartásának szempontjából. De még a
legjobb művelési gyakorlat alkalmazásával sem küszöbölhető ki a
szennyeződés veszélye a gombafertőzés számára kedvező években.
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Megelőzés a betakarítás során
Az aratás során fontos a megfelelő időpont kiválasztása, az aratás
kíméletes kivitelezése, megfelelő betakarító gépek használata, és
kellő figyelmet kell fordítani a fertőzött és magas nedvességtartalmú termőterületek kihagyására.
A legfontosabb az aratás helyes idejének a kiválasztása. Az elhalasztott aratás megnöveli a mikotoxinokkal való szennyeződés veszélyét. Ezért a korai aratás és ezt követően a kukorica szárítása
segít megelőzni a jelentősebb szennyeződést.
A betakarítás során nagyon fontos, hogy olyan gépeket használjunk,
amelyek helyesen vannak beállítva, így nem okoznak sérülést a
gabonaszemeken, ugyanis a sérült szemek hajlamosak lehetnek a
gombákkal való fertőződésre a tárolás során. Természetesen a sérült
és a magas nedvességtartalmú növényi anyagokat el kell távolítani a betakarított termésből, mert ezek megnövelik a szennyeződés
kockázatát.
Megelőzés a raktározás során
A szemes gabonákat légszáraz állapotban, azaz maximum 15%
nedvességtartalom mellett lehet biztonságosan tárolni. Az optimális
nedvességtartalom függ a gabona fajtájától, valamint a tárolás klimatikus feltételeitől. A mikotoxinnal való szennyeződés elkerülésének legfontosabb feltétele a nedvességtartalom folyamatos nyomon
követése (Jouany, 2007).
A rovar- és rágcsáló kártevők jelenléte, a nedvességtartalom ingadozása és az ebből adódó páralecsapódás vagy vízszivárgás hajlamosít a tárolás során a penészesedésre és ez toxintermelést idézhet elő. A rovar és rágcsáló kártevők irtása nem csak azért fontos,
mert a tevékenységük által keletkező mikroklíma kedvez a gombák
szaporodásának, hanem az általuk károsított szemek sokkal fogékonyabbak a gombákkal való fertőződésre.
A raktározás során törekedni kell arra, hogy a betárolás minél hamarabb megtörténjen, valamint biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat. A kémiai tartósítás, illetve a különböző
gombaellenes szerek használata eredményes lehet a védekezés
során. A betakarított gabonát gyakran tartósítják szerves savakkal,
amely megakadályozza a mikotoxinok feldúsulását. Ugyanakkor a
kísérleti eredmények azt mutatják, hogy a mikotoxinok termelése a
szántóföldön megtörténik, míg a savas tartósítással csak a gombák
szaporodását tudjuk leállítani, a mikotoxinok ellen ez nem nyújt védelmet.
Mindazonáltal ezek a megelőzési stratégiák nem szüntetik meg teljesen a mikotoxin-szennyeződés veszélyét. A FAO szerint, még ha
minden megelőző módszert megfelelően hajtjuk is végre, akkor is
a világ éves gabonatermésének 25%-a még mindig szennyezett lesz
mikotoxinokkal.
A mikotoxin-tartalom csökkentése
A gabonák toxintartalmának csökkentésére különböző eljárásokat
fejlesztettek ki, amelyeket az alábbiak szerint csoportosíthatunk:
Fizikai kezelések
A fizikai módszerek közé tartozik a gabona keverése alacsonyabb
toxin-tartalmú tételekkel, a mosás és hántolás, a hőkezelés, a fajsúly
alapján történő szétválasztás, az elektronikus szín-szétválasztás,
az oldószeres kivonás és UV besugárzás is. A szennyezett gabona
összekeverése kevésbé szennyezett tétellel nem megengedett, bár
néhány gabonakereskedő spekulatív céllal mégis végzi ezt a gyakorlatot.
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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.
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Mechanikai szétválasztás
A toxinszint csökkenthető az által, ha a szennyezett terményeket
elkülönítjük a tiszta terményektől, ezt leggyakrabban búza esetében alkalmazzák. Sajnos ez a módszer számos hibával terhelt. Az
aflatoxin szintjének szignifikáns csökkentéséről számoltak be a kézzel és elektromosan szelektált földimogyoró esetében. Ezt az eljárást
ennél a terménynél általánosan használják is.
Bár az összes szennyeződés maradéktalan eltávolítása nem várható
ezzel az eljárással, de az aflatoxinok szintje jelentősen csökkenthető.
Fajsúly alapján történő szétválasztás
A gabona magvak és az olajos magvak fajsúly alapján történő szétválasztásában az úsztatásos eljárás egy elfogadott módszer a szen�nyezett és a tiszta termények szétválogatására. Ezzel a módszerrel
különösen az aflatoxin koncentrációt csökkenthetjük. Sikerrel használták az eljárást búza és kukorica DON- és zearalenon-tartalmának
csökkentésére, de meg kell jegyeznünk, hogy egy adott mag tömegének a változása nem feltétlenül jelenti a mikotoxinnal való szen�nyeződését.
Hővel történő inaktiválás
Az aflatoxin és más mikotoxinok hőstabil vegyületek. Ezért a
mikotoxinok csak részlegesen inaktiválhatók különböző hőkezelési
eljárásokkal, mint amilyen pl. a tósztolás, vagy az auto-klávozás.
Az aflatoxin részleges károsítása érhető csak el olajos magvak és
földimogyoró olajos, vagy száraz pörkölésével, illetve a kukorica
pörkölésével. A pörkölés pl. földimogyoróban az aflatoxin mennyiségét 45-83%- kal képes csökkenteni.
Az aflatoxinnal ellentétben a hőkezelés hatástalan a fumonizin és a
zearalenon szint csökkentésében.
Besugárzás
Különböző hullámhosszúságú sugarakat teszteltek detoxikáló kapacitásuk miatt, de az eddigi eredmények ellentmondásosak. Az
aflatoxin besugárzása UV fénnyel pl. mutagének kialakulásához
vezethet. Az UV fény 25 °C-on, peroxid jelenlétében (0.05%), 20
perces besugárzási időt alkalmazva a 89.1%-kal csökkentette az
aflatoxin mennyiségét a tejben, de kérdéses, hogy a peroxidáció hatására nem képződnek-e sokkal veszélyesebb metabolitok.
Oldószeres kivonás
Az aflatoxinok viszonylag hatékonyan kivonhatóak speciális összetételű oldószerkeverékekkel, ám hiába hatékonyak ezek az oldószerek, az eljárás drága és technikailag nagy tételben kivitelezhetetlen.
Ezeknek a fizikai eljárásoknak behatárolt a gyakorlati felhasználásuk, mivel gyakran magas gabonaveszteséggel és jelentős költségekkel járnak, valamint esetenként eredményességük is megkérdőjelezhető. Minden felvázolt eljárás speciális készülékeket igényel
és a plusz időráfordítás rendkívül költségessé teszi. A módszerek
hatékonysága nagymértékben függ a szennyeződés mértékétől és a
gabonában lévő mikotoxinok eloszlásától, valamint ezek az eljárások a legtöbb esetben a gabonákban lévő tápanyagokat is károsítják.
Kémiai kezelések
A kémiai kezelések sokféleképpen végezhetők különféle anyagok,
mint például ammónia, ammónium-hidroxid, ózon, klórgáz, hidrogén-peroxid, sósav, SO2, formaldehid alkalmazásával.
Ammonizálás
Gáznemű ammónia vagy ammónium-hidroxid alkalmazásával
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megfelelő körülmények mellett az aflatoxin mennyisége akár 99%kal is csökkenthető. Bár az eddigi vizsgálatok azt mutatták, hogy ez
a technika biztonságos és hatékony, az ammóniával való kezelést
még nem hagyta jóvá az amerikai „Food and Drug Administration”,
mivel a mérgező és rákkeltő termékek kialakulásának a lehetősége
nem kizárható.
Ózonizáció
Egy másik hatékony eljárás a mikotoxinok oxidációval való károsítása ózon (O3) felhasználásával. Számos tanulmány bizonyítja,
hogy ózonnal csökkenthetjük az aktív aflatoxin koncentrációt kukorica- és gyapotmag lisztben és vizes oldatokban. Ugyanakkor az
ózon nem perzisztáló vegyület, ami azt jelenti, hogy 20 perc alatt
elbomlik oxigénre.
Ezeknek a technikáknak szintén csekély a jelentőségük a gyakorlatban, magas költségük és nagy időigényük következtében. A kémiai
vegyületek használata emellett jelentős veszélyforrás lehet a dolgozókra nézve. A hozzáadott anyagok hatására változik a takarmány
íze és a tápértéke, valamint romlik a minősége, sőt toxikus melléktermékek is keletkezhetnek.
Toxinkötő készítmények alkalmazása
Gazdasági állataink mikotoxikózisainak megelőzésére leggyakrabban a toxinkötőnek nevezett különleges takarmányadalékokat alkalmazzák. Ezek az úgynevezett toxinkötő készítmények
a mikotoxinokhoz kötődnek, így megakadályozzák azok szervezetben történő felszívódását. A kötés feltétele az, hogy a toxinok
megfelelő funkcionális csoportokkal rendelkezzenek és azok a csoportok olyan pozícióban legyenek, hogy a toxin a toxinkötőhöz kapcsolódhasson. A toxinok közül az aflatoxin, ochratoxin és fuminizin
közepesen, míg a trichotecének alig köthetőek.
A különböző toxinkötő anyagoknak számos előnyük mellett hátrányaik is vannak, melyek kapcsán tekintetbe kell venni, hogy nemcsak toxinokat, hanem a takarmány egyéb fontos alkotóelemeit is
megkötik, mint például vitaminokat, peptideket, valamint aminosavakat, antibiotikumokat.
A mikotoxinkötő vegyületekkel szemben alapvető elvárás, hogy
gyorsan (30-60 perc) fejtsék ki hatásukat, továbbá, hogy kis men�nyiségben (0,2-0,3%) adagolva is hatékonyak legyenek.
A terhelés mértékétől és az adott mikotoxinoktól függ, hogy az
alkalmazott toxinkötő milyen mértékben képes a szennyeződést,
illetve a terhelést csökkenteni. A mikotoxinoknak nagy koncentrációban hosszabb ideig történő bevitele olyan károkat okozhat
az állat szervezetében, amelyeket egy toxinkötő készítmény esetleg csökkenthet, de vissza nem fordíthat. A különböző készítmény
hatásának gyorsasága, továbbá a béltartalom jelenlétében kifejtett
hatékonysága is eltérő.
Az agyagásvány alapú toxinkötők közel 100%-ig képesek megkötni az aflatoxint. A kötés erősen savas (pH=3) kémhatáson lesz stabil. Ugyanakkor semleges közeli pH-n (pH=6) a kötési kapacitás
csekélyebb mértékű, holott a toxin hatástalanítása szempontjából a
vékonybélben való kötés a fontosabb, mivel ezzel megelőzhető a
mikotoxin felszívódása.
Egyes összetett szénhidrátok, mint pl. az élesztő sejtfal kivonatok
mikotoxin kötő képességét is sikerült igazolni. A glükomannán alapú toxinkötők hatásmechanizmusa összefügg az élesztő sejtfal szerkezetével és annak nagy aktív felületével. Az élesztő alapú termékek kötési kapacitása önmagában csupán 30% körüli az aflatoxinnal
szemben, így önmagukban kevéssé hatékonyak. Erre a feladatra
fontos, hogy kombináljuk különböző agyagásványokkal.
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Toxinok hatástalanítása enzimatikus bontás útján
(biotranszformáció)
Az utóbbi években végzett kutatások eredményeként speciális baktériumtörzseket találtak, amelyek specifikusan képesek hasítani a
különböző mikotoxinok meghatározott kötéseit, ezáltal megváltoztatják azok molekulaszerkezetét és így egy nem toxikus formát
hoznak létre belőlük.
Egyes termékekben maguk a baktériumok találhatók meg és ezek
termelik már a takarmányban vagy a tápcsatornába bejutva az enzimeket, más esetekben pedig a tisztított enzimkészítményeket keverik be a takarmányba, ahol azok majd a hatásukat kifejtik. Ma már
kereskedelmi forgalomban kaphatók olyan enzimkészítmények,

amelyek a magyarországi viszonylatban nagy jelentőséggel bíró
zearalenont és trichotecéneket is inaktiválják.
Az enzimatikus bontásnak az a nagy előnye, hogy nem a toxint próbálja kisebb-nagyobb sikerrel eltávolítani a szervezetből, hanem
annak toxicitását szünteti meg. A folyamat irreverzibilis, a már elbontott toxin nem alakul vissza toxikussá.
A mikotoxinok hatástalanítására kidolgozott technikákat tehát három csoportba oszthatjuk: fizikai, kémiai, és biológiai módszerek.
A fizikai módszerek alkalmazásához speciális létesítményekre van
szükség és a kezeléseket a megfelelő időben kell elvégezni. Ez nagyobb költségekkel jár, így korlátozottak a gyakorlati alkalmazás
lehetőségei.
A kémiai eljárások során a toxikus molekula szerkezeti változásokon megy keresztül, azonban emellett az egész takarmányra hatással van az alkalmazott vegyszer. Ily módon az eljárás negatívan
befolyásolja a takarmány táplálóértékét és ízletességét. További hátránya a módszernek, hogy költségigényes.
Napjainkban a biológiai eljárások tűnnek a legbiztatóbbnak. Az
egyik biológiai eljárás az adszorpció elvén alapul. Eszerint egyes
mikotoxinok specifikusan kötődve bizonyos emészthetetlen adalékanyagok felszínén képtelenek a felszívódásra és így a bélsárral kiürülnek az állat szervezetéből. A legígéretesebb módszer
azonban a takarmányok biológiai méregtelenítése, az úgynevezett
biotranszformáció. Ez a módszer lehetővé teszi a mikotoxinok hatástalanítását anélkül, hogy az eljáráshoz kiegészítő berendezéseket kelljen használnunk, sőt a takarmányok táplálóanyag-tartalma
is megmarad, nem változik a takarmány íze és nem utolsósorban
mérgező melléktermékek sem keletkeznek.
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A számunkra sokkal fontosabb toxinokkal szembeni kötőkapacitást
vizsgálgatva tapasztalhatjuk, hogy a hagyományos toxinkötők képesek kötni valamilyen szinten a Zearalenont, átlagosan 30-40%ban, de még kedvezőtlenebb a helyzet a trichotecénekkel kapcsolatban, mert ezeket általában mindössze 10%-ban lehet megkötni.
A toxinkötők kiválasztásánál tehát számos szempont egyidejű
egyeztetése alapján kell dönteni. A toxinkötő anyagnak nagy kötőkapacitással kell rendelkeznie, a kötésnek a szervezetben irreverzibilisnek kell lennie, ne kössön meg tápanyagokat és más hasznos
takarmány-alkotórészt, valamint ne legyen a használt kötőanyag
toxikus.
Mindezek alapján a gyakorlatban a toxinkötő adalékanyagok használata segít a mikotoxin terhelés csökkentésében, azonban önmagában legtöbbször nem elegendő a kedvezőtlen hatások közömbösítéséhez.
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Hatékonyabb
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A mikotoxinok csökkentik a teljesítményt, és kihatással
vannak haszonállataink egészségi állapotára.

A Mycofix a helyes döntés a mikotoxinokkal
összefüggő kockázat kezelésében!
®
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Csülökkörmöző tanfolyam
Csülökkörmöző tanfolyam indul a Szent István Egyetem szervezésében Jászapátiban!
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.
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.
További információk: Szent István Egyetem Felnőttképzési és Távoktatási Központ
Tel: 28-522-019; info@fkk.szie.hu
Részletes tájékoztató elérhető: http://felnottkepzes.szie.hu
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Hazai szerzőink

Az állományszintű sántaság megelőzése
tehenészeteinkben
Dr. Györkös István
egyetemi magántanár, SZIE
Mindegyik tehénállományunkban megtalálható néhány vagy
több sánta tehén. Ez már sajnos a fajta más tejelő fajtákhoz hasonlított bizonyos fogékonyságából, az intenzív tejtermelésből
és a viszonylag zárt, kevés mozgással járó technológiai viszonyokból eleve adódik. Általában az 5% alatti állományszintű
sántaság elérése hazai viszonyok között lehetséges. Ez a célkitűzés megalapozottnak tűnik annak ellenére, hogy állományaink
többségében ez a mutató a 20%-ot is jóval meghaladja.
A cél eléréséhez hasonlóan színvonalas programra van szükség,
mint amit pl. a küllemi szelekcióban, a genetikai, a tőgyegészségügyi vagy akár a szaporodásbiológiai munka egyéb területein folyamatosan végzünk. Ennek a programnak azonban nem
egy-két tényezője van, mint pl. a körmözés vagy a megfelelő
takarmányozás, hanem több. Nem szabad ugyanis elfeledkeznünk arról, hogy teheneink kiemelkedő genetikai tejtermelő
képességéhez hasonlóan kiváló funkcionális tulajdonságok is
szükségesek, ezek közül az egyik fontos tulajdonság a végtagok minősége és egészsége, valamint a tehenek mozgáskészsége. Az intenzív tejtermelést ki is kell szolgálnunk, melyhez a
végtagok egészségének fenntartása nélkülözhetetlen. A sántaság
gyógyítása költséges, sok veszteséggel jár, ezért a megelőzés az
igazán hatékony megoldás. Ennek a megelőzési programnak a
legfontosabb tényezőit foglaljuk itt össze, kapcsolódva egyben a
Magazinban e témakörben legutóbb megjelent cikkek megállapításaihoz is. A célja közös ezeknek a munkáknak, nevezetesen a
még mindig magas sántasági arányt tartósan csökkenteni kell. A
cél eléréséhez azonban a megfelelő hatótényezőket, mint szempontrendszert kell optimalizálnunk, melyek telepenként gyakran
hasonlóak, de eltérő mértékűek lehetnek. Minden telepen ezért
más és más a „körömprobléma” megoldása. Szempontjaink ebben a megoldásban kívánnak segíteni.
A lábvégbetegségekre utaló elváltozások többsége szubklinikai
jellegű. Nagyon nem mindegy azonban számunkra, hogy az állomány sánta teheneinek gyakorisága (incidencia) milyen mértékű, általában milyen súlyosak ezek az esetek és a látható sántasági eseteknek milyen oka, vagy okai vannak.
A pontozásos skálán (Janssen, G.,2002) az 1-es érték az egészséges, az 5-ös a súlyosan sánta tehenet jelöli. Hazai viszonyok
között ha az 1-es és 2-es kategóriába eső tehenek együttes aránya
eléri a 80%-ot, már kedvező helyzetről beszélhetünk. Az 5-10%
közötti általános, pillanatnyi sántasági arányt pedig – különösen
ha az többnyire enyhébb eseteket takar – jónak ítéljük. Általános
hazai és európai gyakorlat, hogy a klinikai sántaság állományszintű aránya gyakran eléri, sőt meghaladja a 25-30%-ot, ezért
nem olyan meglepő, hogy rendszeres csülökápoláskor a tehenek több, mint 35%-ánál észlelhető valamilyen lábvégbetegség
vagy végtag rendellenesség. A veleszületett, rendellenes lábállásból eredő kisebb mozgáshibát rendszerint nem soroljuk ide.
Ugyanakkor a látható jelek egy része nem is mindig jár együtt
sántasággal és rövidebb észlelési idő alatt nem minden sántasá26 Holstein Magazin

gi eset deríthető fel biztonsággal. Az általános sántasági arány
rendszerint kevert laktációjú és korú állományra vonatkozik,
ami valójában elfedi az életkor és a laktációs stádium hatásait.
De a legfontosabb, hogy ez a gyakoriság valójában csak a sántaság pillanatnyi állapotára utal, nem pedig egy adott időszakra,
pl. egy évre, ami az egyes lábvégbetegségek kezeléseinek hatékonyságát is jelezhetné. A fehérvonal elválás gyógyulása kb. egy
hét, a talpfekélyé kb. két hónap. Ezekben az esetekben, pl. 100
tehenes állományban, 15% gyakoriság mellett egy év alatt az
első esetben 0,3% enyhe sántasággal, míg a másodikban 2,5 %
súlyos sántasággal számolhatunk (prevalencia), melyek összeadódhatnak egyéb lábvégbetegségek okozta sántasági esetekkel
is (nem beszélve arról, hogy az állomány kisebb hányadának tehenein több lábvégbetegség is mutatkozhat) és meghaladhatják
a regenerálódástól függően az 5%-ot. Ez az érték viszont már
egész évig tartó sántasági arányt mutat. Az észlelés és a kezelés
hatékonysága tehát jelentősen befolyásolja a sántaság időszaki
fennmaradását. Nem beszélve arról, hogy rendszerint az észlelés
és a kezelés időpontja sem esik egybe, vagy a kezelési módszer
nem elég hatékony, ami tovább növeli a sánta tehén napok számát.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a hazai tehenészetekben gyakori
30%-os sántasági arány, mint incidencia, olyan alkalmi helyzetkép az adott állományról, melyben meglehetősen sok alig-,
nehezen-, vagy kielégítően nem is gyógyuló lábvégbetegségek
vannak. Két körmözés között gyakran ugyanazok a sántító tehenek kerülnek feljegyzésre és ugyanazok a lábvégbetegségeik
is, mert nem sikerült ezeket hatékonyan közben kigyógyítani.
A követendő nyugat-európai szint ehhez képest 5% alatt marad
kedvező esetben, melybe főként csak az újonnan felismert és a
nehezen vagy alig gyógyuló esetek tartoznak, ugyanakkor sok
lábvégbetegségből kigyógyult eset már nem terheli ezt a mutatószámot. Helyben kell tehát rendszeresen észlelni és kezelni a
sántaságot, naponta visszatérő feladatként (utókezelés), ez lehet
a leghatékonyabb megoldás.
Mértékadó európai források (Raven,T.,1989, Blowey, R., 1993,
Lischer, C, 1998, Manske, T., 2002.) és a hazai tapasztalatok
is megegyeznek abban, hogy a sántaságot több hajlamosító tényező okozza (multifaktoriális betegség). ezért állományszintű
csökkentését is csak az azt előidéző tényezők következetes és
komplex figyelembe vételével, a telepi és külső szakmai segítség együttes erőfeszítéseivel, közösen tudjuk elvégezni. Nem
célszerű tehát egy-egy tényező egyoldalú „értékelő” kiemelése
a többi elhanyagolása mellett. A következőkben ezekre csupán
röviden utalhatunk.
A takarmányozás hiányosságai közül gyakori hiba a tömegtakarmányhoz viszonyítva magas arányban etetett abrak, a bendőacidózishoz vezető táplálóanyag forgalmi zavarok, a bakteriális
endotoxinok káros hatásai, az ellést követő fokozatos abrak2012/6
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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
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növelés elmaradása, az etetett takarmány adag túlzott zsír- és
fehérjetartalma, olyan meghatározó ásványi elemek, mint a
cink, kén, az egyes vitaminok, mint a biotin vagy egy fontos
esszenciális aminosav, a metionin tartós hiánya. Általánosan ismertek a táplálóanyag-ellátás zavarai és a laminitisz összefüggései (Thoeffner, M.B. és mtsai, 2004.) Meglehetősen gyakori
lábvégbetegség hazai állományainkban a körömtorzulásokkal, a
talpszaru bevérzéseivel, a fehérvonal elválásaival és nem ritkán
traumás talpfekéllyel járó laminitisz. Az állományunkban a tehenek, szokásosnál laposabb, torzultabb körmei gyakran az üszők
nevelésére (takarmányozására) is visszavezethetők, különösen
ott, ahol az üszők átlagos súlygyarapodása meghaladta a 800g/
nap mértéket. A túlzottan mély törzsű tehenek mozgásképessége
általában gyengébb az átlagosnál, mert a lábszár – combcsont
egymáshoz viszonyított hosszméret aránya elmarad a kívánatostól, ami ugyancsak részben fejlődési, takarmányozási rendellenességre utalhat.
A manapság korszerűbb küllemű „lábas” és magasabb üszők
ezért jobb mozgásképességet is hoznak magukkal. A ritka
és rendszertelen etetési idők is károsak lehetnek a végtagok
egészségére, de az elégtelen etető- és itatóférőhely is okozhat
sántasághoz vezető hatásokat. A takarmányozási rendszer hatékonysága a tehenek pillanatnyi kondíció értékelései alapján jól
megítélhető és ellenőrizhető a laktációs stádiumnak megfelelő
kondícióváltozás, ami az átlagos 3,5 kondícióponthoz képest ingadozik. Kritikus érték, ha az ellést követő energiahiány alatt a
tehén kondícióromlása eléri vagy meghaladja az 50 kg-ot (ami
rendszerint 1 kondíciópontot, vagy 6-8% súlyveszteséget jelent).
Azok a tehenek, melyek ellésük után 2-3 hónap alatt hamarabb
képesek kondíciójuk visszapótlására, mint a többi társaik, azok
mozgásképessége is jobb az átlagosnál (König, S. és mtsai,
2004.). A tehenek kondíció tartása genetikai hatásoktól is függ,
ezért előbb-utóbb valószínűleg erre is számítunk tenyészértéket
(Sebők T.,2012) és azokat a teheneket tartjuk ebből a szempontból jobbnak, amelyek ellés után rugalmasan és hamarabb nyerik
vissza kondíciójukat, mint a többiek, hiszen a kondícióromlás
hajlamosít a sántaságra. Azt is ismerjük ugyanakkor, hogy a sántaság is kondícióromláshoz vezet. Ezekre tehát érdemes külön is
figyelnünk, hiszen az itt említett tényezők a telepi feladatokhoz
tartoznak.
A genetikai hatások alapvetően a küllemi szelekciós tulajdonságok következetes, javító alkalmazásán keresztül, már mindkét
ivar révén érvényesülnek. Most már nemcsak a lábak és lábvégek felépítését javíthatjuk, hanem azok mozgásképességben betöltött szerepét is. A küllemi bírálatok között a lábtulajdonságok
változatlanul a figyelem középpontjában állnak azért, hogy minél pontosabban meg lehessen azokat ítélni, mert öröklődhetőségük meglehetősen alacsony. Különösen érvényes ez a mozgásképre (Kőrösi, Zs.,2012.).
Itt is előnyös lenne a családszelekciós lehetőségek fokozottabb
érvényesülése. A végtagok funkcionális küllemi jellemzőinek
alkalmazása sokat javított teheneink mozgásképességén. A tehenek végtag-rendellenességeinek többsége ma már inkább a sántasággal járó lábvégbetegségek következménye, mint oka. Egyesek újra felhívják figyelmünket arra a régóta ismert tényre, hogy
a szarutok keménysége (mint genetikai tulajdonság) összefügg
ellenálló képességével is, ami egyes tehenek sántaságát okozza
(Borderas, T.F., 2004.), ezért ezt a jellemzőt figyelembe lehetne
venni a szelekcióban is. Ugyanakkor a termelés alapú szelekció
eredményeként általánossá vált a tehenek méret- és súlynöve28 Holstein Magazin

kedése is. Ez utóbbi a sántaság kialakulására hajlamosító újabb
tényező lehet, mely indokolja a nagyobb szelekciós nyomás alkalmazását a végtagok mozgásképességének javításában. Genetikai hatásokra vezethető vissza a tehenek temperamentumának
kialakulása, mely összefügg stressz érzékenységükkel és kezelhetőségükkel is. E tulajdonságcsoport viszont közvetett módon
befolyásolhatja a tehenek egészségét és mozgását is.
A technológiai menedzsment hatásai részben a műszaki, részben az azt működtető irányítás tényezőin keresztül befolyásolhatják a tehenek sántasági arányait. A technológia, mint környezeti hatás igen erős, melyet a szelekciós és genetikai hatások
növelésével csak részben tudunk kivédeni. Ismert, hogy esős
időszakokban növekszik a sántasági esetek száma, hasonló kedvezőtlen hatása van az elhanyagolt környezetnek, durva felületű,
kavicsos felhajtóutaknak, csúszós betonpadozatoknak is. Általánossá váló gyakorlat, hogy a traktoros tolólapok betonnal érintkező alsó széléről hiányzik a gumiborítás, ezért az ilyen tolólap
után gyakran kavicsos a tehenek felhajtóútja. Az egyébként is
túlságosan sok betonozott közlekedőtér a tehenek hátulsó, külső körmeit nagyobb mértékben terheli az átlagosnál, különösen
azok külső hordozószélének hátulsó harmadát, a sarok előtt (Tol
van der, P.P. és mtsai, 2003, Collis, V.J. és mtsai, 2004). A vizes,
trágyával szennyezett betonpadozatok a bőrgyulladások elterjedéséért különösen okolhatók. Sommers, J.G. és mtsai ( 2003.)
szerint alapvetően ilyen hatás következtében növekedett a DD
prevalenciája 30%-ra a közelmúltban holland tehénállományokban.
Sok hazai telepen a sántító tehenek többségén észlelhető a DD
(digitális dermatitisz, Mortelláró-féle betegség). Nagy jelentősége van az üszők és szárazonállók alkalmi legeltetésének, karámozásának elsősorban a betont felváltó rugalmas és szárazabb
felszín és a nagyobb mozgáslehetőség miatt, de igen fontos a
DD-re fogékony üszőállomány rendszeres ellenőrzése erre a betegségre és a fertőzöttek hatékony kikezelése is. Különös jelentőségű a sántasági arány csökkentésében a nem sokkal az ellés
előtt és utána lévő tehenek kíméletes kezelése is. Különös jelentősége van a fogadó istállók tehénállományaiban a kedvező
környezet fenntartásának, mert a lábvégbetegségek többsége az
ellés utáni hónapokban keletkezik. A pihenőboxok elhelyezése,
kialakítása és méretezése, férőhelyszáma és padozata a végtagok
állapotára is hatással van. Meghatározó a boxok padozatának almozása (szecskázott szalma, széna, kukoricaszár, szeparált és
szárított trágya, forgács, fűrészpor, homok) és rendszeres tisztántartása. A pihenőhelyek kényelmére és a sérülésveszélyre naponta figyelni kell. A technológia üzemeltetése nyomán az adott
telepre jellemző és meghatározó olyan tényezőcsoportok alakulhatnak ki, melyek egyes lábvégbetegségek nagyobb arányához
vezetnek és végül sántaságot eredményezhetnek, kedvező esetben azonban sikerül kivédeni a káros hatásokat és hatékonyan
lehet csökkenteni az állományszintű sántaságot tartós időszakra
is.
Sok múlik azon, hogy a termelés különböző fázisaiban lévő
tehenek végtagjaira rendszeres figyelem jusson és a lábvégek
ápolásának helyi szakszerű felelőse is legyen a telepen, aki
az említett, sántasággal összefüggő hiányosságokra is felhívja a figyelmet. Mindezekre helyben kell megoldásokat találni.
Ilyen lehet pl. a gumipadozatok alkalmazása, ami különösen a
fejőházi bevezető utakon javíthatja a tehenek komfortérzetét,
járásbizonságát, ezáltal gyorsítja a tehenek fejőházi áthaladását,
mint ahogy erre Gudaj, R. (2007-2008) korábbi munkája is jól
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rámutat. Az, hogy ennek a padozattípusnak milyen hatása van
az állomány sántaságának csökkentésére és mennyire gazdaságos megoldás, egészen más kérdés, de bizonyára előnyösebb a
betonnál, ezért alkalmazását annak ára és technológiai használhatósága szabja meg.
A termelési és szaporodásbiológiai igénybevétel a tejtermelő tehenek esetében nagyobb, mint húsmarháknál, ahol a technológia is természetszerűbb, ezért ott jóval kisebb a sántasági
arány is. Tapasztaljuk, hogy az alacsonyabb szinten termelő állományokban kevesebb is a sánta tehén. Az intenzív termelés és
vehemfejlődés igénybe veszi a tehenek szervezetét és aránytalanul kisebb állományhányad éri el a 3. és további laktációját, mint
ez kívánatos lenne, ezért a hasznos élettartam növelése gazdasági célkitűzés is.
Jól kimutatható, erős kapcsolat van a laktáció kezdeti fázisa és
a sántaság kialakulása között (König, S. és mtsai, 2004.). Az
ilyenkor elkerülhetetlen negatív energiaegyensúly időszakában
kezdődnek vagy súlyosbodnak a gyakoribb lábvégbetegségek.
Ezért is kell ilyenkorra már megfelelő ápolással rendbe tenni
a tehenek lábvégeit, hogy a fogadó csoportokban lehetőleg ne
kelljen utólagos körmözést, kezeléseket végezni. Ha azonban
ez elkerülhetetlen, akkor azt még idejekorán és hatékonyan kell
elvégezni. Ez egyik sarkalatos pontja a csülökápolás éves ciklusának. Ez is rendszeres telepi teendő, hiszen az elletőből naponta kerülhetnek ki tehenek a termelésbe, melyeknél ekkor el kell
végezni a csülökápolást és az alapos ellenőrzést is. Ide tartoznak
azok a tehenek is, amelyek előrehaladott vemhességük és egyéb
okok miatt nem estek át korábban csülökápoláson. Korábban
már vizsgáltuk a sántaság miatti tejveszteséget (Györkös, I. és
mtsa, 2002), ami 5-25% lehet és a laktáció elején nagyobb, mint
később. Általában 10-15% veszteséggel kell számolnunk, mely
rendszerint a teljes laktációra is kiterjed.
A lábfürösztések elmaradása vagy csökkent hatékonysága
szoros kapcsolatban van a sántaság kialakulásával, amint ezt korábban 11 állomány vizsgálata során már kimutattuk (Györkös,
I. és mtsai, 1995.) és változatlanul igazolódik sok telepen napjainkban is. Lábfürösztésekre alapvetően a lábvégek bőrgyulladásainak megelőzése és visszaszorítása miatt van szükség. Mindenekelőtt az ujjak közötti bőrgyulladás megelőzésében, szinten
tartásában lehet kedvező hatású. Ez az általános lábvégbetegség
teheti tönkre idővel a tehenek sarkait, befolyásolva ezzel az állatok mozgásképességét is. A lábfürösztés tehát a sántaság kialakulását megelőző módszer és nem célszerű kizárólag valamilyen
gyógykezelésként használni, mert intenzív tejtermelő tehenészetekben az állományszintű sántaságot megelőző eljárás és valójában elkerülhetetlenül szükséges is rendszeres használata. A minden állományban előforduló, a környezeti mikroorganizmusok,
speciális baktériumfajok által okozott gyulladások kezdetben
ekcémás tüneteket, kisebb mozgászavarokat okoznak, súlyosabb
és előrehaladott stádiumban azonban a szövődmények között
megjelenik a szarutok, különösen a sarkak eróziója, pusztulása
is. Csökken a körmök kedvezőbb szöge, azok laposabbak lesznek és a feszítő- és hajlító ínszalagok is túlterhelődnek, kialakul
és állandósul a mozgászavar. Egyre kevesebb telepen tapasztalható, hogy nincs kialakítva a megfelelő mélységű és hosszúságú, kéttálcás lábfürösztő (vizes lemosó a hozzá kapcsolódó hatóanyag tartalmú tálcával), többnyire a fejőházból kivezető úton.
A lábfürösztések alkalmi, rendszertelen használata helyett már
sok helyen alkalmaznak helyi fürösztő programot, ami gyakran
néhány napos, vagy egy-két hetes fürösztésből és hasonló hos�30 Holstein Magazin

szúságú pihenőből áll. Ez nagyon helyesen a helyi technológia
és az állomány lábvég-egészségének függvénye, persze egyáltalán nem mellékes ennek költségfelhasználása sem. A felhasznált
szerek leggyakrabban réz-, vagy cinkszulfát (3-5%), formalin
(3-4%) és mészhidrát (3-4%), esetenként lehetséges antibiotikumos oldat készítése és rövid használata is. Előnyös, ha e szereket bizonyos kombinációban, felváltva alkalmazzuk. Több szer
együttes használata és a megadott koncentráció növelése nem
célszerű. Természetesen más szerek is használhatók eredményesen a megadott töménységben. A hatékonyságot növeli az előzetes lemosó alkalmazása és a korábban szakszerűen elvégzett
csülökápolás. Talpfekélyes tehenek sántaságát különösen kezelés, körmözés után a formalinos lábfürösztés súlyosbítja, ezért
az kerülendő.
Alapvető gondunk a tehenek természetszerű viselkedésének
fenntartása, hiszen gyakori vélemény, hogy kívánatos a tehénnek naponta minél többet kényelmesen feküdnie (14-16 órát),
ebben a helyzetben minél többet kérődznie, majd 5-6 óráig ennie, ami állással jár és fejéskor keveset mozognia. Ügyelni kellene az egy tehénre jutó kedvező etető-, itató-, pihenő- és mozgásterek fenntartására, azok zsúfoltságának elkerülésére. Így pl. a
zsúfolt etetőtér következtében a tehenek tolakszanak a jászolnál,
ami a mellső, belső körmök túlterheléséhez, deformációihoz és
fekélyesedéséhez vezet. Az állomány viselkedési mutatói ismert
módon összefüggésben vannak a sántaság kialakulásával, ezért
azok optimalizálása a sántaságot megelőző tényezők közé tartozik. Természetes módon – technológiáinkkal ellentétben – a
tehén evés közben is rendszeresen mozog, nem beszélve a társas
viselkedés közben végzett mozgásról. Technológiáink azonban
egyre kevesebb mozgást engednek a tejtermelő teheneknek, s ha
igen, akkor az ilyen terek padozatai gyakran balesetveszélyesek
vagy a tehenek számára kedvezőtlen betonozott kiképzésűek. A
földes kifutók, karámok pedig alapvetően a tehenek mozgásképességének fenntartására szolgálnának dombos kialakításukkal,
megfelelő vízelvezetésükkel és tágas területükkel. Sokat segít
ezen az üszők és a szárazonállók gyakori legeltetése, de a tehenek későbbi mozgásszegény állapota sajnos többnyire fennmarad. Általánosan ismert, hogy a tehenek hátulsó, külső körmei
vannak leggyakrabban túlterhelésnek kitéve. A mellső lábak
alapfunkciója a test támasztása, a hátulsóké annak mozgatása.
Ezzel szemben a tehenek hátulsó végtagjaikon is túl sokat állnak
mozgás helyett, azok hordozószélét és sarkát így túlterhelik, ami
együtt jár a csülkök csökkent vér- és táplálóanyag ellátásával,
végül egészségromlásával. A 3-4 órát meghaladó napi állásidő
a mellső körmöket is megterheli, ezért ennél kedvezőbb volna,
ha ennek az időszakasznak minél nagyobb hányadát is mozgás
tenné ki, rugalmas talajon.
Nem véletlen, hogy a telepek állatjóléti minősítési rendszereiben
és a nálunk alkalmazott állategészségügyi értékelő listákban a
sántasági arány egyik fontos tényező. Az évente kétszer szakszerűen elvégzett csülökápolást segítik az utóbb bevezetett uniós
támogatások.
A csülökápolás is a sántaságot hatékonyan megelőző tényező,
melyet technikai, technológiai feladatként kezelnek a fejlett
nyugat-európai országokban, mi is annak tekintjük. Technikai
felszerelés és eszközök, valamint az ezeket hatékonyan és szakszerűen használó szakemberek munkájának kérdése. Az alapvető
problémát az jelenti a gyakorlatban, hogy egyfelől a napi üzem
során váratlanul megsántuló teheneket egyedileg, egyenként
kell észlelni, körmözni és gyógykezelni rendszeresen az egész
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SoyPreme®:
védett szójabab
Új termék a hazai piacon
A Magyarországon termesztett szója alapanyag lehetővé teszi a GMO-mentes takarmányadag összeállítást, ami további értéket ad a hazai előállítású
állati termékeknek.
A SoyPreme® teljes értékű roppantott szójabab, a fa feldolgozásakor kinyert cukorral kombinálva. A SoyPreme® optimális fehérje- és energiaforrás,
ugyanis a speciális gyártási metodikának köszönhetően több mint 50%-kal növelhető a fullfat szója zsír,- illetve fehérjefrakciójának bypass értéke
úgy, hogy annak posztruminális emészthetősége nem változik.

Milyen előnyökkel jár a SoyPreme®
etetése?
 A fejadagba illesztve egy komponenssel biztosítható a védett fehérje, valamint a védett

zsírforrás. Tartalmazza a tejelő tehenek számára limitáló aminosavakat, valamint az
esszenciális zsírsavakat. Ezáltal a termék rendkívül költséghatékonyan alkalmazható.

 A SoyPreme® megfelelő szemcseméretének, valamint a speciális „hőmérséklet-

nyomás- hozzáadott pentóz” eljárás során képződött protein mátrixnak köszönhetően
lehetővé vált a kérődzők számára bendővédett formában biztosítani a fullfat szója teljes
zsírsavgarnitúráját.

 A SoyPreme® magas PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid, többszörösen telítetlen zsírsav)

hányadának köszönhetően a korai embrióveszteségek csökkentése révén, javítható az
állományban a CONCEPTION RATE.

 A SoyPreme® alkalmazásával a jelenleg elfogadott humán táplálkozási irányelveknek

Beltartalmi paraméterek:
Nedvesség
Nyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
UDP*
UDP
NDF
ADF
ME

< 11 %
34 %
5%
19 %
84 %
285,6 g
272,1 g
65,1 g
16.2 MJ/kg

*Bendőn való áthaladási sebesség = 6%/óra

megfelelően alakítható a tejlipidek zsírsavösszetétele.
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Hazai szerzőink
év folyamán, másfelől viszont a rendszerint több száz tehenes
állományt is egységesen kell körmözni és ápolni, többnyire néhány héten belül, évente két ilyen alkalommal. Mindkét feladat
megfelelő technikai felszerelést, szakértelmet és gyakorlatot
igényel. De mivel kétféle célfeladatról beszélünk, ezért mégsem
mindegy, hogy naponta mondjuk 10, vagy éppen 70 tehén csülökápolását kell szakszerűen elvégeznünk. Más-más felkészülést
és szervezést igényel mindegyik munkafeladat elvégzése, de elemeiben az egyedi funkcionális és kuratív csülökápolás módszere
megegyezik.
Ezért a külső „profi” és a telepi „amatőr” szembeállítása félrevezető, már csak azért is, mert a kétféle célfeladatnak megfelelő
munkát hasonlítja össze. Képletesen szólva az almát a körtével.
Különösen, mintha az olyan egyértelmű lenne, hogy a „külső
profik” után csökken a sántaság, a telepiek után meg nő, sőt a
„profik” által csökkentett sántaságot még növelik is, hozzátéve,
hogy egyes gazdaságok dolgozóinak továbbképzése és rutinellenőrzése csak félmegoldást jelent (Gudaj, R. és mtsai,2012.
I.,II.).

Több esetben ez bizonyára így is lehet, míg más esetekben bizonyára nem, ezért ez nem általánosítható, hiszen mint említettük,
ilyenkor a két célfeladatot figyelmen kívül hagyva „hasonlítjuk”
azokat össze. Az alapvető kérdés valójában az, hogy a telepi
körmözők és a külső körmözők a saját feladataikat jól, kellő
hatékonysággal végzik-e? Ebben már lehetségesek hiányosságok mindkét területen. Elvileg persze lehetséges az is, hogy a
telepiek hatékony állománykörmözést is végeznek és az is, hogy
a külső körmözők rendszeresen, hetente akár többször is vis�szajárnak a telepre észlelni a sántákat és kezelni, majd rendre
utókezelni ezeket, de ezek a megoldások ritkábbak és a kétféle
feladat megosztása hatékonyabb munkát és eredményt ad elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ezért, ha a telepi csülökápolás
félmegoldás, akkor a külső körmözők munkája is félmegoldás,
hiszen a tehenek csülökápolását célzó egyedi észlelések, az újonnan sántult tehenek csülökápolása és utókezelésük egész évben
tartó telepi feladata ki kell hogy egészítse a teljes állományra
kiterjedő, rövid időszak alatt elvégzett csülökápolást. Nem helyettesítheti egyik a másikat, hanem kiegészíti, s így végezhetik
el a teljes tehénállomány egész termelési évig tartó szakszerű
csülökápolását.
Most már több mint két évtizedes törekvéseink irányulnak arra,
hogy telepi és külső csülökápoló szakembereket képezzünk, akiket természetesen sohasem mi választunk, mi csak a lehetőségét
nyújtjuk annak a szakismeretnek és gyakorlatnak, amit ki-ki el32 Holstein Magazin

térően hasznosít vagy több esetben nem hasznosít. Hozzátehetjük, hogy az alaptanfolyam utáni gyakorlat megszerzése mindig
egyéni lehetőség és ambíció kérdése is, nem beszélve itt a bérezési feltételekről. Ezek a feltételek általában hasonlóak több más
szaktanfolyam esetében is.
A csülökápolók feladata, mint említettük kétirányú lehet.
1.)
Alapvetően telepi feladat, ezért telepi csülökápoló
szakembernek célszerű napi rendszerességgel ellenőrizni az állomány teheneinek mozgását, csülökállapotát, az éppen sántító
teheneket kivenni, megkörmözni és kezelni, majd ha szükséges,
elvégezni az utókezeléseket egészen a tünetmentes állapot észleléséig. Az 1-3 fő által végzett feladatok helyi jellegűek és helyi
felelőséggel is járnak, lényegében egyedi ellenőrzést, kezelést
és utókezeléseket jelentenek, rendszerint kiterjednek az egész
állományra, nemcsak annak egyes részeire. A munkát „sántázásnak” is nevezzük, mely feladat mellett kiveszik a nagykörmű, körmözésből valamiért kimaradt, de nem sánta teheneket,
az elletőből a termelésbe kerülőket. A feladat átfoghatja a teljes
állományt is, de alapjellege szerint a funkcionális csülökápolás
mellett nagyobb részben kuratív ápolási feladatokat, azok ismételt elvégzését és regisztrációját jelenti. A munka elvégzése a jó
gazda gondosságával jellemzett állatjóléti szemléletet is igényli,
amely ma már uniós követelmény. Intenzív tejtermelő telepeinken égető szükség van a tehenek mozgásának rendszeres, napi
ellenőrzésére állományszinten is ugyanúgy, mint az így észlelt
sánta tehenek gyors és hatékony kezelésére. Ez nem lehet külső
„profi” szakemberek feladata, hanem olyan helyi szakembereket
igényel, akik egész évben, rendszeresen végzik ezirányú egészségőri feladataikat, hiszen ők ismerhetik legjobban a gondozott
állományt egyedenként is.
2.)
Gyakran külső szakemberekre bízott másik feladat
a teljes állomány évente két alkalommal elvégzett funkcionális
és kuratív csülökápolása, melynél a funkcionális körmözést és
a kuratív alapkezeléseket elvégzik, az utókezeléseket, ellenőrzéseket azonban már rendszerint a telepi szakemberre bízzák. A
munka alapvető célja a teljes tehénállományra kiterjedve a tehenek túlnőtt körmeinek szabályozása és a lábvégeken tapasztalt
betegségek tünetei alapján azok alapkezelése. A 2-4 fő által végzett időszaki munka az állomány nagyságától függően általában
1-3 hétig tart. Megfelelő szervezés, szakismeret, gyakorlat és
technikai felszerelés segítségével végezhetik gazdasági dolgozók is, különösen, ha egy gazdasághoz több tehenészeti telep is
tartozik. A munkát azonban többnyire külső szakemberekkel végeztetik el. A munka a szó legjobb értelmében kampányjellegű,
hiszen nem húzódhat túl sokáig az állatok zavarása miatt, ezért
gyakorlott és szakszerű munkát, jó munkaszervezést igényel.
Jellemzője az állatok gondos és kíméletes kezelése is.
A két feladatot nem állíthatjuk szembe egymással, mert mindkét szakembercsoport más célból végzi saját munkáját, jóllehet
vannak a feladatok között bizonyos átfedések is. Képzéseinken
minden esetben fel is hívjuk erre a kettősségre a résztvevők figyelmét. A baj ott keletkezhet, ha nem választjuk el egymástól
a két célt és az azokhoz rendelhető munkákat. Ilyen lehet, ha a
telepi dolgozók a napi körmözések mellett még állománykörmözést célzó feladatokat is végeznek kellő gyakorlat, megfelelő
munkaszervezés és sokszor nem igazán alkalmas eszközök segítségével, de ilyen lehet az is, ha a külső szakemberek (mint
„profik”) úgy gondolják, hogy az évente kétszer elvégzett szak2012/6
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szerű csülökápolás, mely csökkenti ugyan a sántaságot, egyben
jórészt meg is oldja azt. Ebben az esetben kérdés marad, hogy mi
történik a két állománykörmözés közötti 5-6 hónap alatt megjelenő sántító tehenekkel, melyeket naponta kellene ellátni?
A 2012. szeptember 10-14. között megtartott csülökápoló tanfolyam résztvevői:
Fekete Gábor
Ifj. Nagy Sándor
Ladó Mihály
Szabari Péter
Szabó András
Szűts Gábor
Tóth Attila

jellegű, ezért azt így is kell megoldani, melyre már külföldi és
hazai mintapéldák egyaránt vannak. Nemcsak a csülökápolás
két, alapvető célfeladatát nem téveszthetjük össze tehát, hanem
szem előtt kell tartanunk a további legfontosabb szelekciós és
technológiai lehetőségeket is, melyek segítségével együttesen
nem egyszerűen csökkenteni, hanem végre állományszinten hatékonyan és tartósan mérsékelni is tudjuk teheneink sántaságát.

Rákócziújfalu
Földesi Rákóczi Mg. Kft., Földes
Agro-Taks Kft., Taksony
Gabona és Lakto Farm Kft.,
Jásszentandrás
Ezüstkalász 2000 Kft., Bihartorda
Előre Mg. Szöv., Beled
Földesi Rákóczi Mg. Kft., Földes

Tapasztalataink azt igazolják, hogy a 10.000 kg laktációs termelésre képes állományainkban is magas,
20-30%-os a sántasági arány, mely gyakran az egész
termelési évben fennáll. Ez jelentős költségekkel
és termelési veszteségekkel jár, ezért ezt a mutatót
általában is a 10%-os állományszint alá, lehetőleg
a nyugat-európai kívánalmak szerinti 5% közelébe
kellene leszorítani. Ezt a feladatot tovább nehezíti a genetikailag is igényesebb tehénállomány és az
intenzív tejtermelési technológia. Az itt említett feladat a sántaság okainak összetettsége miatt komplex
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Tudomány és innováció
a szaporodásbiológiai gyakorlatban
dr. Flink Ferenc
a Szaporodásbiológiai Társaság elnökségi tagja

Hazánk mezőgazdaságának egyik legjelentősebb kérdése, hogy
a hazai állattenyésztés mennyire képes lépést tartani a globális
világ változásaival, valamint az új eredményeket miképpen képes
beépíteni, hasznosítani a termelésben. A 2012-es évben számos
olyan nagy jelentőségű tudományos fórum tartotta periodikus
kongresszusát, konferenciáját, amelyek új ismeretekkel gazdagították a reprodukció tudományágát. A Magyar Szaporodásbiológiai Társaság a tárgyévi – a fenti témakörben 2012 október
26-27-én Vecsésen megtartott – nagyrendezvényét azzal a céllal
szervezte, hogy továbbítsa a 17. Szaporodásbiológiai Világkongresszus (Vancouver ICAR 2012), a Nemzetközi Andrológiai Szövetség (AAAA) biannuális Találkozójának innovatív közléseit a
hazai szakemberek számára.
A tejelő tenyésztés szempontjából jelentős, a vancouveri konferencián elhangzott „a fertilitás javításának hagyományos és
újabb lehetőségei tejelő szarvasmarhában” tárgyú publikációkat
foglalta össze Balogh Orsolya Gabriella az ÁTK kutatója. Az
involúció idején gyakran alakul ki méhgyulladás, ami nemcsak
a méh elhúzódó regenerációjával jár, hanem az endokrin rendszerre is hatással van, a petefészek kóros működését okozva. Az
involució folyamatát tejelő és nem tejelő tehenekben is vizsgálták és megállapították, hogy az a tejelő állatokban gyorsabban
zajlik le. A méhproblémák gyakori előfordulásához köthető sok
esetben a folyamatosan visszaivarzó tehenek számának emelkedése is. Kísérleti eljárással saját vérlemezke készítményt használtak méhöblítésnél ezeknél az állatoknál, ami elősegítette a
későbbi vemhesülésüket.

Számos holstein tenyésztő vett részt aktívan a Találkozón
A takarmányozási kérdések között a legnagyobb hangsúlyt a
megfelelő energia-ellátottság biztosítása kapta. Történtek kísérletek lenmag-, propilénglikol, PUFA-val dúsított védett zsírsavak és konjugált linolénsavak etetésével, amelyek hatással voltak a petefészek hormontermelésére és a tejtermelésre egyaránt
a túlzott fehérje bevitel (17,3%) negatív hatását mutatták ki az
34 Holstein Magazin

endometrium regenerációjára és a petefészek működésére. A
különböző hormonális kezelések közül az Ovsynch protokollt
követően az ovuláló tüsző mérete nagyobb, mint a spontán ivarzás esetén, ez azonban nem befolyásolta a termékenyítés utáni
32. és 60. napon végzett vemhességvizsgálatok eredményeit. A
korai vemhességvizsgálat nem csak az üres tehenek mielőbbi
újravemhesítése miatt előnyös, de a petefészek rendellenességek korai kiszűrése miatt is fontos lehet. A petefészek ciszták
kezelésére – néhány kutatási eredmény lapján – megfelelőnek
bizonyult az Ovsynch protokoll (az első GnRH kezelést követően még növekedhet is a ciszta), ugyanakkor a progeszteron
kiegészítés adagolása (a ciszta típusától függetlenül) viszont
szükségtelen.
Az ivarzási tünetek a magas tejtermeléssel párhuzamosan egyre gyengébben mutatkoznak. A kutatók kimutattak olyan géneket, amelyek az ivarzási tünetek megjelenéséért felelősek, így a
szelekció során akár már ez a tulajdonság is figyelembe vehető.
Az ivarzási tünetek megjelenése a domináns tüsző méretével is
összefüggésben van, azonban a tüszőméret növekedésével az
ivarzás gyengülését észlelték. További megfigyelések szerint
az őszi-téli időszaknak pozitív hatása van a kifejezett ivarzási
tünetek kialakulására, amelyek leggyengébben tavasszal mutatkoznak.
A diagnosztikai módszerek közül a képalkotó eljárások fejlődésével olyan technikák váltak elérhetővé a mindennapos gyakorlatban, amelyek korábban a humán medicina eszköztárát gazdagították. A színes doppler ultrahang felvételek speciális szoftver
segítségével 3 dimenziós képpé alakíthatók, s így a domináns
tüsző a vérellátottságának megjelenítésével láthatóvá tehető. A
3D ultrahang segítségével a magzati korban a borjú neme már az
első trimeszterben (63-120 naposan) szinte tökéletes bizonyossággal meghatározható, így bikaborjú magzatok esetében célzott
abortusz indukálható (87 % hatékonysággal) ami a gravida későbbi fertilitását nem befolyásolja. Olyan diagnosztikai eljárásokat is kifejlesztettek, amelyekkel a várható ellési komplikációk
már a vemhesség 8. ill. 9. hónapjában jó eséllyel előre jelezhetők. Két héttel a várható ellés előtt végzett metabolikus/endokrinológiai vizsgálatokat az ellés után 40 nappal történt méh
citológiai vizsgálat eredményével egybevetve néhány paraméter
változása alapján a kutatók a méhgyulladás kialakulásának esélyét prognosztizálták, ami a gyakorlatban is hasznosítható lehet.
Ugyancsak speciális anyagcsere-vizsgálatok segítségével az ellést követően előre jelezhető az első termékenyítés fertilitása,
valamint a sikeres termékenyítés legkorábbi időpontja!
Az „újdonságok a szarvasmarha ciklusos petefészek működéséről” című téma összefoglalót Faigl Vera az SZIE ÁllatorvosTudományi Kar munkatársa (Balogh Orsolya ÁTK társszerzővel) tartotta, tallózva az ICAR 2012 publikációiból.
A petefészek működést, a tüszőérést az állat élettani állapota és
genetikai tulajdonságai mellett a környezet (külső faktorok) be2012/6
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folyásolják. A kutatások arra fókuszálnak, hogy az embrionális,
méhen belüli élet során a magzatot ért hatások hogyan határozhatják meg az utód későbbi fertilitási és egyéb tulajdonságait. A
vemhesség alatti takarmányozás, megbetegedések (pl. mastitis)
és a környezeti behatások, úgymint szennyező anyagok, kemikáliák, hatással lehetnek a fejlődő magzatra, amelyek szaporodásbiológiai következményei, később akár a születést követően, de
gyakrabban a pubertás idején mutatkoznak meg. A magzatot ért
behatásokon kívül az élet első heteiben további lényeges változások következnek be a nemi apparátusban. Már kéthetes korban megjelennek a petefészkeken az un. antrális tüszők, majd a
petefészek további fejlődése két ütemben zajlik le: 2-14 és 34-60
hetes kor között. Ezek a változások anyagcsere- és ultrahangos
vizsgálatokkal is nyomon követhetők, tanulmányozhatóak. A
takarmányozásnak ugyancsak meghatározó szerepe van a petefészkek és a méh fejlődésében, de több más külső tényezőnek is
fontos szerepe lehet. Egyes kutatások szerint a tavaszi születésű
borjak gonadotropin termelése hamarabb indul meg, s így a pubertás, ivarérés időpontja is korábbra tehető.

A hozzászólásokat a hallgatóság a szokott élénk figyelemmel kíséri
A takarmányozásnak az állat későbbi élete szempontjából is
meghatározó szerepe van: a tápanyagok túlzott vagy éppen elégtelen bevitele negatívan befolyásolja a petefészek működést,
ezen túlmenően a korai embrionális fejlődést és a magzatvesztést. Következésképpen olyan takarmányozási stratégiák kialakítására kell törekedni, amelyek révén a petefészek működése
megfelelő időpontban támogatja a tüsző fejlődését, illetve a
petesejt érését. A forradalmian új képalkotó technikákkal – a
korábban már említett 3D eljárásokon kívül – a 4D ultrahang
lehetővé teszi mind az élettani folyamatok (sárgatest oldódása),
mind a hormonális kezelések hatásának ellenőrzését, ezáltal a
petefészek működésének jobb megértését, megismerését.
A „magzatot érő méhen belüli behatások születés utáni következményei un. fetal programing” címmel ugyancsak Faigl Vera
doktornő tartott előadást. Kifejtette, hogy humán vizsgálatok
derítettek fényt arra a tényre, hogy a magzati élet során szerzett
tapasztalatok hosszú távon befolyásolják az újszülött egészségét. Baker 1998-ban írta le először, hogy a baba születéskori kis
test tömege hajlamosít a kamasz- vagy felnőtt korban előforduló
betegségek kialakulására (különböző szívbántalmak, II. típusú
cukorbetegség). Az elmúlt évtizedben számos vizsgálat célozta e
megfigyelés hátterében meghúzódó folyamatok alaposabb megismerését, s ezekben a vizsgálatokban a laboratóriumi rágcsálók mellett kiemelkedő szerep jutott a gazdasági haszonállatok
modellként való bevonásának. Korábbi – általánosan elfogadott
2012/6

vélekedések szerint – a nemi differenciálódás kezdőpontja valahol az embrionális gonádok (nemzőszerv kezdemények) megjelenése körül volt, újabban számos bizonyíték szól amellett, hogy
bizonyos nemekhez kötött különbségek már zigóta állapotban
megfigyelhetők. Így például különbözik a két nem környezeti
hatásokra adott válasza. Általánosságban kijelenthető, hogy a
hím ivarú embrió érzékenyebb az anyai szervezeten keresztül
őt érő metabolikus stressz hatásokra és endokrin zavarokra. Sok
esetben a nemek közötti különbözőségek születéskor még nem
nyilvánvalóak, esetleg csak az utód felnőttkorában mutatkoznak
meg.
A kutatói figyelem középpontjában többek között a környezetben előforduló, hormonális változásokat előidéző vegyszerek
káros szaporodásbiológiai hatásának vizsgálata áll. Sajnos a
napjainkig összegyűlt ismeretek zömét laboratóriumi rágcsálókon végzett modellkísérletek adják, amit kiegészít egy-egy – nagyobb média nyilvánosságot is gerjesztő – jelentősebb humán
egészségkárosodással járó környezetszennyezés következményeit feltáró tanulmány. Azonban napjainkra gazdasági haszonállatokban és társállatokban is bizonyítást nyert, hogy a vemhesség alatt az anyát ért környezeti hatások rontják az utód későbbi
életteljesítményét, szaporaságát.
Hazai kutatási eredményekről számolt be az ÁTK kutatócsoportja (Kern László, Balogh Orsolya, Gábor György) „az ikervemhesség és ikerellés előfordulása és hatása nagy termelésű
tehenészetekben” című előadásukban.
A szarvasmarha alapvetően egyet ellő (unipara) állatfaj, azonban
az ikerellések előfordulása az elmúlt évtizedekben a nagy tejtermelésű állományokban világszerte megemelkedett. Magyarországon az ikerellések arányát nemrég közölt felmérésekben
1-5% közé teszik, ezen belül az elsőborjas tehenekben 0,5-0,6%,
míg többször ellett teheneknél 6-10% is lehet. A kutatócsoport
2006-2011 között 3 magyar tejtermelő tehenészetben vizsgálta
az ikerellések gyakoriságát és a következő eredményeket kapták:

A telep
N telep
O telep
Elsőborjas tehenek
Többször ellett tehenek
Nem kezelt tehenek
Hormon-kezelt tehenek
Ovsynch kezelés
PGF kezelés

Összes ellés

Ikerellés

5139
1645
1672
4082
7672
6904
1552
682
800

344
94
143
86
565
463
118
38
75

%
6.7 %
5.7 %
8.6 %
2.1 %
7.4 %
6.7 %
7.6 %
5.6 %
9.4 %

Gábor G., Balogh O.G., Kern L., Németh T., Passavant C., Branen J.,
Sasser G.: Use of an ELISA for serum PSPB in dairy cows with twin or
single fetuses. Reproduction in Domestic Animals. 47: (s4) p. 494.
(2012)

Korábban a – főleg húsmarha- – tenyésztők kifejezetten törekedtek az ikervemhességek számának növelésére genetikai szelekcióval, hormonális beavatkozásokkal, un. korlátozott szuperovulációval.
Napjainkban viszont a legtöbb szerző az ikervemhességet nemkívánatos jelenségnek tartja, számos hátránya miatt: mivel megemelkedett a korai és a késői magzatvesztés, több a vetélés, holt
www.holstein.hu
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Á LL Á S H I RD E TÉ S
Dinamikusan növekvő, takarmány kiegészítőket forgalmazó cég értékesítési vezetőt keres Magyarország
területére. Tárgyalási szintű szakmai (állattenyésztés, takarmányozás) angol nyelvismeret és felsőfokú
szakirányú végzettség szükséges, állattenyésztés és/
vagy takarmányértékesítés területén szerzett szakmai
tapasztalat előny.
További információ: www.impavidus-sro.com.
Jelentkezés: magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzzal az info@impavidus-sro.com e-mail címen.

Dr. Orosz Szilvia a nagy tejtermelésű tehenek optimális
fehérjeellátottságáról beszél
ellés, nehéz ellés, magzatburok visszatartás, méhproblémák az
ellés után, magasabb selejtezési ráta az ikerellett tehenek között,
freemartinizmus, az involúciós időtartam kitolódása.
A kutatócsoport vezetője saját vizsgálatai szerint arra kívánt választ kapni, milyen hatással van az ikerellés a magzatburok vis�szatartás és a méhkezelések előfordulási gyakoriságára. A 2011.
december és 2012. július közötti időintervallumban: 1129 ellést
követően az ellés után 1-40 nap között vizsgálta meg a teheneket
(közülük 27 ellett ikreket, ebből huszonhárom már többször ellett-, 4 első borjas tehén volt).
Azt tapasztalta, hogy ikreket ellett teheneknél a magzatburok
visszatartások és a méhkezelések aránya háromszorta magasabb
volt, mint az egy borjat elletteknél! A holt ellések és vetélések

aránya ugyancsak szignifikánsan magasabb volt, mint az egyet
ellőknél, ahol ez csak 3,4% volt.
Jelen összefoglalóban a sokszínű, és több állatfaj reprodukcióját érintő (sertés, baromfi, tevefélék) publikációk sorából azokat próbáltam kiemelni, amelyek a tejelő tenyészetek gyakorló
szakembereinek figyelmére érdemesek. Az előadásokat élénk
diszkusszió követte, a Társaság tagjai interaktív módon folytattak véleménycserét. A Társaság által alapított Hetzel-díjat,
kutatói és kutatás-szervezői tevékenysége elismeréseképpen ez
évben prof. Rátky József kapta.
Nem kell bizonygatnom, hogy a szaporodásbiológia szerteágazó, interdiszciplináris szakterület. Társaságunk várja soraiba a
téma iránt elkötelezett állattenyésztőket, inszeminátorokat és
minden más érdeklődőt.

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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Kellemes Karácsonyi és
Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Évet Kívánunk!
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Tőgyhigiénia és ami mögötte van
Pásztor Szilvia
Hat-Agro Higiéniai Kft.
A fertőzést okozó mikroorganizmusok, a fertőző forrástól a fogékony szervezetig terjedő szakaszon, a külső környezetben, a
különböző eszközökön, tárgyakon, anyagokban, vízben vagy
talajon lapulnak, várva a gazdaszervezetre. A fertőzés kiküszöbölésének igen fontos láncszeme a kórokozók gyérítése, szaporodásuk gátlása. Ahhoz, hogy megelőzzük a betegségeket, a
fertőtlenítés kiemelt fontosságú. Egy állattartó telepen számtalan olyan tényező van, ami fertőzésforrás lehet, ezért elsődlegesen azt kell elérni, hogy a jószágok immunrendszere megfelelően erős legyen, ellenállóak legyenek a betegségekre. Fontos
figyelmet fordítani a megfelelő tartástechnológiai, takarmányozási feltételekre.
A megfelelő fejéshigiéniai feltételeket is meg kell teremteni, és
szakszerűen kell végrehajtani a fejési folyamatot. A higiénikus
fejésnek, tejkezelésnek több szempontnak is meg kell felelnie,
amelyek lehetnek környezeti, tárgyi, személyi feltételek. Ezek
helyes összehangolása, a munkálatok helyes elvégzése elengedhetetlen, különben szétesik a fejési munka és a tej minősége
romlik, akár eladhatatlanná is válik.
Az igazán profi fejés alapvető pillére a kifogástalan fejőberendezés és a kiváló, lelkiismeretes, jól betanított munkaerő!
A tőgyfertőtlenítés témaköre sokszor felmerül, de erről soha nem
elég eleget beszélni. A megelőzés az egyik legfontosabb eleme a
telepi munkának. Ez fokozottan vonatkozik a fejési rutinra.
A gépi fejési művelet a következőképpen zajlik:
 a tehenek tőgybimbójának bemártása fejés előtti szerrel;
 a már feloldott szennyeződések eltávolítása törlőkendővel vagy törlőpapírral;
 az első tejsugarak kifejése, a tőgynegyedek ellenőrzése próbacsésze használatával;
 a fejőkelyhek felhelyezése;
 a kelyhek eligazítása, a tejfolyás
megindulásának ellenőrzése;
 gépi utófejés;
 a fejőkelyhek levétele;
 a tőgy és a kifejés mértékének
ellenőrzése;
 a tőgybimbó lezárása és fertőtlenítése fejés utáni szerrel.
Ezek a mozzanatok nélkülözhetetlenek a higiénikus fejési munkához. A kórokozók mindenhol ott vannak, várva arra, hogy találjanak egy élő szervezetet. A fertőzés átjuthat a
beteg tőgyről (tőgynegyedről), fejés közben
tőgytörlő ruhával, a fejőkészülékkel, de akár
a fejő kezével is. A környezeti kórokozók a
szennyezett tőgyről a trágyával, a szennyezett vízzel, fejés közben pedig a fejőgumiról,
esetleg az ingadozó vákuum hatására juthatnak a tőgybimbóba. (1. ábra)
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1.ábra: A kórokozók átvitelének lehetőségei
A fejőgép működését a légtechnikai és a gumi alkatrészek minősége, állapota miatt rendszeresen, alaposan, szakszerűen át
kell vizsgáltatni. Figyelmet kell szentelni ezek tisztán tartására,
fertőtlenítésére, nem utolsósorban a fejőgumik rendszeres cseréjére. A fejés előtti szernek nagyon erős tisztító hatásúnak kell
lennie, hogy a szerves szennyeződéseket aktívan leoldja, majd
kell egy hatékony, strapabíró tőgytörlő papír vagy tőgytörlő kendő. Ezekből széles paletta van a piacon, bőven lehet válogatni
közülük. Azt azonban, hogy a kettő közül melyiket használjuk,
saját technológiánk ismeretében érdemes átgondolni.
Az alábbi táblázat szemlélteti a két tőgytörlési megoldás előnyeit, hátrányait több szempontot alapul véve. (2. ábra)
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Hazai szerzőink
2. ábra: Tőgytörlési megoldások összehasonlítása
előny

Tőgytörlő kendő
hátrány
A szövetrostokban
megtapadhatnak kórokozók, így
nagyobb a fertőzés veszélye.

Higiénia

Költségek

Praktikusság

Használhatóság

Környezetterhelés
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Tőgytörlő papír
előny

hátrány

Egyszer használatos,
ezért higiénikusabb,
mint a kendő.

Nem kell ipari
Naponta kétszer, háromszor
Költséges, mert
kell kimosni. Mosószer, esetleg mosógép, mosószer;
sok fogy belőle,
2-3 hónapig is
nem von maga
fertőtlenítőszer használata, illetve
így gyakran kell
használható.
után áram- és
áram- és vízfelhasználás. Ipari
vásárolni.
mosógép szükséglete.
vízfogyasztást.
Felpödrődhet, időveszteség
4 részre osztható a kendő,
kiegyenesíteni. Nagyobb a
Kevés helyet foglal a
Egy papírt
4 tőgybimbóra, és mindkét
helyigénye, mivel ládában kell
tekercs, felakasztva
maximum egy
oldala használható
tárolni. Nem lehet teljesen
az akna közepén.
állatra lehet csak
(de nem higiénikus).
szárazra törölni a bimbó bőrét, Szárazra lehet törölni használni. Tépkedni
Egyszerre több fogható
ezért nedves, nyálkás maradhat a vele a bimbó bőrét.
kell a tekercsről.
kézben, illetve a vállon.
bőr.
Karusszel fejőállásban
Karusszel
Aknával rendelkező
legelőnyösebb a
Az aknával ellátott fejőházakban
fejőházban nem
fejőházakban a
helyhiány miatt nem túl jó.
használata.
hatékony.
legalkalmasabb.
(A gyorsaság miatt.)
Nem keletkezik szilárd
hulladék.

A mosás által szennyvíz
keletkezik.

Nem keletkezik
szennyvíz.

Nagy mennyiségű
hulladék keletkezik.
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Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

A hír úgy szól, hogy pontosítanák egyes tejtermékek megnevezését a Magyar Élelmiszerkönyvben. Az erről szóló miniszteri
rendelet tervezetét november végén tették közé a kormányzati
hírportálon. A tervezet szerint a nem tehéntejből készült termékeken a jövőben fel kellene tüntetni, hogy milyen állat tejéből
készültek. Amennyiben több különböző állat tejéből állítanak
elő tejterméket, akkor kizárólag annak az állatfajnak a neve szerepelhet a megnevezésben, amelynek tejét legalább 70 százalékban tartalmazza az árucikk.
Szóval, ideje rendet tenni ezen a téren. Ez ugyan még csak egy
tervezet, de remélhetőleg nem fog változni a lényege. Minden
legyen az, ami.

növekedést jelent a 2011 szeptemberi mennyiséghez képest, a
2012/13. évi szezon első nyolc hónapjában pedig a növekedés
8,8 százalékot tett ki). Az új-zélandi tejtermelés növekedése a
legnagyobb versenyelőnyüknek, a kedvező legeltetési feltételeknek köszönhető. Idén a kedvező időjárás miatt a legelők kiválóak voltak, így a termelés jelentősen tudott bővülni.
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Fonterra és USA tejárak, euró/100kg
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Elemzés
Az Agrár Európa Rovat igyekszik időről-időre friss elemzést
adni a tejpiaci folyamatokról. Ebben a számban az Európai Unió
idei és jövőre várható tejpiaci helyzetét vesszük górcső alá. Talán nem kell magyarázni, mennyire erősen függünk a közösségben zajló folyamatoktól, tehát létkérdés, hogy ismerjük az ottani
tendenciákat.
Itt van például az a kérdés, mi történik, ha a mostanihoz hasonló
helyzetben, a takarmányárak jelentős emelkedése miatt csökken
a globális tejtermelés. Ez a kibocsátási oldalon szinte csak a tejporkínálat szűkülésében érhető tetten. A magasabb hozzáadott
értékű tejtermékek kínálata nem szűkül.
Azért nem engedjük el a korábban felkapott szálakat sem. A
nemzetközi árak alakulását ebben a számban is tovább követjük.
Ahogy arról a novemberi Holstein Monitorban is beszámoltunk, a világpiaci tej és tejtermékárak továbbra is emelkednek.
A nemzetközi kereskedelemben legnagyobb súllyal jelen lévő
nyolc tejtermék átlagos árindexe november 6-án tízhónapos
csúcsmagasságba emelkedett, és 23 százalékkal haladta meg az
ez év júliusi mélypontot.
Az emelkedés még nagyobb mértékű lett volna, ha a legnagyobb
forgalmat lebonyolító teljes tejpor árában, a legutóbbi hetekben
nem következik be egy enyhe (2,5%-os) visszaesés. A júliusi
mélyponthoz képes a legnagyobb mértékben az írópor és a kazein drágult (40, illetve 25 százalékkal). Pozitívumnak tekinthető
az is, hogy a Cheddar típusú sajtok árának csökkenő tendenciája
megállt, sőt az átlagár szeptember elejétől már 2,5 százalékkal
emelkedett. Mindez miért?
Alapvetően ismét a kínai kereslet növekedése áll a háttérben a
keresleti, és a nagy termelők (pl. USA, Oroszország) kisebb termelése a kínálati oldalon.
A tejárak emelkedése, amiről korábban többször beszámoltunk,
tehát folytatódik, de differenciáltan. Míg az Egyesült Államokban és az Európai Unióban még tart az emelkedés, addig ÚjZélandon csökkenést látunk. Ott azért csökken, mert igen gyors
ütemű a tejtermelés növekedése (Új-Zéland tejtermelése ez év
szeptemberében elérte a 2,44 millió tonnát, ami 5,2 százalékos

Forrás: USDA
Az Európai Unióban eközben a tejtermelés várhatóan 1,3 százalékkal növekszik 2012-ben. Ez várhatóan jövőre is folytatódik,
de kisebb mértékben. A növekedés leginkább Lengyelországban
és Lettországban tapasztalható, miközben számos országban a
kvótába való ütközés miatt visszafogott a növekedés. Ilyen például Írország, Hollandia, Dánia, Németország, és Olaszország.
Az is érzékelhető, hogy a kvóta növekedése ellenére számos tagállamban csökken a kvótakihasználás a magas takarmányárak,
energiaköltsége és a gazdasági válság egyéb hatásai miatt. Ezzel
függ össze a tehénlétszám megállíthatatlannak tűnő, közösségi
szintű csökkenése is. Ezt persze a javuló genetika által emelkedő
hozamok ellensúlyozni tudják.
Az első félévben tapasztalat világpiaci árcsökkenés az EU tejáraiban is érzékelhető volt, 10 százalékos mértékben. A kisebb
export miatt nőtt a tejkínálat, ami aztán az árak esését okozta
az első hat hónapban. Az aszály és az emelkedő takarmányárak
aztán gyorsan hatással voltak a kínálatra, és a nagy importőrök
(Kína, Észak-Afrika, Oroszország) is fokozták bevitelüket, így
az árak ma már emelkednek. A többlettermelés az EU-ban – immár szokás szerint – több sajt gyártásában csapódik le. Ez iránt a
közösségen belül és kívül is növekszik a kereslet. Másodsorban
tejporként kerül feldolgozásra a többlet, mert azt jól el lehet adni
a világpiacon.
E növekedés ellenére az EU tejtermelői jövedelemvesztést szenvednek ebben az évben.
A közösség tejmérlege, a már említett termelés-bővülés mellett,
az amúgy is jelentéktelen import csökkenését is mutatja. Az export a már említett sajt és tejporpiaci lehetőségek miatt nagyot
2012/6

ipari feldolgozás
összes felhasználás
összes kereslet

108 774 110 455 111 155
142 644 144 405 145 105
142 926 144 755 145 455

101,5
101,2
101,3

100,6
100,5
100,5

Forrás: USDA 2012 és 2013 novemberben született, friss előrejelzés
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A felhasználás oldalán a telepi felhasználás elhanyagolható mértékű, az ipari feldolgoz
viszont 1,5 százalékos növekedést mutat ebben az évben, ami összhangban van mind
ugrik ebben az évben. Az első hét havi statisztikák szerint alapanyag-kínálat,
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alakulásával.
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messze ellensúlyozta a Kína és az észak-afrikai térségbe irányukezete a legtöbb tagállamban az olcsóbb sajtfélék felé tolódott
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Az EU tejmérlege, ezer egyed, ezer tonna, %
tehénállomány
tehéntej termelés
egyéb tej termelése
összes termelés
import
összes kínálat
export
saját felhasználás
ipari feldolgozás
összes felhasználás
összes kereslet

2011
23 122
138 219
4 700
142 919
7
142 926
282
33 870
108 774
142 644
142 926

2012
22 877
140 000
4 750
144 750
5
144 755
350
33 950
110 455
144 405
144 755

AzAzEU
ezer tonna,
tonna,%%
EUsajtmérlege,
sajtmérlege, ezer

2011
2012
2013 2012/2011 2012/2013
2013 2012/2011 2012/2013
termelés
9 035
9 130
9 180
101,1
100,5
22 700
import
74
80
80
108,1
100,0
140 700
101,3
100,5
összes kínálat
9 109
9 210
9 260
101,1
100,5
4 750
101,1
100,0
export
683
735
750
107,6
102,0
145 450
101,3
100,5
saját felhasználás
8 426
8 475
8 510
100,6
100,4
5
71,4
100,0
összes felhasználás
9 109
9 210
9 260
101,1
100,5
145 455
101,3
100,5
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közepéig fennmarad;
Forrás: USDA 2012 és 2013 novemberben született, friss előrejelzés

Forrás: USDA 2012 novemberben született, friss előrejelzés

Az EU sajtmérlege, ezer tonna, %
termelés
import
összes kínálat
export
saját felhasználás
összes felhasználás

2011
9 035
74
9 109
683
8 426
9 109

2012
9 130
80
9 210
735
8 475
9 210

2013 2012/2011 2012/2013
9 180
101,1
100,5
80
108,1
100,0
9 260
101,1
100,5
750
107,6
102,0
8 510
100,6
100,4
9 260
101,1
100,5

Forrás: USDA 2012 és 2013 novemberben született, friss előrejelzés

nagy sajttermelők közül a németeknél a lágysajtok termelése növekszik nagy ütemben, a
nelux államok a márkás termékekre építve bővül a kibocsátás, a franciák a jó japán
portlehetőségre bazíroznak, az olaszok a mozzarellák iránti keresletre alapozva növelik a
ttermelést.
mi az EU tejszektorának rövid távú kilátásait illeti:
A nyerstej árak csak a nyár múltával tudnak erőteljesebb emelkedést mutatni, pedig a piaci
ny növekedése már korábban jelentkezett;
A sajtpiacon továbbra is magasabb az igényt, mint amit az EU szállítói ki tudnak elégíteni.
ért a termelési többlet még hosszú évekig jórészt a sajtok gyártásában kerül majd
használásra;
Mivel a sajtok értékesítése jellemzően nem azonnali, hanem tartós szerződéses kapcsolatokon
resztül zajlik, az áremelkedések lassabban mutatkoznak;
A gazdasági válság EU belső piacán érzékelhető hatásai a tejtermékeknél az átlagnál kevésbé
entkeznek, csekélynek nevezhetők;
A takarmánypiaci problémák, a magas árak, a szűkös készletek hatása legalább a jövő év
zepéig fennmarad;
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évekig jórészt a sajtok gyártásában kerül majd felhasználásra;
- Mivel a sajtok értékesítése jellemzően nem azonnali, hanem
tartós szerződéses kapcsolatokon keresztül zajlik, az áremelkedések lassabban mutatkoznak;
- A gazdasági válság EU belső piacán érzékelhető hatásai a tejtermékeknél az átlagnál kevésbé jelentkeznek, csekélynek nevezhetők;
- A takarmánypiaci problémák, a magas árak, a szűkös készletek
hatása legalább a jövő év közepéig fennmarad;
- A tejtermékek ára – némi késéssel – az emelkedő tejárakat követi majd az elkövetkező hónapokban. A piaci folyamatokra való
lassú reagálás jellemzője a tej árának, legyen az emelkedő, vagy
akár csökkenő folyamat;
- A tej és a takarmány árának eltérő ütemű és mértékű mozgása
tejelő tehenek emelkedő számú levágását eredményezi. A fenti
körülmények miatt az emelkedő kvóta ellenére sem fog megugrani az EU tejtermelése;
- Az euró erősödése rontja az EU-ban előállított termékek külpiaci versenyképességét;
- A fogyasztási szokások változása és a szocio-gazdasági változások hosszú távon fogyasztási-szerkezet átalakulásokat okoznak.
A jelenséget a mezőgazdaságon és az élelmiszeriparon túlmutató
politikák felgyorsítják. Például az iskolás gyerekek egész napos
iskolai elfoglaltságának bevezetése Németországban néhány év
alatt az iskolában elfogyasztott meleg ételek növekedését hozta, megváltoztatva a magánháztartások fogyasztási szokásainak
szerkezetét. Hasonló változások zajlanak az EU más országaiban
is. A teljes élelmiszerpiac forgalma nem fog feltétlenül stagnálni
a szinten maradó, esetleg csökkenő háztartási fogyasztás következtében sem. A fentieket jól igazolja a sajtpiac, ahol a háztartási
kosár más képet mutat, mint a teljes piaci adatok;
- Az természetes, hogy a tavaszi tejkibocsátási maximumot követően a tejtermékek ára az év második felében emelkedik. 2012
nyarán a vaj és tejpor árának emelkedése sem volt meglepő. Annál váratlanabb volt viszont az áremelkedés üteme a bővülő tejkínálat mellett egészen júniusig. Ez jelzi, hogy nem csak a belső
piaci tényezők okozzák az árváltozásokat;
- A vajpiacon a magasabb termelés, az EU-n kívüli export csökkenése, és az ezek miatt felhalmozódott készletek révén a 2011es kimagaslóan magas ár az év első felében lezuhant, majd az
ezáltal megnövekvő felhasználás és a szűkülő tejzsír-kínálat jelentősen javított a termék jövedelmezőségén. Az év hátra lévő
részében a magántárolásban lévő intervenciós készletek jó kon120,0

díciókkal fognak piacot találni.
Magyarország
Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 86,41
forint/kg volt 2012 októberében. A szeptemberihez képest 6,01
százalékkal, közel 5 forinttal emelkedett. A nyerstej kiviteli ára
viszont 95,47 forint/kg volt októberben, a szeptemberi 10 százalék után további 2 százalékkal emelkedett, és 10,5 százalékkal
volt magasabb a belpiaci árnál.
Az AKI beszámolója szerint, Magyarországon a beszállítói tej100,0
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kvóta és a nyerstej felvásárlása egyaránt 0,6 százalékkal nőtt a
2011/2012. tejkvóta évben az előzőhöz viszonyítva. A beszállítási kvóta kihasználtsága nem változott egy év alatt, továbbra is 72,4 százalékos volt. A tej közvetlen értékesítési kvótája
6 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés 4,7 százalékkal
csökkent, így a kihasználtság 45,3 százalékról 40,6 százalékra
romlott. A felvásárlásban részt vevők tejkvótával rendelkező
aktív termelők száma 17 százalékkal, a direkt értékesítőké 19
százalékkal esett vissza a 2011/2012. tejkvóta évben az előzőhöz viszonyítva. A nyerstej felvásárlása a 2012/2013. tejkvótaév
első hét hónapjában 5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz
képest az AKI PÁIR adatai szerint, így a kvóta kihasználtsága
a jelenlegi kvótaévben javulhat, azonban továbbra is jelentősen
elmarad a rendelkezésre álló tejkvóta mennyiségétől.

					 Forrás: Bizottság

A felvásárlási és a közvetlen kvóták kihasználása a 2011/2012 évben
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