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Pre-Synch/Ov-Synch/Re-Synch*
*Dr. Csáki Tamással egyeztetett protokol alapján
1. Involúciós szakasz: ellés után a méh mielőbbi összehúzása, tisztulása, a fertőzések
elkerülése és a gyors újravemhesülés érdekében
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2. Pre-Synch: Dupla PGF-es kezelés 14 napos időközzel
A legújabb kutatások kimutatták, hogy az Ov-Synch kezelés a ciklus 5.12. napja közötti kezdéssel (1. GnRH beadása) a legsikeresebb, ezért az
állat ciklusának pontos elő-beállítása egy „pre-szinkronizálás” a sárgatest ciklus dupla PGF-es szinkronizálásával szükséges.

A második PGF beadása után a láthatóan ivarzó egyedek termékenyítése már esetleg lehetséges, de csak az anyagforgalmi zavaroktól (NEB)
mentes állományokban.
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3. Ov-Synch: Ovuláció szinkronizálás és termékenyítés
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4. Re-Synch: a nem vemhesült egyedek agresszív, gyors újratermékenyítése „no time to loose”!
”!
- ha vemhes, gratulálunk!
- ha nem vemhes, innentől
re-szinkronizálunk:
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Vemhességi vizsgálat
(ultrahangos/kézi)

A termékenyítés utáni 30. napon történő ultrahangos (kézi) vemhességvizsgálat előtt egy héttel
minden tehénnek adunk 2 ml Gonavetet. A vemhes tehenekkel ez csak jót tett: a Gonavet, mint
GnRH az LH szérumszintjének emelésével egyrészt fokozza a vemhességi sárgatest progeszteron
termelését, másrészt az embrióelhalás mértékét is csökkenti az organogenezis szakaszában. Amennyiben a 30. napon igazolódna, hogy az állat
nem vemhes, akkor azonnal 2 ml PGF-fel kezelünk, mert az üresen maradt tehenek a 7 nappal korábbi Gonavet kezelés miatt sárgatest fázisban
lesznek. Most gyakorlatilag egy Ov-Synch 7. napjánál járunk; 2 nap múlva Gonavet, majd 24 órán belűl termékenyítés.
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Egy sikeres OMÉK után…
Bognár László
ügyvezető igazgató, HFTE
Nagy várakozások előzték meg a 2013. évi OMÉK-ot. Az előző
kiállítás sikere és nagy látogatottsága alapján az idei évben is
nagy érdeklődésre számítottunk mind a szakma, mind a laikus
fogyasztói társadalom részéről.
Az esemény tervezése és kivitelezése szinte teljes egészében az
előző rendezvény alapjaira épült, azt csak az időközben leszűrt
tapasztalatok és a tanulságokra való tekintettel változtattuk meg.
Ilyen változtatás volt a bemutatótér megnövelt területe és burkolata, a tejtároló tartályok praktikusabb, a szállítást segítő elhelyezése, valamint a kisebb karámok kialakítása.
A tejelő- és kettőshasznú szarvasmarha faj egyedei elhelyezése
zárt térben a „B” pavilonban kialakított állásokban és karámokban történt. A helyszín és az építési terület szinte változatlan fizikai keretei meghatározták lehetőségeinket. Az állások mellett
a bemutatott borjaknak, illetve az ikerellett tehén és két borja
esetében karámokat alakítottunk ki. A tervekben véglegesített
tehénállások kivitelezése, az alkalmazott alomanyagok állat- és
látogatóbarát elhelyezést, higiénikus, tiszta és szagmentes férőhelyet biztosítottak, s nem utolsó sorban megfeleltek az előírt
gyors építés és bontás kihívásainak. A kiépített lelátó, a nagy
állatbemutató tér nagyszámú érdeklődő színvonalas, ismeretterjesztő szórakoztatását biztosította.
Az óvodai, iskolai csoportok részére egy zártabb bemutatótér,
karám állt rendelkezésünkre, amely lehetővé tette a közelebbi,
személyesebb hangvételű, a gyermekek elvárásaihoz igazított,
ám mégis érdekes szakmai tartalommal bíró bemutatók, közönségprogramok lebonyolítását.

Az egyesületek standjai az épület középső részében kerültek
kialakításra, szolgálva a folyamatos információszolgáltatást az
érdeklődők számára.
A szerződésben vállalt programokon túl, a fokozott érdeklődésre való tekintettel az ad hoc felmerülő igényeknek megfelelően,
egyes bemutató elemeinket a vállaltakon felül, naponta többször
is bemutattuk. Ilyen események voltak a szervezett iskolai-,
óvodai csoportok érkezései. A „Fejési és nyírási bemutató” nevű
4 Holstein Magazin

közönségprogramunk óriási siker volt, amely során a nézők,
gyermekek és felnőttek egyaránt érdeklődve figyelték a fejés,
a kiállítási felkészítés, küllemi bírálat, a tejtermeléshez kapcsolódó érdekes élettani sajátosságok ismertetésének elemeivel,
valamint állatsimogatással tűzdelt bemutatónkat, amely tej- és
tejtermék kóstoltatással zárult.
A következő oldalakon kollégáim tollából olvashatják a részleteket, ebben az írásban a szervezés folyamatát foglalom össze.
Előzmények
Az OMÉK hivatalos meghirdetése naptári értelemben nagyon
korán megtörtént. Ennek tudatában a tenyésztőszervezetek megkezdték a felkészülést a tenyészállatok több lépcsőben történő
kiválasztására és a végső utazási keret kijelölésére.
A hivatalos vállalkozói szerződéskötést követően gyors tempóban, rutinosan megindult a szakmai munka. Az installációk, állások, férőhelyek, bemutató területek vonatkozásában a 2011-es
OMÉK terveit néhány pontban módosítottuk a praktikum és az
ésszerűség elve mentén. A végső keretszámot a tervek 74 állásban rögzítették. Az egyes tejelő- és tejhasznú fajták bemutató
egyedszámát egymás között kötött megállapodások rögzítették
és ennek megfelelően 7 koncentrált tejű fajtakörhöz tartozó, 18
magyartarka kettőshasznú és 49 holstein-fríz egyed elhelyezésére nyílt lehetőség. Ebben az évben is követtük a korábbi gyakorlatot és a relatíve kis bemutatható létszámlehetőség miatt ismételten a tehenek felvezetésére helyeztük a hangsúlyt.
A szelekciós bázis kellő mértékű kiterjesztése, illetve a potenciális egyedek hatékony megtalálása érdekében megtörtént a
tenyészállatok részvételi feltételeinek meghatározása, elkészült
a versenykiírás.
A Magyar Állattenyésztők Szövetsége folyamatos kapcsolatot
tartott fenn a tenyésztési hatóság és az állategészségügy képviselőivel, aminek köszönhetően meghatározták a kiállításon való
részvétel állategészségügyi feltételeit, amelyekről írásban és
elektronikus eszközeinkkel – honlap, facebook – tájékoztattuk
tenyésztőinket.
2013/4
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A tenyészállatok kiválogatása
Az előzetes igények és lehetőségek összesítése után 17 gazdaság
51 egyede került a véglegesen kijelölt csapatba. Ezt természetesen több hét megfeszített munkája, több száz egyed szemrevételezése, előválogatása, kiválogatása előzte meg.
Az állategészségügyi vizsgálatokat a hatósági előírásoknak
megfelelően, meghatározott időben végeztettük el.
Az üzemeltetés
A legfontosabb feladatunk az előzetesen meghatározott program
szerinti szakmai feladatok ütemezett végrehajtása volt. A kiállítás teljes ideje alatt a gondozók felügyelték a tenyészállatok és a
bemutatótér rendjét, tisztaságát. A szarvasmarha faj esetében 74
gondozó végezte ezt a munkát, amelyből 50 gondozó a tejelő- és
kettőshasznú szarvasmarhákkal dolgozott. A teljes létszámban
megjelent gondozói csapat elszállásolása, szállítása, étkeztetése,
a munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, munkarend
kidolgozása, végrehajtatása és az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása komoly feladatot jelentett.
A napi üzemeltetés rendjét meghatároztuk, amely a trágyaeltávolítás, az állatok tisztántartása, takarmányozás, fejés és a bemutató/show programokon való részvételből állt. A gondozókat
a szállásról különjáratú, bérelt autóbusszal, az általuk végzett
munkafolyamatok időbeni ütemezéséhez igazodva szállítottuk a
helyszínre. Hajnalban a fejősökhöz, este pedig a húsmarha gondozókhoz igazodva indultak a járatok. A központi beszerzésből
származó alom és takarmány, valamint a fejőberendezés és a tejtároló tartályok segítségével az általunk biztosított eszközökkel
végezhették munkájukat.
Megszerveztük az éjszakai őrzést és a felügyeletet. Gondoskodtunk az éjszakai műszak ellátásáról.
Az állatok részére biztosítottuk a napi takarmányszükségletnek
megfelelő tömeg- és szálastakarmányt, ennek kiosztását, valamint a keletkezett trágya elszállítását és szakszerű kezelését.
Kiképeztük a mobil fejőgépek használatára a fejőmestereket és
biztosítottuk a fejőgépek és a hűtéstechnika műszaki felügyeletét. Megoldottuk a lefejt tej napi elszállítását. A kiállítás teljes
időtartama alatt a tenyésztőszervezeti standon folyamatos felügyeletet biztosítottunk és lehetőséget teremtettünk a szakmai
konzultációra, szaktanácsadásra. Sok érdeklődő élt ezzel a lehetőséggel.
A média képviselői kiemelt figyelemmel kísérték munkánkat.
Több televíziós és rádió interjúban kérdeztek a tejtermelő ágazat helyzetéről, a kiállított tenyészállatokról, a szakmai programokról. Jó lehetőséget teremtettek a fajta, a tej- és tejtermékek
népszerűsítésére, az állati eredetű élelmiszerek termelési körülményeinek bemutatására.

iskolai, óvodai csoportoknak igyekeztünk a kisebb zárt karámban bemutatni a programunkat, amely minden esetben tartalmazott olyan elemeket, amely egyfajta természetes közelségbe
tudta hozni a teheneket és az érdeklődő gyermekeket, fiatalokat.
A nézőket a tejtermelés „ipari” léptékű képzeteitől vissza tudtuk
hozni a természetközeli, emberléptékű, szerethető szintre. Ez
mindenképpen stratégiai célunk volt, hiszen a tej- és tejtermékfogyasztás növelése valamennyiünk fontos feladata.
A program a tejtermelés biológia alapjainak bemutatása mellett a
látványos kiállítási felkészítés alapelemeit is bemutatta. A show
keretében az egészen apró borjaktól a tejtermelő érett tehénig
kalauzoltuk végig a nézőket az egyes fejlődési fázisokon.

A „fejési és nyírási” bemutató a kiállítási felkészítés néhány látványos elemével indult. Itt felkészítő kollégánk egy fiatal egyed
segítségével mutatta be a nyírás mesterfogásait. A szakmai kommentátor ismertette az egyes testtájak fontos szerepét a hosszú
hasznos élettartam elérésében. Megmutattuk, hogyan lehet ezeket az értékes tulajdonságokat kiemelni a fedőszőr szakszerű
lenyírásával, a finom szerkezetű csontok, ízületek látványbeli
kiemelésével. A hátvonal kialakításánál alkalmazott felfésülés,
lakkozás, beszárítás minden esetben nagy népszerűségnek örvendett. A közönség hitetlenkedve figyelte a már-már művészi
ügyességet, gyakorlottságot, ahogy a profi felkészítő kolléga
csodálatos, penge élességű, vonalzó egyenességű hátvonalat
alakított ki.
Ezt a show-elemet a tejtermelés alapjaihoz és a fejéshez kapcsolódó rész követte. Grafikusművész segítségével egy anatómiailag tökéletesen pontos testfestéssel be tudtuk mutatni, hogy mi
is található a tehén bőre alatt. A csontváz és az emésztőrendszer

Szakmai programok
A szakmai programok összeállításánál több szempont érvényesítése vált szükségessé. Az OMÉK 2013. általános üzenetéhez
igazodva a városi fogyasztói rétegeket, a fiatalokat és az ifjúságot kellett megszólítanunk úgy, hogy közben a legmagasabb
szakmai igényeket is ki tudjuk elégíteni a tenyészállatainkkal.
Az előbbi célt a látványos, interaktív közönségprogramokkal
tudtuk elérni. Ezek a programok két helyszínen kerültek megrendezésre. Az egyik esetben szűkebb körben, egy elkerített
területen, egészen testközeli, tapintható élményt nyújtottak, a
másik helyszín pedig a nagy bemutatótér lelátóin helyet foglaló
nagyszámú közönségnek biztosított tartalmas szórakozást. Az
2013/4
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az állat egyik oldalán, míg a másik oldalra a fejlődő vehem képét
festette fel, bőr- és állatbarát színházi sminkfestékkel. A megfestett tehén segítségével bemutattuk azt, ahogy a takarmányból
tejet termelnek teheneink.
Ezt követően egy fejésre előkészített, szelíd tehenet vezettünk
be, amelynek tőgye tele volt a termelt tejjel. Ezt a feszes tőgyet
tapogathatták az érdeklődők és összevethették a fejés előtti és az
azt követő állapotot. Az érdeklődők csodálva figyelték, ahogy a
mobil fejőgép egy átlátszó falú sajtárba fejte a megtermelt 20-25
liter tejet. Itt a vállalkozó szelleműek ki is próbálhatták a sajtár
megemelésével, hogy milyen súlyos terhet jelent ennyi tej hordozása a tőgyben, milyen erők terhelik a függesztő szalagokat.
A fejőgép működését is ismertettük, bemutattuk, hogy milyen
kíméletesen végzi a fejést ez a szerkezet. Igyekeztünk eloszlatni
azokat a negatív képzeteket, amit a hiányos ismeretek szültek a
gépi fejéssel kapcsolatban. Felhívtuk a figyelmet a tőgy és a fejés higiénikus körülményeire és elmondtuk, hogy milyen fontos
tápanyagról, élelmiszerről van szó.
A bemutató zárásaként egy pohár pasztőrözött, finom hideg tej
és tejkaramella falatkák kínálásával kedveskedtünk a lelkes közönségünknek.
Ez a program hasonló népszerűségnek örvendett a nagy bemutatótér keretei között is. Ott is lehetőséget teremtettünk az interaktív elemek bemutatásához, behívtuk az érdeklődőket és
számukra is biztosítottuk a testközeli élményt egy-egy borjúsimogatással vagy a fejési bemutató során.
Tenyészállat-bírálat
A látványos tenyészállat-bírálati programunk megfelelt a szakma legmagasabb elvárásainak. A végső kijelölés szerint 46 tehén
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4 osztályban vetélkedett a ringben. Az osztálygyőztesek mellett
a kiállítás legszebb tőgyű egyedét, valamint a kiállítás nagydíjas
és tartalék nagydíjas egyedét is kiválasztotta a háromtagú bírói
testület. Mind a három bíró kollégánk tagja az Európai Holstein
Konföderáció bírói csapatának, nemzetközileg elismert, keresett
szakemberek. A közönség szórakoztatása érdekében a hagyományos tenyészállat-bírálatot látványos showelemekkel fűszereztük. Hangeffektusokat és színpadi koreografált beállításokkal
tartottuk fent az érdeklődést, az izgalmat.
A verseny külön érdekessége az, hogy a Bicskei Mg. Zrt, Etyek
Ödön major tehenészeti telepéről származó egyed nyerte az idei
OMÉK nagydíjat, amely tenyészet az elmúlt két OMÉK nagydíját is elnyerte. Azt hiszem, ez sokat elárul a gazdaságban zajló tenyésztési munka színvonaláról. A tartalék nagydíj a dabasi
Lakto Kft. állományából származó, a tavaszi Európa bajnokságon induló tehenet jutalmazta.
Felvezetők ügyességi versenye

Ez a programunk ismételten a szakmai és a közönség igényeit egyaránt kielégítő látványos vetélkedő. A szakmai alapot az
jelenti, hogy a felvezetőknek birtokában kell lenni azoknak a
technikáknak, amelyekkel állataikat a lehető legjobb formában
tudják bemutatni abban a szűk időintervallumban, amikor a bíró
a ringben döntését meghozza. Ekkor maximális koncentrálással,
a bíró minden utasítására reagálva kell vezetniük, megállítaniuk
vagy éppen helyezkedniük állataikkal. Ezeket az elemeket helyezzük egymás után egy épített pályán, ahol időre kell az előzőekkel összefüggő feladatokat elvégezniük. A laikus szemlélő
talán egy tehén-agility versenyt lát, de a folyamatos szakmai tájékoztatás során ezeket az elemeket részletesen elmagyaráztuk a
nézők számára.
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Egyesületi élet
A versenyre regisztrált felvezetők nagy száma miatt a mezőnyt
két részre osztottuk. A szombati és a vasárnapi futam győztesét
pedig egy összevetés keretében versenyeztettük meg. A nézőközönség izgalmának tetőfokán született meg a győztes, aki szinte
tökéletesen vette az akadályokat és a pályát is rövidebb idő teljesítette.
Fajtabemutató
A kiállítás minden napján – a show-bírálat és az ünnepélyes
díjkiosztó napjától eltekintve – a legszebb tenyészállatok bemutatásával, a nyertes egyedek felvezetésével fajtabemutatót
tartottunk. A program során a tenyésztőszervezetek képviselői
bemutatták a tejhasznú fajtákat. Átfogó ismereteket közöltünk
az egyes fajtákról. Kiemeltük azokat a tulajdonságokat, amelyek
jellemzőek az adott fajta egyedeire. Mindezt érdekes, közérthető
bemutató formájában.
Díjkiosztó ünnepség
A nyilvános showbírálat során 4 osztályban rangsoroltuk a felvezetett teheneket. Minden osztályban az első öt egyed került
pontozásra, az I-II-III. helyezések központi díjazásban részesültek. Az osztálygyőztesek összevetése alapján jelölte ki a bírói testület a kiállítás nagydíjas /Grand Champion/ és tartalék
nagydíjas /Reserve Champion/ egyedét. Az egyes osztályokban
kiválasztott legszebb tőgyű tehenek összevetésével pedig a kiállítás legszebb tőgyű egyedét is díjaztuk /Best Udder/. A központi
díjazás mellett a fenti három kategóriában különdíjakat és valamennyi résztvevő tenyészet képviselőjének pedig a színvonalas
szakmai bemutatkozást elismerő emlékplakettet adtunk át.

Összegzés
A 76. OMÉK minden tekintetben sikeres kiállításnak bizonyult,
amit a nagyszámú érdeklődő és a bemutatott tenyészállatok
rendkívül magas színvonala is bizonyít. Megfelelő egyensúlyi
állapotot tudtunk teremteni a szakmai elvárások és a „laikus” közönségségnek szóló programok között. A kiállításon résztvevő
tenyésztők, tenyészetek be tudták mutatni kiemelkedő szakmai
munkájuk eredményeit, hiszen a kijelölt és beszállított tenyészállatok a hazai tenyésztés színe-javát képviselték. A kiváló tenyészállatokról több elismerő vélekedést is hallhattunk. Külön
szeretnék köszönetet mondani valamennyi tenyésztőnek, kiállítónak és szervezőnek, s mindenkinek, aki munkájával hatékonyan segítette ezt a nem mindennapi és sikeres programsorozat
gördülékeny szervezését és végrehajtását.

Tisztelt Tenyésztőnk!
A Magyar Tudományos Akadémia
Állatnemesítési-, Tenyésztési,
Takarmányozási és Gyepgazdálkodási Bizottsága, és a
Magyar Szarvasmarhatenyésztők Szövetsége
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő munkatársait

A szarvasmarhatenyésztés időszerű kérdései
témakörben rendezendő Szarvasmarhatenyésztési Tudományos Napra
A rendezvény időpontja:

2013. november 28. 9.30 óra
A rendezvény helye:
Budapest, Széchenyi István tér 9.

Magyar Tudományos Akadémia Székháza

1.emelet, Díszterem

Egyesületi élet

76. OMÉK showbírálata
Harsányi Sándor területi igazgató, HFTE

Az idén nem kevesebb, mint öt alkalommal volt lehetősége a hazai holstein tenyésztő társadalomnak arra, hogy megmérettesse
magát az általuk tenyésztett kiváló tehenek révén a nemzetközi
és hazai showringekben egyaránt. Hazai viszonylatban ez az öt
alkalom rekordnak számít, hiszen a korábbi években még soha
nem fordult elő, hogy egy éven belül ötször legyen lehetősége a
tenyésztőknek megmutatni a nagyközönség számára tenyészetük legszebb, legjobb állatait.
Február végén a svájci Fribourgba utazott a magyar csapat, hogy
Európa előtt képviselje hazánkat, majd április végén Hódmezővásárhelyen a Nemzeti Holstein Show-n sorakoztak fel tenyésztésünk gyöngyszemei. Az új kenyér ünnepén, augusztusban
Debrecenben, majd még ennek a hónapnak a végén a nyugati
országrészben Kaposváron is ringbe léptek a régiók legjobbjai.
A hazai kiállítási szezon zárásaként pedig az immáron 76-dik
alkalommal megrendezésre került OMÉK keretein belül gyűltek
össze a tenyészetek büszkeségei, hogy eldőljön, mely egyedek
nyakába kerüljenek idén utolsó alkalommal a győzelmet jelentő
szalagok.
A két évvel ezelőtt is jól vizsgázott helyszínen a Budapesti Vásárközpont B pavilonjában, minden igénynek megfelelő körülmények között helyeztük el az állatokat. A korlátozott férőhely
miatt most is csak tehenek vehettek részt a bírálaton. 16 tenyészetből 44 tenyészállat négy osztályba sorolva vonult a bírók
szeme elé. Mivel minden kolléga egyaránt részt vett a bírálatot
megelőző válogatásban és felkészítésben is, így Kőrősi Zsolt és

harmadik tehénosztályt, melyet a kétszer ellett tehenek alkottak.
Ebben az osztályban volt a végső sorrend a legszorosabb, hiszen
itt szinte minden tehén rendkívüli küllemmel rendelkezett. A végén a nagydíjas tehén is ebből az osztályból került ki.

A végső győzelmet immáron zsinórban harmadik alkalommal a
Bicskei Mg. Zrt. Etyek Ödön majori tehenészetéből származó
tehén nyerte meg.
A bírálat végeredménye az alábbiak szerint alakult:
Holstein-fríz tehén I. kategória
Első helyezettje: 206 katalógusszámú 30232 8699 6 KATI
Apja: 22084 Charlesdale Superstition-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt.

Második helyezettje: 209 katalógusszámú 32455 9033 6 SZEGFŰ
Apja: 18822 Gillette Brilea F B I
Tenyésztő és tulajdonos: Béke Agrárszövetkezet, Hajdúböszörmény
Sebők Tamás nemzetközi showbíró kollégáimmal közösen végeztük a bírálatot. Az elsőborjas tehenek nagyobb létszáma miatt
ez a korcsoportot két osztályra bontottuk, majd ezután következtek a másodikosok, s végül a három vagy annál többször ellettek. A bírói döntések sokszor hosszas egyeztetések után, de a
végén mindig egyetértésben születtek meg. A bírók felváltva indokolták döntéseiket. Miután megtörtént az egyes osztályokban
a sorba rendezés, az osztály öt legjobb egyedéből az izgalmat
fokozó jó hangulatú zene alatt csak az utolsó pillanatban derült
fény a kategóriagyőztes kilétére. Minden csoportban nagyon jó
küllemmel rendelkező tehenek szerepeltek, de ki kell emelnem a
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Uralod a helyzetet!
Tidipirozin hatóanyaggal egy új,
hosszan tartó antibiotikum

Uralom a helyzetet,
mert irányításom
alatt vannak
a BRD-vel járó
költségek
●

●

12-2011-ZUPR-HUN-JA5-12-2013

●

Zuprevo: egy versenyképes
program része, mely
a BRDC gazdasági kártételét hivatott csökkenteni.
A Zuprevo adagolása kényelmes a kis mennyiségű,
egyetlen bőr alá adott
injekciójával.
A kezeletlen kontrolhoz viszonyítva kevesebb visszaesést, jobb
növekedést eredményez, és így
nagyobb profitot realizálhatunk.

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

A hirdetés és a 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 1/439-4649
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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Egyesületi élet
Harmadik helyezettje: 202 katalógusszámú 32748 7330 5 ZSÓKA
Apja: 22068 Kerndt Stallion
Tenyésztő és tulajdonos: Geo-Milk Kft., Sárospatak
Holstein-fríz tehén II. kategória
Első helyezett: 213 katalógusszámú 30368 8971 5 TUDAT
Apja: 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.

Második helyezett: 217 katalógusszámú 32890 3037 1 GALAMB
Apja: 20365 Picston Shottle-ET
Tulajdonos: Pálhalmai Agrospeciál Kft., Dunaújváros-Pálhalma

Harmadik helyezett: 221 katalógusszámú 30350 6865 4 PRO
Apja: 19066 Erbacres Damion
Tenyésztő és tulajdonos: Agronómia Kft., Deszk
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Holstein-fríz tehén III. kategória
Első helyezett: 237 katalógusszámú 32835 3910 6 RUBINT
Apja: 20580 Hornland Jayz-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek-Ödön major

Második helyezett: 246 katalógusszámú 31332 1015 1 ERIKA
Apja: 17838 Magor Bolivia Allen
Tenyésztő és tulajdonos: Dézsi Imre, Nagyhegyes

Harmadik helyezett: 245 katalógusszámú 33232 0011 9 MÓDÉ
Apja: 17830 Magor GB Baroque Allen-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.
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Gratulálunk a
Győzelemhez!
2013 GRAND CHAMPION

RUBINT
BICSKEI MG. ZRT.

Gratulálunk A Bicskei
Mezőgazdasági Zrt.-nek
a 76. OMÉK kiállításon
elért GRAND CHAMPION
díjához!
11HO8421 Hornland Jayz-ET TV TL TY

AltaJAYZ
AltaBOSS x Rudolph x Oscar
Alta Genetics Hungary Kft
Tel: 26/713-126 | Fax: 26/713-1 27
iroda@altagenetics.hu | www.altagenetics.hu

Egyesületi élet
Holstein-fríz tehén IV. kategória
Első helyezett: 262 katalógusszámú 31913 9447 5 DABAS
LAKTO ASHTON ACI
Apja: 20979 Overside Ashton PI
Tenyésztő és tulajdonos: Lakto Kft., Dabas

A kiállítás legszebb tőgyű tehene a 237 katalógusszámú,
20580 Hornland Jayz-ET apaságú 32835 3910 6 RUBINT.
Tenyésztő és tulajdonos: Bicskei Mg. Zrt., Etyek Ödön-major

Második helyezett: 268 katalógusszámú 32505 8682 1 BOUKJE
Apja: 19116 Regancrest-Mr Samuelo-ET
Tulajdonos: Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.

Harmadik helyezett: 263 katalógusszámú 30891 6132 5 JOLÁN
Apja: 20580 Hornland Jayz-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Nyakas András, Hajdúnánás
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Egyesületünk különdíját Andrássy István vette át Kőrösi Zsolttól.
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Egyesületi élet
A kiállítás Reserve Champion tenyészállata a 262 katalógusszámú, 20979 Overside Ashton PI apaságú 31913 9447 5
DABAS LAKTO ASHTON ACI.
Tenyésztő és tulajdonos: Lakto Kft. Dabas

A kiállítás Grand Champion tenyészállata a Bicskei Mg. Zrt.,
Etyek Ödön major által tenyésztett 237 katalógusszámú,
20580 Hornland Jayz-ET apaságú 32835 3910 6 RUBINT.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete különdíját Kővágó Ignác vette át Bognár Lászlótól.

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete különdíját Andrássy
István kapta meg Kiss Ferenc elnöktől.

A felkészítés gőzerővel folyt

Az utánpótlás biztosított

Az állatok kényelme elsődleges

Egyesületi élet

OMÉK 2013.

Totális közönségsiker:
A Felvezetők Ügyességi Versenye
Sebők Tamás területi igazgató, HFTE
A Felvezetők Ügyességi Versenyét második alkalommal rendeztünk az OMÉK keretei közt. A címből a „holstein” név nem
véletlenül került elhagyásra, hiszen az „eredeti” fajta mellett a
magyartarka, a jersey, a magyar szürke, galloway és hereford
fajta felvezetői is immár hagyományosan részesei voltak e programnak.
A nagyszámú jelentkezés miatt a versenyt idén is kétfordulósként hirdettük meg. A 29 induló fele szombaton, másik fele
vasárnap mérte össze tudását. Vasárnap a két nap győztese egy
mindent eldöntő „gyorsasági ügyességi versennyel” döntötte el
az OMÉK „legügyesebb felvezetője” díj sorsát.
A versenyünk idén ünnepli 10. évfordulóját, 2003-ban debütált
Kaposvárott, mára szerves része minden hazai kiállításnak, töretlen sikerrel. A résztvevők részéről is egy kedvelt programról van szó, ahol egy „bulinak” felfogott vetélkedő keretében
a valódi ringben is hasznosnak mondható feladatokon keresztül
az érdeklődő közönség is betekintést nyerhet a felvezetők kihívásokkal teli világába. Ez a program – mint a szarvasmarha
programok legnépszerűbbje – képes megtölteni a lelátókat és a
program végéig fenntartani az érdeklődést a publikum részéről.

Az OMÉK ezen rendezvénye idén is kiemelkedő hangulatban
zajlott, felülmúlva a 2011-es „kasszasikernek” mondható programot.
A fenti fajtakavalkáddal érkezett, „nagy öregekkel”, újoncokkal
és gyerekekkel tűzdelt versenyző brigád valóban kiérdemelte a
közönség vastapsát. A fejenként rendelkezésre álló rövid két és
fél percben olyan izgalmas, látványos, a háttérben komoly felkészülést sejtető bemutatókat láthattunk, amely nem csak a kívülállóknak okozott felejthetetlen perceket.
A két nap győztesének összevetése feltette az „i-re a pontot”. A
feladatok a bemutató felvezetés és a fotózás kivételével változatlanok maradtak, egy kis nehezítés viszont történt: a szlalom és a
kijárat között egy kisbálákból készített vonalon kellett a tehenet
átléptetni. Ha felvezetője úgy gondolta, hogy ezen új akadály
meghaladja felvezetettje bátorságát, lehetőség volt a vonal megkerülésére is, persze ez időveszteséggel járó plusz métereket jelent. A két évvel ezelőtti OMÉK-on győzedelmeskedő Kalmár
Árpád (Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.) igen „magasra tette a
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lécet”, mikor tehene telivéreket megszégyenítő magasugrással
nyugtázta ezt az akadályt.
A nagy összevetés a szombati győztes Sipos Szilárd (Bicsérdi
Arany-Mező Zrt., Bicsérd) és a vasárnapi nyertes Herceg Emese
(ÁT Kft., a Pálhalmai Agrospeciál Kft. tehenével) között zajlott.

A bírók eltűntek a ringből, egy feladat várt a döntősökre: a pálya
hibátlan teljesítése a lehető legrövidebb idő alatt.
A két versenyző készen állt, elindult az aláfestő zene, a konferansziénk kommentált minden eseményt, a közönség „őrjöngött”. A „B” pavilonban megállt az élet, mindenki a nagy ringre
koncentrált. Az óra elindult, Szilárd egy hibával szépen teljesítette a távot egészen a bálákig, ahol is tehenének nem igazán
akaródzott azok felett átlépdelni, gazdájának a megtett plusz méterek pedig súlyos másodperceibe kerültek.
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Egyesületi élet
Emese elrajtolt, hibátlanul vette az akadályokat, „csak úgy porzott utána” a ring homokja, lassítás nélkül gázolt át a bálákon…..
ezen a napon nem lehetett tőle elvenni a győzelmet!

A bírói testület nevében szeretném elismerésemet kifejezni és
gratulálni minden résztvevőnek, akik lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően hozzájárultak e jó hangulatú, magas színvonalú verseny sikeréhez!

Egyesületi élet

OMÉK 2013.
Bemutatók

Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, HFTE
A két évvel ezelőtt megrendezett 75. OMÉK-on rendeztünk először olyan jellegű bemutatókat, melyek kicsit közelebb hozzák a
látogatókat és a szakmát egymáshoz. Az akkori sikeren felbuzdulva, azóta minden kiállításnak szerves részét képezik ezek a
bemutatók. Kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az érdeklődő közönség „testközelben” ismerje meg a tejtermelés biológiai
alanyait. Egészen a borjúkortól indulva igyekszünk a felneveléssel, takarmányozással, életkori sajátosságokkal kapcsolatban
átfogó képet adni arról, mi is történik egy holstein-fríz egyeddel,
amíg tehén lesz belőle.

A tehenek élettanával, anatómiájával kapcsolatban is részletes
tájékoztatást adunk a bemutató alkalmával. Ebben óriási segítségünkre volt Novák Edith képző- és iparművész, aki színes
testfestéssel tette szemléletessé és látványossá a tehénen a „bőr
alatt rejtőző” láthatatlan részeket. Az egyik oldalon a „tartószerkezet”, a csontváz és az emésztőrendszer részleteit tudtuk látvá-

nyosan bemutatni, az egyed másik oldala pedig a szaporodásbiológiai szervek, és a borjú méhen belüli elhelyezkedését tette
kézzel foghatóvá az érdeklődők számára. Mondhatom, azóta
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ezek a képsorozatok bejárták a világot köszönhetően az internetes megosztásoknak és számos állatorvosi egyetem, szakmai
egyesület és tenyésztő fejezte ki elismerését az ötlettel és annak
megvalósításával kapcsolatban.

Két különböző korosztályt céloztunk meg a bemutatóinkkal,
ennek megfelelően két különböző helyszínen és két eltérő tartalommal feltöltött programot biztosítottunk akár naponta többször is a kiállítás teljes időtartama alatt. A fent említett főleg
anatómiai és élettani elemeket tartalmazó tájékoztatóval egy
előadásban adtunk bepillantást a fajta történetébe és az OMÉK
apropóján a kiállítási kultúra kialakulásába, annak szakmai hátterébe és az ehhez szervesen kapcsolódó állattelőkészítés- nyírás
rejtelmeibe. Látványos bemutatóval illusztráltuk, hogyan lesz a
telepen kiválasztott egyedből a ringben bemutatott csodaszépen
előkészített tehén. Kollégáim nyírási bemutatója szemléletesen
tárta a nézők elé, hogyan tisztul, szépül és épül fel egy tehén,
míg a ringben látott formáját elnyeri.

Mint említettem, két korosztály számára tartottunk két különböző bemutatót. A másik típusú ismerkedés a fiatalabbak szintjén
zajlott, ami azt jelenti, hogy „családiasabb méretben és körül2013/4

Valiant

TM

Tőgyápoló termékcsalád minden
fejéstechnológiához

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

Egyesületi élet

mények között, igazán „testközelben” ismerkedhettek a
gyerekek a borjakkal és a tehénnel egy kisebb ringben. A
hivatalosan meghirdetett időpontokon kívül, külön bejelentkezett óvodás- és iskolás
csoportoknak is megismételtük, akár naponta többször is.
Itt a gyerekek bocit simogathattak, kipróbálhatták a fejőgép működését, megtapinthatták a tehén tőgyét fejés előtt és
után, meg is simogathatták a

számukra óriásnak tűnő tehenet,
aki jámboran tűrte a gyereksereg
rohamát.
Mindezeket követően valamen�nyi bemutatónk végén tej- és
tejkaramella kóstolásra invitáltunk mindenkit, aki végignézte
a színes előadásokat. A hideg és
üdítően ízletes tejnek kevesen
tudtak ellenállni és elismerően
nyugtázták, hogy ez milyen finom! Valóban finom! Ezért dolgoznak sokan ebben az országban
is, hogy ez a tartalmas és élettanilag is kimutatottan hasznos üdítő élelmiszer sokak asztalán jelen lehessen a mindennapokban.

GUSTOR RUMINANTS

T. +34 915 014 041
norel@norel.es · www.norel.es

Növeli az etetett takarmányok energia hasznosulását

Csökkenti a termelés költségeit
Növeli a takarmány emészthetőségét
3,5%-kal növeli a takarmány energiaszintjét

Forgalmazza:
KELETI-FARM Kft.,
4271 Mikepércs, Petőfi u. 13
Tel: 0652-537521
keleti-farm@keleti-farm.hu

Szabályozza a bendő mikroflóráját
Elősegiti a tejsav propionsavvá történő átalakulását
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OMÉK 2013.
A ringen kívül

Berkó József területi igazgató, HFTE

Egy kiállítás kapcsán ritkán esik szó azon háttérmunkákról,
amelyek a közönség számára részben vagy egyáltalán nem láthatók, viszont a résztvevők számára a versenyek és a bemutatók,
illetve az állatok komfortja miatt rendkívüli fontossággal bírnak.
A Holstein Egyesület dolgozóinak az OMÉK abban különbözik
a regionális kiállításoktól, hogy míg a régiókban a show-bírálat
előkészítője és a közönségprogramok végrehajtója, addig a fővárosban a teljes tejelő marha kiállítás szervezője. Mindezt egy
olyan környezetben kell megvalósítani, amely csupán három hétig áll rendelkezésre és több fontos részletében nem állattenyésztő-barát. Ahhoz, hogy az öt napon át folyó közönségprogramok
alapjai meglegyenek, három dolognak kell a háttérben hibátlanul
működnie. Az állatok elhelyezése – kényelme, takarmányozása

és fejése. Mindezt a Hungexpo „B”pavilonjában, ahol semmit
nem lehet a földhöz rögzíteni, a szennyvíz-elvezetés csak a kerti
locsolóslag méretéig lehetséges, és gépekkel is csak a pavilon
egyik oldalán lehet közlekedni. Ezeket figyelembe véve jelentősen megnőtt a kézi munkaigény, amit az állatokat kísérő felvezetők nagyon lelkiismeretesen végeztek el az itt eltöltött egy
hét alatt. A három fontos tevékenységből azon részleteket emelem ki, melyek pozitív vagy negatív formában eltérnek az itthon
megszokott kiállítási gyakorlattól. A tehenek elhelyezésére szolgáló állások alomanyaga a külföldről már jól ismert, portalanított forgács volt. Ebben e környezetben csak ezzel az anyaggal
lehet biztosítani a megfelelő tisztaságot és komfortérzetet, ami
nagyszerűen sikerült is. A takarmányozás a tenyészetekben is jól
ismert hármas összetevővel volt biztosítva: kukoricaszilázs, lucerna- és fűszéna illetve abrak (Bonafarm-Bábolna Takarmány
Kft.)
A siló megjelenési formája mindenképpen különlegességnek számított, mivel egyedi bálákba tömörítve tartósították
(Kroll&Kroll Kft.) és szűk egyhónapos érlelés után kiváló minőségben került a tehenek elé. Ennek a takarmányfajtának ez a betárolási formája nagyon ritka Magyarországon, ettől függetlenül
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a száz alatti tehénlétszámmal rendelkező tehenészetekben komoly
esélye van az elterjedésre. A fejést a tehénállások elhelyezkedése
miatt csak mobil fejőgépekkel (Alpha-Vet Kft.)
lehetett megoldani, ami
rögtön két újabb nehézséget is eredményezett.
A tej egy részét tekintélyes távolságból és néhány akadályt leküzdve
(lovasok gumiszőnyege) kellett elfuvarozni a
hűtőig, illetve a fejőgépek áramellátása miatt a fejés ideje alatt elektromos vezetékek
ördögi hálója alakult ki a tejelő állások között. Ennek eredménye
lett, hogy ez a művelet sokkal nagyobb sikert aratott a bemutatók
során a közönségnél, mint a nap kezdetén és végén a dolgozók
körében. Az egyesület dolgozóinak szervező munkája nem merült ki az állatok komfortja körüli tevékenységgel, mert az azokat kísérő felvezetők és gondozók egy hetes életét is ugyanúgy
meg kellett oldani: a több mint harminc ember szállása, a napi
utaztatása, háromszori étkezése, és az éjjeli őrség megszervezése mind-mind egy célt kellett, hogy szolgáljon: a felvezetők és
az állataik készen álljanak a színvonalas programok végrehajtására. Ebben a tevékenységben próbálnak a Holstein Egyesület
dolgozói egyre jobb munkát végezni, s ha az OMÉK szervezői
továbbra is tartják a kétévenkénti rendezést, akkor hamarosan mi
is belépünk a gyakorlott kiállítás-szervezők közé.
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CSÚCS-GENETIKA
NÉMETORSZÁGBÓL
 Németország legnagyobb ivadékvizsgálati programmal rendelkező mesterséges állomása.
 A világ negyedik legnagyobb ivadékvizsgálati programmal rendelkező mesterséges állomása.
BOSWELL

NLD 04 49373721

R-E-W Buckeye x Comestar Outside
x Startmore Rudolph

HB-Nr.: 10.832165
Születési dátum: 2007/08/16
Tenyésztő:
Chuck Jinkins, Livingston, WI,
USA

MÉLY, RÁMÁS TEHENEK
JÓ TŐGYFÜGGESZTÉS
KÖNNYŰ ELLÉS

Termelés
Tej kg
+1134

RZM 117

Zsír %
-0,10

Zsír kg Fehérje % Fehérje kg
+36
-0,02
+37

Küllem

RZE 116

Tejelő jelleg Testkapacitás Lábkompozit Tőgykompozit
97
119
102
117

Hasznos élettartam
Szomatikus sejtszám
Fejési sebesség
Lányok vemhesülése
Nehézellés
Össz tenyészérték

RZN
RZS
RZD
RZR
RZKd
RZG

107
101
81
100
105
120

2013 augusztusi tenyészérték-becslés

BOWERS

DNK 23 71401852

Sandy-Valley Bolton x O-Bee Manfred Justice (O-Man)
x Carol Prelude Mtoto

HB Nr: 10.832231

Termelés

Születési dátum: 2008/02/13
Tenyésztő:
Wabash-Way Holsteins,
New Weston, OH, USA

MAGAS TEJTERMELÉS
MÉLY, RÁMÁS TEHENEK
KIVÁLÓ TEJELŐ JELLEG

SNOWMASTER

DEU 03 54412245

Flevo Genetics Snowman
x Picston Shottle x Barbee-M Juror Ito

HB-Nr.: 10.475003
Születési dátum: 2011/03/26

Tej kg
+1839

RZM 128

Zsír %
-0,38

Zsír kg Fehérje % Fehérje kg
+34
-0,04
+58

Küllem

RZE 119

Tejelő jelleg Testkapacitás Lábkompozit Tőgykompozit
113
117
108
116

Hasznos élettartam
Szomatikus sejtszám
Fejési sebesség
Lányok vemhesülése
Nehézellés
Össz tenyészérték

Termelés
Tej kg
+1918

RZM 138

Zsír %
-0,07

Zsír kg Fehérje % Fehérje kg
+65
+71
-0,01

Küllem

MAGAS TEJTERMELÉS

Hasznos élettartam
Szomatikus sejtszám
Fejési sebesség
Lányok vemhesülése
Nehézellés
Össz tenyészérték

JÓ FERTILITÁS KIVÁLÓ
FITNESZTULAJDONSÁGOK

A MASTERRIND bikák hivatalos magyarországi importőre:

108
110
93
103
96
133

2013 augusztusi tenyészérték-becslés

Tenyésztő:
W.N.Pon-Koepon, Feerwerd,
Hollandia

KÖNNYŰ ELLÉS,

RZN
RZS
RZD
RZR
RZKd
RZG

RZE 122

Tejelő jelleg Testkapacitás Lábkompozit Tőgykompozit
100
113
119
118

RZN
RZS
RZD
RZR
RZKd
RZG

124
122
84
101
109
150

2013 augusztusi tenyészérték-becslés

M A G Y A R O R S Z Á G

K F T.

www.masterrind.hu; masterrind@masterrind.hu; Tel.. 06 30 864 66 02
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VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok
Jakab Lajos területi igazgató, HFTE

Idén a megszokottól eltérő időpontban, augusztus 30. és
szeptember 1. között rendezték a VII. Kaposvári Állattenyésztési
Napok kiállítást. Az egy hónappal előbbre kerülő KÁN helyét,
mint köztudott a 76. OMÉK foglalta el, így nem volt könnyű
feladat a nem sokkal az előtt záródott Debreceni Farmer Expo
és az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás közé
ékelni a rendezvényt.
A kiállítások szervezését, válogatásokat ráadásul annak
a tudatában kellett végezni, hogy az állategészségügyi
szabályok miatt nem volt lehetséges az átfedés a tenyészállatok
szerepeltetésében. Szerencsére tenyésztőink úgy gondolták,
hogy a nehézségek ellenére nem engedik el a KÁN „kezét”
és kiálltak az egyébként jó adottságokkal rendelkező kiállítás
mellett, melyet az időjárás is kegyeibe fogadott. 10 tenyészetből
34 egyed várta a pénteki show-t, mely öt bírálati osztályban
zajlott. A bírói teendőket Harsányi Sándor kollégám, északalföldi területi igazgató, küllemi bíráló, nemzetközi show-bíró
látta el. A kategóriánként kiválasztott győztesek listája a cikk
végén részletesen olvasható.

Kiemelve a legnemesebb díjakat, a kiállítás Grand Champion
tenyészállata címet a Zimányból érkezett 6729 Kapostáj P.J. Hárs
nyerte. A Buckeye apaságú harmadik laktációs tehén igencsak
megérett a győzelemre. Most szerepelt harmadjára a kaposvári
ringben! Minden eddigi laktációjában megmutatkozott és nem
is akárhogy! Két évvel ezelőtt az első borjas kategória második
helyén végzett és elnyerte a csoport legszebb tőgye címet.
Tavaly a kétszer ellettek között szintén második lett, de már a
tőgye a végső összevetésnél nem talált legyőzőre és megszerezte
a kiállítás legszebb tőgyű tenyészállata címet.
Ezt a sorozatot koronázta meg idén a Grand Champion címmel,
valamint az újabb kiállítás legszebb tőgyű tehene díjjal.
Lenyűgöző hátulsó tőgyfele, mirigyezettsége, egyensúlya
bármilyen ringben megállta volna a helyét. Nem kevésbé volt
feltűnő a hátulsó végtagok párhuzamossága, szilárd lábszerkezete
sem. Az állat értékét szépségén kívül tovább növeli magas
tejtermelő képessége és kitűnő szaporasága is, mely utóbbi évről
évre hozzásegítette a sikeres szereplésekhez.
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A kitüntető Reserve Champion címet ezúttal a legfiatalabb
szűzüsző kategória első helyezettje nyerte, aki a Bóly Zrt.
sátorhelyi telepéről érkezett. A Lincoln-Hill Shot Laser apaságú
8563 Anikó ellenfelei a végső összevetésnél az új kiállítóként
bemutatkozó Sásdi Agro Zrt. Quebec apaságú 7103 Amálka
nevű szűzüszője, a Mezőfalvai Zrt. Mahogany apaságú 7803
Elza nevű vemhes üszője, valamint a Lajoskomáromi Tejtermelő
Kft. Mr Samuelo apaságú 9140 Rózsi nevű első laktációs tehene
voltak.
A helyezéseik alapján legtöbb pontot gyűjtött tenyészet a Bóly
Zrt. lett 26 ponttal. Mögöttük a második helyen a Kapostáj Zrt.
végzett 20 ponttal, harmadik helyre a Lajoskomáromi Tejtermelő
Kft. került 14 ponttal.
A hagyományos pénteki szakmai bemutató után szombaton és
vasárnap a közönségprogramokra helyeződött a hangsúly. Sokan
voltak kíváncsiak idén is a felvezetők ügyességi versenyére.

A nyolc nevező versenyző közül idén a rutinos felvezetőnek
számító Muladi László végzett az élen a Mezőfalvai Mg. Zrt.
színeiben Ella nevű tehenével. Második helyen végzett Förhétz
Eszter a Magyaralmási Agrár Zrt. képviseletében Kecses nevű
szűzüszőjével. A bronzérmet Zvekán Szandra érdemelte ki
Anikó nevű szűzüszőjével a Bóly Zrt. színeiben.
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Holstein-fríz szűzüsző I. kategória
Harmadik helyezettje: a 210 katalógusszámú 30811 7117 9 AMÁLKA
Apja: 18192 BG CAMELOT MARMAX
Tenyésztő és tulajdonos: Sásdi Agro Mg. Zrt.
Második helyezettje: a 203 katalógusszámú 30368 9790 3
ROZALINDA
Apja: 23214 MAGOR JUSTICE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
Idén is sikeresen szerepelt és egyre népszerűbb programunk a
fejési, nyírási és fajtabemutató. Újra megtöltötték a kis lelátót
és környékét a családok, gyerekek, fiatalok. Most is érdeklődve

Első helyezettje: a 201 katalógusszámú 32420 8563 7 ANIKÓ
Apja: 23866 Lincoln-Hill Shot LASER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja
Holstein-fríz szűzüsző II. kategória
Harmadik helyezettje: a 217 katalógusszámú 30368 9650 6 TALMI
Apja: 23199 Domicole CHELIOS
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,
Lajoskomárom
Második helyezettje: a 219 katalógusszámú 30368 9642 9
LAJOSI TEHER BONANZA
Apja: 23199 Domicole CHELIOS
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,
Lajoskomárom
Első helyezettje: a 212 katalógusszámú 30811 7103 0 AMÁLKA
Apja: 21727 All-Cedroni Best QUEBEC-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Sásdi Agro Mg. Zrt.
Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 223 katalógusszámú 39007 4806 3 LORA
Apja: 17838 MAGOR BOLIVIA ALLEN-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

hallgatták a színesen, közérthetően elhangzó információkat a
tejtermelés világáról, rejtelmeiről. A legnagyobb lelkesedéssel
a közös tehénfejés iránt voltak ismét a gyerekek. Annak
érdekében, hogy a tejtermelés és tejfogyasztás népszerűsítésének
eme formája minél több látogatóhoz eljusson, naponta két
alkalommal is megrendeztük bemutatóinkat, melyek zárásaként
tejkóstolóval kedveskedtünk az érdeklődőknek.
Összegzésként elmondható, hogy a szokatlan időpont és a
kiállítások sűrűsége ellenére a Holstein tenyésztők ismét
megtöltötték élettel és programmal a tejelőpavilont. Köszönet
érte mindenkinek, aki ebben tevékenyen részt vett!

Második helyezettje: a 224 katalógusszámú 30860 5038 5 LÉDA
Apja: 18328 ALCSI CSÁKÁNY MORTY
Tenyésztő és tulajdonos: Magyaralmási Agrár Zrt.

A VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok holstein-fríz fajta
tenyésztési díjai
A 2013. évi VII. Kaposvári Állattenyésztési Napok kiállításon
holstein-fríz fajtából az egyéni show-bírálaton 34 egyed 10
tenyészetből került bemutatásra. A bírálatot Harsányi Sándor,
észak-alföldi területi igazgató, nemzetközi show-bíró végezte.
2013/4
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Első helyezettje: a 226 katalógusszámú 32533 7803 6 ELZA
Apja: 22706 Green Corner MAHAGONY-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Mezőfalvai Zrt.

Holstein-fríz első laktációs tehén IV. kategória
Harmadik helyezettje: a 233 katalógusszámú 31916 0777 7 MANDY
Apja: 21397 Morningview ASHLAR-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kaposvári Egyetem Tangazdasága

Holstein-fríz második laktációs tehén V. kategória
Harmadik helyezettje: a 241 katalógusszámú 30368 8627 3
SAMBA
Apja: 20207 Jeffrey-Way TOPLEVEL-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,
Lajoskomárom

Második helyezettje: a 242 katalógusszámú 32420 5799 1 CÁPA
Apja: 16422 ALZI JUROR FORD
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja
Első helyezettje: a 245 katalógusszámú 30155 6729 4
KAPOSTÁJ PJ HÁRS
Apja: 19238 R-E-W BUCKEYE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár

Második helyezettje: a 232 katalógusszámú 32420 7747 0 VILMA
Apja: 20916 Ensenada Taboo PLANET-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata
A 201 katalógusszámú 32420 8563 7 ANIKÓ
Apja: 23866 Lincoln-Hill Shot LASER-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bóly Zrt., a Bonafarm csoport tagja
Első helyezettje: a 231 katalógusszámú 30368 9140 0 RÓZSI
Apja: 19116 Regancrest-MR SAMUELO-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.
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A kiállítás Grand Champion tenyészállata
A 245 katalógusszámú 30155 6729 4 KAPOSTÁJ PJ HÁRS
Apja: 19238 R-E-W BUCKEYE-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Bóly Zrt. a 201 katalógusszámú 32420 8563 7
ANIKÓ 23866 Lincoln-Hill Shot LASER-ET apaságú szűzüsző
bemutatásáért.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt, átvette Dr. Hoffmann Dénes telepvezető.

3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapja a Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár a 245 katalógusszámú 30155 6729 4 KAPOSTÁJ PJ HÁRS 19238 R-E-W
BUCKEYE-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott különdíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapja a Kapostáj Mg. Zrt., Kaposvár, a 245 katalógusszámú
30155 6729 4 KAPOSTÁJ PJ HÁRS 19238 R-E-W BUCKEYEET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Bognár László, átvette Csécsei János, az igazgatótanács elnöke.

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredményesebb tenyészet 26 ponttal a Bóly Zrt., Bóly lett.
A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató
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Beltartalmi paraméterek:
Nedvesség
< 11 %
Nyersfehérje
34 %
5%
Nyersrost
Nyerszsír
19 %
NDF
272,1 g
ADF
65,1 g
SFA
16,4 g/100 g zsírsav
MUFA
24 g/100 g zsírsav
PUFA
59,4 g/100 g zsírsav
ME
16,2 MJ/kg
NEL
10,7 MJ/kg

SoyPreme®:
védett szójabab

Új termék a hazai piacon
A SoyPreme® bypass fehérje- és védett zsírforrás egy komponensben,
melynek alapanyaga: hazai termesztésű GMO-mentes szójabab.
A gőzzel- illetve hozzáadott cukorral történő kezelésnek (nem
enzimatikus barnulási folyamat) köszönhetően, a fehérje frakció
védettsége mellett, közvetett úton védetté tehető a szójabab
zsír frakciója is, mivel a telítetlen zsírsavak peroxidjai és a fehérjék
aminocsoportjai egy speciális mátrixot képeznek. Ezáltal, a bypass
fehérjehányad növelése mellett, lehetővé válik a szójaolaj értékes,
többszörösen telítetlen zsírsavainak védettsége a bendő hidrogénezési
folyamataival szemben.

UBM Feed Kft.
H-2085 Pilisvörösvár,
Fő u. 130.
T. +36 26 530 540
F. +36 26 530 541
2013/4
info@ubmfeed.hu

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

Galamb Eszter
+36 30 520 4069
eszter.galamb@ubmfeed.hu

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

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

www.holstein.hu
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Erőteljes léptekkel a csúcsra –
és azon is túl
Sebők Tamás

vetően sem termelt soha kiugróan. Az elkövetkező 8 laktációját
9500 és 10.900 kg közötti kiegyensúlyozott termelés mellett,
konzekvensen hozta. Élete legmagasabb befejése 46,2 kg volt.
És most mégis üdvözölhetjük az Aranytörzskönyvben, mert
egyvalamiben kiugróan teljesített: az élni akarásban. Jelenleg
13 éves, 10., folyamatban lévő laktációja vége felé közeledve
érte el a 100.000-kg-os életteljesítményt, nem sietve, de biztos,
harmonikus termeléssel, problémamentes élettel mégis a telep 4.
Aranytörzskönyves, ezáltal egyik legértékesebb tehenévé vált!

Sárvári Mg. Zrt., Káld, Lajos major
31866 1832 2 Panni

Panni (13436 Nábob Aerostar×12370 Jövő Cleitus) 11 születésnapjára kapta ünnepségünket, miután az avatásig megtermelt
107.000 kg-mal alaposan túlteljesítette az Aranytörzskönyv kritériumait. A kicsit megkésett avatásra frissen körmözve, erőteljes belépővel érkező ünnepelten a 100.000-es tehenek oly jellemző küllemi paraméterei voltak fellelhetőek. A tőgyére kiváló
erezettség, mirigyezettség volt jellemző, a másodikos kora óta
minden laktációban megtermelt 12.400-15.100 kg közötti tejtermelés a szalagokat megnyújtotta ugyan, de az erős mellkas,
feszes hát és párhuzamos lábak további laktációkat predesztinálnak Panninak. Sajnos az eddig megellett 8 borjából jelenleg
már csak a nyolcadikként született 22964 Brandt-View HeftyET apaságú üsző hivatott a családi vér továbbvitelére.

A legújabb szalag tulajdonosa Mónika, Dr. Takács László állattenyésztési igazgatóval, Élő Imre állattenyésztési ágazatvezetővel, Szőlősi Szabolcs műszakvezetővel, Seres Laura állatorvostan hallgatóval és Szabó Szilvia telepvezető helyettessel.

Táblaavatás a körmendi Rába Völgye MTSz-nél
Szájer József elnök és Földesné Viserálek Ibolya termelésirányító jelenlétében áprilisban avattuk táblánkat. Az avatás napján
indult fejőház átalakítás azóta befejeződött, így az értékes állomány fejését már egy új létesítmény szolgálja.

Rózsa Géza ágazatvezető (oklevéllel), Németh Lajos inszeminátor, Fekete János műszakvezető, Németh Anett adminisztrátor, Farkas Krisztián fejőmester és Panni.

A „kis nagy” tehén, Agroprodukt
Zrt., Zsigaháza
32103 2044 3 Mónika

„Nincs vesztett helyzet”. Mónika
(13722 Master Mascot×10043 Dollár Valiant) tökéletes példája e közismert mondásnak. 10 évvel ezelőtt
első borját nehézellést követően hozta
világra, első laktációs max. teje 22,2
kg volt, 305 napos laktációja 5900 kgmal záródott. Talán csak egy hajszál
választotta el a selejtezéstől, mikor
nehezen, de újra vemhes lett. Ezt kö28 Holstein Magazin
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Újabb büszkeségek a Milkmen
Kft. telepén
Jakab Lajos
Egyszerre öt újabb 100 ezer literes tehenet köszönthettünk a Milkmen Kft.
földespusztai telepén! Ezzel a gazdaság aranytörzskönyves teheneinek száma 31-re nőtt.

5502 Narancs (Manat×Mr. Hardy) 7. laktációjában érte el az
álomhatárt. Anyja 4123 Narancs maga is az elitklub egy korábbi tagja és hamarosan 10. ellésére készül! Úgy gondolom, nem
mindennapi látvány egy anya-leány aranytörzskönyves párost
együtt látni!
5520 Délibáb (Caleb×Coboly) két laktációjában is 17.000 kg
fölötti termelést ért el. Az ötödiket 17.703 kilogrammal zárta,
legnagyobb napi teje 78 kilogramm volt. Hét elléséből kétszer
is ikreket ellett.
5765 Elvira (Bester×Heccelő) életteljesítménye mellett figyelemre méltó tejminőség tekintetében is. Az első 5 laktációjában
végig 100 ezer alatti szomatikus sejtszámot produkált, de az
utolsó kettőben sem járt soha a 400 ezer közelében.
6703 Látvány (Blitz×Chief-Cris) 5 laktáció alatt érte el 100 ezer
litert. Legmagasabb termelését a harmadik ellése után produkálta, 16.876 kilogrammal.
6826 Rita (Champion×Goodtime) termelésén kívül remek küllemével is kitűnik. 86 pontos test, 80 pontos láb, 83 pontos tejelő
jelleg és 85 pontos tőgy bírálattal rendelkezik.
Ritka esemény, hogy egy százezres a saját, szintén százezres
anyjával ünnepelhet. Most ez is megtörtént, hiszen az imént említett Narancs anyja is még a telepen termel. A telep több hasonló
kaliberű tehéncsaláddal is büszkélkedhet.

Mayer Győző tulajdonos, dr. Volman László ellátó állatorvos,
Sólya Imre gondozó, Kiss László tulajdonos, Feil Gábor telepvezető, Baranyai Zoltán gondozó.
30 Holstein Magazin

Az 1997. december 31-én született 2748 Azúr már régi tagja az
Aranytörzskönyvnek. Most az alkalomból köszönthettük, hogy
már a 130 ezret is átlépte. 11 laktációja alatt 134.570 kilogramm
tejet termelt. Láthatóan igen jó küllemi tulajdonságokkal rendelkezik. Figyelemre méltó a mai napig is rendkívül párhuzamos
hátulsó lába (első laktációs korában 9 pontra bírált), feszes, erős
háta.

Érdekességképpen került bemutatásra 7776 Olga (Reno×
×Safety-Red). Különleges teljesítményére én még nem hallottam példát hazánkban.
Olga 2005. október 18-án született és 2007. december 14én ellett először és utoljára.
Ottjártunkkor már 2111 napja
termelt megszakítás nélkül!
Első laktációja alatt így 43.400
kilogramm az eddigi életteljesítménye és még mindig 16 literes napi termelést produkál!
Méhösszenövése miatt nem lehetett több borja életében, de rendkívüli képességével ő is beírta
magát a Milkmen Kft. emlékezetes tehenei sorába.

100ezres avatás Tácon

Immár a harmadik Aranytörzskönyves tehenet avathattuk a
Gorsium-Tej Kft. telepén Tácon.
A családias, jó hangulatú ünnepségen megjelent tulajdonosok, dolgozók és vendégek köszöntötték a 1413 Anett nevű,
Validity×Kiváló apaságú tehenet. Anett a 7. laktációjában érte
el az álomhatárt.

Az oklevelet id. Tóth Emil tulajdonos és Smohay Tamás telepvezető vette át.
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CSÖKKENTENI SZERETNÉ FŰTÉS ÉS
MELEGVÍZ KÖLTSÉGÉT?
DE BERUHÁZNI NEM SZERETNE?
AKKOR A

KONTHERMO Zrt.
AZ ÖN PARTNERE!

Társaságunk ingyen vállalja melegvíz és fűtés ellátáshoz szükséges
szilárd tüzelésű kazánrendszer teljeskörű kiépítését telephelyén. Ezt
követően kiemelkedően kedvező áron biztosítjuk Önnek a
használati melegvizet és fűtést.
Vállakozása az alacsonyabb hőenergia szolgáltatási árainknak
köszönhetően, egy jelentősen költséghatékonyabb
energiafelhasználást tud elérni hosszútávon, beruházási
teher nélkül.

Kérje munkatársunktól telephelye
ingyenes energetikai felmérését!
Vegye fel velünk a kapcsolatot:
Tel.: +36 30 923 6499
info@konthermo.hu
www.konthermo.hu
2013/4
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Minősített üzem
Harsányi Sándor
Ezúttal Tiszalökön a Szabadság Mg.
Szövetkezetnél avattuk fel a védjegyet
tanúsító táblát. A szövetkezet egyik
tehene – Tiszalök Saphir Panna – tagja volt az idén Fribourg-ban
megrendezett Holstein Európa bajnokságon résztvevő magyar
csapatnak.

Az oklevelet Gönde Lajos elnök kollégái társaságában vette át
Bognár László ügyvezető igazgatótól.

Aranytörzskönyv

Az Ivanics farm életében a második Aranytörzskönyv került átadásra Csobajon. A 0268 számú Ágnes (Jointif Be×Gránit) 12
évesen 8. ellését követően kerülhetett be az Aranytörzskönyvvel
rendelkező holstein tehenek társaságába. Már anyja is átlagon
felüli életteljesítményt tudhatott maga mögött, hiszen öt laktáció
alatt közel ötvenezer liter tejet termelt. Ágnes 305. napra korrigált laktációs termeléseinek átlaga 11.321 kg. Eddigi élete során
világra hozott 8 borja közül négy bika illetve 4 üsző. Két lánya
található még meg a telepen, az egyik az utolsó elléséből szár-

Ágnes aranytörzskönyvét Ivanics Imre feleségével és a farm
dolgozóival vette át.
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mazó növendék üsző, a másik az ötödik borja, aki napjainkban
a 3. laktációját tapossa, s jó esélyei vannak rá, hogy ősei nyomdokába lépjen hiszen 305napra korrigált termelésének átlaga
11.659 kg.
A következő aranytörzskönyves egyed szintén egy borsodi telep
legidősebb állataként érdemelte ki a megtisztelő címet. A 0769es számú Medok (Arlinda Aerostar×Babér) a borsodsziráki
Szirák-Farm Kft. telepén éli mindennapjait. A telep büszkesége jelenleg 14 éves és tizedik ellésén van túl. Medok anyja is
hosszú élettartammal rendelkező tehén volt, hiszen élete során
8-szor ellett. A 100 tonna tejet megtermelt lányát 10 évesen hetedik ellése során hozta a világra.

A telep első aranytörzskönyvét Monoki Zoltán ágazatvezető
(jobbra) kollégáival együtt vette át.

100.000 literes avatások
VM Kelet-Magyarországi A.SZ.K.,
Jánoshalma
Kőrösi Zsolt
Új tenyészettel bővült az Aranytörzskönyv. A jánoshalmai VM Kelet-Magyarországi A.SZ.K. 0097
Rakpart nevű tehene nyolcadik laktációjában elérte a 100 ezer
kilogramm életteljesítményt.

Taskovics Péter főigazgató, Szabó István műszaki igazgató helyettes, Rapcsák Richárd telepvezető és Kiss János gondozó vette
át az ünnepség keretében átnyújtott oklevelet.
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Nemzeti Holstein Show, Horvátország
100 éves évforduló, magyar elismeréssel
Sebők Tamás területi igazgató, HFTE
Idén 100 éves a horvátországi tenyésztésszervezés. E jeles alkalom áthatotta a Gudovacban megrendezett mezőgazdasági kiállítást, amely évek óta ad otthont a Holstein és Szimentáli Nemzeti
Show-nak egyaránt.
A jubileumi kiállításra a szervezők mellett a „politika elit” is komoly erőkkel készült. A mezőgazdasági miniszter mellett a közel
30 fős delegáció nyitotta meg reggel a grandiózus rendezvényt,
majd szakmai vezetéssel körbejárták a kiállítási területet. Kora
délutánra a showbírálati ringben megtartott a „100 éves a Horvát Tenyésztésszervezés” ünnepségre a delegáció minden tagja
megjelent, többen hosszabb-rövidebb beszéddel kommentálták
az elmúlt 100 év történéseit. Ezt követően azok a személyek,
akiknek sokat köszönhet a horvát állattenyésztés, kitüntetésekben részesültek. A meglepetés akkor ért minket, amikor a horvát
nyelven tartott beszédben felismerni véltük Egyesületünk nevét.
Az Állattenyésztési Igazgatóság – a horvát NÉBIH – vezérigazgatója oklevéllel köszönte meg Magyarországnak, azon belül a
Holstein Egyesületnek az elmúlt évek gyümölcsöző partnerkapcsolatát, igen hasznosnak és előremutatónak ítélve azt. Kollégámmal – Harsányi Sándorral – komoly vastaps mellett vehettük át az oklevelet.

A „teammunkának” vége, egyedül a ringben.

Az elismerést Dr. Zdravko Barac a Horvát Mezőgazdasági Hivatal igazgatója adta át.

állatok felkészítési különbségei óriásiak voltak ugyan, azonban
a showbírálat menete, az állatok felvezetésének rendje az újdonság ellenére szinte zökkenőmentesen zajlott.
Az osztálygyőztesek és dobogós társaik kiugróan jó küllemmel
rendelkező, a hazai mezőnyben is szemet szúró állatok lehettek
volna. A Nemzeti Nagydíj egy Mallin apaságú, második laktációs tehénhez került, a Reserve Champion Goldwyn apaságú szintén másodikos tehén előtt.

Mi sem bizonyítja jobban bizalmukat a magyar holstein tenyésztés irányába, mint hogy a jubileumi show bírálatát magyar bíró
kezébe adták. Óriási előrelépésként könyvelhető el az is, hogy
idén először volt alkalma bírónak egyedül döntést hozni a Nemzeti Nagydíjról. Ezt megelőzően eddig mindig egy öttagú bizottság kezében volt a döntés, amelynek élére évek óta külföldi bírókat hívtak ugyan, de a döntések csak kompromisszumok útján
születhettek meg. Ennek tudatában talán egy „újabb” teherrel a
vállamon léptem a ringbe, mert e forradalmi változtatás hátterében az ottani egyesületi kollégák erőfeszítései álltak és csak bíztak abban, hogy az új rendszer jól vizsgázik majd a vezetőségnél
és tenyésztőknél egyaránt.
Az európai harmonizációs alapokon nyugvó bírálat és ringdresszúra beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A tenyésztők
érdeklődve izgulták végig az osztályokat és hallgatták a korosztályok helyezéseit magyarázó indoklásokat. A ringbe lépő

A két rivális „harca”, itt még az osztálygyőzelemért.
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Egyesületi élet
Első ránézésre biztosan sokan fordítva tippelték volna az apai
hátteret, hiszen a nagydíjas tehén igazi „Goldwyn klónnak”
tűnt. Éles, magas, hosszú lábú tehén volt, tőgye nagy kapacitású, látványos hátulsó tőgyféllel és kiváló tőgymélységgel rendelkezett, talán csak a test mélysége és erőssége hagyott némi
kívánnivalót maga után.

…és a győztes a nagy pillanat után.

...itt már a Nagydíjért…
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A kiállításon töltött két nap rávilágított arra, hogy déli szomszédjaink is komoly erőfeszítéseket tesznek a tejtermelés, azon belül
is a holstein tenyésztés előmozdításáért. Egyesületük ugyan nem
független szervezetként működik, mint nálunk és óriásiak a telepek közötti különbségek mind létszámot, mind termelést illetően, de a tenni akarás és a tenyésztők aktivitása, érdeklődése az új
iránt, példaértékűnek mondható.

www.holstein.hu
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Európai Showbírói Harmonizáció
Hollandia
Krajczár Zsuzsanna
irodavezető, HFTE
Ebben a lapszámban viszonylag sok írás témája a 76. OMÉK.
Az alábbi interjúnak mindössze annyi köze van ehhez az eseményhez, hogy a rendezvény showbírói a beszélgető partnereim, azonban a beszélgetés apropója egészen más, egy olyan
esemény, nevezetesen a Hollandiában megrendezett Holstein
Showbírói Harmonizáció, amelyen Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető, vezető küllemi bíráló, Sebők Tamás és Harsányi Sándor
küllemi bíráló kollégáim már nem először vesznek részt kiváló
eredménnyel.
Szeretnénk az 1995-ben kezdődő showbírálati harmonizációs
program részletivel, kulisszatitkaival megismertetni a Kedves
Olvasót.
Teljesen bevált a hazai-, és egyéb nemzeti-, nemzetközi show-kon
vendégbírók meghívása a pártatlanság, illetve a show preztizsének
emelése miatt, de ne felejtsük el, hogy a regionális kiállításokon
vagy éppenséggel az OMÉK-on bíráló magyar kollégáink is elismert nemzetközi showbírók. Körösi Zsolt Szlovákia, Németország, Csehország, Horvátország, Finnország, Franciaország,
Svédország és Észtország kiállításain bírált. Sebők Tamás, aki a
showbírói munkacsoport vezetőségi tagja, Európa Bajnokságok
mindenkori „országok bírója” pedig Svédországban, Finnországban, Franciaországban, Lengyelországban, Horvátországban, Csehországban, Olaszországban és Oroszországban bírált
az elmúlt 10 esztendőben. Az Európai showbírálat szigorú szabályok között működik és az, hogy ki lehet, illetve ki tarthatja meg a
bírói címet, a beszélgetésből kiderül.
A kiállításokra járó szakemberek ma már természetesnek
veszik a kiállítások bírálati rendszerét, pedig nagyon keveset
tudunk a showbírálat módszerének keletkezéséről.
K. Zs.: A tenyészállat bírálat több száz éves múltra tekint
vissza, szinte egyidős a vásárok, kiállítások kezdetével, ami
tulajdonképpen mindig is irányadója volt annak, hogyan
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válasszunk és vásároljunk tenyészállatot. A tenyésztők a küllem
megítélése során mindig az állatban rejlő termelési lehetőséget
keresték. A mai klasszikus értelemben vett showbírálat ÉszakAmerikából indult a múlt század közepén, ami aztán nem sokkal
később Európa szerte is elterjedt. Az első hazai showbírálatra
az 1994-ben megrendezett I. Alföldi Állattenyésztési Napokon
került sor, ahol Pócz János bírált, aki Amerikában és a
világ legjobb kiállításain tanulta az új módszert és szerzett
tapasztalatokat.
Mi az EHRC, az Európai Showbírálati Harmonizáció
lényege, működési formája, mi célból jött létre?
K. Zs.: Az Európai Holstein és Vörös Holstein Konföderáció a
fajta európai szintű legmagasabb döntéshozó és szervező egysége. Különféle munkacsoportjai vannak, amelyek működtetnek
egy-egy részfeladatot. Ilyen például a klasszikus értelemben vett
küllemi bírálati munkacsoport, melynek keretein belül 2000-ben
határozták meg az egyes tulajdonságok fontosságát. Azóta a küllemi bírálati szempontok közül 40%-ban számít a tőgy, 25%-ban
a láb, 15%-ban a tejelő jelleg és a többi a test. A szervezeten
belül létezik még többek között a küllemi bírálati-, az egységes
európai származási igazolások kidolgozásáért felelős-, valamint
a tenyészértékbecslésért felelős munkacsoport is.
1994-ben alakult meg a showbírói munkacsoport, olyan megfontolásból, hogy az európai showbírálati elveket harmonizálják, valamint, hogy a Kontinensen zajló bírálatok valamilyen
szempontból egységes elveken működhessenek a bírálati szempontok illetve a ringben zajló mozgások, események tekintetében. 1995-től 2010-ig olasz vezetői voltak a munkacsoportnak
(Enrico Dadati, illetve Mauro Carra), majd Mauro Carra nyugdíjba vonulása után, 2011-től a Holstein UK akkori vezető küllemi bírálója, John Gribbon került megválasztásra.
2004-től nagyot változott a harmonizáció, úgynevezett vizsgajellegű összejövetellé vált. Ekkortól már nem azért mentünk ezekre az eseményekre, hogy megtanuljuk, hogy kell „showbírálni”,
hanem hogy számot adjunk arról, hogy hogyan kell a ringben
bírálni, azaz milyen showbírók vagyunk. 2001-től számítógépes
elemző programmal történik a bírálat értékelése. 2004-től európai showbírói ajánlati listát állít össze az EHRC azzal a céllal, hogy az Európában rendezendő kiállítások bíróválasztását
segítse. Az ajánlati listán való szereplés feltétele legalább két
Európai Showbírói Harmonizáción való eredményes részvétel.
Háromszor lehet próbálkozni hat éven belül és minden alkalommal a megjelent bírók első 50%-a kerül be a bírói panelbe. A
mostani hollandiai értekezleten 37 bíró szeretett volna a legjobb
18 között lenni.
S. T.: Az európai bírói harmonizáció lényege a bírálati alapelvek koordinálása a folyamatosan változó tenyészcélokhoz igazodva. A munkacsoport felelős az etikai kódex megalkotásáért is
(az EHRC munkacsoporttal közösen), az Európa Bajnokság bí2013/4
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róinak delegálásáért, az EB ringdresszúrájáért, stb. Kétévenkénti
megrendezése biztosítja a résztvevők számára mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatással egybekötött bírói vizsgát, amely
hivatott az európai bírói panel folyamatos „életben tartására”.
A bírói panel tagjai képviselhetik „hivatalosan” Európában és
a föld különböző kontinensein az „európai holstein filozófiát”,
ezért fontos az állandó kontroll, a bírók naprakész tudásának
biztosítása. Az európai bírói panel megalapításától napjainkig
a kelet-európai országok közül kizárólag Magyarországnak
sikerült képviseltetni magát a listán. Ennek mintegy elismeréseként két évvel ezelőtt az EHRC Showbírói munkacsoportja
a vezetőség tagjai közé választott minket. Így jelenleg Anglia,
Svájc, Németország, Hollandia és Spanyolország mellett Magyarország a munkacsoport tagjaként is felelős pozíciót kapott
a harmonizációs programok szervezésében, a bírálati alapelvek
meghozatalában. A munkacsoport legutóbbi ülésén egyöntetű
döntéssel kérték fel Magyarországot a legközelebbi, 2015-ben
megrendezésre kerülő Harmonizációs Program szervezésére. Ez
rendkívüli elismerése a magyar tenyésztői munkának, az eddigi
programokon való sikeres részvételünknek.

Mióta szerepelnek hazai küllemi bírálók ezen a rendezvényen?
K. Zs.: Sebők Tamás 1998-tól, én 1999-től veszek részt ezen
a megmérettetésen, most már 10 éve eredményesen. Harsányi
Sándor kollégánk pedig az elmúlt két harmonizáción vett részt, s
örömmel mondhatom, hogy mindkét alkalommal a mezőny legjobbjai között végzett.
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S. T.: Mondhatjuk, hogy 1998-ban szinte a nulláról indultunk. Komoly nehézségekkel kellett
megküzdenünk, hogy felzárkózzunk a jóval gyakorlottabb, tapasztaltabb bírói „elithez”. Az első
alkalom igazi „mélyvíz” volt, az ott szerzett tudással kellett képviselni Magyarországot az első Európa Bajnokságunkon Brüsszelben, mind teheneinkkel, mind országbíróként a ringben. Évről évre
gyűjtöttük a tapasztalatokat, más szemmel néztük,
éltük meg a showkat, mint azelőtt. Természetesen
éves szinten jóval kevesebb lehetőségünk nyílik a gyakorlásra,
mint „nyugati kollégáinknak”. Az, hogy az elmúlt években 20
alkalommal fordult meg magyar bíró külföldi kiállítások ringjeiben, azt feltételezi, hogy a program, amin rendszeresen részt
veszünk, sikeresen működik.
Szakmai szempontból milyennek ítélitek a legutóbbi EHRC
feltételeit, körülményeit?
K. Zs.: Régebben ezeken a találkozókon arra is fektettek hangsúlyt, hogy a rendező ország, mint nemzet is bemutatkozzon, minimális kulturális programokkal színesítve a találkozókat. Amióta megváltozott a harmonizációk tematikája, ahogy utaltam is
rá ún. vizsgarendszerűvé vált, kizárólag a munkára összpontosít.
Most már egyedül a bírálat, valamint a bírálatok kiértékelése a
program másfél napba sűrítve, nagyon jól megszervezve.

H. S.: A feltételek kiválóak voltak. A szervezők egy komplett
showra való tehéncsapatot hoztak össze a rendezvényre. Az állatok ugyanúgy fel voltak készítve, mint egy showbírálatra. A
felvezetést és felkészítést szinte kivétel nélkül a fiatal tenyésztők
végezték és tettek tanúbizonyságot profizmusukról. A ring szélén a tenyésztők nagy érdeklődéssel és büszkeséggel figyelték,
hogyan szerepel állatuk Európa bírói előtt.
Hét osztály indult, ebből két gyakorló, valamint öt értékelt. Nagyon büszkék voltunk, mert a 42 állatból három magyar érdekeltségű, hazai ivadékvizsgálati programból származó tehén is
szerepelt és egy ilyen mezőnyben fantasztikus eredménnyel.
Egy Gavor apaságú lány első helyezést ért el. Magor Bolivia
Allen két lánya egy első és egy második hellyel büszkélkedhet.
Még egy magyar vonatkozása volt az európai értekezletnek,
mégpedig az, hogy a 2016-os franciaországi Európa Bajnokság
fiatal felvezetők versenyét bíráló keret tagjai közé beválasztották Kőrösi Zsoltot. Szakmailag nagy elismerésnek tekintenénk,
ha a munkacsoport végső döntéseként magyar bíró lenne az EB
felkészítő-felvezető versenyének showbírója.
www.holstein.hu
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Nyugat-európai országok bírálói régebben gyakorolják ezt
a szakmát, ennek ellenére a három magyar bíráló kiválóan teljesített ebben az erős mezőnyben. Hogy alakult ki ez
a sorrend? Minek köszönhető a magyarok első harmadbeli
helyezése?
K. Zs.: 15 év alatt sikerült jól elsajátítani azokat az európai elveket, normákat, amik meghatározzák azt, hogy milyen szempontok alapján kell sorba tenni a teheneket. Amit említettem is, hogy
40%-ban a tőgy szerepel, mint sorrendet meghatározó tulajdonság, majd 25%-ban a láb, ezeket tudni kell használni és mérlegelni s pillanatok alatt dönteni. Könnyebbség lehet számunkra,
hogy a hazai küllemi bírálati rendszer is hasonló súlyozásokkal

dolgozik, szinte leképezi az európai showbírálatban használatos
elveket.
Az állatok rangsorának kialakítása mellett nagyon fontos a
helyezések angol nyelvű szakszerű indoklása. Okoz-e nehézséget ez a magyar bírálóknak?
K. Zs.: Szerencsére a bírók értékelésében ez mindössze 25%os arányt képvisel. A pontok 75%-a az állatok helyes sorrendbe
állításárért jár. Tudni kell, hogy az első 18 elismert showbíró közül ötnek anyanyelve az angol. A többi ország résztvevője mind
hendikeppel indul. Itt nem csak a nyelvtudást értékelik, hanem,
hogy ki milyen szakkifejezést használ és ezek tematikusan hogyan vannak felépítve az indoklás alkalmával. Az indoklásnak

Harmonisation of European Judging, 2013, The Netherlands, Final Score
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5 Roger Frossard
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20 Erik Hansen
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25 Thierry Menard
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28 Guido Simon
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30 Jari Loponen
30 Marija Klopčič
32 Piotr Kowol
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36 Anne Konsti
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% Correlation per Section
Country
Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Average Judging Reasons
60,00
60,00
60,00
59,00
60,00
59,8
1
13
Switzerland
Espana
58,00
56,00
60,00
59,00
60,00
58,6
3
9
United Kingdom
59,00
60,00
52,00
60,00
60,00
58,2
7
3
Hungary
58,00
55,00
60,00
59,00
60,00
58,4
4
17
60,00
59,00
58,00
60,00
57,00
58,8
2
26
Switzerland
59,00
57,00
59,00
55,00
60,00
58
9
5
Netherlands
59,00
56,00
60,00
58,00
59,00
58,4
4
22
Portugal
Ireland
59,00
55,00
56,00
59,00
60,00
57,8
10
6
Germany
59,00
56,00
59,00
58,00
59,00
58,2
7
16
57,00
57,00
59,00
59,00
60,00
58,4
4
35
Hungary
57,00
53,00
59,00
59,00
60,00
57,6
12
12
Ireland
59,00
55,00
55,00
56,00
57,00
56,4
16
1
United Kingdom
Hungary
57,00
57,00
59,00
56,00
60,00
57,8
10
20
Germany
54,00
55,00
53,00
59,00
58,00
55,8
18
2
60,00
56,00
59,00
55,00
58,00
57,6
12
24
Belgium
60,00
54,00
49,00
57,00
57,00
55,4
19
4
Switzerland
59,00
52,00
58,00
59,00
58,00
57,2
14
23
Italy
France
59,00
51,00
58,00
54,00
58,00
56
17
15
Italy
58,00
50,00
60,00
48,00
58,00
54,8
21
10
Danmark
59,00
55,00
49,00
56,00
57,00
55,2
20
14
56,00
56,00
56,00
56,00
60,00
56,8
15
32
Belgium
60,00
46,00
55,00
56,00
57,00
54,8
21
18
Switzerland
57,00
55,00
49,00
52,00
59,00
54,4
25
11
Netherlands
Portugal
58,00
59,00
53,00
44,00
59,00
54,6
24
19
France
59,00
48,00
53,00
56,00
58,00
54,8
21
29
58,00
54,00
49,00
52,00
59,00
54,4
25
21
Danmark
57,00
50,00
60,00
50,00
55,00
54,4
25
30
Poland
53,00
53,00
40,00
56,00
59,00
52,2
33
8
Germany
52,00
55,00
38,00
58,00
56,00
51,8
34
7
Sweden
54,00
48,00
51,00
56,00
59,00
53,6
29
28
Finland
53,00
49,00
51,00
53,00
59,00
53
30
25
Slovenia
56,00
53,00
51,00
54,00
56,00
54
28
37
Poland
52,00
55,00
45,00
55,00
57,00
52,8
31
31
Finland
58,00
42,00
49,00
55,00
59,00
52,6
32
34
Belgium
37,00
58,00
44,00
57,00
54,00
50
37
27
Sweden
46,00
56,00
38,00
57,00
57,00
50,8
35
36
Finland
52,00
60,00
29,00
55,00
55,00
50,2
36
33
Finland
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Diagnosztikai laboratóriumunk
szolgáltatásai
Cégünk az M.A.H.Food-Controll Kft 14 éve működteti akkreditált élelmiszervizsgáló laboratóriumát Budapesten.
Üzleti partnereink az élelmiszeripar vezető gyártói, kereskedelmi láncok, szállodaláncok az ország egész területéről. Az élelmiszeriparban az elmúlt évek alatt ismert és szakmailag elismert laborrá váltunk. Tevékenységünk
élelmiszerek, ivóvíz és felülethigiéniai minták mikrobiológiai vizsgálata, allergének kimutatása, technológiai
és élelmiszer-biztonsági tanácsadás. Az évek során összegyűlt tapasztalataink alapján 2012-ben hoztuk létre
állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumunkat elsősorban haszonállatok vizsgálatára. A laboratórium tevékenységének egyik jelentős szegmense a szarvasmarha állományok vizsgálata. Laboratóriumi vizsgálataink
magukba foglalják a hagyományos bakteriológiai és antibiotikum-rezisztencia vizsgálatokat, szerológiai vizsgálatokat, víruskimutatást egyaránt. Műszeres laboratóriumi részlegünk alkalmaz real-time PCR technikát, ELISA
technikát, műszeres baktérium fajmeghatározást és MIC érték meghatározást. A szarvasmarha állományok jellemző problémái alapján ezidáig a következő vizsgálati programokat dolgoztuk ki.
BVDV felmérő program
A deventeri intézet programja alapján három különböző vizsgálati módszer kombinációjával felmérjük az állomány BVDV státuszát. A program
elegytejből, illetve a szárazonállóknál szérumból antigén és ellenanyag
kimutatást, növendék állatok szérumából ellenanyag kimutatást kombinál. A felmérést helyszíni kiszállással végezzük, és az eredményekről
szakvéleményt adunk.
Légzőszervi betegségek felmérő vizsgálata
Vizsgálati paneljeink tartalmazzák légúti kórokozó baktériumok kimutatását
és antibiotikum rezisztenciájuk meghatározását, valamint a vírusos légzőszervi
betegségekre irányuló szerológiai vizsgálatokat. A helyi vakcinázási program
ismeretében a vizsgálati terv a telep sajátosságaihoz illeszthető.

Borjak hasmenéses megbetegedéseinek vizsgálata
Direkt agglutinációs tesztekkel és szerológiai tesztekkel a hasmenéses megbetegedés kóroktana gyorsan és hatékonyan meghatározható.
Szaporodásbiológiai program
A szarvasmarha állományok fontos mutatója a két ellés közti idő, illetve a termékenyülés aránya. Alkalmazott tesztjeinkkel mind a progeszteron szint, mind pedig az ún. vemhességi fehérje (PAG) mennyisége mérhető.

M.A.H.Food-Controll Kft.

Állategészségügyi Diagnosztikai Laboratóriuma
1141 Budapest, Öv utca 43.
Dr. Lebhardt Károly:
06-20-972-7071
Branduse László:		
06-20-297-9708
info@vet-controll.hu
www.vet-controll.hu
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megvannak az írott és íratlan, komoly szabályai. Mindig fölfele építkezve indokolunk, nem említve a negatív tulajdonságait
a következő állatnak, hanem mindig az előtte lévőn dicsérjük
meg azt, ami az utána következőn gyengébb. Ennek megítélését
a harmonizációk alkalmával a bírók nagyon szigorúan veszik.

S. T.: A holstein világban a hivatalos nyelv az angol. Az angol,
mint anyanyelv, illetve a gyerekkorban elsajátított angoltudás
komoly előnynek mondható a hivatalos megmérettetéseken. A
bírói vizsgákon a nyelvtudás mellett az indoklás szakszerűségén, a szakmai kifejezések használatán át pontozzák a beszéd
„habitusát”, a „szabályszerű”, úgynevezett pozitív összehasonlító bírálat nyelvezetét is. A nem angol anyanyelvvel rendelkező
bírók esetében természetesen okoz plusz kihívást az indoklások
folyékony, fordulatos és szakmai lebonyolítása, ez azonban egy
olyan helyzet, amivel egy külföldi bírálat esetén meg kell küzdenünk. Sajnos magyar nyelven „kevés” országban tudunk mindenki számára érthető magyarázatot adni döntéseink hátteréről,
ezzel szemben például a spanyol bírók gyakori dél-amerikai
meghívást köszönhetnek – természetesen szakmai elismertségük
mellett – anyanyelvüknek is.
Mely tulajdonságok megítélése a legegységesebb és melyek
azok, amelyek esetében a legnagyobb különbség található a
különböző országok bírói között?
K. Zs.: Fontos elmondani, hogy vannak a hivatalos master
judge-ok, aki felállítják a végső sorrendet. Két ringben zajlott
a bírálat és mindkét helyen ketten-ketten vannak. Az ő általuk
felállított végső sorrend a hivatalos sorrendje a showbírálatnak.
Ehhez viszonyították a mi bírálatainkat. Számoltak korrelációkat minden egyes bíróra, ami annyit jelent, hogy a master judgeok által felállított sorrendhez képest mennyire egyezett meg a mi
sorrendünk. Ez az ún. korrelációs táblázat. Ha 100%-ban megegyezett, akkor beszélünk 1-es korrelációról, nagyobb eltérések
esetén egynél kisebb, ellenkező irányú sorrend esetén -0,77 is
előfordult.
A 0,85 fölötti korreláció már kifejezetten jónak számít. Idén talán a második osztály sorba rendezése volt a legnehezebb, mert a
hat tehén között szinte minimális volt az eltérés, egy showbírálat
alkalmával elég széles spektrumban fel lehetett volna állítani
őket. Itt már csak azon múlik minden, hogyan indoklom meg
a sorrendet. Az utolsó osztálynál rengeteg 100%-os korreláció
volt, mert ott szinte mindenki a helyes sorrendet állította fel.
Volt olyan, amikor a master judge-ok véleménye is megoszlott
2-2 arányban, köztük sem volt egyértelmű a végső sorrend, ebből
adódóan a másnapi elméleti megbeszélésen eldöntöttük, hogy a
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jövőben 5 bíró legyen. Komoly showbírói múlttal rendelkező
bírók is vannak közöttünk, akik bírálata nem egyezik a vezető
bírók véleményével, ebből adódóan nagy viták szoktak kialakulni, de ez a végeredmény szempontjából nem számít, mert, mint
a futball esetében is, a bírónak mindig igaza van.
S. T.: A bírói döntések súlyozása mindenki számára ismert. Ezek
gyakorlatba, ringbe való átültetése gyakran nem könnyű feladat.
Vannak szinte mindenki számára egyértelmű osztályok, vannak
azonban olyanok is, ahol parázs vita alakul ki a helyezéseket
illetően. A legnehezebb talán az, amikor a tehenek valamilyen
felkészítési hibát hordoznak magukon, ezek bírálata gyakran
„megszórja” az eredményeket. Ilyen például a nem jól feltöltött tőgy, a „sánta” tehén, stb. Ezek megítélése gyakran nagy
különbségeket eredményez. Továbbá még mindig érződik – bár
már egyre gyengébben – az országok közötti különbség pl. láb
vagy éppen tejelő jelleg, stílus megítélésében. Azoknak azonban, akik a legjobbak között szeretnének lenni, a hibázási lehetőségek szinte kizártak. Jó példa erre a legutolsó kiértékelési
lista eredménye, ahol a legjobb helyen végző bíró a 60 pontból
59,8-at ért el. A lista 13. helyezettje 57,8 ponttal mindössze 2,
a 18. helyezett 56,00 ponttal is mindössze 3,8 ponttal marad
el a „győztestől”. Azoknak a bíróknak, akik ennél több pontot
vesztettek (százalékban kifejezve, vizsgaeredményük 93,3 % alá
esett), idén már nem volt lehetőségük a hivatalos Európai bírói
panelba bekerülni. Mondhatni szinte „élet-halál harc” folyik a
helyekért. A rendkívül szoros végeredményeknek köszönhetően
egyetlen helyezésen, akár még egy negyedik-ötödik hely felcserélésén is elúszhat egy két éves panel tagság.
H. S.: Úgy gondolom, hogy a bírók szeme elég jól össze van
csiszolva, így túl nagy különbségek nincsenek és nem is szabad, hogy legyen a különböző országok bírói között. Éppen ezért

nagyon kicsi különbségek döntenek egy-egy bírói iskola végén a
bírói panelbe kerülés sorsáról.
A bírálatokon túl rendszeresen szóba kerülnek etikai kérdések
is. A fribourgi Európa Bajnokság után felvetődött állatjóléti
szempontból, hogy meddig lehet elmenni a jobb helyezés érdekében. Milyen idegen anyagokat lehet használni? A bimbóragasztások, tőgyek olajozása stb, vajon megengedhető-e?
Alapvető filozófiája az EHRC-nek, hogy az „egészséges
tehenet nem kell kezelni, a beteg tehenet
pedig nem kell bemutatni”.
A jó érzés határain belül legyenek feltöltve a tőgyek. Próbáljuk
a showkat a természetes irányba visszaterelni, mivel fontos az
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állatok egészségének védelme. Az egyre jobban terjedő fejőrobotok miatt szóba került a megbeszéléseken a minél tökéletesebb tőgymorfológiára való törekvés a tenyésztés során. Ennek
következményeként megállapodás születetett a hátulsó bimbók
egymáshoz való viszonyának szigorúbb megítéléséről. A jövőbben a showbírálatokon hibaként kell értékelni az egymáshoz túl közel helyezkedő, rosszabb esetben egymást keresztező
hátulsó bimbókat.
Két év múlva Magyarország rendezi a showbírói harmonizációs programot. Mik a rendezés feltételei?
K. Zs.: Mivel mi leszünk a következő Európai Showbírói Harmonizáció házigazdái, így most nem csak a bírói kihívásoknak
kívántunk megfelelni, hanem kicsit olyan szemmel is néztük a
rendezvényt, hogy mik azok, amelyekre majd szervezőként is
figyelnünk kell.
2003-ban mi rendeztük az Európai Küllemi Bírálati Harmonizációt. Ismerve annak a munkálatait és látva ezt a feladatot, messze
nehezebb egy showbírói harmonizációt megszervezni. A nehézséget az okozza, hogy össze kell állítani 7 osztályt 6-6 tehénnel.
40-50 olyan küllemű tehenet kell összegyűjteni, amelyeknek
„showkész” állapotban kell lenniük, megnyírva, betanítva úgy,
hogy bemutathatóak legyenek Európa legjobb szakemberei számára. Tehát kell hozzá olyan felkészítő személyzet, akik az állatok mosását, nyírását, betanítását, hátvonal készítéstől a tőgyek
feltöltéséig mindent képesek magas szinten megoldani.
A helyszín kiválasztása, valamint az egyéb körülmények megteremtése a könnyebbik része a rendezésnek. Az időjárás miatt

szerencsésebb zárt helyet választani. Szükség lesz két 20×35
méteres ringre, hogy egy időben, egymás mellett folyhasson
a munka. A hollandok szerencsés helyzetben vannak abból a
szempontból, hogy van sok fiatal felvezetőjük, sok olyan tenyésztőjük, akik büszkén vitték el és mutatták be a tehenüket,
mindehhez volt kb. 30 főből álló felkészítő csapat.
Reméljük, hogy a hazai tenyésztők is más európai országok
tulajdonosaihoz hasonlóan ítélik meg egy ilyen rendezvény
fontosságát és szívesen hozzák el a teheneiket, hiszen mindan�nyiunk közös érdeke, hogy Európa legjobb showbírói a hazai
legszebb tehenek hírével térjenek haza.
S. T.: 2015-ben Magyarországra látogatnak Európa 16-20 országának legjobb bírói. Itt fog ülésezni a bírói munkacsoport, az
EHRC megfigyelőinek ellenőrzése alatt. Egy ilyen rendezvény
óriási marketing erő, amellyel lehet kiválóan élni, nagy lehetőség országunk számára, azonban óriási felelősséggel is jár. Egész
Európa itt lesz, és nem mindegy mit látnak, mit tapasztalnak, milyen üzenetet hordoz az itt töltött három nap Magyarországról.
Célunk, hogy e rendezvénynek köszönhetően tovább öregbítsük
a magyar holstein-fríz tenyésztés eddigi kedvező megítélését.
Az ezt megelőzően szervezett nemzetközi rendezéseink – pl. európai küllemi bírálati harmonizáció – külföldi berkekben nagyon
kedvező megítélés alá estek.
Reméljük, – tenyésztőink segítségével – továbbra sem fog csorba esni a magyar holstein-fríz tenyésztés eddig elért sikerein,
a programnak, teheneinknek és a rendezésnek köszönhetően a
hazautazók megerősítik magukban Magyarország térségbeli vezető pozícióját.
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Csülökápoló tanfolyam – változó igényekkel
Dr. Györkös István
egyetemi magántanár

A Szolnok-Alcsiszigeti Gazdaképző és a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete közös szervezésében 2013. szeptember 2-6.
között tartottuk a gazdaságok által igényelt csülökápoló tanfolyamot. A résztvevők száma 12 fő volt és a csoport összetétele
is jól tükrözte a tenyészetek változó igényeit a csülökápolással
szemben.
A tanfolyam résztvevői voltak:
Babernits Krisztián
Kocs
Béres Béla		
Tállya
Járvás Katalin 		
Zsadányi Malom 97 Kft., Zsadány
Czencz Győző		
Zsadányi Malom 97 Kft., Zsadány
Polgári Lajos		
Zsadányi Malom 97 Kft., Zsadány
Kanczler Gábor		
Kék Duna Mg. Szöv., Fajsz
Kanczler István		
Kék Duna Mg. Szöv., Fajsz
Libor Dezs,		
Szandaszőlős, magángazdálkodó
Molnár Lajos		
Albers Agrár Mg. Bt., Szákszend
Németh László		
Karcagi Cserhát Mg. Kft., Karcag
Stampf Ernő		
Vicenter kft., Devecser
Török István		
Szigeti János családi
			
gazdálkodó telepe, Újtelek

A résztvevőket támogató gazdaságok igényei is eltérőek voltak a
csülökápolással szemben, ennek megfelelően a következő célkitűzéseket fogalmazták meg a jelenlévők:
1. napi rendszerességgel végzett csülökápolás, ami alapvetően a sánta tehenek kezelését és utókezelését jelenti, ezt a munkát elkezdeni ott, ahol még nem végezték
és javítani a munka hatékonyságát ott, ahol már folyik
ilyen program,
2. a teljes állomány csülökápolása saját feladatként vagy
vállalkozásban, nagy létszámú állományban,
3. magángazdálkodók kisüzemi állományának csülökápolása, 15-20 egyedes állományméretben.
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A résztvevők többségének tanulmányi célja volt a tehénállomány sántaságának rendszeres kezelése. Voltak köztük, akik
ezt már a gyakorlatban is végzik, de munkájuk hatékonyságával nem voltak elégedettek, azt javítani szeretnék a tanfolyamon
szerzett ismereteikkel. A számukra fontosabb ismeretanyag az
egyes betegségek szakszerűbb és gyorsabb észlelését és kezelését jelentette. A résztvevők egy másik kisebb csoportjának gazdaságában a rendszeres csülökápolást ezután fogják elkezdeni
és ehhez a feladathoz kívántak alapvető ismereteket és kezdő
gyakorlatot szerezni nemcsak szakismereti kérdésekben, hanem
a csülökápolás szervezési munkáiban is. Ehhez elsősorban az
egyes lábvégbetegségek klinikai tüneteinek biztos felismerését
kellett gyakorolniuk a tanfolyam rövid időszaka alatt, melyeket
aztán a hazai állományban pontosítaniuk és bővíteniük is kell
majd.
A jól elkülöníthető és jellemző, sántaságot okozó tünetek kialakulását minden esetben lappangó, szubklinikai állapot előzi meg, mely alatt a mozgászavar erősödik. A kialakuló sántaság előrejelzése tehát fokozott gondosságot igényel. Ezért a
lábvégbetegségek megelőzése kiemelt hangsúlyt kapott a tanfolyam ismeretanyagában.
A prevenció részeként a rendszeres és szakszerű csülökápolás, a
helyi viszonyokra kidolgozott lábfürösztési program alkalmazása és az állomány sántaságának napi ellenőrzése elkerülhetetlen.
Mindhárom tényező együttes alkalmazása hozhat csak jól látható eredményt.
A rendszeres csülökápolásnak hatékonyan és viszonylag rövid
időszak alatt a teljes állományra ki kell terjednie kivétel nélkül.
Ebből sem a vemhes üszők, sem a szárazonállók nem maradhatnak ki. Jó gyakorlat, hogy az elletőből a termelésbe visszakerülő tehenek átesnek egy alapos csülökápoláson és ellenőrzésen. Gyakori hiba azonban, hogy a szükséges utókezelések a
fogadó csoportokban elmaradhatnak. Pedig valójában a laktáció
első hónapjaiban, a tehenek energiahiányos állapotában támadnak legkönnyebben a súlyosabb csülökbetegségek, különösen a
laminitisz és a fekélyes elváltozások. Ezek a betegségek a túlnőtt körmökben súlyosabb folyamatokat eredményeznek, de a
körmözésen túl a szükséges ellenőrzés és a kiváltó okok kivédése már sokat segít az állomány sántaságának mérséklésében.
Az egyes technológiai vagy takarmányozási hibák, melyeket ismételten elnézünk, eredményezik aztán azt, hogy az egyébként
lábvégbetegségükből már kigyógyult tehenek újra visszaesnek
és újabbak is megbetegszenek. A prevenciós munka egyik kulcsa a fogadó csoportok egészséges lábvégállapotában, egészséges mozgásukban van. Amit az elletőben rendbe tettünk, azt
a fogadóban ellenőriznünk is kell, esetleg ezt a munkát be kell
fejeznünk.
A csülökápolás szakszerűségét az ismert és begyakorolt módszer
alkalmazása adja. Fontos továbbá, hogy az elsajátított ismereteket a beteg, rokkant lábvégeken is többé-kevésbé érvényesíteni
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tudjuk. Különösen a tehermentesítés és a már sántító tehenek
viszonylagos mozgáslehetőségeit kell mérlegelni.
A lábfürösztéseknek a csülökbetegségek megelőzésében nagyobb jelentősége van, mint gyógyításukban. A tanfolyam során
ez is hangsúlyt kapott, mint ahogy az is, hogy gazdaságonként
érdemes kidolgozni és rugalmasan kezelni a helyi állapotokra
adaptált fertőtlenítési programot. Ez a helyi technológiától, az
állomány lábvégállapotától és anyagi megfontolásoktól is függ.
Ügyelni kell a fertőtlenítés rendszerességére, ami természetesen
szünetekkel is jár. Fontos az is, hogy egyes maró hatású szerek,
mint pl. a formalin, csülöksérülések vagy körmözések után közvetlenül nem ajánlhatók. Ügyelnünk kell arra, hogy a fertőtlenítés bizonyos átmenetekkel kapcsolódjon az egyedi kezelésekhez
és azok hatását erősítse, ne pedig hatástalanítsa. A fürösztések
használatának gyakori hibája, hogy nem használnak előzetes
lemosó tálcát, illetve az is, hogy a szerek töménysége nehezen
tartható nagyobb állatlétszám esetén hosszabb ideig.
Az állomány naponta végzett sántasági ellenőrzése ugyancsak
nélkülözhetetlen technológiai feladat, melyre most már egyre
több állományban ügyelnek is. Kell hozzá bizonyos gyakorlat,
mellyel az egészséges mozgású és a különböző fokozatú és típusú sántaságot mutató állatokat különítjük el. Előnyös, ha ezt
a csülökápolásért felelős szakember végzi el a műszakvezetés
ellenőrzése mellett, mert így lehetőség van a gyors és szakszerű
kezelések és ellenőrzések elvégzésére is. Ott, ahol ez az állandó megfigyelő rendszer nem hatékony, az egyes állományszintű
lábvég megbetegedések általában súlyosabb kórformát mutatnak. A jelzett gyors beavatkozások fontossága különösen nagy
a flegmonés gyulladások és a laminitiszt jelző talpszaru bevér-

zések kezelésében. Nemcsak a súlyosbodó, hanem a gyógyuló
lábvégbetegségek rendszeres észlelése is hasznos a munkánk
hatékonyságának megítélésében.
A tanfolyam résztvevőinek másik csoportja már rendelkezett
kezdeti csülökápoló ismeretekkel és gyakorlattal is, ezért céljuk a teljes állományuk csülökápolásának megszervezése volt.
Ilyenkor ettől a kampánymunkától mindig el kell különíteni a
sánták rendszeres ápolási munkáit. A feladat az, hogy mindkét
munka megfelelően haladjon, s ne zavarja lényegesen a termelést sem. Az ilyen munka során jó áttekintést kaphatunk állományunk lábvégállapotáról, az állományszintű sántaság mértékéről
és annak összetevőiről. Sorra vesszük az állománycsoportokat
és a teheneket egyedenként. Az elkészített feljegyzések alapján
megállapítható, hogy melyik csoport egészségesebb és melyik
elhanyagoltabb. E feljegyzések alapján végezhetjük a nagyon
fontos utókezeléseket és ellenőrzéseket. Az állomány teljes csülökápolásának kapcsolódnia kell a rendszeres sántasági kezelésekhez is. Még mindig vannak holstein állományok, melyek
csülökápolását csak évente egy alkalommal végzik el, holott az
évi kétszeri ápolás nem lenne elhagyható. Az ilyen állományokban mindig több a sánta és a súlyos sántaság miatt selejtezésre
kerülő tehén.
A résztvevők kisebb csoportjába tartozók saját állományuk tejelő teheneinek és esetleg húsmarháinak csülökápolását kívánják
megoldani. Egy kisebb, 20-30 tehenes holstein-fríz állományban
a 2-3 sánta tehén esetében már 10%-os, tehát viszonylag magas
sántasági aránnyal számolhatunk. Tapasztalatok szerint az ilyen
méretű kis állományokban, szakismeretek hiányában sokszor
nem végzik el a szükséges csülökápolást. Ez alól természetesen
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jócskán vannak kivételek is. Ezért jelentősnek tartjuk, hogy tanfolyamainkon egyre több az ilyen kis állományt tartó magángazdálkodó is, aki lakóhelye körzetében még jó példát is mutathat
ezen a területen.
A csülökápolási munkák eszközei nem minden gazdaságban
állnak a megfelelő minőségben rendelkezésre. A szükséges kézi
szerszámok, gépi eszközök és kalodák megfelelő minőségben és
bizonyos választékban beszerezhetők ugyan a kereskedelemben,
a gazdák és tenyésztők azonban gyakran tájékozatlanok ezek
használatáról és ezért a gazdaságokban is sokszor gyenge minőségű, vagy éppen használhatatlan eszközökkel is találkozunk. A
holland típusú kalodák elterjedőben vannak, de még több gazdaságban használnak régi, elavult, nehezen kezelhető típusokat is.
Az eszközök karbantartása, élezése általában elmarad a kívánalmaktól. A tanfolyam ideje alatt a megfelelő szerszámok alkalmazásáról, azok kiválasztásának szempontjairól és karbantartásáról
a gyakorlatban is volt lehetősége a résztvevőknek tapasztalatokat gyűjteni. A kések, fogók élezésének alapvető fogásaival is
megismerkedhettek. A kellő gyakorlatot azonban természetesen
csak az idő hozhatja meg az arra vállalkozóknak a hazai állomány ápolása során később.
Már több mint egy évtizede külön eleme a tanfolyamok programjának, hogy a csülökápoláshoz használható csiszológépek és
speciális korongok használatát, karbantartását is megismerhetik a résztvevők, ki is próbálhatják ezeket. A külső csülökápoló
szakemberek a kések és fogók mellett már régóta használnak
csiszológépeket
munkájukhoz. 11:29
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értelműen jól használhatók. Ezt tapasztalataim is messzemenő-

kig igazolták. Természetesen a kések és fogók alkalmazását nem
pótolhatják, de a munkát jelentősen megkönnyítik a nagyobb
állományok csülökápolásánál. Egyes gazdaságokban kedvezőtlen vélemény alakult ki a gépekkel kapcsolatban, valószínűleg
a nem szakszerű használat és gyakorlatlanság következtében.
Alkalmazásuk terjedőben van és egyre több gazdaságban használják a megfelelő módon és kellő körültekintéssel ezeket a kisgépeket. A tanfolyami gyakorlatok alatt a résztvevők betartották
a biztonságos munkával járó balesetvédelmi szabályokat mind
a kézi, mind pedig a gépi szerszámok használata közben, ezért
a sérüléseket sikerült elkerülni. Gondos és figyelmes munkájuk
következtében az állatokon sem okoztak sérüléseket. A tanfolyami gyakorlatok végén mindenki alapvetően késsel és fogóval
végezte el a „vizsgamunkáját”, tanúsítva azt is, hogy a csülökápolás alapvető fogásait és szempontjait elsajátította. A módszer
finomítására az otthoni állományban végzett munka gyakorlata
fogja elvezetni őket, persze a szükséges önkritika és figyelem
mellett.
A tanfolyam mindvégig a gyakorlati munka jegyében telt, ez
volt a súlypontja az ismereteknek. Az elméleti ismeretanyag is
a gyakorlati teendőkhöz igazodott a lehetőségek határain belül.
Amit a résztvevők a gyakorlatokon láttak és végeztek, azt igyekeztünk a késő délutáni, esti elméleti órákon is egyeztetni. Legtöbbször eredményesen.
A tanfolyam sikeres lebonyolításában a Holstein-fríz Tenyésztők
Egyesületének támogatásán túl köszönet illeti Dr. Füleki Miklós
iskolavezető állatorvost és Petrik Ferencet, a tehenészet tulajdonos vezetőjét.
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Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik
• Optimális tartósítás, értékesebb
tömegtakarmány

Gyulassy
Mobil: +3
@: gyulas
- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

• Tudományos alapon tervezett
alapanyag-specifikus termékek

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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eredményes takarmányozás

erkenti és

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.

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.

Gyártóüzemei: Linz és Marchtrenk

Likra Tiernährung székhelye Linz.

A Likra speciális termékeivel maximálisan kiaknázhatja állatai
genetikai teljesítŐképességét!
>>aktiv<< formel Power – Drink
Ellés utáni energiaital tejelő teheneknek.
 magas gyorsan hasznosuló energia tartalom
 bendőstimuláló összetevők (élesztő alapú)
 optimális ásványianyag ellátás ill.elektrolit tartalom

y József:
36 30 300 56 41
ssy@tigram.hu
LIKRA MILCHVIEH I Spezial
Csúcsminőségű laktációs starter

 Optimális energiaellátást biztosít ideális bendőfunkció
mellett.

>>aktiv<< formel VET Power H

Speciális hasmenést megelőző készítmény borjaknak.



Az emésztőrendszerben ható komponenseknek és tejsavbaktériumoknak egy olyan kombinációja, mely serkenti és
erősíti a belek helyi védekező mechanizmusát.

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

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

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

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

Hazai szerzőink

DE-Su Observer hazai vonatkozása
Szögi Szilvia, Juhász Zoltán
Génbank-SEMEX Magyarország Kft.
A 2013 évi amerikai tenyészértékbecslések egyik meghatározó
E magazin hasábjain is olvashattunk pro-kontra véleményeket a
bikája De-Su Observer. Előzetes genomvizsgálati eredménye
2008. évtől kezdődően bevezetett genomvizsgálat eredményealapján talán nem túlzás kijelenteni, hogy ilyen magasságba is
iről, de egy dolog nem eléggé hangsúlyozott, nevezetesen az,
vártuk, de vajon milyen szálak kötik össze Observert és a kocséri
hogy a genomvizsgálat a nőivarú egyedek tenyészértékeinek
Petőfi Mg. Szövetkezet természetes fedeztetésre használt bikámegbízhatóságát nagyban erősítette! Rengeteg felkapott tehénját, Tirus P.J. ILIÁSZ Offroad-t? Anyjuk egy és ugyanaz: De-Su
család, tenyészet került a világon a „lúzer” kategóriába, értékteOman 6121!
lenedett el és viszont.
A magyar valóság. A legtöbb helyzetben csak ezt az egyszerű
A Génbank-Semex Magyarország Kft. a kezdetektől fogva fotőmondatot használjuk válaszként, amikor Magyarországon a
lyamatosan keresi a nőivar oldalán a nagy „Ő”-t, szőrmintákat
nemzetközi trendektől eltérő teljesítménnyel találjuk szembe
veszünk, gyakorlatilag a SEMEX révén genomvizsgálatokat
magunkat, legyen szó a hétköznapi élet vagy a szarvasmarhavégzünk, amely alapján gTPI és gLPI vonatkozásában kapjuk
tenyésztés mindennapjairól. Kimondva vagy kimondatlanul, de
meg az eredményeket, mivel sajnos referenciabázis hiányában
hasonló a helyzet a hazai embrió-átültetési programokból szára gHGI még nem elérhető számunkra. A tenyészértékek melmazó nőivarú tenyészállatok karrierje kapcsán is. Kevés üszőről,
lett természetesen az újonnan megismert genetikai terheltségek
tehénről tudunk, amely Magyarországon családként, nőivarú és
(Brachyspina, haplotípusok) meglétéről is informálódunk. Az
bika oldalon is hazai, netán nemzetközi karriert futott volna be
egyedek genomvizsgálatra történő kiválasztásának alapja szinés sajnos kevés olyan embrió-átültetésből született nőivarú álte kivétel nélkül az egyed hazai HGI eredménye és fenotípusos
latról tudunk hazánkban, mely valamely teljesítménye alapján
teljesítménye, megjelenése. A 2013. augusztusi tenyészértékek
a figyelem középpontjába került volna. Némi töprengés után
alapján, 384 db Magyarországon született tehén vagy üsző renazonban talán eszünkbe jut néhány ismerősen csengő név, NAdelkezik hivatalos genomeredménnyel, melyben több ismerős is
RANCS, vagy az ET-ből született ismert üsző, illetve tehén neve
található (1. táblázat).
a Mezőhegyesi MAGOR programból származó kiemelkedő geEzen hosszú bevezetőt követően az igazán izgalmas az, hogy a
netikai értékű SHADY és SALLE. Az utóbbiak célpárosításból
hazai tenyésztők előtt ismert mezőhegyesi SALLE mellett, egy
születtek, embrióként érkeztek Magyarországra és összeköti
olyan egyedről számolhatunk be, amely a genomvizsgálat előtti
őket a kiemelkedő genomikus tenyészérték. (SHADY az európai
időkből embrióként került Magyarországra és hazai genotípu1. 9táblázat:
A Magyarországon
egyedek
genomsos,
tenyészértékei
(2013.
augusztus)
fenotípusos és
az amerikai
földrészen végzett genomikus
hónapos feletti
üszőkategória 4. született
helyezettjenőivarú
2391 GTPI
értékkel)
1. táblázat: A Magyarországon született nőivarú egyedek genom tenyészértékei (2013. augusztus)
GTPI

NM

FEMALE NAME

BIRTH

SIRE

MIL
K

PROT

%F

%P

PTAT

FLC

UDC

PL

2424

721

SHADY (1)

20120521

AMIGHETTI NUMERO UNO-ET

1195

56

0,09

0,08

3,43

2,86

3,11

4,6

0,9

2161

563

BOOKEM-BABA (3)

20130216

DE-SU 521 BOOKEM-ET

2204

57

-0,12

-0,03

2,68

0,84

2,13

3,6

0,3
-0,3

DPR

2150

633

HEVES

20121207

CABON FERNAND

1355

56

0,13

0,06

1,79

1,79

1,48

2,7

2117

601

MANIFOLD-SUSIE

20110224

MAINSTREAM MANIFOLD

792

43

0,2

0,07

2,15

1,25

1,6

3,1

0,2

2106

563

20120530

23

0,25

0,06

2,53

1,44

2,68

3,4

0,2

542

AMIGHETTI NUMERO UNO-ET
FLEVO GENETICS SNOWMANET

213

2101

SALLE (1)
SNOWMAN-LIDIA
(1)

2090

643

TUNDER

20121127

2073

518

ANNI 9424

20121012

2072

570

BABA (1)

2071

495

VILMA

2069

493

2067
2054

20110705

1485

57

0,11

0,05

2,36

2,07

1,78

1,8

-2,2

1467

38

0

-0,02

1,3

1,18

1,41

5

1,6

864

39

0,08

0,05

2,14

2,93

1,61

2,5

0,6

20120508

O-MAN END-STORY-ET
VA-EARLY-DAWN SUDAN CRIET
BOMAZ MARION EMERALD
648

1382

52

0,07

0,04

1,76

1,71

1,36

2,6

-0,4

20120603

DE-SU FORK-ET

1905

50

-0,02

-0,02

2,82

1,75

2,51

2,9

-2

LAMPAS

20121010

CABON FERNAND

1264

56

0

0,07

2,15

1,25

1,59

2,3

1

586

LANGYOS

20120723

CO-OP OMAN LOGAN-ET

1625

54

0,07

0,02

1,41

1,18

1,18

3

-0,4

558

BABA (2)

20120903

1712

52

-0,06

0

1,8

0,73

1,28

3,8

0,9

2038

530

VILMA

20091122

DE-SU 521 BOOKEM-ET
ENSENADA TABOO PLANETET

2259

54

-0,12

-0,05

2,36

0,07

2,11

4,2

-1,6

2031

430

BABA

20120905

DE-SU 521 BOOKEM-ET

1919

55

-0,14

-0,01

2,97

1,38

2,11

2,4

-1,1

2026

541

SALLE 2972

20130126

DENMIRE MERCHANDISE

1047

38

0,15

0,02

1,63

1,71

1,08

2,2

0,1

2025

486

ANNI

20100913

460

21

0,17

0,03

2,17

2,58

2,2

2

0,8

2021

511

SUDAN-SALLE (6)

20120724

1341

52

0,06

0,04

1,53

2,03

0,91

2,6

-0,6

2016

490

SUDAN-SALLE (5)

20120722

MACOMBER O-MAN BOGART
VA-EARLY-DAWN SUDAN CRIET
VA-EARLY-DAWN SUDAN CRIET

1303

45

0,03

0,02

1,95

2,03

1,26

3,2

-0,7
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Hazai szerzőink
eredménye alapján is kivívta magának az elismerést, és 96 db!!!
embriója révén, Magyarországon tovább öregbítheti a család értékét!
Kisújszálláson, a TIRUS Zrt. tenyészetében született 32075
7602 6 BABA, aki 2011. évben 49. volt az európai tehén ranglistán, vezette továbbá a hazai nőivarú TOP 100-as listát, majd
Emerald, Sudan jelenleg pedig Massey apaságú lányai állnak az
élő nőivarú egyedek HGI rangsorának előkelő helyein. A tenyészetben 36 élő utóddal rendelkezik, melyek közül egy Bomaz
Marion EMERALD apaságú fia a Génbank-Semex Magyarország Kft. mesterséges állomásán termel és 2013 októberében
indul ivadékvizsgálati programban LOGISTIC néven.

Szabó Ferenc, (TIRUS Zrt.) munka közben
A 2000-es évek derekán szakmai okból döntött úgy Szabó
Ferenc, a TIRUS Zrt. tulajdonosa, hogy nemzetközi színvonalú genetikával rendelkező embriókat importál az Egyesült
Államokból. Ez a döntés természetesen meghatározó mértékű
költségvonzattal járt, így az anyagi körülmények miatt kizárólag üsződonorból származó embriók vásárlására volt lehetőség.
A döntést követően kezdődött csak a munka oroszlánrésze, a
megfelelő donor üszők felkutatása. Mindehhez elengedhetetlen
fontosságú volt az amerikai tehéncsaládok ismerete és a megbízható amerikai kapcsolat kiépítése. Ez a feladat Pócz Jánosra
hárult, aki amerikai tapasztalatai és ismerete révén kezdte meg
a kutatást. Pócz János munkáját Ronald Suhr segítette, aki az
igényeknek megfelelően készítette el a lehetséges donorok listáját. Régi az együttműködés a két szakember között, így Ron
ismerve az ízlést, folyamatosan megbízható információkkal látta
el Jánost a kérdéses egyedekkel kapcsolatban. Természetesen
a fontos információk között az index, a megbízhatóság, a BST
használati információ, illetve a donor közvetlen megtekintése is
benne foglaltatott.
Így került a választás több pedigré mellett De-Su Oman 6121re, aki a híres BW MARSHAL GEORGIA tehéncsaládjának
leszármazottja. Csak a tények megerősítéseként, ekkor még a
genomvizsgálat alkalmazása előtt vagyunk, amikor saját teljesítmény nélkül, kizárólag a szülői teljesítmények és a pedigré
alapján kellett állást foglalni egy-egy donorjelölt alkalmasságáról. János döntése nem volt véletlenszerű, bár elmondása alapján
nem OMAN 6121 volt álmai donor egyede, de az üsző mögötti
pedigré mégis e választásra késztette. OMAN 6121 felmenői
között BW Marshall, Patron és Leadman szerepelt (1. ábra)
és maga az apa Oman, aki ekkor még nem volt széles körben
ismert a tenyésztők körében. BW Marshall kiváló élettartam,
szomatikus sejtszám és beltartalom mutatókkal bírt, de a tőgy2013/4

mélység tekintetében lányai révén gyenge teljesítményt nyújtott
a bika, melyet Patron árnyalt kissé. (Amerikai farmlátogatásai
során Patron első körös lányainak küllemi teljesítményéről János személyesen is meggyőződött.)
A döntés helyességét az idő és az USA 2013. áprilisi TOP 100as listája igazolja, hiszen a listavezető De-Su OBSERVER
mellett MOTIF, BOWMAN, OSMOND, GATOR, MASKILL,
OGELBY édesanyja az az OMAN 6121, amelytől évekkel korábban egy MAGYAR TENYÉSZTŐ vásárolt embriókat. A kérdéses embriók mosása volt az első OMAN 6121 életében, hiszen
még csak 11 hónapos volt. BABA édesanyja egy igazi termelő
telepről származik, ahol a tenyésztésben résztvevő tehéncsaládoknak a mindennapi termelési teljesítményükkel kell kivívniuk
a továbbtenyésztés jogát egy 1300 tehenet számláló tenyészetben. Az iowai farmon egy genetikailag nagy tejtermelésre képes
tehénnek teljesítményével kell bizonyítania kiválóságát, ha nem
teszi, akkor egy termelő, recipiens tehén lesz belőle. A De-Su
farm tenyésztésfilozófiáját OBSERVER eredményei mellett számos genomikus (McCutchen, Galaxy, Nominee) és értékelt bika
(Bookem, History, Gillespy) kiváló tenyészértékei is fémjelzik.
A megfelelő donor kiválasztása azonban csak a feladat első része volt, hiszen a továbbiakban a párosítandó bika kiválasztása következett. Pócz János választása az általa sokat használt
Comestar OUTSIDE fiára, Deslacs OFFROAD-ra esett. Ebben
az időben értékelődött ZSILETT, OUTSIDE hazai fia, mely
meggyőző eredményekkel bírt. A nemzetközi szinten kissé népszerűtlen OUTSIDE fiai közül OFFROAD rendelkezett a legnagyobb tejmennyiséggel, emellett kiváló tőgytulajdonságokat és
nagy testméretet örökített, mely egy OMAN apaságú üsző esetében megfelelő választásnak tűnt.
A donor üszőből 2005 júniusában kimosott embriók állategészségügyi és bürokratikus okok miatt az akkori telepvezető, Mihály
Ágota sürgetését követően csak 2007 novemberében kerültek
Zubor Tibor révén beültetésre Kisújszálláson. Ennek köszönhetően csak egy hónap korkülönbség van az 2008. augusztus 11-én
született 7602 BABA és a későbbi (immár tehénként) párosításból kimosott OBSERVER között.
A magyar valóság azon1. ábra. 7602 BABA származása:
ban másként rendelkezett
a megszületett utódokkal. Mil-Key Bootmaker Grace Ann, EX-91
OFFROAD fia IBR oltá- (Pawnee Farm Arlinda Chief)
son esett át, mely alapve- 		
↓
tően írta át a mesterséges Miss Milk-Key Gold Mine, EX-91
állomások
bármelyikén (Paclamar Bootmaker)
↓
befutható sikerpályát, így 		
a bika, Tirus P.J. ILIÁSZ Kerndtway Goldust, VG-86
Offroad Kocsérra ke- (Thonyma Secret)
↓
rült. BABA, aki immáron 		
Kerndtway Lead Gretchen, VG-87
már tehénné cseperedett,
(Rothrock Tradition Leadman)
származást feledve meg- 		
↓
ellett és termelt, majd egy De-Su Patron Gold, EX-90
teleplátogatás alkalmából (Brabant Star Patron)
megláttam és azonnal be- 		
↓
leszerettem!
Időközben De-Su BW Marshal Georgia, VG-88
küllemi bírálaton és ge- (Marathon Bw Marshall)
↓
nomvizsgálaton esett át és 		
De-Su
Oman
6121,
VG-86
gyakorlatilag a Génbank
egyből szerződött az emb- (O-Bee Manfred Justice)
↓
riómosásra és a megszü- 		
Tirus-P.J. Baba Offroad, VG-86
letett utódokra, melynek
(Declacs Offroad)
kezdeti eredményei már féwww.holstein.hu
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nyesen igazolták a döntés helyességét. Mindenképpen meg kell
említeni Somogyi Bözsike, Veres István és Szabó Csaba nevét,
akik rengeteget segítettek abban, hogy megtaláljuk, és a hazai
tenyésztésnek megtartsuk „A” tehenet és borjait.

2. táblázat: 7602 BABA tejtermelési és küllemi adatai
305 n. tej kg
305 n. zsír kg
305 n. zsír %
305 n. fehérje kg
305 n. fehérje %
Születés dátuma
Első elléskori életkor
Kikerülés dátuma
Állatkórház (sugárgomba)

Testpont
Láb,- lábvégpont
Tejelő jelleg
Testkapacitás
Tőgypont
Végpont
Tirus-P.J. BABA OFFROAD, VG-86		
Farmagasság
Erősség
Törzsmélység
Élesség
Farlejtés
Farszélesség

De-Su Oman 6121, VG-86

88
86
88
87
84
86
9
6
7
8
6
7

11195
402
3,59
373
3,33
2008.08.11
28 hónap
2013.04.02
2012.03.28-2012.04.26
Hátsó láb oldal nézet
Hátsó láb hátul nézet
Locomotion
Körömszög
Elülső tőgyfél illesztés
Hátsó tőgyfél magasság
Hátsó tőgyfél szélesség
Függesztés
Tőgymélység
Elülső bimbóhely. o.n.
Elülső bimbóhely. h.n.
Bimbóhossz

5
8
8
5
6
7
7
7
6
7
6
4

Magyarország Kft. mesterséges állomásán termel. A 3. mosásból származó SUDAN utódok (2 üsző és 3 bika) üszői a jelenlegi
nőivarú HGI rangsor első két pozícióját foglalják el 1657 átlagos
HGI értékkel.
A tavaly novemberi embriómosási program volt az utolsó 7602
BABA életében, hiszen sugárgomba betegség miatt idén áprilisban eltávozott. Ha egy tehén esetében el lehet követni mindent
életének megmentése érdekében, akkor 7602 BABA esetében ez
megtörtént, hiszen egy teljes hónapot töltött az üllői állatkórházban, de sajnos ez is kevésnek bizonyult.

Embriómosási programja a laktációs termelés derekán kezdődött és öt egymás követő embriómosás alkalmával EM
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A tehénsúlyról

– dr. Bozó Sándorra emlékezvén –
dr. Gáspárdy András
osztályvezető egyetemi docens
SZIE-ÁOTK, Állattenyésztési és Genetikai Osztály

Dr. Bozó Sándor idén
november 9-én lenne 80
éves. Az Állattenyésztési
és Takarmányozási Kutatóintézet Állattenyésztési
Intézetének nyugalmazott
igazgatója, a Szarvasmarha-tenyésztési Osztályának hajdani vezetője már
nem élhette meg ezt a
születésnapját, 2004-ben
elhunyt. Szellemi kisugárzása azonban munkatársaiban tovább él,
szakmai teljesítménye az
ifjabb pályatársak számára követendő példaként
megőrződött.
Mint Gödöllőn frissen
végzett mezőgazdász bekapcsolódott a hazai szarvasmarha-tenyésztési kutatásokba, a
Horn Artúr professzor irányításával kialakult munkacsoport (a
„jersey klub”) egyik meghatározó munkatársa lett. Ez a kutatócsoport a tejirányú keresztezések kapcsán a heterózis jelenségével (ami az alacsony öröklődhetőségű, kevéssé szelektálható tulajdonságokban jobban
megnyilvánul) foglalkoztak és
kiaknázásának szükségességéről
közölték vizsgálataikat.
Részt vett a hungarofríz fajta
1966-tól kezdődött kialakításában. A hungarofríz fajtakonstrukció a jersey és a holstein-fríz
(mint két szélsőséges tejhasznú
típus) a hazai tarka állományon
megvalósított, a komplementer
hatások tudatos kiaknázását szem
előtt tartó kombinatív keresztezésével jött létre. Az új fajta nevéről Bozó Sándor javaslata alapján
döntöttek; a fajta fenntartója az
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont volt. Bozó
Sándor szakmai elkötelezettje lett
a szakosításnak. A specializálódás a tejhasznosításban leginkább
az önfeláldozó anyagcseretípusban jut kifejeződésre. Ez a típus a
laktáció elején kondíciót és súlyt
(napi 400-800 g-ot) veszít.
50 Holstein Magazin

Rendszeresen érvelt a tej magasabb koncentráltsága, s a tejárrendszer ezen a törekvést elismerő kialakítása érdekében is
(a „literszemlélet” ellen). Ezáltal nem csak az üzemet, hanem
a tehenet is védve, hiszen „a tejfehérje, de különösen a tejzsír
transzformációja lényegesen kisebb megterhelést ró az állati
szervezetre, mint a víz és az ehhez kapcsolódó tejcukor, valamint
ásványi anyagok transzformációja” (Bozó 1977, Agrártudományi Közlemények). Érveléseit manapság sem igen lehet megcáfolni.
Bozó Sándor a gazdaságos tejtermelés másik zálogaként foglalkozott a hosszabb hasznos élettartam, a későbbi ellésekkor is
meglévő magas megmaradási hányad kérdéskörével is.
Bozó Sándor munkatársaival (zömében Dohy Jánossal, Dunay
Antallal, Deák Mihállyal és Rada Károllyal) számos feldolgozást végzett az élősúlyt is figyelembe vevő relatív tejtermelés
vonatkozásában.
A munkacsoport felülvizsgálásra javasolta a szándékos vagy
a tejtermelésre történt tenyésztés következményként kialakult
nagy súlyt. Megállapították, hogy a nagy testű bikák használatával súlyosabbá váltak a tehenek, ami a későbbi tenyésztésbevételen, a nehézelléseken, a lábvégi megbetegedéseken és a
megnövekedett létfenntartó szükségleten keresztül végső soron
a tejtermelés gazdaságosságát csökkentette (100 kg súlynövekedést kb. 1000 kg tejtermelés növekedés egyenlít ki). A területi
termelékenység jellemzésére az élősúlyra vonatkoztatott terme-
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lést előnybe kell részesíteni. Manapság Béri Béla végez tejhasznú szarvasmarhák között gazdaságossági összevetést.
Az élősúly és változásának figyelemmel kísérése mára egyáltalán nem vesztett a jelentőségéből. Ismerete fontos takarmányozási szempontból; a súly kapcsolatban áll szaporodási
folyamatokkal és klinikai tünetekkel, az állat jóllétével, a termelésével, a kondíciójával, az egészségi állapotával, az életkorának megfelelő fejlődésével, életszakaszával. Naponkénti, vagy
akár egy napon belüli (cirkadiális) változását is nyomon lehet
követni. Az élősúly rendszeres on-line rögzítésére a felhajtófolyosóba illesztett automata mérleggel, RFID-egyedazonosítással
kerülhet sor. Az élősúlyban tapasztalt kiugró (10% feletti) napi
változás veszélyt jelző információ. Az élősúly megállapítása a
számítógépes telepirányítási rendszerben egyre nagyobb feladatot kell, hogy kapjon diagnosztikai [ivarzás- és megbetegedések
(pl. magzatburok-visszatartás, metritis, szub-klinikai ketózis,
enteritis) megfigyelése), valamint kiszolgálási (szárazanyag biztosítása, életfenntartó energia- és tápanyagszükséglet kielégítése, átcsoportosítást követő ellenőrzés)] céllal.
Az élősúly nyomon követésével, mint Bozó Sándor egykori
munkatársa magam is foglalkoztam. Az egyik diplomadolgozatos hallgatómmal (Yonatan Cohen 2006: Alteration in cow live
weight at the course of milk production cycles. Thesis, SZIEÁOTK) végzett feldolgozásról szeretnék beszámolni izraeli holstein-fríz tehenek példáján keresztül. A különböző korú tehenek
napi súlyadatait három kitüntetett életszakaszban értékeltük: az
elléskor, a vemhesüléskor és a szárazra állításkor.
Az 1. ábra az életkorral változó súlynövekedést mutatja. Látható, hogy az első elléskori súly 470 kg körüli, a 6. elléskori súly
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660 kg, ami egyben a tehenek teljesen kifejlett kori súlyának is
tekinthető. Az első elléskori súly a kifejlett kori súlynak kb. 70
%-a, ami kifejezetten koránérő típusra utal. Az is látható, hogy
a tejhasznú tehén növekedése mennyire nem egyenletes; az az
életszakaszának megfelelően az általános növekedési tendenciától eltérően föl-le változik.
A változások jelentősek, különösen, ha a vemhesülés és a szárazra állítás közötti kb. 15%-os súlyváltozást figyeljük (egyedi szinten a 20% feletti változások sem voltak ritkák). Az ellés
és az újravemhesülés közötti időszakban a tehenek mindegyik
korcsoportban „előírásszerűen” vesztenek a súlyukból, ami az
önfeláldozó tejhasznú típusra jellemző kell, legyen. Ez alól csak
az elsőborjas tehenek csoportja kivétel, ahol a „kevésbé töretlen
fejlődés” megengedett.
A tehén élősúlya több tényezőtől függ; azt a fejlődési életszakasz, a tejtermelés intenzitása, a bélrendszer telítettsége, a vemhességi állapot, az energia ellátottság határozza meg. Az élősúlyban rendszeresen bekövetkező jelentős változás az élénk
(lebontó, anabolikus) anyagcsere sajátossága. A változás mértékében egyedi különbségeket találunk, ami részben örökletes
hátterű. Vagyis néhány, a tehén élősúlyát és súlyváltozását meghatározó tényezőre, így pl. a takarmány felvevő és -értékesítő
képességre, a kondíció megtartó képességre szelektálhatunk.
Feldolgozásunkból az is kiderült, hogy a kisebb súlyváltozást
mutató tehenek egyben a bővebben tejelők is voltak. Azok a tehenek azonban, amelyek az újravemhesülésig jobban vesztettek
a súlyukból, azoknak többet kellett gyarapodniuk a következő
szárazra állításig, ellésig, ill. újravemhesülésig, s azoknak volt
egyúttal kevesebb a tejtermelése is.
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Először Magyarországon!

Fejőrobot nagyüzemi tehenészetben!
Gajda Nikoletta ágazatvezető, Kinizsi 2000 Mg. Zrt.
Kovács Gyula ügyvezető, Bosmark Kft.

A Kinizsi 2000 Mezőgazdasági Zrt. tejtermelő szarvasmarha
telepének első rekonstrukciója 1996-ban kezdődött, amikor az
addig kötött tartású istállókat kötetlen, növekvő almos kötetlen
rendszerűvé alakították át. A fejőtankos fejést felváltotta a fejőházi fejés, amely 2×8 állásos alsó tejelvezetésű, gyorskieresztős
parallel rendszerű lett. 1998-ban beüzemeltek a fejőházban egy
új számítógépes telepirányító rendszert, amely lépésszámlálót,
tejmérőt, valamint elektromos vezetőképesség mérőt is tartalmazott. Elmondható, hogy a rendelkezésre álló technikai feltételek
adottak voltak ahhoz, hogy a megfelelő takarmányozás és a jó
genetikai háttér mellett, a tejtermelés emelkedni kezdjen. Az
áttörés 2004-ben következett be, amikor átlagosan 9400 kg-ot
ért el a telep a laktációs termelést tekintve. Ebben az évben egy
AVOP pályázat keretében került sor a szarvasmarhatelep következő rekonstrukciójára, melynek során a karámokat lebetonozták, az esőcsatornákat kijavították, valamint a telep úthálózatát
is rendbe hozták.
Ezek a változtatások még mindig nem voltak elegendőek ahhoz,
hogy a telepen a termelési szintnek megfelelőek legyenek a tartástechnológiai körülmények.
2007-ben ismét pályázott a Részvénytársaság és tejhűtőt, valamint párásító ventillátorokat szereltettünk be. A ventillátorok
segítségével a nyári időszakban is hosszú ideig szinten tudjuk
tartani a termelést, a direkt tejhűtővel pedig a tejhűtés biztonságát tudjuk garantálni.
Az évek során ezekkel a változtatásokkal egyre jobb termelési
eredményeket értünk el, így a legmagasabb átlagos laktációs termelés a telep életében elérte a 11.004 kg-ot.
Sajnos be kellett látnunk, hogy ha tartósan, gazdaságosan szeretnénk tejet termelni, akkor a telep tartástechnológiai rendszere

nem alkalmas erre. Nagy a trágyakezelés és az almozás élőmunka, illetve gépi munka igénye. A telep nem rendelkezik almos
trágya tárolóval és megoldatlan a telepen termelődő hígtrágya
tárolása és felhasználásának módja.
G. N.: Számomra szakmai élményt jelentett, hogy 2007-ben
lehetőségem nyílt Hollandiában, egy olyan tejtermelő szarvasmarhatelepet megismerni, ahol fejőrobottal fejtek. A holland
gazdának 300 tehene volt, és persze annak a szaporulata. Ők ezt
az állományt a feleségével és még három alkalmazottal látták
el. Ekkor a mi telepünkön a Kinizsi 2000 Zrt-nél a 400 tehén
és szaporulatának munkálatait közel 20 fő dolgozó végezte. A
tejtermelést tekintve a holland telepen 9500 kg volt a laktációs
termelés és szemmel láthatóan az állatok egészségesek voltak,
tőgygyulladás csak elvétve fordult elő. A tehenek egy légterű
istállóban kerültek elhelyezésre, ahol a trágyakezelési technológia automatizált volt. A fejőrobotba a tehenek csalogató abrakot
kaptak és szemmel láthatóan „élvezték a napi munkát”.

Az utazás mindenképpen tanulságos volt, mert úgy láttam, hogy
ami a mi telepünkön keserves és költséges napi munkát jelent –
gondolok a trágyázásra és az almozásra –, az Hollandiában szinte nem is jelentett problémát. A fejőrobot pedig, mint rájöttem,
csak nekem volt egy „csoda”, a holland gazdák nagyon régóta és
nagy rutinnal dolgoznak vele.
A látottak után nem volt kétséges számomra, hogy amennyiben
pályázati lehetőség nyílik, ebbe az irányba kellene az ágazat fejlesztésével kapcsolatban elindulni. Cégünk régóta kapcsolatban
volt és van Kovács Gyulával, a Bosmark Kft. cégvezetőjével.
Kikértem véleményét a fejlesztési elképzelésünkről, hogy ha
lehetőség lenne a telep átalakítására, – új istálló építésére – a
fejőrobot hogyan illeszthető a korszerűsítési elképzelésbe úgy
pénzügyileg, mind szakmailag. Kiderült számunkra, hogy ha a
fejőberendezésünket bővíteni és korszerűsíteni akarjuk, akkor új
52 Holstein Magazin
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fejőházat is kellene építeni az új istállók mellé. Amennyiben fejőrobotot állítanánk be az istállókba, akkor a fejőház épületének
költségét mindenképpen megtakarítanánk, arról nem is szólva,
hogy az élőmunka igény is jelentősen csökkenthető lenne ezzel
a technológiával.
„A fejőrobot minden munkaműveletet egyedül, emberi beavatkozás és az állatok zavarása nélkül precízebben és pontosabban
hajt végre, (tőgybimbók
mosása, szárítása, első tejsugarak kifejése, tőgynegyedenkénti fejés, tej vezetőképesség mérés, utófertőtlenítés, abrakadagolás,
ivarzás megfigyelés, tejmérés, egyedi válogatás stb.),
mint amire egy fejőházi fejés, a maga hátrányos sajátosságaival (napi többszöri
kényszerű felhajtás, vakfejés, emberi hanyagság, 2-3 fejőmester) képes. Előnyök: tőgybimbók automatikus mosása, szárítása, első tejsugarak külön
fejése, tőgynegyedenkénti fejés, tőgynegyedenkénti fejőkehely
leemelés – nincs vakfejés, minden fejőkehely leemelése utáni
kehely fertőtlenítés, tőgynegyedenkénti tejvezetőképesség mérés, automata fejés utáni tőgybimbó utófertőtlenítés és ápolás,
automata egyedi lábvég fertőtlenítés, automata abrakadagolás,
ivarzás megfigyelés, a tehenek GPS egyedi helymeghatározása
az istállóban, egyedi tejmérés, egyedi válogatás, stressz mentes
fejés – nyugodtabb, több tejet termelő állomány.
Az elővárakozóban tartózkodó tehén minden kényszer nélkül
belép a fejőállásba, ahol a rendszer rendszer beazonosítja a lábára szerelt egyedi azonosítón keresztül. A számítógép kiadagolja
a számára beállított abrakmennyiséget, majd a robotkar a lézere
és kamerája segítségével beazonosítja a tőgybimbókat.
A robotkarra szerelt fejést előkészítő fejőkehellyel a rendszer
elvégzi a fejés előtti munkaműveleteket, melyek a tőgybimbók
mosása, szárítása és az első tejsugarak külön fejése. Ezután a
robotkar robotkar egyenként felhelyezi a négy db különálló fejőkelyhet. A rendszer mind a négy tőgybimbónak külön kezeli
a tejátfolyását, így amikor az adott tőgybimbóból a tejátfolyás
a beállított érték alá csökken, akkor azt a fejőkelyhet az automata leemeli. (A robotfejésnél így elkerülhető a vakfejés.) Fejés
után a kijárati kapu kinyílik, majd az automata utófertőtlenítés
és egyedi lábvég fertőtlenítést követően a tehén pedig vagy a válogató kapun keresztül a válogató helyiségbe vagy az etetőtérre
távozik. Egy számítógépen futó program segítségével minden
fontos adat és beállítás nyilvántartható és természetesen mód
van ezek megváltoztatására is (egyed adatai, robotkar beállítások, fejések részletes adatai, takarmányadagok, kezelések, termékenyítések). Egy-egy új állat betanítása előtt be kell állítani a
jeladó számát, a tehén méretéhez az etetőcsésze magasságát, tejtermeléséhez a kiadagolandó abrak mennyiségét, a fejendő tőgynegyedeket, az első és hátsó bimbók közötti távolságot, a fejési
intervallumot (rendszerint 6-8 óra). A fejőrobot rengeteg munkát
vesz le a felhasználó válláról, mégis, a figyelmeztető listák napi
nyomon követése mégis rendszeres figyelmet, az esetleges riasz54 Holstein Magazin

tások kezelése pedig állandó készenlétet igényel. Amennyiben
a rendszer valamilyen beállítási paraméter szerint riaszt, akkor
automatikusan felhívja telefonon a kezelőt és értesíti az adott
problémáról. A robot használatához nem kell fejőmester, viszont
kellenek olyan szakemberek, akik ellenőrzik a figyelmeztetési
listákat, kezelik a számítógépet, beírják az adatokat, figyelik a
riasztási paramétereket (ivarzás, megemelkedett vezetőképesség értékek stb.) és betanítják az új állatokat. A leggyakrabban
használt figyelmeztető listákon az esetleges sikertelen fejések,
megváltozott vezetőképesség értékek, fejési idő (negyedenként),
a robotlátogatás gyakorisága, a vezetőképesség megnövekedése
miatt külön fejt tehenek és a megnőtt aktivitású egyedek adatai
szerepelnek.”
G. N.: A Bosmark Kft. az országban 2009 novemberében üzemelte be Gyulán az első fejőrobotot, így ma már beszélhetünk
magyarországi tapasztalatokról is. Ez a tény is megerősített
abban, hogy amennyiben teleprekonstrukcióra kerülne sor,
mindenképpen ebben a technológiában kell gondolkodnunk.
Cégünk vezérigazgatója, Farkas Sándor mindig az előre gondolkodást szorgalmazta. Úgy látta, hogy ha ezt a technológiát
külföldön eredményesen tudják alkalmazni, akkor ez számunkra
is elgondolkoztató kell hogy legyen, hiszen a jelenlegi termelési eredményeket is úgy értük el, hogy kihasználtuk az aktuális
technológiai újdonságokat.
Közgazdasági szempontokat figyelembe véve világosan láttuk,
hogy a gazdaságnak szüksége van a biztos havonta jelentkező
tej árbevételre, a szezonális bevételt produkáló növénytermesztés mellett. A 2012–ben kiírt ÁTK IV. pályázat adta lehetőséget
megragadva álmodtunk egy merészet. Az akkori 332 db-os fejt
létszámot megduplázzuk és építünk két darab, 332 férőhelyes
modern, nagy légterű, pihenő boxos, mozgatható istálló oldalfüggönnyel, párásítós ventilátorokkal, korszerű nyíltvizű,
fűthető itatókkal, szárnylapátos trágyaszánokkal felszerelt
istállót, 6 db dupla állásos fejőrobottal, (55 tehén/fejőrobotállás, 110 tehén/dupla állás) almostrágya tárolót, hígtrágyatároló medencét, silótereket, valamint az istállókhoz tartozó
tejházat, 2 db 14.000 literes tejhűtővel, hővisszanyerő rendszerrel felszerelve.

Az építkezés 2013. augusztus 21-én megkezdődött, és 2014. januárjában szeretnénk az első istállórendszert, a 3 db dupla állásos boxos robottal beüzemeltetni.
Bízunk abban, hogy az átgondolt technológiai tervezést követő
igényes kivitelezéssel megteremtjük azt a technológiai hátteret,
mellyel hosszú távon úgy folytathatunk eredményes tejtermelést, hogy azzal egyidejűleg elősegíthetjük környezetkímélőbb
gazdálkodásunkat.
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Bonafarm-Bábolna Takarmány

Egy hajóban a partnereinkkel
Országos partnertalálkozó szeptember 20., Budapest Konferenciahajó, 265 résztvevővel.
Szeptember végén ismét partnertalálkozóra hívtuk, vártuk a velünk együttműködő szakembereket.
A kölcsönös előnyök alapján kereken 700 partnerünkkel dolgozunk együtt. Kapcsolatépítő munkáinkban, értékesítési tevékenységünk szervezésekor a hosszútávú együttműködésre, a közös
gondolkodásra törekszünk. A hasznosítható tapasztalatokkal,
módszerekkel, adatokkal közreműködő, az üzemre szabott előnyösebb takarmányozási módszerek bevezetésére, receptúrák
kialakítására szívesen vállalkozó partnereinkre különös figyelemmel vagyunk.
Nem csupán a kölcsönösen elfogadható árak kialakításában, hanem a gazdaságos takarmányozás, a hatékony állattartás szervezésében is együttműködünk. Így – a sajátunk mellett – partnereink
termelési kapacitásait, gyakorlati tapasztalatait is közösen jobban
hasznosíthatjuk. Együtt sokkal többre megyünk!

Kádár Péter a Bonafarm Mezőgazdaság takarmányágazati igazgatója nagy érdeklődéssel kísért előadásában ezúttal a világ állattenyésztésében fellelhető változásokra és a Bonafarm Mezőgazdaság – jelesen a Bábolna Takarmány – új, hatékony szervezetére
irányította a figyelmet.
Néhány fontosabb megállapítás /Horn Péter akadémikus nyomán/.
1. A világon belátható időn belül súlyos élelmiszerhiány prognosztizálható, ugyanakkor a növekvő életszínvonal nyomán
nő a fogyasztott állati eredetű termékek aránya, változik a
humán táplálkozási szerkezet.
2. E termékek előállításához az eddiginél több, minőségileg
jobb takarmányokra lesz szükség. Viszont az 1950-ben kezdődött „Zöld Forradalom” idején a növénytermesztés /elsősorban a búza, kukorica, rizs/ hozamai kimerülőben vannak.
3. A most folyó „Második Zöldforradalom” idején várható
trendek szerint a sertés-, valamint a baromfihús termelés és
fogyasztás növekedése várható. A marhahús és a tejtermelés
növekedési üteme viszont kisebb.
4. A „Második Zöldforradalom” az elsőnél komplexebb lesz, a
növényi biomassza és az állatitermék előállítás minden fázisát érinti.
- új innovációs hullám;
- szellemi erőforrások bővítése;
- pótlólagos tőkebefektetés;
- nagyteljesítményű állatfajták, korszerű takarmányozási- és
állattartási rendszerek térhódítása;
- az extenzív területek tervszerű hasznosítása jellemzi ezt a folyamatot.
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Az előadó ebből azt a következtetést vonta le, hogy a korszerű és a
hagyományos ötvözése lehet igazában célravezető; több mint hiba
a nagy- és a kisüzemet szembe állítani; a kettő együtt hozhatja
meg az átütő sikert – mondotta.
A hallgatóság megismerhette a Bonafarm Mezőgazdaság – benne
a Bábolna Takarmány – év elejétől működő új, hatékony szervezetét. Ennek egyik alapköve az integráció, a partneri kapcsolatok
bővítése.
Kádár Péter beszélt a Bonafarm Csoport induló új, korszerű beruházásáról is. Ennek keretében évente 1 millió sertés vágására és
korszerű feldolgozására alkalmas nagyüzemi vágóhíd, csontozódaraboló üzem épül.
Az üzemeléshez integrált termelői, beszállítói és logisztikai rendszer csatlakozik. A Bonafarm Mezőgazdaság jelentősen bővülő és
korszerűsödő sertésvertikuma a lehetőségek sorát kínálja az integrációban résztvevő partnerek számára.

Az együttműködés tovább bővül! Esélyeket és lehetőségeket kínál!
Az előadás után átadták a termelési díjakat. A tombola nyertesekre
talált. Végül Rúzsa Magdi előadóművész derítette még jobb hangulatra az egybegyűlt partnereinket.

A fehér asztal mellett a beszélgetés folytatódott. Hogy alakul a
takarmány-alapanyagok piaca és ez milyen árakat von maga után?
Milyen új takarmányokat ajánlunk és főleg mennyiért? Hogyan
tovább a partnerkapcsolatok gazdagításában? Az általános vélemény szerint partnertalálkozónk kitűnően sikerült.
Találkozzunk jövőre is! Mi igyekszünk ott lenni.			
Fehér – Wellesz (X)
www.holstein.hu
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Ez már nem az a marha...
Kranjec Ferenc
állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat

Nagy örömömre szolgál, hogy a Holstein Magazin hasábjain
megjelenő új cikksorozat olvasói között üdvözölhetem. A cikksorozat célja, hogy a tejtermelő tehenészetek eredményességét
egyik alapvetően meghatározó, de sajnos sok területében „homályba burkolózó” témakört, a szaporodásbiológiát megbarátkoztassa a telepen dolgozó szakemberekkel. Ez is egy kicsit
olyan, mint a labdarúgás: kicsit mindenki ért hozzá és mindenki
foglalkozik is vele, de az átütő sikerek mégis általában elmaradnak...
Az egyes részek segítségével megpróbálom kicsit közelebb
hozni az Olvasót a reprodukció témaköréhez. Kísérletet teszek
arra, hogy gyakorlati szaktanácsadói tapasztalataim alapján „fogyaszthatóvá” tegyem azok számára is ezt a területet, akik eddig
kissé óvatosan, nota bene félve tekintettek felé. Megpróbálok a
hétköznapi életből vett példák alapján bemutatni egy-egy érdekes részterületet, figyelemre méltó körülményt, továbbá megkísérelek néhány olyan tennivalót kiemelni, amit akár holnap a
gyakorlatba is át tudnak ültetni. Természetesen terveim szerint
bemutatok majd jó néhány újabb felfedezést is a nemzetközi tudományos publikációk köréből.
A cikksorozat stílusa, hangvétele inkább ismeretterjesztő kíván
lenni, mintsem tudományos részletekbe merülő. Kérem, ezt
nézzék el nekem! De feltett célom, hogy a szaporodásbiológia
témakörét, annak jelentőségét kissé más szemszögből láttassam,
ezzel is kiemeljem annak a fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket. Ezzel összefüggésben nem ritkán lesz majd szó különféle
menedzsment módszerek taglalásáról, üzemszervezési feladatokról, amelyek segítségével költséghatékonyan oldhatunk meg
bizonyos, első látásra megoldhatatlannak tűnő problémákat.
Kezdjük talán ott, hogy napjaink reprodukciós eredményeinek
értékelése és a tennivalók megtervezése érdekében ki kell jelentenünk: Ez a marha már nem az a marha! Ezt nem csak a fajták
szintjén értem. Magán a holstein-frízen belül is az utóbbi évtizedekben (de akár években is...) jelentős változások történtek
(Homer et al., Anim. Reprod. Sci., 2013).
Ezeket a változásokat tovább árnyalják a
különféle külső körülmények változásai és
újabb lehetőségek megjelenése is (globális
felmelegedés, rendelkezésre álló gyógyszerpaletta, ultrahangkészülék, speciális
gyorstesztek megjelenése stb.)
Visszatérve a fajta jellegzetességeire, alapvetően két fő témakör köré lehet a változásokat felfűzni: egyik a nagy tejtermelésből
fakadó jelenségek, amelyek alapvetően az
anyagforgalmi inbalansz állapotok eredői,
másrészről bizonyos genetikailag is levezethető, úgymond örökölhető változások.
Természetesen ezen tényezők nagy mértékben hatnak egymásra és éles elkülönítésük
56 Holstein Magazin

nem lehetséges, de mindenképpen olyan szempontból fontos a
megkülönböztetés, hogy éreztethető legyen magának a fajtának
a változása is. A magas tejtermelésből fakadó egyik legfeltűnőbb
jelenség az ivarzási tünetek megváltozása, gyengülése, akár eltűnése, amely sok telepen legfontosabb problémaként felmerülő, „doktor úr nincsenek üzekedők” mondat kimondásához és
lecsökkenő termékenyítés-számhoz vezetnek. A nagy termelés
másik gyakori következményei az elhúzódó ovuláció, illetve az
embrionális mortalitás növekedése, amelyek egyik leggyakoribb okai az eredménytelen termékenyítéseknek. Természetesen
ezekről is részletesen olvashatnak majd a későbbi számokban.
Az un. örökölhető változásokhoz tartozó, kevésbé feltűnő, de
annál nagyobb károkat okozó jelenség a holstein ciklusának
megnyúlása. Az ivarzási ciklus az utóbbi évtizedekben átlagosan
kb. 2-3 nappal meghosszabbodott (1. ábra). Természetesen ezen
jelenséget egyéb tulajdonságok megváltozása (pl. tejtermelés
növekedése) és környezeti tényezők hatásai is befolyásolhatják,
de tömeges előfordulása, több telepen való jelentkezése miatt
taglalom ebben a témakörben.
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Az ábrán jól látható, hogy a szokványos 21-22 napos ciklusok
aránya jelentősen nem változott, viszont nagyjából annyival több
lett a 23-24 napos ciklusok aránya, mint amennyivel csökkent a
19-20 napos ciklusoké. Összességében a legfeltűnőbb jelenség,
hogy a 22 napnál hosszabb ciklusok aránya 17,8%-kal növekedett. Könnyen belátható, hogy az ivarzó egyedek megtalálását
(szerencsés esetben keresését...), az ivarzók elbírálását, a különféle hormonkezelési/szinkronizációs módszerek hatékonyságát
ez a tény jelentős mértékben befolyásolja. Egyébként ugyanebben a tanulmányban hívták fel a figyelmet arra is, hogy a vizsgált
időszakban az első termékenyítések fertilitása 15,9%-kal csökkent, továbbá a két ellés közötti idő is 20 nappal növekedett, ami
szintén a „marha megváltozásával” áll összefüggésben.
Szintén célszerű kitérni a termékenyítési index témakörére.
Sok esetben tapasztalható napjainkban is, hogy ezt a telepek a
szaporodásbiológiai (inszeminátori) munka legmeghatározóbb
mérőszámának tekintik. Jóllehet még a viszonylag nem túl régen megjelent kiadványokban is optimális mértékét 2,0 körülire
teszik, de a fentiekben részletezett körülmények, a gyakorlati
tapasztalatok és a nemzetközi adatok figyelembe vételével ezen
mérőszám éves szinten 3,3 fölé emelkedett napjainkra (Norman
et al., J. Dairy Sci., 2009). Nem elhanyagolható szempont a
paraméter vizsgálata alkalmával, hogy a klímaváltozás hatását
(mint szintén az utóbbi időszakban megjelenő változó körülményt) is figyelembe kell venni. Biztos vagyok benne, hogy az
Ön telepén is megfigyelhető az a jelenség, hogy a nyári hónapok

esetében az index előre várható csökkenésével kell számolnunk.
Így a megfelelő (elletői, laktációs) rotáció érdekében arra mintegy fel kell készülnünk, továbbá a reprodukciós tennivalók tervezése alkalmával az éves átlagos termékenyítési indexet kell
meghatároznunk.
Az általunk tartott holstein-fríz tulajdonságainak megváltozásából egyenesen következik, hogy a vele való szaporodásbiológiai
munkának is ehhez kell idomulnia. Ennek (és természetesen a
gazdaságossági szempontoknak) megfelelően kell az egyes mérőszámokat kiválasztani és értékelni. Nem lehet olyan eszközökben megbízni, amit korábban jó eredménnyel alkalmaztunk,
mert ebben a fajtában – illetve annak mai változatában – az már
nem feltétlenül lesz eredményes. Nem lehet olyan paraméterek
alapján megítélnünk (abban az értékben és olyan formában) a
reprodukció teljesítményét, amik még egy másik típusú állaton,
másfajta technológiai és technikai feltételek között működtek.
Tisztában kell lennünk azzal, hogy a holstein-fríz mára egy
csúcsra fejlesztett és általunk felpörgetett „komoly technika” és
– hogy a hasonlatnál maradjak – a manapság vezetett autónk
sem ugyan azzal az üzemanyaggal és karbantartás mellett képes
olyan teljesítményre, amiről korábban csak álmodoztunk, mára
pedig valóra vált.
A „marha megváltozása”, konkrétabban a szaporodásbiológiai funkcióinak gyengülése miatt magától értetődik, hogy hiába
állnak rendelkezésünkre modern kiegészítő vizsgáló módszerek
(ultrahangkészülék, progeszteronszint mérő gyorstesztek, aktivitásmérő berendezések stb.), nem nélkülözhetjük a rendszeres
reprodukciós vizsgálatok és oki kezelések elvégzését. Szintén
fontos itt megjegyezni, hogy tapasztalataim alapján, sok esetben telepenként különböző „programokat” kell kialakítani a helyi adottságoknak megfelelően. Ehhez feltétlenül szükség van
az állomány és a telep (tartás, takarmányozás, emberi tényezők
stb.) pontos szaporodásbiológiai felmérésére és rendszeres kontrolljára.
A következő számokban egy-egy témakör részletesebb taglalását tervezem, de kérem a Tisztelt Olvasót, hogy bármilyen kérdésével és témajavaslatával vagy akár megjegyzésével bátran
forduljon hozzám. Gondolkodjunk együtt!
A szerző elérhetősége: +3630/2357-408; www.reprovet.hu
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Tejpiaci aktualitások
Fórián Zoltán
üzletág igazgató, Agrár Európa Kft.

Elemzés
adatai szerint a tejfelvásárlás 6 százalékkal, közel 1,4 millió tonFeketén-fehéren a magyarországi tejiparról
nára nőtt. Ennek ellenére több cégnél nem halaszthatók tovább
A magyarországi tejipar történetének egyik legnehezebb időa változtatások.
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sa és az alacsony hazai tejtermékfogyasztás – a többi élelmiszeripari szakágazathoz hasonlóan – helyzetének átgondolására,
A tejipar termelése és értékesítésének volumenindexe,
tejipar termelése
és értékesítésének volumenindexe, előző év = 10
partnereivel való kapcsolatának megújítására készteti aA
magyarelőző év = 100
országi tejipart.
Bruttó Belföldi Export
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melés 2 százalékkal emelkedett. A belföldi eladások mennyisége
melője, és a friss, illetve érlelt sajtok forgalmazásában is jelenfranciaországi vállalatot. Az utóbbi cég eddig az olasz sajtok egyik legnagyobb franc
ugyanennyivel, az export viszont dupla ennyivel bővült. A KSH
tős szerepet játszik, 2013. január elején megvásárolta a CIPF
forgalmazója volt, de ugyanakkor francia sajtokat is forgalmazott. A Granarolo ebben az évbe
Codipal franciaországi vállalatot. Az utóbbi cég eddig az olasz
fennállásának
évfordulóját és jelenleg hét üzemet működtet Olaszországban.
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negyvenedik
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A ami
szövetkezeti alapon működő két vállalkozás együttesen mintegy
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2013 augusztusában a nyerstej exportára 120,89
Ft/kg volt,
lenleg
hét
üzemet
működtet
Olaszországban.
tagvállalattól
több mint 2 millió tonna nyerstejet vásárol fel évente, főleg Franciaország n
28 százalékkal magasabb az átlagos belföldi árnál. Ezzel
kell a tejiparnak
- A francia
Eurialtejtermelésének
és az Agrial január
közepén
bejelentette,
hogy
versenyeznie.
középső körzeteiből (ahová
az ország
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része
koncentrálódik).
- A svájci Emmi, az ország legnagyobb tejfeldolgozó vállalkozása megvásárolta
a kecske58 Holstein Magazin
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feldolgozásra szakosodott holland Dairy Trade BV részvényeinek 70 százalékát és ez
elsejével átvette a hollandiai cég irányítását.
- Az Arla Foods svéd-dán óriáscég kínai üzleti stratégiáját a Mengniu céggel kialakított kap
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– a kvótarendszer felszámolása utáni időszakra való felkészülés
beruházással gyermektápszer gyártó üzemet építeni a szigetorjegyében – egyesítik erőfeszítéseiket a tejfeldolgozás és forgalszágban, miután az illetékes hatóságok jóváhagyják a globális
mazás területén. A szövetkezeti alapon működő két vállalkozás
pénzügyi válság közepette csődbe jutott NZ Oceania Dairy válegyüttesen mintegy 5200 termelő tagvállalattól több mint 2
lalat megvásárlására kötött szerződését.
millió tonna nyerstejet vásárol fel évente, főleg Franciaország
- A Saputo, kanadai tejipari óriáscég 1,45 milliárd dollárért megnyugati és középső körzeteiből (ahová az ország tejtermelésének
vásárolja az USA-ban működő Dean Foods Morningstar résznagyobbik része koncentrálódik).
legét.
- A svájci Emmi, az ország legnagyobb tejfeldolgozó vállalkozása megvásárolta a kecske- és juhtej feldolgozásra szakosodott
Itthon a Kőröstej csoport kialakulása után kissé lecsendesült a
holland Dairy Trade BV részvényeinek 70 százalékát és ez év
tejipari konszolidáció. Az állóvízbe a FrieslandCampina azon
január elsejével átvette a hollandiai cég irányítását.
bejelentése dobott követ, hogy idén szeptembertől bezárja deb- Az Arla Foods svéd-dán óriáscég kínai üzleti stratégiáját a
receni üzemét, de szándéknyilatkozatot írt alá egy vevőjelölttel,
Mengniu céggel kialakított kapcsolataira kívánja felépíteni,
így elképzelhető, hogy a gyár – beszállítóként – mégis tovább
amelyben a 2012 nyarán kötött szerződés szerint mintegy 6 száműködik majd. A tervek szerint a vállalat bizonyos termékei
zalékos (228 millió euró értékű) tulajdonrésszel rendelkezik.
gyártását mátészalkai gyárában összpontosítaná, míg más termé- Holland sajtóhírek szerint a FrieslandCampina tejipari óriáscég
kei ezután bérgyártásban készülnének. A logisztikai szolgáltatádecember elején bejelentette, hogy a közeli jövőben 230 dolgosokat a FrieslandCampina fő elosztó központjában, Budapesten
zót kénytelen elbocsátani három németországi, elsősorban tejvonnák össze. A további adminisztratív feladatok összevonása –
alapú desszertek gyártására berendezkedett feldolgozó üzemé2014-ben – szintén a budapesti központi irodában történne meg.
ben alkalmazott 1500 személy közül.
A következő esemény a Naszálytej Zrt. új kézbe kerülése. A
- A Danone közölte, hogy 900 munkahelyet szűntet meg Euróvevő, a Jásztej Zrt. a nálánál jóval nagyobb cég megvételével
pában a következő két év során azért, hogy megbirkózzon a fojelentősen előrelép a hazai tejipari mezőnyben. A Napi Gaz- gyasztói
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A világ 20 legnagyobb tejipari
csoportja
A világ
20 legnagyobb
Nestlé
Danone
Fontera
Lactalis
FrieslandCampina
Dean Foods
Dairy Farmers of America
Arla Foods
Kraft Foods
Unilever
Saputo
Meiji Dairies
Nordmilch + Humana DMK
Sodiaal +Entremont Alliance
Parmalat
Morinaga Milk Industry
Bongrain
Mengniu
Yili
Schreiber Foods

tejipari csoportja

2011

sorrend 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21

Fonterra
Dairy Farmers of America
Nestlé
Dean Foods
Royal FrieslandCampina
Lactalis
Arla Foods
Danone
California Dairies
Kraft Foods
Nordmilch + Humana DMK
Saputo
Land O'Lakes
Sodiaal +Entremont Alliance
Mengniu
Parmalat
Yili
Amul
Northwest Dairy Asso.
Schreiber Foods
Murray Gulbum

Új-Zéland
USA
Svájc
USA
Hollandia
Franciaország
Dánia/Svédország
Franciaország
USA
USA
Németország
Kanada/USA
USA
Franciaország
Kína
Olaszország
Kína
India
USA
USA
Ausztrália

Tejfeldolgozás, millió l
20,5
17,1
14,9
11,8
10,3
10,2
8,7
8,0
7,7
7,5
6,7
6,2
5,8
4,2
3,8
3,7
3,7
3,4
3,3
3,3
3,2
164,0

Világpiaci arány, %
3,0
2,5
2,2
1,7
1,5
1,5
1,3
1,2
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
24,2
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Itthon
a Kőröstej csoport kialakulása után kissé lecsendesült a tejipari konszolidáció.
Az
állóvízbe a FrieslandCampina azon bejelentése dobott követ, hogy idén szeptembertől
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A tejipari tulajdonosváltások ezzel bizonyosan nem értek véget.
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Mezőgaztöbb szereplője van a tejfeldolgozásnak. Itt van például a legutóbbi
dasági Összeírás eredménye, amely majd 3300 olyan mezőgazezőgazdasági
Összeírás eredménye, amely majd 3300 olyan mezőgazdasági
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Tejtermék gyártása

-6 635 933

Olaj gyártása

Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
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Adózás előtti eredmény
2010, ezer Ft

Tea, kávé feldolgozása
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A szakágazat mérlege ugyan szükségszerűen elmossa a különbségeket, de a
hogy a tejipar mérlegfőösszege, saját tőkéje csökken, miközben
köte
2013/4
emelkednek.

Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény
Mérleg szerinti eredmény

Az AKI adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 94,5 forint/k
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• Másrészt a hazai termékek fogyasztását, a fogyasztói tudatosságot erősítő marketing kampányokra van szükség;
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• Harmadrészt azon intézkedési sorozat folytatása, amely a
5
termékláncon belüli egyenlőtlenségek mérséklését szolgálják.
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Magyarország
Az AKI adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos ter-10
melői átlagára 94,5 forint/kg volt 2013 augusztusában, egy hó-15
nap alatt 2 százalékot emelkedett. A felvásárlás a júliusinál 1
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százalékkal, míg az egy évvel korábbi mennyiségnél 9 százalékkal volt kevesebb. A KSH továbbra is ennél magasabb, 97
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pedig az elmúlt öt év minden perce ezt bizonyítja. Akik elhitték és korán lekötötték az idei
termést, most igen jól jártak. Az alábbi grafikonon a legközelebbi elszámolási időszakra
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vonatkozó chicagói kukoricaárak láthatók USDc/véka mértékegységben.

Agrár Európa
alábbi grafikon az elmúlt egy év
világpiaci kukoricaárait mutatja.
Az árcsökkenés itthon is érezhető
és úgy tűnik, akár jellemezheti ezt
az évet. Hiába furulyál, fuldoklik
a kukorica, exportkitettségünk miatt a nemzetközi ártrendeket nem
kerülhetjük meg. Nagyon nehezen
akarják ezt nekem elhinni, pedig
az elmúlt öt év minden perce ezt
bizonyítja. Akik elhitték és korán
lekötötték az idei termést, most
igen jól jártak. Az alábbi grafikonon a legközelebbi elszámolási időszakra vonatkozó chicagói
kukoricaárak láthatók USDc/véka mértékegységben.
Forrás: Chicagói Árutőzsde
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Hazai szerzőink

Köszönöm, jók a számaim!
Aki kérdez: IMPAVIDUS
és aki válaszol: Herpai Tibor, egy elégedett szarvasmarha
tenyésztő
Az Impavidus céget már több mint 3 éves jó partneri viszony
fűzi a Toldi-Tej Kft-hez, melynek ügyvezetője Herpai Tibor.
Vele készítettünk egy rövid, de tartalmas beszélgetést arról,
hogy milyen a kapcsolata az IMPAVIDUS céggel és mennyire
elégedett az általuk forgalmazott termékekkel. Beszélgettünk a
gazdasági környezetről, hogy a takarmány ára milyen magas és
a fehérjehordozók árai még mindig jóval a kívánt mérték fölött
vannak. Beszélgettünk, arról, hogy ki, miként próbálja csökkenteni a takarmányozási költségeit mostanában.
IMP: Ha már az idei évnél tartunk, akkor elmondhatjuk,
hogy ez év elején egy újabb terméket, az AMIVIV’ SE 50-et
is elkezdted használni az IMPAVIDUS ajánlatából. Azzal a
céllal, hogy olcsóbbá tedd a receptúrádat úgy, hogy a korábbi termelési szint megmaradjon és a TMR adag beltartalma
se változzon. Segítesz nekem bemutatni ezt a terméket?
HT: Az biztos, hogy úgy mint ti, nem tudom elmondani, de elmondom, hogy a telefonon érdeklődőknek és barátoknak miként
mutatom be az AMIVIV’ SE-t.
Kezdeném ott, hogy számomra igen meglepő, hogy 50g
AMIVIV’ SE ezt tudja. Én a nagytejű csoportnál próbáltam ki, ahol 62,30 Ft/állat/nap tette olcsóbbá a TMR árát.
Ráadásul, úgy hogy az AMIVIV’ SE ára is benne van! Elsőre,
mikor elkészítettük a tanácsadótokkal és a takarmányosommal
közösen a receptemet én is csodálkoztam nagyon. Láttam, hogy
kikerült legalább 400g szója a napi adagból, spóroltunk még
más fehérje forráson is és egy nagyadag zsírral, energiával is
kevesebb kellett. Aztán elkezdtük a bevezetését. Akkor naponta
legalább négyszer megnéztem a termelt tej mennyiségét, mert az
IMPAVIDUS szakemberei azt ígérték, hogy olcsóbb lesz a recept, de nem csökken a tejtermelés. Én ezt vártam és figyeltem a
tejgörbéket napról napra. Azt is el kell mondanom, hogy a TMR
frakció szita próbája igen jó értékeket mutatott az AMIVIV’ SE
bevezetése után és a prezentációtokat látva, vártam egy kicsivel
magasabb tejtermelést is.
IMP: És bejöttek az elvárásaid?
HT: Viccelsz? Igen, minden úgy történt, ahogy ígértétek! Na jó,
ez nem igaz, azt ígértétek, hogy nem lesz több a tej, csak az adag
válik olcsóbbá, pedig több lett a tej néhány decivel naponta,
ami telepi szinten napi 200-250 liter tejmennyiség növekedést
jelentett 247 állatnál. Most már az egész telep eszi és egy csomó
pénzt megspóroltam, spórolok naponta.
IMP: Kérdezném tőled, hogy mi adott bátorságot neked
arra, hogy bevezesd ezt a terméket és merd kipróbálni! Köze
volt ehhez a régi üzleti kapcsolatunknak?
HT: A régi kapcsolatunknak közvetlenül nem volt köze hozzá!
Egy ilyen terméket, ami naponta több mint 60 Ft-tal teszi olcsóbbá a TMR árát, akkor is kipróbálok, ha most látlak először. Nem
hiszem, hogy van ma olyan termelő, aki ilyen megtakarítás mellett elmehet úgy, hogy fél a kipróbálásától és ennek okán nem
vezeti be. Mire várna? Az én telepi eredményeim csak irányadóak lehetnek neki, de úgyis a saját telepén kell meggyőződnie a
saját hasznáról! Talán más telepén is 60 Ft-ot spóroltok meg?
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IMP: Nem, van ahol csak 35 Ft lett naponta, de ott alacsonyabb volt a termelési szint, mint nálad. Van olyan telepünk,
ahol viszont 60 Ft-nál jóval többet sikerült elérni a megtakarítási oldalon.
HT: Erről beszélek, mindenkinek a saját telepén kell megtapasztalnia az AMIVIV’ SE hatását. Én is megnéztem! A 3 éves
kapcsolatunk csak abban segített benneteket, hogy előbb döntöttem a próba mellett, mivel eddig csak olyan terméket hoztatok,
amely profitot hozott nekem, és nem csak költséget. Viszont 6
hétig napi szinten néztem a csoport tejtermelését és figyeltem a
változásokat, hogy a telepi átlaghoz képest merre tart az irány!
A jó viszony nem jelenti, hogy fejjel megyek a falnak! Néztem,
hogy marad a tej, csökken vagy nő! Nálam még nőtt is egy kicsit! Azt se felejtsük el, hogy a tulajdonosom ilyen gazdasági
környezetben is eredményes termelést vár el tőlem. Ehhez meg
kell ragadnom minden újat és hasznosítanom! Persze egy óvatos
és biztonságos próba mellett.
IMP: Az előbb említetted, hogy három éve ismerjük egymást. Felidéznénk a múltat és az első találkozást, amely
Szlovákiában volt, Szelőcén, az Olmix cég termékeinek bemutatójának szakmai rendezvényén.
HT: Igen, emlékszem. Ekkor volt, hogy a 2010-es időjárás
viszontagságai után, az új silót kinyitva, szeptember-október
hónapokban mindenféle gond jelentkezett a telepen. Az állatorvosok és a szakértők együttes véleménye volt, hogy komoly
mikotoxin szennyezettségre utalnak a problémák. Azonnal többféle toxinkötőt is kipróbáltam, kicsivel jobb lett a helyzet, de
nem hoztak biztos megoldást az állatok számára. Ekkor hívta
fel a figyelmemet a takarmányozási szakértőm az MTX+-ra és
a szelőcei szakmai napra. Örömmel vállaltam az utazást, feltételeztem, hogy ott régi barátok és ismerősök várnak, akikkel tíz
évvel korábban szakmai közös munkánk is volt. A barátságos fogadtatás után részletesen megismerhettem az MTX+ nevű toxinkötőt, az Olmix-os szakemberek előadásai alapján. Döntöttem,
ez kell nekem! Majd meg is állapodtam a felhasználásról, egyéb
szolgáltatásokról, és elkezdem használni az MTX+ terméket
2010.11.01-től.
(Gondolati kitekintés: a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft
szarvasmarhás szakemberei szintén ekkor ismerték meg az
IMPAVIDUS által forgalmazott MTX+ terméket, amit a mai
napig is használnak, igaz már a mikrogranulált változatát, az
MMiS-t.)
Az elsők között voltam az országban, aki szarvasmarha telepen
elkezdte használni, minden korcsoporttal, szárazonálló tehenekkel és 10 hónapos üszőkkel is!
IMP: Miket vártál, és miket tapasztaltál az MTX+ használata után?
HT: Kaptam egy kis tapasztalati kézikönyvet, hogy tudjam mikor, milyen hatást fog kiváltani az MTX+. Ezen 6 dolog szerepelt, amiből 6 héten belül 5 dolgot szabad szemmel is látnom
kellett. Ez így is történt! A szaporodásbiológia változások észlelésére ekkor már nyugodtam vártam 5 hónapot.
IMP: Na, és mit tapasztaltál a szapbioszos számok terén?
HT: Mondjam azt, hogy a Riskából kinyomtattam a számokat és
nem akartam elhinni! 13-15%-os javulások voltak, sőt akár 20%is az előző évhez képest! Tudom, hogy ez hihetetlennek tűnik, de
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én akkor már szabad szemmel is láttam az állatokon a változást
és tudtam, hogy nagy javulás lesz az előző évi adatokhoz képest.
Azt még el kell mondanom, hogy a szelőcei megállapodás része
volt az IMPAVIDUS-szal, hogy nem nyúlhatok hozzá a receptúrához 6 hónapig! Igaz, én 1 évig nem változtattam azon!

ban adják! Azt is tisztán látom, hogy az MTX+ szerintem az
egyetlen olyan termék, ami hasznot is hoz. A közös számításunk
szerint a megtérülési rátája 1 Ft befektetésre 3,17 Ft-ot hozott,
ami igen meggyőző még egy pénzügyi befektetőnek is, gondolom én.

A Toldi-Tej Kft. szaporodásbiólógiai mutatói
Riska program alapján

Üszők

Tehenek

Telepi

Megnevezés
Összes ellés
Tehén ellések
Két ellés közti idő
Üsző ellések
Első elléskori idő
Összes termékenyítés
vemhesült egyedek száma
Termékenyítési index
1. term.-re vemhesült egyedek
Tehén termékenyítések
Vemhesült tehenek száma
Termékenyítési index
1. term.-re vemhesült tehenek
Üsző termékenyítések
Vemhesült üszők száma
Termékenyítési index
1. term.-re vemhesült üszők
1. term.-ig eltelt idő

Kontroll időszak

MTX+ kísérleti időszak

2009.11.01.-2010.11.01.

2010.11.01.-2011.11.01.

393
241
446
152
26 hónap
1186
378
3,14
149
882
231
3,82
67
304
147
2,07
82
16 hónap

381
236
410
145
26 hónap
1140
425
2,68
201
888
287
3,09
115
252
138
1,83
86
16 hónap

100%
61,30%
38,70%
100%
31,90%
39,40%
74,40%
26,20%
29,00%
25,60%
48,40%
55,80%

IMP: Az első év végére, amikor referencia telepként több
más szarvasmarhatartó szakember megkeresett és véleményedet kérte, mit tudtál nekik mondani?
HT: Ahogy visszagondolok arra, amikor átbeszéltük az
IMPAVIDUS szakembereivel a mikotoxinok romboló hatásait
és azok élettani kártételét, ma már tisztán tudom, hogy mi - miért történt és változott meg a termelés. Persze, ezeket a gondolatokat telefonban átadni, vagy csak egy félórás látogatás alakalmával, igen nehéz. Mindenkinek azt tanácsoltam, hogy mivel
szerintem, a piacon ez a legnagyobb védettséget adó termékek
egyike, ha ezt használja, akkor nyugodtan fog termelni, mert egy
csomó gondot levesznek a válláról. De a leghathatósabb érv az
volt, hogy a tehénselejtezésem több mint 40%-al csökkent, és
sok új üszőm lett.
IMP: Azt is el kell mondani, hogy 1 év használat után, amikor 2011. októberének végén kinyitottad az új kukorica szilázst, leálltál az MTX+ használatával. Az előző gondolatok
után, hogy lehetséges ez?
HT: A tulajdonosnak egy szkeptikus szakmai tanácsadója, a
pénzügyi helyzet… így tulajdonos a leállás mellett döntött.
Kész! De a számok nem csalnak, a romló eredmények a következő egy év során meggyőzték a tulajdonost és a szkeptikusokat,
hogy szükség van a MTX+ ra. Az újrakezdés 2012. októberétől
a továbbfejlesztett MMiS termékkel indult, és jelenleg is a toxinszinttől függő változó adagolásban folyik a termék etetése.
(Gondolati kitekintés: Az MMis az MTX+ mikrogranulált változata, ami még hatékonyabb adagolást és kijuttatást tesz lehetővé
a TMR-ben.)
IMP: Nem gondoltál még cserére, hiszen gondolom, szinte
naponta kapsz új ajánlatokat?
HT: NEM! Az eddig megvizsgált, nekem kiajánlott 20 féle toxinkötő közül ez a legjobb, meg vagyunk vele elégedve, eszembe sem jut váltani. A tőletek kapott szakmai információk alapján,
amelyek a toxinterhelésre, és azok kártételére irányul, látom,
hogy melyik konkurenseteknek milyen hibája van. Ez ma már
számomra nem elfogadható, még akkor sem, ha sokkal olcsób2013/4

MTX+ nélkül

2011.11.01.-2012.11.01.

100%
61,90%
- 36 nap
38,10%
100%
37,30% + 16,93%
+17,17%
47,30% +20,06%
77,90%
32,30% +23,28%
+23,63%
40,10% +38,28%
22,10%
55,00% +13,64%
+13,12%
62,30% +11,65%

407
283
416
124
26 hónap
1361
449
3,03
184
1065
309
3,45
114
296
140
2,11
70
17 hónap

100%
69,50%
+ 6 nap
30,50%
100%
33,00%
41,00%
78,30%
29,00%
36,90%
21,70%
47,30%

-11,52%
-13,06%
-13,32%
-10,20%
-11,65%
-7,98%

-14,00%
-15,30%
50,00% -19,75%
- 1 hónap

IMP: Mi volt a következő termék, aminek az Impavidustól
bizalmat szavaztál?
HT: A Crystalyx termékcsalád. De nem csak bizalom kérdése
volt! Megismerve a terméket összetételét és a sajátságos filozófiát, ami a működéséhez kapcsolódik, ismét a vásárlás mellett
döntöttem. Nincs a piacon hasonló termék! Megtudtam, hogy ez
nem egy sima melaszos nyalósó, hanem egy komplett energiatakarmány! Mondhatom, hogy teljesen más a filozófiája, mint amit
eddig hallottam! A terméket szakmai szempontból és működését
tekintve úgy jellemezném, hogy a Crystalyx az energiahiányból
eredő szerteágazó problémák kezelésével egy időben kiemelten
jótékony hatással van a szaporodásbiológiai mutatókra és a tejtermelés szintjére.
Használatával csökken a két ellés közötti idő, intenzívebb az
ivarzás, javul a termékenyülés. A szárazonállás időszakában
jobb a kondíció, az ellést követően nincs tejláz, kisebb az esélye
az oltógyomor áthelyeződésének, a nagyobb mértékű nyáltermelésnek köszönhetően kisebb az esélye az acidózis és ketózis
kialakulásának, és nem utolsó sorban magasabb szinten indul a
tejtermelés. A termelési szakaszban etetve kiegyenlíti az egyes

www.holstein.hu
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IMP: Vizsgáltad a saját eredményeidet a Crystalyx család
bevezetése után?
HT: Már a bevezetés előtt is megnéztem az összetételét, és láttam, hogy milyen kedvező az ára a beltartalomhoz képest. A
használat után nekem a legszembetűnőbb az volt, hogy a testkondíció sokkal jobb állapotban van, maradt, mint korábban a
100-130 nap tájékán is. Valamint az is szemmel látható volt,
hogy az ellés után a tejtermelés sokkal magasabb szintről és sokkal könnyebben indul. A nyári nagy melegben is ezt tapasztaltam, sőt akkor kisebbek voltak a problémáim, mint egy évvel
korábban, vagy azoknál a csoportoknál, amelyek nem ették. Az
is érdekes volt, hogy a meleg elvonultával sokkal előbb visszajött az étvágy és a tej is hamarabb és jobban emelkedett, mint az
ezt nem fogyasztó csoportoknál.
IMP: Összességében mit lehet elmondani zárszónak a 3 termékkörrel kapcsolatban egy olvasó számára?
HT: Köszönöm, jók a számaim!
tápanyagok hiányosságait, javítja a tápanyag- és ásványi anyagellátást, támogatja, az energia-anyagcserét, megelőzi az anyagcsere-rendellenességeket. Mindezt úgy, hogy csak a harmadát
eszik meg, mint az ajánlott mennyiség. Ez azt jelenti számomra,
hogy jó a TMR-em, de ennyi kiegészítésre szüksége van a csoportokon belül néhány egyednek.
A fogyasztásban történő változás indikátorként jelzi a TMR változását, és kiegészítő energiaforrást jelent szélsőséges időjárási
viszonyok között.

A mikotoxinok okozta káros
hatások kiküszöbölésének
természetes alternatívája.

Impavidus információ: www.impavidus-sro.com,
info@impavidus-sro.com, Tel: +36-70-360-4170

Több mint nyalható
energiatakarmány termékcsalád kérõdzõknek.

IMPAVIDUS
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Takarmányozási költségoptimalizálás az emésztõrendszeren keresztül.

Mikrokapszulázott májvédõ
kérõdzõk számára.

A higiénia és az állatjólét
javításának eszköze
az állattartásban.

A természetes megoldás a
borjak egészséges
emésztõrendszerének
biztosításához.

Amiviv'SE 50

A nyerõ mikrokapszulázott
vitaminkombináció
kérõdzõknek.

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

A mikrokapszulázott
B vitaminellátás
kiemelkedõ garanciája
kérõdzõk számára.

www.impavidus-sro.com
info@impavidus-sro.com
Tel:+36-70-360-4170
2013/4

5-oxoPro-His-Trp-Ser-TyrGly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

a természetben előfordulóval (natív) megegyező receptorafnitás

Intervet

a természetben előfordulóval megegyezően alacsony, a peptidázék azonnal lebontják

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

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

kb. 10-szeres receptorafnitás
a natívhoz képest

kb. 10-szeres
peptidaze-stabilitás
a natívhoz képest

50 μg (=0,050mg)

A GnrH aminosav-láncszerkezete:

A GnrH aminosav-láncminősítése:

Receptorafnitás
(biológiai aktivitás):

A GnrH stabilitása az őt lebontó
enzimekkel szemben:

Hatóanyag mennyisége 1 ml
készítményben:

2ml (100 μg)

1ml (50 μg)

2ml (100 μg)

Tehén; ovuláció kiváltására
termékenyítéskor:

Tehén; ivarzásszinkronizáláskor:

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

0,5-1,5 ml (25-75 μg)

2ml (100 μg)

www.holstein.hu

Koca; ivarzás szinkronizálása,
termékenyülés javítása:

100 μg (=0,100mg)

50 μg (=0,050mg)

5-oxoPro-His-Trp-Ser-TyrGly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

2ml (100 μg)

nincs hivatalos
törzskönyvi indikáció

nincs hivatalos
törzskönyvi indikáció

2ml (100 μg)

2-3 ml (100-150 μg)
(1-2 hetente ismételni)

50 μg (=0,050mg)

2ml (100 μg)

2-3 ml (100-150 μg)
(1-2 hetente ismételni)

50 μg (=0,050mg)

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

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

2ml (100 μg)

nincs hivatalos törzskönyvi
indikáció

2,5-5ml (250-500 μg)

5ml (500 μg)

javasolt adagok különböző állatfajoknál különböző indikációk esetén:

Tehén;
LH hiány miatti petefészekciszta:

5-oxoPro-His-Trp-Ser-TyrGly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

Laboratorios Syva S.A.U. Laboratorios Syva S.A.U.
Invet Kft. Debrecen
Zoetis (Pzer) Bp.

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

5-oxoPro-His-Trp-Ser-TyrGly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2

Ceva

Gonadorelin-acetát

Veyx Pharma Germany
MeZo Pharma

Gonadorelin-acetát

Gyártó, törzskönyvi engedélyes,
ill. forgalamzó Magyarországon:

Gonadorelin-acetát

Gonadorelin-acetát

Acegon*

D-Phe6-Gonadorelin

Gonasyl*

hatóanyag neve:

Ovarelin*

Fertagyl*

Gonavet*

Készítmény neve:
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AMINOkoktél
folyékony takarmánykiegészíto termékcsalád

2013

Fehérjehordozó
komponensek kiváltására
alkalmas folyékony fehérje
alapanyag, kiegészítve cukorral,
glicerinnel az állatok kedvezőbb
energiaellátása érdekében!

AMINOkoktél
Mel-AMINOPlus
Mel-AMINO

Tejelő tehenek részére

Termékeinkkel kapcsolaTban az alábbi kollégáinknál érdeklődheT:
nyugat-magyarország: Kissné Babos Anikó – 20/3404-223 • Schill Gábor – 20/9609-190 • Bertók Ferenc - 20/3890-109
kelet-magyarország: Éliás Dávid Józsefné – 20/5290-429 • Nagy Lukács – 20/3886-154
szarvasmarha szaktanácsadók: Kollár Sándor – 20/468-6086 • Schlosser István – 20/444-3787 • Bagi Tamás – 30/633-6855
Vezető szarvasmarha szaktanácsadó: Éliás Dávid – 20/468-6076
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www.babolnatakarmany.hu
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