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Egyesületi élet

Az idei évad első magazinját különleges hírekkel és események-
kel tudtuk megtölteni. A kiemelkedő szakmai eredmények, a 
hazai tenyésztői munka elismerése több oldalról is megerősítést 
nyertek. Részletes beszámolókkal és tudósításokkal adtunk szá-
mot az Európa Bajnokságról. A válogatás, a felkészülés a sike-
res kinti szereplés a hazai kiváló tenyésztői munka hírét vitte a 
világban.
Az érdeklődők és a látogatók elismerően méltatták a magyar te-
nyészállatok minőségét és az is egyértelműen látható volt, hogy 
a helyünk a megbecsült versenytársak között volt.
A hosszú és fáradságos felkészülést végül siker koronázta. Eb-
ben meghatározó része volt a közreműködő gazdaságok szakem-
bereinek, a felkészítő csapatnak, a felvezetőknek és kollégáim-
nak. A cikkekben további izgalmas részleteket is elárulunk erről 
az óriási kalandról.
Annyit azért szabadjon itt elmondanom – nem lelőve a csattanót 
– hogy az előzetes elvárásoknak megfelelően hoztuk az ered-
ményt. Továbbra is a térség legeredményesebb országa voltunk 
a nemzetek összevetésében, igaz a cremonai bravúr most nem 
sikerült és csak Közép-Kelet-Európa országait tudtuk megelőz-

ni. Az egyéni szereplések pedig még fényesebben ala-
kultak, hiszen minden eddiginél magasabb, a negyedik 
helyre sorolta a bíró a biharnagybajomi tehenet.
A szűk, ám annál lelkesebb szurkolói csapat egy-
öntetű véleménye alapján jó volt magyarnak lenni 
Fribourgban, Svájcban. Köszönjük valamennyi közre-
működőnek a lelkes és áldozatos segítséget, ami nélkül 
nem születhetett volna ilyen jó eredmény!
A tejtermelési statisztikákat elemezve szintén sikerről 
tudok beszámolni, hiszen a hazai populáció standard 
laktációs termelése átugrotta a 9.000 kg-os álomhatárt. 
Ez már olyan termelési színvonal, amely az európai 
populációk felső-középmezőnyébe helyezi hazánkat. 

Ráadásul ezt az értéket egy olyan növekedéssel érte el az állo-
mány, amelyre korábban még nem volt példa. Az előző évet több 
mint 300 kg tejhozammal tudta meghaladni a tisztavérű, illetve 
a teljes populáció is. Mindezt egy nem épp ideálisnak nevezhető 
2012-ben, amikor a hőstressz és a rendkívül száraz időjárás egy-
aránt a magas termelések ellen hatottak.

Az Egyesületi élet hagyományos esemény-
sorozata a télutó országjárása. Az az élet kü-
lönös fintora, hogy jelen esetben ez nem utó 
volt, hanem a legjava a téli időjárásnak. Két 
helyszínen is küzdöttünk az elemekkel, de 
hála a lelkes tenyésztő tagjainknak, így is szép 
számmal gyűltünk össze a regionális szakmai 
napra. Változtattunk a tematikán és a formán 
annak érdekében, hogy még frissebb és aktu-
álisabb hírekkel, beszámolókkal jelenhessünk 
meg. Neves külső előadókat nyertünk meg és 
igazi újdonságokat tudtunk megmutatni. Ezek 
az újdonságok az eredményes gazdálkodást, a 
gyors és alapos döntéshozatalt, egyszóval az 
Önök munkáját segítik. Az egyes rendezvénye-
ken aktív párbeszéd alakult ki az előadók és a 
résztvevők között. Volt ahol heves érzelmeket 

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László

ügyvezető igazgató, HFTE
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és volt ahol tárgyila-
gos megállapításokat 
hallhattunk. Egy dolog 
biztos. Szükség van 
arra, hogy az ágazat-
ban dolgozók hangját 
véleményét az ágaza-
tért dolgozók a lehető 
legmagasabb szintre 
juttassák el. Ezeket 
a véleményeket mar-
kánsan képviseljük és 
minden erőnkkel azon 
dolgozunk, hogy lobbi 
tevékenységünk sike-
res legyen. Sok ilyen 
ügy van jelenleg is, 
hiszen az élelmiszerek 
és azon belül a tej és  
tejtermékek fogyasztói 

biztonsági kérdései, vagy az ország állategészségügyi helyzeté-
nek esetlegesen kedvezőtlen alakulása, a nyerstej átvételi árának 
emelkedése, illetve a tejtermelő ágazat felkészülése az európai 
tejtermelési kvóta kivezetés utáni állapotra – mind olyan kérdés, 
amely alapjaiban határozza meg a tejtermelők kilátásait. Ilyen 
fajsúlyos kérdésekben hallatjuk a hangunkat a céltudatosan 
kialakított szervezeti keretek között és örömmel mondhatom, 
hogy mára már megkerülhetetlen tényező a tenyésztői társada-
lom. Véleményükkel számolnak és meghallják kéréseinket.

Jó hírek is érkeznek. Tartós keresleti piac körvonalazódik a tej-
piacon, emelkedő árakkal. A szakmaközi szervezet előrejelzése 
is ennek megfelelően emelkedett és meghaladja a 90Ft-ot. Az 
ágazat kiemelt figyelemnek örvend és a stratégiai tervezésben, a 
szakpolitikai kérdésekben részt vehetünk a műhelymunkákban. 
Ez bizakodásra ad okot.
Készülünk a tavaszra, a Nemzeti Holstein Show-ra Hódmező-
vásárhelyen. A válogatás és a felkészülés intenzív szakaszában 
járunk. Idei évben is neves nemzetközi bírót hívtunk. Annyit el-
árulhatok: Spanyolországból… A kiváló tenyészállatok fényké-
peit ismét Giorgio Soldi készíti el.
Valamennyi kedves érdeklődőt szeretettel várunk kiállítási pa-
vilonunkban!
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Előzmények
Mint minden kiállítást – így az EB-t megelőző időszak is – a 
legszebb egyedek felkutatásával és kijelölésével kezdődik. Ne-
héz olyan évszakban megtalálni az ország 5 legjobbnak vélt 
egyedét, amikor a tehenek nem a legjobb formájukat mutatják. 
A téli időjárás, a „vastag bunda” nem éppen ideális körülmény a 
kiállításra történő válogatáshoz. Kollégáimmal az ország döntő 
hányadát feltérképeztük, és január közepére kialakult az a kör, 
amelyet Sebők Tamással körbejárva 10 egyedre szűkítettünk. 5 
nap alatt 4000 km-t megtéve 25 üzemben több mint 50 tehén 
közül választottuk ki azt a 10-et, amelyből a végső – Magyaror-
szágot képviselő – 5 tehén kikerült. Meglepve tapasztaltuk, hogy 
az általunk várt fiatal dominancia egyáltalán nem jellemezte a 
szelekciós körutunkat. A végén abban a szorult helyzetben talál-
tuk magunkat, hogy a kötelezően előírt 1 első laktációs tehenünk 
mellett igazán versenyképes alternatívát nem tudtunk felmutatni. 
A szintén kötelező 1 db 2. laktációs tehén helyére már volt több 
esélyesünk, de sajnos sorban érkeztek a rossz hírek a tartalékok 
irányából; betegség, napról-napra csökkenő tejmennyiség. Az 
utolsó pillanatban is küzdöttünk a tiszalöki tehén lábáért, hogy 
részt tudjon venni a kiállításon.
Svájc, mint nem EU tagország feladta a leckét a résztvevőknek 
az útiokmányok elkészítésénél. Elszoktunk a vámkezelés tor-
túrájától az utóbbi közel 10 évben. Ebben volt segítségünkre 
Kiripóczkiné Erzsike a Hunland Trade Kft. exportszállításokat 
felügyelő vezetője és a Márk Vám Kft. is, hogy minden gördü-
lékenyen sikerülhessen. 

Utazás
Végül február 25-én este fél 9-kor elindult a csapat és célba vet-
tük Fribourgot, a kiállítás helyszínét. 
Kik is indultak neki a hosszú útnak:
Tóth Ferenc – Tiszalök Saphir PANNA
Dézsi Imre – Dézsi Charge MARGÓ
Madar László – Biharnagybajom Fibrax MIMI
Szeghy Sándor – Dabas Lakto Ashton ACI
Andrássy Balázs – Etyek Bolton ICA
Madar Márta és Mészáros Kitti, mint fiatal felvezetők
Balogh Mihály, aki a teheneink felkészítésének volt teljes fele-
lőse.
Sebők Tamás, Harsányi Sándor, Jakab Lajos, Krajczár Zsuzsan-
na és jómagam alkottuk az utazókeretet. 
Immáron harmadik alkalommal vettük igénybe a vámospércsi 
Horse Trans Cargo Kft. szállítási szolgáltatását az EB-re uta-
zásunkhoz. Megbízható, jól képzett sofőrökkel és kényelmes 
lószállító kamionnal utazhattak az állataink, egész úton kamerás 
megfigyelés alatt, miközben kellő hely állt rendelkezésükre az 
úton történő lefekvéshez is. Tiszalök, Nagyhegyes, Biharnagy-
bajom, Dabas, Etyek útvonalon haladva gyűjtöttük össze a tehe-
neket, akik azután közel 20 órás út után érkeztek meg Svájcba. 

Kimerítő és megterhelő egy ilyen út embernek, állatnak egy-
aránt. Nem véletlen, hogy 4 nappal a ringbe lépés előtt érkeznek 
a csapatok egy ilyen neves megmérettetésre. 

Fribourg

Köszönhetően a helyszínen található kiváló takarmánynak és 
a szakszerű gondoskodásnak, állataink hamar visszanyerték 
eredeti formájukat, s már másnap szinte nyom nélkül múlt el a 
hosszú út fáradalmainak minden nyoma rajtuk. Kivételt képezett 
sajnos Panna, aki sehogy sem akart „egyenesbe rázódni”, így ál-
latorvosi segítséget kértünk mellé. Sajnos a diagnózis egyikünk 
számára sem okozott örömöt. A kiállítás hivatalos állatorvosa 
ugyanúgy, mint az olaszok csapat-állatorvosa – egymástól füg-
getlenül – ugyanazt állapította meg: oltógyomor áthelyeződés, 
amit műteni kell minél hamarabb. Ez 28-án reggel meg is tör-
tént, és a két doktor közös munkájának eredményeként délután 
már kérődzött a tehenünk és szemlátomást javult az állapota.

Fiatal Felvezetők Versenye
A kezdeti nehézségek után hamar vissza kellett rázódnunk a ki-
állítás sodró lendületébe, hiszen a fiatal felvezetőink már 27-én 
megkezdték szereplésüket. 11 órakor egy általános eligazítást 
követően ebéd után ki-ki saját szerencséjét is segítségül hívva 

Tenyésztési aktualitások
All European Championship - Fribourg 2013. március 1-2.

Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, területi igazgató, HFTE

Egyesületi élet
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kihúzta annak az üszőnek a számát, amellyel az elkövetkező 
három napban együtt töltötték szinte minden percüket. Madar 
Márti a 6-os, Mészáros Kitti a 21-es számmal kezdte meg a 
versenyt. Első nap a mosás és a vezetés gyakorlása töltötte ki 
a délutánját a lányoknak. Kissé rakoncátlanul viselkedtek az új 
felállásban az üszők, ezzel kellő fejtörést okozva a két fiatalunk-

nak. Másnap 28-án már a nyírásé volt a főszerep. Saj-
nos a rendelkezésre álló nyíróhelyek száma éppen a fele 
volt a versenyzők létszámának. Ellensúlyozta a problé-
mát, hogy rengeteg idő állt rendelkezésre, hiszen aznap 
10-18 óráig és másnap is 10-16 óráig bárki, bármikor 
dolgozhatott az egyedein. Nehéz ezt akceptálni akkor, 
mikor a verseny lázában nem jut hely az első körben 
dolgozni és várni kell addig, míg befejezik azok, akik 
elsőnek jutottak helyhez. Kivártuk, s ahogy felberregett a nyíró-
gép, máris mosolygósra görbültek az addig lefelé hajló szájak… 
Mindkét lány kitett magáért és nagyon szépen előkészített üsző-
ket varázsoltak másnapra, amikor a bemutatást értékelték a bírók 
a ringben. Niels Erik Haahr és Lars Bo – mindketten Dániából – 
szigorú tekintettel és a legapróbb hibákat is fellelve rangsorolták 
a fiatalokat két korcsoport szerinti osztályokban. Madar Márti 
14. helyet szerzett a fiatalabbak között. Első komoly szereplését 
a magabiztosság és az addig gyűjtött tapasztalatok, tudás össz-
pontosított alkalmazása jellemezte. Szinte hiba nélkül vonultak 
a ringben harmonikus páros benyomását nyújtva a nézőknek. 
Hasonló mondható el Mészáros Kittiről is, aki a Cremonában 
már hasonló szintű versenyen szerzett tapasztalatait nagyon jól 
felhasználva, magabiztosan mutatta be üszőjét az idősebb felve-
zetők között, és a nagyon szép 7. helyet szerezte meg. Hozzá kell 
tegyem, hogy a nyugati országokban komoly hagyományai van-
nak a fiatalok képzésének és versenyzésének. Nagyon sokan az 
itt versenyzők közül másnap a tehenek versenyében ugyanúgy 
ringbe szálltak és vezették a szebbnél-szebb teheneket a ringben.
Gratulálunk Lányok!!!

Vörösek-Feketék
Március 2-án már a nyitást követő rövid időn belül nem lehetett 
helyet találni a lelátón, hogy onnan izgulhassa végig az érdeklő-
dő a versenyt. Közel 10.000 ember lépett be a Forum Fribourg 
kiállítási centrum kapuján aznap. Az istállóban a tehenek között 
legalább annyi érdeklődő szemlélte az előkészületeket, mint a 
nézőtéren, akik a ringben vonuló állatokat csodálták. A vörös-
tarka egyedek bírálatát Niels Erik Haahr végezte. A fajta ezen 
színváltozatának versenye a svájciak elsöprő sikerét hozta. A he-
lyezések az alábbiak szerint alakultak:

Amilyen elsöprő siker jellemezte Svájc szereplését a vöröstarka 
egyedeknél, annyira másként alakultak az eredmények a fekete-
tarka holsteinek esetében.
Teheneink Balogh Mihály és segítőinek kezei által percről-perc-
re szépültek. A kiállítás teljes időtartamára jellemző volt a har-
monikus csapatmunka, amely a ringbe-lépést megelőző percek-
ben csúcsosodott ki. 

Büszkeséggel és kiválóan előkészített egyedekkel jelenhetett 
meg Mindenki a bejáratnál. Teheneink európai szintű felvezetés-
ben mutatkozhattak meg azáltal, hogy tanításuk és bemutatásuk 
hosszú munka eredményeként érett be ezen a napon. 
Rögtön az első osztályban olyan sikert ért el a Madar László–
Mimi páros, amire még nem volt példa a magyar holstein te-
nyésztés történetében: az osztály 4. legszebb tehenének válasz-
totta David Boyd ír bíró a biharnagybajomi kettőst. A lelátón és 
az istállóban is az óriáskivetítő előtt hangos éljenzéssel köszön-
tötte a magyar csapat őket.
Mimi után szusszanásnyi szünet következett a mi szempon-
tunkból, de már Andrássy Balázs és Ica készülődött, hogy a 4. 

Egyesületi élet
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osztályban 14 társával együtt megmutatkozzanak a bíró szemei 
előtt. Hosszas tanakodás után végül a 13. helyre sorolták páro-
sunkat az erős mezőnyben.

Mindjárt a következő 5. 
osztály is érdekelt volt 
a mi szempontunkból, 
hiszen a Lakto Kft. Aci 
nevű tehene következett 
Szeghy Sándorral. Szin-
tén rendkívül erős ellen-
felekkel került egy cso-
portba, hiszen 3 olasz, 
francia, svájci, angol 
tehenekkel kellett össze-
mérnie erejét, ami végül 
a 11. helyet jelentette 
számukra.
Következő osztályban 
sajnos Pannával nem tu-

dott Balogh Misi bemutatkozni, mivel a tehén a műtétet követő-
en nem volta abban az állapotban, hogy őt kiállítási ringbe lehes-
sen vezetni. Azt hiszem, mindannyian nagyon sajnáljuk, hogy őt 
nem láthattuk a ringben!
A 8. osztály, ami majdnem a legidősebb teheneket jelentette, – 
hiszen összesen 9 osztályban vonult fel a közel 120 egyed –a 
magyar szurkolók figyelmét ismét a pódiumra irányította. Dézsi 
Imre nagyhegyesi gazda Margó nevű tehene érkezett a ringbe, 
„felvéve a kesztyűt” a neves bajnokokat felvonultató osztályban. 
Látványos megjelenését a bíró a 12. helyre történő besorolással 
jutalmazta a 15 fős mezőnyben.
Az eredménylistát a honlapunkon is megtekinthetik, de össze-
foglaló jelleggel a főbb díjakat és a magyar érdekeltségű osztá-
lyok helyezésit a lapban is láthatják a tisztelt tenyésztő kollégák.



2013/1 9www.holstein.hu
Magról magra, magasabbra

Fo
tó:

 W
ati

er 
Vis

ue
l 

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (+36) 23 421-005 és (+36) 23 418-104 Fax: (+36) 23 418-105
E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com 

www.lgseeds.hu

MI KELL EHHEZ? 
• LGAN jelölésû hibridkukoricák
   JANETT, LG 34.90, SHANNON
•  optimális betakarítási idô megválasztása 

(szárazanyagtartalom 30–35% között),
• és az Ön szakértelme.

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

Tejfakasztó LGAN hibridkukoricákkal

szárazanyag 30–35%

egészséges állatállomány

magasabb tejhozam

+ 1,09 kg tejhozam (nap/tehén)

A4szórólap4oldal.indd   2 4/9/13   12:19 PM
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Egyesületi élet

A csapatversenyről és annak eredményéről Sebők Tamás kollé-
gám írásában olvashatnak. Ő, mint országbíró két szemszögből 
is értékelheti csapatunk szereplését.
Én, mint a magyar csapat vezetője büszkén mondhatom, hogy 
Európa neves és hosszú tenyésztői múltra visszatekintő országa-
inak elismerését kivívva képviseltük hazánk színeit ezen a neves 
rendezvényen.
Köszönet ezért tenyésztőink áldozatos munkájának, elhivatott-
ságának és fáradságot nem ismerő odaadásának, amely meg-
mérettetett ezen a rendezvényen és örömmel mondhatom, nem 
találtatott könnyűnek!

Köszönöm szintén Mindazoknak, akik a csapatot alkották, hogy 
valóban és a szó szoros értelmében véve csapatként jelentünk 
meg, mindenki ereje és tudása legjavát adva járult a sikerhez!
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Egyesületi élet

A feketetarka változat eredményei a következők:
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Egyesületi élet

Az Európa bajnokság – lehet talán úgy mondani – tetőfoka, a 
Nagydíjas választást követő Nemzetek versenye. Ekkor minden 
résztvevő ország a ringbe vezeti válogatottjának négy „legke-
ményebb” egyedét. Tekintettel viszont arra, hogy itt csoportver-
senyről van szó, a csapat homogenitása szintén az elsődleges 
szempontok között kell, hogy szerepeljen az állatok összeválo-
gatása során.
Összesen 13 ország csapata várta a show végkifejletét: vajon 
ki lesz a 2013-as Európa bajnokság legeredményesebb orszá-
ga? Minden alkalommal óriási presztízsharc ez, mert aki itt az 
első helyen szerepel, tulajdonképpen a következő – 2016-ban 
Franciaországban megrendezésre kerülő – Európa bajnokságig 
Európa „Holstein nagyhatalmává” lép elő. A magyar csapat – az 
ismert sajnálatos esemény tudatában – adott négy tehénnel kép-
viselte hazánkat. Az ott eltöltött hét után jól tudtuk, hogy idén 
sem fogunk beleszólni a gigászok harcába Svájc, Franciaország, 
Németország, Olaszország és az idén felbukkant új trónkövete-
lő, Spanyolország „véres” küzdelmébe az elsőségért. A tisztes 
helytállás, a kelet-európai vezető pozíció megőrzése volt az el-
sődleges cél.
A vörös holsteinek lehengerlő szereplését Svájc részéről nem 
követte a feketék sorozatgyőzelme az egyéni versenyeken, és 
míg 2010 Cremona a svájciak versenye volt, addig Fribourgban, 
a hazai pályán nem érkeztek a várva várt helyezések. „Kis” 
gyógyír volt ugyan a házigazdáknak, hogy a kiállítás Nagydíja 
Decrausa Iron O’KALIBRA személyében hozzájuk vándorolt, 
de itt és most nem egy tehénnek, hanem az országot képviselő 
csapatnak kellett helytállnia.
Délután négy órakor elindult a ceremónia. Folyamatosan érkez-
tek a zászlókkal és táblákkal vezetett országdelegációk, és röpke 
negyed óra múlva az 52 tehén és kísérőik megtöltötték a ringet. 
Minden nemzet bírója lázas munkába kezdett, hiszen csupán öt 
percet kaptunk a 12 – természetesen saját egységünket nem bí-
ráltuk – ország sorba rendezéséhez és ha valahol, akkor ezeken 
az eseményeken percre pontosan betartják az időbeosztást. Az 
aláfestő zene dübörgött, a reflektorok pörögtek-forogtak, felet-
tünk a zsúfolásig tömött nézőtér, körülöttünk Európa legszebb 

holsteinjei. Mindenfelé ahova néztem, rám szegeződő szempá-
rok, egy pillanatot sem szalasztott el senki abból az időből, ami-
kor valamelyik bíró csak a csapata felé „sandított” egy kicsit. 
Az aréna speciális atmoszférája, a profi szinten felkészített „csil-
logó-villogó” tehenekkel testközelből való találkozás kezdetben 
ámulattal töltött el. Egy rövid ideig nem is hiszi el az ember, 
hogy ez a valóság, valami szürreális élménynek tűnik az egész! 
S talán ami a legjobban tetszett, bár ismerve a határainkat, a ma-
gyar team kényelmesen bele tudott simulni ebbe a mezőnybe! 
Homogén, kiváló testkapacitással rendelkező, a magyar zászló 
mögött szépen együtt mozgó csapatunkra végtelenül büszke vol-
tam, bíztam teheneink tisztességes helytállásában.

Ilyen gondolatokkal a fejemben és a bírálat súlyával a vállamon, 
igen hamar eltelt a döntésre kapott öt perc és a ringsegédek va-
lóban könyörtelenül betartatták a határidőket. Az eredmények 
feldolgozása alatt pár hivatalos zárógesztus következett, köszö-
net a szervezőknek, bíróknak, az Európa-bajnokság zászlajának 
továbbadása a legközelebbi, francia házigazdáknak. Ez volt az 
utolsó alkalom a protokolláris esemény lebonyolítására, mert 
mindenki számára világos volt, amint az eredmények kihirdetés-
re kerülnek, onnantól nincs visszaút, „elszabadul a pokol” és egy 
éjszakába nyúló ünneplés veszi kezdetét.
A 13 bíró eredménye hamar kiértékelésre került. Magyarország 
a 10. helyen, mint legerősebb „keleti bástya” megtartotta pozíci-
óját. Utánunk a 9. helyre Luxemburg, 8-ra Anglia, 7-re Belgium, 
a 6. helyre Ausztria került. Végére a legjobb öt maradt csak „áll-
va”: Svájc, Franciaország, Olaszország, Németország és a meg-
lepetés Spanyolország. A visszaszámlálás folytatódott. 5. hely 
Franciaország, 4. hely Olaszország, 3. hely Németország… és 
itt megakadt a sor. 
Az aréna elsötétedett, csupán két fénycsóva világított: egy a 
svájci, egy a spanyol csapatot nyaldosta. Kézzel fogható volt a 
feszültség. Majd felbőgött a hangtechnika, és a nagykivetítőn a 
spanyol zászló lebegését látva eldőlt minden. A házigazdák nem 
tudták megőrizni cremonai pozíciójukat, egyértelmű bírói dön-
téssel a háttérben mostantól három évig Spanyolország – törté-
netében először – az új Európa bajnok!

Nemzetek versenye, a „katarzis”
Sebők Tamás

területi igazgató, HFTE
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Idén második alkalommal rendezték a Holstein Euróba Baj-
nokság keretein belül és annak szerves részeként a fiatal felké-
szítők, felvezetők versenyét, hivatalos nevén Young Breeders 
Championship-et. 14 ország 32 lelkes fiatalja nevezett eme lát-
ványos viadalra, hogy Európa tenyésztő társadalma előtt bizo-
nyíthassa tehetségét és rátermettségét. 
A fiatalok két korcsoportban szálltak versenybe. A 21-25 év kö-
zötti korosztályban hazánkat Mészáros Kitti képviselte, aki ko-
rábban Cremonában már komoly sikerrel szerepelt. A rangos me-
zőnyben akkor a nyírás részfeladatban a hatodik helyet érte el. A 
16-20 éves korosztályban új magyar versenyzőt köszönthettünk 
Madar Márta személyében, kinek tehetsége a legutóbbi Farmer 

Expón a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. állatainak felvezeté-
se során már megmutatkozott. Úgy látszik az alma tényleg nem 
esett messze a fájától, hiszen Márta édesapja a Mestertenyésztő 
és Év tenyésztője díjjal is kitüntetett Madar László, aki tenyész-
tői munkájával és Mimi nevű tehenével nagy érdemeket szerzett 
hazánknak az európai ringben is.
A versenyt természetesen itthon hetekig tartó felkészülés előzte 
meg. Sok hétvégi napot töltött ki a nyírás, hátvonal készítés be-
gyakorlása, a helyes felvezetési gyakorlat elsajátítása. Ilyenkor 

a versenyzők nem kisebb feladatra vállalkoznak, mint arra, hogy 
teljesen ismeretlen, egy év körüli üszőt két nap alatt egyedül 
gondoznak, mosnak, betanítanak, tökéletesen megnyírnak és a 
ringben minél szebben bemutatnak. Ha belegondolunk ez a fo-
lyamat igazából két hónap munkája! 
Az üszőket svájci tenyésztők biztosították a show-ra. Minősé-
gük eléggé vegyes volt. Volt közöttük csodaszép, igazi bajnok, 
és volt gyengébb küllemű is. Sorsolás döntötte el, hogy melyik 
kihez kerül. Izgatottan várták versenyzőink tehát, hogy kivel 
kell majd dolgozzanak. Sajnos, nem a legszerencsésebben sike-
rült a sorsolás, mindkét állat tartogatott kihívásokat. 
Márta üszőjének marja mögött volt egy jelentős süppedés, Kitti 
állatának pedig rendkívül ritka, vékony szálú és nagyon hulló 
hátszőre okozott fejtörést. Innentől azonban a versenyzőkre volt 
bízva a feladat, a munka elkezdődött. 

Tevőlegesen senki nem segíthetett, legfeljebb csak tanácsokkal. 
A két dán bíró, Niels Erik Haahr és Lars Bo figyelemmel kísérte 
az összes fiatal munkáját. Még a körletrend és az almozás is érté-

Fiatal felvezetők Fribourgban
Jakab Lajos

területi igazgató, HFTE

Egyesületi élet
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kelésre került. Mosásra, gyakorlásra bármikor volt lehetőség, de 
a csarnokból kívülre senki nem vihette az állatokat, nehogy kint 
valaki a színfalak mögött „besegítsen”. Nyírásra kétszer négy 
óra állt rendelkezésre. Csütörtök délután és a pénteki bemutató 
reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni 
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott idő-
keret leteltével pedig egyszerűen lekapcsolták az áramot. 
A felkészülés szépen haladt, a két üsző a lányok kezei alatt ro-
hamtempóban szépült és okosodott. A pénteki hátvonal készítés 
végére elégedetten láttuk, hogy Márta az állata legszembetűnőbb 
hibáját, a mar mögötti süppedést profi módon korrigálta. Az 
érintett területen a hátszőrzet alapos fölfésülésével, hosszabbra 
hagyásával és egyenesbe nyírásával sikerült a feladatot látvá-
nyosan és nagyon szépen megoldania. Kitti pedig az üszője há-
tán szinte nem is létező szőrből alkotott kitűnő hátvonalat. Már 
csak egy feladat volt hátra, az állat minél tökéletesebb bemuta-

tása a káprázatos arénában. Elsőként Mártira várt a feladat, aki 
végül egy olasz fiút megelőzve a 14, összesítésben a 15. helyen 
végzett. A szeniorok között induló Kitti összesítésben az előkelő 
7. helyen zárta a versenyt a 15 indulóból. A fiatalabb korosztály-
ban a győzelmet a belga Antoine Godfriaux, az idősebbeknél az 
olasz Davide Corsini szerezte meg. Összességében elmondható, 
hogy lányaink remekül helytálltak, a hetedik hely megszerzése 
pedig egyenesen kimagasló teljesítmény egy olyan mezőnyben, 
ahol az indulók nagy része profi felkészítő csapatok mellett dol-
gozik hazájában. Gondolok itt főleg a spanyol, olasz, francia, 
holland, német felkészítőkre és sok esetben saját farmjukon akár 
nap, mint nap gyakorolhatják a felvezetés és nyírás fortélyait. 
Nagyon büszkék vagyunk Madar Mártára és Mészáros Kittire és 
reméljük, hogy legközelebb is legalább ilyen sikeres szereplés-
nek örvendhetünk!

Egyesületi élet
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MEGHÍVÓ 
SZAKMAI KEREKASZTAL 

BESZÉLGETÉS

Lehel Lászlóval  
a herceghalmi Állattenyésztési és

Takarmányozási Kutatóintézet munkatársával

2013. április 26.

Látogasson el a Hódmezővásár-
helyre, az Alföldi Állattenyésztési 
Napok Limagrain standjára 
(III. csarnok, III/314)  pénteken, 
április 26-án, hogy első kézből 
értesülhessen silóprogramunk 
legújabb és egyben áttörő 
eredményeiről!

Ami a tehénnek kell!
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1. ábra A tejtermelés változása a kiindulás terme-
lési adatokhoz képest  (Mezôhegyes, 2011. novem-
ber -2012. január, n=24 tehénpár)

A piac igényei a silókukorica szegmensben is változ-
nak, hiszen komoly elvárás az új siló hibridek takar-
mányozási értékének javulása. Ennek a változásnak 
megfelelve a Limagrain évek óta nemesít és vizsgál 
magas rost emészthetôségû kukorica hibride-
ket LG Animal Nutrition ismertetô jelöléssel.
Az európai és hazánk gyakorlata azt mutatja, 
hogy ilyen speciális silóku-
korica hibridek használata 
tejelô tehenenként akár napi 
1-1,5 liter többlet tejterme-
lést eredmé-
nyez (egyéb 
kukorica hibri-
dekkel össze-
hasonlítva). Azonban hangsúlyozni kell, hogy a 
kiváló minôséget biztosító összetevôk csak ak-
kor elérhetôk, ha mind a szántóföldi termesztés 
folyamatában illetve a szilázs készítés során is 
okszerûen járunk el.

Az LG 34. 90 kiállta a próbát!

Az LG 34.90 hibridkukoricánk kiváló beltartalmi 
mutatókkal rendelkezô, a minôségi takarmá-
nyozás alapjait megteremtô, kitûnô zöldtermésû 
silókukorica. A teljes növény emészthetôsége ki-
váló, így nagy energia tartalmú, kiválóan hasz-
nosuló szilázs készítését teszi lehetôvé, 
így ezen értékmérôi alapján kapta meg az 
„LGAN” megkülönböztetô jelzést.
Az LG 34.90  siló hibridet már három 
éve vizsgáljuk, és megállapítható, hogy a 
rostemészthetôsége a nemesítô munka hatására 
kedvezôbb lett, anélkül, hogy a szárszilárdsága 
romlott volna. 
Szántóföldi kísérlet a Szent István Egyetem Ta-
karmányozástani Tanszéke és a herceghalmi Ál-
lattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
bevonásával a Mezôhegyesi Ménesbirtok ZRt 

két, egyenként 10 hektáros területén zajlott 
2011-ben.  A vizsgálatok során két hibridet 
hasonlítottunk össze, egy általánosan hasz-
nált, 580 FAO számú silókukorica hibridet és 
a jobb rost emészthetôségre nemesített LG 
34.90, 480 FAO számú hibridet. 
A betakarítás során célként tûztük ki, hogy a két 
hibrid szárazanyag-tartalma 2-3% eltérésen be-
lül maradjon, és egyik se haladja meg a 36%-ot. 

Dióhéjban a kísérletrôl

Az azonos laktációs stádiumban lévô 24 tehén-
pár összehasonlításakor, 2 hónap kísérleti perió-
dus alatt a speciális, jobb rost emészthetôségre 
nemesített speciális silókukorica hibridünk 
az LG 34.90 szerepelt jobban.  
Ugyanis ennél a kísérletnél az LG 34.90 hibridbôl 
készült kukorica szilázst tartalmazó TMR-t 
fogyasztó állatok 0,6 kg/nap/tehén értékkel 
több tejet termeltek (1. ábra), mint a kontroll szi-
lázst fogyasztó tehenek úgy, hogy a két kukorica 
hibrid azonos termôhelyi adottság mellett és klima-
tikus viszonyok között volt, hasonló szárazanyag-
tartalommal került betakarításra, azonos techniká-
val tartósítottuk és azonos mennyiségben etettük. 

LGAN: egyedi silóprogramunk 

Magról magra, magasabbra

Napjainkban

A még 2011-ben elkezdett kísérletet tovább folytat-
tuk és 2012-13-as, legfrissebb vizsgálati eredménye-
inkre még büszkébb lehet az LG csapata, hiszen a 
tavalyinál jóval felülmúló eredményt kaptunk: 1,09 
kg/nap/tehén értékkel több tejet termeltek 
azon tehenek, amelyek az LG 34.90 LGAN spe-
ciális nemesítésû silókukorica hibridbôl készült 
szilázzsal táplálkoztak. Ezen etetési kísérletben, 
mely szintén a Ménesbirtok ZRt. tehenészetében 
zajlott, a magasabb napi tejhozam mellett bizo-
nyítottan nôtt a tejzsír és tejfehérje hozam is. 
A nagyüzemi tejelô szarvasmarhákon végzett kísérletek 
mellett a Limagrain laboratóriumi körülmények között 
végzett tudományos kísérletekkel is akarta bizonyítani a 
jobb rost emészthetôséget. Ezért 2012 évi ôszi betaka-
rítású, két különbözô termôhelyrôl származó mintákon 
a herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kuta-
tóintézetben Neutrális Detergens Rost és Savdetergens 
bendôbeli rost lebonthatósági vizsgálatokat végzett 
felnôtt kérôdzôkön (ürükön). Ezen vizsgálatok is bizonyí-
tották, hogy az LG 34.90 hibridkukorica NDF és ADF 
bendôbeli lebonthatósága lényegesen (NDF: 2-8%! 
illetve ADF: 2-3%) jobb, mint versenytárs hibri-
dek azonos paraméterei. A vizsgálatokban mindkét 
termôhelyen azonos körülmények között betakarított 
más vetômagvállalat kontrol hibridjei szerepeltek (Ma-
gyarország vezetô silókukorica hibridjei).
A Limagrain így újabb bizonyítékkal szolgált és 
érthetôbbé tette, hogy az LG 34.90 által nagyüzemi 
kísérletekben elért, akár 1,09 liter/tehén/nap többle-
tet elérô hozam mögött ténylegesen a jobb rost 
emészthetôség áll. Így még inkább kézzel foghatóvá 
válik, hogy a Limagrain LGAN silókukoricák többlet 
tejhozamot (illetve tejzsírt és tejfehérjét is) és így 
többlet árbevételt - profi tot eredményeznek. A tel-
jes hazai LGAN kínálat az LG 34.90 (FAO 480) mellett 
tartalmazza a hosszabb tenyészidejû Shannon (FAO 
520) és a Janett (FAO 570) hibrideket is.

Magról magra, magasabbra

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (+36) 23 421-005 és (+36) 23 418-104 Fax: (+36) 23 418-105
E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com 

www.lgseeds.hu
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MEGHÍVÓ 
SZAKMAI KEREKASZTAL 

BESZÉLGETÉS

Lehel Lászlóval  
a herceghalmi Állattenyésztési és

Takarmányozási Kutatóintézet munkatársával

2013. április 26.

Látogasson el a Hódmezővásár-
helyre, az Alföldi Állattenyésztési 
Napok Limagrain standjára 
(III. csarnok, III/314)  pénteken, 
április 26-án, hogy első kézből 
értesülhessen silóprogramunk 
legújabb és egyben áttörő 
eredményeiről!

Ami a tehénnek kell!

-2

-1

0

1

2

3

1,5

Kontroll LG 34.90

TEJ

TEJ

2,1

te
j k

g 
DI

FF
/n

ap
/te

hé
n

1. ábra A tejtermelés változása a kiindulás terme-
lési adatokhoz képest  (Mezôhegyes, 2011. novem-
ber -2012. január, n=24 tehénpár)

A piac igényei a silókukorica szegmensben is változ-
nak, hiszen komoly elvárás az új siló hibridek takar-
mányozási értékének javulása. Ennek a változásnak 
megfelelve a Limagrain évek óta nemesít és vizsgál 
magas rost emészthetôségû kukorica hibride-
ket LG Animal Nutrition ismertetô jelöléssel.
Az európai és hazánk gyakorlata azt mutatja, 
hogy ilyen speciális silóku-
korica hibridek használata 
tejelô tehenenként akár napi 
1-1,5 liter többlet tejterme-
lést eredmé-
nyez (egyéb 
kukorica hibri-
dekkel össze-
hasonlítva). Azonban hangsúlyozni kell, hogy a 
kiváló minôséget biztosító összetevôk csak ak-
kor elérhetôk, ha mind a szántóföldi termesztés 
folyamatában illetve a szilázs készítés során is 
okszerûen járunk el.

Az LG 34. 90 kiállta a próbát!

Az LG 34.90 hibridkukoricánk kiváló beltartalmi 
mutatókkal rendelkezô, a minôségi takarmá-
nyozás alapjait megteremtô, kitûnô zöldtermésû 
silókukorica. A teljes növény emészthetôsége ki-
váló, így nagy energia tartalmú, kiválóan hasz-
nosuló szilázs készítését teszi lehetôvé, 
így ezen értékmérôi alapján kapta meg az 
„LGAN” megkülönböztetô jelzést.
Az LG 34.90  siló hibridet már három 
éve vizsgáljuk, és megállapítható, hogy a 
rostemészthetôsége a nemesítô munka hatására 
kedvezôbb lett, anélkül, hogy a szárszilárdsága 
romlott volna. 
Szántóföldi kísérlet a Szent István Egyetem Ta-
karmányozástani Tanszéke és a herceghalmi Ál-
lattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet 
bevonásával a Mezôhegyesi Ménesbirtok ZRt 

két, egyenként 10 hektáros területén zajlott 
2011-ben.  A vizsgálatok során két hibridet 
hasonlítottunk össze, egy általánosan hasz-
nált, 580 FAO számú silókukorica hibridet és 
a jobb rost emészthetôségre nemesített LG 
34.90, 480 FAO számú hibridet. 
A betakarítás során célként tûztük ki, hogy a két 
hibrid szárazanyag-tartalma 2-3% eltérésen be-
lül maradjon, és egyik se haladja meg a 36%-ot. 

Dióhéjban a kísérletrôl

Az azonos laktációs stádiumban lévô 24 tehén-
pár összehasonlításakor, 2 hónap kísérleti perió-
dus alatt a speciális, jobb rost emészthetôségre 
nemesített speciális silókukorica hibridünk 
az LG 34.90 szerepelt jobban.  
Ugyanis ennél a kísérletnél az LG 34.90 hibridbôl 
készült kukorica szilázst tartalmazó TMR-t 
fogyasztó állatok 0,6 kg/nap/tehén értékkel 
több tejet termeltek (1. ábra), mint a kontroll szi-
lázst fogyasztó tehenek úgy, hogy a két kukorica 
hibrid azonos termôhelyi adottság mellett és klima-
tikus viszonyok között volt, hasonló szárazanyag-
tartalommal került betakarításra, azonos techniká-
val tartósítottuk és azonos mennyiségben etettük. 

LGAN: egyedi silóprogramunk 

Magról magra, magasabbra

Napjainkban

A még 2011-ben elkezdett kísérletet tovább folytat-
tuk és 2012-13-as, legfrissebb vizsgálati eredménye-
inkre még büszkébb lehet az LG csapata, hiszen a 
tavalyinál jóval felülmúló eredményt kaptunk: 1,09 
kg/nap/tehén értékkel több tejet termeltek 
azon tehenek, amelyek az LG 34.90 LGAN spe-
ciális nemesítésû silókukorica hibridbôl készült 
szilázzsal táplálkoztak. Ezen etetési kísérletben, 
mely szintén a Ménesbirtok ZRt. tehenészetében 
zajlott, a magasabb napi tejhozam mellett bizo-
nyítottan nôtt a tejzsír és tejfehérje hozam is. 
A nagyüzemi tejelô szarvasmarhákon végzett kísérletek 
mellett a Limagrain laboratóriumi körülmények között 
végzett tudományos kísérletekkel is akarta bizonyítani a 
jobb rost emészthetôséget. Ezért 2012 évi ôszi betaka-
rítású, két különbözô termôhelyrôl származó mintákon 
a herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kuta-
tóintézetben Neutrális Detergens Rost és Savdetergens 
bendôbeli rost lebonthatósági vizsgálatokat végzett 
felnôtt kérôdzôkön (ürükön). Ezen vizsgálatok is bizonyí-
tották, hogy az LG 34.90 hibridkukorica NDF és ADF 
bendôbeli lebonthatósága lényegesen (NDF: 2-8%! 
illetve ADF: 2-3%) jobb, mint versenytárs hibri-
dek azonos paraméterei. A vizsgálatokban mindkét 
termôhelyen azonos körülmények között betakarított 
más vetômagvállalat kontrol hibridjei szerepeltek (Ma-
gyarország vezetô silókukorica hibridjei).
A Limagrain így újabb bizonyítékkal szolgált és 
érthetôbbé tette, hogy az LG 34.90 által nagyüzemi 
kísérletekben elért, akár 1,09 liter/tehén/nap többle-
tet elérô hozam mögött ténylegesen a jobb rost 
emészthetôség áll. Így még inkább kézzel foghatóvá 
válik, hogy a Limagrain LGAN silókukoricák többlet 
tejhozamot (illetve tejzsírt és tejfehérjét is) és így 
többlet árbevételt - profi tot eredményeznek. A tel-
jes hazai LGAN kínálat az LG 34.90 (FAO 480) mellett 
tartalmazza a hosszabb tenyészidejû Shannon (FAO 
520) és a Janett (FAO 570) hibrideket is.

Magról magra, magasabbra

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE SE MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (+36) 23 421-005 és (+36) 23 418-104 Fax: (+36) 23 418-105
E-mail: limagrain-budaors@limagrain.com 
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Biharnagybajom Fibrax Mimi (20895 San Fiorano Step 
Fibrax x 15548 Saphir-ET), Biharnagybajomi Dózsa Agrár 
Zrt.

A hazai holstein show-kon jártas emberek számára a Mimi név 
már minden bizonnyal ismerősen cseng, ami nem véletlen hi-
szen ennek a tehénnek a nagyanyja aki 14289 Sioux lánya már 
2002-ben szerepelt a debreceni Farmer-Expon. A Mimi nevet 
azonban az ő 15548 Saphir-ET-től származó lánya tette igazán 
ismerté. Első alkalommal a 2005-ös OMÉK-on lépet ringbe mint 
szűz üsző ahol rendkívüli törzsmélységével hívta fel magára a 
figyelmet. Ezután sorra következtek a show kon való fellépések, 
és az eredmények sem maradtak el. Az évek során Farmer-Expo 
Nagydíjat, 2009-ben a hódmezővásárhelyi kiállításon tartalék 
nagydíjat nyert a számos osztálygyőzelem és dobogós helyezés 
mellett. Harmadik ellése után 87 VG küllemi bírálati végpont-
számmal büszkélkehetett.

Három bika világrahozatalát követően, negyedik ellése során 
Fibrax-tól egy üsző borjút hozott a világra. És nem esett messze 
az alma a fájától, hiszen ez a Mimi is már üsző korában meg-
kezdte a showringgel való ismerkedést, nem is eredménytelenül. 
Történt ugyanis hogy 2012-ben Debrecenben második helyezést 
ért  el a vemhesüsző osztályban. Ötödikre szintén üsző borjút 
ellet End-Story-tól. Azonban ez volt az utolsó ellése, mert 2012.
december 9-én, 56818 kg megtermelt tejjel a háta mögött távo-
zott az élők sorából. És milyen a sors! Éppen ezen a napon adott 
életet első lánya egy újabb Mimi nevű üszőnek. Ilyen ősökkel és 
múlttal rendelkezve még az ellést követő regenerálódás közben 
bizakodva vettük szemügyre az Európa Showra való válogatás 
során. És küllemével nem hozott szégyent a családjára, hiszen  
korosztályához képest nagy keresztcsonti magassággal rendel-
kezik, ami egy rendkívül feszes felsővonalban jut kifejezésre. 
Lábai oldal- és hátulnézete ideálisnak mondható. Elsőborjas te-
hénhez illő, megfelelően sekély, kiváló mirigyes állománnya, jól 

illesztett, kellően széles és magas hátulsó tőgyféllel rendelke-
ző tőgyén a bimbók helyeződése és hossza is kivételesen jónak 
mondható. Az európai bemutatkozást követően, gyors regenerá-
lódás után megtörtént a küllemi bírálata is ahol 87 VG végpont-
számot ért el.

Etyek Bolton Ica (19511 Sandy-Valley Bolton-ET×16422, 
Alzi Juror Ford)
Bicskei Mg-i Zrt., Etyek-Ödön major

Ica volt az tehén az Eb keret válogatása során, akinek ellését 
nagyon vártuk, mert kiváló elsőborjas eredményeinek köszön-
hetően, komoly reményeket tápláltunk szerepléséhez a keretben. 
Úgy gondolom az ICA név ismerősen cseng sok tenyésztőnek 
Magyarországon, hiszen Etyek többszörös Nagydíjas tehene is 
ezt a nevet viseli. A címbéli Ica viszont a telep egy másik „Ica 
ága”, rokonságuk csupán névleges. 15611 Paradise Sailor apasá-
gú nagymama és Ford apaságú mama utódaként, 2010.09.29-én 
érkezett a telepre. A család generációról generációra erősödött. A 
nagymama „átlagosnak mondható küllemén és termelésén Ford 
sokat javított, így anyai szinten a 79 pontos küllemmel négy 
laktáció átlagában közel 9700 kg-os standard tejtermeléssel már 
kellemesen „meg lett ágyazva” a legfrissebb generációnak. A fi-
nisben érkezett Bolton és feltette a koronát a család legifjabb 
tagjára.
A tavalyi évben ahol Ő a ringbe lépett, – az első laktációs kate-
góriában – nem talált legyőzőre. Először Hódmezővásárhelyen, 
a Nemzeti shown diadalmaskodott osztályában, majd Kaposvá-
ron ismételten osztálygyőztesként és Reserve Champion díjjal a 
tarsolyában térhetett haza a kiállításról. Várható, december eleji 
ellési időpontja komoly reménységekkel kecsegtetett a váloga-
táskor, hiszen a március eleji Eb szereplésre szinte a legjobb lak-
tációs állapotba került. Kiállítási sikereit alátámasztotta tavaly 
tavaszi bírálata alkalmával „besöpört” 86 VG pontos külleme 

Az EB válogatott tehenei
– a termelés és a küllem 

tökéletes elegyének képviselői –
Sebők Tamás, Harsányi Sándor

területi igazgatók, HFTE
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(88 láb, 86 tőgy), amelyet 10890 kg-os tejtermelésével párosítva 
a telep kiváló egyedei közé sorolta Icát.
Természetesen ellését követően felmerültek kisebb kérdőjelek, 
de a hetek előrehaladtával Ica egyre jobban „összeszedte ma-
gát”, kondíciója javult, tőgye gyönyörűen tisztult. Januárban 
teljes mértékben „önmaga” lett, szűk két hónappal ellés után ké-
szen állt arra, hogy Magyarországot képviselje Svájcban.

Dabas Lakto Ashton Aci (20979 Overside Ashton×18890 
Deslacs Offroad), Lakto Kft., Dabas

Acira, 2012 tavaszán a hódmezővásárhelyi kiállításra történő 
válogatás alkalmával, közel 270 napos laktációval a háta mö-
gött a kistejű csapatban akadtunk rá. 2011 őszén kapott 85 VG 
pontos külleme sejtette, hogy nem véletlen állt meg a szemünk 

rajta, de a késői laktációjából adódó handycappel (kis plusz kon-
díció, tőgy „frissesség” hiánya) együtt is, hamarosan a Nemzeti 
showra utazó tehenek között találta magát. Mindezekkel együtt, 
Tom Kelly – a kiállítás ír bírója – szerint az elsőborjas kategó-
riájának harmadik helyére volt elég Aci külleme. Hazaérkezve 
tehenünk hamarosan, 15781 kg megtermelt tejmennyiség után 
(standard 12627 kg) fejezte be első laktációját és szeptember 
végén világra hozta második 23068 Gilette Windbrook apaságú 
borját, majd 58 kg-os tejtermeléssel beindította második laktá-
cióját. Ellése után már fokozott figyelem övezte mindennapjait. 
Laktációja első hetei után kezdett kikristályosodni Aci jövője. 
Kortársai közül kitűnt farmagasságával, kiváló tőgyével, nagy-
szerű lábszerkezetével… a bírálatkor kapott 89 VG küllemének 
köszönhetően az akkor még csak kezdődő európabajnoki válo-
gatás első jelöltjeként jegyeztük. A laktáció előrehaladtával, a 
januári utolsó válogatási kör után véglegesen eldőlt: Acit az Eb 
utazó keretében üdvözölhetjük! 
A magas szintű tejtermelés, a jó küllem Aci családjában nem 
volt ritkaság. Kiváló termelő tehénként üdvözölhettük a 15596 
Goodtime-ET apaságú nagymamát, aki évenkénti elléssel, 5 lak-
tációban megtermelt közel 56000 kg tejjel alapozta meg a család 
máig élő és dolgozó genetikai oldalát. A jelenleg is még a te-
nyészetben élő negyedik laktációjában termelő Offroad apaságú 
anyja első borjaként született Aci. Az ellést követően kapott 81 
GP küllemi bírálati ponttal, 13229 kg tejjel indított életút már 
erősebb jelzés volt afelé, hogy címbéli tehenünk a tenyészet 
„erősebb” teheneihez fog tartozni. Anyuka a negyedik laktációja 
130. napjánál 52000 kg termeléssel a háta mögött, 50 kg napi 
tejjel figyeli büszkén elsőszülött lánya ívelő karrierjét.

Tiszalök Saphir Panna (15548 Saphir-ET x 14075 Siggi-ET),
Szabadság Mg. Szövetkezet, Tiszalök

Panna 2008. szeptemberében látta meg a napvilágot és innen-
től kezdve élte egy átlagos, nagyüzemi holstein-fríz üsző éle-
tét. 2010 őszén kétéves korára, ahogy az egy holstein üszőtől 
elvárható meg is ellett. Ezen laktációját viszonylag szerényebb 
termeléssel, 80 GP pontos küllemi pontszámmal zárta. Talán a 
kíméletesebb első laktációnak, apjától örökölt szervezeti szilárd-
ságnak és funkcionálisan jó küllemének köszönhetően harmadik 
ellését követően egy, immáron már rendkívüli testkapacitással és 
nem hétköznapi tőggyel rendelkező tehénnel találkozhattunk a 
Holstein Európa bajnokságra történő válogatás során.

Dézsi Charge Margó (18823 Rietben Charge-ET×15556 BG 
Teuton Wade), Dézsi Imre, Nagyhegyes

Margóra,  aki egy kis családi gazdaságban éli mindennapjait  má-
sodik ellését követően figyeltünk fel amikor 86 VG-os küllemi 
pontszámot ért el bírálata során 2012. februárjában. Ezt köve-
tően októberi ellése után a svájci showra való válogatás során 
került a látókörünkbe ez a korát meghazudtolóan fiatalos, nem 
mindennapi szervezeti szilárdsággal és kivételes tőggyel rendel-
kező harmadik borjas tehén. Margónak három elléséből két lá-
nya született, melyekből az egyik már anyja mellett a tejtermelő 
tehenek sorát gyarapítja. Margónak nemcsak a külleme érdemel 
kivételes figyelmet hanem átlagon felüli tejtermelése mellett 
annak beltartalma sem hétköznapi, hiszen tejének zsírtartalma 
rendre 4,5%, fehéjetartalma pedig 3,5 % fölött van.

Egyesületi élet
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Két új tehén 
az Aranytörzskönyvben,

 két kiegyensúlyozott életút
 Nemesszalókról

Sebők Tamás

 
Két új épület: új szociális épület és új fejőház, két „régi” tehén 
Adél és Pola Baki Zoltán főállattenyésztővel, Szép Barnabás-
sal, Szűcs Péterrel, Tóth Lászlóval és Pethő István elnök-igaz-
gatóval

30143 8854 8 Adél (16027 Peckstein Elton Curtis-ET×14368 
Startmore Royalist-ET)
Adél, anyja elsőszülött lányaként 2001 őszén érkezett Nemes-
szalókra. Első laktációját 25 hónapos korában indította 40,7 kg-
os befejési eredménnyel. A laktáció kicsit elhúzódott ugyan, de 
kiváló perzisztenciával e termelési ciklus 240. napjáig meg tudta 
tartani a negyven literes napi tejmennyiségét, majd 481 napos 
laktációja végeztével 16.028 kg-mal (standard: 11.063 kg) állt 
szárazra. Az Aranytörzskönyvbe kerülésig 6,5 laktációra volt 
szüksége. A „legalacsonyabb” elsős termelését a negyedik laktá-
cióban elért standard 14.133 kg-termelési csúccsal fejelte meg, 
elhúzódó termelési ciklusainak köszönhetően az ötödik és hato-
dik laktációjában 18.000 kg fölé tudott kerülni. Maximum napi 
teje élete során gyakran lépte át 55 kg–ot. Plusz értéke Adélnak, 
hogy standard laktációi során 421 kg alatti tejzsírt soha nem pro-
dukált (max. 475 kg volt), fehérjetermelése is csak elsős és har-
madikos korában süllyedt 400 kg alá, e kettő kivételével mindig 
efelett termelt, maximuma a hatodik laktációjában elért 473,6 kg 
fehérje volt. Élete során megtermelt fehérje- és zsírmennyisége 
meghaladta a 7400 kg-ot! Kiváló termelése mellé elsős korában 
kapott 78 G pontos bírálatával, 83 pontos lábbal és tejelő jelleg-
gel, 77 pontos tőggyel Adél – nem hibátlan, de – valóban nagy 
reménységű tehénnek ígérkezett.
A szerencsének köszönhetően hét elléséből csupán az első kettő 
lett bika, a többi öt üsző növelni tudta-tudja a család létszámát 
a telepen. Első két üszője sajnos két-két laktációnál feladta ígé-
retesnek induló karrierjét, viszont összesen több mint 50.000 kg 

tejjel gyarapították a telepi bevételeket (18988 Radical és 19465 
Regancrest-EB Miles-ET apasággal a háttérben).
Két utolsó – 6. és 7. – üszője (18705 BG Daniel Finley és 22084 
Superstition) még várja, hogy tehénként, anyjukkal közremű-
ködve öregbítsék majd a Nemesszalóki Mg. Zrt. hírnevét.

 
Adél vs két kamion, 2×25 000 l tej. És ez még csak a fele annak, 
amit Adél az elmúlt években megtermelt.

Pola 30143 9919 1 (16093 Enyingi Vidám Brock×13109 
Tamm)
Pola 11 éves kora előtt termelte meg a 100.000-et. A számok 
tükrében életét kiváló tejtermelés mellett kiváló szaporodásbi-
ológia jellemezte. Összesen hat laktáció és 11 rakás kellett az 
ünnepléshez. Első, harmadik és negyedik laktációjában egy ter-
mékenyítés elég volt a vemhesüléshez, a maradék három laktáci-
ón osztozott a fennmaradt 8 szál szaporítóanyag. Standard 9974 
kg-os elsős termelését már másodikos korában 13.156-ra tudta 
emelni, közel 60 kg-os napi tejtermeléssel. 
Harmadikosként már 14.000 kg felett járt. Annak ellenére, hogy 
ötödik laktációja 670 napra nyúlt, a legsikeresebbnek mondható, 
hiszen standard termelése 14.632 kg-ra kúszott fel és a szűk két 
éves – 670 napos – termelési ciklusát 25.000 kg felett zárta.

Családalapítás szempontjá-
ból – előző tehenünk, Adél 
ellentéteként – két váltivarú 
üszője mellett az összes el-
lésének gyümölcse bika lett. 
Eddig tehát termelő utód 
nélkül éli öregkorát. 
A telepi szakemberek re-
ménykednek abban, hogy 
az utolsó rakásból származó 
20032 Coldsprings Kenyon 
9118-ET apasággal világra 
jövő borjú, bár korántsem 
biztos, hogy utolsó, de az 
biztos, hogy első lányként 
állhatna majd anyja mellé a 
mindennapokban.

Felemelt fejjel, élénken, ké-
szen új kihívásokra!
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100 000 literes avatás

Kőrösi Zsolt

Agro-M Zrt., Orosháza
Január 18-án avattuk Orosházán az 
Agro-M Zrt. 1107-es számú Bongó 

nevű tehenét. Az ünnepség részét képezte egy ágazati értekez-
letnek, amelyen Rozsnyai Sándor tulajdonos-vezérigazgató és 
kollégája Dr. Muntyán János ágazatvezető vették át a tehén te-
nyésztőjének járó oklevelet.

Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., Mezőhegyes
Február 12-én Mezőhegyesen került felavatásra 414. sorszám-
mal a Zrt. újabb 100 000 literes tehene. Az ünnepségen számos 
kolléga jelent meg emelve ezzel a rendezvény fényét. A 7968-as 
számú Golden nevű tehénnek járó szalag mellett az oklevelet Dr. 
Pollner Antónia vette át kollégái társaságában.

Szekszárdi Mg. Zrt., Kajmád

Február 14-én Szekszárdon avattunk újabb Aranytörzskönyves 
egyedet a Szekszárdi Mg. Zrt-nél. A tehén avatásán Vass Róbert 
ágazatvezető vette át az oklevelet kollégáival. 3261-es számú 
Kávé 10 laktációban teljesítette ezt a kimagasló eredményt!
Gratulálunk!

Karácsony előtt Nagykőrösön

Berkó József

A tavalyi év végén kettő nagykőrösi 
tenyészetben is ünnepélyes pillana-
toknak lehettünk a résztvevői. Elő-
ször a Toldi Tej Kft. telepén adtuk át 

a Minősített Tenyészállat Előállító Üzem táblát és a hozzá tar-
tozó oklevelet, amelyet Kustár Tamás és Herpai Tibor ügyve-
zetők büszkén vettek át. E naptól a telepre érkező számára ez a 
tábla látványosan mutatja, hogy itt nem csak tejtermelés, hanem 
kiváló tenyésztői munka is folyik. Az avatás alkalmával a Kft. 
útbaigazító táblája is felújításra került, amihez az egyesület má-
sik büszkeségét hívták segítségül. Ezen túl az ideális fiatal tehén 
képe igazítja útba a Toldi Tej Kft.-hez érkezőket.
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A második helyszínen, az Arany-Tej Kft. tulajdonosai és dolgo-
zói társaságában avattuk fel a tenyészet első aranytörzskönyves 
tehenét. Farsang János ügyvezető és kollégái nagy büszkeséggel 
vezették fel a 1005-ös Kesztyűt és vették át a neki járó oklevelet. 
A telep rangidős állata a 8. ellése után érte el ezt a szép ered-
ményt. A vidám hangulat az ünnepség legfiatalabb résztvevői-
re is átragadt, akikben talán a jövő tenyésztőit ismerhettük meg 
ezen a csípős decemberi délelőttön.

Egyesületi élet
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Telepszemle

Nagyhegyes Hajdú-Bihar megyében, Hajdúszoboszlói kistérség-
ben található község. Falukönyvében írtak szerint a kora Árpád-
korban több településnek helyet adott a Pece folyó által szabdalt 
dombhát. 
I. István korában Hegyes is templomos hellyé vált. 1067-ben a 
Százdi apátság alapítólevelében, első írásos említésében még 
Hegyesházas néven szerepel.
A tatárjárás óriási pusztítása után a Pece mellett települt újra a 
falu. A török hódoltság idején teljesen elnéptelenedett, túlélő la-
kói Debrecenbe menekültek. Debrecen város külső birtokai közé 
tartozott és a XVIII. század közepétől újra benépesült. A szórt ta-
nyákat építő letelepülők utódai a 20. század elejére több száz ta-
nyából álló „tanyavilágot” hoztak létre. A második világháború 
után megindult ennek felszámolása.
A kollektivizálás a tanyaközpont, illetve falu alapítását erősítet-
te. 1950-ben megindult a középületek megépítése, 1952. január 
4-én, a községi tanács alakuló ülésén, Nagyhegyes néven iktat-
ták jegyzőkönyvbe a falut. A tanyavilág fokozatosan szűnt meg, 
1975-ben az utolsó tanyasi iskolát is felszámolták.
Nagyhegyes címere: azúrkék vágott pajzs, zöld pajzstalppal. A 
zöld mező közepén arany gázkút állt, melyből – arany mezőben 
– vörös láng csap elő. A gázláng mindkét oldalán arany búzaka-
lász van, amely a mezőgazdasági tevékenységre, a láng pedig a 
falu határában lévő jelentős gázmezőre utal.

Vannak az ember életében olyan találkozások, amelyekből a ké-
sőbbiekben hosszú éveken keresztül lehet érzelmileg töltekezni. 
Bátran le merem írni, hogy nem csak az én, hanem a kollégáim, 
illetve a Fribourgban résztvevő tenyésztők életében is megtör-
tént egy ilyen találkozás. Ha valaki Dézsi Imre közelében eltölt 
egy kis időt, főleg 7 napot, garantáltan elmúlik minden ránc a 
homlokáról és rögtön elfelejti, hogy a világban rossz dolgok is 
történnek. 

Neve sokak számára ismerős a laktációs termeléseket közlő lis-
tákról, mivel már több éve a 10 ezer kg fölöttiek klubjában üdvö-
zölhetjük. Idén második helyezettként kap oklevelet a kevesebb, 
mint 50 egyeddel rendelkező tenyészetek közötti versenyben. 
Ami új hír vele kapcsolatban, hogy harmadik laktációs Dézsi 
Charge MARGÓ tehenével résztvevője volt a Fribourgban meg-
rendezett Holstein Európa Bajnokságnak. A csoportjában részt-
vevő 15 tehén közül a 12. helyre sorolta a bíró, így Európa leg-

szebbjei versenyében egy német, egy olasz és egy szlovén tehenet 
is maga mögé utasított. Ezenkívül MARGÓ-nak is nagy szerepe 
volt abban, hogy az országok versenyében sikerült közép kelet-
európai elsőségünket megőrizni.
Szeretném a kedves olvasóknak egy kicsit közelebbről bemutatni 
Dézsi Imrét, akinek Fribourgban nem csak a kiváló tenyészálla-
tához és eredményeihez gratuláltak sokan, hanem a csodálatos, 
összetartó, szeretettel teli családjához is.
Mikor és minek köszönhetően kezdett szarvasmarha te-
nyésztéssel foglalkozni?
Általános iskola után választottam ezt a pályát, általános állatte-
nyésztést tanultam a középiskolában. Ebbe beletartozott a szar-
vasmarha, juh és a sertéstenyésztés is. A harmadik évfolyamban 
kellett eldönteni, hogy melyik ágazatban szeretnék továbbtanul-
ni, nekem a szarvasmarha tetszett a legjobban. Ebben az évben 
indultam szakma kiváló tanulója versenyen, ahol a kitűnő he-
lyezésemnek köszönhetően a bizonyítványomat is megkaptam. 
A helyi Szövetkezet ösztöndíjas tanulója voltam, így az iskola 
után rögtön elkezdhettem dolgozni, először szabadságváltóként, 
de nagyon hamar értékelték a szakmai rálátásomat és az ellető 
istállóba kerültem. 
Hamarosan bevonultam katonának, amely időszak alatt meg-
nősültem, majd leszerelés után visszakerültem a szövetkezetbe. 
Elérkezett a rendszerváltás ideje és döntenem kellett a szövet-
kezetben maradás, illetve a kiválás között. Az utóbbi esetre a 
vagyonrészem hatvan százalékát ajánlották fel. 

Dézsi Imre - Nagyhegyes
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
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Hosszas gondolkodás után a feleségem bíztatására a szintén szö-
vetkezeti tag édesapámmal, 21 évvel ezelőtt kiváltunk és közös 
erővel, bíztatással nekivágtunk a gazdálkodásnak. 
A munka mellett mindig foglalkoztam háztájival, sertést tartot-
tam, tenyészkannal búgattam a faluban. Már akkor is szerettem, 
hogy mindent magam csinálok. 
A kiváláskor az elhozott vagyont egymás között cserélgettük 
annak megfelelően, kinek mire volt szüksége, milyen irányba 
indult tovább. Kezdetnek 7 tehenünk volt, hungarofríz kereszte-
zett állományból. 

Később, amikor lehetőségem volt, vettem egy-két tehenet, így 
fokozatosan nőtt az állomány, ami jelenleg 26 tehenet jelent. 
Mivel a termelő istálló fejlesztésére nincs lehetőségem, nem is 
kívánom tovább növelni az állományt.
Jól tudom, hogy a Feleségével való megismerkedése is a szar-
vasmarha tenyésztéshez köthető?
Igen, mivel úgy ismerkedtünk meg, hogy mindkettőnk család-
jában voltak tehenek, így mindketten szállítottunk a csarnokba 
tejet és ott találkoztunk. Szerelem szövődött közöttünk, ösz-
szeházasodtunk és családunk lett. Három felnőtt lányunk van, 
a középső lányoméktól most született unoka, a legkisebb még 
gimnáziumba jár. A legidősebb, Marcsi lányom és férje, Somo-
gyi Zoltán a családi gazdaságunkban dolgoznak. Nagy örömöm-
re egy éve felvetették, hogy belevágnának az állattenyésztésbe, 
gazdálkodásba, aminek nagyon örültem. Egy év eltelte után úgy 
látom, hogy nagyon ügyesek, büszke vagyok rájuk, nagy öröm, 
hogy együtt dolgozhatunk. 

Mekkora földterületen gazdálkodnak?
A földjeink saját és bérelt földek. Annak idején úgy gondoltam, 
hogy elsősorban az állatállomány növelésére fordítom a pénze-
met, így földbe keveset fektettem, amit most utólag már bánok, 
ezért mindössze 14 hektár saját földem van.
Összesen 30 hektár szántón gazdálkodom. A földek nagyon jó 
minőségűek, 38 aranykorona értékűek. 
A szükséges tömegtakarmányt, silókukoricát, búzát és a lucernát 
meg tudom termelni, a gyepszénát vásárolni szoktam, kaszálót 
bérelek. Az Önkormányzattól 15 éve bérelek legelőterületet, 
ahol kint vannak a tehenek a legeltetési szezon kezdetétől egé-
szen november végéig. Nem a legeltetésre alapozunk, hanem a 

mozgásra. Ahogy elnézegetem az állatokat itt a kiállításon, lát-
szik a lábszerkezet alakulásában a nagyüzemi és a mi legelős 
tartásunk közötti különbség.
Hogyan sikerült ezt a magas tejtermelési szintet elérni, illet-
ve fenntartani?
A takarmány minőségében látom ennek a magyarázatát. Mivel 
kisebb méretben kell gondolkodnunk, kevesebb területről kell a 
takarmányt betakarítani, jók a földek, így már csak az időjárást 
kell figyelni és a lehető legoptimálisabb időben elvégezni a be-
takarítást.
Édesapámmal ketten csináljuk a növénytermesztést, a receptúrát 
is magam állítom össze.
Kötetlen tartásban tartom az állataimat, az istállóban csak a fejés 
idején tartózkodnak. Ez alatt meg tudják enni az abrakot, silót, 
lucernaszénát. A fejések között egy karámban vannak elhelyez-
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ve. Nagyon jó lenne fedél föléjük, de az Önkormányzat nem en-
gedi a területet beépíteni. A termelésben szerencsére nem látszik 
meg ennek hiánya, de azért a nyári nagy melegben jót tenne az 
árnyékolás.
Régen sajtáros fejésünk volt, majd csináltattam egy felső tejve-
zetékes rendszert, amin keresztül vezetem a tejet a hűtőkádba.
A tej egy részét közvetlenül értékesítem, a nagy részét pedig a 
hajdúböszörményi Körös tej Kft. viszi el.

Többezres tehenészetek örültek volna, ha az ő állományuk-
ból kerül ki egy olyan tehén, amely Magyarország 5 leg-
szebbje közé tartozik.
A tenyésztési célom mindig az volt, hogy minél kevesebb tehén-
től egyre több tejet termeljek. A tartástechnológiai adottságaim 
miatt továbbra is ez a legfőbb szempont.  A jó lábszerkezet, jó 
tőgy és a jó genetika fontos számomra, így mindig a jobbat a 
még jobbal párosítom. A Génbank-Semex Mo. Kft-től vásáro-
lom a szaporítóanyagot és Újvárosi Miklós segít a párosításban. 

Önnek nagyon új a kiállítások világa, az pedig, hogy első al-
kalommal mindjárt egy Európa Bajnokságon száll verseny-
be, nem hétköznapi dolog. Nagyon érdekel, hogy mi volt az 
első gondolata, amikor Harsányi Sándor kollégám felvetette 
a verseny lehetőségét?
Mikor ezt először hallottam, el sem hittem. Mondtam is a gye-
rekeimnek, hogy nem értem, mit néznek ezen a tehénen a fia-
talok, amikor szerintem nekem ennél szebbek is vannak, olya-
nok, amelyek több tejet termelnek. Később beavattak, mik azok 
a tulajdonságok, amelyeket küllemi bírálói szemmel nézni kell. 
Margót már második ellés után kiszúrta magának Sanyi. Mikor 
kiállítás előtt újra eljött megnézni és lebírálta az állományt, is-

mét kiemelte, hogy milyen csodálatos ez a tehén. Én csak néz-
tem, de gondoltam, mivel ő küllemi bíráló, csak tudhat valamit. 
Ekkor mondta, hogy ha nem bánnám, szól a kollégáknak és el-
jönnének megnézni ők is. Mikor meglátták Margót, nagyon meg 
voltak lepve, nem is hitték volna, hogy ilyen szép tehén terem itt 
a feketeföldön. Ha ráadom az áldásomat, akkor beválogatják az 
induló csapatba. 
Úgy voltam vele, ez olyan nagy megtiszteltetés, hogy nem sza-
bad visszamondani és úgy gondoltam, vágjunk neki. Az egész 
család nézte a felkészítést, ami egy teljesen új világ volt szá-
munkra és hihetetlenül élveztük. Zoli vejemet teljesen megfer-
tőzte ez a világ, ő vezetgette, mosta Margót.
Ezek után természetes volt, hogy a család is eljön szurkolni, ott 
voltak velem, semmi pénzért nem hagyták volna ki a „show-t”.
Változtatnak-e a tenyésztési koncepción azok után, hogy 
résztvevői voltak a Holstein Európa Bajnokságnak? Szeret-
nének-e tudatosan tenyészteni ezek után kiállításokra?
Természetesen rá kell állni erre a tudatos tenyésztésre. Úgy lá-
tom, hogy ezen a kiállításon vannak nagyon szép tehenek, de én 
a Margóra is nagyon büszke vagyok.
Nagyon örülök, hogy itt lehettem és, hogy a kitűzött célt sike-
rült elérni, sőt annál még valamivel többet is, hiszen a ringben 
nem csak közép-kelet-európai országból érkező tehén állt Margó 
mögött. 
A vejemen azt látom, hogy teljesen magával ragadta ez a világ. 
Ha ő is így gondolja, szeretném, hogy a későbbi kiállításokra 
már ő vinne tehenet, illetve, hogy teljes mértékben az ő kezébe 
kerüljön az ezzel való foglalatosság.
Ennyi új élmény után milyen célokat tűz ki magának, mi az, 
amit szeretne elérni a jövőben?
Hosszú távú célom, hogy minél tovább tudjam ezt folytatni, mi-
nél szebb eredményeket elérni. Ez a kiállítás nagy lökést adott 
az egész családnak. 
A gyerekek megszerették a szarvasmarhatartás minden területét, 
beleértve a felkészítést is. Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy amit 
csinálok nem vész kárba, hanem lesz, aki továbbviszi, így én 
már tulajdonképpen elértem a célomat.

Telepszemle
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Kian
(Andries x Sunny Boy)

Kian is the first red-and-white bull in the 

world to pass the one million doses of semen 

milestone! Kian combines high components 

with superb feet and legs.

Olympic
(Addison x Besne Buck)

It took Olympic just four years to reach the 

one million doses mark – a record time! 

Olympic sires high yielding dairy cows with 

powerful frames.

Grandprix
(Lord Lily x Mascot)

Grandprix was the most used bull for three 

consecutive years in The Netherlands! 

Grandprix is well known for siring trouble-

free cows with good type and components.

Holstein-fríz szaporítóanyagot a holstein-fríz 
hazájából, Hollandiából!

Szeretne Ön a Holland tenyésztés egyik 
„MILLIOMOS” bikájából a GRANDPRIX-ből 

mindösszesen nettó 990 Ft-ért vásárolni?

Keressen minket elérhetőségeinken, 
kollégáinknál.
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Hazai szerzőink

Szálas tömegtakarmányok 
betakarítása a tavaszi szezonban

Dr. Orosz Szilvia és
ÁT Kft, Takarmányanalitikai igazgató

Dr. Hoffmann Richárd
Kaposvári Egyetem, egyetemi adjunktus

A 2012. év száraz időjárása számos nehézséget okozott 
a tejelő ágazat számára. A takarmányhiány enyhítésében 
komoly segítséget jelent idén a szálas tömegtakarmá-
nyok tavaszi betakarítása. A szarvasmarha telepek egy 
része vetett őszi takarmánykeverékeket, több helyen a 
gabona és az olaszperje is ígéretesen alakul, továbbá 
közeledik a lucerna betakarítása is. 
Elöljáróban arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szálas 
tömegtakarmányok korai betakarítása során se felejtsük 
el, a takarmánynövény magas nitráttartalma állat-
egészségi problémákat okozhat. Amennyiben a nitro-
gén kijuttatása a talajállapot miatt késve történt meg, 
úgy várjunk a betakarítással addig, amíg 4 hét eltelik 
a tápanyag-pótlás és a kaszálás között. Az idei csapa-
dékos időjárás ugyan kedvező abból a szempontból, 
hogy a kijuttatott nitrogén gyorsabban oldódik a ned-
ves talajban. A korán jött sok csapadék azonban számos helyen 
megakadályozta, hogy időben kerüljön ki a nitrogénműtrágya a 
területekre. 
Milyen nehézséget okoz a nitrátterhelés az állattenyésztő szá-
mára? A TMR-re vonatkozó nitrát-nitrogén határérték (vemhes 
üsző, tejelő tehén a tranzíciós időszakban és a vemhesség 180. 
napjáig): 1500 ppm sza. Efölött a szárazanyag-felvétel csökke-
nése, a bendőműködés romlása, A-vitamin hiány, progeszteron-
szint-csökkenés, a szaporodásbiológiai eredmények romlása, 
súlyosabb esetben vetélés várható.
A tarlómagasság növelésével (8 cm) csökkenthetjük a takar-
mány földszennyeződésének mértékét (hamutartalmát), továbbá 
a káros erjedést eredményező vagy kórokozó baktériumokkal 
való fertőzöttséget. Az elmúlt évre az Aspergillus gombák szán-
tóföldi fertőzése volt jellemző, számos helyen idén tavasszal 

1. ábra: Az Aspergillis flavus gomba aflatoxin B1-
termelő képessége Magyarország egyes földrajzi régióiban 

(Dobolyi és mtsai, 2011)

belvízzel borított volt a terület, ahol az anaerob a kórokozók 
szaporodásának a kockázata jelentős (Clostridiumok), ezért kü-
lönösen fontos, hogy a ne kaszáljunk alacsony tarlóval. A nö-
vénytermesztő kollégák figyelmét valószínűleg nem kerülte el, 
hogy nagy kiterjedésű és nagy mértékű gombafertőzés esetében 
a talajművelés rendszerét újra kell értékelni a gazdaságban: a 
környezettudatos, vízmegőrző talajművelés ugyanis növelheti 
a gombák túlélésének arányát a tarlómaradványban, különösen 
enyhe tél folyamán. A szántás segíthet a területek gombafertő-
zöttségének csökkentésében. Azért említjük ezt a témát itt, mert 
a tarlómagasság növelése jelentős eszköz a megelőzésben, de 
nem elégséges és nem tökéletes megoldás a renden fonnyasztott 
anyagok védelmében, ha a terület erősen fertőzött. A probléma 
mértékét és mélységét mutatja az alábbi összefoglaló 1. ábra, 
mely egy hazai kutatócsoport országos szintű felmérésének, 
2011-ben publikált eredménye (Dobolyi és munkatársai, Nö-
vényvédelem 47: 4, 2011)
Nedves időjárási körülmények között fennáll a lehetőség, hogy 
a fonnyasztás nehézségei miatt nagy nedvességtartalommal ér-
kezik be az alapanyag a telepre. A nagy nedvességtartalommal 
(kevesebb, mint 30% szárazanyag-tartalom) történő betakarí-
tás káros erjedési folyamatokat indíthat el. Takarmányhiányos 
időszakban súlyos hiba a rosszul erjedt szilázs. Nagy fehérje-
tartalmú takarmányok esetében általában vajsavas erjedés az 
alacsony szárazanyag-tartalom következménye. Ennek az az 
oka, hogy a vajsavtermelő Clostridium-baktériumok számára a 
vizes alapanyag kedvező környezetet jelent a szaporodásra. Mi-
nél szárazabb az alapanyag, annál kevesebb vajsav termelődése 



2013/1 29www.holstein.hu

Hazai szerzőink
várható. A nagy fehérjetartalmú lucerna esetében célszerű a 35% 
szárazanyag-tartalom elérését célul kitűzni a biztonságos erjedés 
érdekében. 
Az őszi keverékek, a gabonaszilázsok és az olaszperje (erjeszt-
hető szénhidráttartalma miatt) kevésbé érzékeny a káros erjedés-
re, az erjedés biztonsága és minősége azonban itt is igényli a 
30% feletti szárazanyag-tartalmat. Mivel a tavaszi időjárás nem 
kedvez a fonnyadásnak, ezért nagy figyelmet kell fordítani a 
betakarítás műszaki technológiájára: a szársértésre, a rendterí-
tésre, az időjáráshoz alkalmazkodó szakszerű rendkezelésre. A 
cél a minél rövidebb fonnyadási idő alatt elért megfelelő szá-
razanyag-tartalom (intenzív fonnyadás). A 24 órát meghaladó 
fonnyasztás esetében ugyanis jelentősen nő az élesztő- és pe-
nészgombák, a különböző Bacillusok valamint a szaprofita és a 
kórokozó Clostridiumok szaporodásának mértéke a renden, ami 
később súlyos problémákat okozhat a szilázsban, a silófalban és 
etetéskor.

A tisztavetésű őszi gabonafé-
lék (például rozs, búza, árpa) 
betakarítása két különböző 
fenofázisban is megtörténhet. 
Az őszi gabonafélék nagyon 
korai betakarításakor (a ka-
lász még hasban van, április 
végén) az alacsony keményí-
tőtartalom rendkívül kedvező 
emészthetőséggel társul (amit 
a kb. 2% lignintartalom is mu-
tat). A gabonaszilázsok közül a 
szeptemberi vetésű és nagyon 
kora tavaszi (április 20-25.) 
betakarítású, speciális vetőma-
got igénylő rozs-szilázs kiváló 
eredményeket adott a Komá-

romi Mg. Zrt. területén (csapadékszegény ősz és tavasz, gyenge 
talajminőség mellett 13 tonna szilázs/ha) 2012-ben, április 23-
25. között betakarítva. A növény potenciálisan 15-20 tonna/ha 
hozamra képes (szilázsra vetítve) megfelelő időjárási viszonyok 
mellett. Egyes fajták esetében ezt meghaladó termésmennyisé-
get is jeleztek a vetőmag-forgalmazók. 
A cikk megjelenésekor valószínűleg számos új, idei eredmény is 
rendelkezésre áll  majd. A rozs betakarítása ebben a fenofázisban 
kétmenetes (kaszálás és fonnyasztás), mert a fiatal növény ki-
indulási szárazanyag-tartalma kb. 20%, amivel nem célszerű 

silózni. A szárazanyag-tartalom feltétlenül érje el a 30%-ot. Sú-
lyos hiba kedvező időjárás esetében az egymenetes betakarítás. 
A nagy kiindulási cukortartalmú rozs az erjedés minőségére ke-
vésbé érzékeny, mint a lucerna, de a csurgaléklé és a vajsavas 
erjedés megelőzése ebben az esetben is fontos szempont. Az 
őszi vetésű gabonaszilázsok klasszikus májusi, június eleji 
betakarításakor (késői kitavaszodás esetében) a tejesérés vé-
gét, viaszérés elejét javasolja a szakirodalom, az emészthetőség-
keményítőtartalom-hozam ésszerű kompromisszumaként. 

Ahogy öregszik a növény, úgy épül be a keményítő, nő a hozam, 
de romlik a táplálóanyagok emészthetősége! A gabonaszilázs 
ebben az állapotban potenciálisan 20-25%sza. keményítőtar-
talmú (kevés a hazai adat erre vonatkozóan) és 25-50 tonna/ha 
zöldhozamú. Energiatartalma (NEl: kb. 5,0-5,3 MJ/kg sza.). 
A gabonaszilázs betakarítása a szemérés állapotában egyme-
netben történik, fonnyasztás nélkül (speciális gabonaadapterrrel 
szerelt) járvaszecskázóval, ’lábról’ betakarítva, de ettől koráb-
bi betakarítás esetében (kalászhányáskor) át kell gondolni a ka-
szálás és fonyasztás lehetőségét (min. 30% szárazanyag-tarta-
lom eléréséig). 
Az őszi keverékek (például őszi árpa+őszi borsó+bükköny) 
alkalmazása egyre gyakoribb, a nagy termésmennyiség és a 
kiegyenlített fehérje/energia arány miatt. A betakarítást a gabo-
nanövény fenofázisához igazítsuk, mely korai kaszálás esetén 
legkésőbb virágzás kezdetén időszerű. Ügyeljünk a pillangós 
állapotára is. Fontos hogy a keverékkomponensek egyszerre 
váljanak kaszaéretté. A betakarítás, ezért történhet a pillangós 
növény virágzásakor, vagy borsó esetében a virágzás - hü-
velyképzés határán, amikor felül még virágok láthatók, az alsó 
szárrészen azonban a hüvelyek fiatal állapotban vannak (a borsó-
szemek még nem telítődtek). A betakarítás időpontja (május) és 
fenofázisa meghatározó a keverék táplálóértéke szempontjából. 
A keverékek esetében elsősorban a kétmenetes betakarítás (ka-
szálás és az ezt követő fonnyasztás) javasolt. Ebben az esetben a 
fiatalabb fenofázisban történő kaszálás előnyt jelent, a rend-
kezelés nehézségei és a talajszennyeződés azonban hátrányt. Az 
egymenetben, fonnyasztás nélkül, (speciális gabonaadapterrrel 
szerelt) járvaszecskázóval történő betakarítás (’lábról’ leszed-
ve) a másik módja a betakarításnak Ekkor későbbi fenofázisú 
betakarítás javasolt, a minimum 30% szárazanyag-tartalom 
elérése érdekében (a csurgaléklé-képződés és ecetesedés, vajsa-
vas erjedés megelőzése céljából). A növényállomány öregedése 
azonban az emészthetőség csökkenését vonja maga után!
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A lucernabetakarítás időpontjának megválasztását alapvetően 
három tényező határozza meg: a minőség és a mennyiség (az 
állatllomány létszáma és termelési szintje), továbbá a telepítés 
élettartama. A szakirodalmi adatok szerint az optimális tápláló-
anyag-tartalom a növények zöldbimbós állapotában következik 
be. A nagy fehérjetartalmat (>22%) és kis rosttartalmat (20-

25%) jelentő jó minőséget a technológiai veszteség miatt bimbó-
zás előtti kaszálással lehet elérni (amikor a lábon álló lucernának 
kb. 18-20% a szárazanyag-tartalma), ekkor azonban megközelí-
tően csak fele termésmennyiséggel tudunk számolni (2-3 tonna 
sza/ha). A korai kaszálással együtt járó kisebb termésmennyiség 
viszont a későbbi kaszálások során megtérülhet. 
A lucernát a harmat felszáradása után kaszáljuk, mivel a lábon 
álló anyag könnyebben kiszellőzik, továbbá a renden fekvő 
anyagból a felületi víz nehezen távozik, befülledést okozhat. A 
kaszálás során feltétlenül javasolt gumihengeres szársértőt al-
kalmazni az egyenletesebb és gyorsabb fonnyadás érdekében. A 
szársértős rotációs kaszák után visszamaradt lucernarendeket el 
kell teríteni, ami jelentősen növeli a vízleadás ütemét. Az 5-10 
cm vastag laza szőnyegrenden könnyen átszellőzik a lucerna. A 
szársértés és a rendterítés elhagyása 24 órával is növelheti a 
fonnyasztás időtartamát, ami a nyugati szakirodalom szerint 
jelentős mértékben növeli a kórokozók és a káros erjedést 
eredményező mikrobák elszaporodását a lucernában, még 
kint a szántóföldön, a renden. Ugyanakkor a rendterítésről tud-
juk, hogy bizonyos mennyiségű fehérjeveszteséget és földszeny-
nyeződést okoz. Belvizes területeken ezért a földszennyeződés 
mértékének csökkentése érdekében elhagyható a rendterítés 
(kockázat), így a hatékony szársértés ezeken a területeken 
különösen nagy jelentőségű lesz. Fontos azonban felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy akár egy gazdaságon belül is különbözhet 
az alkalmazandó agrotechnika a táblák aktuális állapota szerint. 
Jó időben a lucernát a lehető legkevesebbet mozgatjuk, mivel 
a mozgatás fehérjeveszteséget okoz (még nedvesen is), tehát 
60-65% nedvességtartalom eléréséig bolygatatlanul hagyjuk a 
rendet. A 65% nedvességtartalom (35% szárazanyag-tartalom) 
elérésekor szűkített rendet kell készíteni vezérelt ujjas rendkép-
zővel. Kedvezőtlen időjárás esetében (borús időben vagy estére 
maradva) a harmat/eső miatt összerakjuk a rendet, hogy minél 
kisebb felületen érje a nedvesség a lucernát. 
Reggel vagy eső után még harmatosan/vizesen (ne törjön a le-
vele) fellazítjuk vagy szétterítjük a gyorsabb fonnyadás érdeké-
ben, Összességében, még megfelelő technika alkalmazásakor is 
minimálisan 2-3% fehérjeveszteséget jelent a nagyüzemi beta-
karítás. Silózási adalékanyag alkalmazása feltétlenül javasolt az 

erjedés felgyorsítása és a káros erjedési folyamatok korai kizá-
rása érdekében. Az olaszperje betakarítása általában április vé-
gén, május első hetében javasolt a fenofázis szempontjából. Az 
idei tavasz során a vegetáció késik. Etetésének élettani előnyeit 
(cukor, karotin, fehérje, emészthető rost, étvágyra gyakorolt ha-
tás) és növénytermesztési korlátait (csapadék és nitrogén-pótlás, 
önköltség) a termelők már jól ismerik. Betakarítása kétmenetes 
(kaszálás és fonnyasztás). Kaszálását akkor kezdjük meg, ami-
kor a kalász még hasban van. Szársértő alkalmazása javasolt. A 
rendet teríteni kellene, ami nagy termésmennyiség esetében ne-
hézkes. Ha a rendterítést nem végezzük el, akkor a lehető legszé-
lesebb rendet kell hagyni a kasza után, majd érdemes forgatni. 

A nagyobb szárazanyag-tartalmú szenázsban több cukor őrizhe-
tő meg (kisebb az erjedési veszteség). Könnyebben tömöríthető, 
mint a lucerna. A silózási adalékanyag alkalmazása felgyorsítja 
az erjedés folyamatát az első napokban, csökkentve ezzel a táp-
lálóanyag-veszteséget és a káros erjedés kockázatát. Az április 
végén-május elején történő betakarítást követően újra silóku-
koricát lehet vetni a területen (kisebb FAO-számmal). Lazább 
talajokon lehetséges egy második kaszálás is, ami (megfelelő 
csapadékellátás esetében) nagyjából 3 hét múlva követi az elsőt, 
ezután pedig lehet rövidebb tenyészidejű, korszerű cirokfajtákat 
vetni. Az olaszperje ’meghálálja’ a gondoskodást, de szigorúan 
gyengébb eredményekkel reagál az agrotechnikai/technológiai 
hiányosságokra (elkésett betakarítás!).

Jó munkát és eredményes tavaszi betakarítási szezont kívá-
nunk!

Hazai szerzőink
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A Magyarországon termesztett szója alapanyag lehetővé teszi a GMO-mentes 
takarmányadag összeállítást, ami további értéket ad a hazai előállítású állati termékeknek.

A SoyPreme® optimális fehérje- és energiaforrás, ugyanis a speciális gyártási metodikának köszönhetően több mint 50%-kal növelhető a fullfat szója bypass 
fehérje- és védett zsír hányada oly módon, hogy annak posztruminális emészthetősége nem változik.

Milyen előnyökkel jár a SoyPreme® etetése?
  Tartalmazza a tejelő tehenek számára limitáló aminosavakat, valamint az esszenciális zsírsavakat. 

  Ezáltal a termék rendkívül költséghatékonyan alkalmazható.

  A SoyPreme® megfelelő szemcseméretének, valamint a speciális 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 megfelelően alakítható 
      a tejlipidek zsírsavösszetétele.

Tapasztalatok
  A SoyPreme® alkalmazásával a takarmányadagokban 100 %-ban kiválthatók az inert és védett zsírkiegészítések 
valamint bypass fehérjehordozók.

  Egy kelet-magyarországi szarvasmarha telepen napi kétszeri fejéssel 35 kg-os fejési átlagot, 30 kg 
istállóátlagot értünk el, 4 % tejzsír és 3.35 % tejfehérje termelés mellett, miközben a takarmányadag 
8 hónapja nem tartalmaz védett fehérje vagy védett zsírkészítményt, kizárólag SoyPreme® -et.

SoyPreme®: 
védett szójabab  

Új termék a hazai piacon

Pócza Szabolcs 
+36 30 397 1112
szabolcs.pocza@ubmfeed.hu 

UBM Feed Kft.
H-2085 Pilisvörösvár, Fő u. 130.
T.  +36 26 530 540     
F.  +36 26 530 541
info@ubmfeed.hu
    

Szaktanácsadóink: Mozsár János
+36 30 658 7345
janos.mozsar@ubmfeed.hu

Nedvesség
Nyersfehérje
Nyersrost
Nyerszsír
UDP*
UDP
NDF
ADF
SFA
MUFA
PUFA
ME
NEL

< 11 %
34 %

5 %
19 %
84 %

285,6 g
272,1 g

65,1 g
16,4 g/100 g zsírsav

24 g/100 g zsírsav
59,4 g/100 g zsírsav

16,2 MJ/kg
10,7 MJ/kg

Beltartalmi 
paraméterek:

*Bendőn való áthaladási 
sebesség = 6 %/óra

Paczolay Gábor
+36 30 474 0584
gabor.paczolay@ubmfeed.hu

Galamb Eszter
+36 30 520 4069
eszter.galamb@ubmfeed.hu
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Gondolatok a 2013. évi 
Fribourgi Európa Holstein Show kapcsán

Drágossy Zsolt
Fair Cow Kft.
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Nagy várakozás előzte meg a show-t nem csak Európában, de vi-
lágszerte. A holstein tenyésztésben továbbra is az észak-amerikai 
országok – USA, Kanada – a meghatározóak, de a biotechnoló-
gia segítségével évek, évtizedek óta mindenhol hozzáférhetőek 
a meghatározó bikák, tehéncsaládok, így földrajzi elhelyezke-
déstől függetlenül mindenki számára elérhető az élvonalbeli 
genetika. Azt, hogy az európai tenyésztők éltek, élnek ezzel a 
lehetőséggel, kiválóan jelezte a bemutatott állatok színvonala, 
melyben a magyar tenyésztés is megmérettette magát. Az állatok 
válogatása, felkészítése során mindenki a maximumot nyújtotta 
az eredmény érdekében, amely a következő lett:

Az országok versenyében négyfős csapatok vetélkedtek, itt Ma-
gyarország csapata 13 ország közül a 10. helyen végzett a volt 
kelet-európai országok közül elsőként.

Hogyan értékelhetjük ezeket az eredményeket?
A biharnagybajomi tehén helyezése nem kérdés, a világ bármely 
komoly kiállításán jegyzik a negyedik helyet elérő állatokat, te-
nyésztőjük, tulajdonosuk méltán lehet büszke rájuk.
A többi helyezés – ha csupán a számokat nézzük – lehetne jobb, 
de nézzünk egy kicsit a számok mögé!
Minden helyezés azt jelzi, hogy az általunk bemutatott tehenek, 
ha nem is voltak élen az osztályukban, de kétséget kizáróan ka-
tegóriájukban belefértek az európai legjobb 10-15 tehén közé, 
ami nem kis teljesítmény, az élet nagyon sok területén boldogok 
lennénk hasonló eredménnyel. 
Ha egy kicsit még tovább gondolkodunk, rá kell hogy jöjjünk, 
hogy ez egy egészen kivételes eredmény! Nem, nem ragadott el 
a lelkesedés, csak még tovább gondolkoztam a dolgok hátterén: 
A világ élvonalbeli tehenei nem csak úgy teremnek, hanem sok 
generáción keresztül kizárólag küllemre tenyésztik, szelektálják 
őket, míg hazai tenyészeteink a gazdaságosan termelő teheneket 
tekintik megvalósítandó célnak.

Mi a különbség a show tenyésztés, és az árutermelő tehén 
tenyésztése között?
A show-tehénnek egyet kell tudnia: a ringben minél előnyösebb 
küllemet mutatni. Természetesen ezek a tehenek is termelnek 
tejet, általában egészségesek, sőt gyakran kellően hosszú élettar-
tamúak is, de ezek a tulajdonságok nem szelekciós szempontok, 
kizárólag a küllem!
Könnyű belátni, hogy az ilyen módon szelektált állatokkal szem-
ben a gazdaságos termelést célzó indextenyésztés eredménye-
ként született állatok közül a legjobb külleműek is csak a tisztes 
helytállásban reménykedhetnek. Ez különösen igaz akkor, ha 
belegondolunk, hogy az indexekben mennyi tulajdonság együt-

tes hatása jelenik meg, ráadásul folyamatosan csökken a küllem 
aránya.
Eddig azonban csak az apai oldal szelekciójáról beszéltünk. 
Vitathatatlan tény a tenyésztésben, hogy a tehéncsaládok hatá-
sa nagyon jelentős. A világ élvonalbeli show-teheneinek anyai 
oldalán legtöbb esetben sok generációs Very Good és Excellent, 
sok esetben kizárólag Excellent tehéncsaládokat találunk. Ter-
mészetesen ez is teljesen más genetikai alapot szolgáltat, mint a 
generációkon keresztül folytatott korrektív párosítás során fel-
épített tehéncsaládok.

Hogyan tovább a kiállítások vilá-
gában?
Két út közül lehet választani: to-
vábbra is kizárólag index tenyész-
tést folytatunk, vagy elkezdjük a pe-
digré, ezen belül a show-tenyésztést 
is.

Index tenyésztés
Az eddigi gyakorlat folytatását jelenti, a használandó bikák index 
alapján történő kiválasztásával és korrektív párosítással. Ennek 
az eddig követett tenyésztési módnak az eredményeit a növekvő 
termelési eredmények, emelkedő genetikai trendek, valamint a 
méltán elismert színvonalú hazai kiállítások egyaránt visszajelzik. 
Ez a gyakorlat azonban a nemzetközi porondra kilépve kizárólag 
a tisztes helytálláshoz biztosít megfelelő alapot, az extra eredmé-
nyek csak kivételes szerencsével valósulhatnak meg.

Pedigré tenyésztés
Ez a tenyésztési mód legjobbat a legjobbal párosítási elven mű-
ködik. A világ élmezőnyével kizárólag úgy lehet lépést tartani, 
ha a legjobb tehéncsaládokkal és a legjobb bikákkal dolgozunk. 
Ez a tenyésztés a kezdetben befektetést igényel, miután a kivé-
teles anyai oldalt is meg kell vásárolni embrió vagy tenyészállat 
formájában, a tehéncsaládokat embriómosás útján szaporítani, 
szigorú szelekciót végezni. Ez folyamatos befektetést és odafi-
gyelést igényel, aminek eredményeként jöhetnek létre kivételes 
eredmények. Természetesen a sikert itt sem garantálja senki, hi-

Osztály Egyed Helyezés Osztály létszáma
1. Holstein Junior Biharnagybajom Fibrax MIMI 4 11
4. Holstein Intermediate Etyek Bolton ICA 13 15
5.Holstein Intermediate Dabas Lakto Ashton ACI 11 13
8. Holstein Senior Dézsi Charge MARGÓ 12 15
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szen folyamatos a fejlődés ezen a téren is, sőt egyre élesebb a 
verseny. 
A pedigré tenyésztés azonban túlmutathat a show egyedek előál-
lításán, célja lehet top genetikai értékű tenyészállatok előállítása 
is. A genomvizsgálat segítségével a világ legeldugottabb sarká-
ban megszületett állat is azonos körülmények között méretődik 
meg, és ugyanazon a piacon értékesíthető, mint a felkapott far-
mokon született társai.
Ennek a tenyésztési módnak az eredménye nem kizárólag a csil-
logás lehet a show-ringben, hanem az extra árbevétel és jöve-
delem a tenyészállat forgalomból, miután a kivételes genetikai 
értékű állatok világszerte keresettek. Ez a plusz árbevétel sze-
rencsés esetben a legmenőbb farmokon akkora is lehet, hogy ez 
jelenti a fő bevételi forrást, nem a megtermelt tej.

A lehetőség mindenkinek egyformán adott, hogy kinek van le-
hetősége, szándéka belevágni, milyen sikerrel halad az úton, az 
már egy másik történet.

Egy lehetséges genetikai forrás
A Fair Cow Kft. partnerei a Trans-America Genetics, és a 
Jetstream Genetics partnerein keresztül a világ élvonalbeli ge-
netikájával foglalkozik, Amerikában és Kanadában sikeres árve-
réseket bonyolítanak, így igény esetén rajtuk keresztül hozzáfér-
hető az aktuálisan legértékesebb genetika is.
Az előzőekben leírt gondolatokra reflektál a Cowsmopolitan 
magazin az Európa Show-t követően készített poszterén lévő 
Colin Powell idézet is:

„Az ÁLOM nem a csodán keresztül valósul meg,
ahhoz erős elhatározás és kitartó munka kell.”

Hazai szerzőink
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Egy gonddal kevesebb
Soós Gergő, 
Interbos Kft.

Gattyán László

Egy figyelemre méltó és lehangoló adat az ÁT Kft januári tájé-
koztatójából: 
az összes teljesítményvizsgálatba vont telepnek mindössze 
38.06%-a tartozik az állomány elegytej szomatikus sejtszámá-
nak súlyozott átlaga alapján a 400.000 db/cm3 alatti kategóriá-
ba. Ennyi az „extra” telep. Ha nézzük az előző hónapokat, volt 
jobb is és rosszabb is: tavaly januárban jobb volt, augusztusban 
rosszabb. Lényegében a helyzet azonban nem változott. Lehet 
persze kevésbé sötét szemüvegen át nézni a helyzetet, hiszen a 
fejt tehenek közel 72%-a elérte a 400 ezer alatti szintet. Sőt, ami 
aztán végképp meg szokott nyugtatni bennünket, hogy ha ösz-
szemixelnénk az ország összes ellenőrzött tehenének a tejét 3 
milliós sejtszám alatt, még mindig jók lennénk a 331 ezres sú-
lyozott átlaggal, csak egy kicsivel több, mint 110.000 liter tejet 
kell (-ene) minden nap a sorsára hagyni. Ennek az értéke mai 
áron, mintegy 10 és fél millió forint, éves szinten közel négymil-
liárd forint… Ami igaz országosan, kicsiben többnyire egy-egy 
termelőnél is. A tejelő tehenek igen nagy részénél az élettanilag 
elfogadható szint fölé emelkedett szomatikus sejtszám azt jelzi, 
hogy baj van.  Olyan nagy baj van, amilyen mértékben megnőtt 
a szomatikus sejtszám. Erről nem tudomást venni öngól, bár-
mennyire is sikerül bármilyen módon végül extra tejet értéke-
síteni. Azért öngól, mert csak egy egészséges tehéntől várható 
el, hogy a képességeinek megfelelő szinten termeljen, egy nem 
rendben lévőtől nem. Gyakori ellenérv, hogy van itt a telepen jó 
pár tehén, amelyiknek milliós a „szomatikája”, mégis átlag felett 
termel, nem ügy. Dehogynem. Aki ezzel érvel az olyan, mint aki 
azért nem hisz a dohányzás káros hatásában, mert már látott éle-
tében két öreg embert, aki nagy dohányos volt, mégsem halt meg 
fiatalon. A becsült mérték, amely mutatja, mennyire csökken az 
állatok termelése, az lehet eltérő, de a hatás iránya nem. Nézzük 
az egyik ilyen, az elfogadott véleményt tükröző  táblázatot:

Sejtszám Tőgyegészségügyi állapot Tejveszteség
120,000 alatt nagyon jó 2-3%
120,000 – 249,000 jó 5%
250,000 – 349,000 közepes                       8%
350,000 – 499,000 jelentős tőgybeteg 10%
500,000 felett súlyos tőgyegészségügyi helyzet  >10%

Mivel léteznek olyan tejtermelő telepek, ahol a teljes termelő ál-
lomány szomatikus sejtszáma rendre 2-300 ezer körül alakul – és 
hosszabb ideje már a Pálhalmai Agrospeciál Kft. is közéjük tarto-
zik –, nézzük meg példánkon, hogy milyen úton érhető ez el.

1. A szakvezetés véleménye, döntése. A jelenlegi tartás-
technológiánk meglehetősen kitett az időjárásnak, ezért 
kivált a csapadékos időszakokban azonnal le kell zárni 
fejés után a bimbócsatornát. Túl nagy luxus tőgybeteg 
teheneket, szubklinikai, klinikai masztitiszes teheneket 
újratermelni a telepen, ezért első lépcsőben kidolgoz-

tuk a tőgy fertőtlenítésének és a fertőzés megszakítá-
sának rendszerét a következő követelmények szerint:

2. Az előfürösztővel szembeni követelményeink ezek 
voltak: klór dioxid tartalmú legyen és habosítható, mert 
ezt tartottuk a leghatásosabb kombinációnak. Ezt alkal-
mazva gyakorlatilag 100%-ban elpusztulnak a szerrel 
találkozó kórokozók. Találkozni pedig mindenkép-
pen fognak, mert a habban képződött és szétpattanó 
mikrobuborékok a legkisebb résbe is bejutnak. Mivel 
sok helyen alig leküzdhető gond a Prototheca zopfii 
alga, ezért mind a két szernek (elő-utófertőtlenítő) ha-
tásosnak kellett lenni erre is.  Fontos, hogy a tisztítóha-
tása is megfelelő legyen, akkor is, ha a célunk az, hogy 
olyan pihenő helyet biztosítsunk az állatoknak, ahol 
nincs-, vagy alig van szennyezett tőgy. 

3. Az utófertőtlenítő hatáserősség tekintetében a jók közül 
a legjobb legyen. Ezt a klór-dioxid tudja. De hatása tar-
tós is legyen, tartson ki a két fejés között a környezeti 
baktérium fertőzés elkerülése miatt. Ezt pedig a klór-
dioxid és egy speciális tejsav keverék alkalmazásától 
reméltük. 

4. Az ellenőrizhetőséget a láthatóság biztosítja, ezért 
olyan szert kerestünk, amelyik jól látható a fejés után. 
Az, hogy tartalmazzon bőrápoló anyagokat már talán 
minden tőgyfertőtlenítő szertől elvárható, így attól a 
szertől is, amit kerestünk. 

5. Fontos volt az ár-érték arány is, a megbízható forrás-, a 
gyártás, és a szállítás általunk kért ütemezése valamint 
egyszerű, biztonságos kezelhetősége.

6. Természetesen a legjobb minőségű szer sem nyújt meg-
oldást egy megfelelő, következetesen végrehajtott fejé-
si rutin nélkül, itt az ellenőrzésre kellett nagyobb súlyt 
fektetnünk. 
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Mire ezt végiggondoltuk, elég kevés szer maradt a képzeletbeli 
polcon. Ezek közül többet kipróbáltunk, kikértük egy független 
szakértő véleményét, aki rendszeres kontroll alatt tartja a tele-
pi fejési technológiát, tőgyegészségügyi munkákat. Végül ezek 
után választottuk az Interbos forgalmazta Valiant Foam-Active 
habosítható előfürösztőt és a Valiant Barrier utófertőtlenítőt. 
Több éves tapasztalatunk, hogy használatával megbízhatóan 
kézben lehet tartani a tejelő tehenek tőgyegészségügyi helyzetét. 

Bár még nem jellemző, de pl. ez év januárban a teljes állomány 
szomatikus sejtszáma 170.000 volt, ebben benne volt minden te-
hén, amelyik él, és tejel! Ez annyit mindenképpen mutat kifelé 
is –bármennyire gyanakvóak szoktunk lenni egymás eredményei 
iránt-, hogy ha januárban, az egyik legkritikusabb hónapban ezt 
mutatják a tehenek, akkor nagy baj nem lehet. Még egy fontos 
dolog, ami miatt kitartunk a Valiant mellett: a bejövő klinikai 
esetek száma jóval alacsonyabb, mint mielőtt bevezettük a hasz-
nálatát. Ez pedig azt jelenti, hogy a keresztfertőzések arányát 
vissza tudtuk szorítani, nem kell attól tartanunk, hogy pl. egy 
Staphylococcusos fertőzés végigsöpör az állományon.

Végeredményben az elmúlt hosszú időszak alapján elmondhat-
juk, hogy a választott módszer bőven „megéri a pénzét”, mert 
így jobban termelő, egészséges, hosszabb élettartamú teheneink 
vannak.

                                

 
 
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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Magas takarmányköltségek?
Julien Sindou

Lallemand INC   

Dr. Kovács Tamás
Kokoferm Kft.

Az enzimek többet jelentenek egyszerű alternatívánál az er-
jesztett tömegtakarmányok kezelését illetően!
Az enzimhasználat a szilázs-adalékanyagokban (silóstarterek) 
emeli a takarmány minőségét és segít a takarmányozás ered-
ményességének javításában.
Jelen gazdasági helyzetben, ismétlődő szárazságok közepette - 
növekvő bioetanol és biodízel igények mellett -, masszívan emel-
kedtek a gabonaárak, és a 2013-as évre is gabonaárnövekedést 
prognosztizálnak. Ilyen körülmények között a cégek és gazdák 
a takarmány mind nagyobb hányadát maguk állítják elő. A jól 
tartósított szenázs/szilázs kiváló módja a lucerna, fű és teljes 
gabona takarmány egész éven át történő tárolásának és etetésé-
nek. A szakemberek savanyító baktériumokat ajánlanak a vesz-
teségek csökkentésére és a romlást okozó mikroorganizmusok 
fejlődésének gát-
lására a silóban 
(pl. vajsavbaktéri-
umok, koliformok). 
A mikrobiológiai 
szilázs adalék-
anyagok tejsav-
baktériumokat tar-
talmaznak. Olyan 
erjesztő mikrobá-
kat, melyek pél-
dául a joghurtban 
találhatók, s beindítják és végig viszik a fermentációt. Azonban 
tudja-e, hogy bizonyos starterkultúrák enzimeket is tartalmaz-
nak? És ezek az enzimek, amikkel kezdetben a savanyítási folya-
matok javítását célozták meg, a szilázs/szenázs emészthetőségé-
nek javításában, és így a takarmányozási érték növelésében is 
segíthetnek? Kutatók kimutatták és kiszámolták, hogy a rostbon-
tó enzimek (celluláz, hemicelluláz; az alfa-amiláz nem rost, ha-
nem keményítőbontó) alkalmazásának átlagosan 13 kg búzának 
megfelelő hozadéka van minden tonna fűszilázs esetén. Ez tehát 
egy folyamatosan növekvő megtakarítás, ha a búza és gabona-
árak alakulásának trendjét vesszük alapul.

Julien Sindou, a Lallemand Állati Takarmányo-
zási üzletág szilázs adalék menedzsere ad bő-
vebb információt az enzimekről és azok szerepé-
ről a fű- és lucerna szenázsok (gabonaszilázsok) 
értéknövelését illetően.

Mi az enzim?
Az enzimek olyan aktív fehérjék, melyek jelen vannak minden 
állati és növényi sejtben, hogy a biokémiai reakciókat megköny-
nyítsék. Gyakran biokatalizátornak nevezik őket.
Az életben minden biokémiai reakció enzimeket igényel. Az en-
zimek egy-egy konkrét feladatra specializáltak, egy-egy konkrét 

reakció katalízi-
séért felelősek. 
A testünkben kü-
lönféle enzimek 
ezrei vannak. Pél-
dául az emésztés 
az enzimek nagy 
számát foglalja 
magában, hogy 
a különböző táp-
lálékokban talál-
ható kémiai vegyületek minden típusa lebontható legyen. Az 
enzimeket az ipar is a legkülönbözőbb területeken alkalmazza: 
mosóporok, papírgyártás, élelmiszeripar (sütőipar, borászat, sör-
ipar, stb.), takarmányipar...

Miért teszünk enzimeket a szilázsoltó anyagokba?
A szilázsban a tartósítás a takarmány-alapanyag savanyításával 
valósítható meg. Ezt a savanyítást tejsavbaktériumok végzik, 
melyek tejsavat vagy más egyéb termékeket is termelnek. A 
tejsavtermeléshez ezek a baktériumok egyszerű cukrokat hasz-
nálnak (ezeket vízoldható szénhidrátnak is nevezzük), melyek 
természetesen jelen vannak a silózás alapanyagaiban. A silózás-
ra használt növények cukortartalma nagyon különböző, a nö-
vényfajtól, fajtától, termesztési és betakarítási körülményektől 
függően...
A természetes ősgyep füve és a lucerna relatív szegény a vízold-
ható szénhidrátokban. Ez esetben a cukortartalom szűk kereszt-
metszet lehet a siló hatékony és gyors savanyítását illetően. Erre 
a feladatra szelektáltunk egy természetes enzimekből álló kok-
télt, ami a növényi rostokat egyszerű cukrokra képes bontani. 
Ez a koktél beta-glükanázból (más néven celluláz), xilanázból 
(hemicelluláz), stb. áll. Ezt a komplexet hozzáadtuk a tejsavbak-

tériumainkhoz. Ezen enzimek kombinált hatása a szilázs növényi 
rostjából egyszerű cukrokat szabadít fel, melyet szubsztrátként, 
a savanyítási folyamat “üzemanyagaként”, a tejsavbaktériumok 
fel tudnak használni.
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Milyen eredetűek ezek az enzimek?
A szilázs oltóanyagainkba tett enzimek mikroszkópikus gombák 
regisztrált törzsei által természetes úton termelt enzimek (nem 
GMO enzimek).

Adjon egy jó okot rá, hogy miért használjunk enzimtartalmú 
oltóanyagot!
3 okot is tudunk adni rá! Mindenekelőtt, amint azt korábban em-
lítettük, a növényi rostokból történő egyszerű cukor felszabadí-
tással felgyorsítják a savanyítási folyamat sebességét a silózás 
során.
Azonban az enzimek hatása itt nem ér véget, mert a növényi 
rostot már “megtámadta” a silóban. Ennek emészthetőségi hoza-
déka lesz az állatok számára is. Tudjuk, hogy a növényi rostok 
több, mint 50%-ban adják a tejelő tehén számára az energiát, 
és a rostemésztés a bendő-mikroorganizmusok feladata. Ez az 
emésztés időigényes, és soha nem tökéletes 100%-ban. Az en-
zimek egy bizonyos előemésztést tesznek lehetővé a silótakar-
mányban, aminek eredményeképpen a rostok emészthetetlen ré-
sze elérhetővé válik a bendő mikroorganizmusai számára. Tehát 
emészthetetlen rostfrakciók válnak emészthetővé! Kutatók ki-
számolták, hogy általában fű esetén az enzimhasználat a laktáci-
óra felhasználható energia értékét 26 MCal/t szárazanyag érték-
kel növeli. Ezt ekvivalens mennyiségű búzára átszámolva 13,1 
kg búza megtakarítást jelent minden tonna szilázs esetén. Még 
pontosabban, ez a hatás tükröződik vissza a szilázsanalitikában 
az emészhetetlen rost csökkenésében és a vízoldható szénhid-
ráttartalom növekedésében. Az alábbi diagram az enzim hatását 
mutatja a takarmány emészthetőségére, amint azt számos Lalsil® 
PS-s szilázsoltóanyaggal elvégzett kísérlet igazolta (ugyanazok 
az enzimek találhatók a Lalsil® DRY-ban is). Ezek a hatások iga-
zolódtak a német DLG “szilázs emészthetőség javítása” hivata-
los regisztrációs elismerésében is.

Végül az enzimek használatának egy harmadik jótékony hatása 
a nedvesebb fű és lucernaszenázsok esetén a léelfolyás csökken-
tése. A sejtfalak felnyitásakor a celluláz és hemicelluláz meg-
növeli a növényi nedveket abszorbeáló felületet, limitálva a 
tápanyagok kimosódását. Így több tápanyag marad a silóban és 
marad felhasználható az állatok számára. Ez a hatás jól ismert és 
dokumentált pl. az Egyesült Királyságban.

A LALSIL PS és DRY kb. 1 g enzimet juttat a szilázs/szenázs 1 
tonnájába – hogy lehet ennek szignifikáns hatása?
Az enzimek extrém alacsony koncentrációban működnek, és a cé-
lunk, hogy a növényi rostok egy részét (nem mindet) lebontsuk. A 
gyakorlatban az enzim 1 tonnára jutó kezelési mennyiségét igen 
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precízen határoztuk meg, hogy biztosítsuk a használa-
tával járó előnyök optimumát (erjedés, emészthetőség 
javítás, léelfolyás csökkenés), a növényi struktúra le-
rombolása nélkül, mivel a rost szükséges az egészséges 
bendőműködéshez is. Más iparterületek, mint például a 
sütőipar, borászat, stb. hasonló koncentrációban használ-
ják az enzimeket nagyon megbízható eredményekkel.

Ha az enzimek aktív molekulák, milyen hosszú ideig mű-
ködnek a silóban?
Mint bármilyen biológiai aktivitás esetén, az enzimek ha-
tása függ a környezet fiziko-kémiai körülményeitől. Min-
den enzimnek van például optimális pH-ja, ahol a legna-
gyobb az aktivitása. Nem minden celluláz- és hemicelluláz 
enzimnek azonos a pH-optimuma, és nem minden enzim 

működik a szilázs savas körülményei között. Amikor az 
enzimeinket a fű-, lucernaszenázs és gabonaszilázs adalék-
anyagainkhoz kiválasztottuk, meg kellett bizonyosodnunk 
róla, hogy a szilázs savas körülményei között is működ-
nek-e a teljes erjedési folyamat során. Amikor az erjedé-
si folyamat befejeződik az enzimek természetes módon 
inaktíválódnak és lebomlanak.

Honnan tudom meg, hogy az oltóanyagom tartalmaz-e en-
zimet?
Szerepelnie kell a címkén. Még precízebben az enzim(ek) 
neve, dózisa, garantált aktivitása és eredete (az enzimter-
melő törzs neve és regisztrációs száma) kell, hogy szere-
peljen a címkén

Jelenleg a szilázs/szenázs oltóanyagoknak csupán kis része 
tartalmaz enzimeket. Ha nem biztos az enzimtartalmat ille-
tően, keresse bővebb információkért területi képviselőjét.

Többe kerül, ha enzimtartalmú oltóanyagot használunk?
A költség egy kicsit magasabb, azonban a befektetésre szá-
molt megtérülés több, mint 5 az 1-hez (a számítási alap a 
korábban említett ekvivalens mennyiségű búza). 2011 és 
2012 között például ez az enzim által eredményezett meg-
térülés 30%-kal nőtt, a búza árnövekedésére alapozottan. 
Az előrejelzéseket tekintve úgy tűnik, hogy az enzimhasz-
nálat gazdaságossági előnye 2013-ban még magasabb lesz, 
mint eddig bármikor.

Hazai szerzőink

Honnan tudom meg, hogy az oltóanyagom 
tartalmaz-e enzimet?
Szerepelnie kell a címkén. Még precízebben az 
enzim(ek) neve, dózisa, garantált aktivitása és 
eredete (az enzimtermelő törzs neve és 
regisztrációs száma) kell, hogy szerepeljen a 
címkén.

Például LALSIL®PS :

• Béta-glükanáz, Aspergillus niger
MUCL 39199 (EC 3.2.1.6)  >1 150 IU (DNS)/g
• Xilanáz, Trichoderma longibrichiatum
MUCL 39203 (EC 3.2.1.8) >6 000 IU (DNS)/g

Jelenleg a szilázs/szenázs oltóanyagoknak 
csupán kis része tartalmaz enzimeket. Ha nem 
biztos az enzimtartalmat illetően, keresse 
bővebb információkért területi képviselőjét.

Többe kerül, ha enzimtartalmú oltóanyagot 
használunk?
A költség egy kicsit magasabb, azonban a 
befektetésre számolt megtérülés több, mint 5 az 
1-hez (a számítási alap a korábban említett 
ekvivalens mennyiségű búza). 2011 és 2012 
között például ez az enzim által eredményezett 
megtérülés 30%-kal nőtt, a búza 
árnövekedésére alapozottan. Az előrejelzéseket 
tekintve úgy tűnik, hogy az enzimhasználat 
gazdaságossági előnye 2013-ban még 
magasabb lesz, mint eddig bármikor.

Speciálisan testre szabott megoldások 
minden szilázshoz/szenázshoz

* A LALSIL® DRY Lactobacillus buchneri NCIMB 40788-at tartalmaz. Koncentrált HC termék-
ként, Magyarországon az igényeknek megfelelően A LALSIL DRY® HC kerül bevezetésre.

Fű- és lucernaszenázsokhoz tudományos alapon 
tervezett termékek:

•  A tápanyagokat megőrző optimális tartósítás

•  Maximált takarmányozási érték (rostemésztés 
javítás is: LALSIL® PS, DRY, DRY HC)

•  A szenázs/szilázs friss és kiváló érzékszervi 
tulajdonságú hosszabb időn keresztül is 
(szabadalmaztatott L.buchneri NCIMB 40788* 
technológia)

•  Nagyon kis folyadékmennyiséggel kijuttat-
ható nagy koncentrációjú termékek  Low volume applicati

on

High
 Concentration

Növényfajhoz igazodó 
megol dások hosszabb ideig 
eltartható fű- és lucerna szená-
zsok hoz, gabonaszilázsokhoz

LALLEMAND ANIMAL NUTRITIONKOKOFERM  Kft.
3231 Gyöngyössolymos, Csákköi út 10.
TEL/FAX: 37/370-892; 370-072
www.kokoferm.hu
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Hazai szerzőink

A jövő generációja megérkezett
Janesz János

tenyésztésvezető, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Majd egy évvel ezelőtt adtuk hírül, hogy megszülettek a 
Ménesbirtok Zrt. telepén a Numero Uno üsző utódok, és 
genomvizsgálatukra várnak. Napjainkban már elmondhatjuk, 
hogy olyan tenyészállatokat tudunk előállítani, amelyek bárhol 
megállják a helyüket. Természetesen ehhez az kell, hogy egyrészt 
a Génbank-Semex Magyarország Kft. a legjobb embriókat szerzi 
és ülteti be a Ménesbirtok Zrt. állományába, valamint a két cég 
genetikai hátterének köszönhetően a legjobb bikákat a legjobb 
üszőkkel tudjuk párosítani.
A MAGOR program olyan sikeres egyedeket hozott már létre, 
mint Bolivia, Baroque, Exception, Elastic, Inox, Komondor és 
még sokan mások.
Napjainkban már a nőivarú oldalt megemlítve is nagy genetikai 
előrehaladást értünk el. Most őket helyezném a középpontba, 
róluk szólnék egy pár szót.
Numero Uno üsző utódai (Sarlott és Sarolta) nem csak 
Magyarország, de egész Európa érdeklődését felkeltették. Sarlott 
nevű üszőnk a 2012. szeptemberi európai GTPI lista vezetője 
lett. Sarlott anyjának tenyésztője azonnal egy 12.000 eurós 
összeget kínált az üszőért. Egyelőre nem szeretnénk értékesíteni, 
viszont pár hónapon belül bekerül az embrióprogramba, s még 
üsző korában embriót mosunk tőle.
Ezen sikereken felbuzdulva döntött úgy a Mezőhegyesi 
Ménesbirtok Zrt. vezetése, hogy komolyabban részt kíván venni 
az embrió-előállításban és -értékesítésben. 
Máig sorra születtek nagy reménységeink, akik bebizonyították, 
hogy megérte a több mint 10 éves „fáradozás”.
 - A legsikeresebb üszőink egyike MAGOR Lidia, aki embrió-
beültetésből született. Apja Flevo Genetics Snowman, anyja 
pedig Bertaiola Lidia. Egy olyan kombinációról beszélhetünk, 
amely Goldwyn és Shottle nélküli vonal, nem beszélve arról, 
hogy kilenc ősi sorig „csak” VG és EX tehenek alkotják a 
családot. Lidia anyja egy Bolton×Boss Iron párosításból 
született, testvére pedig a sokak által ismert olasz bika Bertaiola 
Mincio. MAGOR Lidia testvére – aki szintén a Ménesbirtok 
telepén született – MAGOR Komondor, aki 2013 januárjában 
indult el ivadékvizsgálati programban az Egyesült Államokban. 

- Méltán említem meg a felsorolásban MAGOR Salle-t is, akit 
kiállításokról már sokan ismernek. Apja Picston Shottle, anyja 
egy Jester apaságú tehén, aki küllemében és termelésében a 
világ élenjárói tartozik. Salle édestestvére MAGOR Financial, 
aki a Génbank telephelyén él tenyészbikaként.

Salle termelése kimagasló, első laktációjában 305 nap alatt 
11.256 kg tejet, míg második laktációjában 16.242 kg tejet 
termelt 305 nap alatt. 2011-ben pedig Excellent-90 pontos 
minősítésével beírta magát a történelembe. A kiállításokon 
2009-től aktívan részt vett. 2010-es év volt a legsikeresebb 
éve, ugyanis Hódmezővásárhelyen legszebb tőgyű tehén, 
Intermediate Champion, Reserve Grand Champion lett. Majd 
ebben az évben Cremona-ban az Európa bajnokságon is ott 
lehetett, ss egy előkelő 8. helyezést szerzett a magyar csapatnak. 
Az embrióprogram éllovasaként a lehető legjobb bikákkal 
párosítva adta és adja a jövő generáció bikáit és üszőit.
2009-ben egy embriómosás alkalmával a 19959-es KPLSZ 
számú Appointot kapta párjául, a párosításból többek között a 
Génbankban található MAGOR Inox is született.
2012-ben Sudan-nal párosítva újabb eredményes utódok 
születtek. Ők négyen állnak a 2012. decemberi magyar nőivarú 
HGI lista élén.
Egy hónapja születtek meg a Merchandise bikától származó 
utódai, akik genomvizsgálatát most végezzük. 
Pár hónap múlva ismételten olyan utódok megszületését várjuk, 
amelyek egy újabb előrehaladást jelentenek majd a tenyésztés 
területén. Salle folyamatos embriómosás alatt áll, a legjobb 
bikákkal termékenyítve adja a jövő generáció újabb alapjait. 
Reméljük, hogy Sarlott-tól is minél hamarabb embriót tudunk 
nyerni. 
Mivel a MAGOR program ilyen sikereket hozott, ezért a két 
cég vezetése úgy döntött, hogy nem csak saját részre, hanem 
értékesítés céljából is termelünk embriókat, amelyek nagy 
hasznára lehetnek az ország tenyészeteinek. Az embriók listája 
már fent is van a Génbank és a Ménesbirtok honlapján egyaránt.
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Hazai szerzőink

A RuminAct kérődzés-megfigyelő rendszer előnyei
Az nem vitatható, hogy tejet csak egészséges tehén tud termelni, s az 
egészséges tehén a környezetével egységet képez. A folyton változó 
környezet részéről a tehén szervezetét – még zárt térben is – számos 
fizikai, kémiai, mechanikai, mikrobiológiai inger éri, amelyeket 
alkalmazkodási-szabályozási mechanizmusaival kivéd, kiegyenlít.
Az egyedek alkalmazkodási képességeinek határát azonban a szervezet 
szerzett – és kisebb mértékben öröklött – tulajdonságai szabják meg. Ha 
az ingerek túl erősek, újszerű káros, esetleg mérgező anyagok kerülnek 
be a szervezetbe. Ha ezeket a szervezet védekező erői nem képesek 
legyőzni, akkor a tehén egészségi állapota, belső egyensúlya felborul.
Egészséges a tehén, ha a környezet változásaihoz állandóan 
alkalmazkodó egyensúlyi állapota a genetikai képességeinek 
megfelelően alakul, magyarul a fajta elvárt szintjén termel.
Az életjelenségek külsőleg megfigyelhető értékei tájékoztatnak arról, 
hogy a szervezet még egészséges.
Ilyen külsőleg megfigyelhető életjelenségek szarvasmarha esetén:
Testhőmérséklet: 38-39 oC Szívverés: 50-80/perc Lélegzés:10-30/perc 
Bendő összehúzódás: 8-12/5 perc
A kérődzés takarmánykiosztás után általában 0,5-1,5 óra múlva indul 
meg. Egy felkérődzött falatot (bolust) a szarvasmarha átlagosan 55 
másodperc alatt rág meg és utána nyeli le. A tehenek egy nap ötször-
hatszor kérődznek, a kérődzések összes ideje 360-480 perc. Az 
egészséges állatok többnyire fekvő helyzetben kérődznek, félig csukott 
szemmel és láthatóan jó érzéssel végzik ezt a műveletet.
A betegség a szervezet és a környezet egyensúlyi zavarából adódó 
káros élettani jelenségek összessége, amelyben egyidejűleg van jelen 
a károsító tényező hatása és a szervezet védekezési reakciója. Ha 
az egyensúlyi zavar rövid időtartamú, akkor általában ez a folyamat 
visszafordítható. Ha hosszú ideig tart, akkor az állat megbetegszik, sőt 
elhullásához is vezethet az egyensúlyi zavar.
Nézzük sorban, hogy milyen életfolyamatot tudunk könnyen 
megfigyelni a tehénen. A testhőmérsékletet mérni kell, a szívverést 
hallgatózással (sztetoszkóp) vagy tapintással, a lélegzetvételek számát 
megfigyeléssel tudjuk megállapítani. A bendő összehúzódásokat ismét 
tapintással lehet megszámolni. Ezek a tevékenységek sok időt vennének 
igénybe és kevés állatot tudnánk megfigyelni.
Marad egy lehetőség: a kérődzés megfigyelése. Ez automatikusan 
is számolható és a számítógép tudja regisztrálni (összesíteni), a a 
monitoron ezt kiírja a gazdának. A kérődzés zavara általában lassúbb 
és ritkább kérődzésben jelenik meg, súlyosabb esetben a kérődzés el is 
maradhat.
Tehát a megoldás a Heatime-RuminAct kérődzés-megfigyelő rendszer. 
Milyen betegségeket tudunk ezzel megelőzni, illetve korábban 
gyógyítani, mint a betegség teljes kifejlődése (manifesztálódása)? Első 
az anyagforgalmi betegségek közül a ketózis, amely nagy gazdasági 
kárt okozhat, és a nagy termelőképességű tehenek egyik leggyakoribb 
betegsége. A tehénállományok 5-10%-ában károsít, a termeléskiesés 
azonban eléri a 10-20%-ot is. A selejtezést sietteti, mivel a hasznos 
élettartam akár 3-4 évvel is megrövidülhet. A RuminAct a betegséget 
már a kezdetén felderíti, mert a tehén étvágytalanná válását a kérődzés 
ritkulása jelzi. A gyógykezelés már a kezdeti időszakban megindulhat. 
A ketózisra hajlamos egyedek előkészítése úgy történjen, hogy már 
megelőzze a betegség kialakulását. Megjegyzem, a ketózist 2-4 
napig tartó étvágytalanság és a tejtermelés csökkenése vezeti be. A 
diagnosztizálás, illetve a gyógyítás állatorvosi feladat. Nem tévesztendő 
össze az ellési bénulással!
A következő betegség, amely szintén a nagy termelésű teheneket 
károsítja, a zsírmáj-betegség, amely ellés után 3-5 nappal jelentkezhet. 
Negatív a tehén energiamérlege, ezért nagymennyiségű abrakot kap a 
hiány leküzdésére. Így ismét a bendőműködés lassulása, a kérődzés 
számának csökkenése, illetve leállása várható. Ez a betegség nehezen 
gyógyítható, költséges a gyógykezelés, gyakori az elhullás. Ahol a 
ketózis előfordul, ott sajnos a zsírmáj-szindróma is megjelenik. A 

betegség 5-10%-a fejlődik ki és 20-40%-os termeléskiesést okoz, 
valamint 1-2 tehén selejtezésre is kerül. Ez a betegség is felderíthető a 
kérődzés figyelésével.
A harmadik betegség szintén anyagforgalmi betegség: az acidózis, 
amely a tejtermelést és a szaporodást egyaránt károsítja. A szervezet 
sav-bázis egyensúlya bomlik meg, ekkor is kevesebb a kérődzés, 
illetve le is állhat. Mivel a kérődzés kevesebb, ezért a nyáltermelés is 
kisebb. Egy egészséges tehén napi nyáltermelése elérheti a 130 litert, de 
mindenképpen 100 liter fölött van.
A termelődött nyál semlegesíti (pufferolja) a bendő savasságát és így 
a bendő a normális pH-értéken működik. Hosszú rostú takarmányok 
etetésével javítható a tehenek állapota. 5-10%-os termelés kiesés itt is 
előfordul. Ezek után nézzük meg, hogy egy 150férőhelyes tehenészeti 
telep milyen veszteségeket küszöbölhet ki.
VESZTESÉGEK:
Ketózis: 5-10 %, átlag 12 db megbetegedés
7500 liter átlagos termelést feltételezve 10-20% kiesés – 
12×7500=90.000 liter
20 % kiesés = 18.000 liter tej + gyógykezelés

Zsírmáj-szindróma: 5-10 %, átlag 12 db megbetegedés
7500 liter átlagos tejtermelést feltételezve
20-40 % kiesés – 12x7500=90.000 liter
40 % kiesés = 36.000 liter tej + gyógykezelés
Acidózis: 5-10 %, átlag 12 db megbetegedés
7500 liter átlagos tejtermelést feltételezve
10-20 % kiesés – 12x7500=90.000 liter
20 % kiesés = 18.000 liter tej + gyógykezelés
Két ellés közti idő:
Feltételezzük, hogy a két ellés közti idő a 150-es tehenészetben 380 nap 
volt. Ekkor 20 napos növekedéssel számolva 3000 tejelési nap kiesés 
várható. Ha az átlagtermelés 7500 liter/egyed/év volt, akkor egy nap 
kiesés 9 liter tejet jelent. Tehát 3000 tejelési nap 9 liter tejkiesés/nappal 
számolva, az összes kiesés ez alatt az időszak alatt 27.000 liter tejet 
jelent.

Tenyészselejt: A fenti betegségekből meggyógyított, de kevés tejet 
termelő egyedek értékesítésre kerülnek. Ennél a termelési szintnél 2 
tehenet értékesítenek.

Nettó súlya a 2 db tehénnek:       1.100 kg
Értékesítési átlagár:                     290 Ft/kg
Összes bevétel:                         319.000 Ft
Egy db tenyészállat ára:           450.000 Ft 
Kiesés 2 db:                              900.000 Ft
Megtérülés értékesítésből:        319.000 Ft
Veszteség:                                 581.000 Ft

Tejtermelésből a feltételezett kiesés a tehenészetben összesen:
Ketózis 18.000 liter
Zsírmáj-szindróma 36.000 liter
Acidózis 18.000 liter
Két ellés közti idő növekedése miatt 27.000 liter
MINDÖSSZESEN: 99.000 liter tej
Tej értékesítési átlagára: 
93 Ft/liter, az összes kiesés  9.207.000 Ft
A tenyészérték árkülönbözet: 581.000 Ft
ÖSSZESEN:   9.788.000 Ft

A gyógykezelés költségeit nem számoljuk, mert nehéz lenne hitelesen 
megállapítani, hogy mennyivel kevesebb a gyógykezelés költsége. Ha a 
beteg állatokat már a megbetegedés kezdetén észrevesszük, akkor ezek 
gyorsabban gyógyulnak.
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Teljes körű takarmány-koncepció 
a haszonállatok optimális táplálásáért

Sárospataki György
AGRO.bio

Erősen közhely, de igaz, hogy megfelelő tömegtakarmány csak megfele-
lő növényi alapanyagból készíthető és az pedig csak életteli, egészséges 
termőtalajon termeszthető. A takarmánynövények termesztéstechno-
lógiája óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, de ez 
a fejlődés elsősorban a gépesítést, a fajtahasználatot és a kemizálást 
érintette és a biológiai megoldások fejlődése, illetve azok gyakorlatban 
való meghonosodása nem tartott lépést a technológia többi elemével.
Ez a mondhatni megbomlott egyensúly nagyon súlyos problémához ve-
zetett. A műtrágyasók- (nitrogén tartalmú műtrágyák) talajfertőtlenítő-, 
gyomirtó- és csávázószerek intenzív használata miatt a termőtalajokban 
élő hasznos mikroorganizmusok – elsősorban hasznos talajbaktériumok 
– száma nagyjából a tizedére csökkent annak, mint ami korábban volt 
és ami optimális lenne. Kicsit hasonló ez a helyzet ahhoz, mint amikor 
egy ember nem megfelelő módon táplálkozik és a szervezetébe jutott 
tartósítószerek és antibiotikumok miatt a bélrendszerben lecsökken a 
hasznos baktériumszám és az számos kellemetlen és káros hatást ered-
ményez. A nem elégséges számú és nem megfelelő faji összetételű talaj-
baktérium egyértelműen látszik például abból, hogy a talajba forgatott 
növénymaradvány jóval lassabban bomlik el, hiszen sokkal kevesebb 
a cellulózbontó baktérium. Korábban természetes volt, hogy egy éven 
túl már nem lehetett kukoricaszár darabot találni a talajban, ma pedig 
már egyes területeken 3 év után is ott vannak a növénymaradványok. 
Ezek számos különféle problémát okoznak, mint például a talajművelés 
nehezítése, vagy a rajtuk felszaporodó kórokozók kedvezőtlen hatása. 
A másik jelentős probléma a megváltozott – leromlott – talajélet kö-
vetkeztében az, hogy a talaj nem képes fenntartani a növénypatogén 
mikroorganizmusok alacsony szintjének a fenntartását. 

Egy kis marék termőföldben normál körülmények között jóval több 
mikroorganizmus él, mint ahány ember benépesíti a Földet. Ha a ter-
mőföld megfelelően „életteli”, annak van egy nagyon egyszerű tesztje, 
nem is kell hozzá mikrobiológiai laboratórium. Ha egy az ember meg-
szagolja a nedves földet és annak igazi „földillata” van, akkor azzal 
biztosan nincs gond. A tipikus földszag, ami a jó földeken a szántás után 
vagy a kertekben egy kis eső után érezhető, az a geozmin nevű anyag 
illata, amit az emberi orr nagyon kis koncentrációban már megérez. A 
geozmint a Micrococcus spp. és a Streptomyces spp. talajbaktériumok 
termelik, s az illat annak a biztos jele, hogy életteli egészséges talajjal 
van dolgunk. Ha dohos, tipikus penészgomba szagú a föld, akkor az 
nem túl jó jel és ha növénytermesztésre akarja valaki használni a földet, 
akkor azzal mindenképp érdemes valamit kezdeni. 
A hasznos talajbaktériumok a szerves anyagok lebontása mellett a 
kórokozók elnyomását és elpusztítását is elvégzik. Ebben elsősorban 
a Streptomyces és a Pseudomonas törzseknek van kiemelkedő jelen-
tősége. Érdekes tény, hogy a humángyógyászatban használt antibioti-
kumok jelentős részét is talajbaktériumok által termelt anyagok adják. 
A „micin”-re végződő hatóanyagok illetve terméknevek egyértelműen 
ilyenek, legismertebbek például a Neomicin és a Bluramicin. 
A megfelelő tápanyagtartalmú és egészséges takarmány alapanyag elő-
állításában kétségtelenül nagy szerepe van a termőtalaj komplex hatású 
talajbaktérium készítménnyel történő beoltásának. Itt nagy hangsúly 
van a komplex hatáson, ami csak abban az esetben képzelhető el, ha a 
termékben legalább 6-7 megfelelően összeállított, egymás hatását op-
timálisan kiegészítő baktériumtörzs található. 1-2 nitrogénkötő törzset 
tartalmazó talajbaktérium készítmény alkalmas lehet arra, hogy csök-
kenteni lehet a kijuttatott műtrágyát, de a megfelelő talajszerkezet és 
talaj-egészségi állapot fenntartása az ilyen úgynevezett első generációs 
termékektől nem elvárható. 

A 2013. év első hónapjaiban jelentkező, a tejben megjelenő gombato-
xinok által okozott nagyon súlyos gond határozottan ráirányítja a fi-
gyelmet arra, hogy a mikrobiológiai csúcstechnológia által kínált lehe-
tőségek használata a takarmánynövény termesztésben és a takarmány 
előállításban nem nélkülözhető. 
Hatékony megoldás csak olyan teljes körű mikrobiológiai koncepciótól 
várható, amely mind a talaj, mind a növény és a takarmány szintjén is 
megjelenik. Első lépése ennek mind az időbeliséget, mind a jelentősé-
get tekintve a megfelelő talajoltás. Ez akkor a leghatékonyabb, ha már a 
takarmány alapanyag termőterületének, előveteményének a lekerülése 
után kezeljük a talajt komplex cellulózbontó és fertőtlenítő hatású talaj-
baktérium készítménnyel. A kukorica- és a napraforgótarló kezelésére a 
BactoFil CELL a megfelelő, más növények tarlóját pedig BactoFil B10 
készítménnyel érdemes kezelni. A kukorica vetése előtt 1-2 héttel, vagy 
legkésőbb a vetéssel egy menetben BactoFil A 10 készítmény kijutta-
tása javasolt. Ez a technológia nagyságrendekkel csökkenti a talajban 
áttelelő és onnan fertőző kórokozók számát. Emellett a talajbaktériu-
mok által biztosított abszolút egyenletes nitrogén ellátás miatt a növény 
ellenálló képessége is nő, sokkal kisebb eséllyel telepednek meg rajta 
különféle kórokozó gombák. A termésbiztonságot növelő ezen techno-
lógia az egészséges takarmány alapanyag termesztés alapja.
A következő elem a takarmánynövény kezelése egy olyan mikrobio-
lógiai lombtrágyával, amely nagy biológiai hatékonyságú élő algasej-
teket tartalmaz. Ez az Algafix nevű termék az algasejtek által termelt 
anyagokat és mikroelemeket tartalmaz. Az algák által termelt növényi 
hormonok és aminosavak hatására a kezelt növény gyorsabban fejlő-
dik és jobban ellenáll a különböző eredetű stresszhatásoknak, valamint 
hatékonyabban tud védekezni a kórokozók fertőzése ellen. Az Algafix 
mikrobiológiai lombtrágya használata tovább csökkenti a BactoFil-lal 
kezelt talajon fejlődő növényeken lévő kórokozó mikroorganizmusok 
számát. 
Az egészséges takarmány alapanyag silózásakor használt csúcsminősé-
gű oltóanyag használata teszi teljessé a koncepciót. Az angol Agriprep 
cég silótakarmány készítésre használható termékei az elérhető legma-
gasabb minőséget nyújtják ezen a téren, ezért méltó társai az előző két 
kiváló mikrobiológiai terméknek. 
Ez a mikrobiológiai csúcstermékekre alapozott takarmány előállítá-
si koncepció kétségtelemül kiváló takarmány eredményez, mind a 
beltartalmi értékek, mind az emészthetőség, mind a kórokozók által 
termelt toxinok alacsony értékének a vonatkozásában.

Hazai szerzőink
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LAKTIVÁTOR PIACVEZETŐ
IVARZÁSMEGFIGYELŐ RENDSZER

A tejtermelés szolgálatában

A “Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért 2013” pályázaton
II. helyezést ért el a Bosmark Kft. Laktivátor ivarzásmegfigyelő 

rendszerével és szaporodásbiológiai programjával.

FEJÉSTECHNOLÓGIA ISTÁLLÓ TECHNOLÓGIA HŰTÉSTECHNOLÓGIA

Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok alkalmából a Bosmark Kft. C/502 standjára.

bosmark_szorolap_a4.indd   1 2013.04.12.   15:26



2013/146 Holstein Magazin

A lengyel tejszektor nyertes lesz

Ahogy közeledünk a tejkvóta 2015-ös végjátékához, egyre több 
találgatásról hallani, mi lesz utána. Az Európai Unió puha lan-
dolásra számít, és nem tervez további beavatkozást ennek érde-
kében. Az éremnek az egyik oldala, a közös agrárpolitika még 
mindig nem végleges, de már ahhoz igen közeli az állapota. E 
hónapban azonban nem ezzel, hanem a lehetséges tejtermelés-
bővülés egyik minket akár közvetlenül is érintő fejezetével, a 
lengyel tejgazdaság kilátásaival foglalkozunk. Vajon kell-e tar-
tanunk a lengyel tejtermékek (és itt nem a műsajtokra gondo-
lunk) növekvő nyomásától 2015 után?
Térségünk legnagyobb tejgazdasága ugyanis egyértelműen nö-
vekedésre számít a kvóta láncaitól való megszabadulás után. 
2012-ben 2,4 milliós tehénállományuk 12,4 millió tonna tejet 
állított elő. Emiatt az ország az EU negyedik legnagyobb tejter-
melője (Németország, Franciaország és Nagy-Britannia után) de 
világszinten is jelentős, tizenkettedik. A lengyel tejtermelés ará-
nya a világon 2,1, az EU-ban 8,2 százalék, miközben az ország 
agrártermeléséből 15,6 százalékkal részesedik.
Ami a tejkvótát illeti, a lengyeleké a hatodik legnagyobb a kö-
zösségben. A fenti három országon túl Hollandia és Olaszország 
termelési lehetősége is nagyobb. 
A lengyel tejgazdaságban gyorsuló ütemű a konszolidáció. A tej-
termelők száma az ország EU taggá válása óta csaknem kéthar-
madával (63%) csökkent. Ezen belül a leadásra termelőké 58, a 
közvetlen értékesítésre dolgozóké viszont 85 százalékkal. Ennek 
következtében az egy közvetlen értékesítő által eladott mennyi-
ség 15 százalékkal nőtt, míg az egy felvásárlásra termelőre jutó 
tejmennyiség háromszorosára ugrott ebben az időszakban. 

Forrás: ARR

A kvótatulajdonosok száma a csatlakozás óta felére csökkent, a 
tehénlétszám ebben az időszakban 8,7 százalékkal mérséklődött. 
Ezek eredményeképpen az átlagos termelőnkénti tehénlétszám 

3,8-ról 5,6 egyedre növekedett. Ennek hatása – természetesen 
sok egyéb tényező mellett – a hozamok emelkedésében is tet-
ten érhető. Ezek azonban jelzik, hogy a lengyel tejtermelésben 
rejlő potenciál még mindig óriási, hiszen ezek a hozamok 
messze vannak akár a magyarországi, akár a legtöbb tagál-
lamban elértektől. Jellemző adat, amely rávilágít a probléma 
hátterére, hogy az ellenőrzött tehénállomány aránya tovább-
ra is igen alacsony, igaz ezek hozamai már 2009-ben elérték a 
7 ezer kilogrammot. 
A tehénállomány csökkenése folytatódik. A 2004-ben még közel 
2,8 milliós létszám tavaly 2,4-re csökken.

A tehénállomány és a hozamok alakulása

Forrás: GUS *előzetes

Területileg a lengyel tejtermelés koncentráltnak nevezhető, hi-
szen a 16 vajdaságból 7-ben állítják elő a termelés 80 százalékát 
(lásd alábbi ábra). Ez gyakorlatilag az ország középső területe. 

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán 

üzletág igazgató, Agrár Európa Kft. 

Agrár Európa

Egyre kevesebb tejtermelő, ezer
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Jó adalék a gyorsuló koncentrálódás hajtóerőinek megértéséhez 
a takarmányárak alakulása.

A keveréktakarmány árának alakulása tejelő tehenek számára
(Evolution of compounded feed for milking cows)

Forrás: MRiRW

Lengyelország utoljára a 2004/05-ös kvótaévben tudta kihasz-
nálni tejkvótáját teljes mértékben, de a tíz legjobban teljesítő kö-
zött van. Az egy érdekes tendencia, hogy miközben a közvetlen 
értékesítési kvóta kihasználása folyamatosan romlik, a saját 
felhasználás aránya továbbra is magas.

A lengyel kvótakihasználás alakulása, % 

Forrás: ARR

Az alábbi táblázat a lengyel statisztikai hivatal adatai alapján 
mutatja a termelés és felvásárlás közötti különbséget. Bár év-
ről-évre növekszik a felvásárlása aránya, a termelés mintegy 20 
százaléka nem kerül a tejiparba. A közvetlen értékesítési kvóta 
romló kihasználása és a fel nem vásárolt mennyiség csökkenése 
összhangban van egymással. A mintegy 2,5 millió hektoliteres 
mennyiség már csak fele a 2000. évi felvásárláson kívül felhasz-
náltnak. 

A tejtermelés és felvásárlás alakulása Lengyelországban, ehl

Forrás: GUS *előzetes

A tejtermelés és felvásárlás alakulása Lengyelországban

Forrás: ARR

Információink szerint a lengyelországi mezőgazdasági terme-
lők kedvező adózási feltételei romlanak az új kormány 2011-
es regnálása óta. Jogszabály van arról, hogy 2014-től bevezetik 
a termelők jövedelemadóját, és fokozatosan megszüntetik az 
1990 óta működő mezőgazdasági társadalombiztosítót (KRUS). 
A mezőgazdasági termelők korábban csak mezőgazdasági adót 
fizettek, számos kedvezményt élvezve, földadó� formájában. Et-
től függetlenül helyzetük egészen más, mint például a hazaiaké. 
A lengyel élelmiszeripar magánkézbe adása során 70 százalék-
ban a termelők kerültek tulajdonba, és a kiskereskedelmükben is 
csak harmados a külföldi láncok aránya. A kis települések induló 
mezőgazdasági vállalkozásai jelentős támogatást kapnak. Mint-
egy másfél évtizedig volt áfa-mentes minden mezőgazdasággal 
kapcsolatos tevékenység, a mezőgazdasági termékek ma is igen 
kedvező kulccsal adóznak. 
A konszolidáció a lengyelországi tejiparban is gyorsul. A bezá-
rások és egyesülések révén 2010 és 2012 között 6,3 százalékkal 
csökkent a tejipari cégek száma, 205-ről 192-re. Ezzel együtt a 
foglalkoztatottak száma 4 százalékkal, 34,9-ről 33,5 ezer főre 
csökkent. Az átlagos tejfeldolgozás 47 ezer tonnára nőtt. A spe-
cializáció erősödik. 
Véleményünk szerint, a tartósan magas kvótakihasználás 
és nem felvásárolt mennyiség magában rejti, hogy a korlát 
(kvóta) megszűnése után hirtelen jelenhet meg a lengyel pia-
con nagyobb mennyiségű tej. Élünk a gyanúval, hogy a kvó-

tatúllépés költségessége miatt, továbbá 
az évtizedes adómentességből adódó 
hozzáállásból következően a lengyel 
tejtermelés a valóságban magasabb, 
mint amit e számok mutatnak. 

Ne feledjünk két dolgot! 1. Az ellenőrzött tehénállomány 
aránya igen alacsony az országban; 2. Hatalmas mennyisé-
gű nyerstej hagyja el az országot Németország irányában. 
Könnyen elképzelhetőnek tartjuk, hogy 2015 után termelé-
sük növekedése fel fog gyorsulni. Azon kérdés megválaszo-
lásához, hogy e többletek milyen irányban kerülnek piacra, 
meg kell még vizsgálnunk a külkereskedelmüket. 

Továbbra is növekvőben a lengyel tejtermék export
A lengyel tejtermékek külkereskedelmi egyenlege kimagaslóan 
pozitív. A 2001 óta tartó emelkedés folytatódik, de lassul. Az 
ország EU taggá válása után jelentősen élénkült a tejtermékek 
külkereskedelmi forgalma Lengyelországban. A kivitel aránya 
elérte a tejipar árbevételének 20 százalékát. 
A lengyel élelmiszeripari hírportál január 8-án közölt értékelése 
szerint Lengyelország 2012 első 10 hónapjában 1,136 milliárd 
euró értékben szállított tejtermékeket külföldre, ami 2 száza-
lékkal meghaladja az előző év hasonló időszakának értékét. A 
lengyel zloty leértékelésének hatására azonban ez belföldi va-
lutában számítva 7 százalékos növekedést jelent. A legnagyobb 
mértékű (mintegy 18%-os) növekedés a lengyel sajtexportban 
mutatkozott, amely így megközelítette a 150 ezer tonnát, el-
sősorban Oroszország vásárlásainak több mint kétszeresére 
(16.800 tonnára) történő növekedése folytán. Magasabb bázisról 
indulva jelentősen megemelkedett a Németországba (27%) és 
Olaszországba (21%) irányuló sajtexport is. Savóból a lengyelek 
az egy évvel korábbinál 17 százalékkal többet (161.300 tonnát) 
exportáltak, bár ennek a terméknek a kivitele októbertől lassulni 
kezdett, ugyanakkor a lengyel exportbevétel az előző évihez ké-
pest a savó esetében növekedett a legnagyobb mértékben (33%-

Agrár Európa

Forrás: MRiRW

Lengyelország utoljára a 2004/05-ös kvótaévben tudta kihasználni tejkvótáját teljes 
mértékben, de a tíz legjobban teljesítő között van. Az egy érdekes tendencia, hogy miközben 
a közvetlen értékesítési kvóta kihasználása folyamatosan romlik, a saját felhasználás 
aránya továbbra is magas.

A lengyel kvótakihasználás alakulása, %
 04/05  05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12

tejkvóta 96,6 101,8 97,3 96,1 98,5 95,0 94,2 97,2
felvásárlási kvóta 98,2 102,4 97,6 96,4 99,1 95,6 94,9 97,9
közvetlen értékesítési kvóta 66,6 81,8 83,7 79,5 66,3 58,3 54,3 51,5

Forrás: ARR

Az alábbi táblázat a lengyel statisztikai hivatal adatai alapján mutatja a termelés és 
felvásárlás közötti különbséget. Bár évről-évre növekszik a felvásárlása aránya, a termelés 
mintegy 20 százaléka nem kerül a tejiparba. A közvetlen értékesítési kvóta romló 
kihasználása és a fel nem vásárolt mennyiség csökkenése összhangban van egymással. A 
mintegy 2,5 millió hektoliteres mennyiség már csak fele a 2000. évi felvásárláson kívül 
felhasználtnak. 

A tejtermelés és felvásárlás alakulása Lengyelországban, ehl
2000 2002 2005 2010 2011 2012*

termelés 11 543 11 527 11 575 11 921 12 052 12 600
felvásárlás 6 583 7 219 8 584 8 761 9 043 10 000

% 57,0 62,6 74,2 73,5 75,0 79,4
Forrás: GUS *előzetes

Forrás: MRiRW

Lengyelország utoljára a 2004/05-ös kvótaévben tudta kihasználni tejkvótáját teljes 
mértékben, de a tíz legjobban teljesítő között van. Az egy érdekes tendencia, hogy miközben 
a közvetlen értékesítési kvóta kihasználása folyamatosan romlik, a saját felhasználás 
aránya továbbra is magas.

A lengyel kvótakihasználás alakulása, %
 04/05  05/06  06/07  07/08  08/09  09/10  10/11  11/12

tejkvóta 96,6 101,8 97,3 96,1 98,5 95,0 94,2 97,2
felvásárlási kvóta 98,2 102,4 97,6 96,4 99,1 95,6 94,9 97,9
közvetlen értékesítési kvóta 66,6 81,8 83,7 79,5 66,3 58,3 54,3 51,5

Forrás: ARR

Az alábbi táblázat a lengyel statisztikai hivatal adatai alapján mutatja a termelés és 
felvásárlás közötti különbséget. Bár évről-évre növekszik a felvásárlása aránya, a termelés 
mintegy 20 százaléka nem kerül a tejiparba. A közvetlen értékesítési kvóta romló 
kihasználása és a fel nem vásárolt mennyiség csökkenése összhangban van egymással. A 
mintegy 2,5 millió hektoliteres mennyiség már csak fele a 2000. évi felvásárláson kívül 
felhasználtnak. 

A tejtermelés és felvásárlás alakulása Lengyelországban, ehl
2000 2002 2005 2010 2011 2012*

termelés 11 543 11 527 11 575 11 921 12 052 12 600
felvásárlás 6 583 7 219 8 584 8 761 9 043 10 000

% 57,0 62,6 74,2 73,5 75,0 79,4
Forrás: GUS *előzetes
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kal, 146,4 millió euróra). Az ország tejpor exportja 4,5 százalék-
kal (97.800 tonnára) és annak a teljes tejtermék exporton belüli 
részaránya 10-ről 13 százalékra növekedett. A lengyel termelők 
remélik, hogy a gyenge zloty 2013 első félévében is serkentőleg 
hat a tejtermék exportra.
Jól látható, hogy kivitelük a tömegcikkekre alapozódik, vagyis 
jól érzik a világpiac globalizálódásának irányát. Az alábbi grafi-
konokon az is látható, hogy az import bővülése megállt. A kül-
kereskedelem élénkülése egyértelműen a kereskedelmi láncok 
terjeszkedésével függ össze. Ezek üzletpolitikáinak fontos része 
az import termékkel való nyomás-gyakorlás a hazai gyártókra. 
Ezt támasztja alá, hogy a lengyel tejtermékimport szerkezete 

csaknem megegyezik az 
exportéval. 
A lengyel tejtermékpia-
con az import aránya 5-6 
százalék, jelentéktelen, de 
ez már egy jelentős növe-
kedés eredménye, aminek 
– úgy látszik – gátat szab 
a belföldi kereslet. 

Forrás: GUS

Hamisított sajtokat vont ki a forgalomból a NÉBIH 
(2013. 03. 11.)
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) labo-
ratóriuma lengyel eredetű „sajtokban” mutatta ki növényi zsír 
jelenlétét, amelynek eredményeként a Pest Megyei Kormány-
hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igaz-
gatóság (Pest Megyei KH ÉbÁI) szakemberei intézkedtek a 
termékek lengyel forgalmazóhoz történő visszaszállíttatása 
ügyében. A Pest Megyei KH ÉbÁI szakemberei közérdekű be-
jelentés kivizsgálása során februárban vettek első alkalommal 
mintát sajtnak nem nevezhető lengyel származású termékből. 
További mintavételek más lengyel üzemekből származó sajtok 
esetében is megállapították, hogy azokat zömében növényi zsír 
felhasználásával készítették. A tejtermékek megnevezésének vé-
delméről szóló szigorú uniós előírások alapján a sajtok – típustól 
és megnevezéstől függetlenül – kizárólag állati eredetű tejzsírt 
tartalmazhatnak, így a növényi zsír jelenléte egyértelműen ha-
misításra utal. Amennyiben egy termék növényi zsírt tartalmaz, 
nem nevezhető sajtnak, tehát a fogyasztókat megtévesztették. 
A lengyel előállító üzemekből származó többféle hamisított sajt 
(trappista, nagylyukú és edámi sajt) 2-3 kg-os tömbökben ke-
rült kereskedelmi forgalomba több magyarországi vállalkozás 
közreműködésével. A fogyasztók kis kiszerelésben is ta-
lálkozhattak a termékekkel, amennyiben a kereskedelmi 
előrecsomagolás végzésére jogosult üzletek azt helyben 
darabolták és csomagolták.A NÉBIH az EU tagállamok 
által működtetett, az élelmiszerekre és takarmányokra 
vonatkozó gyors riasztási rendszeren (RASFF) értesítet-
te a lengyel hatóságot a feltárt élelmiszer-hamisításról.
Az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról a 
hatóság azonnal intézkedett. Az első magyarországi for-
galomba hozó vállalkozással szemben (BEN HOLDING 
Zrt.) – a kb. 40 ezer kg tételből történő mintavétel alapján 
több tíz milliós nagyságrendű – bírság kiszabására kerül 
sor. Amennyiben bővebb információ érkezik a lengyel 
hatóságtól, a fogyasztókat és az érintett vállalkozásokat 
azonnal értesítjük.

Ilyen esetek nálunk is előfordulnak. Talán gyakrabban is, 
mint amiről tudunk. Így már jobban érthető, hogy lehet ezer 
forint alatt sajtnak látszó lengyel terméket látni a polcokon, 
miközben számos kereskedői szinten is átmegy az áru. 

Mindezek alapján, a véleményünk szerint tartósan növekvő 
lengyel tejtermelés a kvóta megszűnése után újabb lendültet 
fog kapni. Előrejelzésünk szerint a lengyel tejtermelés 2016-
ra az elmúlt évi 12,6 millió literről 13,5 millió emelkedhet. 
A felvásárlás aránya elérheti a 85 százalékot, ami azt jelenti, 
hogy a felvásárlás 11,5 millió tonnára nőhet a tavalyi 10-ről. 
A keletkező többletek a mostani csatornákon keresztül ke-
rülnek majd a piacra. Tovább bővül a németországi nyers-
tej-kivitel, a belföldi piaci növekedésből a hazai termelés 
fogja tudni jobban kivenni a részét, és az import nem fog 
tovább emelkedni. A többletek legfontosabb hasznosulási 
iránya azonban a tejtermékexport lesz. A magyar piac szem-
pontjából döntő tényező, hogy a lengyel tejtermék-kivitel 
fog-e ezekben az években orosz importkorlátozásba ütközni. 
Ha nem, akkor irányunkba nem kell számítani érdemi szál-
lítás-növekedésre. Ha viszont az oroszok akár időszakosan 
is gátat vetnek a lengyel sajtbevitel elé, akkor elképzelhető, 
hogy az olcsó lengyel sajtok zavart idéznek elő a magyaror-
szági piacon. 

MAgyArország

Az év első hónapjaiban folytatódik, bár erősen lelassult a tejár 
emelkedése. Az AKI adatai szerint Magyarországon a nyerstej 
országos termelői átlagára 92,22 forint/kg volt 2013 februárjá-
ban, 1 százalékkal nőtt az előző havihoz képest. A KSH januári 
tejára 94 forint/kg, tavalyi éves átlaga pedig 88 forint/kg, ami 
csaknem megegyezik az egy évvel korábbival, mindössze 0,6 
százalékkal haladja azt meg. A nyerstej kiviteli árának 2012. jú-
nius óta tartó emelkedése februárban megállt. A nyerstej kiviteli 
ára 104,33 forint/kg volt februárban. Nem változott egy hónap 
alatt, és 13 százalékkal volt magasabb, mint a belpiaci ár.
A világpiaci gabonaárak árcsökkenése április második hetén 
igen felgyorsult azt követően, hogy a déli félteke kukorica-beta-
karítási adatai igen kedvezően alakulnak, és a magas árak miatti 
kisebb forgalom révén a készletek is feltorlódtak a világpiacon. 
Az alábbi grafikon az elmúlt egy év világpiaci kukoricaárait mu-
tatja. Látható, hogy a tavaly nyári csúcs óta lassan lefelé csor-
dogáló árak esésbe kezdtek a fenti hírekre. Az áresés itthon is 
érezhető lesz, és úgy tűnik akár az új termésig is kitarthat, vagyis 
jellemezheti ezt az évet. 

Agrár Európa

A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
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Szakfordítás

Hogyan változnak a genomikus csúcsbikák becsült 
tenyészértékei az ivadékteljesítmény-vizsgálat után?

A Holstein International (HI) évente visszatekint az adott idő-
szak legnépszerűbb genomikus bikáinak teljesítményeire. Ezek 
azok a bikák, amelyek a genomikus értékek alapján képzett listát 
vezetik. Ez már csak így megy a csúcstenyésztésben: haladás 
a cél, ezért minden szem a legnagyobb tenyészértékű bikákra 
szegeződik. A HI beszámol arról, hogyan alakultak a csúcs bi-
kák pontjai ivadékteljesítmény-vizsgálat után. Azért egy dolgot 
elárulunk: nagy eltérések lesznek.
Visszatekintve ez nem újdonság a HI számára. Az elmúlt közel 
20 évben a HI mindig is aktív volt, rendszeresen visszatekintett a 
20 év bikáira, ami logikus, hiszen ezeket a bikákat kiemelt meny-
nyiségben használták a tenyésztők. Az adott pillanatban publi-
kált tenyészértékeik alapján a legjobb esélyt nyújtják a genetikai 
haladáshoz, amely a tenyésztők és a mesterséges termékenyítő 
állomások közös érdeke. Éppen ezért a legtöbb pontszámot elérő 
bikák a totál index rangsorán bikaelőállító bikaként is, illetve 
embrió-mosásokban is jelentős szerepet kapnak. A fajta leg-
jobb nőivarú egyedeit célpárosítják velük, ezáltal az adott éra 
legmeghatározóbb tenyészbikáivá válhatnak, vagy fogalmaz-
zunk pontosabban, ennek az időszaknak a legmeghatározhatóbb 
tenyészbikáivá válhatnak. 
Bár ahogy ezt később meglátjuk, a tenyészindexeik gyakran túl-
becsültek és más tenyészbikák ugyanabból az évjáratból, kide-
rül, hogy sokkal jobban teljesítenek, így ezeket a csúcsbikákat 
gyakran elfelejtik. Legtöbb esetben egy lyukat hagynak a gondo-
san felépített tehéncsaládok pedigréjében, éppen ezért a HI már 
indulása óta (1994) fontos feladatának tartja, hogy tájékoztassa a 
tenyésztőket és a tenyészbikát előállító célpárosítást végző szak-
embereket arról, hogyan változott a listák élén szereplő népszerű 
bikák teljesítménye. A genomikus tenyészbikák megjelenésével 
ez az utólagos értékelés egyre fontosabbá válik újra és ez logi-
kus is. A genomikus tenyészérték megbízhatósága 55-75% kö-
zött alakul, majd ezek a százalékok csökkennek a tenyészbikák 
első lánygenerációjának beköszönését követően. Éppen ezért az 
indexek változása sokkal nagyobb, mint az ITV-ben értékelődő 
bikáké. Tény az is, hogy a genomikus tenyészbikák magasabb 
tenyészértékeket mutatnak, hiszen a legutolsó legfrissebb gene-
tikai trendet képviselik és fiatalabb a koruk is. Ez megmagya-
rázza, hogy miért tűnik fel a toplistákon több genomikus bika 
az alacsonyabb megbízhatóságuk ellenére. Emelkedik azon te-
nyésztők száma, akik hajlandóak ezt a kockázatot vállalni.

Stabilabb tenyészértékek
Ez az oka annak, hogy a visszatekintés egyre fontosabb.
Ennek megfelelően állítjuk össze írásainkat, elemzéseinket, mert 
a genomikus tenyészbikák megjelenése előtt ez a hozzáállás úgy 
tűnik meggyengült, veszített fontosságából.
Ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy az ivadékteljesít-
mény-vizsgálatban értékelődött tenyészbikák értékei nem vál-
toztak akkorát, amely változásokról hosszasan érdemes volna 
polemizálgatni. Ez a stabilitás azért jelent meg, mert a mester-
séges termékenyítő állomások egyre megbízhatóbban és szak-
szerűbben indították az ivadékteljesítmény-vizsgálatban a fiatal 
tenyészbika-jelölteket. Az egyre növekvő számú utód az első 

tenyészérték becsléséhez és az optimalizált ITV-program nagy-
ban járult hozzá ahhoz, hogy ez a meggyőző eredmény szület-
hessen.
Ennek megfelelően nagyon lecsökkent a rendszerből kieső, il-
letve későbbi értékeikkel csalódást keltő tenyészbikák aránya az 
adott évjárat keretein belül. Ez egy kölcsönösen kedvező állapot 
volt mind a tenyésztők, mind pedig a mesterséges termékenyítő 
állomások számára.
Azonban nem volt ez mindig így, hiszen a ’80-as, ’90-es években 
a nagy ingázások ezeknél a tenyészbikáknál is gyakoriak voltak, 
hiszen a sok esetben alig 50 első beköszönő lányutód alapján be-
csült tenyészértékek jelentősen megváltoztak a második körben 
megjelenő utódok teljesítménye után. Gyakran az ún. csúcslisták 
teljesen átrendeződtek, nagy zuhanások és kavarodások voltak 
megfigyelhetők, teljesen különböző bikák tűntek föl. Innen visz-
szatekintve kimondható, ha ezt idejében felismerhettük volna, 
akkor ezeket a tenyészbikákat bika-előállító célpárosításokban, 
illetve aktív bikaként használhattuk volna, végeredményét te-
kintve nagy genetikai haladást érhettünk volna el, értékesebb 
állományokat eredményezve a termelők, a tenyésztők számára.

Növekvő ingadozás
Ezek az idők visszatértek: nagyobb fluktuáció figyelhető meg a 
csúcslisták élén, mert a tenyészértékek megbízhatósága csökken, 
illetve a tenyészbika-előállító bikák tenyészértékei is jelentősen 
változhatnak. A cikkben közölt táblázatok kristálytisztán bizo-
nyítják ezeket az állításokat. Összehasonlítjuk a 2009-10 évek 
genomikus tenyészértékeivel rendelkező bikák pontjait napjaink 
valós lányutódok teljesítményén alapuló tenyészértékeivel (a 
részletes értékelés a továbbiakban olvasható).
Azonnal jeleznünk kell, hogy a táblázatokban szereplő orszá-
gok időközben kivétel nélkül változtattak összetett tenyészérték-
indexükön. Ezek általában az összetevők súlyozásában és né-
hány új tulajdonság bevonásában nyilvánultak meg. Ezek a vál-
tozások önmagában okozhattak különbségeket az egyes bikák 
között. A HI újságírói nem voltak képesek arra, hogy ezeket a 
változásokat érdemben korrigálják, hiszen nem állnak rendel-
kezésre erre vonatkozó számítások az adott országokban sem. 
Azonban mégis figyelembe kell vennünk ezeket a hatásokat – 
még ha sokszor meglehetősen apró változást okoznak is – ami-
kor az eredményeket értékeljük. Ezek az elemzések megmutat-
hatják, hogy 3-5 évvel ezelőtt jól választottunk-e és tanulságos 
lehet ahhoz, hogy még jobb döntéseket hozhassunk a jövőben.

Nagy csoportok
Mielőtt tovább haladnánk, szeretnénk még egy érdekes vonat-
kozásra felhívni a figyelmet. Látjuk mi magunk is, hogy ezek 
rendszeresen feltűnnek más írásokban is: ezekben az írásokban 
a genomikus tenyészbikák nagyobb csoportját elemzik egyben 
és a végső következtetést úgy vonják le, hogy a csoport átlagos 
tenyészértékét tekintve majdhogynem stabil, változatlan maradt. 
Igen, ez megható, de ebben az esetben a csoportok meglehetősen 
nagyok és egy-egy évjárat számos bikával képviselteti magát, 
amelyben a lista mind a két vége természetesen beleértendő. 
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A genomikus korszakban azonban senki sem használja a listák 
alsó tartományában található bikákat. Soha nem lesznek belőlük 
bika-előállító-, vagy embriómosásban célpárosított bikák. Tehát 
„nagyszerű” hír, ha az egész csoport átlagát tekintve stabil ma-
rad, de számunkra sokkal fontosabb, hogy a csoport csúcsbiká-
inak az értékei ne változzanak és igenis maradjanak továbbra is 
az élen. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lista sereghajtóinak 
sokkal nagyobb az esélye arra, hogy felfelé mozduljanak, míg a 
csúcsbikák értékei jó eséllyel zuhanhatnak. Ez eredményezi azt, 
hogy a csoport átlaga változatlan marad. A felhasználók – a tej-
termelő gazdák és a mesterséges termékenyítő állomások szak-
emberei is egyaránt csak az abszolút élboly hasz-
nálatában gondolkodnak és elemi érdekük, hogy 
ez a csoport ne változzon. Ezért a HI kizárólag az 
adott évek – a múlt és a jelen időszak – legjobbja-
ira koncentrál.

A táblázatokról
Nézzük meg az első táblázatot, amely a 2009-es 
év legnépszerűbb genomikus tenyészbikáit vizs-
gálja. A lista a 2010 elején, legeredményesebb 
tenyészbikák tulajdonosainak körében készült 
felmérés alapján készült. Ebben a táblázatban 
nem szerepelnek olyan országok, amelyek ab-
ban az időben még nem értékesítettek kizárólag 
genomikus tenyészértékkel rendelkező bikákat 
(Németország, Egyesült Királyság, Olaszország, 
Spanyolország és Svájc). Három skandináv te-
nyészbikát sem jelenítettünk meg, mert nem volt 
2009-ben publikált genomikus tenyészértékük és 
így nem tudtuk későbbi eredményeikkel össze-
hasonlítani. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
ezek a bikák a jelenlegi, utódok teljesítményén 
alapuló tenyészérték listán is az 5. és a 9. helyen 
találhatóak (Bismarc és Zac).
Az 1. táblázatban bikánként 3 indexet köz-
lünk: 2009. decemberi index, amely genomikus 
tenyészértékeken alapszik, 2011. decemberi 
tenyészérték, amely az ivadékteljesítmény-vizs-
gálaton alapszik, feltüntetve a lányutódok számát 
és végül a 2012. decemberi tenyészérték, amely 
lányutódok teljesítményein alapuló tenyészérték, 
a lányszám feltüntetésével. Azon országok eseté-
ben, ahol időközben ún. bázisváltásra került sor a 
HI munkatársai a 2012. decemberi tenyészértékek 
szintjére korrigálták az adott értékeket, hogy az 
összehasonlítás egyszerűen elvégezhető legyen. 
Ismételten megjegyezzük, hogy az indexek és az 
indexösszetevők változásait nem tudtuk korrigál-
ni.
A 2. táblázatban bemutatjuk a 2010. év eladá-
si listáinak legnépszerűbb bikáit, amely hasonló 
körkérdés és szempontok alapján állt össze, de 
annyi kiegészítéssel, hogy a listán szereplő fi-
atal tenyészbikák esetében a 2011. decemberi 
értékelés során még nem találunk ivadékokon 
alapuló tenyészértéket és ezért itt csak a 2009-es 
genomikus tenyészértékeiket vetjük össze a 2012-
ben közölt, lányutódok teljesítményén alapuló ér-
tékeikkel.

Világos üzenet
Nézzük gyorsan az eredményeket. Ebben az esetben a táblázat 
számai világosan beszélnek. Az egész táblázatban az látszik, 
hogy a tenyészbikák pontszám értékei jelentősen csökkentek a 
2009-hez képest. Kezdjük az első táblázattal. Az amerikai bi-
kák átlagosan 288 TPI pontot veszítettek. Az összes ilyen ame-
rikai bika közül mindösszesen egy tudott csak felfelé mozdulni: 
O-Style, 39 ponttal. Két bika még nem rendelkezik ITV ered-
ménnyel (Raptor és Toubib) így nem kerültek be ebbe a táblá-
zatba, de három év alatt genomikus indexük így is 297, illetve 
79 pontot esett.

Szakfordítás

Név Pedigré Tul. 09/12 11/12 # 12/12 #

                US (gTPI & TPI)
Pine-Tree M Shampoo Shottle x O-Man CRI 2314 1898 139 1976 3670
Co-Op O-Style Oman O-Man x Teamster CRI 2168 2180 142 2207 2463
Cabhi Austin Potter Potter x Rudolph CRI 1960 1844 151 1764 2132
Langs-Twin-B Cassino Ramos x Shottle CRI 2248 2057 11 1875 1354
Pint-Tree Spearmint Shottle x Outside Select 2330 1841 320 1839 2293
Klassic Big Time Mac x Shottle Select 2286 2239 0 2013 1294
Mr Regelcreek Shot Al Shottle x Goldwyn Select 2400 2081 19 1957 1381
MS Atlees Aftershock Shottle x Durham ABS 2270 1962 0 1787 1208
Scientific Destry RC Goldwyn x Durham ABS 2284 1977 230 1904 1264
Pine-Tree M Sholten Shottle x O-Man ABS 2216 1778 111 1849 969
Jenny-Lou S Trump Shottle x BWM Accel 2264 1952 168 1993 911
Jenny-Lou S Tornado Shottle X Brett Accel 2089 1683 123 1636 279
A-Elsbernd Mac Douglas Mac x O-Man Accel 2139 1989 53 2004 350
Opsal-P AltaBaron Toystory x Lancelot Alta 2011 1771 99 1659 861
Southland AltaTrigger Goldwyn x O-Man Alta 2084 1889 118 1742 597
Wilmers AltaBerlage Laudan x Addison Alta 2020 1948 108 1872 342
Ronelee T Domain Toystory x Outside TAG 2385 2298 0 2040 218
Joren Raptor RC Goldwyn x Talent TAG 2110 1922 0 1813 0
Dudoc Toubib PRC Toystory x Oswald TAG 1844 1796 0 1765 0
Bosdale Luxor Goldwyn x Durham Found 1860 1746 0 1628 132

Wegwood Pure Gold Goldwyn x Gibson Found 1730 1678 184 1629 468

                Hollandia (gNVI & NVI)
De Biesheuvel Sunrise Jardin x O-Man CRV 306 249 0 158 313
Southland Lewis Shottle x O-Man CRV 183 104 171 152 207

Delta Mazurka Goldwyn x Major CRV 189 89 133 55 152

                Franciaoország (gISU & ISU)
Craneur Roumare x Shottle GD 156 137 0 120 78
Bernac Shottle x Lancelot GD 157 154 76 150 183
Coldfriend Bolton x Goldwyn GD 147 143 0 135 4
Cetammers Bolton x O-Man Dyn’s 180 180 0 169 6
Bonton Shottle x Champion Dyn’s 152 149 32 134 59

Dirst Bolton x O-Man Dyn’s 175 158 0 148 0

                Kanada (gLPI & LPI)
Regancrest Baltimor Shottle x Durham Semex 2434 1247 118 1074 396
Ardross Sterling RC Mr Burns x Shottle Semex 2581 2249 0 1812 586

Wabash-Way Arbor Shottle x BWM Semex 2937 1148 135 1211 398

1. táblázat: A legtöbbet forgalmazott genomikus tenyészértékkel rendelke-
ző bikák 2009-ben, a 2009. decemberi genomikus tenyészértékük, a 2011. 
decemberi tenyészértékük a lányutódok száma alapján (#), és a 2012. dec-
emberi tenyészértékük a lányutódok száma alapján (#)

Forrás: HI
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Az első táblázat holland bikái átlagosan 104 NVI pontot ve-
szítettek. Southland Lewis tartotta legjobban magát és csak 31 
pontot esett. Franciaországban, a viszonylag fiatal genomikus 
tenyészbikák közül Coldfriend, Cetammers és Dirst gyakor-
latilag még nem rendelkezik termelő lányokkal, így természe-
tesen nem ismert az ITV-ben elért eredményük. A genomikus 
tenyészértékük azonban az elmúlt 3 év alatt 12, 11 és 27 ISU 
ponttal esett. A másik 3 bika esetében az utódok teljesítményén 
alapuló tenyészérték már ismert és átlagosan 20 pontos esés fi-
gyelhető meg. Közülük egy Shottle fiú, Bernac tartotta a legjob-
ban az eredményét, csak 7 pontot veszített.
Hasonlóan Hollandiához és Franciaországhoz, Kanadában 
is három tenyészbika ért el utódai teljesítményein alapuló 
tenyészértéket. Átlagosan a kanadai trió 1285 LPI pontot veszí-
tett. Közülük egy redfaktoros bika, Sterling tartotta helyét leg-
jobban, 769 pont veszteséggel.

Dorcy
Akkor térjünk át a 2. táblázatra, amelyik a legkedveltebb 
genomikus tenyészértékkel rendelkező bikákat tartalmazza a 
2010-es év első feléből. A válogatás csak úgy, mint az első táblá-
zatnál, felmérésen alapul, amit a HI végzett a mesterséges termé-
kenyítők között 2010 elején. Csak az amerikai bikákat közöltük, 
mivel más országokban a tenyészértékekhez még nincs elegen-
dő számú tejelő lányutód és ezért nincs megbízható ivadéktel-

jesítmény vizsgált értékük sem. Amerikában mind a 12 bikának 
van tejelő lány utódja, átlagosan 328 TPI pontot veszítettek a 
kezdeti 2009. decemberi genomikus tenyészértékükhöz képest. 
De még ebből a 12-ből is messze legeredményesebb Bolton fia 
Dorcy, aki mindössze 70 pontot veszített tenyészértékéből. Nap-
jainkban Dorcy a büszke 2. az Amerikai Hivatalos Ivadéktelje-
sítmény-vizsgált TPI listán és szintén a legjobb utódvizsgálattal 
rendelkező bika is a megjelenésének évében.

Szenzáció Németországban
Ahogy azt már korábban említettük, a más országokból szár-
mazó bikák eredményeit túl korai még összehasonlítani ad-
dig, míg nincs megfelelő számú tejelő lány utódjuk. Habár 
elsőként Franciaországban és Németországban vizsgálhatunk 
tenyészértékeket eltérő csoportoknál.  2011 márciusában a HI 
először tett közzé genomikus tenyészérték ranglistát a világon. 
A legtöbb országban főleg fiatal bikák szerepeltek, de Francia-
országban és Németországban különösen a lista élén volt figye-
lemre méltó azoknak a bikáknak a száma, melyek 2007-ben 
vagy azelőtt születtek és mára már van bírált lány utóduk. Ezeket 
a 3. táblázatban láthatjuk.
Franciaországnál néztük, hogy a 8 bika átlagosan 16 ISU pontot 
vesztett. Cabaret tartja a tenyészérték eredményeit a legstabi-
labban, mindösszesen 4 pontot veszített. Napjainkban Cabaret 
a 3. helyen áll Franciaországban az ivadékteljesítmény vizsgált 
bikák ISU listán.
Térjünk át Németországra: nyugodtan beszélhetünk az ered-
ményekről a korai értékek fényében. A 7 német genomikus 
tenyészértékkel rendelkező bika átlagosan csak 3,7 RZG pontot 
veszített. Nem egészen 3%-os csökkenés az eredeti genomikus 
tenyészérték eredményeikből. Sőt, egy bika, Borsati megtartotta 
kezdeti pontszámát. Guarini és Magorian ismertek az ivadéktel-
jesítmény vizsgált hivatalos német toplistából: mindketten má-
sodikak 148 RZG ponttal. Ez viszonylag kis csoportnak számít 
mindössze 7 bikával, de annál lenyűgözőbb benyomást keltettek.
Rangsor
Végezetül nézzünk egy másik vonatkozást. Hogyan változtak a 
rangsorok a csoportokon belül? A csoport szempontjából fon-
tos, hogy kellően nagy létszámú legyen: úgy, mint ahogy ez az 
1. és 2. sz. táblázatoknál sikerült. 2009-ben Shot Al, Domain, 
Spearmint és Shampoo bekerült a top 4-be 21 bikából. Mostanra 
a top 4 háromnegyede kicserélődött: O-Style, Domain, Big Time 
és Douglas most a vezető négyes. Az amerikai 2010-es cso-
port élmezőnye megújult. A 12 bikából a legjobb 3 genomikus 
tenyészértékkel rendelkező bika Boxer, AltaGr8m8 és Trigger 
volt. Ma, a bírált utódok alapján Dorcy, AltaAvalon és Trigger 
a legjobbak.
Két másik csoport, akik elég nagyok ahhoz, hogy megemlít-
sük őket, Franciaország és Németország a 3. sz. táblázatban. 
Előbbinél megfigyelhetjük, hogy a lista 5. és 8. Cabaret és 
Barracuda mára már 1. és 2. a csoportjában. Hozzá kell tenni, 
hogy kis egyedszámú csoportról van szó: a 7 ivadékvizsgált 
tenyészértékkel rendelkező 7 német bika 2011. márciusi szá-
munkban egy sokkal nagyobb 18 bikából álló csoport részét ké-
pezte.
A jövőben több időt szentelünk nekik.

Összefoglalás
Napjainkban az eredmények megmutatják nekünk, hogy sok 
tekintetben nagy az ingadozás a hagyományos és a genomikus  

Szakfordítás

Coyne-Farm Dorcy hozta eddig a legjobb eredményeket a 
kezdeti genomikus tenyészértékkel rendelkező bikák közül. 
Az ABS tulajdonban lévő Bolton fia az előkelő 8. helyet fog-
lalta el a népszerű genomikus tenyészértékkel rendelkező 
bikák közül 2010 elején, de napjainkra már, ivadékteljesít-
mény-vizsgálat után ez a bika rendelkezik a legmagasabb 
pontszámmal megjelenésének évéből és 2. a legjobb tulaj-
donságokat örökítő tenyészbikák közül Amerikában. Dorcy 
mindösszesen 70 pontot veszített a kezdeti genomikus 
tenyészértékéhez képest. A többi bikánál jelentősebb a vesz-
teség.
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2010 decemberében Wabash-Way Explode 5. volt 
a hivatalos genomikus tenyészértékkel rendelkező 
bikák ranglistáján Amerikában, 2274 TPI pont-
tal. Most a Taurus bikának 2124 TPI pontja van 
240 lányutód alapján és ezzel 18. az ivadékteljesít-
mény-vizsgált listán. 150 pontot veszített, de így is 
a legjobb bikák közé tartozik.

2. táblázat: A legtöbbet forgalmazott genomikus tenyész-
értékkel rendelkező bikák 2010 elejéről, a 2009. decemberi 
genomikus tenyészértékük és 2012. decemberi tenyészérték-
ük a lányutódok száma alapján (#)

Név Pedigré Tul. 09/12 12/12 #

              US (gTPI & TPI)
Wa-Del Sebastian Mac x O-Man CRI 2332 1969 864
Co-Op T Cole Toystory x O-Man CRI 2237 1812 1028
Co-Op T Cory Toystory x Shottle CRI 2223 1809 323
Dream-Pr Shadow Boxer Shottle x Goldwyn Select 2410 1884 502
Maple-Downs-I Atwood Goldwyn x Durham Select 2252 1879 713
Lars-Acres S Trigger Shottle x Boliver ABS 2368 2042 286
Coyne-Farms Dorcy Bolton x F Bret ABS 2322 2252 341
Springway B Chase Boliver x O-Man ABS 2276 2033 163
Elkendale Die-Cast Die-Hrad x Outside Accel 2057 1740 387
Rosylane AltaGr8m8 Shottle x Ramos Alta 2393 2004 30
UFM-Dubs AltaMotto Mac x Shottle Alta 2264 1886 189

Farnear-TBR Avalon Mac x Shottle Alta 2225 2107 202
Forrás: HI

tenyészértékkel rendelkező bikák között 2009-2010-ben. És 
ez nem meglepő: amint azt már az előbbiekben említettük, a 
megbízhatóságuk korlátozott. Természetesen a csoportok pont-
vesztése figyelmet érdemel, Németországot kivéve. 

3 táblázat: Ranglista vezető genomikus tenyészértékkel 
rendelkező bikák a 2010. decemberi hivatalos genomikus 
tenyészérték listán, mely tartalmazza a 2012. decemberi 
tenyészértéküket lányutódok alapján. A bal oldalon a 2010. 
decemberi a genomikus tenyészérték, jobb oldalon a 2012 
decemberi  ivadékteljesítmény- vizsgált tenyészérték látható 
a lányutódok számával (#).

Név Pedigré Tul. 09/12 12/12 #

               Franciaor. (gISU & ISU)
Crater Isy Surplus x O-Man Amélis 183 169 37
Caesar Shottle x O-Man GD 182 167 13
Cypripede Bolton x Shottle GD 180 164 4
Cenmil Isy Maxwell x O-Man Amélis 180 166 35
Cabaret Roumare x Stormat GD 179 175 64
Climb Isy Bolton x O-Man Amélis 179 159 80
Coriginal Bolton x Merinit Dyn’s 178 143 27

Barracuda FBI x O-Man GD 178 171 65

              Németo. (gRZG & RZG)
Coldday Goldwyn x O-Man ZBH 146 136 93
Magorian Mascol x O-Man Master 145 148 118
Borsati Bolton x O-Man RBB 143 143 58
Guarini Goldwyn x O-Man RBB 143 148 151
Goldfire Goldwyn x O-Man RUW 143 135 207
Basalt Buckeye x O-man Greif 142 132 178

Orson O-Man x Ramos OHG 142 136 106

Forrás: HI

Számos esetben a pontvesztés várható volt, mert statisztikailag 
a ranglista élén lévőknek van a legnagyobb esélyük az ingado-
zásra. Mindamellett az elemzett bikák esetében a pontvesztés 
jelentős. Ahogy azt korábban mondtuk, a totál indexen belüli 

finom hangolások változtathattak az eredményeken.
Ezzel egy időben meg kell említeni, hogy a módszer, 
mellyel a genomikus tenyészértékeket számították, 
napjainkra jelentősen javult. De – a megbízhatósági 
értékek könyörtelen bizonyítékok erre – annak a  le-
hetősége, hogy a tenyésztékek ingadozzanak és a pont-
számok csökkenjenek, nagyobb az esélye genomikus 
tenyészértékű bikáknál, mint ivadékteljesítmény vizs-
gáltaknál A kérdést mindig fel kell tenni magunknak: 
egy magas genomikus tenyészértékű bikát vagy egy vi-
szonylag nagyobb megbízhatóságú ivadékteljesítmény 
vizsgált bikát válasszunk?Vegyék figyelembe, hogy 
mi csak a tenyészérték pontszámok ingadozásairól be-
széltünk; az egyéni tulajdonságok ingadozása- aminek 
nagy szerepe van tenyészbika választás esetén- néha 
sokkal nagyobbak. Ha a tenyészérték nem változik, de 
a tulajdonságok amik fontosak önöknek csökkennek, 
azt fogja jelenteni, hogy az állomány értéke csökken.

Ezek alapján van egy másik tippünk: amikor a választott 
genomikus tenyészértékkel rendelkező bika apja is genomikus 
tenyészértékkel rendelkező bika, tartsa szem előtt, hogy ez 
dupla esély az ingadozásra!

Forrás: Jan Bierma How do early genomic top bulls score with 
their progeny tests? 
Holstein International 2013/2
Fordította: Bognár László, Ari Melinda

Szakfordítás
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