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2ml (100 μg)

1ml (50 μg)

2ml (100 μg)

tehén;
ovuláció kiváltására termékenyítéskor:

tehén;
ivarzásszinkronizáláskor:

kanca; anösztrusz, aciklia, esetén,
illetve ovuláció kiváltására:

Magyarországi képviselet: 2071 Páty, Somogyi Béla út 55.

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

az EU tagállamaiban, a világ
számos országában

100 μg (=0,100mg)

az EU tagállamaiban, a világ
számos országában

50 μg (=0,050mg)

2ml (100 μg)

2ml (100 μg)

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

2ml (100 μg)

(1-2 hetente ismételni)

2-3 ml (100-150 μg)

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

www.veyx.hu info@veyx.hu

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

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

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

2,5-5ml (250-500 μg)

5ml (500 μg)

Spanyolország, Mexikó,
Töröko., Románia, Magyarország

50 μg (=0,050mg)

a természetben előfordulóval megegyezően alacsony, a peptidázék azonnal lebontják

a természetben előfordulóval (natív) megegyező receptoraffinitás

*=forrás: a termék magyarországi törzskönyvi használati utasítása

0,5-1,5 ml (25-75 μg)

2ml (100 μg)

koca; ivarzás szinkronizálása,
termékenyülés javítása:

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

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

Gonadorelin-acetát

Gonasyl*

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

Gonadorelin-acetát

Ovarelin*

Gonadorelin-acetát

Fertagyl*

javasolt adagok különböző állatfajoknál különböző indikációk esetén:

az EU tagállamaiban, a világ
számos országában

50 μg (=0,050mg)

kb. 10-szeres peptidaze-stabilitás
a natívhoz képest

kb. 10-szeres receptoraffinitás
a natívhoz képest

tehén;
LH hiány miatti petefészekciszta:

törzskönyvezve,
előfordulása a világban:

hatóanyag mennyisége
1 ml készítményben:

a GnrH stabilitása az őt
lebontó enzimekkel szemben:

receptoraffinitás (biológiai aktivitás):

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

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

a GnrH aminosav-láncszerkezete

a GnrH aminosav-láncminősítése:

D-Phe6-Gonadorelin

Gonavet*

hatóanyag neve:

készítmény neve:

A magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő “gonadorelinek” összehasonlító táblázata

Egyesületi élet

Holstein
Magazin
Holstein_2010_1.qxd

2/18/10

5:10 PM

XVIII. évf. 1. szám, 2010

A HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA

XXI. évf. 2. szám, 2013
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének kiadványa

Page 1

Holstein
H
n
Moalgsat ze ii n
Magazin

Tartalom:
Tartalom:
EGYESÜLETI ÉLET

Egyesületi élet

A felelôs kiadó jegyzete (Bognár László)
4
A felelős kiadó jegyzete (Bognár László)
4
Aranytörzskönyvi avatások 2009.
6
Nehéz évkezdet: Afla és Schmallenberg (Sztakó István)
8
Amirôl tavaly olvashattak
8
Tenyésztési aktualitások
14
HírekAlföldi
a nagyvilágból
feketén-fehéren
18
XX.
Állattenyésztési
és Mezőgazda Napok
(Krajczár
Zsuzsanna, aKőrösi
Zsolt)		
Új tulajdonságok
tenyészértékbecslésben
20
Területi
hírek
„Ölég nyizigének láccik ez a bika”
2234

Önellátás a takarmányozásban – talán nem is utópia
TELEPSZEMLE
(Sztakó István)

44

25

Agroméra
Zrt., Érsekvadkert (Krajczár Zsuzsanna)
Telepszemle
Milkmen
Földesi Tejtermelő Kft. (Krajczár Zsuzsanna)
HAZAI
SZERZÔINK
Halvaszületésekbôl
Hazai szerzőinkeredô gazdasági veszteség
csökkentésének lehetôségei III. (Szenci Ottó)
Schmallenberg vírus felbukkanása és a hazai tapasztalatok
(dr.
Nagy Edith,
dr. Hóvári Márk
Harald) (Fórián Zoltán)
Tejpiaci
és szabályozási
információk

48
28
52
32

Tapasztalatok
a csülökápoló
tanfolyamról
(dr. Györkös István)
56
A különbözô tejtermelésû
holstein-fríz
tehenek
ivóvíz fogyasztása (BedôésSándor)
Mikotoxinprevenció
a jó silózási gyakorlat (dr. Kovács Tamás) 4058
Az oltógyomor
helyzetváltozás
újabb
megoldási
Európai
tenyésztési
hírek (dr. Flink
Ferenc)
lehetôsége (Szelényi Zoltán, Horváth András, Sassi Gergely, Bajcsy Árpád Csaba, Szenci Ottó)
Tejpiaci aktualitások (Fórián Zoltán)

64
44
66

Szakfordítás
ISO 9001

ISO 9001

Tanúsított cég

2013/2
Tanúsított cég

XVIII. évfolyam 1. szám
2010/1.
XXI. évfolyam 1.
2. szám
XVIII.
2010/1.
201 3/2.

Még mindig fontos a küllemi bírálat?

www.holstein.hu

70

1

Somogyi Zoltán a nagydíjas Margóval

HOLSTEIN-FRÍZ TENYÉSZTÔK EGYESÜLETE
NATIONAL ASSOCIATION OF HUNGARIAN HOLSTEIN FRIESIAN BREEDERS
Kiadó és szerkesztôség:
Holstein-fríz Tenyésztôk Egyesülete
1134 Budapest, Lôportár u. 16.
Tel.: (+36-1) 412-5050, 412-5051; Fax: (+36-1) 412-5052
Internet: www.holstein.hu
E-mail: iroda@holstein.hu
Felelôs kiadó:
Bognár László, ügyvezetô igazgató, HFTE
Fôszerkesztô:
Dr. Györkös István
Szerkesztô: (szakmai lektor, reklám)
Sztakó István
2010/1
2013/2

A lapban megjelent cikkek tartalmáért a szerzôk vállalnak
személyes felelôsséget. A szerkesztôség fenntartja a jogot,
hogy a cikkeket szerkesztve közölje, s azok tartalmával nem
feltétlenül ért egyet. A hirdetések tartalmáért a megrendelô felel.
Nyomdai előkészítés
nyomda:
Nyomda Zrt.
elôkészítés:ésJazz
ReproBelvárosi
Stúdió Kft.
(www.belvarosinyomdazrt.hu,
nyomda@belvarosinyomdazrt.hu)
Nyomda: Lombos Nyomda Kft.
ISSN 1587-8120
Készült 1100 példányban
www.holstein.hu 33
www.holstein.hu

Egyesületi élet

A felelős kiadó jegyzete
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE

Az állattenyésztés tavaszi ünnepe – a hódmezővásárhelyi kiállítás lassan már az elmúlt, kellemes emlékeink közé sorolódik.
Ebben a lapszámunkban igyekszünk ismét a kulisszák mögé tekinteni, a ringből, a bíró és az egyesület munkatársai segítségével érdekességeket, különleges szakmai csemegéket bemutatni.
Nagy siker volt az idei Nemzeti Holstein Show!
Kiváló minőségű tenyészállatokat mutattak be a népes közönség
és a katalán bíró számára a tenyésztők. A nemzetközi porondokon is gyakran bíráló Jaume Serrabassa elismerően szólt a ma-

gyarok munkájáról, külön kiemelte, hogy nem sokat tudott eddig
a magyar tenyésztésről, de már a legutóbbi Európa Bajnokságon
Fribourgban is felfigyelt a magyar csapat kiváló teheneire. Ilyenkor visszaigazolódik az a rengeteg munka és fáradtság, amely
egy-egy ilyen rangos nemzetközi eseményen való részvétellel,
a felkészüléssel jár. El kell helyeznünk a hazai állományt Európa tenyésztési térképére, mert különben nem marad tárgyalási
potenciálunk, hanem az egyszerű fogyasztói sorsot húzzuk magunkra…
Így továbbra is van esélyünk arra, hogy tenyészállataink árában például érvényesíteni tudjuk a hazai tenyésztők befektetett munkájának és szakértelmének ellenértékét. A csapadékos
hűvös időjárás, a mocsaras, belvizes területek kiterjedése erős
szúnyoginváziót hozott. Ezek a kellemetlen kártevők járulnak
hozzá a Schmallenberg vírus terjedéséhez, amely sajnos megállíthatatlanul vonul nyugatról keleti irányba. Nem tragikus a
helyzet, hiszen egy lázas állapotot követően az állatok rendszerint szövődmények nélkül gyógyulnak, de a tenyészállat kereskedelemben eddig elért pozícióinkat veszélyezteti. Megszűnik
lassan Magyarország különleges státusza és innen kezdve már
a nyugat-európai konkurenciával versenyzünk a harmadik országok piacain, ahol ezt a fejleményt azonnal áralku tárgyává
teszik. A hazai tenyésztők nem szoktak az alacsonyabb tenyészállat árakhoz ezért eleinte bizonyára megtorpanás várható. Ráadásul egy korábbi hazai NÉBIH előírás – amely a vizsgálatok
kötelező elvégzésére és az eredmények kötelező közlésére vonatkozott – megváltoztatása ügyében is el kellett járnunk. Si4 Holstein Magazin

kerrel nyitottunk így olyan harmadik országok felé, ahol nem
írják elő a kötelező virológiai vizsgálatot, elegendő a hatósági
állatorvosnál elhelyezni a laboreredményt. A részletes rendelkezés a honlapunkon olvasható. Félő, hogy az országban maradó
több vemhes üsző – hiszen korábban a jól menő tenyészállatpiac
miatt jelentősen felszaporította az állományát több tenyészet is
– az ellés után a tejpiacon is esetleges zavarokat okozhat. Jelenleg ennek még nem látjuk jeleit és a szállítások zavartalanul
mennek, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a piaci szereplők
lépéseit.
A rövid nyárias időjárás után gorombára fordult az idő és lassan
a tavaly oly mohón áhított csapadékból is megárt a sok… Nem
kellett sokat várni és az európai hasonlóan hűvös, csapadékos
időjárás meghozta szörnyű hatását. Évszázados árvízi rekordok
dőlnek meg sorra. A védekezési munkák, az útlezárások, az elöntött földek természetesen hátráltatják az adott térségben folyó
mezőgazdasági munkákat, esetenként veszélyeztetik az állatállományt. A példás összefogásnak és a segítő szándékú embereknek
köszönhetően eddig sikerült elkerülni a komolyabb tragédiákat.
Az éles vitákat kiváltó „földtörvénnyel” kapcsolatban rengeteg megkeresés érkezett az egyesületi irodához. Az ügyeket
hallgatva és átérezve annak súlyát, jelentőségét több lépcsőben
tárgyaltunk a lehetséges fejleményekről. Egyesületünk elnöksége, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének (MÁSZ) intéző bizottsága, elnöksége majd a közgyűlés is külön napirendi
pontként tárgyalta a tervezet módosítását és hangolta össze az
ennek érdekében tett lépéseket. A korábban kialakított struktúra jól működött ebben az esetben is. Valamennyi faji szövetség
elnöke ellátta kézjegyével a MÁSZ elnökének levelét, amelyet
a legmagasabb szintekig sikerült eljuttatnunk. Ebben ismételten
felhívtuk a figyelmet a korábban felvetett problémákra és megoldási javaslatot is kínáltunk. A törvénytervezethez benyújtott
módosító indítványok elmozdulást ígérnek, amely kedvezőbb
helyzetet teremthet az állattartó telepek számára. A küldöttközgyűlésen személyesen résztvevő Czerván György államtitkár
felhívta a figyelmünket arra, hogy a törvény egyfajta keretet jelöl ki, de a valódi tartalmi kérdések a végrehajtási rendeletekben
kristályosodnak ki. Ezekre kell odafigyelnünk és amennyiben
szükséges, szakmai érvekkel segíteni az állattenyésztők érdekeinek érvényre jutását.
Nemzetközi kitekintésben is jelentős változások történtek egyes
országok tenyészértékbecslési és az eredmények publikálásának gyakorlatában. Az INTERBULL – nemzetközi tenyészértékbecslési szolgáltatása új elemmel bővült, amely már képes
lesz a nemzeti genomikus eredményekből is ún. MACE – vagyis
az adott országra szabott listát készíteni. Ez jó alapot teremthet majd a hazai genomikus tenyészértékbecslés eredményeinek
nemzetközi összevetéséhez. Ebben a fejlesztésben jelentős elmozdulás történt és a tenyésztési hatóság szakemberei dolgoznak az új rendszer feltételeinek megteremtésén. Nemzetközi
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együttműködés keretében a magyar tenyészértékbecslési rendszer megújulása várható. A magyar tenyésztők számára – ismerve a hazai szaporítóanyag-felhasználás számait – az amerikai
tenyészértékbecslési rendszer változása érdeklődésre tarthat
számot. A korábban az USDA – Mezőgazdasági Minisztérium
által végzett tenyészértékbecslés egy meghatározott ütemterv
szerint privatizációra kerül. Ez a folyamat elindult. Az új szervezet – a CDCB (Council on Dairy Cattle Breeding – A Tejhasznú
Szarvasmarha Tenyésztési Tanács) lesz felelős a rendszer üzemeltetésért és szakmai felügyeletéért. Piaci alapokra kívánják
helyezni ezt a tevékenységet, és azt a szolgáltatási díjakból finanszírozni. Kidolgoztak egy sávos díjszabást, amely az ágazat
szereplői számára lesz elérhető. Izgalmas időszak elé nézünk. A
kanadai rendszerben pedig bevezettek egy új LPI formulát.
A korábbi képlet a populáció jellemzőit egy meglehetősen széles
alapú haranggörbével írta le, ezek az értékek túlzott különbségeket mutattak az egyes elit egyedek között. Apróbb változások
is olykor több száz LPI pont esést vagy emelkedést jelentettek,
amely viszont látszólag a kanadai rendszer pontatlanságát sugallta. Ennek következtében az Egyesület vezetősége egy új
formula bevezetése mellett döntött. A korábbi értékeket elosztották kettővel és egy konstans értéket adtak hozzá (1700). Ezzel
a korábbinál kedvezőbb helyzetet teremtettek és értelemszerűen
a változások mértékét, illetve az egyes egyedek közötti különbségeket is redukálták.
A hazai kiállításokról el kell mondanunk, hogy minden hagyományos, illetve a közelgő OMÉK esetében az egyesület tenyésztésvezetője – Kőrösi Zsolt elkészítette a korosztályi kiírásokat.

Tisztelt Tenyésztő!
Szeptember 18-22. között ágazatunk Budapesten, a
Hungexpo–Vásárváros területén ismét bemutatkozik,
várjuk Önt és tenyészállatait a 76. OMÉK-on.
A fajtát reprezentáló egyedeivel
2013. augusztus 15-ig
tud jelentkezni a HFTE területi igazgatóinál.
Ennek alapján elkezdődött a szemlék, a válogatások időszaka.
Debrecen, Kaposvár és az OMÉK esetében is valamennyi tenyésztő tagtársunknak legjobb tudásunk szerint kívánunk szakmai segítséget nyújtani. Legyen az akár a válogatás, akár a felkészítés folyamata.

Jelentkezési lap: http://tkk.univet.hu/urlapok/f84.htm
Telefon: 06/1-478-4229
Fax: 06/1-478-4230
e-mail: tkk@aotk.szie.hu

A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara

Kérődző-egészségügyi szakállatorvos
képzést indít.
A képzés célja: A kérődző-egészségügyhöz (szarvasmarha, juh és kecske) szükséges speciális ismeretek, valamint
annak magas színvonalú ellátásához nélkülözhetetlen elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása.
A szakképzés vezetője: Dr. Bajcsy Árpád Csaba, tudományos főmunkatárs

I. Szemeszter: 2013. szeptember 23. – október 4.

Képzési díj: 220.000 Ft/szemeszter

A képzési díj tartalmazza a programban szereplő összes előadáson és gyakorlaton való részvétel költségét. Ideértve
az üllői gyakorlatokra Budapestről történő közös ki- és visszautazás költségét, a 2. szemeszterben sorra kerülő, a
Bécsi Állatorvostudományi Egyetemre szervezett 1 napos szakmai program közös utazási és részvételi költségét,
valamint a 4. szemeszterben sorra kerülő szakmai célú teleplátogatás közös utazási és részvételi költségét.
Nem tartalmazza az étkezési és szállásköltség térítést és nem fedez egyéni útiköltségeket sem. A képzési díj nem
fedezi továbbá a szakdolgozat-készítés során felmerülő vagy egyéb adminisztratív járulékos költségeket sem.

Felvételi követelmény: állatorvosi-doktori diploma és legalább 3 éves szakmai gyakorlat

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 1.
2013/2
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A régiókban tavasszal
Idén az elmúlt 20 év gyakorlatát megújítva az öt nagy országos régió központi,
jól elérhető helyszíneire szerveztük regionális értekezleteinket. Ezek a találkozók a
tenyésztők aktív részvételének köszönhetően közvetlen beszélgetésekké alakultak.
A késő tavaszi időjárás hóbortja az utolsó két rendezvényünkön ugyan 20 centi
hóval tette emlékezetessé a programot, az informatív
előadásoknak köszönhetően a jelenlévők reményeink
szerint fontos tudnivalókkal térhettek haza.

Az egyesületi előadásokat követően Lukács László a Tej
Terméktanács és Szakmaközi Szervezet ügyvezetője a
2015-ös kvótakivezetésről szólt, dr. Orosz Szilvia az ÁT
Kft. takarmányanalitikai igazgatójaként az új típusú, színképelemzésen alapuló NIR-technológiával működő takarmánylabor szolgáltatásait mutatta be, és kitért az idei évkezdet takarmányozási problémáira is. Dr. Monostori Attila
(ÁT Kft., főállatorvos) is új szolgáltatásukat, a nyerstejből
történő vemhesség-kimutatás lehetőségét tárta a hallgatóság elé.

◄▼
Dél-Dunántúl:
Somogy, Tolna és
Baranya megyék
Helyszín: Gunaras
Resort Spa,
Dombóvár-Gunaras

◄
ÉszaknyugatDunántúl:
Győr-Moson-Sopron,
Vas és Veszprém
megyék
Helyszín:
Vasvirág hotel,
Celldömölk

▼ Délkelet-Magyarország: Bács-Kiskun,
Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád és Békés megyék
Helyszín: Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas

▲ Északkelet-Magyarország: BAZ, Szabolcs-Szatmár,
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyék
Helyszín: M3 Archeopark, Polgár

▲ Központi régió: Komárom-Esztergom, Fejér,
◄ Nógrád, Pest, Heves megyék és Budapest
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Nehéz évkezdet: Afla és Schmallenberg
– Holstein küldöttgyűlés Domonyvölgyben –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Idei évünk első negyedét a gazdálkodás terén a takarmányok és
így az árutej aflatoxin szennyezettsége, a tenyészállat-forgalom
területén pedig a Schmallenberg vírus megjelenésének veszélye
árnyékolta be. Mivel mindkét téma jelentősen befolyásolja majd
az év gazdaságossági mutatóit, ezévi hivatalos küldöttgyűlésünket e két tárgykör szakavatott ismerőinek előadásával kívántuk
bevezetni. Dr. Nagy Balázs a NÉBIH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának igazgatóhelyettese az aflatoxin fertőzöttségről beszélt. Kiemelte: kizárólag hatósági eszközökkel
az Aspergillus flavus toxintermelő törzsei elleni védekezés nem
megoldható. Véleménye szerint a hazai szemes kukoricának csak
15%-a fertőzött a toxinnal, s a tejtermelők az összes kukoricának
is csak 15%-át etetik fel. Várhatóan a következő évtizedben 6-7
alkalommal kell valamilyen típusú erős toxinfertőzésre számítanunk. Kitért a probléma takarmányozási megoldási lehetőségeire is, melyből pezsgő eszmecsere következett.
A Schmallenberg vírussal kapcsolatos aktuális információkat
dr. Nemes Imre, a NÉBIH elnökhelyettese, az Állategészségügyi
és Állatvédelmi Igazgatóság vezetője tárta a hallgatóság elé.
A kórokozóval kapcsolatos aktuális információkat a lap 52. oldalán olvashatják.
Április 17-én XVII. alkalommal vártuk a a tagság által választott
és alanyi jogú küldötteket, meghívott vendégeinket és támogatóinkat a 24 éve alapított Holstein Egyesület küldöttgyűlésére,
ahol a 96 szavazásra jogosult 58%-a (60 fő) fogadta el meghívásunkat.
Kiss Ferenc elnök bevezető előadásában kifejtette: ugyan a tenyészeteknek eltérő környezeti és termelési viszonyok között
kell fenntartani tevékenységüket, de egy dolog közös bennünk:
valamennyiünk a tisztességes munkából, az eredményes tejtermelésből kíván megélni. Minden olyan tényező, amely e szándékot veszélyezteti, aggodalommal tölti el a gazdálkodót. Sajnos
több ilyen is adódott az elmúlt időszak során. A globális kérdésekre nem igazán tudunk hatni, de mindent el kell követnünk,
hogy a helyi kockázatokat csökkentsük.
Az időjárás nem kedvezett a tömegtakarmányok termesztésének, de még ebben a helyzetben is voltak, akik okszerű gazdálkodással, ügyes praktikákkal és óriási szerencsével mérsékelni
tudták a bajt, sőt voltak, akik kiváló eredményeket értek el. A
károsodás késői hatásai a toxinproblémákkal most jelentkeznek.
A vemhes üsző export piacon is nehézségek jelentkeznek, hiszen hagyományosan jó piacainkat gazdasági nehézségek sújtják
és egyre szigorodnak az állategészségügyi feltételek, amelyek
mind csupán a piaci manipuláció intézményes eszközei.
A megtermelt tej értékesítési mutatói a hazai fogyasztási szokások változása és a jövedelemviszonyok hatására alakulnak.
A kereslethez kell igazítani a termelésünket, fontos, hogy a
tejtermelők folyamatosan keresleti piacot tudjanak kialakítani.
Meg kellene tanulnunk úgy termelni, hogy a kereskedő akarja
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a termékünket. Jelenleg emelkedő árakban jelentkező keresleti
piac figyelhető meg, s a beszállított mennyiség is csökken egész
Európában. Ez a trend az azonnali piacok emelkedő áraiban is
jelentkezik. A megtermelt tej csakis kiváló minőségű lehet, a mai
piaci viszonyok nem tűrnek el mást. Ehhez a megfelelő tudást
kamatoztatni kell, jó munkaerőt kell foglalkoztatni, s az ilyen
munkaerőnek tisztességes bért is kell fizetni.
A termelés biológiai alapjainak ágazati szintű fejlesztése, a nemesítő munka Egyesületünk feladata. Ennek a munkának az
eredményét objektív mérőszámok mutatják; a fajlagos termelési
mutatók emelkedő tendenciája jól látható, de van még tennivalónk a hasznos élettartam és a szaporodásbiológiai paraméterek
javításában.
A hazai tenyésztés magas színvonalát, a magyar tenyésztők
munkáját dicséri a Holstein Európa Bajnokságon elért kiváló
szereplés is. Sikerült megőrizni vezető pozíciónkat a közép-kelet-európai mezőnyben és külön említést érdemel az elsőborjas
biharnagybajomi tehén, aki kategóriában az előkelő negyedik
helyezést érte el.
Bognár László ügyvezető igazgató az öt összevont régiós rendezvény tapasztalatait emelte ki, ahol a küldöttek megjelenési
aránya kiemelkedő volt, s az ott elhangzott időszerű előadások élő, interaktív beszélgetéseket generáltak. Az itt elhangzott
problémafelvetésekre később a hatóság is pozitívan reagált, köszönhetően egységes képviseleti rendszerünknek, melyben a tenyésztőszervezetek nem egyenként, hanem közösen, összefogva
jelennek meg. Így vagyunk megkerülhetetlenek, s így tudunk
erőt felmutatni.
Jó döntésnek bizonyult, hogy a tenyésztőszervezetek tulajdonrészt szereztek a teljesítményvizsgálatot végző szervezetben. A
küllemi bírálat népszerűsége világszerte növekszik, hiszen egy
termelésellenőrzött és bírált állomány mindenhol nagyobb értékkel bír.
Széleskörű együttműködésben állunk a tenyésztési hatósággal, a
tenyésztésszervezés szereplőivel.
Szakmai ágazati lobbi tevékenységet folytatunk, részt veszünk
a törvénytervezetek véleményezésében. Jól vizsgázott új területi
képviseleti rendszerünk, ősz óta Ari Melinda tenyésztési mérnökként erősíti a csapatot. Koordináljuk és igazolások kiállításával segítjük a támogatások tenyésztőkhöz való eljutását, melyeknek ma is a tejtermelők a legnagyobb igénylői.
Webes fejlesztésünk folyamatos, a mobil web alkalmazás is a
tenyésztők rendelkezésére áll, ezt az m.holstein.hu címen érhetik el okostelefonjaikkal. Regisztrációhoz kötötten elemzések
és kutatások is végezhetők a honlapon keresztül. A származási
igazolások biztonságát fokoztuk, ennek új, kibővített tartalma
tesztverzióban rendelkezésre áll. Keressék elektronikus kiadványainkat is. Közösségi facebook oldalunk elérése meghaladta
130.000-et, s a legismertebb videomegosztó oldalon is megtalálnak minket.
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A tavaly kialakított rendszer – melyben a küllemi bírálók területi
igazgatókká is váltak, feladatköreik kibővültek, s a kapcsolattartás és információáramlás gyorsabb, naprakészebb lett – segíti a
tenyésztők munkáját. Ezzel vezette fel 2012-ről szóló munkabeszámolóját az Egyesület tenyésztésvezetője, Kőrösi Zsolt.
Öt bíráló 32.424 egyedet bírált, közülük 29.619 volt első laktációs, ami örvendetes, hiszen ezek az állatok adják a TÉB alapját. A
fizetős bírálatok száma megközelítette a 15.000-et, ebből 12.000
volt első laktációs egyed. Ez a szám az 1:5 bírálati arány következménye. 585 bikanevelő tehén került kijelölésre, bikabírálat
nem volt. Szemegyeztető bírálatot négy alkalommal tartottunk.
A bírálati eredményeket és a fő bírálati tulajdonságokat tekintve
folyamatosan javuló számokat tapasztalunk a tudatos tenyésztői
munkának köszönhetően. A láb- és lábvég-tulajdonságokban javulás történt az előző évekhez képest, de a tőgy- és testpont is
folyamatos fejlődést mutat, a termelési eredmények is nagyon
jelentősen emelkedtek.
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A három regionális kiállításon jól szerepeltünk. A három mesterséges termékenyítő állomás ITV-ben 45 kisbikát indított (19-et a
Bos-Genetic Kft., 22-t a Génbank-Semex Mo. Kft. és négyet az
OMT Zrt.), ez az alapja a megbízható nemzeti TÉB-nek. Ma már
olyan magas genetikai értékű fiatal tenyészállatok indulnak ivadékteljesítmény-vizsgálatban, melyek a világ csúcsgenetikáját
képviselik. Négy alkalommal közöltünk új tenyészértéket, va2013/2

lamennyit CD-n. Nőivarra 5304 próbalapot és 5154 származási
igazolást adtunk ki, 405 KPLSZ-re érkezett igénylés, ebből 330
import egyed volt. Rekordszámú, 83 aranytörzskönyves tehenet
avattunk.
2012-es laktációs zárásunk beltartalmi és mennyiségi mutatóiban is kimagasló. Tavaly bevezettük új védjegyünket „Törzskönyvezett Holstein-Fríz Állomány – Minősített Tenyészállat Előállító Üzem” néven, melynek mára már 30 tenyészet
felelt meg.
Török Zoltán gazdasági vezető pénzügyi beszámolójában elmondta:
A 2012. évet 365.481 eFt-os egyező mérleg főösszeggel, 26.151
eFt eredménnyel zártuk. Rendkívüli, váratlan gazdasági esemény nem történt, likviditásunk folyamatosan kiváló volt. Tovább tudtuk növelni már eddig is jelentősnek mondható tartalékainkat, ami biztos hátteret nyújt a további gazdálkodáshoz.
A tervnek megfelelően zártuk a holstein-fríz tenyésztési rendszer fejlesztését. Kiemelt területként nagy figyelmet fordítottunk
kintlévőségeink kezelésére, s ennek eredményeként 10%, és 2,5
millió Ft alá csökkent a 360 napon túli belföldi vevőkövetelések
(túlnyomó részben tagdíjak) aránya. Összességében elmondható, hogy a 2012. gazdasági évet a költségvetési tervnek megfelelően teljesítettük, működésünk szilárd gazdasági-pénzügyi
alapokon nyugszik, a következő év-évek gazdasági kilátásai bíztatóak. 2013-ra 537.350 eFt összbevétel és 507.520 eFt összes
költség és ráfordítás mellett 29.830 eFt eredményt tervezünk.
Dr. Tatár Gyula a Felügyelő Bizottság elnöke röviden foglalta
össze az Egyesület gazdálkodását.
Álláspontjuk szerint a HFTE vezetése a jó gazda gondosságával
vezette az egyesületet 2012-ben, jól gazdálkodtak a rájuk bízott
eszközökkel, értékekkel. Az egyesület pénzügyi helyzete stabil
volt, a bizottság tagjai optimisták a jövőt illetően is. A biztos
háttér is tartogathat kockázatokat, hiszen az egyesületre is hatnak a makrogazdasági folyamatok. A független könyvvizsgálói
jelentés szerint „az egyszerűsített éves beszámoló a Holstein-fríz
Tenyésztők Egyesülete 2012. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet
ad.”
A küldöttgyűlés a 2012. évi pénzügyi és munkabeszámolókat,
valamint a 2013-ra vonatkozó pénzügyi és munkaterveket nyílt
szavazással egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül
fogadta el.
A meghívóban közölt hivatalos napirendet a szakmai elismerések átadása követte:
Ezüstkanna-díjjal értékeltük a legmagasabb standard első(33167 0447 1 Gyúró, 16.705 kg tejtermelés; Milkmen Földesi
Tejtermelő Kft., Paks) és többlaktációs (30057 8266 1 Nemes,
21.221 kg tejtermelés; Milkmen Földesi Tejtermelő Kft., Paks)
tehenek tulajdonosát.
Munkájával a Mestertenyésztő minősítést érdemelte ki: Kővágó Ignác (Lakto Kft.) és Molnár József (Hajdúböszörményi Mg.
Zrt.) Elismerő plakettet vehettek át a Holstein Európa Bajnokságon tehénnel megjelent tenyészetek képviselői: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.; Bicskei Mezőgazdasági Zrt.; Lakto Kft.,
Dabas; Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezet, Tiszalök; Dézsi
Imre, Nagyhegyes.
Az év tenyészbikája címet ismét 19530 BG E. T. Shottle-ET
nyerte el, 105 tenyészet 9500 kg feletti laktációs teljesítményét
is elismertük, közülük idén 60 tenyészet került a tízezresek táborába.
www.holstein.hu
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Küldöttgyűlés 2013
►▼Bevált helyszínünkön, Domonyvölgyven 190 fő – köztük 60 küldött
– részvételével tartottuk az egyesület ezévi legfontosabb rendezvényét.
Az addigi télies időjárás ez alkalommal végre kedvesebb arcát mutatta,
s a jelenlévőknek így a szabadban is lehetőségük adódott egy kis baráti
beszélgetésre, szakmai konzultációra.

▼A küldöttek a 2012. évi beszámolókat,
s a 2013-as terveket is egyhangúlag fogadták el.

▼Ilyen neves szakmai grémium előtt nagy siker a díjak átvétele.
Idén mindkét Ezüstkanna-díj a paksi Milkmen Kft. polcait ékesíti, a
díjakat Mayer Győző és Ambrus Zoltán tulajdonosok vették át.

▲▼ Példaértékű munkájával Mestertenyésztő plakettet érdemelt
Kővágó Ignác, a dabasi Lakto Kft. ügyvezető igazgatója, és
a Hajdúböszörményi Mg. Zrt. ágazatvezetője, Molnár József.

▲ 33167 0447 1 Gyúró és 30057 8266 1 Nemes bemutatását
és családfáját Gamós András tulajdonos mondta el.

Egyesületi Elismerő Plakett kitüntetést a márciusi Európa Bajnokság
résztvevő vehettek át, hiszen részvételükkel erősítették hazánk holstein
tenyésztésének kontinens-szintű elismerését.
► A Biharnagybajomi Agrár Zrt. nevében Madar László ágazatvezető,

▲ a Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major részéről
Andrássy István telepvezető,

▲ a dabasi Lakto Kft-től Kővágó Róbert és Szeghy Sándor,
▼ a tiszalöki Szabadság Mg. Szövetkezet nevében Tóth Ferenc telepvezető,

▲ és Nagyhegyesről Dézsi Imre vette át az elismerést
Kiss Ferenctől és Bognár Lászlótól.

▲2012. év valamennyi TÉB futtatását 19530 BG E. T.-ShottleET vezette, így teljesítményével egyértelműen kiérdemelte az
„Év tenyészbikája” elismerő címet. Súlyos és rangos elismerését a bika büszke és eredményes tulajdonosa, a Bos-Genetic
Kft. képviseletében dr. Monostori István ügyvezető vette át.

Az ország standard laktációs termelése idén haladta meg először a 9000 kg-ot (9058 kg). Ennek megfelelően kimagaslóan sok, 105 telep
9500 kg feletti teljesítményét tudtuk egy-egy elismerő oklevéllel jutalmazni. Itt csak az 50 tehén alatti és azt meghaladó létszámú lista első
három helyezettjét tudjuk bemutatni, de a következő TTÖ CD mellékleten (2013. augusztus) minden átvevőről készült képet megtalálnak.

▲▼50 laktációt zárt egyed feletti telepek között legmagasabb – 12.918
kg – termeléssel a Herceg-Farm Kft. (átvevő: dr. Herczegh Károly) volt az
első, őket 12.350 kg-mal a Milkmen Kft. (átvevő: Gamós András) követte,
12.148 kg-mal harmadik a rohamosan fejlődő Komáromi Mg. Zrt. lett.
Mészáros Ferenc ágazati igazgató nem is rejtette el örömét. ►

◄ A kisebb (50 alatti létszám) kategóriát 11.738 kg-mal Sarudról
Terhes Sándor fölényesen nyerte,
▼ második Dézsi Imre lett 10.183 kg befejési átlaggal,
▼ s 9977 kg-mal a berettyóújfalui Ádány József állhatott fel a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára.
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Tenyésztési aktualitások
XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Szakkiállítás és Vásár, Hódmezővásárhely
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
Kőrösi Zsolt
tenyésztésvezető, területi igazgató, HFTE
A korábbi évek hagyományait folytatva került megrendezésre
Hódmezővásárhelyen az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda
Napok Szakkiállítás és Vásár április 26-28. között. XX. születésnapját ünnepelte a kiállítás, amely az évek alatt az ország legjelentősebb mezőgazdasági kiállításává nőtte ki magát. Ma már
aki a szakmában számít, az igyekszik ezen a rendezvényen megjelenni, akár kiállítóként, akár vendégként. Üzletek köttetnek,
vélemények cserélnek gazdát, tapasztalatokban gazdagodnak a
résztvevők, és aki tenyészállatával is megjelenik, akár díjakban
is gazdagodva térhet haza.
Bírálat
A show-bírálat hangulatát mindig meghatározza a bíró személye. Idén a bírálatra Spanyolországból kértünk fel vendégbírót.
Választásunk Jaume Serrabassa Vila-ra esett, hiszen a korábbi
években már személyes tapasztalatunk alapján meggyőző bírálatról tett tanúbizonyságot a show-bírói képzéseken. Ezen kívül
számos nemzetközi nagy kiállításon igazolta tudását világszerte és a fribourgi EB győztes spanyol csapat országbírójaként is
jól szerepelt. Nem csak bíróként, de tenyésztőként is sikeres. 20
hektáron gazdálkodik családjával és számos nemzeti, ill. regionális kiállítás győzelmet ért el tenyészállataival, valamint elnyerte Katalónia legjobb tenyésztője címet is.
125 egyed vett részt a megmérettetésen, hogy a nap végére eldőljön, ki lesz a huszadik ünnepi kiállítás és egyben a nemzeti
show győztese. 10 kategóriában értékelte a bíró a bemutatott
egyedeket. Három korosztályos győztes és tartalék győztes nyakába került szalag a bírálat során.
A tehenek között a legszebb tőgy is kihirdetésre került minden
osztályban, akik a végső összevetésben is részt vettek a kiállítás
legszebb tőgye cím elnyeréséért. Ezt a Bakony HO-LI Kft. Csiri
nevű tehene nyerte.
A tenyészetek versenye ismét izgalmas pillanatokat hozott, ahol

a győztes csapat a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. hármasa lett.
Ezt követte a nemzeti bajnokság talán legizgalmasabb pillana-

ta ahol a 2013. évi győztes egyed kiválasztására került sor. A
feszült pillanatokat követően Dézsi Imre nagyhegyesi tenyésztő
Dézsi Charge Margó nevű tehenének farára csapott a bíró, ami
egyben a Grand Champion címet is jelentette egyúttal a tehénnek.

A mezőhegyesi Boukje kapta a Reserve Champion címet.
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Felvezetők ügyességi versenye
Talán a kiállítás ezen programjának legnépesebb mezőnye vágott neki a versengésnek szombaton, mikor 27 nevezett versenyzővel megkezdődött a felvezetők ügyességi versenye.
Látványos, izgalmas színfoltja a rendezvény programjának, ahol
a fellépő párosok az összhangjukról, az egyedek idomítottságáról adnak tanúbizonyságot. A sokak számára már jól ismert
akadálypálya mindig hoz meglepetést még a legrutinosabb versenyzőknek is. Így történt ez idén is, hiszen olyan versenyzőket
köszönthettünk a győztes hármasban, akik korábban még nem
remekeltek ilyen eredménnyel.
A győztes páros Bata Imre és Linda lettek 135 ponttal megelőzve Thury Esztert, aki Szellővel versenyzett. A harmadiknak
befutó duó Baranyi Sándor és Bimbó volt. Gratulálunk minden
résztvevőnek!

Fejési-nyírási bemutató
Nagyszámú érdeklődő kísérte figyelemmel a nyírási és fejési bemutatót, amely az idei évben egy látványos elemmel egészült
ki. A bemutatóra érkezett Novák Edith képző- és iparművész,
aki színes tehénfestésével tette szemléletessé az egyed néhány
alapvető anatómiai szervét, segítve ezzel jobban megérteni a
mozgás, az emésztés és a tejtermelés folyamatát.
Kollégám Sebők Tamás tolmácsolásában bepillantást nyerhettek az érdeklődők a felkészítés kulisszatitkaiba, valamint a fejés
folyamatába, megismerkedhettek annak élettani hátterével és a
fejés technikai eszközeivel egyaránt.

Fiatal felvezetők versenye
Az előző évekhez hasonlóan vasárnap rendezték az Ifjú Holstein-tenyésztők XVI. Országos Felvezető Versenyét. A tenyésztők számára is megnyugtató érzés, amikor azt láthatják, hogy
a felnövekvő generációban is megvan az a lelkesedés, ami az
állattenyésztéshez elengedhetetlen. A vasárnapi felvezetői ver2013/2

senyre jelentkezők olyan fiatalok, sok esetben még gyerekek,
akik időt, energiát nem sajnálva gyakorolnak azért, hogy ezt a
versenyt megnyerjék. A program mégsem egy játék, komoly
szabályai vannak. A bíró személye sem elhanyagolható, hiszen
a Spanyolországból érkező show bíró, Jaume Serrabassa választotta ki a négy legjobban felkészült versenyzőt.
Ez egy összetett verseny, ahol elsősorban a felvezető munkája kerül a középpontba. A bíró többek között azt figyeli, hogy
milyen szinten van betanítva az üsző. Milyen az összhang állat
és felvezetője között. Fontos, hogy az üsző mozgása, haladása
folyamatos legyen. Ezen kívül egyfajta metakommunikáció zajlik a bíró, valamint a felvezető között, hiszen a felvezetőnek
folyamatosan figyelnie kell a bíró instrukcióit, amit a lehető legjobban végre is kell hajtani.
Idén a 14 indulóból a legjobb ebben a műfajban Korhammer
Norbert volt Deszkről, második a hódmezővásárhelyi Halász
Melodi, a harmadik helyezett a szintén vásárhelyi Banga Anita,
a negyedik pedig Deszkről, Bajusz Dóra. A verseny díjazása az
előző évekhez hasonlóan alakult, az első helyezett egy üszőborjúval térhetett haza. A további három helyezett jutalma egy-egy
bárány volt.

Az első helyezett, 12 éves Korhammer Norbert rutinos versenyzőnek számít, már ötször indult ezen a versenyen. Kétszer volt
második helyezett és egyszer negyedikként végzett. Pécsen tanul általános iskolában, ahol fotó és elsősegély szakkörre is jár,
de a nyári szünetekben vagy amikor csak ideje engedi, Deszken
tartózkodik a tehenészeti telepen, ahol minden percét lekötik a
tehenek. Nem ritka, hogy kint alszik az ellető istállóban, mivel
ott érzi magát a legjobban. Különleges kapcsolatban van az általa betanított üszővel, amire a bíró indoklásában is kitért.
www.holstein.hu
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Egyesületi élet
Szarvasmarhatenyésztés díjai

A Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége 1999-ben Csukás Zoltán professzor emlékére díjat alapított, melyet minden
évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda napok díjkiosztó ünnepségén adnak át. A díj - amely bronz emlékplakett,
díszoklevél és 500 eurónak megfelelő pénzösszeg - odaítéléséről
kuratórium dönt. A díjat ez évben szakmai tevékenységének elismeréseként Zándoki Béla érdemelte ki.

Zándoki Béla laudációját Bognár László a Szarvasmarha Tenyésztők Szövetségének főtitkára olvassa fel.

HOLSTEIN-FRÍZ FAJTA DÍJAI

Holstein-fríz szűzüsző I. kategória
Első helyezettje: a 103 katalógusszámú 30891 9249 5 TÓBIÁS
Apja: 22403 Ladys-Manor Ruby D Shout-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás

Második helyezettje: a 112 katalógusszámú 30368 9583 7 TOBAK
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Ráduplázott az „Év tenyésztője”
Minden évben az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon adja át a HFTE elnöke
AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet.
Ez az első alkalom, hogy a díjat
valaki másodszorra kapja meg.
Ő Madar László, a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. ágazatvezetője,
aki 2010-ben egyszer már elnyerte
ezt a rangos elismerést.
1965. október 19-én született Sárrétudvariban.
1984-ben szarvasmarha tenyésztő
technikusként végzett a Balásházy
János Mg. Szakközépiskolában. Az
állatok szeretete és a mindennapi
rendszeres munkavégzés szülői indíttatásra, míg a szarvasmarha tenyésztés iránti elkötelezettség tanáraitól szerzett ismeretek
hatására alakult ki benne.
1988 év elején került a Biharnagybajomi Dózsa Termelőszövetkezet tejtermelő tehenészetébe, mint műszakvezető.
A fajta-átalakító keresztezéskor részt vett a tenyésztői munka
szervezésében.
1995-től szarvasmarha ágazatvezetőként folytatta a munkát.
Vezetése alatt a gazdaság laktációs termelési eredménye elérte a közel 11 ezer kilogrammot. Részt vesznek a hazai ivadékteljesítmény vizsgálati programban.
Rengeteg energiát és időt áldoz a hazai kiállításokra, amelyeken nagy állatlétszámmal mindig eredményesen szerepelnek.
2009-től négyszer egymás után nyerték meg a Nemzeti Holstein Show csapatversenyét.
Az elmúlt évben a Debreceni Farmer-Expo és az Alföldi Állattenyésztési Napok Nagydíjas tenyésztője. Idén Fribourgban a
Holstein Európa Bajnokságon az általa tenyésztett Mimi volt
a hazai csapat legeredményesebb szereplője. 2008-tól Mestertenyésztő.
Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Első helyezettje: a 216 katalógusszámú 32455 9939 5 RÓZSI
Apja: 19732 Regancrest Dolman-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény

Harmadik helyezettje: a 114 katalógusszámú 30804 2934 9 NYITRA
Apja: 22247 Springway Caruso-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt.

Második helyezettje: 206 katalógusszámú 30350 7756 6 BRUMI
Apja: 21425 Gen-Mark Stmatic Sanchez
Tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
16 Holstein Magazin
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Egyesületi élet
Harmadik helyezettje:
a 207 katalógusszámú 31703 6631 4 PARÁZS
Apja: 22280 DE-SU Oman Goli-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Jászkiséri Laktored Kft.

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Első helyezettje: a 309 katalógusszámú 32835 5129 4 HAVAS
Apja: 21643 Willow-Marsh-CC Gabor-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major

Második helyezettje:
a 307 katalógusszámú 32312 3454 5 GOLGOTA
Apja: 18601 M.Búzakalász Kuba Vitus
Tenyésztő és tulajdonos: Mocsai Búzakalász Szövetkezet

Harmadik helyezettje:
a 303 katalógusszámú 30232 8822 6 JULI
Apja: 22258 Kings-Ransom P Richman-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.
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Jaume Serrabassa Vila
1970-ben született Barcelona
mellett. Jelenleg is itt él családjával és vezeti a 14 tehénből
álló kisgazdaságot, a 20 hektáron gazdálkodó Comas Novas
farmot. A 14-ből négy excellent
tehén, amelyből három már kétszeresen is magáénak tudhatja
e címet, további négy tehén VG
bírálatot kapott. A kis telepen élő tehenek átlag bírálati pontja
87,5 VG, átlagtermelésük 9600 kg tej, 3,5% zsír és 3,15% fehérje beltartalommal.
Jaume Serrabassa és tehenei a nyolcvanas évek második felétől állandó résztvevői Spanyolország regionális és nemzeti
kiállításainak.
Főbb eredményei: 1995 és 1999 Reserve Champion tehén
(Spring Show); 1995 és 2004 Nemzeti Junior Grand Champion
A catalunai regionális kiállításon 2003-ban Junior Champion,
majd öt alkalommal Champion díjat nyert teheneivel és megkapta Cataluna Legjobb Tenyésztője címet is.
Jaume 1998 óta tagja a Spanyol Holstein Egyesület (CONAFE)
bírói csapatának. Spanyolrszágban számtalan regionális kiállítás mellett többször bírálta a Nemzeti Show-t is. A show-bírálatok mellett többször kérték fel állatfelkészítő és felvezető
versenyek bírálatára, valamint állandó résztvevője a fiatalok
részére szervezett bírói iskolának is. Külföldi bírálatai során
megfordult Olaszországban, az Azori-szigeteken, Columbiában, Angliában, Írországban, Finnországban, Lengyelországban és Portugáliában, s most már Magyarországon is.
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Első helyezettje: a 406 katalógusszámú 30230 8811 4 PERO ELI
Apja: 19223 England-Schill Deann 58A-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Körös 2000 Kft., Újiráz

Második helyezettje:
a 408 katalógusszámú
32748 6796 6 NUSI
Apja: 21556 Wa-Del
Junction-ET
Tenyésztő és tulajdonos:
Geo-Milk Kft., Sárospatak
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Harmadik helyezettje: a 412 katalógusszámú 30232 8386 5
BIHARNAGYBAJOM BOLTON SZABIN
Apja: 19511 Sandy-Valley Bolton-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén V. kategória
Első helyezettje: az 502 katalógusszámú 30232 8322 1
BIHARNAGYBAJOM FIBRAX MIMI
Apja: 20895 San Fiorino Step Fibrax
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Holstein-fríz tehén VI. kategória
Első helyezettje:
a 617 katalógusszámú 33232 0011 9 MÓDÉ
Apja: 17830 MAGOR GB Baroque Allen-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Második helyezettje:
a 610 katalógusszámú 30232 7838 0 SÓLYOM
Apja: 19467 Sildahl Airraid
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: az 510 katalógusszámú 30350 6767 5 COBI
Apja: 20104 Wiesenfeld Mr Shot-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Harmadik helyezettje:
az 509 katalógusszámú 33082 2302 1 SZERÉNKE
Apja: 22094 Rockymountain Marker-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Hód-Mezőgazda Zrt., Hódmezővásárhely
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Harmadik helyezettje:
a 602 katalógusszámú 30232 8017 6 LUJZA
Apja: 21395 Crockett Chicago
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

www.holstein.hu
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Holstein-fríz tehén VII. kategória
Első helyezettje:
a 712 katalógusszámú 30230 7828 5 PERO LEYLA
Apja: 20365 Picston Shottle-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Körös 2000 Kft., Újiráz

Második helyezettje:
a 808 katalógusszámú 30350 5641 9 EMMA
Apja: 17074 Altagen-I Merchant-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Második helyezettje:
a 704 katalógusszámú 39007 3178 4 BORCSA
Apja: 20681 Rauscher Marshall Master
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., Bóly

Harmadik helyezettje:
a 801 katalógusszámú 32278 2138 8 URKA
Apja: 18871 BG DISZK Champion-ET
Tenyésztő, tulajdonos: Petrobelli Farm Kft., Jásztelek

Harmadik helyezettje: a 714 katalógusszámú 31951 8187 1 CSIRI
Apja: 18174 Gavor
Tenyésztő és tulajdonos: Bakony Ho-Li Kft., Zirc

Holstein-fríz tehén IX. kategória
Első helyezettje: a 902 katalógusszámú
31332 0837 2 DÉZSI CHARGE MARGÓ
Apja: 18823 Rietben Charge-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Holstein-fríz tehén VIII. kategória
Első helyezettje: a 809 katalógusszámú 32505 8682 1 BOUKJE
Apja: 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
20 Holstein Magazin
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Második helyezettje: a 901 katalógusszámú 32238 4641 9 ONGA
JUCAR FODROS
Apja: 19403 Pasquero Jucar-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Fríz Kft., Onga

Harmadik helyezettje:
a 1003 katalógusszámú 32835 1181 8 HAMVAS
Apja: 17645 O-Bee Manfred Justice-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major

Harmadik helyezettje: a 907 katalógusszámú 30350 5100 3
NEFELEJCS
Apja: 19504 Jenny-Lou Marshall P149-ET
Tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
Holstein-fríz tehén X. kategória
Első helyezettje: a 1002 katalógusszámú 30117 4936 2 REMETE
Apja: 18700 BG Duty Durham-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.

A csapatverseny harmadik helyezettje
a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.,

második helyezettje az Agronómia Kft,, Deszk,
Második helyezettje:
a 1004 katalógusszámú 30232 5955 6 VIKTÓRIA
Apja: 18292 Keystone Potter
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

első helyezettje a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Területi Hírek
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A legszebb holstein-fríz nőivarú egyedek összevetése alapján a kiállítás nagydíját a 902-es katalógusszámú DÉZSI
CHARGE MARGÓ nevű tehén kapta, melynek apja: 18823
Rietben Charge-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Az összetett pontverseny kiírásának eleget tevő, legeredményesebben szereplő tenyészet részére.
A díjat kapja: a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt., aki a kiírás
alapján 64 pontot szerzett.
A díjat átadta: Berkó József területi igazgató, HFTE

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete az előző évekhez hasonlóan különdíjat ajánl fel:
A kimagasló termelési és tenyésztési eredményeket felmutató
gazdaságok tenyésztést irányító szakemberei közül évente egy
alkalommal, egy személy részére – az Alföldi Állattenyésztési
és Mezőgazda Napokon – AZ ÉV TENYÉSZTŐJE címet adományozza a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete.
Az év tenyésztője 2013-ban Madar László a Biharnagybajomi
Dózsa Agrár Zrt. ágazatvezetője. Gratulálunk a kitüntetettnek!
A díjat Bognár László, a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének ügyvezetője adta át.

A kiállítás Junior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapta a Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön major, a 309 katalógusszámú HAVAS 21643
GABOR apaságú vemhes
üsző bemutatásáért.
A díjat átadta: Jakab Lajos
területi igazgató, HFTE

A kiállítás legszebb tőgyű tehenének tenyésztője részére.
A díjat kapta a Bakony Ho-Li Kft., Zirc., a 714 katalógusszámú
CSIRI nevű, 18174 GAVOR apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Jaume Serrabassa Vila, a kiállítás bírája
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A kiállítás Intermediate Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., a 617 katalógusszámú MÓDÉ, 17830 MAGOR GB Baroque Allen-ET apaságú
tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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Holstein-fríz szaporítóanyag Hollandiából,
a Holstein-fríz hazájából!

A világ legnagyobb mesterséges állomásának
magyarországi kínálata
•
•
•
•
•
•
•
•

Legmagasabb hasznos élettartam
Gazdaságos tejtermelés
Kimagasló beltartalom
Egészséges tőgy és láb
Vörös színváltozat
Jó párosíthatóság
Változatos genetikai háttér
Megbízható társaság, legmodernebb technológiával!

Agroprojekt Kft. 8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 60/1
Tel.: 06-85-460-735 Fax: 06-85-560-132 Mobil: 06-20-428-0103
Email: crv@agroprojekt.hu www.agroprojekt.hu

Egyesületi élet
A kiállítás Senior Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja Dézsi Imre Nagyhegyesről, a 902 katalógusszámú
DÉZSI CHARGE MARGÓ nevű, 18823 Rietben Charge-ET
apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta: Harsányi Sándor
területi igazgató,
küllemi bíráló, HFTE

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt., a 809 katalógusszámú BOUKJE, 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ETapaságú
tehén bemutatásáért. Pénzjutalom: 200.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető

A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére.
A díjat kapja Dézsi Imre, Nagyhegyes, a 902 katalógusszámú
DÉZSI CHARGE MARGÓ nevű, 18823 Rietben Charge-ET
apaságú tehén bemutatásáért. Pénzjutalom: 500.000 Ft
A díjat és a pénzjutalmat átadta: Kiss Ferenc elnök és Bognár
László ügyvezető igazgató, HFTE
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A 2013. áprilisi tenyészértékbecslés eredményei alapján a legeredményesebb tenyészbika tulajdonosának vándorserleget
ajánl fel az egyesület.
19530 BG E. T. Shottle-ET tulajdonosa: Bos-Genetic Kft., Martonvásár
A díjat átadta: Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, HFTE

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete elismerő oklevéllel jutalmazza Madar Mártát és Mészáros Kittit, akik a 2013. márciusi svájci Holstein Európa Bajnokságon a Fiatal Felvezetők
Versenyén hazánkat képviselték, s eredményes részvételükkel
hozzájárultak a magyar csapat sikeréhez.
A díjat átadta: Bognár László, ügyvezető igazgató, HFTE
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Valiant

TM

Tőgyápoló termékcsalád minden
fejéstechnológiához

A legkiválóbb védelem a
hosszú életű tőgyekért
2013/2
Forgalmazza:
Interbos Kft. • 6436 Sükösd, Hősök útja 11/2.
www.abshungary.hu • tel.: +36 30 945 8583, +36 30 968 0330
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20 éves a rangos kiállítás Hódmezővásárhelyen

◄▲ A XII. Nemzeti Holstein Show lelátóin a nyári meleg és tűző
nap ellenére sokan kitartottak, de a nézők többsége a gyönyörűen összezárt és árnyat adó juharsor hűvöséből követte az
izgalmas felvezetéseket, összevetéseket.

▲ Valljuk be, nehéz dolga volt a bírónak.
▲ A hajdúnánási Nyakas Farmról 9249 Tóbiás, a holstein-fríz szűz
üsző I. kategória győztese nyerte el a kiállítás Junior Reserve Champion
címét. A szalagot Leskó Magdolna sárospataki ágazatvezető adta át.

▲ Az újirázi Körös 2000 Kft. 8811 4 Pero Eli tehene a
kiállítás Intermediate Reserve Champion tenyészállata.

► A legszebb tőgyek összevetésekor is népes mezőnyből kellett választania a bírónak. Végül a Bakony Ho-Li
Kft. 8187 Csiri-je mellett döntött.

▼ A kiállítás Senior Reserve Champion-ja
a későbbi Reserve Champion a mezőhegyesiek oly sok
megméretetésen már győztes tehene 8682 Boukje lett.

▲ A profi kép születése

▲ Itt és most Te vagy a legszebb!
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▲ Spanyol bírónk, Jaume Serrabassa Vila 7
órán át a forróságban is öltönyben végezte
feladatát, ítéleteivel a tenyésztők is elégedettek voltak.
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▼ Már a fribourgi Európa Bajnokságon és itt, a Hód-Mezőgazda Zrt. kiállítási
területén is az Alpha-Vet Kft. Anitech Állattenyésztési Szakáruháza mobil
fejőgépét használtuk.

▲ Az öröm pillanatai: kienged a feszültség, lehet lazítani.

▲ Érdemes nagydíjasnak lenni!

◄▲ „Fan klub”-ot is nyitottunk, kiállítási mellékletünkben
erről is találnak bőven képeket. Lehet csatlakozni!

◄▲ 20 éves az Alföldi Állattenyésztési Napok. Ebből az alkalomból azok a
résztvevők és szervezők, akik a két évtized alatt a rendezvény fejlesztésében
és mind kiválóbb lebonyolításában folyamatosan segédkeztek, bronz emlékplakettel térhettek haza. Bognár László az Egyesület, Kőrösi Zsolt a maga és a
felkészítő csapat nevében vette át kitüntetését Antal Gábor vezérigazgatótól és
Fekete Balázstól, a kiállítás főszervezőjétől.

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

◄▲ Huszonheten indultak pénzdíjas ügyességi versenyünkön.

▲ A győzelmet Bata Imre szerezte meg megelőzve Thury
Esztert és a harmadikként befutó Baranyi Sándort.

▼► Közönségprogramunkat egy kis marha anatómiával
színesítettük. Szó szerint. A tehén csontváza és „belsősége”
a szőrén megjelenítve ütős hatást keltett a látogatókban.

▲►▼ Öröm látni a jövő generációinak igyekezetét. A Fiatal Felvezetők Versenyén mind fiatalabbak is indulnak, s lányok is egyre többen. A 14 versenyzőből most Korhammer Norbert volt legérzékenyebb a bíróra, másodikként
Halász Melodi végzett, a harmadik helyezett Banga Anita, a negyedik Bajusz
Dóra volt. Valamennyien a dél-alföldi régió tenyésztői elhivatottságát erősítik.

Bonafarm Mezőgazdaság – megalapozott sikertörténet
Hódmezővásárhely, április 26-28., XX. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Az ország egyik legrangosabb – jubiláló – nemzetközi állatkiállítása most
is a genetika-, a tenyésztő-tudomány világszínvonalú csodáiról szólt. Több
mint 400 szakmai kiállító – állattenyésztő, agrárszolgáltató – mutatta be
termékeit a több tízezer szakmai látogatónak és a nagyközönségnek. Itt
volt mindenki, „aki számít” az állattenyésztési piacon.
A hazai nemesítésű, illetve a hagyományos magyar fajták mellett a világfajták uralták a kiállítást. A show-bírálatokon nagy tekintélyű, elfogulatlan
külföldi és hazai bírák mondtak véleményt. A világszínvonalú holstein fríz
bemutatót – jó ezt kimondani – már megszoktuk, ám a húsmarha kiállítás
tovább gazdagodott. Érzékelhető volt, hogy az ágazat pár éve fölívelő szakaszban van; javul a közgazdasági helyzete, ennek köszönhetően növekedett az állatlétszám és vele együtt a kiállítási szándék is.
Három év – két Nagydíj
Költséghatékony fejlesztések melléktermékből – szól a Bábolna Takarmány nagydíjas termékeiről az értékítélet. Három éven belül két nagydíjat
hozott a kitűnően csengő Bábolna Márkanév. Ilyen még nem volt a kiállítás húszéves történetében.
Az érdeklődőknek Kádár Péter takarmányágazati igazgató elmondta: a
pályázatra több mint 1000 takarmányipari termékünk közül választottuk
ki és küldtük el a legígéretesebbeket, amelyek az összes pályázati követelménynek megfeleltek. A fiatal állatok takarmányozására szolgáló
Protocell a treonin aminosavgyártás melléktermékéből gyártott értékes
baktériumfehérje. A kérődzők takarmányozására ajánlott AMINO-Koktél
termékcsalád egyik alapanyaga ugyancsak a hazai aminosav gyártás során
képződő melléktermék. A Hydro-Gel a naposbaromfit életének a legkritikusabb, kelést követő óráiban védi a kiszáradástól. E három termékünk
együtt érdemelte ki a Nagydíjat.
Csípőtelek: ami plusz van benne
A 2012 végén átadott 2500 férőhelyes Csípőteleki tehenészeti telepünk
a természeti erőforrás-gazdálkodásban, a gazdaságos tejtermelésben mutatott példáját harmadik díjjal ismerték el. /E kategóriában 1. díjat nem
osztottak ki./

A komplex innovatív gondolkodást – az állatjólét mellett – a talajművelés,
a takarmánytermesztés, a vízvagyon- és a tápanyaggazdálkodás összhangját és Csípőtelek szemlélet-formáló kisugárzó hatását ismerték el. Holstein-fríz üszőnk második díja – ebben a parádés genetikai értékű mezőnyben – ugyancsak nagy siker. Mindezek mellett az idén korábban elnyertük
a Vidékfejlesztési Miniszter Környezetvédelmi Innovációs Díját.
Jól esik és bíztató a szakma elismerése, ám a legfontosabb a mögöttük
meghúzódó innovatív, problémamegoldó teljesítmény.
Cél a jövő
A csípőteleki tehenészetünkben szerzett tapasztalatokról és a további terveinkről többen érdeklődtek. Ádám János újságírói kérdésekre válaszolva
elmondta, hogy új telepünkön az átállás nehézségein hamar túljutottunk /
nem titkoltan a szakembergárdánk is/. Teheneink elérték a korábbi magas
hozamokat. Tovább javult a tej egyébként is jó minősége: a szomatikus
sejtszám és csíraszám a korábbiakhoz képest lényegesen csökkent, szoros
összefüggésben a tőgyegészségügy jelentős javulásával. A vemhesülések
is jól alakulnak.
A jövőt firtató kérdésekről szólva a vezérigazgató elmondta: ahogy azt
a tulajdonos az elmúlt évben bejelentette, a Bonafarm Csoport – amely
jelenleg évente 350 ezer hízót bocsát ki –, további fejlesztéseket hajt végre
az élelmiszeriparban. Baranya megyében egy beruházó-partnerrel közösen
vágóhíd építését tervezik. Az új létesítmény évente 1 millió sertés vágására lesz alkalmas.

Egyesületi élet

Újabb Aranytörzskönyvesek a
Lakto Kft-nél Dabason
Dupla után tripla
Sebők Tamás
Az utóbbi években már szinte hozzászoktam, ha Dabasra megyünk 100.000 kg életteljesítményű tehenet avatni, akkor nem
magányos ünnepelttel kell, hogy számoljak. Ez így történt a legfrissebb avatás alkalmával is, hiszen egy komoly, három tehenet
érintő ünnepségre érkeztünk.
Szeghy Sándor áldásos munkájának köszönhetően három szépen
felkészített állat várta a dicsérő szavakat, akik közül ki nagyobb,
ki kisebb türelemmel hallgatta azokat. A tehenek mellett Kővágó
Ignác ügyvezető igazgató, családja és munkatársai is osztoztak a
nem mindennapi esemény örömében.
A három tehén és azok lányai az avatás napjáig összesen több
mint 700.000 kg tejjel gyarapították a Lakto Kft eredményeit.
31913 5995 5 Páva
Páva a legfiatalabb a sorban. (15660 Carol Prelude Mtoto×14928
Enyingi Solymár Prescott). A 11 éves tehén 8 borjával a háta
mögött 342 napos átlagos tejelő napokkal a háttérben nagyon
jó példája azon fajtában rejlő képességeknek, amelyek sajnos
Magyarországon az alacsony átlag laktációszám miatt sokszor
rejtve maradnak. Páva az első és a második laktációjában sem
érte el a 8000 kg-os standard laktációs termelést. Ezt követően
viszont beleerősített és a 3. és 4. laktációját már 12 és fél ezerrel,
majd, mint aki túl van a bemelegítésen 5. és 6. laktációjában 14
és fél ezerrel zárta a 305 napot. Mindezt egy magabiztos küllemmel a háttérben, hiszen 79-es végpontját harmadikos korára
sikerült a G+ osztályba erősítenie.
Kétszer ellett ikreket (egyszer üsző, egyszer bika ikrek). Összesen hat üszőborjából jelenleg az elsőszülött csupán az, aki már
nincs a gazdaságban, a két utolsó elléséből született üszői még
készülnek a tejtermelésre. Lányai összesen 117.664 kg tejjel a
hátuk mögött támogatják anyjukat a mindennapi munkában.
31913 5695 6 Klári
Klári 12 éves kilencszer ellett, régi nagy neveket felvonultató
pedigrével rendelkezik. A 13722 Master Mascot×13863 Natán
Cheaspeake párosítás kiválóan dolgozott. Küllemi szempontból
kiemelkedő eredmények ugyan nem gerjesztettek komoly reményeket – 76 G végpont –, viszont annak szinten tartása és
kiegyensúlyozott, folyamatosan emelkedő tejtermelése hozta a
telepi elvárásokat. 8136 kg-ról a hatodik laktáció végére 13.797
kg-ra felkúszó termelés magabiztosan érkezett. 9 borjából, 6
üszőjéből – kettő jelenleg még „kiskorú” – a legfiatalabb tehén, 20623 Brick apaságú elsőborjas lánya jelenleg 18.251 kg
tejtermelésnél tart – standard 11.335 kg –, az ezt megelőzően
született, jelenleg 100 napja termelő 18741 Medgyes Dörmögő Marty apaságú harmadik laktációs lánya közel 35.000 kg-os
életteljesítménnyel öregbíti a család hírnevét. Klári ága jelenleg
111.000 kg-nál tart.
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31913 5566 7 Cifra
Cifra a maga 12,5 évével és 10 ellésével a triumvirátus legidősebb tagja (15285 Vajháti Tatár Gibbon×7778 Robthom Royal
Weematt) mélyről indult, de magasra jutott. Első laktációját 76
pontos küllemi végponttal és 7900 kg-os tejtermeléssel zárta.
Erről a pontról megfontoltan ugyan, de magabiztosan erősödött
minden mutatója. 2009-re külleme 80 pontra, nyolcadik laktációjára termelése 12.660 kg-ra erősödött. Eddigi életteljesítménye
zsír plusz fehérje tekintetében meghaladta a 7000 kg-ot, szaporodásbiológiáját dicséri, hogy élete során mindössze 16 rakása
volt. 10 borjából 7 üszőt ellett. Elsőszülött – Lombardy apaságú – lányától hat laktáció és 73.167 kg tej megtermelése után
kellett, hogy megváljon a telep, további Tomahawk, Brick és
Calypso apaságú három lányával 164.000 kg tejjel a háttérben a
telep egyik legsikeresebb tehenét és családját ismerhettük meg.

Kővágó Ignác, családjával és munkatársaival az akkor legújabb Aranytörzskönyvesekkel.

31951 4255 1 Somi
Bakony Ho-Li Kft.
Csak „pengén”, csak fiatalosan
A Zirciek hetedik 100.000-ese feltűnően fitten várta az ünneplést. Szépen betanítva, igazi királynőként élte meg a ceremóniát.
13782 Primus apaság mellett a „nagy magyar” 10045 Dolgos
Valiant tűnt fel nagyapaként, aki – a hosszú évek alatti, közel
11.000 megkezdett első laktációs lányával – az igaz hőskort
idézte fel.
Somit rendkívüli élesség, kiváló konstitúció jellemezte. Kevés
olyan 100.000-est avattam, ahol a finomság ilyen mértékben kerekedett felül az erősségen. Somi kiugró tejelő jellegét, termelni
akarását siker koronázta. Elsősként 8538 kg megtermelt tejét
harmadikos korára 13.500 kg-ra emelte. Innen 10.000 alá soha
nem adta. 7. laktációjának beltartalma említésre méltó, hiszen
11.964 kg-os standard laktációját 496 kg-os zsírtermelés mellett
érte el. Szaporodásbiológiája fittyet hány korára, hiszen ebből a
szempontból élete során nem alkotott maradandót, 8 borját 32
rakásból ellette meg, viszont az utolsó ellését követően elsőre
vemhesült! Családalapítóként, a mindössze három üszőborjával
nem tartozik az „igazi nagycsaládosok” közé. A háromból sajnos
jelenleg csupán egy Fibrax apaságú üsző várja tehénné érését
….és a telepi szakemberek reményeként a születendő utódnak –
utódoknak – köszönhetően Somi bőgését sokáig visszhangozzák
még a Bakony lejtői.
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Ez a kép nem egy kiállítás harmadik laktációs osztálygyőztes tehenének a hátvonaláról
készült, bár akár az is
lehetne.
Ez Somi közel 12
évesen, olyan feszes
ágyékkal, egyenes, éles
háttal, amelyért sok,
nála jóval fiatalabb társát is megdicsérnénk!
Az oklevelet Andocs
Róbert, Mayer Judit,
Vizer Zoltán, Ashboth
Attila és Csomai Tamás vették át.

Kiváló tejelő erő és bimbóhelyeződés, párhuzamos lábak: tökéletesen ötvöződnek Katiban.

Dr. Kovács Ferenc állattenyésztési igazgató és kollégái, Végh
Miklós, Kodena Lajos, Szemán Róbert és Bottka Tamás, Katival.

30160 7707 3 Kati
Kisalföldi Mg. Zrt.
A tejelő erő diadala
Kati, a Kisalföldi Mg. Zrt. negyedik 100.000-esének pedigréje, nagy neveket rejt magában. A kilencvenes évek sztárbikája
12523 Kiváló Blakstar apasággal és 10748 Eclipse nagyapasággal Kati egyike azon több ezres populációnak, akik e két bikát
tisztelhetik őseikben, nála viszont e két „gigász” párosítása rendkívül jól illeszkedett az anyai igényekhez.
A közel 13 éves tehén laktációi 9100 és 13.000 kg standard laktációs termelés között ingáztak, napi csúcsa 52,4 kg volt. Egyik
nagy erénye a szaporodásbiológiájában rejlett, mert átlag 330 tejelő napok mellett mindössze 25 rakásra volt szüksége a 10 borjú
világrahozatalához. A született borjak ivararánya már kevésbé
volt szerencsés, mert a tízből mindössze három üsző született.
Három lánya viszont nagyon szépen „csatarendbe” állt. A második elléséből született tehén harmadik laktációja kezdetén – közel 26.000 kg tej megtermelése után – ugyan selejtezésre került,
azonban másik két lánya, egyik a harmadik másik az ötödik laktációja kezdetén, eddig több mint 64.000 kg tejjel a hátuk mögött
élik vígan életüket további ezer társukkal Nagyszentjánoson.
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Avatások tavasszal
Berkó József

A tavasz egyik legesősebb napján sikerült
felavatni a Minősített
Tenyészállat Előállító
Üzem táblát a Nagykun
2000 Mg. Zrt. kisújszállási telepén. Sebők
Gábor ágazatvezető és a
telep dolgozói – kihasználva a néhány esőmentes pillanatot – büszkén
vették át a minősítő oklevelet.
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Március végén a Dél-Pest Megyei Mg. Zrt. törteli telepén volt az
első kettős avatás. Mérföldkőhöz érkezett a gazdaság, mikor a
2467-es Liberó a tenyészetből elsőként bekerült az Aranytörzs-

A harmadik összevont ünnepség csupán technikai okok miatt
nem esett egy napra. A Kunhalom Agrária Kft. fegyverneki telepén a 1344-es Emese kapta meg az aranytörzskönyvi besorokönyvbe. Ez az ünnepélyes pillanat kiváló alkalom volt arra,
hogy a jól megérdemelt Minősített Tenyészállat Előállító Üzem
táblát is felavassák a telep bejáratánál. A minősítő okleveleket
Szilágyi Dezső vezérigazgató, Medveczki József ágazati igazgató és kollegái büszkén vették át.

A következő dupla avatásra a Komáromi Mg. Zrt. csémpusztai
telepén került sor. A 9387-es Sólyom már a sokadik százezer literes a tenyészetben. Aranytörzskönyvi oklevelének átvételét itt
is összekötötték a Minősített Üzem tábla kihelyezésével.

lását, a tenyészet
történetében második alkalommal.
Majd pár nappal
később a minősítő
tábla is felavatásra került. Az okleveleket Kóródi
József ügyvezető,
Ökrös Pál telepvezető és kollegái
vették át.

Filátz Ferenc termelési igazgató és a telep szinte összes dolgozója részt vett az ünnepségen, ahol Mészáros Ferenc szarvasmarha
ágazati igazgató büszkén feküdt kiváló állata lábai elé.
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A komáromi Solum Zrt-ből már a harmadik száz tonnás egyed
került be az Aranytörzskönyvbe, de csak most sikerült először
szalagot akasztani az ünnepelt nyakába. Ezen a napon is két
egyed került felavatásra, de már csak az 5584-es Lujza tudott
részt venni az ünnepségen. Az ő és társa, az 5789-es Manci oklevelét Marton Gergely telepvezető, Kovács Krisztián műszakvezető és kollegái vették át.

2013. januárjában Dombrádon, a Dombka-2003 Zrt.-nél aranytörzskönyves tehén avatására került sor. A 2139-es Ideg nevű tehén 12 éves korára, 8. ellését követően termelte meg a 100.000
kg tejet. Termelése csúcsán az ötödik laktációjában volt, amikor
305 napra korrigálva 13514 kg tejet termelt. Apja: Gelej Tenger
Kristály (15473). Ideg aranytörzskönyvét Orosi Mihály telepvezető, Molnár László és Gombos Balázs műszakvezetők, Molnár
Mihály inszeminátor, Szőnyi Viktor, és a telep dolgozói társaságában vette át.

Aranytörzskönyv
Harsányi Sándor

Magazinunk 2012/6. számában az
Erdőhát Zrt-nél avatott aranytörzskönyves tehén adatai tévesen jelentek
meg – amiért elnézést kérünk – a helyes adatok a következők:
A második aranytörzskönyv került az iroda falára Vámosorosziban is az Erdőhát Zrt-nél, mert Asztal (30907 2862 9 apa: 14504
Apollo) is megtermelte a 100 tonna tejet. Tizenkét életéve alatt
nyolcszor ellett. A képeken Végh Norbert telepvezető, Molnár
Ákos műszakvezető és kollégáik láthatóak.
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Jeles nap volt az április 10-e a Herceg-Farm Kft. életében, hiszen
a három új aranytörzskönyves egyed avatása mellett egy 130.000
kg tejet megtermelt tehén avatására is sor került. Marcella (Master Mascot x Hunor Pirchach) 12 éves korára, 7. laktációjában
termelte meg a 130 tonna tejet. Eddigi élete során a legtöbb napi
teje 76,5 kg volt. 305 napra korrigált standard laktációinak átlaga 14999 kg!!! Gina (Luke Montu x Hunor Pirchach) 7. ellését
követően termelte meg a 100.000 kg tejet és így neve bekerült
az aranytörzskönyvbe. Kiscsalfa (Laibert x Pretin) és Dáma
(Pulsar x Pretin) 6. laktációjukban érdemelték ki ezt a címet.
A telep így már hat aranytörzskönyves egyeddel büszkélkedhet. A
képen a Herceg család és a farm dolgozói láthatóak a tehenekkel.
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A Hajdúböszörményi Mg-i Zrt-nél felavatásra került a 429.
Aranytörzskönyves tehén. Forgós (Jalapeno×Top-Gun) a Zrt.
történetében az ötödik tehén mely bekerült az Aranytörzskönyvbe. Forgós 12 évesen 7. ellését követően termelte meg a 100
tonna tejet. Az elismerést igazoló okiratot Erdélyi Zoltán vezérigazgató, Molnár József szarvasmarha-ágazatvezető és kollégáik
vették át.

Minősített tenyészállat élőállító üzem
A Szarvasi Agrota-Alcsired Tejtermelő Kft., is megfelel a feltételeknek amely ahhoz szükséges, hogy az üzem megkapja a
védjegyet. A képen Szűcs József ügyvezető igazgató és munkatársai.
Beiktatásra került a második aranytörzskönyves tehén amely Szerencsi Mg.-i Zrt. tulajdonában van. Bodrog (Jalapeno×Blackstar
Zeke) a 9. laktációjában érte el a 100.000 kg-os életteljesítményt.
A képen a tehénnel balró jobbra Bátori László inszeminátor,
Turánszki Géza fejőmester, Rencsi Anna telepvezető és Bendik
László műszakvezető láthatóak. Gratulálunk!!!

Januárban megtörtént a 14. minősített tenyészállatot előállító
üzemet tanstító tábla felavatása a berettyóújfalui Agro-Cow Kft.
Balogh-Tanyáján.

Az idén 20 éves Szikgát-Tej Kft.-nél Debrecenben felavatásra
került a második aranytörzskönyves egyed. Gorica ((Hun Pero
Riado Ramona×Naná Prelude) szalaggal a nyakában) a 14. életévében 9. ellését követően termelte meg a 100.000 kg tejet. A
másik tehén Babás, a Kft. első aranytörzskönyves egyede aki 17
éves, 12-szer ellett és jelenleg 121.051 kg tej életteljesítménynél
jár! További érdekesség Babásról, hogy nagyon népes tehéncsaládot alapított, hiszen ezidáig 43 nőivarú leszármazottal rendelkezik és ebből még 28 egyed a mai napig él. A képen balról
jobbra Tardy Péter termelésirányító, Kocsis Sándor ügyvezető,
Dr. Tardy Sándor ügyvezető, mögötte Dr. Nagy Zoltán állatorvos, az aranytörzskönyvvel pedig Némethy Ferenc telepvezető
és munkatársaik láthatóak.
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A képen az Agro-Cow Kft. munkatársai: Bíró Csaba szarvasmarha ágazatvezető és kollégái Mihucz Sándor, Sipos Lajos láthatóak, valamint Bognár László.
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A Herceg-Farm Kft. is csatlakozott a „Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány, minősített tenyészállat előállító üzem” védjeggyel rendelkező telepek sorához. Az oklevelet Herceg Zsolt
vette át Bognár Lászlótól.

Tanfolyam
Szarvasmarha csülökápoló tanfolyamon vehettek részt a hajdúsági és a környékbeli üzemek szakemberei a Hajdúböszörményi
Mg-i Zrt-nél.

Újabb taggal bővült a „Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány,
minősített tenyészállatot előállító üzem” védjeggyel rendelkező
gazdaságok sora, ugyanis a Hajdúböszörményi Mg-i Zrt-nél is
felavatásra került az ezt tanúsító tábla. Az oklevelet Molnár József szarvasmarha-ágaztvezető és Erdélyi Zoltán vezérigazgató
vették át.

A debreceni Agrárgazdaság Kft. is büszkén csatlakozott a védjeggyel rendelkező üzemek sorához. A kismacsi és a bödönháti
telepen is megtörtént a tábla felavatása. Az okleveleket (balról
jobbra haladva) dr. Kovács Barnabás telepvezető, dr. Forgács
Barna ügyvezető igazgató, Pénzes András telepvezető és dr.
Knop Renáta állatorvos vették át.
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A képzés iránt érdeklők 3 napos tanfolyam keretein belül ismerkedtek a körmözés műhelytitkaival. Az elméleti és gyakorlati
képzést egyaránt dr. Lehoczky János szakállatorvos tartotta.
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Százezres avatás Baracson
Jakab Lajos
Első Aranytörzskönyves tehenét ünnepelte nemrégiben az Agrobaracs Mezőgazdasági Zrt. kollektívája. 1425
Pitypang kilenc laktáció alatt érte el
a százezres álomhatárt. A 12911 Alpen Red apaságú állat nem
csak a telepen dolgozó emberek tiszteletét vívta ki, hanem már
belül tekinthette meg a szakmai közönség. A tehenek minősítése során rendelkezésünkre állt az egyedek THGI értéke mellett
a genomtenyészértékük is, bizonyítva ezzel a tenyésztői munka
igényességét.
A tanúsító oklevelet Gamós András ügyvezető igazgató, Feil Gábor telepvezető és kollegáik vették át Bognár Lászlótól.
A Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. nemrégiben felújított telepe
szintén minden minősítési kritériumnak megfelel, ezért a megújult korszerű szociális és irodaépületének falát díszíti ezentúl
a védjegy tábla. A tábla mellett a tenyésztői munka színvonalát
számos kiállítási trófea is igazolja. A gazdaság a hazai kiállítások aktív és eredményes résztvevője már hosszú évek óta.

évek óta fajtársai körében is különleges megkülönböztetésben
részesül. Valószínűleg komoly „fegyverzetének” is köszönhetően a hierarchia csúcsának letaszíthatatlan birtoklója. Kerüljön
bármely csoportba, fekvőhelyet, jászolrészt Pitypang választ.
Előnyt csak a fejőházba lépéskor ad a többieknek, ugyanis mindig utoljára szeret bemenni. Rendkívül erős anyai ösztöne miatt
az ellése körüli időben fokozott óvatosságra van szükség. Jelenleg is erre készül, immáron tizedik borját várja.
Az elismerő oklevelet Turcsányi Péter telepvezető és Tóth Zoltán műszakvezető vették át.

A tanúsító okiratot ifj. Paksi Zoltán tulajdonos, Dániel József
műszakvezető és Szili József ügyvezető igazgató vették át Bognár Lászlótól.
Gecsén, a Bovintej Kft-nél is táblát avathattunk. A minősítéssel
járó oklevelet ifj. Paksi Zoltán tulajdonos, Szili József ügyvezető igazgató, Ábrahám Krisztina szakadminisztrátor és Dr. Tóth
István telepvezető vette át Bognár Lászlótól.

Újabb tagok a minősített üzemek sorában

A Milkmen Kft. Földespusztai telepén is ”Törzskönyvezett
Holstein-fríz állomány, minősített tenyészállat előállító üzem”
tábla fogadja ezentúl az érkezőket. A termelés és a tenyésztés
vonatkozásában is élenjáró gazdaság számos százezer literes és
ezüstkannás tehén tulajdonosa. Az értékes állomány legkiválóbb
egyedeit a táblaavatás után egy bikanevelő tehénszemle keretein
40 Holstein Magazin
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Zsadányi Malom 97 Kft., Zsadány
A Zsadányi Malom 97 Kft. munkatársai első Aranytörzskönyves
tehenükkel. Szemes a kilencedik laktációjában érte el a 100.000
kg. életteljesítményt. Gratulálunk a tenyésztő kollégáknak!

Táblaavató ünnepségre került sor Mágocson, a Makrom Kft. telepén. Az ezt igazoló oklevelet Kubik Zoltán ügyvezető igazgató
vette át.

Hódagro Zrt., Hódmezővásárhely-Szikáncs
A 1627-es Zita avatására került sor a Hódagro Zrt-nél Szikáncson. A Windcrest Cubby Jalapeno apaságú tehén 7 laktáció alatt
érte el a 100.000 kg-ot és ezzel lett a Zrt. 3. Aranytörzskönyves
egyede. Az elismerő oklevelet Szabó Lajos elnök-vezérigazgató,
Hevesi Tamás szarvasmarhatenyésztési ágazatvezető és Vas Zoltán telepvezető-helyettes vették át.

A táblaavatást egy kis ünnepséggel egybekötött szakmai nap
követte, ahol a meghívott vendégeket Kubik Zoltán ügyvezető
igazgató és családja, valamint Eppel József telepvezető kalauzolta a nemrégiben felépült, szép és korszerű üzemben.

100.000 literes avatások
Kőrösi Zsolt
A Körös 2000 Kft. 4033-as Ramóna
nevű tehenének Aranytörzskönyvi
avatásán Széll Csaba és kollégái Balogh Józsefné, Szabó Ákos és Oláh
Imre vették át az elismerő oklevelet Szeghalom-Halaspusztán.
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Agronómia Kft., Deszk
Ünnepélyes keretek között avattuk fel az Agronómia Kft. deszki
tehenészetében a 2442-es számú Csintalan nevű tehenüket. A
2002. június 8-án született Rowdy apaságú egyed 7 laktáció alatt
teljesítette az Aranytörzskönyvi iktatás feltételét a 100ezer kg
megtermelt tejet. Az avatáson részt vett a Kft. tulajdonosa Alois
Kirchmayer, Döme Lajos ügyvezető igazgató, Korhammer
János törzstenyésztő és Mészáros András.
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Táblaavatás
„Haladás Plus” Kft., Medgyesegyháza
A medgyesegyházi „Haladás Plus” Kft. is csatlakozott a „Törzskönyvezett Holstein-fríz állomány, minősített tenyészállat előállító üzem” védjeggyel rendelkező gazdaságok sorába.
A táblaavatáson az oklevelet Machnicz Endre ügyvezető igazgató, Machnicz Zsolt telepvezető és Csobán Mihály telepvezetőhelyettes vették át.

Szarvasmarha szaporítóanyag importőr és kereskedő
osztrák-magyar vegyesvállalat, a világ vezető
szarvasmarha mesterséges termékenyítő cégének hazai
importőre, értékesítési csapatának bővítéséhez keres

szarvasmarha
szaporítóanyag területi
képviselő és szaktanácsadó
munkatársat Észak-Dunántúl területére.

130.000 literes avatás Mezőhegyesen
Június 24-én ünnepélyes keretek között a Birtokszemle egyik
programpontjaként került Remete nyakába a 130.000 kg tej megtermeléséért járó szalag. Az 1998-ban született Ked Juror apaságú tehenet 2009. június 17-én iktattuk az Aranytörzskönyvbe,
amikor 7. laktációjában érte el a 100.000 kg-os szintet. Azóta
még háromszor megellett és így a 10. laktációjában teljesítette
ezt a kimagasló eredményt. 5 egészséges üsző és 5 bika borjúnak
adott életet ezen ellései során. 15 évesen is kiváló egészségnek
örvend, és aktív termelő tehene a gazdaságnak.
Az avatáson a Mezőhegyesi Ménesbirtok teljes vezérkara is
részt vett.

A leendő munkatársunk feladatai:
Cégünk által forgalmazott termékek értékesítése
jelenlegi partnereink számára
Új partnerek felkutatása
Vevőkkel, partnerekkel folyamatos kapcsolattartás,
szaktanácsadás
A cég képviselete rendezvényeken és szakkiállításokon
Elvárásaink:
Agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki
végzettség
Kereskedelemben szerzett tapasztalat
Ügyfél-telep ismeret
Több éves állattenyésztési (szarvasmarha) gyakorlat
Meglévő kapcsolati rendszerrel rendelkezik, ismeri a
piaci lehetőségeket
B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
Nagy munkabírás, mobilitás, kreativitás
Kimagasló kommunikációs képesség
Határozottság és következetes problémamegoldó
képesség
Kereskedelmi szemlélet
Elhivatottság a magyar mezőgazdaság fejlődéséért
Amit kínálunk:
Alkalmazotti jogviszony
Értékesítést támogató eszközök biztosítása (autó,
laptop, telefon)
Alapbér + teljesítményarányos jövedelem
Kihívások cégünk hazai piacán
Lelkes, etikus és elhivatott csapat
Hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezés módja:
A pályázatokat, fényképes szakmai önéletrajz, és
referencia megjelölésével az alábbi címre kérjük
elküldeni:
E-mail: matrai.zoltan@agrarin.hu
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●

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

●

Biztonságos az állatokra, az emberekre és a környezetre

●

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

●

A vidékfejlesztési miniszter 18/2011.(III.9.) VM rendelete alapján állatjóléti támogatás
igényelhető. A deltametrin a külső paraziták elleni védekezés engedélyezett hatóanyaga.

●

2012. 09. 03-tól az engedélyezett élelmezés-egészségügyi
várakozási idő tejre: 0 nap

A hirdetés és a termékleírások nem teljes körűek. Alkalmazásuk előtt kérjük, olvassa el a termékekhez
mellékelt használati utasítást! Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást!

Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet
Telefon: + 36 1/439-4540 ● Fax: + 36 1/439-4549
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata
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Önellátás a takarmányozásban – talán nem is utópia
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Az utóbbi években, évtizedben humán egészségügyi vonalon
olyan trendek alakultak ki, melyek egészség-betegség kapcsolatában az ember egységét, az emberi szervezetet, mint szervek
egymásra ható egészét vizsgálják, betegség esetén kezelik. Itt
már felismerték, hogy összességében kell az élő szervezet – legyen az ember, állat vagy növény – optimális szükségleteit kielégíteni. Ágazatunkban legjobb példa erre az állatok jólét-jóllétének kialakítása, állataink életfeltételeinek optimális kiszolgálása, hiszen a szabálykövetésen túl ebből jelentős gazdasági
haszon is származik.
Ha a termelési optimum körüli környezet fenntartása-kialakítása az ember, állat esetében olyan jól működik, akkor miért ne
működne a teljesen egységes és a környezettel összhangban álló
gondolkodásmód, szemlélet a növénytermesztésben is?
Mind többen ismerik fel, hogy a termőtalaj nem csak egyszerűen a termesztő közege növényeinknek, hanem annak „egészségi
állapota” döntően képes befolyásolni a rajta termesztett növények betegségekkel szembeni ellenálló képességét, növekedését,
beltartalmát, mennyiségét. Ha a talaj kiegyenlített tápanyag- és
vízszolgáltató képességét a talajélet „újraélesztésével” el tudjuk
érni, akkor nagyobb eséllyel takaríthatunk be pl. toxinokkal kevésbé szennyezett, mikro- és makroelemekben gazdagabb takarmány- vagy akár humán élelmiszer alapanyagot.

Az előadások után az érdeklődők személyesen is meggyőződhettek az ismertetett eljárások előnyeiről. Először
Schweighardt László növénytermesztési ágazatvezető mutatta
be a Bacteriolittal kezelt, jobb minőségű, komposztált trágyát,
majd pedig a Bacteriosol-Bacteriolit talajjavító technológia hatásait láthatták az érdeklődők az Aranykocsi Zrt. szántóföldein.
A gazdaság bemutatkozása végül a szarvasmarhatelepen zárult,
ahol Rónai Bence telepvezető és dr. Radziwon András állatorvos
válaszolt a felmerülő kérdésekre.
Humusz – a talajélet alapja
Milyen is az elképzelésünk az ideális termőtalajról? Feketésbarna, nyirkos, rugalmas, szerkezetes, olyan jó föld szaga van. Ez
a kép élhetett jó 25 éve egy francia gazdában, amikor különböző komposztok házasításával tapasztalati úton megalkotott egy
olyan terméket, amely egyedülálló gyorsasággal képes a humusz
termelésére minden talajtípuson és éghajlaton. A Bacteriosol/
Bacteriolit páros kijuttatásával – közvetlenül vagy szerves trágyával közvetett úton – több mint 400 féle mikroorganizmusból álló teljes talajalkotó ökoszisztémával oltjuk be a talajunkat,
mely a gyökerek mentén a mélyebb rétegekbe eljutva javítja a
talaj szerkezetét és termékenységét.
A kísérletek és a gyakorlat eredményei is azt mutatják, hogy
nem feltétlenül szükséges emelt mennyiségű szerves anyag kijuttatás, mert a termékben lévő autotróf mikronövények eleve
szerves anyagot termelnek, s más mikroorganizmus csoportok
segítik a jelenlévő szerves anyag feltárását, valamint a talajból
feltárt tápanyagokat stabil formában a humuszba építik. Negatív
töltésű ionok felszabadításával a talajkolloidban lévő pozitív ionokat kötnek meg, így az eddig kimosódásra ítélt elemek a növény számára felvehetővé válnak. A magasabb humusztartalom
megköti a vizet, lágyítja a talajt és tápanyagot szolgáltat, mintegy kiegyenlítve a tápanyagokhoz való hozzáférés lehetőségét.
A szerkezetesebbé vált, fellazított talajszerkezet egyben levegősebbé is válik. Növényeink a szervezetük felépítéséhez szüksé-

A Sersia Farm Kft. két ügyvezetője Aranyoss Éva és Kontró
József ezzel az átfogó szemlélettel várta a már meglévő és reményteli leendő partnereit a Kocson termelő Aranykocsi Zrtvel közösen szervezett szakmai napjára, ahol az ország minden
területéről érkezett közel 60 gazdász a gyorsabb humifikációt
eredményező költséghatékony trágyakezelés, az optimálisabb
talajéletet eredményező talajjavítás és a mindinkább önellátásra
irányuló cellulózalapú takarmányozás legújabb hazai és nemzetközi tapasztalatainak eredményeit halhatta.
Megnyitójában László Kálmán, a Zrt. vezérigazgatója értékelte
sokéves kiváló szakmai kapcsolatát a francia kötődésű céggel,
hiszen segítségükkel mind a növénytermesztésüket,
mind takarmányozási rendszerüket teljesen új alaA Bactériolit®-Bactériosol® rendszer működése: 3 mikrobiológiai üzem beindítása
pokra, a növények és a szarvasmarhák igényeinek
inkább megfelelően tudták átalakítani. Sztupa Gergely, a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. növénytermeszO2
Szervesanyag
CO2
N2
tési ágazatának vezetője sokéves tapasztalatait betrágya,
H2O
hígtrágya
mutatva vázolta a Bacteriolit-Bacteriosol tápanyag
zöldtrágya
Autotróf mikroorganizmusok
ellátási és trágyakezelő rendszer használatából fakaA talaj szerv.a.
dó előnyöket. A Franciaországban már negyed szátartalma
SZERVESANYAG
zados gyakorlat részleteiről a terméket gyártó Sobac
lebomlás
cég részéről Bertrand Oudot és Raymond Fabre táOldható
anyagok
jékoztatta a résztvevőket.
A GYÖKÉR
MIKROORGANIZMUSAI
„Az agrárágazat bármely részéről is legyen szó,
Humuszképző
mikroorganizmusok
csakis a gazdaságosan működő, természetes és leásványok
HUMUSZ
+
K
hetőségeihez képest önellátó vállalkozásoknak van
NH4+
AGYAG
jövője Európában és így Magyarországon is.” –
+ 5 –ször több negatív töltésű rész
ANYAKŐZET
H+
Ca 2+
+ 10-szer több megkötött víz
mondta Michel Lepertel, a francia Diet’ Alim tulaj+
több
raktározott
táplálóanyag
kimosódás
Mg 2+
donosa, aki a cellulózalapú takarmányozásról tartott
K+
+
előadást a szakmai napon.
Agyag-humusz komplex
NH4
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ges anyagok 98%-át (C, H, N, O) a levegőből nyerik, a fennmaradó 2% optimális felszívódását, a kimosódás csökkentését kell
lehetőleg biztosítanunk.
Mi is a Bacteriolit?
Ez egy por alakú trágyakezelő készítmény, melynek első harmadát mélyalmos rendszerben a frissen behordott alomra érdemes
kiszórni, második harmadát az alom növekedésekor, az utolsó
adagot majd a trágya kihordásakor célszerű kijuttatni.1/3-át Ezáltal az érett trágya N-tartalma szinte egészében megőrizhető, s
a szárazanyxag-veszteség is a felére csökken. Ezt támasztották
alá Sztupa Gergely adatai is, tapasztalatai szerint a kezelt trágya
kiváló beltartalmának és minőségének köszönhetően a hektáronként kiszórt trágyamennyiséget az addigi 40 tonnáról 20, majd
15 tonnára is lecsökkenthették, és ezeken a területeken jelentős
műtrágya megtakarítást realizáltak egyenletesebb tápanyag eloszlás mellett.gal A kedvező tapasztalatoknak köszönhetően a
technológia alá vont területek nagysága a cégen belül egyre nőtt,
és erre az évre már 720 hektárt érint. Az így előkészített szerves
trágyát sem kell mélyen a talajba dolgozni éppen az aerob viszonyok fenntartása végett. A talaj nem igényli a forgatásos művelést, a területen maradt esetleges szármaradványokat a gombák
és baktériumok tavaszra lebontják, ezáltal jelentős költségmegtakarítás érhető el.
A 2008-as műtrágya árakkal reaktualizált tanulmány
A Bactériolit és Bactériosol a gazdaság szintjén lehetővé teszi:
1-

A termésmennyiség 6 %-os növelését,
A ráfordítási költség 20 %-os csökkenését,
Amely a haszon 23 %-os növekedését eredményezi.

2-

Állati termékelőállítás 11 %-os emelését,
A ráfordítási költség 17 %-os csökkenését,
Amely a haszon 16 %-os növekedését eredményezi.

Ez pedig : + 162 euros / ha többletjövedelmet jelent.

Amire többen felkaptuk a fejünket: a rendszer előnye, hogy
ősszel és tavasszal a vetéssel egy menetben is elvégezhető. A
Bacteriosol a termékcsalád szántóföldet „direkt beoltó” tagja,
melyet tavasszal-kora nyáron (már meleg, de még csapadékos
időszakban) vagy a csapadékos időszak visszatértévelérkeztével,
ősz elején granulátumként kell kiszórnunk a talaj felszínére, hatásában megegyezik a társával.

Magyar adatok a Bacteriolitos trágya
termésre gyakorolt hatásáról
Aranykocsi ZRt. Búza összehasonlító vizsgálat 2012.
terület

24 ha

30 ha

tápanyagellátás

Ősz: 20 t 150 kg
Bacteriolittal kezelt trágya

Ősz: 62 kg N

Tavasz: 70 kg N
2-szerre

Tavasz:82 kg N kétszerre

Tápanyag ellátási
költségek

Bacteriolit 33.900 Ft/ha
Nitrogén 11.340 Ft/ha
Trágyaszórás30.000 Ft/ha

Nitrogén 23.328 Ft
Műtrágyaszórás:6.000 Ft

Termés

61,1 q

49,2 q

Búza értéke/ha

397.150 Ft

319.800 Ft

Nyereség/ha

321.910 Ft

290.472 Ft

Relatív nyereség

31.438 Ft/ha,
összesen 754512 Ft a 24
hektáron
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Rostemésztésre alapozva
Michael Lepertel takarmányozási szaktanácsadó előadásában
az önellátás és gazdaságosság kapcsolatát emelte ki. A marha
kérődző állat lévén, bendőjének nagy mennyiségű cellulózra,

emészthető rostra és optimális fehérje/energia egyensúlyra van
szüksége 6,5-6,6 körüli pH szinten tartásával. Takarmányozási
gyakorlatában az abrak és keményítő csökkentése mellett a cellulóz és az emészthető és strukturális rostmennyiség növelését
tartja elfogadhatónak. Ez a bendőpapillómák fejlettségének növelését okozza, a fokozott kérődzés hatására növekvő nyáltermelés pedig a bendőt pufferolva stabil bendő pH-t alakít ki. A
nyál segítségével a TMR lassabban halad át az emésztőrendszeren, a felszívódás hatékonyabbá válik, csökkennek a túl gyors
emésztésből származó veszteségek (bélgáz, bélsár, vizelet).
A jó minőségű és a marhának kedvezőbb összetételű – strukturális rostban, cellulózban gazdagabb – tömegtakarmányra
alapozott TMR etetése lehetővé teszi a hozzáadott zsír, NPN
agyagok, abrak egy részének elhagyását, a takarmányalkotók,
ásványi anyagok és vitaminok nagyobb mértékű felszívódását és
hasznosulását, a szervezet folyamatainak optimum közeli szinten tartását.
A kiegyenlítettebb és adekvát takarmányozás hatására csökken
az anyagforgalmi betegségek előfordulása, javul a lábak és lábvégek állapota és a perzisztencia, s a szaporodásbiológiai mutatók is kedvezőbben alakulnak.
Hogyan érhet el mindez?
Köztudottan hazánk fő tömegtakarmány növénye a kukorica,
amely rostban és cellulózban szegény, szára ligninben gazdag.
Sok keményítőt tartalmaz, de fehérjében szegény (cső nélkül
3,5% fehérjetartalom). Vele szemben a füvek a kérődző állatok
számára energiában, fehérjében, cellulózban és emészthető rostokban gazdagabb és kiegyenlítettebb tömegtakarmányt adnak,
persze a technológiai fegyelem betartása mellett. A füveket hasznosítástól függetlenül mindig leveles fenológiai állapotban kell
betakarítani! A fűből/gabonából készített takarmányt (szenázs,
széna) legalább 35%sza. tartalommal, 8 cm-es tarlómagassággal
kell vágni 3-5 cm-es szecskahossz megtartása mellett. Ez alapvetően igaz a különböző gabona-pillangós fajokból összeállított
keverékekre is, melyek előnyös beltartalmuk mellett a talajszerkezet javításával is segítik munkánkat.
www.holstein.hu

45

Egyesületi élet
Mérhető eredmények
A racionális érvek és a várható eredmények öt évvel ezelőtt arra
ösztönözték az Aranykocsi Zrt. vezetőit, hogy az ezer egyed körüli tehénállományuk takarmányozását ezen elvek alapján alakítsák át. Az elmúlt évek takarmánymérlegét tekintve a silókukorica/szenázs-széna aránya az utóbbiak felé billent, az etetett
tejelő táp mennyisége a 2009-es 2316 tonnáról 1801 tonnára,
515 tonnával (összesen -980 t) csökkent magasabb szintű tejtermelés mellett.

A tej mennyiség- és árbevétel
változásának alakulása
2009 : 7 616 605 liter

a bázis év

2010 : 7 814 133 liter

+

197 528

x 95 Ft / liter + 18 765 160 Ft

2011 : 8 958 311 liter + 1 341 706

x 95 Ft / liter + 127 462 070 Ft

2012 : 8 775 599 liter

x 95 Ft / liter + 110 104 430 Ft

+ 1 158 994

2 698 228 liter tej x 95 Ft

 Total : + 256 331 660Ft

Takarmányadag összehasonlítás
2012-2013 és 2013-2014 között
Takarmány adag 2012 / 2013 , 30 literes

Takarmány adag 2013 / 2014, 30 literes

Siló kukorica

20 kg

Siló kukorica

15 kg

Lucerna + őszi keverék szenázs

6,5 kg

Lucerna szenázs

7,5 kg

Lucerna széna

1,5 kg

Olaszperje szenázs
Abrak

Olaszperje szenázs

4 kg

3 kg

Rozs szenázs

5 kg

5,2 kg

Őszi keverék

4 kg

Nedves kukorica

3 kg

Lucerna széna

Sörtörköly

5 kg

Abrak

4 kg

Sörtörköly

5 kg

Nedves kukorica

3 kg

S itt még az egyéb bevételi lehetőségeket nem is vettük figyelembe. A fű és keverékjellegű tömegtakarmányok egy része köztesként is termeszthető, nem veszi el a helyet a főnövényektől.
A silókukorica termőterületének kiváltásával a piacon jobban
értékesíthető szántóföldi kultúrák termesztése előtt nyílik meg
a lehetőség, s ez nem kis mértékben befolyásolja a gazdálkodás
eredményességét.

Megtakarítás tejelő
teheneknél 2013-2014-ben

• Siló kukorica
5 kg x 950 adag /nap = 4,750 tonna
4,750 t x 365 nap
= 1700 tonna / 35 t/ ha termés = 48 ha
• Abrak
1.2 kg x 950 adag / nap
1.100 kg x 365 nap

1,5 kg

= 1.100 kg
= 400 tonna

 Megtakarítás
1700 tonna kukorica szilázs 7000 Ft/tonna
Vagyis: 11 900 000 FT
400 tonna abrak x 93 500 Ft/tonna
Vagyis: 37 400 000 FT

A tejtermelés növekedése és a takarmányköltség csökkenése
mellett az általános állategészségügy és szaporodásbiológia is
sokat javult. Ezt támasztja alá, hogy míg 2009-ben nem volt
vemhes üsző értékesítés a telepen, addig 2011-12-ben 288 üszőt
tudtak eladni a telepen szokásos selejtezési program mellett.
Ezek együttesen közel 400 millió Ft fedezetnövekedést eredményeztek.

Összesen : 49 300 000 Ft

Ha belegondolunk, logikus az elképzelés, kerek a történet:
egészséges talajon termesztett vitálisabb növénnyel etetett állat
is egészségesebb lesz, s ez a „végfelhasználóknak”, nekünk, embereknek is csak javunkra válik.
A termelők szemléletbeli, erkölcsi, na és csengő forintra váltható
hasznáról nem is beszélve…

Állomány- és termelési adatok
Év

Termelt
tej/l

Tehén
létszám

Éves
tejtermelés
/tehén/l

Zsír%

Fehérje%

Borjú/db

Üsző/db

Állate.ü-i
költség/Ft

2009

7 616 605

982

7 756

3,7

3,3

386

789

16 343 869

2010

7 814 133

919

15 080 427

2011

8 958 311

922

10 228 381

953

17 113 409

Napi termelt tej : 20 867 liter
934

8 366

Napi termelt tej : 21 408 liter
1019

8791

- értékesített üsző: 0 db

3,8

3,2

359

- - értékesített üsző: 30 db

3,6

3,2

336

Napi termelt tej : 24 543 liter - értékesített üsző: 119 db
2012

8 775 599

1021

8590

3,8

3,2

314

Napi termelt tej / l : 24 042 liter - - értékesített üsző: 169 db
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eredményes takarmányozás
A Likra 1959 óta foglalkozik takarmány előállítással. Innovatív termékeivel megteremti
az eredményes állattartás lehetőségét.
A LIKRA CSOPORT késztápot, koncentrátumot, ásványi kiegészítőt és premixet állít elő minden gazdasági haszonállat részére.

ELŐÁLLÍTÓ ÜZEMEK ÉS MÁRKANEVEK:
A három gyártó üzemben Linz, Marchtrenk (Ausztria), valamint Ingolstadt Németország) évente 150.000 tonna premixet, koncentrátumot és késztápot állít elő. Az elmúlt években a Likra linzi székhelye a LIKRA CSOPORT központjává vált.

Likra Tiernährung székhelye Linz.

Gyártóüzemei: Linz és Marchtrenk

A gyártmányfejlesztők folyamatosan azon dolgoznak, hogy egy modern
a
legújabb
kutatási
eredményeket
felhasználó
termékválasztékkal jelenjenek meg LIKRA, MFM és INNTALER
R márkanéven.
A bajor Ingolstadtban működő Likra West, a LIKRA CSOPORT tulajdonában lévő leányvállalat, HEMO, BOSCH és Inntaler márkanéven késztápot, ásványi anyagot és premixet állít elő. Továbbá, a szintén LIKRA
CSOPORT 100 %-os tulajdonában lévő JAHN cég, egész Ausztria területén premixszel és koncentrátummal látja el a mezőgazdasági üzemeket.

LIKRA-KNOW-HOW és a MINŐSÉG

>>aktiv<< formel Hit
speciális termék tejelő teheneknek, a hőstressz leküzdésére

A LIKRACSOPORT önként aláveti magát a különböző
minőségbiztosítási eljárásoknak, mint ISO 9001-2008, Pastus+, AMA Gütesiegel, QS-élelmiszerbiztonsági vizsgálati rendszer, BIO Austria és a génmentes termelést biztosító
vizsgálatok. Az alapanyagok és késztermékek ellenőrzése
akkreditált külső és saját linzi laborban egyaránt megtörténik.
Szakképzett munkatársaink a Likra laborban a partnereink részére tömegtakarmány, gabona stb. vizsgálatokat végeznek.

 bp L-Carnitin a magasabb tejtermelésért
 anyagcsere megterhelés csökkentése a hőstressz idején
 jobb takarmányhasznosulás
 jobb szaporodásbiológiai eredmények
Használata: 50 g/állat/nap

LIKRATOX AFLA
Likratox AFLA a speciális abszorbenseknek egy olyan kombinációja,
amely kifejezetten az aflatoxint köti meg és ezáltal megakadályozza káros
hatásukat.
A Likratox AFLA a ph értéktől és a hatás időtartamától függetlenül az
összes aflatoxint gyorsan megköti.
Használata: 0,3 kg/állat/nap
Hatékonysága: 95%
Áttekintő táblázat a Likratox Afla aflatoxin B1 –re gyakorolt
hatásáról
pH-érték

6 óra

12 óra

24 óra

Likratox Afla

kontroll

Aflával

kontroll

Aflával

kontroll

Aflával

2

0.84

<0.005

0.74

<0.005

0.55

<0.005

7

0.98

<0.005

0.97

<0.005

0.93

<0.005

9

0.84

0.02

0.87

<0.005

0.84

<0.005

UTAG Laboratorien, CH-6210 Sursee

Szélig Margit
Mobil: +36 30 9279 169
@:szelig@tigram.hu
szeligmargit@gmail.com

Gyulassy József
Mobil: +36 30 300 56 41
@: gyulassy@tigram.hu

Kaszai Károly
Mobil: 00-36-30-3433-550
@: kaszaikaroly@freemail.hu

Fehér Tibor (Gentaur Hungary Kft.)
Mobil: + 36 30 3070 854
@: tiborwhite75@gmail.com

Telepszemle

Milkmen Földesi Tejtermelő Kft.
Paks-Földespuszta
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE

Földespuszta Tolna megyében Pakstól nyugatra található, a
honfoglalás korában a Megyer törzs szállásterületének része.
Az 1200-as években már említik, a XIII-XV. századból származó írásokban a szarvasmarha, elsősorban, mint örökül hagyott
értékes vagyontárgy vagy mint egyházi tulajdonok fontos jószága jelenik meg, a földművelés alapját adó „ekére való ökör”
formájában. A török hódoltság időszakában a térség folyamatos
magyar és török határvillongások, rablások tere. Ez csak emeli a
marha súlyát: XVI-XVII. században a paraszti háztartás alapját
„az igaerőt képző ökrök magántulajdona jelentette”.
A rablótámadások elől a közeli erdőkbe menekülve többnyire
családjukon kívül értékeik közül csak az ökröt mentették. A közeli dunai átkelők a nagy állatmozgás révén lehetővé tették a
jószág kereskedelmét, a különböző térségek genetikai konstrukcióival való találkozást.
A térség régi birtokosai közül keveset ismerünk, de a feltevések
szerint 1540 körül Révay Ferenc nádor jobbágyai is erre gazdálkodtak. A hódoltság megszűnésével Tolna megyében kb. 3000
ember maradt, de Földes környéke nem néptelenedett el. A közeli Görcsöny birtokosa, Meszlényi János fehérvári táblabíró családja németeket telepített le a megmaradtak mellé. Földespuszta
az 1700-as években a Festeticsek kezére jut. A vagyont gyarapító
Festetics Páltól Julianna lánya, a keszthelyi Georgikont alapító
Festetics György nővére örökölte a területet. Julianna 1772-ben
Széchenyi József császári és királyi kamarás felesége lett, majd
gyorsan megözvegyülve 1775-ben már korábbi férjének bátyja,
Ferenc veszi el. Az 1930-as évekre a Széchenyi családtól a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének Nyugdíjalapjába kerül a Földespusztai Uradalom. Ekkor jegyezték fel tehénállományáról: „pirostarka – szimmentáli – jellegű, bár a magyar
marha itt tartotta magát a vármegyében legjobban”.
Az időben ugorva bővebb információkat csak az állami gazdaság részekénti működésről találunk: pl. 1965-ben 2848, 1967ben már 3097 liter az egy tehénre jutó éves termelés. (Molnár Ernő)
Hét éve mindig a Küldöttgyűlésünkön adjuk át a kimagasló egyedi termeléseket díjazó Ezüstkannákat első és többedik laktációban. A díj alapítása óta a Milkmen Földesi Tejtermelő Kft. mindig egy vagy két ezüstkannával tért haza. A gazdaság 2008 óta
12 ezer kg fölötti laktációs termelését látva már nem csodálkozunk annyira, hogy 14-ből 10 ezüstkanna a földespusztai vitrint
ékesíti. A tenyésztő kollégák elismerésébe azonban kíváncsiság
is vegyül, vajon hogyan lehet ezt elérni? Talán a napi négyszeri
fejés, az elv, hogy kétszáz méternél hosszabb utat ehhez a teheneknek ne kelljen megtennie fejésenként oda-vissza, vagy a 2×20
állásos BouMatic Xpressway Parallel fejőház, amiből egyszerre lépnek ki az állatok? Aki a földespusztai telepet körbejárja,
rögtön észreveszi, hogy az átgondoltság minden részletben tetten érhető. Gamós András ügyvezetővel beszélgettem. Szerinte
az eredmények a kollégáknak, a jó csapatnak köszönhetők.
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Ahhoz, hogy ilyen kiugró laktációs termelést elérjen, egy
tehénnek napi 60-80 liter tejet kell termelnie. Ez egy laikus
számára elképzelhetetlen mennyiség. A szakemberek tudják
ugyan, hogy létezik ilyen, de csak kevesen tudják, hogyan
lehet ezt megvalósítani. Talán kezdjük először a genetikai
alapokkal.
A mai szarvasmarha telep régebben a Paksi Állami Gazdaság,
azelőtt pedig a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetség
birtoka volt. A szakosított szarvasmarha telep 1971-ben épült. A
legjobb földterületek a telep körül helyezkednek el, nagyon jó,
hogy dombra épült, mert elfolyik a csapadék.
Én 1980-ban kerültem ide a Főiskola elvégzése után. Három
évig dolgoztam műszakvezetőként, majd üzemgazdász lettem,
mert elkezdtem a Közgazdaságtudományi Egyetemet is. 1987ben visszajöttem kerületi szarvasmarha ágazatvezetőként és attól
kezdve itt dolgozom.
1980-ban szép vörös állatok voltak, mert vöröstarka holland lapállyal keresztezték a magyartarkát. Az állomány 60 százaléka
volt körülbelül vöröstarka holland
lapály F1, 20-25 százalék R1,
8-10 százalék R2, 25-30 db magyartarka és 40-50 db holstein
keresztezett. Nagy izgalommal
vártuk, hogy a termelésben hogyan szerepelnek. A vöröstarka
lapályok jobbak voltak, mint a
magyartarkák, kisebbek és nagyon
mélyek, kész szenvedés volt alájuk tenni a fejőgépet.
1980-ig a gazdaságban felépítettek
négy sertéstelepet, ezért a szarvasmarha telepeken maradt a kötött
tartás, de igyekeztünk a kor követelményeinek megfelelően tartani
2013/2
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az állatokat, ami azt jelenti, hogy többnyire karámban voltak,
fejésre pedig lekötöttük őket. 1976-ban központi nyomásra elkezdték feketetarka holsteinnel átkeresztezni az állományt. Akkoriban nem válogathattunk még szaporítóanyagot, kiosztották,
hogy mi fog ide kerülni. 1987-ben viszont már egész más volt
a légkör, akkor már lehetett választani. Ekkor kezdtem el a tenyésztéssel foglalkozni.
1992-ben megtörtént a privatizáció, a dolgozók kezébe került a
tulajdon és sikerült 4-500 hektár földhasználati jogot kiharcolni. A kárpótlás után tudtunk további területeket bérelni, így 850
hektáron gazdálkodunk azóta is.
Nálunk a gazdaságosság szempontjából mindig nagy jelentősége
volt annak, hogy mennyi tehén van a telepen. Azt szoktam mondani, hogy nálam írásbeli engedély kell ahhoz, hogy egy tehén
elhagyja a telepet. A gazdaság fő tevékenysége az állattenyésztés, az árbevétel 90 százaléka tejből származik. Ez is mutatja a
sebezhetőségünket. Ha rossz a tejár, akkor elég nehéz nekünk,
de igyekeztünk úgy felépíteni a gazdálkodásunkat, hogy az hatékony legyen.

Visszatérve a tenyésztésre. Nagyon sokat gondolkodtam akkoriban, hogy mi a gazdaságosabb, egy koncentrált tejet termelő,
vagy egy kevésbé koncentrált tejet termelő tehén. Mivel a tejlitert fizették meg inkább, a kevésbé koncentrált tejet termelő
tehén tenyésztése volt a gazdaságosabb. Ez lett a tenyésztési
koncepciónk 1990-től kezdve elég hosszú időn keresztül. Persze időnként eltér ettől az ember, mert úgy voltam vele, hogy jó
lenne a beltartalom is, de rájöttem, nem megy és akkor visszatértem az eredeti elvekhez. Volt, hogy szándékosan rontottam a
beltartalmat, hogy minél több tejet tudjanak termelni a tehenek.
Az ezüstkannás teheneink is igen gyenge beltartalommal rendelkeznek, mert így tudnak sok tejet termelni.
Később elkezdtünk külföldi szaporítóanyagot is használni, főként a nagyon jó tejtermelést örökítőket, és kezdtek jönni az
eredmények, olyannyira, hogy mi is meglepődtünk rajta.
A legbüszkébbek talán a Nemes családra vagyunk, akik közül többen is ezüstkannásak lettek. A másik család a Begónia,
ahonnan szintén nagy termelésű jószágok kerültek ki. Azonban
úgy veszem észre, hogy a természetben megmarad az átlag felé
törekvés. Vannak olyan családok, amelyek nagyon jók voltak,
majd leromlottak, és voltak gyenge termelésű jószágok, akik
szépen fölemelkedtek. A legutóbbi ezüstkannás tehénnek nagyon örültem, mert kiderült, hogy nagyon régi, nagyon jó családból származik.

A küllemre megpróbálunk odafigyelni, annál is inkább, mivel állandó kontroll alatt tartja a tenyészetet Jakab Lajos, az egyesület
küllemi bírálója. Mi egy termelő tehenészet vagyunk és nagy hibának tartottam, amikor sokan show-ra igyekeztek tenyészteni.
Én is szeretem a szép teheneket, de általában arra törekedtünk,
hogy minél tovább tudjuk termelésben tartani őket, mert nagyon
sok vemhes üszőt értékesítettünk. Azt szoktam mondani, hogy
a nem létező tehén nem ad tejet, tehát nem szabad a tehénlétszámot nagyon lecsökkenteni. Minden kollégát arra próbálok
ösztönözni, hogy minél tovább tartsuk termelésben a teheneket.
Mivel keveset selejtezünk, az átlagosnál hosszabb a hasznos
élettartam. Nálunk egy jószág selejtezésig általában 40 ezer liter tejet ad, 3,5-ször ellik, a laktációja pedig 3. A bent álló állománynak 2,5 az átlag laktációja. A beruházás után a pihenőboxok
kialakításával az átállás időszakában több lett a selejtezés, ami
kicsit el is gondolkodtatott, hogy jól döntöttünk-e, de a mélyalomhoz szükséges szalmamennyiség itt a környéken nagyon
nehezen beszerezhető, illetve nagyon költséges és ahogy beszéltünk róla, a körülményekhez kell alkalmazkodnunk.
A nagy termelés általában negatív korrelációban van a szaporodásbiológiai mutatókkal. Önök milyen vemhesülési
eredményt tudnak elérni, mennyi a két ellés közötti idő?
Ha egy tehén sok tejet ad, akkor nincs nagy probléma, akkor az
sem baj, ha kicsit később ellik. Azért próbálunk haladni a korral, van ivarzásmegfigyelő berendezésünk. A tehenek elég sokat
segítenek azzal, hogy sokáig termelnek. A két ellés közti időre
nagyon haragszom, mert mi egy tehenet, ha úgy adódik, három
évig is megtartunk adott laktációjában. Van egy büszkeségünk,

Ha a tenyésztésben nincs előtérben a küllem, mennyire igazolódik be, hogy a tejtermeléshez szükségesek a jó funkcionális küllemi tulajdonságok?
2013/2

www.holstein.hu

49

Telepszemle
akit nem tud követni a magyar tenyésztésszervezés, mert ő 1990
napja tejel. A rendszer 50 befejés után abbahagyja a követését,
így most már kb. 20 olyan befejése van, amit nem tartanak nyilván. Ő valóban most már több, mint öt éve ellett és még mindig
termel. Ha véletlenül sikerülne termékenyíteni, ennyivel növelné a két ellés közti időt, nálunk ilyesmi elő szokott fordulni. Mi
a jó teheneinket meg szoktuk tartani. Szoktak mosolyogni azon,
hogy az első ezüstkannás tehenünknek 29 termékenyítése volt
egy laktációban. Az újabb ellés sajnos nem jött össze, kétszer
elment belőle a borjú, de ő is első laktációban 45 ezer liter tejet
adott, mire selejtezésre került. Megtanultam az elődömtől, hogy
nálunk a vemhes tehén szent tehén, azzal nem csinálunk semmit,
mert benne van a borjú és az nagyon fontos dolog.
Ön, aki az Egyesület elnökségének és szakbizottságának is
tagja, aki kétszer volt Mestertenyésztő, elnyerte az Év Tenyésztője címet is, ilyen előélet után bizonyára az elsők között alkalmazza az új tenyésztési eljárásokat. Mi a véleménye a genomvizsgálat használatáról? Alkalmazza–e, illetve
van-e már gyakorlati tapasztalata ezen a téren?
A gondolat onnan ered, hogy volt egy nagy termelésű tehenünk,
aki a harmadik laktációban 21.226 kg tejet adott, az első laktációban pedig 18.600 kg-ot. Kíváncsi voltam, hogy genetikailag
is ilyen jó tehén-e. Rettentően örültem annak, hogy a vizsgálati
eredmények szerint 2400 font tejet javítana az USA-ban, tehát
a génjeiben van a nagy tejtermelő képesség. Igazolva láttam,
hogy tényleg ennyit tud termelni és különösen örültem, amikor
a lányát megvizsgáltattam és az is. Az embernek sok olyan tehene van, amit ezért vagy azért szeret. Rájöttem, hogy mennyivel
egyszerűbb a döntés, ha ismerjük a genomját is. Ezért az összes
bikanevelő tehenet megvizsgáljuk, illetve azokat, amiket üszőben várományosnak érzek. Eddig kb. 120-130 ilyen genetikai
vizsgálatot végeztettünk, állományunk nagy részének genetikai
értékét ismerjük. Nagy öröm, ha üszőkorban elvégezzük a vizsgálatot és tehénként ezt igazolni látjuk.
A vizsgálati eredményeket visszaigazolják a termelésben és viszont is, tehát aki itt magasan termel, annak kint is magas volt a
genetikai tejjavító hatása, mint például az öreg Nemesnek. A genomértékén is múlt, hogy elindulhatott ivadékvizsgálatban egy
fia, Kivételes.
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A genomvizsgált bikáknál is ugyanez a helyzet?
A nőivarban én nagyobb megbízhatóságot látok, mint hímivarban. Volt egy lány ikerpárunk egy nagyon jó tehéntől, akik vezették a magyar listát az MHGI alapján. Őket is levizsgáltattam,
mert nagyon nem hasonlítottak egymásra, s mivel én mindenhol
hibát keresek, felmerült bennem, hogy nem is ikrek. Kiderült,
hogy semmi gond a származással, de az egyik üsző elég közepes, gyenge küllemű, kicsi, a másik viszont egy jó tejelő jellegű
és most, miután megellettek, teljesen visszaigazolják az akkori,
másfél évvel ezelőtti vizsgálat eredményét. Tehát szerintem van
értelme.

Azért a bikáknál is talán van értelme, csak én ennek ellenére
kicsit szkeptikus vagyok. Ezek amerikai eredmények, Amerikában így szerepelnének a genetika alapján, nem biztos, hogy Magyarországon is mindig minden esetben így lenne. Tudunk olyan
bikákról, akik Amerikában nem szerepeltek jól, itthon viszont
nagy sikerük volt. Amíg magyar genomvizsgálat nem lesz, addig
ezeket nehéz megtalálni.
A másik probléma az, hogy Amerikában sokkal jobban haladnak
a genetikában, mint mi. Levizsgálnak egy borjút, tudják, hogy
milyen értékű, azonnal továbbszaporítják a legjobb genomos bikákkal. Mire mi elkezdünk egy genomos bikát használni, eltelik
fél év. Elkezdjük bikanevelő tehénre rakni, míg Amerikában egy
genomos bikának a lányára, vagy annak az unokájára rakják.
Úgy érzem, hogy egyre jobban lemaradunk. Ezért van az, hogy
a jobb üszőket vizsgáltatjuk, és már akkor foglalkozunk velük,
hogy ne maradjunk le teljesen. Ennek talán lesznek eredményei,
de nem tudom, hogy a világ tenyésztésében mennyire fogjuk
megállni a helyünket. Féltem egy kicsit a magyar tenyésztést.
Mivel nagyon kicsi a populáció, a genomvizsgálattal kellene
haladnunk. Csehországban már van nemzeti genomvizsgálat.
Viszont populációszinten talán Magyarország jóval előrébb tart
a holstein keresztezésben, mint jó néhány nyugat-európai ország. Magyarországon a hazai tenyésztés nagyon jó. A magyar
tenyésztésnek jót tett, hogy 1987-ben megjelent a Bos-Genetic
Kft, a kilencvenes években pedig kinyíltak a határok és a szaporítóanyag kereskedelem beindulhatott.
Nagy szerepük van a hazai mesterséges termékenyítő állomásoknak, mert a tenyésztési érdemek mellett a piacszabályozásban is részt vesznek.
2013/2

Telepszemle
Ehhez a különlegesen kiemelkedő tejtermeléshez különleges
összetételű takarmányadagokra vagy más beltartalmi értékekre van-e szükség, mint egy átlagos termeléshez, vagy
elegendő, ha a takarmánynak jobb a minősége? Takarmányoldalról mi az, amit sokkal jobban csinálnak, mint mások?
Igyekszünk a lehető legjobban ellátni a teheneket. Több takarmányos céggel együtt próbáljuk a lehető legjobb, leggazdaságosabb modulokat kitalálni. Mindig a körülményekhez kell alkalmazkodni. Amikor felmegy a fehérjehordozó ára, akkor ezzel
egy kicsit spórolni kell. Most nincs elég szemes kukoricánk, vásárolnunk kellett. Azok a jó évek, amikor meg tudjuk az összes
takarmányt termelni. Sajnos ritkán fordul elő.
Amikor nincs aszály, akkor jobb a takarmányellátottság. A takarmányos cégekkel közösen állítjuk össze
a receptúrákat. Több céggel is nagyon jó kapcsolatban vagyunk, de nem bízzuk kizárólag másra, mert
a felelősség a miénk. Arra büszkék vagyunk, hogy
a Helvéciával 1998 óta együttműködünk. Úgy érezzük, hogy az eredményekben ők is benne vannak.

hogy a négy tulajdonos mondjuk 3:1-re dönt, hanem addig
nyüstöljük egymást, amíg mind a négyen egyet nem gondolunk.
Tény, hogy nem születnek mindig gyorsan döntések, de még
mindig itt vagyunk.
Szeretném hangsúlyozni, hogy amit itt csináltunk és csinálunk,
az eredményeink közös érdem a tulajdonostársakkal és az alkalmazottakkal. Nagyon bosszant, ha valaki a más munkáját nem
becsüli. Azt sem szeretem, ha az én munkámat nem értékelik, de
a legjobban az bosszant, ha valaki a más munkáját nem értékeli.
Mindenki csinál jó dolgokat és ha a jó dolgokat sikerül mindenkinél előtérbe helyezni, akkor jobban haladunk.

Biztosan nagyon jó szakembereket sikerült maga
köré gyűjtenie, mert ehhez a kiemelkedő termeléshez kiváló menedzsment is szükséges és talán
erről van az olvasóknak a legkevesebb információjuk.
Nálunk nagy a demokratizmus, amit akkor érzek,
amikor más közegbe kerülök. Mi valóban megbeszéljük a dolgokat. A döntések nem úgy születnek,
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A Schmallenberg vírus felbukkanása
és a hazai tapasztalatok
dr. Nagy Edith, járványügyi referens
dr. Hóvári Márk Harald, járványügyi referens
NÉBIH, Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Előfordulás
Hollandiában és Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában 2011. augusztus és október között tejtermelő szarvasmarha-állományokban ismételten jelentkezett egy lázas (40oC)
általános tünetekkel, étvágytalansággal, kondícióromlással, a
tejtermelés jelentős (akár 50%-os) csökkenésével és esetenként
súlyos hasmenéssel járó betegség. A felnőtt tehenek néhány nap
alatt átvészelték a betegséget, közöttük ezzel összefüggésben elhullást nem észleltek (Alsó-Szászország, Hessen) főként juhállományokban, de elvétve kecske- és szarvasmarha-állományokban
halmozottan jelentkeznek a magzatok torzfejlődésével és következményes vetélésével, halvaszületésével járó megbetegedések.
A kórokozót először Németország Észak-Rajna-Vesztfália tartományában, Schmallenberg város körzetének szarvasmarha-állományaiból származó vérmintákban mutatták ki, ezért megjelölésére a „Schmallenberg vírus” (SBV) kifejezést használják.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem ismert, hogy a
kórokozó nyugat-európai megjelenése új behurcolásnak számít,
vagy már hosszabb idő óta, tünetmentes fertőzés formájában jelen volt.
EFSA Technikai jelentés 2012. november
PCR + állományok minden fajra nézve
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Kóroktan
Az SBV-t modern molekuláris genetikai módszerekkel a németországi Friedrich Loeffler Institut (Insel Riems) kutatói csak
2011. november közepén tudták azonosítani, majd később sejttenyészeten izolálni.
A kórokozó a Bunyaviridae család Orthobunyavirus nemzetségébe tartozó egyszálú, negatív irányultságú szegmentált RNS
vírus. Az összehasonlító genetikai vizsgálatok szerint az SBV
szoros rokonságot mutat a főként törpeszúnyogok (Culicoides
spp.) által terjesztett Akabane, Aino és Shamonda vírustörzsekkel, amelyek a Távol-Keleten, Ausztráliában és Afrikában már
régóta ismertek. A Schmallenberg vírus okozta betegség mindazonáltal új, korábban máshol nem észlelt betegségnek minősül.
A vírus csak a vektorban, valamint a gazdában él túl hosszabb
ideig. Fertőzőképességét 30 perces 50-60˚C-os hőkezelés hatására elveszti. Hagyományos fertőtlenítő szerek, mint például
1%-os nárium-hipoklorit, 2%-os glutáraldehid és 70%-os alkohol hatására elpusztul.
Járványtan
A betegség kérődzőkről kérődzőkre feltételezhetően főként szúnyogok (Culicoides) által terjed. PCR vagy vírusizolálás módszerével szarvasmarha, juh, kecske, bölény és őz állományokból
mutatták ki a betegség jelenlétét. Szerológiai áthangolódást okozott gímszarvas, alpaka és muflon állományokban. A legvalószínűbb reservoár fajnak
a szarvasmarha tekinthető a vérszívó
szúnyogok által kedvelt gazdaállat fajainak sorrendjét alapul véve majd a
galamb, sertés és ló következik.
Vemhes állatoknál a vírus átjut a placentán és a magzatban fejlődési rendellenességeket okoz.
A fertőzés legkritikusabb időszaka juhok esetében: a vemhesség 25-50 napja, szarvasmarhák esetében: a 70-120
nap között van. A természetes virémiás
időszak még nem ismert, de mesterséges fertőzést követően a vírust 1-4 nap
lappangási idő eltelte után a vérből 1-5
napig lehet kimutatni. A vírus állatról
állatra történő közvetlenül nem terjed
és a betegségen átesett egyedek ellenállók az újrafertőzéssel szemben. Jelenlegi ismereteink alapján a betegség
nem terjed állatról emberre.
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Tünetek
A tapasztalatok alapján a betegség általában tünetmentes, ritkán
heveny nem specifikus tünetek formájában jelentkezik, mint láz
(40ºC), étvágytalanság, kondícióromlás, tejtermelés jelentős
(akár 50%-os) csökkenése és esetenként (kb. 1 héten át tartó)
súlyos hasmenés. A felnőtt állatok néhány nap alatt átvészelik
a betegséget, állományszinten pedig 2-3 hét alatt csökkennek a
tünetek.

Torticollis, arthrogryposis
Forrás: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTERASVE

Juhállományokban, de elvétve kecske- és szarvasmarha-állományokban halmozottan jelentkezhetnek a magzatok torzfejlődésével és következményes elvetélésével, halvaszületésével
járó megbetegedések. Szembetűnő makroszkópos elváltozások: a nyak és a gerincoszlop elferdülése (scoliosis), agyvízkór
(hydrocephalus), vagy a végtagízületek hajlított helyzetű merevsége (arthrogryposis). A torzfejlődések pontos előfordulási
Torticollis,
aránya
nemarthrogryposis
ismert, mivel nagyban függ az anyaállat immunstátuszától a vemhesség előrehaladottságától illetve a fertőződés
Forrás: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTERASVE
időpontjától.

Védekezés
A védekezés tekintetében jelenleg az általános járványvédelem
és a vektorok távoltartásának módszereivel élhetünk. Nagyon
fontos a fertőzött területekről történő élőállat behozatal nyomon
követése és ellenőrzése. Fontos továbbá az ízeltlábúak gyérítése
a juhok, szarvasmarhák környezetében és testfelületén. Ezáltal a
fertőzés terjedése csökkenthető. A SBV ellen kifejlesztett vakcina egyelőre még fejlesztés alatt áll.
Nemzetközi helyzet
Az Európai Unió álláspontja szerint mivel az eddigi tapasztalatok alapján az SBV gazdaságra gyakorolt hatása enyhe, feltételezhető, hogy az eddigi felvetésekkel ellentétben a SBV
nem tartozik az „új állatbetegségek” (emerging disease) közé.
Jelenleg magyar vagy közösségi állategészségügyi szabályozás
SBV-ra vonatkozóan nincs hatályban és a SBV nem is tartozik
a bejelentési kötelezettség alá eső betegség közé. Az OIE (Állat-egészségügyi Világszervezet) viszont felkérte tagjait, hogy
az betegség kitöréséről küldjenek jelentést. Az EFSA (Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság) 2013. májusi jelentése alapján
eddig 19 Európai Uniós tagország jelentette a vírus bizonyított
jelenlétét. Magyarországon eddig egy bizonyított eset volt. Az
esetet 2012. október 18-án állapította meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai
Igazgatósága (továbbiakban ÁDI) egy Győr-Moson-Sopron megyéből származó vetélt magzatból. A feni esetet jelentettük az
OIE felé 2012. november 21-én.
Az EFSA 2013 áprilisában kiadott tudományos összesítője alapján a SBV-sal fertőzött szarvasmarha állományokban a vemhes
állatok 2%-ában fordult elő vetélés.
Ezen esetek 39%-ában volt megfigyelhető fejlődési rendellenesség. Az ellések 93%-ában normális lefutásúak voltak, 2%-a a
borjaknak torzfejlődéssel, 5%-a pedig halva született (vagy 12
órán belül elhullott). A halva született borjak felében volt rendellenesség megfigyelhető.

Hazai intézkedések
Mivel a cél a fertőzés behurcolásának megelőzése vagy behurcolás esetén annak mielőbbi felismerése, ezért 2012 márciusától
minden fertőzött tagállamból érkező valamennyi kérődző állatszállítmányból kötelező vérmintát venni SBV kimutatás céljából. Továbbá minden kérődző állat vetélése, koraellése vagy a
magzat fejlődési rendellenessége esetén a brucellózis kizárására
Kórjelzés
irányuló mintákon az ÁDI elvégzi a SBV kimutatásra irányuló
A vetélések laboratóriumi vizsgálatakor a vírust real-time RT-PCR módszerrelvizsgálatot
mutatták ki is.
a
szarvasmarha-magzatok hasüregi folyadékából, valamint a juh- és kecskemagzatok
Az Európai Unión belüli export esetén SBV-ra nincsenek köveagyvelőjéből. A Schmallenberg vírus ezenkívül elsősorban hörcsög-vese sejtvonalakon
telmények, de harmadik országba történő export esetében igen.
izolálható.
Tenyésztésre
A vírus jelenlétét igazoló szerológia eljárások közül az ELISA vizsgálat terjed
el széles szánt kérődző állatok exportja esetében kötelező
körben.
az export napját megelőző 7 napon belül az állatokat SBV-ra
kivizsgálni. Enyhítés, hogy abban az esetben, ha a kereskedő
írásban felelősséget vállal, hogy a betegség jelenléte miatt vis�szautasításra kerülő szállítmányok esetében keletkezett kár, ilKórjelzés
letve többletköltség minden esetben kizárólagosan őt terheli, a
Kórjelzés
A vetélések laboratóriumi vizsgálatakor a vírust real-time RTvizsgálattól el lehet tekinteni.
A
vetélések
laboratóriumi
vizsgálatakor
a vírust real-time RT-PCR
módszerrelAmutatták
ki a közvetlen vágásra szánt állatok exportja esetében
PCR
módszerrel
mutatták
ki a szarvasmarha-magzatok
hasüregi
vizsgálat
szarvasmarha-magzatok hasüregi folyadékából, valamint a juh- és kecskemagzatok
folyadékából, valamint a juh- és kecskemagzatok agyvelőjéből.
sem kötelező.
agyvelőjéből. A Schmallenberg vírus ezenkívül elsősorban hörcsög-vese sejtvonalakon
A Schmallenberg vírus ezenkívül elsősorban hörcsög-vese sejtA szigorúbb feltételek miatt a Vámunióba (Oroszország, Fehérizolálható.
vonalakon
izolálható.
oroszország
A
vírus jelenlétét
igazoló szerológia eljárások közül az ELISA vizsgálat terjed
el szélesés Kazahsztán) történő export esetén a továbbtartáskörben.
A vírus jelenlétét igazoló szerológia eljárások közül az ELISA
ra szánt állatokat is kötelező kivizsgálni, valamint a fent említett
vizsgálat terjed el széles körben.
enyhítést nem lehet alkalmazni.
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CRYSTALYX
– energiatakarmány vödörben
ns
a

ne

m

eli s.r.o. május 28-án Nagykőrösön szervezett találkozót, melyen a szarvasmarhák
Az IMPAVIDUS
at
számára kifejlesztett
termékeiket mutatták be a tenyésztőknek. A mikotoxinok leküzdésében már kiválóan
öm
eg új technológiaként a VETAGRO többszörösen mikrokapszulázott készítményeit, és
bizonyított MTX+ mellett
tak
. eAMIVIV’ SE 50 természetes étrend-optimalizáló termék részleteit osztották meg az
a már bő 10 éve kifejlesztett
mé
érdeklődőkkel.
sz
the ®
Kiemelt hangsúlyt helyeztek a CRYSTALYX
tősnyalható energiatakarmányra, mely az ásványi anyag és vitaminszükséglet biztosíég – főleg magas termelési szintű tehenek – energiahiányát is gyorsan megszűnteti.
tása mellett ízletességének köszönhetően az állatok
ét
A termékről a rendezvény után Szöllősi Lajossal az
Impavidus s.r.o. kereskedelmi vezetőjével beszélgettem.

Mi is az a CRYSTALYX®?
Kinézete ellenére semmiképpen sem nyalósó. Egy vödrös kiszerelésű 97% szárazanyag-tartalmú, a magyar telepek által leginkább
sa
n e kedvelt változatában (Cattle Booster) 35% cukor, 12% nyersfehérje és 6% nyerszsír összetételű, vitaminokkal és ásványi anyagokmkal
eli kiegészített „energiabomba”, melyet a karámban vagy az etetőasztal végein célszerű elhelyezni, az állatok folyamatos és önálló
at
hozzáférését
eleinte „készlethiányuk” kompenzálására 150-200 g-ot vesznek fel belőle, ez két hét alatt
öm lehetővé téve. Tejelő tehenek
3
eg állapotnak” megfelelően napi
a „töltöttségi
30-50 g-ra is mérséklődhet. Nagy mennyiséget fölfalni képtelenek belőle, mert a termék
tak
kemény felületét
szárazon
megkaparni
sem
lehet, a légkör nedvességtartalma, az állatok nyála és nyalása oldja csak fel a felsőbb pár
. fe
lvé
milliméteres rétegeket.
t

elé

t különbözik más termékektől?
Gyártástechnológiája miben
Nömelasz. Ezt pálmaolajjal (védett és nem védett is van benne) együtt főzik, váA 35% könnyen felvehető cukor forrása a cukornád
ve
li a
kuummal tovább szárítják és hűtik. A gyártás során az alapanyag
ekkor már 40 oC alatt van, így az adott terméktípusnak megfelelően
sz
már károsodástól mentesen keverik be a vitaminokat, szerves éserszervetlen
mikroelemeket, ásványi anyagokat és a szójafehérjét.
v

Pa

g

es

an
®
etetése?
Milyen előnyökkel jár aeCRYSTALYX
3
ya
gf
Fő feladata a bendőmikrobák stimulálása, hatására a
Kísérleti
elveredmény
éte
rostemésztő baktériumok száma 50-70%-kal emelkelt
dik. A Kansas State University és a Newcastle University bendőfisztulás teheneken végzett kísérletei alapján
10%-kal növeli a takarmányok emészthetőségét, 13%kal emeli a takarmányfelvételt szignifikánsan. Az állaCr
yst
tot fogyasztás közben nagy mennyiségű nyál termeléséaly
xP
re készteti, s ez legjobb természetes bendőpuffer. Ennek
rod
uc
elősegítésére a vödrök kihelyezését szügymagasságban
Szignifikánsan emeli a tömegtak.
ts emészthetőségét
Gm
javasoljuk, ez elősegíti a nyál nyelőcsőbe jutását.
bH
Egy 30-35 literes csoportot figyelembe véve a termék
hazai viszonyok gyakorlati tapasztalatai szerint is kiegyenlíti a termelési különbségeket. A tehenek nem
3
egyformán, hanem egyedi szükségleteiknek megfelelőNöveli a szervesanyag felvételt
en fogyasztanak belőle. A csoport termelése homogéSzignifikánsan emeli a tömegtak. felvételét
nebbé válik, az alacsonyabb termelésű tehenek készletei is feltöltődnek, s tejleadásban közelítik nagyobb termelésű társaikat. Ez eredményezi a csoportszintű tejtermelés 04.03.11
emelkedést. A takarmány receptúra
energia/
Page 3 szerinti energiatartalmától,
Crystalyx Products
GmbH
fehérje arányától függően azt látjuk, hogy a tehenek többségének a harmadik hét után napi 30-50g CRYSTALYX® felvétel elegendő,
illetve lesz néhány egyed, amely 100-150g-ot fog fogyasztani.
S itt jelentkezik a termék még egy előnye: kitűnő és gyors indikátora TMR minőségi változásának, hiszen gyengébb minőségű takarmány fogyasztása esetén a tehenek több CRYSTALYX® felvételével reagálnak.
Állományszinten milyen napi fogyasztással kalkulálhatnak a tejtermelő gazdaságok?
Az általánosan elfogadott napi mennyiség 150g/nap, ajánlattételkor hivatalosan ezzel kalkulálunk, de a hazai telepeken mért tapasztalati számok ennél jóval kevesebb, 67g/nap értéket mutatnak. Ez is mutatja a magyar telepek magas takarmányozási színvonalát.
Van olyan partnerünk, ahol csak 25-30g a napi felvétel. Új partnereink CRYSTALYX® etetésekor először a 2-3 literes tejtöbbleten
döbbennek meg. Ekkor naponta 150-200 g körül vesz fel az állat, ez a mennyiség energia alapján 0,5-0,8 liter tej termelésére lenne
elegendő. S itt lép be a bendőstimuláló és emészthetőség növelő hatás, melynek eredménye a megnövekedett tejtermelés.
Hazai telepi beszámolók szerint a második héttől a bélsár strukturáltabbá, lepényszerűvé válik, ez a meglévő alaptakarmány emészthetőségének javulását mutatja. Az állatok szőre is fénylőbb, rendezettebb.
Így elérhető teheneink optimális energia- és fehérjeellátottsága. Hogyan befolyásolja ez a jövedelmezőséget nagyon is meghatározó szaporodásbiológiai státuszt, a tehenek ciklusának beindulását?
Hazai partnereink által elmondott tapasztalatok alapján a két ellés közti időt a korábbi kontroll időszakhoz képest 15-25 nappal csökkentette, az ivarzás kifejezettebbé vált, használata alacsonyabb termékenyítési indexet eredményezett. A hőstresszes időszakok tejtermelési szintjének csökkenésében jelentkező hullámzást kiegyenlíti, csökkenti. A bendő stimulálásával, a tömegtakarmány-felvétel és
rostemésztés növelésével az állatok általános egészségi állapota javult, az oltógyomor helyzetváltoztatás miatti kiesések és műtétek
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gyakorisága is csökkent. Minimalizálja az acidózis és a ketózis kockázatát.
Magyarországi tapasztalataik alapján melyik etetési technológia vált be?
Itthoni gyakorlat szerint ellés előtt 25-28 nappal – a hivatalos technológia
30-50 napot ír – még a szárazonálló időszakban helyezik az állatok elé a
CRYSTALYX®-ot, az ellést követően a fogadó- és nagytejű csoportban is
folyamatosan a tehenek rendelkezésére áll.
Van-e esetleg eltérő összetételű készítmény a különböző életkorú és termelési szintű csoportok számára?
Borjúkortól a szárazonállásig kínálunk a termékcsaládon belül az adott kornak optimális összetételű CRYSTALYX®-ot. A Mentholyx erősíti a borjak
immunrendszerét, csökkenti stresszérzékenységüket és mentoltartalma miatt megelőzi a köhögést, a légzési problémákat. A szárazonálló teheneknek
a CRYSTALYX® Trockensteher használata javasolt. A magyar tejelő tehenészetekben a család két terméke keresett: a „Cattle Booster” és az „Extra
Energy” változat, amely utóbbi kiskérődzőknek is ajánlott.
Mindkettő 35% cukrot és 12% nyersfehérjét tartalmaz, az Extra Energy-be a 6% helyett 14% nyerszsír kerül letöltéskor, ami 10,3MJ/
kg NEl-t eredményez magas vitamin és mikroelem kiegészítés mellett.
Hogyan méretezhetjük állományunk várható szükségleteit?
Ez a koncentrált energiatakarmány 22,5 és 80 kg-os vödrökben kerül forgalomba, emiatt munkaszervezése nagyon egyszerű. A gyakorlat azt mutatja, hogy az optimális kihelyezés 10-12 tehenenként egy 22,5 kg-os vödör, de ha a csoportban nincs is több egyed,
akkor is termelési csoportonként legalább két vödröt érdemes kihelyezni a dominanciaharc elkerülése végett. A nagyobb kiszerelés
szállítása két ember erejével vagy targoncával megoldható, ezeket általában karámon belül helyezik el.
Húsmarhák esetében is pozitív a CRYSTALYX® megítélése?
A húsmarhatartók a vödröket a legelőre helyezik ki, ahol magas szárazanyag-tartalmának köszönhetően a csapadéktól sem károsodik,
nem ázik fel. Itt a hazai gyakorlat 32-36 g napi egyedenkénti szükségletet mutat, s berobbanó ivarzást eredményez. Van több olyan
észak-magyarországi partnerünk, akiknél a megnövekedett ivarzások miatt bikát kellett cserélni vagy több bikát kellett beállítani. De
elmondható az is, hogy hízóállatoknál etetve, javítva a rostemésztést, jelentősen növeli a napi testtömeg gyarapodást.
A termékekről bővebben a www.impavidus-sro.com oldalon olvashatnak.			
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Tapasztalatok a 2013. április 8-12.
között tartott csülökápoló tanfolyamról
Dr. Györkös István
egyetemi magántanár, SZIE

A szolnok-alcsiszigeti Gazdaképző Kft. adott helyet a hagyományaink szerint immár 42. csülökápoló tanfolyamunknak, melyet
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete támogató szervezésével
tartottunk részben a gazdaképző központjában, részben Újszászon lévő gyakorló gazdaságában. A tanfolyam sikeres lebonyolításában jelentős segítséget nyújtott Dr. Füleki Miklós állatorvos, a gazdaképző igazgatója és Petrik Ferenc, a gazdaság tulajdonos vezetője. A résztvevők magasabb száma és összetétele
is igazolta korábbi tapasztalatainkat, miszerint nagyobb holstein
telepeinken és a kisebb állományokban is változatlanul van javítani valónk a tehénállományok sántaságának csökkentésében,
ami nemritkán jóval meghaladja a 20%-ot egy-egy termelési év
alatt.
A tanfolyam résztvevői:
Ballai József
H+N Kft., Budapest
Czakó György
Tárnok Farm, Szeghalom
Csancsár Attila
Magyaralmási Agráripari Zrt.,
Magyaralmás
Csürhés Tamás
Kaszaper
Dékány László
Pannónia Mg. Zrt., Bonyhád
Gyenis Roland
Enyingi Agrár Zrt., Kiscséri Újtelep
Hajkó Attila
Bicskei Mg. Zrt., Bicske Ödönmajor
Horváth Zoltán
Farmtej Kft., Kemecse
Janity Zoltán
Dávodi Augusztus 20 Mg. Zrt., Dávod
Juhász György
Teveli Zrt., Tevel
Keresztes Sándor
Gödrei Mg. Zrt., Gödre
Lamik Tibor
Isztiméri Bakony Mg. Kft., Isztimér
Németh Sándor
Farmtej Kft., Kemecse
Pásztor Imre Zsolt
Kunbaja
Resán Zsolt
Ibránytej Kft., Ibrány
Szokolai István
Ibránytej Kft., Ibrány
Wágner Bence
Dunaharaszti
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A résztvevők között több magángazdálkodó is volt, de többségében telepi dogozók tették ki a szokásos magasabb létszámot. A
tanfolyam szakmai célja változatlanul a korszerű csülökápolás
elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése és gyakorlása
volt. Hiszen ez az alapozás nélkülözhetetlen a helyi csölökápolás
adott célkitűzéseinek megvalósításához mind a kis- mind pedig
a nagy állományokban egyaránt. A résztvevők által ismertetett
helyi célok között szerepelt az adott állományban az egészségőri
feladatok fejlesztése a sántaság megelőzésében és kezelésében, a
körmözési munka szakszerűbb ellenőrzése és szervezése, az állomány kampány jellegű csülökápolása, valamint a sánta üszők
és tehenek rendszeres gyógykezelése. Mindezen eltérő feladatok
elvégzéséhez azonos csülökápolási módszerre, de eltérő munkaszervezésre és megfelelő szerszámokra van szükség.
A némileg eltérő célfeladatok természetesen megfelelő gyakorlottságot is igényelnek. Tanfolyamunkon csupán az elméleti alapok és a kapcsolódó gyakorlati fogások elsajátítására volt
elegendő idő, melyet aztán a tanulók otthon tovább kell hogy
fejlesszenek a helyi szerszámkészlet segítségével. A csülökápolás leghatékonyabb szerszámaival is dolgozhattak a résztvevők,
beleértve a csiszolókorong használatát is. A tananyag részét alkotta a szerszámok karbantartása és élezése is.
A funkcionális körmözés és a kuratív csülökápolás szakszerű
és hatékony elvégzéséhez megfelelő gyakorlottságra is szükség
van, melyhez a tanfolyamon a résztvevők elegendő induló segítséget kaptak, melyet már képesek lesznek továbbfejleszteni a
hazai állomány kezelése során. A különböző csülökbetegségek
felismerését és gyógykezelését részben az elméleti órák, részben a gyakorlatok alatt ismerhették meg, melyhez írott segédlet
is rendelkezésükre állott. Mindezeket az ismereteket természetesen az otthoni állományokban még tovább lehet fejleszteni a
későbbi biztos és hatékony munka megalapozásához.
A gyakorlati feladatok elvégzésére már a tanfolyam másnapjától
lehetőség nyílott azért, hogy a gyakorlati ismeretekre épülhessenek az elméleti anyag tudnivalói. A tanfolyamot a résztvevők
gyakorlati és elméleti tesztvizsgával zárták. Mindenkinek volt
alkalma saját kézügyességének gyakorlására és egymás munkáját is folyamatosan értékelhették. Az ilyen közös munkavégzés
és az azt követő bírálatok sokat segítettek az egységes szempontrendszer kialakulásához, melyhez aztán a végeredményt
társítani lehetett. Ez a szempontrendszer természetesen eltérő
volt az egészséges és beteg lábvégek megítélésénél. Az említett
szempontok tovább bővültek a lábállások, mozgásformák és a
kondícióváltozások ismereteivel.
A tanfolyamon hangsúlyt kapott az üszők és főleg a tejtermelő
tehenek mozgásának növekvő jelentősége a hazánkban elterjedt,
viszonylag zárt, mozgásszegény technológiai viszonyok között.
Korábbi vizsgálatainkban egy 500 tehenes állományban a mozgás megítéléséhez használtuk a pontozásos értékelést (Janssen,
G.,2002), melyben az 1-es érték a hibátlan mozgást, az 5-ös a
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súlyos sántaságot jelölte. Megállapítottuk, hogy a 2. laktációs
A tanfolyam résztvevői is megerősítették, hogy állományaikállományhányad átlagos mozgáspontja 1,58, míg a 3. laktációban is viszonylag magas a sántasági arány. Ezt tapasztalataink
sok mozgásértéke 2,47 volt, tehát az eggyel több laktációt teljeis igazolják. A sántaság pillanatnyi mértéke (incidencia) nemsítő tehenek mozgása enyhén romlott átlagos viszonyok között.
ritkán elérheti a 30 %-ot is, amely aztán egész évben ingadozik.
Az 1. és 2. mozgáskategóriába eső állomány összesített aránya
Nagyobb tehénállományban szinte minden nap számolni kell
a kívánatos 80% helyett 60% volt. Ez az eredmény jól mutatja,
valamennyi sántító tehénnel, ezért mondhatni be kell rendezkedhogy már a viszonylag fiatal tehenek lábvégei is megbetegedhetni a napi sántasági kezelésekre. Nagyon nem mindegy azonban,
nek és az egyes lábvégbetegségekből nehezen gyógyulnak ki a
hogy ez a munka milyen eredményes és mennyire csökkentheti
tehenek. Mindez nemcsak a technológia hiányosságaira, hanem
a napi sánták számát. Korábban vizsgáltuk, hogy a pillanatnyi
a kezelések kisebb hatékonyságára is rámutat. A tejtermelő tesántasági % milyen összefüggésben van az egész éves sántasáhenek mozgására ható tényezők közül a genetikai és a termelési
gi %-kal (prevalencia), mert ez az eredmény rávilágít az egyes
tényezők mellett legnagyobb hatást a technológiai jellegű tényelábvégbetegségek kezelési hatékonyságára, nem beszélve arról,
zők okozzák. A hibátlan mozgású tehenek szerviz periódusa is
hogy az egyes lábvégbetegségek sántaságra gyakorolt hatásai
rövidebb volt, mint a sánta csoport hasonló mutatója.
összeadódnak. Az alábbi adataink két, súlyos sántaságot okozó,
A mozgászavar kialakulását mindenek előtt – amint ez a tanfolábvégbetegség hatékony éves, állományszintű (prevalencia)
lyamon is kiemelésre került – a vemhes üszők, a szárazonálló,
csökkentését igazolják, ha a korábban túl magas pillanatnyi gyaaz ellés előtt és közvetlen azután lévő, valamint a laktáció elején
koriságot közel felére tudtuk csökkenteni.
lévő tehén csoportokban érdemes megelőzni, Lábvégbetegségek észlelési- és kezelési hatékonysága 500-as tehénállományban
fokozott ellenőrzéssel, funkcionális csülökPrevalencia %
Sánta tehén
ápolással, gyors és hatékony kezelésekkel, Incidencia % Kezelési hatékonyság
DD
talpfekély	
DD
talpfekély
DD
talpfekély
év/ nap
lábfürösztésekkel, alkalmi legeltetésekkel
és karámozással kombinálva a lehetőségek
8
azonnal
0,5
1,3 3
7
szerint. A laktáció előrehaladott stádiumában 30
30
8
hetente
1,1
1,5
6
8
lévő termelő tehénállományban célszerű a
30
8
kéthetente
1,7
1,6
9
8
mozgás és a kondíció fokozott ellenőrzése, a
30
8
havonta
2,5
1,9
13
10
sánták gyors észlelése és hatékony kezelése,
16
4
azonnal
0,3
0,6
2
3
valamint a tehenek pihenő- és mozgásterei16
4
hetente
0,6
0,7
3
4
nek ellenőrzése, különös tekintettel a padoza16
4
kéthetente
0,9
0,8
5
4
tokra is. Fontos szempont lehet a zsúfoltság
16
4
havonta
1,3
0,9
7
5
kerülése.
Ismertetésre került korábbi vizsgálati eredA sántaság arányának mérséklésében tehát a helyi hatékony
ményünk is a többnyire technológiai hatásokra kialakult
észleléseknek és gyógykezeléseknek nagy a jelentősége, mely
lábvégbetegségek pillanatnyi gyakoriságának (incidenciájának)
munka mindenekelőtt a szakképzett egészségőrök feladata. Ez a
megoszlására vonatkozóan 500-as tehénállományban, hiszen a
megállapításunk a tanfolyam során gyakran ismétlődött.
jellemző lábvégbetegségek végül a sántaság, mint mozgászavar
A tananyag ismeretanyagát alkotta a lábfürösztési program kiközvetlen okai. E jellemző adatsor a következő:
dolgozása és kivitelezése is, melyet minden telepen célszerű
Lábvégbetegség
Pillanatnyi gyakoriság %-a
kimunkálni a helyi feltételeknek megfelelően. A lábfüröszté			
(incidencia)
seknek a gyógykezelésekben sokkal kisebb a jelentősége, mint
a sántaság megelőzésében, de az ujjak közötti bőrgyulladások
Ujjak közötti flegmone				
1,8
arányát hatékonyan képes lecsökkenteni.
Ujjak közötti granuloma				
2,4
Tanfolyamunk tapasztalatai szerint sok telepünkön gondot jelent
Ujjak közötti bőrgyulladás				
9,1
még a csülökápolás korszerű eszközeinek, szerszámainak haszTalpszaru bevérzés				
11,7
nálata és karbantartása
Traumás talpfekély				
5,6
annak ellenére, hogy e
Egyéb fekély					
1,9
téren sokat javult a helyLaminitisz					
23,7
zet országos szinten is.
Fehérvonal rendellenesség				
10,2
Több telepen használDigitális dermatitisz (Mortelláró betegség)		
17,2
nak elavult kalodákat és
Egyéb lábvégbetegség				
16,4
a szükséges eszközök is
hiányoznak. Tanfolyami
Az ismertetett jellemző adatok jól mutatják, hogy a telepeken
tapasztalatainkat ös�kialakuló sántasági esetek többségét alapvetően a táplálóanyag
szegezve megállapíthatforgalmi, takarmányozási eredetű lábvégbetegségek és a DD
juk, hogy a tanulásra és
(Mortelláró-féle betegség) teszi ki. Gyakori eset telepeinken,
gyakorlásra szánt időt a
amire a szakembereknek is fel kell készülniük, hogy a fent emlírésztvevők jól kihasztett lábvégbetegségek közül sok esetben egy állat végtagján több
nálták és egyéb jellegű
is előfordulhat, különböző súlyossági fokozatokban is. Mindezen
szakmai tapasztalatcselábvégbetegségek nemcsak az adott laktáció hatékonyságát rontrékre is alkalmas volt a
ják, hanem a tehenek állományban töltött idejét is csökkentik.
tanfolyam programja.
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Mikotoxinprevenció
és a jó silózási gyakorlat
Dr. Kovács Tamás
fermentációs szakértő, Kokoferm Kft.

2012 aszályos, forró nyarának rendhagyó időjárása tömegesen hozta elő a mikotoxinproblémát. Most éppen a figyelem
középpontjába került Aspergillus flavus által termelt aflatoxin
okoz gondot. Nem csak a szemes és nedves roppantott
szemeskukoricánál, teljes kukoricaszilázsnál, hanem sok helyen
a lucernaszenázsokban is sok az aflatoxin. Más évben, más időjárási körülmények között más penészgombák szaporodási lehetőségével, más mikotoxinokkal – pl. a Fusarium fajok által
termelt DON, zearalenon, stb. – kerülhetünk szembe. Bizonyos
esetekben több penész és különböző toxinok együttes jelenléte
is lehetséges. Az is igaz azonban, hogy nem minden penész, és
nem minden esetben termel toxinokat. A fehér színű telepekkel
megjelenő penészek általában kevésbé veszélyesek (Mucorales,
Geotrichum, melyek bevitelcsökkentőek ugyan, de nem termelnek toxint; a fehér Byssochlamys viszont már patulintermelő).
A színes telepű penészek általában sokkal veszélyesebbek
(Aspergillus, Fusarium, Monascus, Penicillium, stb.).
Sokan és sokat írtak már a különböző mikotoxinokról, élettani
hatásukról, a toxinproblémák kezeléséről. Ebben a cikkben a
gyakorlat által használható, és szigorúan alkalmazandó, a
teljes szilázs- és szenázskészítési technológiát felölelő, a teljes
termékpálya alatt az élesztő és penésztevékenységet visszaszorító, megakadályozó lépésekről, az aerob stabilizálásról, a
penész és mikotoxin prevencióról írunk. Jobb megelőzni a bajt,
mint a kialakult problémákat tűzoltómunkával kezelni. A toxinok semlegesítése, megkötése igen nagy költség. Az adszorpciós
toxinkötés pedig bármennyire szelektív is, minden esetben hasznos anyagoktól fosztja meg teheneinket és soha nem tökéletes.
2012-ben a kukoricamoly elszaporodása nyitott tömeges szaporodási lehetőséget az Aspergillus flavusnak. Ilyen feltételek
esetén egy külön moly elleni permetezés alapvető segítség a
megelőzésben.
Aszályos években a száradó, felsülő silókukorica keményítőtartalma sokkal kisebb, cukortartalma pedig igen magas. A cukor a
fakultatív anaerob gombák számára kiváló tápanyagforrás. Az
aszályos években emiatt jóval magasabb a növényen megtelepedő élesztők, penészek száma. Ezt igazolta tavaly az USA-ban
elvégzett nagyszámú analízis, melynek alapján még számunkra,
erjedésipari szakemberek számára is meglepően magas élesztő
és penészszámok voltak a vizsgált kukoricamintákon. A több
mint 180 vizsgált silókukorica minta 25%-ában 1.000.000
TKE/g (TKE=Telepképző Egység), csaknem 30%-ában pedig
10.000.000 TKE/g volt az élesztőcsíraszám (USA, Dairyland
labs).
A 2012-es magyar kukoricák esetén ugyanez volt a helyzet:
aszály→sok cukor→nagy élesztő és penészszám→rossz aerob stabilitás, mikotoxinok jelenléte!
A mikotoxinprobléma alapfeltételei tavaly tehát adottak voltak.
58 Holstein Magazin

Azonban a megfelelően feszes silótechnológiával és aerob stabilizáló szilázs- (Lalsil FRESH) és szenázsoltóanyagokkal (Lalsil
DRY) dolgozó cégek tavaly sem kellett, hogy ezzel a problémával szembesüljenek!
A mikotoxinprevenció lépéseinek részletezése előtt a következőt emelnénk ki hangsúlyosan: A penészgombák is természetes
alkotói a bennünket körülvevő mikrobiológiai környezetnek. A
mikroba populációk tápanyagokért folytatott harcában, a túlélésért folytatott küzdelemben, időnként túlzottan teret nyernek.
Azonban a gondossággal, tisztasággal, higiéniával, az aerob
mikroorganizmusokat visszaszorító technológiai lépésekkel,
az erjedést indító megfelelő starterkultúrával, aerob stabilizáló
szilázs- és szenázsoltóanyagokkal életterük és tevékenységük
annyira visszaszorítható, hogy a mikotoxinproblémát még a penészek számára kedvező időjárású években is ki tudjuk küszöbölni!
Jó silózási gyakorlat
A következőkben minden olyan technológiai lépésre és lehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmet, amivel a gombák (élesztők
és penészek) visszaszorítását, gátlását és adott esetben hatékony
pusztítását tudjuk megvalósítani. Ezek összességével pedig az
önök nyugalmát is eredményező penész- és mikotoxinmentesség
valósítható meg.
1.

2.
3.

A helytelen technológiából származó, akár komoly veszteséget is eredményező, romlott-penészes szilázs és szenázs
nem kerülhet a trágyába, mert a penészspórákkal visszafertőzi a szántóföldet!
A szántóföldön a talaj mikroba összetételét rendező talajstarterek is csökkentik a penészek életlehetőségeit és csíraszámát.
A talajszennyezés minimalizálása besilózásnál:
a. Fokozott figyelem a talaj egyenetlenségeit illetően
talaj-előkészítésnél és a későbbi munkáknál.
b. A vágásmagasság alapvetően meghatározza a talajbaktérium- és penészterhelést! 10 cm a lucernánál, 40-60 cm a kukoricánál (ez a nitráttartalmat is
minimálja!).
c. A rendsodrás nedves talajnál és teljes gabonanövények betakarítása esetén kerülendő!

4.

Tökéletesen tiszta silótér. A behordó- és taposó gépek
munkája is úgy legyen szervezve, hogy egyáltalán ne legyen
talaj és sárfelhordás, amivel beszennyezzük a szecskát.

5.

Tömörítés. A szecskaméret, szárazanyag és a tömöríthetőség összefüggésére figyelni kell. Minél jobb a tömörítés,
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a Levucell SC
bendőélesztő premixek

maximálják a takarmányhasznosulást
és a takarmányegységre vonatkoztatott
nyereséget

A Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 - az INRA-val
(Fr.o.) közösen szelektált bendőélesztő kísérletileg igazolt
hatékonysága:
• Tejhozam: + 1,2 - 2,5* l/tehén/nap
• Takarmányhasznosulás: + 50 - 120 g* tej minden
bevitt szárazanyag kg takarmányra
• Optimálja a bendő pH-t: kevesebb acidózis és javítja a
rostemésztést
* Metaanalízis, ADSA, USA, 2009. Az I-1077-es törzs ajánlott adagolási dózisával (10 milliárd/tehén/nap) végzett
kísérletek eredményeiből.

KOKOFERM Kft.

3231 Gyöngyössolymos, Csákköi út 10.
TEL/FAX: 37/370-892; 370-072, www.kokoferm.hu

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com

Az EU által engedélyezett a használata a tejelő- és húsmarháknál, tejelő kecskéknél, juhoknál és bárányoknál (E1711/4a1711/4b1711). Nem minden termék elérhető minden országban.

- RCS Lallemand 405 720 194 - 04/2011.

Nyerd ki az utolsó csepp tejet is
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annál kevesebb a levegő a szilázsban. Kitároláskor is kevesebb romlást okozó levegő jut be.
a. Alacsonyabb szárazanyag-tartalmú kukoricánál
1,5 cm legyen a szecskahossz. 40% feletti szárazanyag-tartalom esetén 1,5 cm-ről 1 cm körülire
érdemes csökkenteni a szecskahosszt. Magasabb
szárazanyag-tartalom esetén a jó tömöríthetőség
érdekében 1 cm alá menjünk le.
b. Besilózásnál ne legyen 20 cm-nél vastagabb rétegben egyszerre felhordva a szecska, mert nem lesz
megfelelő a tömörítés.
c. Ne használjunk duplakerekes traktorokat, a kerék
minél keskenyebb legyen a nyomás növelése érdekében. Ha lehet, ruházzunk be egy vonatkerekes
tömörítőre. Megéri.
d. Lehetőleg folyamatosan silózzunk. Ha meg kell
állni, a megfelelő tömörség elérése után ne járassuk tovább a tömörítő traktort, hogy a képződő
CO2 a szilázsban maradjon. Ha hosszabb időre félbe kell szakítani a silózást, ideiglenesen takarjuk
a felületet.
6.

A gyors erjedésindítás megfelelő induló csíraszámú starterkultúrával, gyors CO2 képződést eredményez. A levegő
kiszorításával azonnali penészszaporodás gátlás valósul
meg.

7.

A silózás befejezésekor, a megfelelő tömörítettség elérése után minél gyorsabban zárjuk le a silót. A veszteségmentes takaráshoz a 3 fóliás kombinált takarást érdemes használni (oldalfólia, vékony silóra simuló légzáró
fólia, UV- és mechanikailag ellenálló takarófólia), kavic�csal töltött silózsákos takarórendszerrel. A súlyozó zsákokat
átlapolva légmentesen tudjuk zárni a silóteret. A zsákokat
négyszögletes cellákban kell lerakni, hogy esetleges lyukképződés esetén csak az adott cella kaphasson levegőt, és a
szél minden fuvallatára ne hullámozzon végig a fólia, mint
a tenger. Ezzel a rendszerrel gyakorlatilag 0%-ra csökkenthető a veszteség. A sarkoknál, oldalaknál és a siló tetején
egyáltalán nem lesz romlás és penészesedés!

8.

Szalmatakarásos vagy szalmabálás súlyozást ne használjunk a siló tetején, mert a rágcsálók télre beleköltöznek, kirágják a takarófóliát, és már a tárolás során beindul
a penészesedéssel, mikotoxin képződéssel is párosuló aerob
romlás.

9.

Gyors, egyenletes savanyítás a stabil pH-ra. Erre a megfelelő csíraszámú starteres beoltás a garancia.
Az aerob instabilitásból bekövetkező romlási folyamat rövid
leírása – ezt kell megakadályozni:
A szilázsban, szenázsban a nem megfelelő technológia miatt
nagy számban vannak jelen az élesztők és penészek. A szabad
cukrot az élesztők anaerob körülmények között alkohollá alakítják (ezért alkoholos sok szilázs – tehén májkárosodás). Ha
levegőhöz jutnak, az élesztők a tejsavból ecetsavat, CO2-t és hőt
képeznek. Melegszik a siló, emelkedik a pH. A melegedés hatására az energia 10-20%-a is eltűnhet, emellett romlik a takarmány táplálóanyag tartalma. A penészgombák is szaporodásnak
indulnak, telepeket képeznek, és ha van rá idejük, az aerob (le60 Holstein Magazin

vegős) és az átmeneti zónán túl is micéliumokat (gombafonalak)
fejlesztenek a szilázs anaerob (levegőmentes) zónájába. „Nyugodjanak meg”, ha tehetik, toxinokat is termelnek. A kritikus pH
elérése után pedig már minden romlasztó, rothasztó mikroszervezet is aktivizálódik. A fenti folyamat a szilázsok minden olyan
részén bekövetkezik, ahol a zárófólia vagy a silófal sérülésein
vagy a tökéletlen záráson keresztül beáramlik a levegő a silóba.
Ezeket a folyamatokat kell elkerülni a tökéletes zárástechnológiával, és a penész- és élesztőgátló, -ölő hatású szilázs- és
szenázsoltóanyagok használatával.
A gombák ellen az erjesztett tömegtakarmányok tartósításában
hatalmas fegyvertény a Lactobacillus buchneri felfedezése és
alkalmazása. A L. buchneri egy másodlagos, a tejsavképzést követő fermentációs folyamatban, a tejsav egy részéből élesztőés penészgátló anyagokat termel. Nemcsak gombagátló, hanem
gombaölő hatásúak is ezek az anyagok. Az L. buchneri másodlagos anyagcseretermékei az ecetsav, propionsav, propanol és
monopropilén-glikol (MPG). Ezen gombagátló és -ölő anyagok
termelése erősen beoltási csíraszám függő! A magas cukortartalmú kukorica esetén (aszályos években különösen magas a cukortartalom, és alacsony a keményítőtartalom) a heterofermentatív
L. buchneri baktériumok kívánatos beoltási csíraszáma 300.000
Telepképző Egység/g szecska. Ezért határozta meg a Lallemand
a Lalsil FRESH szilázsoltóanyagában a 300.000 TKE/g beoltási csíraszámot. Ezzel érhető el a megfelelő gátlóanyag termelés, és a szárazanyagra vonatkoztatott 1-2% MPG termelés. Az
INRA kutatásai alapján a kisebb beoltási csíraszám (spórolás
vagy kisebb hatóanyag-tartalmú starter) egyértelműen a fenti
gombagátló anyagok mennyiségének csökkenését eredményezi
(az MPG-ből is kevesebb képződik), és alapvetően gyengébb aerob stabilitást eredményez. A lucernaszenázsok, gabonaszilázsok
biztonságos erjesztésére, emészthetőségének javítására, aerob
stabilizálására fejlesztette ki a Lallemand a Lalsil DRY starter
és aerob stabilizáló oltóanyagát, ahol a buchneri-technológiát a
fehérjeveszteséget minimáló gyors savanyító baktériummal és
az erjeszthető cukortartalmat, valamint a rostemészthetőséget
növelő rostbontó enzimekkel kombinálták.
10. A propionsavas és más savakkal kombinált kémiai tartósítást is érdemes néhány szóban megemlíteni. Vannak a gyártók által előírt takarmánykezelési savkoncentrációk. Ezeket
szigorúan tartsák be, ha például nedves roppantott szemes
kukoricát silóznak be, mert a savval történő spórolás a penészek erőteljes mikotoxintermelését indukálja. Ez a folyamat
már a ’70-es években tudományosan ismert volt. Magyarázata egyszerű: ha a penészgombákat a pusztulásukat okozó
savkoncentrációnál kisebb, stresszt okozó savhatásnak tes�szük ki, kínjukban védekezésképpen mikotoxinokat termelnek. 70% alatti szárazanyag tartományban a nedves roppantott szemes kukorica megfelelő aerob stabilizáló oltóanyaggal biológiai úton, költséghatékony módon tartósítható.
11. A siló kitárolásának alapszabályai:
a. A silót az állományhoz úgy méretezzük, hogy megfelelő legyen a kitermelési sebesség. Legfeljebb 3-4 naponta visszaérjünk ugyanahhoz a felülethez. Tehát már
a tervezésnél sok minden eldől.
b. A takarófóliát 1-1,5 m-nél távolabb ne távolítsuk el a
silófal mögött. Ne levegőztessük agyon a szilázst, mert
ez meggyorsítja a romlási folyamatokat, és az esetleges
toxinképződést.
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c.

• 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)
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• Nagyon kis folyadékmennyiséggel kijuttatható nagy koncentrációjú termékek
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Fű- és lucernaszenázsokhoz tudományos alapon
tervezett termékek:

Lo

A Lactobacillus buchneri baktériumokat alkalmazó technológia élesztő- és penészgátló hatását igazoló két üzemi
kísérlet eredményei:
Az egyik kísérletsorozat eredményét a Spanyol Barcelonai
Egyetem kutatói Dr. Alex Bachs és Cristina Iglesias a FEED
MIX 2006-os 3. számában publikálták. 28 kereskedelmi farmon
állították be a következő kísérletet falközi kukoricasilókban.
10 kg szecskát 3x105 TKE/g L. buchnerivel kezeltek. A Lalsil
FRESH startert 200 ml vízben oldották és ezzel permetezték le
a silóval azonos minőségű és összetételű 10 kg-nyi szecskát.
Majd légmentesen záró zsákba tették. A másik 10 kg-nyi szecskát 200 ml tiszta vízzel permetezték le, hogy a szárazanyag-tartalmak is azonosak legyenek a kezelt és kezeletlen tételeknél.
Ezt is légmentesen záró eltérő színű zsákba tették. Majd hos�szabb szalagokkal látták el és a tömörítés közben a silóba fek-

Növényfajhoz igazodó
megoldások hosszabb ideig
eltartható fű- és lucernaszenázsokhoz, gabonaszilázsokhoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - LALSILgrass_ENG_ 022013.

Északi, keleti oldalról termeljük ki a silóteret (ne
melegítse a silófalat a nap).
d. A silófal szó szerint szinte sík, falszerű legyen. Silómarót, vagy blokkvágót kell használni. Bármilyen
technológiát alkalmazunk is, a siló fala maradjon ép,
ne lazítsuk fel, ne jusson be a levegő a mélyebb rétegekbe, mert az megindítja a romlást.
e. Ritkán előfordul, hogy a silótér geometriája, vagy
kényszerhelyzet miatt a szilázst folyosószerűen kell
kitermelni, és így nagy felületen hosszú ideig szabaddá válik a silófal. Ezen a felületen takarással vagy folyamatos propionsavas kezeléssel meg kell akadályozni a penészfejlődést, mert ilyen esetben nagyon durva
penészképződés indulhat be, amikor a penésztelepek
spóratömegei az etetésre használt silófalat is befertőzik és itt is beindul a penész- és mikotoxinképződés.
f. Ha a bendő mikroflórája rendben van (baktériumok,
gombák, protozoák érzékeny ökoszisztémája), a
bendő mikroorganizmusok, és ezáltal a tejelő teheneink elbánnak a toxinok egy részével (természetes
detoxikálás). Tehát teheneink jobban „elviselik” a
mikotoxinokat. Szubakut acidózis és acidózis esetén
a bendőflóra fajokban elszegényedik, csökken a hasznos rostbontó mikrobák száma és aktivitása. Csökken
a rostbontó enzimek aktivitása is. Mindezek következtében csökken a takarmányhasznosulás, de ugyanúgy csökken a detoxikálásra képes mikrobák száma
is. Tehát a szubakut acidózisos, acidózisos tehenek
érzékenyebben reagálnak a takarmányok mikotoxinterhelésére. Tehát minden olyan technológiai kezelés,
receptúramódosítás, ami a bendő pH-t emeli, javítja
a bendő anaerob viszonyait, és támogatja a hasznos
mikroszervezetek működését, teheneinket ellenállóbbá teszi a toxinokkal szemben. Itt emelnénk ki a
Levucell SC aktív bendőélesztő bendő pH-t emelő
hatását, ami szubakut acidózis, acidózis esetén 0,30,6 értékkel emeli a pH-t, és javítja a bendő anaerob
viszonyait.
A penészek és élesztők ellen vívott küzdelemben a szilázs- és
szenázsoltóanyagot ellenző kollégák nem tarthatják bebetonozott állásaikat. Olyan új, biogazdaságokban is alkalmazható
mikrobiológiai szilázs és szenázs oltóanyagok kerültek a szakemberek kezébe, amivel, ha nem élnek, mindenképpen hibáznak és nagyobb veszteséggel kevésbé nyereségesen termelnek.

l u m e a p p li c a

Speciálisan testre szabott megoldások
minden szilázshoz/szenázshoz

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

KOKOFERM Kft.

3231 Gyöngyössolymos, Csákköi út 10.
TEL/FAX: 37/370-892; 370-072
www.kokoferm.hu

www.holstein.hu
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tették. Így érték el, hogy a silóval azonos összetételű, és azonos
körülmények közötti kezelt és kezeletlen tételek szülessenek.
Mind a 28 farm silóterében ugyanezt a beállítást alkalmazták.
A besilózás előtt és nyitás után minden mintát kémiai analízisnek, és mikotoxinméréseknek vetettek alá. Vizsgálták az élesztő
és penésszámot, valamint az aflatoxintartalmat is. A mintákat 4
nappal nyitás után aerob stabilitási méréseknek vetették alá (pH,
élesztő- és penészszám, mikotoxin tartalom meghatározás).
A fontosabb eredmények a következők:
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Az 1. kép a vásárhelyi kísérlet kezeletlen és kezelt lucernaszenázsainak levegőnek történő kitettség (aerob stabilitás
vizsgálat) utáni penészfertőzöttségét mutatja.
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1. ábra: Hatás a gomba mikroflórára

láinak felét Lalsil DRY L. buchneri tartalmú aerob stabilizáló
starterrel kezelték, az előírt kereskedelmi koncentrációban. A
bálák másik fele a kezeletlen kontroll volt. Sok-sok paramétert
vizsgáltak különböző tárolási idő után. A 3. ábra az oltóanyaggal kezelt és kezeletlen bálák közötti jelentős aerob stabilitásbeli
különbséget mutatja 122 napos tárolás után.
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4 nappal a silók megnyitása után (ez reális telepi körülménynek
felel meg) az élesztő és penésszámot a 28 siló átlagában az 1.
ábra mutatja. A 2. ábra a 28 siló átlagában a silók nyitáskori aflatoxin tartalmát mutatja. 0,1 ppm volt az átlagos aflatoxin
koncentráció a Lalsil FRESH-sel kezelt szilázsokban, és 0,9
ppm átlagérték a kezeletlen kontrollok átlagában. Az eredmények magukért beszélnek.
A másik lucernaszenázsos kísérletet Szűcsné Dr. Péter Judit
vezetésével
Hódmezővásárhelyen végezték. A kísérleti
eredP erform ances: Lalsil Dry
Alfalfa Silage
ményeket a FEED MIX 2005-ös 3. számában publikálták. Csomagolt nagybálás szecskázatlan, szársértett lucernaszenázs bá-
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3. Ábra: Aerob stabilitás
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1. kép: A kezeletlen (A) és a Lalsil DRY-jal kezelt (B) szenázsok
a levegőnek történő kitettség után
Összegzés:
Ha az élesztők és penészek ellen kell küzdenünk, a cikkben
részletezett technológiai lépések mindegyikét rutintechnológiaként próbáljuk telepünkön bevezetni, mint jó silókészítési gyakorlatot. Megfelelő mikrobiológiai segítőtársként
a heterofermentatív Lactobacillus buchneri baktériumok
nagyban segítségünkre lehetnek.
Rajtunk áll, hogy alkalmazzuk-e a rendelkezésre álló technológiát, használjuk-e a mikrobiológiai segítőtársakat, vagy kiszolgáltatva, kötéltáncosként próbálunk egyensúlyozni a tej mikotoxin
határérték környékén.
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Európai tenyésztési hírek
- tények és eredmények Dr. Flink Ferenc
NÉBIH

Több az átültetés, jobb minőségűek az embriók

A Nemzetközi Embrió Átültető Társaság évente számszaki információt kér a tagállamaitól a haszonállatok embrió átültetéséről. Magyarországon jelenleg 4 embrióátültető állomás (2
szarvasmarha, egy-egy ló és juh/kecske) rendelkezik működési
engedéllyel, közülük három jelentése nemleges, az alábbi számsor a pécsi Embrió Kft. szarvasmarha embrió átültetéseire vonatkozó adatközlésén alapul:
A 2012-es évben kereken 20 tejhasznú donortól mostak embriót, a gyűjtött embriók száma 245 volt, ebből 188 bizonyult átültethető minőségűnek. A donor teheneket hagyományos, nem
szexált spermával inszeminálták.
Négyszer annyi, 79 húshasznú donortól került sor embriógyűjtésre, ennek eredményeként 1055 embriót találtak meg, közülük
687 volt átültethető minőségű. A 79 donor program esetében 7
alkalommal ivarspecifikus spermával történt a mesterséges termékenyítés.
Az előző 2011-es évhez képest mind a donormosások, mind a
begyűjtött embriók mennyisége mintegy 15%-kal nőtt és európai összehasonlításban továbbra is kiemelkedő az átültethető minőségű embriók gyűjtési aránya!
A tavaly 584 szarvasmarha embrió átültetésére került sor, ebből
„in vivo” friss állapotban 167, fagyasztott és felolvasztott embriót 417-et helyeztek be recipiensekbe.

Az EU nettó exportőr Szarvasmarha
szaporítóanyag és tenyészállat forgalom

A Közösség adatai szerint az elmúlt években 10-12 millió dózisra
tehető az a szarvasmarha sperma mennyiség, amit az un. harmadik országokba forgalmaztak. Az export volumen az előző évben
(2012) némiképpen csökkent 8.8 millióra a Schmallenberg vírus
okozta piaci ingadozások miatt.
A 2012-es év kivételével az Unióba – harmadik országból – irányuló bikasperma import az exportmennyiségek alatt maradt,
2009-ben 6.918.131 dózis volt, 2010-ben 8.627.313 dózis, 2011ben 9.041.011 adag, míg tavaly 8.479.563 adag.
Míg az adagszám tekintetében az exportimport egyenlege közel azonos, az értékek
tekintetében
eltérő
a helyzet: a 2009ben az Unióból kivitt
12.004.122 adag sperma 25.421.160 Euróért kelt el, s az átlagár
csak 2011 és 2012ben kúszott 3 Euro/db
átlagár fölé (tavaly az
árbevétel 28.411.159
Euró volt).
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Az észak-amerikai térségből érkező magasabb árfekvésű szaporítóanyag 2009-ben 35.032.996 Euróba, 2010-ben 45.451.351
Euróba, 2011-ben 47.639.752 Euróba, míg tavaly 49.300.084
Euróba került.
Évről évre mintegy harmadával emelkedett a harmadik országokban irányuló élőállat export: 2009-ben 78.338 üszőt és 337
tehenet szállítottak ki, 2010-ben ez az adat 113.541 üsző, illetve
862 tehén, 2011-ben 154.690 üsző és 1.224 tehén volt.
Az EU-27-ek egymás közötti forgalmát is figyelembe véve a tenyészállat export (üszők, tehenek és egyéb tenyészállatok) közösségi szinten 590 milló Euro árbevételt jelentett 2011-ben.
A felkínálásban és értékesítésben érdekelt legnagyobb európai
szervezetek közös érdekeik mentén egy koordináló szervet az
ExPla-t hozták létre. (European Platform of Exporter of Bovine
Genetics) amelynek egyik célja a kapcsolattartás a Bizottsággal
mindenekelőtt szarvasmarha sperma-, embrió- és élőállat-export
elősegítése céljából. Belátták, hogy főleg a harmadik országokkal folytatott kereskedelem egyik fő eleme az állategészségügyi certifikációs megfelelőségek megteremtése, így ezekkel az
ExPla-n belül két munkacsoport is foglalkozik: az első a spermával és embrióval, a másik az élő állatokkal.
A Platform-nak olyan meghatározó tagjai vannak, mint az ARD
(Németország) UNCEIA (Franciaország) Races de France (Franciaország) Austria Genetics (Ausztria) Viking Genetics (Dánia,
Svédország, Finnország) CRV (a holland mesterséges termékenyítő ipar képviseletében) Veepro (Hollandia, élőállat vonatkozásában) és Export Certification Ltd. (Egyesület Királyság).
Az együttműködés hatékonyságát jelzi, hogy a szarvasmarha
sperma felkínálásban és értékesítésben, a volumen vonatkozásában az ExPla az összesen belül 2009-ben 82,6%-ot, 2011-ben
80,6%.-ot, tavaly 78,6%-ot képviselt.
Még jelentősebb a képviselet érdekérvényesítése az árbevétel
tekintetében, ahol ezek az arányszámok 86,3%-ot, 84,6%-ot, illetve tavaly 78.6%-ot tettek ki.
Az ExPla nyitott szervezet, a csatlakozni szándékozókat várják
soraikba, székhelyük és titkárságuk Brüsszelben van.
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SoyPreme®:
védett szójabab
Új termék a hazai piacon
A Magyarországon termesztett szója alapanyag lehetővé teszi a GMO-mentes
takarmányadag összeállítást, ami további értéket ad a hazai előállítású állati termékeknek.
A SoyPreme® 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.

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

Beltartalmi
paraméterek:
Nedvesség
< 11 %
Nyersfehérje
34 %
Nyersrost
5%
19 %
Nyerszsír
UDP*
84 %
UDP
285,6 g
NDF
272,1 g
ADF
65,1 g
16,4 g/100 g zsírsav
SFA
MUFA
24 g/100 g zsírsav
59,4 g/100 g zsírsav
PUFA
ME
16,2 MJ/kg
NEL
10,7 MJ/kg
*Bendőn való áthaladási
sebesség = 6 %/óra

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

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

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

Galamb Eszter
+36 30 520 4069
eszter.galamb@ubmfeed.hu
www.holstein.hu
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Agrár Európa

Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

A szlovákiai tejszektor helyzete
Az előző számban a lengyel tejszektor helyzetét tekintettük át
a kvóta-megszűnés szemüvegén keresztül. A mostaniban a sort
Szlovákiával folytatjuk. A kvóta megszűnési folyamatától függetlenül kijelenthető, hogy északi szomszédunk tejszektora korán sincs jó formában. Évek óta hallunk (és írunk is például a
Holstein Monitorban) a szlovákiai tehénállomány csökkenéséről, a tejtermékimport növekedéséről.
Az ország EU taggá válása óta egyre gyorsuló ütemben csökken
a tehénlétszám. 2012-ben már csak 150 ezres volt az állomány,
amely 2000-ben még 242, 2004-ben 202 ezer egyedet számlált.
A fogyást akkor érzékeljük igazán, ha az 1989-es 559 ezres állományhoz viszonyítjuk.
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A tejágazatban működő farmergazdaságok száma a 2005-ös
826-ról 2010 végéig 591-re zuhant. A visszaesésben nem csak
a jövedelmezőség romlása, hanem a kedvező állatexport lehetősége is komoly érvként esett latba. Az a keleti irányú kereslet, amely a magyar tejgazdaságban is egyre inkább érzékelhető
volt az elmúlt években, teljes telepek állományát vagonírozta be
Szlovákiában is.
Nagyon fontos kérdés, hogy vajon elérte-e már mélypontját a
szlovákiai tejszektor? A tejtermelés legalacsonyabb szintjét
2010-ben állították be. Azóta újra emelkedik a kibocsátás, ami
egyértelműen a hozamok emelkedésének köszönhető.
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Szlovákiában a magyarországihoz hasonlóan magas a tehénállomány koncentrációja. A tej kétharmadát a száznál több tehenet
tartó telepek állítják elő. Ezek többsége Kft. illetve Rt. formájában működik, a szövetkezetek aránya 30 százalékos.
A szlovákiai tejszektor leépülése a csökkenő önellátásban válik
leginkább kézzel foghatóvá, de a külkereskedelmi egyenleg változása is ezt támasztja alá. A szlovákiai tejfogyasztás 60 százaléka, a vaj 65 százaléka, a sajt több mint 85 százaléka importból
származik.

A 2004 és 2008 közötti adatok az Európai Központi Bank éves
középárfolyamai alapján átszámolva
Dömping-vádak
A helyi lapok szerint a szlovákiai termelők az általuk előállított
tejet olyan olcsó áron kénytelenek értékesíteni, hogy az helyenként az önköltségüket sem fedezi, a szlovák tej mégsem képes
versenyezni a nyugati tagországokból beérkező, dömpingelt
áruval. Szlovákiában, 2012-ben a tejfelvásárlási átlagár 29 centet tett ki literenként, az előállítási költség pedig 37 cent körül
mozog. Az idézett cikk szerint a tejárak az egész EU-ban erősen ingadoznak, így nehéz eligazodni azokban. A német tejet
– amelynek fogyasztói ára a legdrágábbak közé tartozik a Közösségen belül – a szlovák nagyáruházak az időnként, szervezett akciók keretében literenként 59-69 centért kínálják, ami a
rárakódó szállítási költségek ellenére is olcsóbb mint a helyben
előállított tej bolti ára. Ez egyértelműen arra vezethető vissza,
hogy a nyugati termelők a termelés egy részét, amit ott nem tudnak értékesíteni (vagyis a túltermelésüket) olcsó áron felkínálják
többek között Szlovákiának. Ezek az akciók teljesen eltorzítják
szlovákiai a piacot, és a tejtermelők százainak csődjéhez, illetve
termeléssel való felhagyásához vezetnek. A tejtermelés jelenleg
még mindig több mint 10 ezer embernek ad munkát Szlovákiában, és az ország mezőgazdaságának egyik legfontosabb pillérét képezi. Ezt alapjaiban veszélyezteti a dömpingelt import.
A nyugatiak azt mondják, hogy ők gazdaságosabban képesek a
tejet megtermelni mint a szlovákiai gazdák. Ez azonban nem így
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van, hiszen a nyugati gazdák mindössze néhány centtel kapnak
többet literenként mint a szlovákok (éppen emiatt mentek Brüs�szelbe tüntetni), a különbség a magasabb támogatásból adódik.
A Szlovák Agrárkamara számításai szerint az önköltség alatti
tejértékesítés következményeként a szlovákiai gazdáknak – 860
millió literre számítva – egy év alatt 68 millió euró vesztesége
keletkezik.
Megjegyzések: 1. Már megint az önköltség. Higgyük el, nem
érdekel senkit a piacon, hogy mennyiért állítjuk elő. Az az érdekes, hogy mennyiéért tudjuk eladni. A termékpálya felülről,
a kereskedő által meghatározott. 2. Amíg a beszerzési ára alatti
értékesítés nem ütközik jogszabályba, ugyan mire számítanak?
3. Ne a tejtermelés, hanem a feldolgozás hatékonyságát vessük
össze! Ég és föld! Nem is beszélve azokról a németországi gazdálkodási körülményekről, amelyekből korábbi számunkban mi
is megvillantottunk néhányat. 4. Az ár nem olcsó, hanem alacsony. Azért nem irtottam ki a szövegből, hogy felhívhassam e
magyartalanságra a figyelmet.

A tehénállomány alakulásának tendenciái a tagállamokban
Vegyük, mondjuk az elmúlt 12 évet! Tehát 2001 óta az EU tehénállomány még a bővítések ellenére is csökkent. Ebben ugyan
az elmúlt év megtorpanást hozott, de trendfordulót aligha. 2012ben Olaszországban, Spanyolországban, Hollandiában emelkedett az állomány, ezért az EU-szintű egy százalékos emelkedés.
A taljánok 14 százalékos növekedése különösen figyelemre méltó (és kissé hihetetlen is). Készülnek a kvóta utáni évekre, a magasabb önellátásra.
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arra kötelezi, függesszék ki a boltban, hány százalék a hazai termék a kínálatban. Nem mondom, kifinomult megoldás. A törA 2001. évi állományokhoz képest gyakorlatilag minden tagálvény szerint, a láncoknak azt is igazolnia kell- a bejáratokon és a
lamban kevesebb a tehén. Ebben az időtávban – a spanyol és a
honlapon egyaránt - hogy melyik az az öt ország, ahonnan a terromániai mellett – nálunk csökkent leginkább az állomány. Ha
mékeik többségében származnak. Persze csak az évente 10 millió
2004-hez mérjük a változást, akkor is csak négy tagállamban
eurónál nagyobb forgalmú üzletekre vonatkozik e kötelezettség.
nőtt a tehénlétszám. Ezek közül Olaszország és Hollandia számít
E lapban már számos alkalommal adtunk hírt arról, hogy milyen
nagy tejtermelőnek. Ebben a periódusban a szlovákiai és romáalacsony szintre süllyedt északi szomszédunknál az élelmiszerniai állomány csökkenése kiemelkedett a mezőnyből.
rel való önellátás. Emiatt kényszerhelyzetben vannak, hiszen
Az elmúlt évben a magyarországi tehénállomány már némi bőalig megállíthatónak tűnik például az állattenyésztés leépülése.
vülést mutatott, miközben a térségbeli országok közül – SzlovéA fogyasztói tudatot erősítendő kerülnek ki a feliratok, de vajon
nia kivételével, gyakorlatilag mindenütt tovább csökkent.
a nagy üzletekbe járók majd böngészni fogják e táblákat? Esetleg, ez alapján választanak boltot? Talán a szemfüles kereskedő
Tehénállomány a tagállamokban, ezer egyed, %
ott is megtalálja a kiskapukat? Hiszen ellenőrizhetetlen dolgokat
kell kiírnia. Emlékszünk, nálunk is
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bálkozás, de a láncok angolnaként Belgium
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496
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74
86
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569
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100
is. A politikai muníció tehát hamar Németország
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100
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128,6
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150
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A tejkvóta megszűnési folyamatának hatása a szlovákiai tejszektorban nem tartogat pozitív
meglepetéseket. A lengyelek és
németek tejtöbbletéből az eddigieknél is több fog a szlovákiai piacra kerülni. A belföldi termelést
védő törekvéseik erőtlenek, nem
tudják megállítani a szektor leépülését. Várakozásaink szerint
a szlovákiai tejtermékpiacra a
magyarországi termékek is nagyobb mennyiségben fognak az
előttünk álló években kerülni.
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Forrás: Eurostat és saját számítás
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Ami a kilátásokat illeti, a Bizottság középtávú előrejelzése szerint, 2022-ig a tehénlétszám további két százalékkal fog csökkenni. Ezen belül a régi tagoké eggyel, az újaké hattal. Ezáltal a
régi tagok aránya az összes tehénállományból tovább növekszik
és megközelíti a 78 százalékot. A hozamok várhatóan az új tagoknál növekszenek nagyobb arányban, de így is alacsonyabbak
maradnak, mint a régieké.
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A tehénállomány várható alakulása, millió egyed
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Magyarország
Az AKI adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 92,31 forint/kg volt 2013 áprilisában, az előző havihoz képest gyakorlatilag nem változott. A KSH márciusi tejára
95 forint/kg, vagyis mindkét forrás stagnálásról számol be. Nem
úgy a nyerstej exportár tekintetében, amely tovább emelkedik.
A nyerstej kiviteli ára 106,44 forint/kg volt áprilisban és már 15
százalékkal volt magasabb, mint a belpiaci ár. A nyerstej exportja alig 1 százalékkal volt magasabb márciusban, mint februárban. A termelők és kereskedők nyerstej kivitele 2,5 százalékkal,
a feldolgozóké 14 százalékkal növekedett a márciusihoz képest,
így a teljes nyerstej-export 6 százalékkal bővült.
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A tehéntej termelői átlagára, Ft/kg
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Egy rövid, az Amerikában is elhúzódó vetések miatt kialakult,
korrekció után a kukorica ára továbbra is trendszerűen csökken
a világpiacon. Az alábbi grafikon az elmúlt egy év világpiaci
kukoricaárait mutatja. Az árecsökkenés itthon is érezhető lesz,
és úgy tűnik akár az új termésig is kitarthat, vagyis jellemezheti
ezt az évet.

Forrás: Chicagói Árutőzsde
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A búza és a kukorica termelői ára 2013. márciusában csökkeni kezdett. A KSH adatai szerint a kukorica ára 61,6 Ft/
kg, a búzáé 64,9 Ft/kg volt. Ez azt jelenti, hogy a hónapok óta
tartó világpiaci árcsökkenés nálunk is elindult, és az elkövetkező hónapokban bizonyosan folytatódni is fog.

68 Holstein Magazin

2013/2

A tejtermelés szolgálatában
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A “Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért 2013” pályázaton
II. helyezést ért el a Bosmark Kft. Laktivátor ivarzásmegfigyelő
rendszerével és szaporodásbiológiai programjával.
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Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a XX. AlföldiÁllattenyésztési és Mezőgazda Napok alkalmából a Bosmark Kft. C/502 standjára.

Szakfordítás

Még mindig fontos a küllemi bírálat?
Napjainkban számtalan változás megy végbe a tejtermelő gazdaságokban. Fontos, hogy a gazdaságok tudják, melyek azok a
szolgáltatások, amik megérik az „árukat” és melyek nem.
A Bullvine-nél merült fel egy tenyésztői kérdés: „Szükségem van
még az állományom küllemi bírálatára?” A kérdésre egyértelmű
a válaszunk: IGEN! Az alábbi cikk erre magyarázatot is ad.
Hanyag lennék, ha nem ejtenék szót arról, hogy Kanadában Jay
Shannon és Tom Byers vezető bírálók munkáját segítve apám 18
éven keresztül felelt a küllemi bírálati program üzemeltetéséért,
majd a kanadai „új” true type model kialakításával egyidőben
kollégáival együtt vezette be a kézi számítógépes bírálatot.
Gyerekkorom óta követtem a küllemi bírálat fejlődését. Így
mire felnőttem, magaménak éreztem ezt a tevékenységet, teljes mértékben azonosulva annak minden előnyével. De amikor
egy tenyésztő Kaliforniából megkérdezte tőlem: „A genomikus
tenyészértékbecslés árnyékában miért és meddig kell még küllemi bírálatot végezni?” hirtelen nem tudtam frappáns válasszal
előállni. Legközelebbi Tom Byerssel történő találkozásom alkalmával feltettem neki a kérdést:
Miért kell küllemi bírálatot végeznünk, ha genomvizsgálatot
készíthetünk nőivarú egyedeinkről?
Tom Byers erre a következő választ adta: „A genomikus tenyészértékeik alapján szelektált bikák küllemi tenyészérték előrejelzéseit a bírálat fogja igazolni (vagy cáfolni).
A genomika ma még nem tökéletes tudomány, a genomikus
tenyészértékbecslés megbízhatóságának egyik biztosítéka a folyamatosan növekvő, minél nagyobb adatbázis. Ez azt jelenti,
hogy még több lányutód bírálatára van szükségünk genomikus
tenyészbikáktól, hogy a genetikusok (kutatók) össze tudják hasonlítani a becsült genomikus tenyészértéküket a lányaik valódi
teljesítményével. Csak ezek alapján lehet fejleszteni a formulákat, így válnak a becslések sokkal pontosabbá. Jelenleg 95%-ban
biztosak lehetünk abban, hogy a bika a genomikus előre jelzett
tenyészértékének 10%-án belül értékelődik. Több információval
a becslés megbízhatósága emelkedni fog, miközben a várható
eltérés pedig csökkenni.
De azt is meg kell értenünk, hogy ezek a bikák eltérően teljesítenek a különböző gazdaságokban. Számtalanszor találkoztam
olyan esettel, hogy adott tenyészbika, amely kiváló eredményeket hozott az egyik gazdaságban, mennyire nem vált be a
másikban. Ha egy bika teljesítménye átlagosnak mondható az
egyik farmon, még nem jelenti azt, hogy ő vagy vérvonala beválik majd a másikban is. Ez az, amiért még mindig szükség van
küllemi bírálatra és tejtermelés ellenőrzésre. Ez a tulajdonképpeni valóság, így tudják csak igazolni vagy cáfolni azt, amit a
papírforma, a genomikus tenyészérték ígér.
Miért fontosabb most a küllemi bírálat, mint valaha a tenyészállatok értékbecslése során?
Amikor egy első laktációs tehén Very Good minősítést kap, sok
tenyésztőt kíváncsivá tesz, látni akarják, meg akarják ismerni.
Kíváncsiak arra, hogy milyen az a fiatal állat, amely súrolja a
tökéletesség határait és persze, hogy szerintük is olyan jó-e, mint
a bíráló szerint. Gyakran gondolják úgy, hogy esetleg más gazdaságokban csak GP84 pontot kapott volna…
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Mikor ránézek egy tehénről készült képre és úgy érzem, hogy
az ott látott állat VG87+ de a fénykép alatt csupán csak VG85
pontot találok, nem értem, miért csak annyi. Például gyakran
észreveszem, hogy vannak állatok, amelyeket ismerek és tudom,
hogy pl. ágyékkötésben gyengék, ám a róluk készült képen ez a
tulajdonság az erősségeik között szerepel. Ez drasztikus változtatás az állat általános megjelenéséhez képest. Ezért is tartom
fontosnak a bírálatot, hogy amit látunk, az valóban a valóság
legyen!
Másik dolog: gyakran feltűnik számomra a méret és a farmagasság torzítása a fotókon. Sok képen, ahol az eredeti hátteret és
gyakran még a felvezetőt is lecserélték, nehéz reális információhoz jutni az állat valódi méretéről. Mikor a fényképész vagy a
grafikus új hátteret ad a képnek, az mindig úgy történik, hogy a
lehető legjobb kinézetet biztosítsa az állatnak. Míg ez elfogadhatónak tekinthető a mindennapok szintjén, tenyészállatok esetében mégis nagyban torzíthatja azok méretét és farmagasságát.
Továbbá rendkívül nehéz képet alkotni a pontos sarokvánkos
magasságról és az élességről. Sok esetben ezeket az állatokat
kimásolják az eredeti fényképükből és ez gyakran a számunkra oly fontos sarokvánkos rovására megy. (Az EHRC hivatalos
bírálati tulajdonsági között a sarokvánkos nem szerepel, és Magyarországon sem bíráljuk. Szerk.) Hasonlóan komoly kihívás
pl. az élesség kérdése is, melynek módosítására szintén számos
praktika áll a fotósok rendelkezésére. Persze nem hiszem, hogy
a fényképészek ezt szándékosan csinálják, egyszerűen a sok vágás, fényerő-beállítás és Photoshop technika gyakran okoz eltéréseket a kép és a valóság között. Annak érdekében, hogy ezt
a helyzetet rendezzék és visszaadják a fényképek hitelességét,
egy Etikai Kódex létrehozását szorgalmazták a tenyészállat kereskedők.
A Bullvine véleménye
Nem kérdés, hogy a tenyésztéssel kapcsolatos egyes iparágak
nagyon gyors ütemben fejlődnek. Van olyan, akinek ez is lassú,
néhányan viszont nem képesek lépést tartani. Miközben a fejlődés állandó, minden program fejlődik, hogy megfeleljen a modern tejtermelők igényeinek, nem kérdés, hogy egy dinamikus
küllemi bírálati programnak megvan a maga helye.
A még nem tökéletes genomikus tenyészértékbecslés mellett a
tehenekről készült olyan „profi” képek, melyek nem adják vissza
a valóságot, igazolják, hogy a küllemi bírálat marad az egyetlen rendszer, ami valósan értékeli a tehén erősségeit és gyenge pontjait. Segítségével olyan párosítást tervezhetünk, amely
eredményeként a következő generáció egyedei a környezetükhöz legjobban tudnak alkalmazkodni és képesek abban hatékonyan termelni. A tudományos megközelítés, a szakértelem és a
tehenek ismerete a biztosítéka a küllemi bírálati rendszer fényes
jövőjének!
írta: Andrew Hunt – The Bullvine 2013. ápr. 8.
forrás: http://www.thebullvine.com/dairy-cattle-classification/
type-classification-important/
fordította: Ari Melinda, HFTE
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tőgyinjektor proteolitikus enzimekkel
Hatóanyagok: Tripszin: 8,0 mg, Kimotripszin: 8,0 mg, Papain: 4,0 mg, A-vitamin palmitát: 100.000 NE, α-tokoferol acetát: 120,0 mg

- aktiválja a tőgy immunrendszerét
- lebontja a gyulladásos termékeket (genny,
fibrinn) és a beteg, elhalt szöveteket

- gátólja a kórokozók szaporodását
- csökkenti a kórokozók virulenciáját
- gyorsítja az antibiotikum szétoszlását a
tőgyszövetben, ezzel lerövidíti a kezelést

Bakteriális eredetű tőgygyulladás esetén a megfelelő hatékonyságú antibiotikummal való adjuváns alkalmazása
elősegíti az antibiotikum jobb szétoszlását a gyulladásos szövetben ami növeli a terápiás hatékonyságot. A tőgy nem
bakteriális eredetű mechanikus irritáció okozta gyulladásos bántalmainak kezelésére.
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A gyulladásos folyamatok során a vér alakos elemei (pl. fibrin), sérült szövetek, exudatum és genny képződnek a tőgyben. Ezek elárasztják a
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környező szöveteket és fájdalmas duzzanatot okoznak. A proteolitikus enzimek
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enyhe gyulladásos eseteiben (az első pelyhes kicsapódások a tejben) a Masti Veyxym-mel történő kezelés gyakran önmagában gyógyulást
hamara
eredményez, így csökken a szomatikus sejtszám. A bakteriális eredetű tőgygyulladások
esetén az eddigieken felül célzott antibiotikum
kezelés indokolt. A káros gyulladásos termékek lebontásával a készítmény egyben elősegíti az antibiotikum jobb eloszlását, amely összességében növeli a kezelés hatékonyságát így felgyorsítja a gyógyulást. Az A-vitaminnak (retinol palmitát) és E-vitamin acetátnak (α-tokoferol
acetát) védő hatása van a nyálkahártyák hámszövetére és a kötőszövetre és fokozzák ezen szövetek regenerálódását. Az állat a termelésbe
hamarabb visszaállítható.

Melasz alapú folyékony takarmány
a tejelő tehenek részére

Forgalmazza:

Bonafarm-Bábolna
Takarmány kft.
2942 Nagyigmánd,
Burgert Róbert Agrár-Ipari Park
Tel.: +36 34 557 050
Fax: +36 34 557 060
Email: info@btakipar.hu
Web: www.btakipar.hu
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