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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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Holstein Monitor
A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületének tejszektorra specifikált hírlevele
Már második éve tárjuk Önök elé a naprakész, friss tejágazati
információkkal honlapunkon megjelenő terjedelmes kiadványunkat. Most a legutóbbi megjelenésből szemezgetve kínálunk
kedvcsinálót az olvasásához, kérjük, keressék a www.holstein.hu
oldalon!
Megjelenik minden hónap végén elektronikusan, pdf formátumban
Kiadja a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Szerkeszti az Agrár Európa Kft.
Ízelítő legfrissebb számunk tartalmából:
Az utolsó pályázatok ebben a pénzügyi ciklusban
December elején pályázati lehetőség nyílik az állattartók és
az élelmiszer-feldolgozók számára. Bár a kézirat lapzártáig
csak tervezet formában ismerhető a kiírás, úgy tűnik, 2013.
december 9. - 2014. január 15. között pályázatokat lehet beadni. Mindkét célterületen a jogcím szempontjából szűkített
gépkatalógusban szereplő, kis- illetve nagyértékű technológiai berendezések, gépek beszerzése támogatott. A támogatásra fordítható keretösszeg összesen 60 milliárd Ft, ebből
− az állattenyésztés fejlesztésére 35 milliárd Ft. A keretösszeg legalább 25 százaléka kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó;
− az élelmiszer-feldolgozásra 25 milliárd Ft. A keretösszeg
legalább 25 százaléka kisértékű gépbeszerzésekre fordítandó;
A maximálisan igényelhető támogatás 250 millió Ft. A támogatás részleteit a Holstein Monitorban, honlapunkon olvashatják!
Terítéken a tejszektor
Az ország egyik legnépszerűbb agrár-szakmai műhelyében, a
K&H Csoport és szakmai partnere, az Agrár Európa Kft. által
jegyzett Agrár Klub előadás- és konzultáció sorozaton ebben
a hónapban a magyar tejtermelés és tejfeldolgozás dilemmáival foglalkoztak a szakemberek.
A vitaindító előadásokat a téma kiváló szakértői, Szajkó Lóránt, a Kisalföldi Mg Zrt. vezérigazgatója; Mélykuti Tibor, az
Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója, illetve Szommer Gábor,
a Fino Food Kft. kereskedelmi igazgatója tartották. Ezt követően szakmai vita bontakozott ki, amely ugyanúgy érintette
a versenyképességi, mint az együttműködési problémákat.
Terítékre kerültek azokat a termelési modellek, amely a világ különböző térségeiben a tejtermelésben működnek, és
kiderült, hogy szemben az osztrák vagy az ír modellel, nálunk a nagyüzemek leginkább az amerikai, a nagyüzemi, kukorica szilázsra alapozott technológiát alkalmazzák, illetve
a felé haladnak. Azért kell így fogalmazni, mert az amerikai
tejtermelők számos területen messze előttünk járnak. Ilyen
például a tevékenységek teljes szétválasztása, a szakosodás.
Az amerikai farmer, a vállalkozás a kulcstevékenységekre koncentrál, a többit kiszervezi. Marad a takarmányozás:
takarmánykiosztás és -felvétel nyomonkövetése, a fejés, a
tartás, a tehénkomfort biztosítása, a napi állategészségügyi
protokollok biztosítása. Viszont kiszervezi a növendéknevelést, a szaporodásbiológiát, a takarmányreceptúra készítését
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és a takarmányvizsgálatot, a takarmány alapanyagok beszerzését, az állatok lábápolását, az állatorvosi felügyeletet
(protokollok kidolgozása és ellenőrzése), a földművelést. Így
érhetők el az olyan kiváló mutatók, mint a termelékenység
(1 millió kg tej/foglalkoztatott) a 174 tejelő nap, 10-12 ezer
kg tejtermelés.
Az igen magas genetikai szinten lévő tejelő állomány ezzel
a technológiával tudja a benne rejlő adottságokat leginkább
kihasználni.
Többen felvetették, hogy a több lábon állás, illetve a saját takarmányigény megtermelése nélkülözhetetlen a rentábilis
működéshez. A bemutatkozó vállalkozások nem csak takarmányt, hanem árunövényeket is termelnek, ami ugyanúgy jól
szolgálja a gazdálkodás kiegyensúlyozását, mint a tenyészállat értékesítés, a biogázüzem vagy a trágya egyéb hasznosításai. A feldolgozók elpanaszolták, hogy nyerstej külföldre
való értékesítése igen nehezen kezelhető ár és mennyiségi
versenyt támaszt velük szemben. Elég arra gondolni, hogy
napjainkban közel 30 százalékkal lehet drágábban eladni a
tejet külföldre, mint a belföldi piacon, amit a forint gyengülése még tovább emel.
Tresó István, a K&H Bank Zrt. Agrárüzletág vezetője emlékeztetett, hogy most bár egyértelműen konjunkturálisak a jelek
a tejtermelésben, nem volt rég, amikor 55 forintos tejárat és
jelentős állomány-csökkenéseket éltünk meg.
Többen szóba hozták, hogy a hazai piac egyre inkább függ
nem csak az európai, hanem a világpiaci folyamatoktól is.
A világ tejpiacai trendjeinek indikátora az új-zélandi Global Dairy Trade (GDT index) aukciós árindexe. Az ezzel való
együttmozgás az EU tejkvótájának 2015. évi kivezetése után
még inkább szoros lesz. A kvóta utáni időszakra vonatkozó
várakozások vegyesek mind a tejtermelők, mind a tejfeldolgozók oldalán. Egyik oldalról a világpiaci kereslet növekedése – úgy tűnik – tartósan szívja ki a feleslegeket kontinensünkről, tehát az esetleges kvóta utáni többleteknek is
lesz helye a harmadik piacokon. Ugyanakkor a magyar piacra most is nagy mennyiségben érkezik import tejtermék,
amelyek gyártói (például Németország, Lengyelország vagy
Ausztria) most is azon kis számú tagállam közé tartoznak,
akik magas szinten használják ki kvótájukat, és e korlát eltűnése után is tovább növelik termelésüket. Ez pedig azzal
a veszéllyel jár, hogy a mi piacunkra is többet akarnak majd
szállítani. Ennek veszélyét csökkenti, hogy ezekben az országokban is jellemzően olyan beruházások zajlanak, amelyek
világpiaci tömegcikkek előállítására irányulnak. Ezek ára
ugyanis jelentősen és tartósan magasabb, mint a közösség
belső piacán elérhető árak.
A kvóta utáni évek esélyét azok a közelben lévő exportpiacok
képezik elsősorban, ahová tovább növelhetjük kivitelünket.
Ilyen Olaszország, Románia, Horvátország, Szlovákia, de akár
Bulgária és Görögország is.
Az AgrárKlub résztvevői szerint a tejtermelőkre váró feladatok közül a takarmányozás fejlesztése, olcsóbbá tétele, a laktációk számának emelése, az egyéb technológiai fejlesztések, és
az együttműködések magasabb szintre emelése emelhető ki.
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A tejiparban, amely egyébként a legnagyobb veszteséget
felhalmozó élelmiszeripar szakágazat már évek óta, az elmaradt beruházások pótlása, az energetikai fejlesztések, a
kapacitások magasabb kihasználása a leginkább kritikus feladat. A nemzetközi példák egész sora bizonyítja, hogy az integráció, a szövetkezés erősítése nem kerülhető el a tejszektorban. Minden halogatás csak rontja a versenyképességet.
Már Európában is olyan elképesztő méretű szövetkezések
alakultak ki, amelyek meghaladják a teljes magyar termelés
és feldolgozás méretét.
A Klub résztvevői egyetértve fogalmazták meg, hogy a hazai
fogyasztó kulcsfontosságú a szektor számára. Tudatosodásának fejlődése felgyorsult, de további lépésekre lesz szükség
ahhoz, hogy az import tere tovább szűküljön a belföldi piacon. A magyar fogyasztó erős ár-érzékenységén szektoron
kívüli tényezők tudnak leginkább javítani. Ilyen a fizetőképességet javító minden beavatkozás, a közösségi marketing,
az ár-érték arányokkal kapcsolatos információk terjesztése.

Cél az állattelepek hatékony energiaellátása
Együttműködési megállapodást kötött az E.ON Hungária Zrt,
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) és a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (NAK) csütörtökön Budapesten a magyarországi állattenyésztők biogáz-kapacitásainak jövőbeni hasznosítása érdekében.
A megállapodást V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár, az E.ON részéről Winkler János és Illyés Péter igazgatósági tagok, valamint Győrffy Balázs, a NAK elnöke írta
alá. Az egyezséggel elinduló biogáz-projekt első szakaszában az eddigi legnagyobb felmérés készül a magyarországi
állattartó telepek optimális átalakításának és energiaellátásának lehetőségéről. A keletkező almos trágyából és szántóföldi melléktermékekből fejlesztett biogázzal hő- és villamos
energia termelhető, ezzel a lehető leggazdaságosabb módon
lehetne kielégíteni a telepek és a kapcsolódó létesítmények
energiaigényét. A bioüzemanyagok részét képezhetik a későbbiekben a kapcsolódó vágóhídi hulladékok és a telepen
elpusztult állatok sterilizálás után történő, a hatályos környezetvédelmi előírások szerinti megsemmisítése is.
Az egész országra kiterjedő kérdőíves felmérés 2014 januárjában történik. Ezt követi az energetikai igények felmérése,
a kapacitások becslése és méretezése, majd pedig a legalkalmasabb technológiai megoldások kiválasztása, a tervek
szerint akár már február végére. A projektben az energiaszakmai tudást az E.ON biztosítja nemzetközi tapasztalatok
integrálásával. Az együttműködés értelmében a vizsgálat
után még 2014 első felében döntenek a felek mintaprojektek
létrehozásáról, és – a próbaüzem tapasztalatainak függvényében – az országos fejlesztések megvalósításának lehetőségeiről. (Forrás: VM)
A kezdeményezés nem veszi figyelembe, hogy a marhatrágya más módon akár jövedelmezőbben is hasznosítható. De
érdemes lenne például német tapasztalatokat is figyelembe
venni, amikor ilyen széles körű biogáz melletti elkötelezettség kerül szóba. Ott már véget ért a biogáz-fejlesztések kora.
A gazdák véleménye aranyat érhet számunkra.

Tejteszt
A hőkezelés nincs hatással az ásványianyag-tartalomra, az
ultrapasztőrözött tej éppen olyan jó, mint a forralt. Hogy
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kiderítse, igaz-e az állítás a tudatosvasarlo.hu szúrópróbaszerűen, laboratóriumi keretek között tesztelt 12 különféle
tejet.
A tej ásványianyag tartalma a hőkezelés után változatlan marad, átlagosan legfeljebb 10 százalék vitamintartalom vész
el, ami nem is baj, mert a tejet nem a (hőérzékeny) C-vitamin,
hanem fehérje-, ásványianyag-, kalcium- és D-vitamin-tartalma miatt fogyasztjuk.
Éppen e tulajdonságai miatt gyermekkorban különösen fontos pillére az egészségnek a tejfogyasztás – olvashattuk egy
tejjel kapcsolatos országos felmérésről szóló beszámolóban.
A tej egészségre gyakorolt hatásáról pro és kontra, a különböző hőkezelési eljárásokról és a tej élvezeti értékét befolyásoló hatásukról már írtunk a TudatosVásárló.hu oldalon.
Most arra voltunk kíváncsiak, hogy ha legfontosabb célunk
a kiegyensúlyozott kálciumbevitel, akkor tényleg mindegy-e,
hogy melyik dobozt, üveget, zacskót emeljük le a polcról.
Mit vizsgáltunk?
Tesztünkben 12 különféle, különböző hőkezeléssel kezelt tejet vizsgáltunk laboratóriumi körülmények között. A tejeket
szupermarketekben, kisboltban és mozgóárustól szereztük
be. Mindegyik hőkezelési eljáráson (forralt, pasztőrözött,
ultrapasztőrözött, nagyon magas hőmérsékleten hőkezelt)
átesett típusból kétféle mintát küldtünk a Bálint Analitika
Laboratóriumba.
Mivel tejet részben a kalciumbevitel miatt fogyasztjuk és adjuk a gyerekeknek, ezért tesztünkben azt vizsgáltuk, hogy a
kalciumpótlás szempontjából mennyire optimálisak a tejek.
Mivel a kalcium felszívódását támogatja a magnézium és
hátráltatja a magas foszfortartalom, ezért a kalcium mellett
magnézium és foszfortartalmat is megmérettük egy liter tejre vonatkozóan. Mivel a D3-vitamin is fontos szerepet tölt
be a kalcium és foszfor felszívódásában és beépülésében,
ezért ezt is szerettük volna megméretni, de az általunk felkért egyik labor sem tudott tejből D3-vitamint mérni. A ásványianyag-tartalom mellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy
a szúrópróbaszerűen kiválasztott tejek mennyire biztonságosak a fogyasztók számára, ezért aflatoxin-tartalmukat is
megmértük.
Vizsgált anyagok: kalcium, magnézium, foszfor, aflatoxin
Eredmények
A vizsgált tejek ásványianyag-tartalma között nem volt számottevő különbség, tehát a különböző hőkezelési eljárások
valóban nincsenek hatással a kálcium-, magnézium-és foszfortartalomra. Mind a 12 tej kalcium-, magnézium és foszfortartalma megfelelő volt.
A tejben a kalcium és foszfor aránya 1,2:1, az optimális arány
azonban 1:1 lenne. Ezt az optimálisnak tartott arányt nem
kaptuk a laboratórium mérései alapján egyik tej esetében
sem. Öt tejnél 1,2:1 arány számolható, kettő tejnél (Spar saját márkás és Etyek) 1,1:1 arányt, öt tej esetében 1,3:1 arányt
kaptunk.
A Spar naturpur bio és az Etyek kimérős tejnek volt a legközelebb a kalcium-foszfor aránya az optimálishoz. A Spar
naturpur biotejnek nagyobb a magnéziumtartalma, mint az
Etyek kimérős tejnek, így vizsgálatunkban – ha kizárólag e
szempontokat vesszük figyelembe – a legjobb összetételű
tejnek a Spar naturpur biotejét tekinthetnénk.
A bevizsgált tejek aflatoxin-tartalma több esetben is kimutatható volt, de a határértéket egyik sem lépte át, tehát mindwww.holstein.hu
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egyik tej biztonsággal fogyasztható. A legmagasabb értéket
a Spar Naturpur bio tejben mértük, de még ez is jóval a határérték alatt volt. Vizsgálatunkkor 3 tejben (Cserpes, Milk
szlovákiai, Jásztej) még a kimutatáshoz szükséges minimum
értéket sem érte el az aflatoxin tartalom, ezért tesztünkben
ezek a tejek tekinthetők a legjobbaknak.
Mi a baj az aflatoxinnal?
Az aflatoxinokat penészgombák termelik. Leggyakrabban
földimogyoróban találjuk meg, de előfordul más élelmiszerekben (pl. szója, rizs, köles, kukorica, zab, bab, kávé), illetve a takarmányféleségekben is. A tejbe a szennyezett takarmányt fogyasztó állat testén keresztül jut be az aflatoxin.
Főleg a csapadékos, meleg égövi országokban gyakoriak
az aflatoxin-fertőzések. A gyártók felelőssége, hogy folyamatosan figyelemmel kísérjék a termékek, a takarmányok
aflatoxin-tartalmát. Bár hazánkban nem jellemző (bár nemcsak hazai kukorica aflatoxin-szennyezettség, de az extrém
meleg és aszályos időjárás, valamint egyes növényvédelmi
problémák (pl. rovarfertőzés) együttes hatására, a hazai termesztésű kukoricában is megjelenhet szennyezésként a penészgombák által termelt aflatoxin.
A biztonságos, határérték alatti aflatoxin-tartalmú tej termelésének feltétele a helyes takarmányozás, a lehető legalacsonyabb szennyezettségű alapanyagokból összeállított
takarmányok használata, a szemes kukorica rostálása és az
ún. toxinkötők alkalmazása – tájékoztat a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih).
Az egy főre jutó tejfogyasztás Magyarországon jelenleg évi
65 liter, ami 2–3 százalékkal kevesebb az utóbbi évekhez képest. Zsírtartalom tekintetében a 1,5 százalékos tejet választják legtöbben, ezt követik a 2,8 százalékos zsírtartalommal
rendelkező termékek. Előbbit a háztartások háromnegyede,
utóbbit a háztartások 60 százaléka vásárolja szívesen. Egy átlagos tejvásárló évi 31 alkalommal átlag 3 liternyi tejet vesz.
A takarmányok alapanyagai esetében az aflatoxin B1 megengedett határértéke 20 mikrogramm/kg, a tejelő tehén
takarmánykeverékek határértéke 5 mikrogramm/kg. Az
50 nanogramm/kg feletti mennyiségben aflatoxin M1-gyel
szennyezett tej nem kerülhet a fogyasztókhoz, ebben minden
tejtermelő vállalkozásnak fokozott felelőssége van. A szen�nyezett takarmány etetésével a tejben az aflatoxin 1 napon
belül megjelenik, a szennyezett takarmány elhagyásával 2-3
napon belül eltűnik. Heveny mérgezést csak nagy dózisok
(milligrammos nagyságrend) fogyasztása idéz elő (közepes
halálos dózisuk: 0,5–60,0 mg/testtömegkg).
Az aflatoxin nagyon nagy dózisban májkárosodást, daganatot okoz. Daganatkeltő hatása mérsékelhető antioxidánsok
(pl. flavonoidok) és minden „zöld színű zöldség” (brokkoli,
spenót, sóska, saláta), gyümölcsök, teafélék (zöld, fehér) fogyasztásával. A cikk biológus mérnök szakértő bevonásával
készült. (Forrás: Tudatos Vásárló)
Czerván: erősödő szarvasmarha-ágazat, növekvő tejtermelés
Megfelelő felkészüléssel megerősödhet a szarvasmarha-ágazat, miután az EU-ban 2015-től megszűnik a jelenleg működő tejkvótarendszer, amely tagországonként határozza meg
az évente előállítható tej mennyiségét - közölte az agrárgazdaságért felelős államtitkár.
Az ágazat az utóbbi években mindössze 80 százalék körül
használta ki a rendelkezésre álló, évi 2,1 milliárd kilogram6 Holstein Magazin

mos tejkvótakeretet, azonban a korlátok megszűnése nyomán várhatóan megélénkülő piaci versenyben „jó eséllyel
helyt állhatunk” - mondta Czerván György. Bár a 2014-2020
közötti időszakra csökken a európai uniós Közös Agrárpolitika költségvetése, Magyarország mégis csaknem 2 milliárd euróval többet kap, mint a jelenlegi időszakban. Ebből
a többletforrásból pedig akár a tejágazat is részesülhet. A
nyerstej-termelés aránya a mezőgazdasági kibocsátásból tavaly 6,8 százalék volt - jelezte.
Elavulttá vált
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a tejkvóta bevezetését még a második világháború utáni élelmiszerínség nyomán sok országban hirtelen felfutó tejtermelés váltotta ki,
ami túltermeléshez vezetett. A rendszer azonban mostanra
okafogyottá vált és a kvóta már nem jelent valódi termelési
korlátot a tagállamok többségében. A világpiacon egyre növekszik az élelmiszereken belül a tejtermékek iránti kereslet.
A hazai tejtermékek elsősorban a környező országokban, valamint az arab piacon hódíthatnak.
A szarvasmarhatartás iránti kedv jelenleg is erősödik, és
adott esetben akár húzóágazat szerepre is alkalmassá válhat - mondta Czerván György. A két évvel ezelőtti 691 ezerről 758 ezerre növekedett az állatszám, amely a következő
években tovább gyarapodhat. A tárca idén az állattartóknak
hozzávetőleg 40 milliárd forint támogatást nyújtott különböző forrásokból. Fő törekvés, hogy a növénytermesztés és az
állattartás közötti aránytalanság mérséklődjön, az állattartás által több vidéki család jusson megélhetéshez. A nagyobb
tehénszám, a több tej a belföldi fogyasztás növekedését is
elősegítheti. Ez annál is inkább indokolt – hangsúlyozta az
államtitkár –, mert a jelenlegi évi fejenkénti 152 kilós tej- és
tejtermékfogyasztás elmarad az uniós átlagtól.
EU piaci áttekintés
Az Európai Bizottság november 21-én tette közzé az EU tejpiacáról készített legfrissebb áttekintését. A grafikonok alapján a helyzetkép a következő szerint foglalható össze:
Az EU-28 együttes tejkibocsátása 2013 első 8 hónapjában
0,8 százalékkal csökkent, 2013 áprilisa és augusztusa között pedig 0,18 százalékkal növekedett az előző év hasonló
időszakához képest. Ezen belül egy év alatt Horvátországban és Portugáliában 10-20 százalék közötti visszaesés,
Németországban, Írországban és Lettországban egy 6-10
százalékos, Észtországban 10 százalék fölötti növekedés, a
többi tagországokban pedig néhány százalékos csökkenés
következett be. A nyerstej egyenértékre számított átlagos,
súlyozott világpiaci termékárak ez év eleje óta mintegy 20
százalékkal emelkedtek, néhány százalékkal alatta maradtak
viszont a 2007 végén, illetve 2008 elején mért rekordszintnek. A Közösségen belül 2013 szeptemberében termelők
a legalacsonyabb árat Romániában (27 cent), Litvániában
(31,5), Lengyelországban (32,6) és Magyarországon (33,0),
a legmagasabbat Írországban (42,3 cent), Görögországban
(44,1), Finnországban (48,5), Máltán (52,3) és Cipruson
(57,1) kapták.
A feldolgozott termékek közül az elmúlt évhez képest, az EU
átlagában a tejpor ára emelkedett a legnagyobb mértékben
(15-20 százalékkal), de szeptember-októberre – bizonyos
hullámzás után – a vaj és a savópor átlagára is jóval meghaladta az elmúlt évi szintet.
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A legutóbbi 6-7 év világexport forgalmában a sovány tejpor esetében Óceánia, a vajnál és a sajtoknál az EU érte el a
legmagasabb átlagárat, bár a vaj esetében időnként az USA
tört az élre. Ez év szeptember októberében a legmagasabb
exportár sovány tejpornál 4.650,- USD, vajnál 5.440,- USD,
teljes tejpornál 4.960,- a sajtoknál pedig 5.360,-USD volt.
Az export mennyiségeket tekintve Új-Zéland 2013-ban vajból másfélszer annyit (162.400 t), teljes tejporból több mint
kétszer annyit (820 ezer t) szállított külföldre, mint a másik
három nagy exportőr (EU, USA és Ausztrália) együttvéve, a
sajtexportban viszont az EU kivitele (587 ezer t) ugyanan�nyit tesz ki, mint a másik három körzeté együtt. A vaj importőr országok között Oroszország (50 ezer t) és Mexikó (32
ezer t) áll az első, illetve második helyen, sőt az EU és az USA
is vásárol bizonyos mennyiséget, a sajtokból a legnagyobb
vásárló Oroszország (239 ezer t), a második helyen pedig az
USA áll (177 ezer t), míg a teljes tejpor importot csaknem
egyedül Kína veszi fel.

Írország tejkibocsátása 0,9 százalékkal a kvóta fölött
Az Agriland hírmagazin november 15-i számában közölt tudósítás szerint Írországban a jelenlegi kvótaév első 7 hónapjában előállított tejmennyiség 0,9 százalékkal meghaladta az
ország számára a teljes évre megállapított kvótát. Ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt év októberének végén az ír
termelés még 2,8 százalékkal az éves kvóta alatt maradt, akkor az ország kvótatúllépése ebben a szezonban nagy valószínűséggel meghaladja a tavalyit. Ez pedig jelentős összegű
büntetést von maga után, hacsak az ír tejtermelőknek a következő hónapokban nem sikerül egy szigorú önkorlátozást
alkalmazniuk. Bár a termelés ilyen alakulása nem volt váratlan, Simon Coveney mezőgazdasági miniszter fontosnak tartotta felhívni a tejtermelő gazdák figyelmét erre a veszélyre.
„Bár a legutóbbi szezonban sikerült elkerülnünk a kvótatúllépés miatti büntetést, a 2011/12. évi szezonban viszont az
1,05 százalékos túllépés közel 16 millió eurós büntetést vont
maga után. Tejtermelésünknek az utóbbi hónapokban bekövetkezett túlzott bővülése ismét súlyos következményekkel
járhat” – mondta a miniszter. Ezért az ír termelőknek a termelés felfuttatásával mindenképpen meg kell várniuk a kvótarendszer teljes kifutását, mivel a 2013. áprilisi 0,75 százalékos kvótabővítés után a kvóták már minden országban
változatlanok maradnak.
Ugyanakkor az Ír Farmerszövetség arra figyelmeztet, hogy a
felesleges tejmennyiség országhatáron túlra történő illegális
értékesítése – amely az utóbbi hónapokban Észak-Írország
vonatkozásában igen jelentős méreteket öltött – nem a legjobb megoldás a kvótatúllépés elkerülésére.
Azon országokban, akik kvótájukat magas szinten használják ki, mindig gondolni kell a büntetés elkerülését célzó manipulációkra. Ilyen ez az illegális export, vagy – ahogy arra
korábbi számainkban már többször utaltunk – a lengyelek
feltűnően alacsony felvásárlási aránya.
Olasz többségi tulajdon a szlovéniai Agroind Vipava Vállalatban
A Serbia-Times angol nyelvű szerbiai hírportál november
5-én arról számolt be, hogy az elsősorban Mozzarella típusú
sajtok gyártására szakosodott olasz Trevisanalat tejfeldolgozó vállalat többségi tulajdont szerzett a Mlekarna Vipava
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szlovéniai tejfeldolgozó cégben. A tranzakció összegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A tulajdon átruházás nyomán biztosítható a Szlovénia észak-nyugat gorenjskói körzetének termelői által előállítandó tej folyamatos felvásárlása,
mivel a közeli jövőben a szlovén vállalkozás is megkezdi a
Mozzarella sajtok gyártását. Ezzel Szlovénia második legnagyobb tejforgalmazó vállalkozása is külföldi tulajdonba
került, miután a francia Lactalis ez év elején megvásárolta a
Ljubjanske Mlekarna céget. A Vipava Mlekarna 15-20 fővel
beinduló új egysége továbbra is gyártja a cég eddigi legfontosabb termékét, a csípős ízesítésű Nanoski sajtot, amely
Szlovénia egyetlen védett eredet-megjelölésű terméke. A
tejtermelő egység értékesítése lehetővé teszi az anyavállalat
(Agroind Vipava) számára, hogy rendezze az adósságait, és a
továbbiakban a borászati termelésre koncentráljon.
Egyre közelebb ér hozzánk a fúziós hullám.

A Lengyel Élelmiszergazdasági Bank véleménye az ország tejtermelésének jövőjéről
Az élelmiszeripar kérdéseivel foglalkozó Portal Spozywczy
lengyel nyelvű hírportál november 10-i száma közölte
Bartosz Urbaniak-nak, a Lengyel Élelmiszergazdasági Bank
(BGZ) igazgatójának a VI. Lengyel Élelmiszerpiaci Fórumon
kifejtett véleményét az ország tejtermelésének jövőjéről. Az
igazgató szerint a tejipar konszolidációját illetően semmit
sem lehet pontosan előre jelezni. Példaként megemlítette,
hogy Dániában gyakorlatilag két nagyvállalat végzi az országban termelt tej feldolgozását, Dél-Európában viszont
egy országon belül több száz feldolgozó is megél egymás
mellett és mindkét rendszer működőképes.
A Bank összehasonlító elemzései szerint a lengyel tejtermelés európai összehasonlításban alacsony költséggel dolgozik.
A Podlasie-i térségben egy liter tej előállítási költsége csak
2-3 centtel magasabb mint Új-Zélandon, amely a legolcsóbban állítja elő ezt a terméket. Az alacsony költségekből kiindulva Lengyelországnak a kvótakifutás után feltétlenül
célszerű bővítenie a tejtermelését. Az ország tejiparának
konszolidációjához azonban a termelők és értékesítők közötti teljes összhangra, valamint állami szervek és szakmai
egyesülések hatékony közreműködésére, azaz a piac megfelelő szabályozására is szükség van. A termelés sikere szempontjából nagyon fontos a kifogástalan minőség, valamint a
saját márkákkal, ezen belül helyi specialitásokkal való piaci
megjelenés, mivel az utóbbiakat magasabb áron lehet értékesíteni, mint a valamennyi szupermarketben kapható tömegtermékeket.
Szóval. Szakosodott pénzintézetük van! A termelés és feldolgozás konszolidáció egyaránt gyorsuló szakaszban van. Kibocsátásuk mindenképpen növekedni fog.
A szlovákiai tejtermelés aktuális problémái
A mezőgazdaság problémáival foglalkozó szlovák nyelvű hírportál, a Pol’no info november 19-i helyzetelemzése szerint
Szlovákia fejőstehén állománya 2012-ben 2,4 százalékkal
(152 ezer főre) csökkent.
Ugyanakkor az egy tehénre jutó tejhozam 6.300 literes rekordmagasságba emelkedett. Mindemellett a termelés fenntartása, a feldolgozók által fizetett erősen nyomott árak, az
emelkedő költségek és a bizonytalan agrárpolitika miatt
egyre nehezebb. Az állattartók csak úgy tudnak versenyben
2013/5

Egyesületi élet
maradni, ha olyan tevékenységekkel igyekeznek költségeiket
csökkenteni, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a tejtermeléshez. Egy 400 tehenes turdosini telep vezetője például elmondta, hogy az egyik legnagyobb költségtényezőt a
fejőberendezések tisztítása képezi, amelyhez hagyományos
módszert alkalmazva óránként 3500 liter (ivóvíz minőségű)
vízre van szükség, ami igen drága Szlovákiában. Nagynyomású berendezéssel viszont a tisztítás 600 liter vízzel megoldható. Ez annyit jelent, hogy a nagynyomású tisztítóberendezés alkalmazása esetén a telep havonta közel 140 euróval,
vagyis évente több mint 1600 euróval tudja csökkenteni a
mosóvízre fordított kiadásait.

A Danone Románia beruházása a romániai tejtermelés
fejlesztésébe
A BusinessReview, angol nyelvű romániai hírportál október
31-i tudósítása szerint a Danone Romania a HeiferRomania
Alapítvánnyal közösen három év alatt 2 millió eurót fektet be
az ország hátrányos helyzetű körzeteiben működő kistermelők „társadalmi-gazdasági támogatási programjába”.
A program keretében évente 170 Holstein-Fríz tehenet és 16
mobil fejőberendezést helyeznek ki (ingyenesen) különböző
falvakba, többek között a Kovászna-megyei Bölön községbe.
A 2012 októberében elkezdődött „Esély a családnak” program elsődleges célja a kistermelők ösztönzése és támogatása
annak érdekében, hogy az uniós követelményeknek megfelelő minőségű tejet tudjanak előállítani és az együttműködés révén jövedelmező tejtermelést alakítsanak ki. A programban résztvevő gazdák ingyen kapnak egy tehenet azzal
a feltétellel, hogy később felnevelnek, és szintén ingyenesen
egy másik rászoruló család rendelkezésére bocsátanak egy
vemhes üszőt. A programban jelenleg mintegy 800 család
vesz részt, akik nemcsak tehenet, hanem ingyenes képzést
és berendezéseket is kapnak.
Ugyanakkor – a Romaniai Daily New, angol nyelvű hírportál
arról számolt be, hogy gyulafehérvári Albalact vállalat ez év
első 9 hónapjában az árbevételét 25 százalékkal (68 millió
euróra), nyereségét pedig csaknem a kétszeresére (1,2 millió
euróra) növelte az előző év hasonló időszakához képest.
A program csupán csepp a tengerben, mivel – amint arról
korábban többször is beszámoltunk – Romániában mintegy
800 ezer olyan 1-2 tehenet tartó gazda működik, akiket a
termelés kényszerű feladásának veszélye fenyeget. Ezeknek
a kistermelőknek az anyagi helyzete ugyanis nem teszi lehetővé, hogy az uniós követelmények teljesítéséhez szükséges
berendezéseket beszerezzék.
Tejhasznú tenyészüszők exportja Romániából Kínába
A Gazeta de Agricultura, román nyelvű hírmagazin november 3-án meglepő, sőt szenzációsnak mondható hírt közölt:
Daniel Constantin, román mezőgazdasági miniszter jegyzőkönyvet írt alá az illetékes kínai hatóságokkal arról, hogy
Románia a következő 7-10 évben 500 ezer, azaz ötszázezer
tejhasznú tenyészüszőt exportál Kínába.
A Baltata Romaneasca (román pettyes) fajtához tartozó tenyészállatok tervezett értéke összesen 500 millió eurót tesz
ki. Ez egy óriási lehetőség és óriási kihívás a román mezőgazdaság számára. A Romániai Szarvasmarhatartók Egyesületének alelnöke, Haller Zoltán, Brassóban úgy nyilatkozott,
hogy egyéves üszőkről van szó, amelyeknek ára egyenként
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egyezer euró. Az első szállítmány (mintegy 4-5 ezer üsző)
a jövő év januárjában indul útnak az ázsiai országba. Haller
Zoltán hangsúlyozta, hogy Románia az első olyan európai – a
világon pedig Ausztrália, Új-Zéland és Uruguay után a negyedik – ország, amely továbbtenyésztés céljából szarvasmarhákat exportál Kínába.
Grandiózus terv, amihez csak gratulálhatunk Romániának.
A megvalósítás azonban nagyon komoly összehangolást
igényel, kérdés, hogy Románia tudja-e azt teljesíteni. Azt is
érdemes lenne megvizsgálni, hogy az akció keretében nem
adódik-e valamilyen magyar „bedolgozási” lehetőség.

Jelentős tartalékok a szarvasmarha takarmányozás hatékonyságának javításában
A The Dairy Site hírportál november 26-án beszámolt a
Wageningenben tartott nemzetközi szarvasmarha takarmányozási szimpóziumról, amelyen több országból összesen
230 szakértő vett részt. A tejhasznú szarvasmarha takarmányozásnak a világ különböző körzeteiben alkalmazott rendszereit összehasonlítva a szakemberek leszögezték, hogy világszerte nagyon jelentős tartalékok vannak a takarmányozás hatékonyságának javításában.
Ezt egyértelműen bizonyítja az a tény, hogy Európában és
Észak-Amerikában a világ fejőstehén létszámának 10-15
százalékát tartják, amely tehenek a globális tejtermelés közel
50 százalékát adják.
Ugyanakkor Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában a takarmányozási hatékonyság sokkal alacsonyabb, a tejfehérje-tartalomra korrigált tejmennyiség (FPCM) egy kilogrammjára
viszont kettő-hétszer magasabb széndioxid kibocsátás jut a
felhasznált takarmányok alacsonyabb emészthetősége miatt.
A részvevők rámutattak arra, hogy a takarmányi betakarítási
időpontját, szecskanagyságát, tartósítási módját és keverési
arányait helyesen megválasztva a takarmányok hasznosulása nagymértékben javítható. Karl-Heinz Südekum professzor,
a Bonni Egyetem részéről kiemelte, a takarmányadalékok
fontosságát.
A helyes takarmányozás nemcsak a tejleadás mennyiségét
növeli, de hozzájárul a fejőstehenek egészségi állapotának
és kondíciójának javításához is, ami végső soron ugyancsak
a termelés növekedéséhez és a költséghatékonyság javításához vezet.
A tejtermelő telepeken keletkező metángáz hasznosítása az USA-ban
A Dairy Today Magazine november 19-i számában közölt
riport szerint az USA-ban mindössze 200 olyan tejtermelő telep működik, amely begyűjti és hasznosítja a tehenek
emésztése során keletkező metángázt, holott ezzel jelentős
költségmegtakarítást lehetne elérni. Egyes európai országokban az ilyen telepek áramszükségletének akár 80 százalékát is anaerob áramfejlesztőkből biztosítják, több mint
60 év óta kidolgozott technológiával. A New Jersey államban
működő Pennwood Farms 600 tehenes telepén a gázbegyűjtő és áramfejlesztő üzemet egymillió dolláros állami támogatásból és USDA hitelből építették fel. Ez működteti a 180
kilowatt teljesítményű generátort, és az egész farm szükségletét fedező mennyiségű elektromos áramot termel. Emellett
trágyát is termel és a farm számára évi 60 ezer dolláros megtakarítást eredményez.
www.holstein.hu
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A borjú- és üszőnevelés a gazdaságosság alapja
– Bonafarm szakmai nap –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Régi bábolnás hagyomány, hogy a nagy múltú takarmányipari
cég szakmai konferenciára hívja a gazdákat. Így volt ez október
8-án is, amikor a tejelő szarvasmarha-ágazatban tevékenykedő
partnereit várta a vecsési Airport Hotel Stációba a BonafarmBábolna Takarmány Kft. A rendezvény tematikája a borjak táplálását járta körül, de a közel száz érdeklődő az ágazat jövőjével
kapcsolatosan, valamint gyakorlati takarmányozási és szemléletmódbeli kérdésekben is új, hasznos információkkal térhetett
haza.

léte, megszűnik az ágazat, ott azt a legritkább esetben élesztik
fel újra. A szarvasmarha állományt tekintve az elmúlt évtizedek
csökkenő tendenciája megállni, növekedni látszik, s a tulajdonosi arány a gazdasági szervezetek felé tolódik el.
A tejágazat piaci helyzetét értékelve elmondta: az EU-ban és a
világban is érzékelhetően nő a kereslet a tej és tejtermékek iránt,
a magyar tejtermelés igenis versenyképes, elég a koncentrált állományainkra, azok tejminőségére, a fejlett telepi technológiára
és a modern genetikára gondolnunk. Igaz, az EU termelésének
mindössze 1%-át adjuk. Tejelő állományunk 1, tejtermelésünk
4%-kal emelkedett egy év alatt, a hazai felvásárlás a termelés
74%-a. Nyerstej exportunk főleg Olasz- és Horvátország, Románia felé jelentős (18-20%), s külkereskedelmi mérlegünk
is közel kiegyenlített, de még negatív. Itt is tarol az alapanyag
export túlsúlya. A nyerstej felvásárlási átlagára bel- és külföldi
viszonylatban 28% különbséget mutat.

Tej és tejtermékek külkereskedelmének
egyenlege Magyarországon 2004-2013

Kádár Péter megnyitója után elsőként dr. Wagenhoffer Zsombor vázolta a szarvasmarhaágazat jelenlegi és várható jövőbeni
helyzetét. Versenyképes állattenyésztésünk alapjait a tenyésztőszervezetek versenyképes tenyésztési programjainak működtetésében látja, melyet a modern tenyésztési módszerek alkalmazásával segíthetünk. A tenyészállat-előállításban és kereskedelemben regionális vezető szerepünket meg kell őriznünk, de
(régi)-új piacok nyitásával a jelenlegi kereslet-beszűkülés hatása
tompítható lehet. Fontos lenne, hogy árutermelésünk (tej, hús)
hazai előállítású, tenyésztésű haszonállatokkal történjen. Döntő
problémaként értékelte a növénytermesztés és állattenyésztés viszonyát, az ágazatok helyzetét. Nem csak a jól ismert, ágazatok
közötti arányeltolódás okoz szerkezeti problémát, de ma már a
takarmánybázisok megtartása is gond lehet. Középtávon az állattenyésztés 40-45%-os arányát kell szem előtt tartanunk. Ez ma
38,5%. Ha más európai országokkal vetjük össze az állattenyésztésünk részesedését a mezőgazdaság teljes kibocsátásából, akkor
nem olyan rossz a helyzet, hiszen ez hazánk esetében 35%, az
EU27 átlaga 41%. Franciaországban mindez nálunk is kevesebb,
34%, viszont a feldolgozott termékek aránya jelentősebb.
A MÁSz célja, hogy azok a tenyésztők, akik évek, évtizedek
óta jól és tisztességesen termelnek, fenntarthassák tevékenységüket. Egyre több cégnél jelentkezik problémaként, hogy a növénytermesztés nem támogatja az állattenyésztést. A tapasztalatok szerint, ahol egyszer megkérdőjeleződik az állattenyésztés
10 Holstein Magazin
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A csökkenő kereslet a húsmarha piacán (török, orosz) felértékeli
régi – olasz, görög, horvát, osztrák – piacainkat, hiszen a tenyészállat exportra itt is rányomta bélyegét a Schmallemberg vírus
megjelenése. Új, bizonytalan piacok is érdeklődnek: Libanon,
Maghreb, Grúzia, Azerbajdzsán. Viszont még nincs ok panaszra,
mert a felvásárlási árak még mindig az elmúlt öt év átlaga felett
vannak. A KAP-ot tekintve 2014-ben is várhatóak közvetlen kifizetések, 2014-2020 között a hazai forrás várhatóan emelkedik.
Dr. Orosz Szilvia az ÁT Kft. takarmánylaborjának vezetője első
előadásában az elmúlt féléves tevékenységükből leszűrt tapasztalatok és mintákból származó adatok alátámasztásával hívta
fel a figyelmet a jövőben megtermelendő tömegtakarmányainkban lévő rejtett kapacitások jobb kihasználásának lehetőségére.
Ugyanabból az alapanyagból odafigyeléssel, a munkaszervezés
optimalizálásával pluszköltség nélkül növelni tudjuk tömegtakarmányunk lebontható és emészthető szervesanyag-tartalmát,
s csökkenthetjük a hozzáadott takarmánykomponenseket. A tehén testkapacitása és szárazanyag-felvevő képessége természetesen meghatározó, de a tömegtakarmány fizikai szerkezete és
2013/5

megbí zható védele m

IBR ?

BVD ?

Bovilis IBR Marker élő
3 hónapos kortól
i.m., vagy i.n.

6 hónap

8 hónapos kortól

6 hónap

Termékenyítés
előtt 4 héttel

4 hét

6 hónap

6 hónap

07-2013-IBR-HUN-JA-07-2013

Bovilis BVD

6 hónap

A 15 hónaposnál idősebb, Bovilis BVD és Bovilis IBR marker élő vakcinákkal
külön-külön alapimmunizált szarvasmarhák 6 havonkénti emlékeztető oltása
során a két vakcina keverhető és együtt befecskendezhető.

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

Intervet Hungária Kft.,* az MSD Animal Health tagja

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8., Millenium Tower III., 3. emelet.
Telefon: + 36 1/439-4540 ● Fax: + 36 1/439-4549
www.msd-animal-health.hu ● info.hungary@merck.com
*A Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA leányvállalata.
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a 2012. évi betakarítású silókukoricaszilázsok esetében (185 minta):
•

480 g szárazanyag/ 1 kg tej (1,4 kg szilázs/ 1 kg tej)

•

450 g szárazanyag/ 1 kg tej (1,3 kg szilázs/ 1 kg tej)

•

a különbség: 0,1 kg szilázs /1 kg tej

•

Telep: évi 4millió liter tej termelésekor, napi 11.000 kg
tej (400 fejt tehén, 27,5 kg/nap/tehén fejési átlag mellett)
– a többletigény kb. 400 tonna silókukoricaszilázs/év (jó talajon: 30 tonna/ha = kb. 13 hektár)
– 80 tonna szemeskukorica lenne értékesíthet
évente abból a veszteségbl, ami a potenciálistól
gyengébb emészthetség miatt a trágyára kerül a
silókukoricából.

Az Ig G szint

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.  Takarmányanalitikai Laboratórium  Gödöll

Példa a kukoricaszilázs laktációs nettó energia tartalmának változására a
szárazanyag-tartalom és a CSPS-érték függvényében

g/kg
350
350
350

A kolosztrum antitest garnitúrája:
NEl HU CSPS Differencia Tej diff.**
MJ/kg
sza.
-80-85
% Ig%G kg/tehén/nap
6,07
95
-0,8
-0,4
-6,248-10 % Ig97 A
6,59
103
0,4
- 5-12 % Ig M

CSPS

NEl MT*

%
40
50
70

MJ/kg sza.
6,42
6,42
6,42

g/kg
350
350
350

Szárazanyag
Keményít

CSPS
Keményít emészthetség
Emészthet keményít.
Keményít kiürülés a bélsárral

6 kg/nap sza. silókukorica szilázs
365 nap
500 tehén (6 kg/nap sza. kuk. szilázs)
szemes kukorica: 90% sza, 70% keményít
6 tonna szemes kukorica/ha

70
92,8
325

350
350
40
76,6
268
56,7
340,2
124
62
99
16

g/kg tak.
g/kg sza.

%
%
g/kg sza.

g/kg sza. szilázs
g/nap
kg/év
tonna keményít/év
tonna szemes/év
ha szemes kukorica

A rostfrakciók bendőbeli lebonthatóságának jelentőségét is
26
hangsúlyozta az előadó.

Egy hazai 400-as tehenészet példáján mutatta be, hogy pusztán a
5
tömegtakarmány emészthetőségének javításával, a takarmányértékesítés növelésével mit tudnánk megtakarítani vagy értékesíteni.
Felvetette a keményítő eddigiektől eltérő megközelítését is. Ma
Magyarországon fő tömegtakarmányunk, a kukoricaszilázs átlagos évet (35% sza., 35% keményítő) tekintve, 20 kg/tehén adagban etetve napi 2,5 kg keményítőt biztosít a tejelő tehenünknek.
Ez az összkeményítő bevitel 40-45%-a.
A keményítő bendőbeli lebonthatóságának 75-85%-ra történő
emelésével elérhető lenne, hogy a tehén által naponta felvett
5,5-6,5 kg keményítőből 4-5 kg keményítő a bendőbaktériumokat táplálva fermentálódjon a bendőben, s 1,5 kg-nál több ne
kerüljön a vékonybélbe. Ehhez viszont megfelelően érett és roppantott (70% felett) szilázst kell biztosítanunk, enélkül a szükségletet hozzáadott abrakkal kell fedeznünk. Miért is fontos a
szemroppantottság? Mert a keményítő emészthetőségét döntően
(a sza.tart. mellett) befolyásolja, s a ’szemroppantottsági pontszámmal’ (CSPS) fejezzük ki: a 4,75 mm lyukméretű szitán áthullott – kellően roppantott – anyag keményítőtartalma az összkeményítőtartalomhoz képest.
Látványos példaként hozta fel:
a 40
és a 70%-os szemroppan„Borjak
felnevelésének…”
tottság között a különbség 1,2 kg tej/nap/tehén, s csak ez több
millió forintos tejbevétel kiesést jelenthet.

Szárazanyag Keményít

A trágyával kidobott keményít éves mennyisége

Korszer paraméterek: a rost differenciált megközelítése
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.  Takarmányanalitikai Laboratórium  Gödöll

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.  Takarmányanalitikai Laboratórium  Gödöll

A nem használt paraméter: takarmányértékesítés

Emellett a keményítő egy része a bélsárral ürül, s ez is jól mérhető:
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.  Takarmányanalitikai Laboratórium  Gödöll

a bendőben lebontható- és emészthető szervesanyag-tartalma
fogja meghatározni a tényleges termelést, s annak költségeit. A
lignifikált, nehezen bontható tömegtakarmányokból még nagy
takarmányfelvétel esetében sem várható hatékony tejtermelés.

TMR átlag
(230 db)

NDF Javasolt értéke a termel TMR-ben min. 30%sza.
ADF Javasolt értéke a termel TMR-ben min. 19%sza.
Hemicellulóz Javasolt értéke a termel TMR-ben min. 11-13%sza.
Cellulóz Javasolt értéke a termel TMR-ben min. 15-16%sza.
NDFd:
A tömegtakarmány vagy TMR NDF-tartalmának bendbeli lebonthatósága,
%-ban kifejezve.
Javasolt értéke a TMR-ben: minimum 55%.
Bendben lebontható NDF:
A tömegtakarmányok vagy takarmányadagok NDF-tartalmának bendben
lebontható része, g/kg sza mértékegységben kifejezve.
Javasolt értéke a TMR-ben min. 17%sza., min. 4000 g/nap/tehén.

357 g/kg sza
203 g/kg sza.
149 g/kg sza.
171 g/kg sza.
55%

195 g/kg sza.

Az adatok az ÁT Kft. Takarmányanalitikai Laboratóriumából származnak, nem hivatalos átlagérték

Éliás Dávid a Bonafarm-Bábolna Takarmány vezető szarvas29
marha szaktanácsadója a borjak felneveléséről tartott átfogó
összegzést. Kiemelte a föcstejitatás koraiságának meghatározó
szerepét, a kolosztrum mennyiségének és magas immunglobulin koncentrációjának fontosságát. A borjú születését követő 5-6
órában 2-2,5 litert, a következő 5-6 órában ugyanezt a mennyiséget meg kell itatnunk állatainkkal. Ellést követően a kolosztrum
IgG szintjének el kell érni az 50g/liter szintet, ezt különböző refraktométerekkel ellenőrizhetjük.
Az ellés utáni fejések számával az immunglobulinok aránya rohamosan csökken: a 2. fejéskor az elléskori szint 60, harmadik
változása
a születést követen
fejéskor csak 30-40%-a mérhető. A borjú vérében 15mg/l Ig ellenanyag szintet kell biztosítanunk.

* MT: a Magyar Takarmánykódex szerint számolt érték
**Napi adag: 20 kg/nap kukoricaszilázs, továbbá 1 liter tej termelésének laktációs nettó energia szükséglete 3,1 MJ NEl/liter

•40%-os CSPS-érték esetében a 70%-os roppantottsági állapothoz képest (nettó
energia alapon számolva).
•0,52 MJ/kg sza. különbség = 1-1,2 kg tej/nap/tehén

A többször ellett tehenek föcstejének Ig szintje magasabb, ezért
a termelt
fölösleget
érdemes lefagyasztanunk. Felhívta a figyelAz immunglobulinok csökkenése rohamos
az ellést
követően
met
a
nyelőcső-szonda
alkalmazására, s egy amerikai eredmény- 2. fejés 60%-ra
re, melyben 60oC-on 30 és 60 perc között kíméletesen pasztöri- 3. fejés 30-40 %-ra
27
zálják a föcstejet. Ennek itatásával a borjak szérum IgG szintEllést követően az Ig G szint érje el az 50 g/liter szintet!!!

•1000 fejt tehénre 365 napra megközelíten 25-35 millió Ft termeléskiesés
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Az Alta Bizonyít!

Danensview Meteor Alice, Atlantis, Joyance • Danensview Farms Inc.; Tavistock, ON

AltaMETEOR 11HO10661

1 Küllem
Kanadában

#

Planet x Shottle
+3017
+2108
+65
+60

GLPI
Tej kg
Fehérje kg
Zsír kg

+3.11
+3.15
+1.88
+5.0

Küllem
Tőgy komp
Láb komp
Hasznos
Élettartam

Genomikusan értékelt

CDN Aug 2013

Alta5G 11HO11327

AltaKOOL x G W Atwood

USDA Aug 2013

+3267
+1143
+57
+66
+20
+20
+14
+111
Anya: DE-SU 9842-ET VG-86-2YR
02-07 2X 8559M 433F 5.1% 287P 3.4%

GLPI
Tej kg
Fehérje kg
Zsír kg
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Láb komp
Hasznos
Élettartam
CDN Aug 2013

+4.06
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USDA Aug 2013
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Egyesületi élet
je 25%-kal, a felszívódás hatékonysága 28%-kal emelkedett a
fehérjedenaturáció elkerülése mellett. A borjúnevelési technológiák részletezésénél kiemelte az abrak és rost bendőpapillák fejlődésére gyakorolt kedvező szerepét. Az indítótáp az első élethét
után adható (18% feh., 7% rost), a szénaetetést véleménye szerint viszont csak a választás előtti hetekben érdemes megkezdeni.
„Borjak felnevelésének…”

Az etetési technológia hatása a
bendpapillák differenciálódására

6 hetes borjú bendője, csak tejjel etetve

6 hetes borjú bendője tejjel, szénával etetve

6 hetes borjú bendője
tejjel, szénával, abrakkal etetve
Fotók Penn State University

Az utónevelés 75 napos kortól 6 hónapos korig tart, ezalatt indítótáp és széna etetését ad libitum javasolja a választást követő
egy hónapig. Technológiailag fontos a granulált indítótáp leváltása dercés nevelő táppal, szénás TMR készítése. A nevelőtáp
mennyiségét 2,50-2,80 kg-ban maximalizáljuk. Erjesztett takarmányokhoz szoktatunk az 5-6. hónaptól. Alapvető a friss, tiszta
itatóvíz biztosítása, célszerű a kiscsoportos tartás.
A holstein borjak nagy korai fejlődési eréllyel rendelkeznek, ebben az időszakban növekedésük elérheti a 900-1100 g/napot. 3-8
hónapos kor között nagyon fontos a fehérje ellátottság, mert ez a
tőgy mirigyhám fokozott fejlődését segíti elő.
A biztonságosan választható borjúnak 70-80 naposan el kell fogyasztania 1,3-1,5 kg tápot és 0,5 kg szénát.
Növendékneveléskor az ivaréréssel párhuzamosan az energiaés fehérjeigény is csökken, a tömegtakarmány aránya az adag
80-90%-át éri el. Az állatok várható szárazanyag felvétele az
ivarérés előtt 2,15% élőtömeg sza. kg/nap, ivarérést követően ez
1,65%-ra változik.
Az állatok fehérjeigénye az ivarérés előtt 14-15% nyersfehérje
cc, az ivarérést után 13-14%.
Az oldható fehérje (NPN) aránya minden időszakban a nyersfehérje 30-35%-a, a védett fehérje a nyersfehérje 25-30%-áig.
Kifejezetten fontos a túlkondíció elkerülése! Előadása végén kiemelte a növényi hatóanyagok fokozott felhasználását termékeik
fejlesztésében.
Schlosser István szaktanácsadó a Bonafarm-Bábolna Takarmány
Kft. borjú- és üszőnevelésben használható termékeit mutatta be.
Oratics Balázs a Bóly Zrt. csípőteleki tenyészetének takarmányozási vezetője saját borjúnevelési technológiájukat adta elő.
Az itt elkövetett hibák a telep eredményességét alapvetően határozzák meg, ezért a borjúnevelés minden lépése – elléstől a
választásig –szigorú protokoll szerint történik.
Az ellés a csak erre használt elletőboxban történik, ahol a tehén
csak az ellés ideje alatt tartózkodik, ellés után azonnal átkerül a
frissen ellett csoportba. Az ellés során és a későbbi involúciós
vizsgálatok, kezelések alkalmával a szülőútba nyúlni csak indokolt esetben szabad.
A leellett tehén drenchet kap – akkor is, ha az ellés és a tehén
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nem problémás –, s az ellés után szigorú napi ellenőrzés alatt
tartják a tehenet. Születés után a borjú azonnal(!) 3,5 l, 38 oC-os
föcstejet kap, s a jobb higiéniai feltételek, technológiai beavatkozások, sérülések elkerülése miatt kikerül a tehén alól a borjúmelegedőbe. 12 órásan kapja 2. adag kolosztrumát 2 l mennyiségben. Kiemelte a már említett nyelőcső-szonda életfontosságú
szerepét, hiszen az eszközzel még egy születéskor gyenge borjú
is a kellő időben és mennyiségben jut hozzá a föcstejhez.
A frissen ellett tehéntől az első fejéskor fejt föcstejet lefagyasztják, ha az anya klinikai tőgygyulladás tüneteit nem mutatja, diagnosztizált fertőzéstől mentes és a föcstej kolosztrométerrel mért
immunglobulin tartalma magas. A lefejt föcstejeknél rögzítik a
lefejés dátumát, a tehén ellésének számát és a mért kolosztrum
értékét.
Miért is célszerű a föcstejet gyűjteni és fagyasztani? Mert a lehűtött, elraktározott föcstejet itatási hőmérsékletre melegíteni
gyorsabb, mint a leellett tehenet kifejni. Emellett egy problémás
ellés esetén nincs is mindig lehetőség a föcstej lefejésére. A lefejt föcstejet osztályozhatjuk, s mindig a legjobb minőségben
itathatjuk a borjakkal. Az anya esetleges fertőzöttsége esetén
lehetőségünk van egészséges tehén föcstejét adni az újszülött
borjúnak.
A borjú a születését követő legkésőbb 24 óra múlva a melegedőből kikerül a borjúsorra, ahol pasztőrözött teljes tejjel itatják. 48
órán belül immunglobulin szint ellenőrzés történik vérvétellel
– totál protein kimutatása vérsavóból – ez a föcstejitatás kontrollja.
Az itatásos borjúnevelés alatt 1-24 napos korig emelkedő men�nyiségű pasztőrözött teljes tejet itatnak ad libitum granulált borjútáp adagolása mellett.
• 1-7 nap: 2×2 liter
• 8-14 nap: 2×3 liter
• 15-24 nap: 2×4 liter
• Granulált borjútáp adagolása (ad libitum)
24-56 napig 2×4 l tejpótlót itatnak, ezt a következő héten 2 literig csökkentik. Emellett csak granulált tápot (7% rost, 17% feh.)
etetnek. A stressz csökkentése érdekében 65-100 napig elnyújtott választási technológiát követnek. 6 hóig ’boci-mix’ etetése
(széna kiegészítés) következik magas rost- és fehérjetartalommal, majd bevezetik az erjesztett tömegtakarmányokat magas
lucenaszenázs adagolás mellett. A technológia alkalmazásával a
növendéknevelés időszaka rövidül, a beállítási költségek csökkennek.
Képekkel gazdagon illusztrált és látványos előadásában Szőnyi Viktor a felnevelés kérdéseit, igényeit a tenyésztői elvárások oldaláról közelítette meg. Az üszőnevelésnél elsődleges a
túlkondíció kialakulásának elkerülése a csontozat és ízületek
optimális fejlődése érdekében. Tapasztalatai szerint a mélyalmos tartástechnológia üszőknél megnyúló ízületi szalagokat, terülő, papucsos körmöket eredményez. Holsteinek esetén 13-14
hónaposan a 350 kg-os élősúly 130 cm-es farmagasság mellett
optimális, ugyanez 120 cm-rel elhízott egyedet jelent. Minden
életkorban fontos a lapos- és csöves csontok nyúlása, az ülőgumó szárazsága. A gerincvonal és bordaívek láthatóságát, a burkoltság elkerülését üszőkorban is fenn kell tartanunk.
A nagy gyakorlati fontosságú ’árulkodó’ paramétereket foglalta
össze dr. Orosz Szilvia második előadásában. Ilyen pl. a silókukorica tarlómagasságának megítélése: 70 cm-nél kevesebb
lignin és talajszennyeződés, jobb emészthetőség, de kevés rost.
Így alacsonyabb tejzsír és acidózisveszély lehetséges. 40 cm-nél
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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
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A növényi részek aránya a kukorica fejldése során
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A szecskaméret jelenőségét is említette: a szecskaméret csökke11
nése növeli a sza. felvételét. Itt 1,5 mm különbségről beszélünk!
Kitért a fizikailag hatékony NDF (peNDF) szerepére a TMRben, melynek magasabb aránya növeli a kérődzés időtartamát és
intenzitását, optimalizálja a bendő pH-t, ezáltal befolyásolja pl.
a hosszú hasznos élettartamot, a szaporodásbiológiai státuszt, a
lábvégek állapotát. 3,6% tejzsírtartalom és normál bendőműködés fenntartásához szükséges:
• 744 perc kérődzés/nap
• 36,1 perc kérődzés/1 kg sza. felvétel
• Min. 5-5,5 kg peNDF felvétel/nap
• 23-24% peNDF (21-22 kg sza. felvétel/nap esetében)
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jó emészthetőség, kevés lignin, 15 cm-nél gyengébb emészthetőség, több rost (lignin), szennyeződés, ezáltal több toxin esélye.
Lehetőségeinket ismerve kell döntenünk. Vagy ilyen kérdés a
betakarításkori fenológiai fázis megítélése. Tejes-, viasz- vagy
teljesérés? Korai betakarításnál magasabb rost, intenzív bendőélet, több tejzsír. De kevés keményítő. Dönteni kell…

Mertens(1997) ajánlása szerint a TMR peNDF-tartalma minimum:
• Legalább 3,4% tejzsír fenntartásához: min. 20% peNDF a
TMR-ben
• Legalább 6,0 bendő pH fenntartásához: min. 22% peNDF
a TMR-ben
A szaporodási ráta 14%-kal csökken óránként a bendő pH minden 0,1 egységnyi csökkenésével pH 6.5 és 6.0 között. A cellulózbontás optimuma: pH > 6.5
Ésszerű kompromisszum: min 5,5 kg/nap/tehén peNDF felvétel 			
(Mertens (1997): J Dairy Sci 80:1463–1481)
Beszámolt a hősokk, illetve a szeptember végén jelentkezett
fagy hatásáról a kukoricaállományokban. A fiatal – éretlen vagy
másodvetésű – silókukorica szárazanyag-tartalma
• az első fagy előtti 232 g/kg sza.,
• az első fagy után 251 g/kg sza.,
• a hatodik fagy után 355 g/kg sza. (St Pierre, 1987).
A szárazanyag emészthetősége minden fagystressz után csökken. Az 1. és a 2. fagy között nem volt különbség sza. felvételben, de az 5. fagy után a rosszabb ízhatás miatt már nagyobb
mértékű volt a szárazanyag-felvétel csökkenés és a tejtermeléscsökkenés, mint a második után. A fehérjedenaturáció is fokozottabb. A fagy után a növény rendkívül „csúnyán” nézhet ki,
míg a szárazanyag-tartalma csak fokozatosan és nem feltétlenül
drámaian csökken.
A szövetek elhalása növeli a penészgombák szaporodását és a
mikotoxin-termelődés mértékét. Ezért a fagy után amint lehet,
be kell takarítani a kukoricát, ha már a szárazanyagtartalma elérte azt a minimumot, ami az erjedéshez feltétlenül szükséges.
Utolsó előadóként Csókás András (Csókástan Kft.) a partnereinél végzett gazdaságossági számítások eredményekeit mutatta
be a résztvevőknek.			
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Hazai szerzőink

Célunk legyen a szaporulat növelése
Hévizen találkoztak a szaporodásbiológusok
Interdiszciplináris meeting; 2013. október 11-12.
dr. Flink Ferenc, NÉBIH
Az egy évtizede egyre nagyobb érdeklődést és nyilvánosságot kapott Kaposvári Állatorvosi Napok szervezői a kölcsönös előnyök
mentén úgy döntöttek, hogy „házasodva” a kereken huszadik
éve bevezetett Szaporodásbiológiai Találkozók rendezvényével
egy nagyobb és szélesebb szakmai kört vonzó nagyrendezvényként valósítják meg ez évi programjukat. E célra ideális helynek
bizonyult Hévíz, ahol a tudományos ismeretátadás mellett tág
tere nyílott a kulináris élvezeteknek és a lokális balneológiai
viszonyok beható tanulmányozásának is. Beszámolómban azért
elsősorban igyekszem a szakmai témák kijelölte mezsgyéken maradni.
A technikai szervező Altagra Kft. feltételeket megteremtő együttműködésével létrejött kétnapos rendezvény során a kedvtelésből tartott állatoktól a nagytestű haszonállatokig terjedő
szortimentumban több mint két tucat előadás hangzott el, ezek
közül a tejelő szarvasmarhákkal foglalkozó témákról törekszem
egy átnézeti képet adni.
Szarvasmarha állomány-egészségügy gazdasági kérdései című
előadást prof. Ózsvári László a SZIE-ÁOTK Állat-egészségügyi
Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék vezetője tartotta.
Kifejtette, hogy a tejtermelő tehenészetekben, mint gazdálkodó egységekben, az elsődleges cél a gazdasági haszon (profit)
nagyságának növelése. A versenyképes árutej-termelés egyik
feltétele a költségcsökkentés, a betegségek által okozott veszteségek minimalizálása. Magyarország szarvasmarhatartó telepein
a legnagyobb veszteségeket a különböző típusú tőgygyulladások, a szaporasági zavarok, a lábvég betegségek és a légzőszervi
betegségek (BRDC), valamint a különböző fertőző betegségek,
pl. szarvasmarhák vírusos hasmenés (BVD), okozzák. Az egyes
betegségek egymással összefüggenek, részbeni ok-okozati viszonyban lehetnek, és egymás hatásait erősíthetik (pl. anyagforgalmi betegségek és szaporasági zavarok, lábvég betegségek).
Több mint tizenöt hazai tejelő szarvasmarha állományban végzett felmérés alapján a tőgygyulladás miatti éves tehenenkénti
veszteség Magyarországon kb. 25-70 ezer Ft-ra (90- 255 euró)
tehető, vagyis 35 ezer Ft-os (125 euró) tehenenkénti átlagos
tőgyegészségügyi veszteséggel számolva egy 1000 tehenet tartó
telepen évi 35 millió Ft – a hazai telep árbevételének 5-7%-a
– gazdasági veszteséggel számolhatunk. A veszteségek legnagyobb részét az ún. rejtett veszteségek (elmaradt bevétel) teszik
ki (szubklinikai tőgygyulladás miatti árbevétel-csökkenés!),
amiket a legtöbbször nem is veszünk figyelembe, ill. – ha tudjuk
is, hogy veszteségforrások –, nem gondoljuk azt, hogy ekkora
kártételre képesek.
A felmért hazai tehenészetek adatai azt mutatják, hogy a szaporasági zavarok miatti éves tehenenkénti veszteség Magyarországon kb. 40-80.000 Ft-ra (150-300 EUR) tehető. Az állományokban az adott termelési szint és közgazdasági körülmények (pl.
tejárak, takarmányárak) melletti optimális (tehát a legnagyobb
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jövedelmet eredményező) két ellés közötti időtől eltérő két borjadzás közötti időnél jelentkező egy üres nap 500-900 Ft (átlagosan kb. 700 Ft, 2,5 EUR) veszteséget jelent a termelőnek.
Ez 60.000 Ft-os átlagos tehenenkénti szaporasági veszteséggel
számolva egy 1000 tehenet tartó telepen évi 60 millió Ft (!) kárt
jelent, ami a hazai telep árbevételének akár 9-11%-át is jelentheti. Tehát Magyarországon valószínű, hogy a szaporasági zavarok
felelősek a legnagyobb gazdasági veszteségekért, és ezt követi
a tőgygyulladásból származó kár. Az eddigi hazai felmérések
alapján a lábvégbetegségek miatti éves tehenenkénti veszteség
Magyarországon kb. 5-30.000 Ft-ra (20-120 EUR) tehető. Ez
15.000 Ft-os átlagos tehenenkénti sántaság miatti veszteséggel
számolva egy 1000 tehenet tartó telepen évi 15 millió Ft(!) kárt
jelent, ami a telep árbevételének akár 2-3%-át is jelentheti. Ös�szességében a különböző, állományszinten jelentős betegségek
csökkentik a tejhozamot, a szaporodásbiológiai teljesítményt és
a hasznos élettartamot. A károk döntő részét az elmaradó haszon,
vagyis a csökkent termelés miatti bevétel-kiesés teszi ki.
Szaporodásbiológiai menedzsment Magyarország legnagyobb
szarvasmarha telepén témájú prezentációt Hoffmann Dénes Kátai Levente társzerzővel tartotta. A szerzők egy 2010-2012 között átépített, modernizált nagyüzemi tehenészeti telep szaporodásbiológiai programját mutatták be. Az 1979-ben átadott, 1300
férőhelyes telep a beruházást követően 2500 tehén tartására alkalmas. A telep átépítését egy hosszú, alapos tervezési időszak
előzte meg, amikor a szakemberek a telep infrastruktúráját, a
tervezett technológiákat hangolták össze. A telep megépítésekor
a legfontosabb cél a nagyüzemben termelő tehenek környezeti
igényeinek (élettér, légtér, vályúhossz, klimatikus igények stb.)
minél jobb kiszolgálása, a tehénkomfort megvalósítása volt. Ez
a gazdaságos tejtermelés alapja. Ahhoz, hogy a telepen a termelési eredmények az elvárt szinten alakuljanak, az infrastruktúrán
felül más területen is ki kell szolgáljuk teheneinket. Ezen területek közül az egyik legfontosabb a telep szaporodásbiológiai
gondozása.
A telep nagysága egy gyorsan elvégezhető és hatékony szaporodásbiológiai programot igényel. A célok között a 400 nap
alatti két ellés közötti idő, valamint az átlaglétszámra vetített
73%-os megállapított vemhes tehénlétszám szerepel. A program első eleme az ellés levezetése a szakma szabályai szerint.
Az involúció menetét rendszeres rektális vizsgálattal követik
nyomon, a szövődményként kialakuló méhgyulladásokat elsősorban parenterális antibiotikum kúrával kezelik. A telepen a
farokkrétázásos ivarzás-megfigyelést alkalmazzák. (Ennek részleteit a HM XX. évfolyam 2012. 5. szám 44. oldalán olvashatták.
Szerk)
A termékenyítések számát, eredményességét ütemezett hormonális programokkal támogatják. A korai vemhesség-vizsgála2013/5
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tokat heti rendszerességgel végzik. Nagy hangsúlyt fektetnek a
terület monitorozására, elemzésére, amit a szaporodásbiológiáért felelős állatorvos rendszeresen végez. Ezek alapján a szükséges változtatásokról, finomításokról tájékoztatja az ágazati
menedzsmentet.
A szakemberek szakmai szempontból fitten tartása rendkívül
fontos, ezért az inszeminátorok, állattenyésztő mérnökök, telepvezetők, állatorvosok részt vesznek különböző szakmai
rendezvényeken, tréningeken belföldön és külföldön egyaránt.
Ugyanezt a célt szolgálja magyarországi és külföldi szakemberek részére a telepen megrendezett szakmai oktatás, ahol a telep
szaporodásbiológiai, takarmányozási és állategészségügyi programját ismerteti a menedzsment a résztvevőkkel. A szaporodásbiológiai területen dolgozó kollégák, úgymint a más területen
dolgozó kollégák motiválására egy céljaink irányába mutató
bérezési rendszert dolgoztak ki. Összegezve egy profitorientált
tehenészeti telep szaporodásbiológiai protokollját, annak a napi
és hosszabb távú telepi munkába illesztését ismerhettük meg.
Műszeres spermavizsgálat fejlesztési lehetőségei című előadás
a Nagy Szabolcs, Pál László, Kakasi Balázs szerzőhármas munkája volt. Az előadást Kakasi Balázs tartotta a Veszprémi Egyetemről.
A mesterséges termékenyítő ipar nagy várakozással tekint minden olyan laboratóriumi, műszeres vizsgáló eljárás felé, amely
elősegítheti a termékenyítő anyag fertilitásnak előjelzését. Szaporodásbiológiai szempontból így fontos paraméter a spermium DNS-integritásának mérése, hiszen ennek abnormalitásai
nem kívánt következményekkel járhatnak, problémákat okozva
a termékenyítőképességben vagy termékenyítés után károsan
befolyásolhatják az embrió fejlődését, de akár korai embrióelhaláshoz is vezethetnek. A DNS-károsodások spermiumokban
való detektálásának leggyakrabban alkalmazott módszere a
Sperm Chromatin Structure Assay (SCSA), ez a teszt azonban
a közelmúltban, szubfertilis és fertilis bikacsoportokon elvégzett
vizsgálataink eredményei szerint nem képes megbízhatóan megkülönböztetni a szub- és fertilis egyedeket. A jelen előkísérlet
célja két alternatív teszt beállítása és összevetése volt.
Nicoletti és mtsai 1991-ben publikáltak egy egyszerű, propidiumjodidot alkalmazó festési eljárást. A módszer azon az elven működik, hogy az apoptotikus sejtekben egyebek mellett olyan
folyamatok is megindulnak, melyek a DNS fragmentálódásával
járnak. A propidium-jodid egy olyan fluorogenikus festék, mely
szinte sztöchiometriai pontossággal kötődik a nukleinsavakhoz,
így a kapott fluoreszcencia-intenzitásból következtethetünk
a sejt DNS tartalmára. Mivel az apoptotikus sejtekben a DNS
részben fragmentálódott formában van jelen, a kis molekulatömegű DNS fragmentumok kiszabadulhatnak/kivonhatóak a sejtből, viszont a nagyobb molekulatömegű DNS a sejtben marad.
A TUNEL teszt lényege, hogy a DNS fragmentálódás következtében a kettő helyett jóval nagyobb számban jelennek meg
a DNS-en 3’-hidroxil végek. Az így létrejött hidroxil csoportok szolgálnak a TdT (terminális dezoxinukleotidil-transzferáz)
kötődésének helyeiként, mely a templáttól független módon
kapcsolja a dezoxiribonukleotidokat. A továbbiakban ehhez
BrdUTP-t (5-bróm-2’-dezoxiuridin-5’-trifoszfát) adva a TdT a
fragmentumok végpontjainak jelölésére szolgál. Miután a BrdU
kötődött, anti-BrdU antitestet alkalmazva a DNS száltörések
flow citométer segítségével könnyedén és pontosan kimutathatóvá válnak.
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Munkájuk során 12 mélyhűtött-felolvasztott lóspermamintán
tesztelték párhuzamosan a két flow citometriás eljárást, melyek
lehetőséget teremtenek a fragmentálódott DNS-sel rendelkező
spermiumok kimutatására.
A TUNEL teszt jelentősen magasabb DNS-fragmentációs arányt
jelzett, mint a Nicoletti teszt (átlag±SD: 30,77±13,03%, illetve
1,93±0,89%). Fluoreszcens mikroszkópos ellenőrző vizsgálatunk azt mutatta, hogy a TUNEL a fragmentált DNS helyett nem
specifikusan a plazmamembránhoz és a mitokondriumokhoz is
kötődik, hamis pozitív jelet adva így. A Nicoletti teszt jóval egyszerűbb és gyorsabb, nem specifikus kötődést nem tapasztaltak,
de diagnosztikai értékének megállapításához további vizsgálatok szükségesek.
Ez a tanulmány a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0064 projekt keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A képalkotó eljárások alkalmazása a szarvasmarha petefészek és
méh vizsgálatára című tanulmány Balogh Orsolya Gabriella az
ÁTK kutatójának előadása volt.
Az ultrahang-vizsgálatok alkalmazása az állatgyógyászatban az
1960-as évekre nyúlik vissza. Kezdeti alkalmazása a transzkután
módon történő vemhességvizsgálat volt. Ennek során a Dopplerhatást kihasználva a magzati szívverést detektálták, ez alapján
állapították meg a vemhességet. Használata könnyű volt, ám a
kapott eredmények a módszer jellegéből adódóan nem minden
esetben voltak megbízhatóak. Az A-módú ultrahang használata
már jóval szélesebb körű felhasználást tett lehetővé annak ellenére, hogy az így kapott kép csak egydimenziós volt.
Ennek alkalmazása főleg sertés vemhességvizsgálatánál bizonyult jelentősnek. A ma leggyakrabban használt B-módú ultrahang készülékek az 1980-as években jelentek meg. Mivel a
vizsgálat során kapott kép már lényegesebben könnyebben értékelhető, mint elődei esetében, ezért használata gyorsan elterjedt. Szarvasmarha esetében leggyakrabban szaporodásbiológiai
vizsgálatokra alkalmazzák, habár egyéb felhasználási területe
is ismert (lábvég megbetegedések – ld. ló). A fekete-fehér felvételeken a sötét színek a folyadéktartalmat, a világos színek a
sűrűbb szöveteket (pl. csont) jelzik. Ezek alapján jól láthatóvá
tehetők a kb. fél cm-nél nagyobb, folyadéktartalmú képletek (pl.
tüszők), vagy akár a petefészek egyéb struktúrái, és a méh szerkezete is. A petefészek-képletek elkülönítése az ultrahangos kép
és a rektális vizsgálat együttes értékelésével lehetséges.
Alapvetően rektális palpációval lehet elkülöníteni az ovulációt
követően és ovuláció nélkül kialakuló struktúrákat (ovulációs
papilla megléte vagy hiánya). Sok esetben az ovuláció után kialakuló, de nagy, folyadéktartalmú üreggel rendelkező képletek
ultrahangos megjelenése hasonlít az anovulációs csoportba sorolható follikulus luteinizált cisztához. Az ovulációt követően
kialakult képletek közé sorolható a sárgatest, az üreges sárgatest (fala vastagabb, mint 1 cm) és a cisztás sárgatest (fala vékonyabb 1 cm-nél). Az ovulációt követő rövid időszakban a corpus
hemorrhagicum (véres test) nem minden esetben diagnosztizálható még ultrahang segítségével sem. Az anovulációs képletek
közül a tüszők (max 2-2,5 cm átmérő, vékony, alig érzékelhető
fal), az anovulációs tüszők (vastag 1-3 mm fal), a follikuluskötőszövetes ciszták (2,5 cm-nél nagyobb átmérő, 3 mm-nél
keskenyebb fal) és a follikulus-luteinizált ciszták (2,5 cm-nél
nagyobb átmérő, 3 mm-nél vastagabb fal) tehetők láthatóvá a
petefészkeken ultrahangos vizsgálat segítségével. A vemhesség
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(és ikervemhesség) megállapítása rektális ultrahang-vizsgálat
segítségével tehenek esetében a 30. naptól, üszők esetében a 27.
naptól mondható biztonságosnak. A vemhesség megállapításán
túl azonban a 60. nap körül a magzat nemének meghatározása is
lehetséges, azonban az nagy gyakorlatot igényel.
Az elmúlt években a színes Doppler készülékek is egyre elterjedtebbek lettek. Szarvasmarha esetében főként kutatási céllal a
petefészek-méh vérellátásának láthatóvá tételében, és az egyes
petefészek-képletek elkülönítésében alkalmazzák. A jelenleg
legfejlettebbnek mondható 3 és 4D ultrahang-készülékek 3 dimenziós képük miatt főként a magzati struktúrák leképezésében,
az ivar-meghatározásban játszhatnak szerepet, de a magzati életről, a méhen belüli mozgásokról is (4D) több információ nyerhető.
Vemhességi diagnosztika vér- és tejmintákból szarvasmarhában
című előadással Garth Sasser az University of Idaho (USA)
professzor emeritusa immár harmadszor tisztelte meg rendezvényünket e téma továbbfejlesztett innovációinak taglalásával.
A tengerentúlon is a korai, megbízható vemhességvizsgálat a
gazdaságos tejtermelést is segítő eljárás. Még manapság is a
rektális betapintás a vemhesség megállapításának a leggyakoribb módszere amit – gyakorlott, nagyon jó manualitású vizsgálók – általában a termékenyítés utáni 42. naptól alkalmaznak,
de a gyakorlatban nem ritka 60. nap után végzett vizsgálat sem.
Rektális ultrahang vizsgálatokkal a vemhesség már a termékenyítést követő 25-30. naptól detektálható, de érzékenysége az
esetleges magzatvesztések kimutatására korlátozott.
A vemhességi fehérje (PSPB) kimutatásán alapuló korai vemhességvizsgálati ELISA teszteket (Biopryn®) fejlesztettek ki
a szarvasmarha, juh és kecske, valamint a vadon élő kérődzők
számára. Vérmintákból a PSPB detektálásával a termékenyítést
követő 28. naptól már biztonsággal megállapítható a vemhesség.
A vemhességi fehérje a magzatburkokon keresztül a borjúból
kerül az anyai keringésbe, így teljes mértékben vemhesség-specifikus. Koncentrációja a vemhesség előre haladtával emelkedik,
és az ellést követően lassan csökken (a Biopryn® teszt a 73. naptól képes az új vemhesség detektálására). A vemhességi fehérje
alkalmazásának nagy előnye a vemhes (illetve üres) állatok tömeges korai kiszűrése (hiszen egyidejűleg korlátlan számú minta vizsgálható), melyet követően az üres állatok hamarabb újravemhesíthetők. A PSPB kimutatására kifejlesztett Biopryn®
teszt 2002-ben került kereskedelmi forgalomba, 2003-tól érhető el Magyarországon is. 2013 októberéig 4,5 millió Biopryn®
tesztet használtak fel világszerte.
A vemhesség kimutatására más vemhességre jellemző fehérjék
is alkalmazhatóak, így ugyancsak alkalmazzák a PAG molekula kimutatását is (a PAG-1 nukleotid szekvenciája megegyezik
a PSPB-vel), ami szintén vemhesség esetében detektálható az
anyai keringésben és megbízhatósága hasonlóan jó. A PAG (eddig 21 nukleotid változatot írtak le) kimutatására is vannak elérhető ELISA tesztek (PSP-60, DG29).
A vérmintákból és tejmintákból történő vemhességi fehérje kimutatás megbízhatósága különbözik. A tenyészetek számára a
tesztek érzékenysége (azaz a vemhesek azonosítása) menedzsment szempontból akkor elfogadható, ha az 100%-hoz minél
közelebbi, mert a vemhes tehenet nem szabad hormonálisan kezelni. A specifikusságnak (az üres tehenek azonosítása) is minél
közelebb kell a 100%-hoz lenni, de nem olyan nagy hiba, ha
néhány üres tehenet (a határértékhez közeli érték miatt) vemhesnek diagnosztizálnak (a megismételt rektális vizsgálat kiszűri).
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A vizsgálatok alapján a Biopryn® teszt a vemhesség 28. napjától
100%-os biztonsággal kimutatja a vemhes teheneket, csupán 1015%-ban jelzi vemhesnek az üres állatokat (ez utóbbi referál a
késői embrió és korai magzatvesztésekre). A korai embrionális
veszteség legnagyobb hányada a termékenyítést követő 2-24.
nap között zajlik le (50-60%), míg a késői embrionális- és a korai magzatvesztés a termékenyítés utáni 80. napig kb. 20 %-ra
tehető.
A jelenleg elérhető publikációk szerint a vemhesség tejmintából
meghatározásának az érzékenysége a vemhesség 59. napja után
99 % (LeBlanc, 2013), illetve 99.4 % 75 nap felett (Velik, 2012)
ill. a korai vizsgálatok esetében az érzékenysége viszonylag
alacsony (Lawson, 2013). A tejből történő vemhességvizsgálat
a DHI gyakorlatában havi egyszeri, a befejéssel együtt történő
mintavételt jelent, ami a heti mintavétellel szemben időveszteséggel jár. Mivel az üres tehenek kezelésére nem történik javaslat (nem végeznek progeszteron vizsgálatot, mert az nem egyszerű tejből – míg a Biopryn® tesztet követően az üres mintáknál
egyszerűen kivitelezhető a szérum progeszteron meghatározás,
melynek eredménye alapján az üres tehenek okszerűen kezelhetők és hamarabb újratermékenyíthetők). A tejminták egyedi,
befejéstől eltérő időben végzett gyűjtése mintakeveredésre ad
lehetőséget, mert a fejés során sok a teendő, és a minták jelölése
(azonosíthatósága) nagyobb eséllyel lehet téves.
Okok és következmények (gyakori takarmányozási hibák okozta
metabolikus vizsgálatokkal detektálható infertilitási okok) című
prezentáció Könyves László, Brydl Endre, Jurkovich Viktor, Kovács Péter, azaz a SzIE-ÁOTK Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék munkatársainak munkája.
A tejhasznú tehenek tejtermelése a szaporodási teljesítmény
gyengülése mellett növekszik. A szarvasmarhák anyagforgalmi
státusa meghatározza a szaporodási teljesítményt is. A tartás és
takarmányozás hibáira visszavezethető szubklinikai anyagforgalmi zavarok megfelelő protokollok alkalmazásával jól diagnosztizálhatók és nyomonkövethetők az állományokban. A hazai
szarvasmarha állományainkban a szubklinikai anyagforgalmi
zavarok előfordulási gyakorisága évtizedek óta lényegesen magasabb az elfogadhatónál. A szaporodóképességre gyakorolt jelentős hatásai okán az energiaforgalom, a sav-bázis anyagcsere,
a fehérje-ellátottság és a karotin-ellátottság kérdésével foglalkoztak.
A negatív energiamérleg (NEM) tej- és húshasznú állományokban egyaránt előfordul. Főként az ellés körül jelentkezik és dekompenzálttá is válhat, takarmányozás stratégiai- és takarmány
minőségi hibák valamint a tehenek ezen időszakban zajló alkalmazkodási mechanizmusainak zavara miatt. A nem kompenzált
NEM fokozott zsírmobilizációban, zsírmobilizációs betegségben
és ketózis kialakulásában nyilvánulhat meg. Jellemzése a gyakorlati laboratóriumi diagnosztikában leggyakrabban a vérplazma nem észterifikált zsírsav (NEFA) és ketonanyag (acetecetsav,
BHB) koncentrációjának mérésével történik. Kéziműszer segítségével kvantitatívan mérhető a teljes vér BHB koncentrációja,
továbbá könnyen vizsgálható e paraméter a vizeletből és a tejből
tesztcsíkokkal (szemikvantitatív módszer) is.
Egyes metabolikus paramétereknek nem csak diagnosztikai
jelentősége van, hanem jól alkalmazhatók a gyakorlatban, az
involúciós szövődmények és más szaporodási zavarok kockázatának előjelzésére is. A prepartum 14 napban emelkedett plaz2013/5
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ma NEFA cc., a legalább 2+-es ketonuria és a vizelet csökkenő
netto sav-bázis ürítés (NSBÜ) koncentrációja (utóbbi a szervezet savterhelését jelzi) a magzatburok-visszamaradás kockázatát
előjelző tényezők. A vérplazma emelkedett NEFA koncentrációja a laktáció első 30 napjában, az elhúzódó méhinvolúció és a
petefészek késedelmes ciklusba lendülésének magas kockázatát
jelzi. A prepartum 14 napban az emelkedett plazma NEFA cc.,
továbbá a prepartum 14 nap és a postpartum 28-35 nap közötti 1,0 pontnál nagyobb kondícióvesztés jelzi a méhgyulladások
kialakulásának nagyobb kockázatát (Könyves és mtsai. 2009).
A fehérje- és az aminosav-ellátás egyensúlya jelentős hatással
bír a szaporodóképességre. A gyakorlatban a nem bypass fehérjeellátottság monitorozására a vér-, a vizelet-, és a tej karbamid tartalmának mérése terjedt el. A túlzott fehérje-bevitel
a testfolyadékok emelkedett karbamid koncentrációjával jár.
Hatására csökken a méhnyálka pH-ja, és az endometrium progeszteron érzékenysége, ezáltal gátolt az embrió beágyazódása.
A karbamidnak spermicid tulajdonsága is van. Késik a ciklikus
petefészekműködés elindulása, késlelteti a tüszőrepedést, gátolja
a csírahám fejlődését. A monodietikus takarmányozási rendszerekben a tehenek hiányos karotin ellátotsága nem ritka. Ekkor
gyakoribbak az involúciós szövődmények. Nő a csendes ivarzók aránya, mert megnyúlik a tüszőrepedés előtti LH csúcs és
a tüszőrepedés közötti idő, ezáltal az LH csúcs laposabb lesz és
az ivarzási tünetek jellegtelenné válhatnak. A sárgatest mérete is
jelentősen kisebb, kevesebb progeszteront termel, gyakoribbak
a a cisztás jellegű elváltozások a petefészkeken. Egyes elemek
(pl. P, Cu, Zn, Se és Mn) hiánya ugyancsak szaporodási zavarok
forrása lehet.
Az involúciós zavarok detektálása, előfordulási gyakorisága tejelő tehénben című közlemény Földi József, Pécsi Tamás, Pécsi
Anna, Kulcsár Margit szerzőnégyes munkája.
Az involúció bakteriális szövődményeit, vagyis a puerperalis
metritist, a klinikai endometritist, a pyometrát és a szubklinikai
endometritist, a tejhasznú tehenek leggyakoribb ivarszervi
megbetegedéseiként tartjuk számon. E kórképek késleltetik az
endometrium teljes szövettani regenerációját, akadályozzák a
petefészek ciklikus működésének újraindulását, ezért később
történik az ellés utáni első termékenyítés, nő a fogamzáshoz
szükséges mesterséges termékenyítések (MT) száma, hosszabb
lesz a két ellés közti idő és romlik az ellési arány.
A puerperalis metritis (PM) a korai puerperium bakteriális szövődménye, ami az ellés utáni első 2 hétben, leggyakrabban a
7-10. nap között fordul elő. Jellemző tünetei: nagy mennyiségű,
bűzös, vöröses-barna, híg, vízszerű, elhalt szövettörmeléket is
tartalmazó (putrid) izzadmány felhalmozódása, a méhfal elvékonyodása, vagy megvastagodott (ödémás) méhfal. A betegség
az esetek mintegy 10%-ában általános tünetek, lázas állapot
(39,5oC) megjelenésével is járhat. Előfordulásának gyakorisága
2,2-37,3%.
Az involúció középső (kb. 14-28. nap) és befejező (28. nap)
szakaszának szövődményei a klinikai endometritis (KEM) és a
pyometra. A klinikai endometritis jellemző tünete a nyitott nyakcsatornán keresztül több-kevesebb mennyiségben ürülő gyulladásos (hurutos-gennyes vagy gennyes) izzadmány. Ezt a kórformát szinte soha nem kísérik általános tünetek. Ha az elváltozás
ellenére az állat ovulál, a kialakuló első sárgatest (CL) progeszteron termelése következtében a nyakcsatorna rendszerint zárul,
a nyálkás-gennyes vagy gennyes izzadmány pedig felhalmozó2013/5

dik a méh üregében (pyometra). Előfordulásuk gyakorisága 8-62 %.
A szubklinikai endometritis az involúció szövettani értelemben vett befejeződése idején, vagy azt követően fellépő, az
endometrium kiterjedt neutrophil granulocitás beszűrődésével
jellemezhető megbetegedés. A méhben nem található izzadmány, nincs cervikális kifolyás, vagy egyéb, klinikai tünet sem.
övetkezménye a vemhesülés valószínűségének a csökkenése.
Becsült előfordulási gyakorisága 34-74%.
A PM a KEM és a pyometra kórjelzése többnyire általános és
ivarszervi klinikai vizsgálattal történik, amely magában foglalja a cervikális váladék gennytartalmának minősítését, azaz
hüvely vizsgálatot, amely végezhető akár speciális eszközzel is
(Metricheck™). A klinikai vizsgálat kiegészíthető ultrahang diagnosztikával. A cervikális váladék kóros voltának megítélése
nagyban függ az ellés és a vizsgálat között eltelt időtől. KEM
esetében a csökkent szaporodásbiológiai teljesítménnyel összefüggésben hozható klinikai paraméterek a postpartum 20. nap
után: gennyes (>50% gennytartalmú) váladék és/vagy >7,5 cm
cervix átmérő.
A szubklinikai endometritis pontos diagnózisa kizárólag citológiai vizsgálattal lehetséges, ez azonban nem gyakorlatias módszer, ezért előfordulását többnyire az egyéb okkal nem magyarázható ismételt visszaivarzásokból, azaz rossz termékenyítési
indexből és hosszú szervizperiódusból valószínűsítik.
A méhgyulladások eredményes kórjelzése nagy létszámú, kötetlen tartású állományokban kizárólag szisztematikus szűrővizsgálati rendben lehetséges.
Online adatbázis alkalmazása a termékenyülési és involúciós
zavarok felderítésére témájú prezentációt Dr. Gábor György tudományos tanácsadó – ÁTK Herceghalom – tartotta.
A tejtermelés gazdaságosságát a szaporodás döntő mértékben
meghatározza, és ma Magyarországon a tehenészetek legnagyobb problémájának az involúciós időszak tűnik. A feladat
adott: a legfontosabb szaporodásbiológiai paraméterek nyilvántartása és értékelése segítheti a szaporodási zavarok azonosítását
és okaik feltárását. A nagy tejtermelő üzemekben
folyamatosan rendkívül sok adat keletkezik (egy részük a szaporodásbiológiai eredményekre jellemző, ill. azokat meghatározó
adat). Az ellések (magzatburok visszatartások), az involúciós
vizsgálatok és majd azt követő esetleges kezelések, az alkalmazott hormon-kezelési protokollok, a termékenyítések és azok
eredményességének adatai a legtöbb telep esetében külön füzetekbe kerülnek feljegyzésre, esetleg a telepi nyilvántartó programba, de használhatósága korlátozott.
Munkájuk során egy olyan, interneten (online) használható adatbázist (CattleEye) fejlesztettek ki, mely nem csak tárolja a rögzített adatokat, de segítséget is nyújt az ellést követő involúciós
vizsgálatokhoz és kezelésekhez. A tehenek belépése a rendszerbe az ellésnél történik és ettől kezdve folyamatosan töltődnek fel
adataik. Lehetséges az alapadatok (azonosítási és törzskönyvi
adatok) importálása meglévő adatbázisokból is. Az ellési adatok
(időpont, borj(ak)ú neme, ellési segítség, magzatburok eltávozás) rögzítését követően a program a megadott protokoll alapján
involúciós vizsgálatokat generál (a felhasználó dönti el, hogy
mikor mit kíván vizsgálni és legördülő listákból választja ki a
vizsgálati eredményeket) ill. annak eredménye alapján kezelési
javaslatot tesz (az előre rögzített lehetőségekből a felhasználó
szintén legördülő listából választ). Az adatok jobb elemzése érdekében lehetőség van a vizsgálatok időpontjában az aktuális
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tejtermelés és a kondíciópontszám (BCS) rögzítésére is. A meteorológiai adatok közül a hőmérséklet, légnyomás és páratartalom értékeit (a telephez legközelebbi meteorológiai állomás
mérései) a szoftver automatikusan letölti.
A vizsgálatok és kezelések rendjét és időpontját mindenki maga
határozhatja meg, és ha annak rögzítése 48 órán belül megtörténik, akkor program a napi teendők listáját egyedekre és beavatkozásokra bontva nyomtatható formátumban megadva segíti a
felhasználó munkáját. Amennyiben a tehenek termékenyítése az
ellés utáni 60. (75.) napig nem történik meg, opcionálisan felajánlja a program a hormonális kezelések alkalmazását.
A termékenyítés rögzítésekor rákérdez a korai vemhességvizsgálat elvégzésére, ill. annak módjára (ultrahang, vemhességi
fehérje) is. Igenlő válasz esetén a vizsgálat időpontját (ill. a vérvétel elvégzését) programozza, így az a napi teendők listájában
megjelenik. Az esetlegesen üresen maradt tehenek kezelésére a
vizsgálati eredmények ismeretében javaslatot tesz. A vemhes tehenek termékenyítés utáni 60 napos ismételt (rektális palpáció)
vizsgálata a késői embrionális, ill. korai magzatvesztéshez szolgáltat adatokat, ami az állomány szaporodásbiológiai értékeléséhez fontos következtetésekre ad lehetőséget.
A lekérdezések segítségével gyorsan jól használható adatok érhetők el. Az adatbázisból néhány kattintást követően nemcsak
az involúciós időszakra vonatkozó eredmények nyerhetők ki,
de a termékenyítési eredmények, egyedi- és csoportos adatok, és a környezeti jellemzőkkel kapcsolatos (légnyomás, hőmérséklet, páratartalom) statisztikák is elérhetőek, sőt akár az
inszeminátorok és elletőben dolgozók munkája is értékelhető.

A CattleEye program lehetőséget nyújt a leggyakoribb szaporodásbiológiai problémák (magzatburok-visszatartás, a holt- és
ikerellés, késői magzatvesztés) valószínűsíthető okainak kiderítésére és segít az involúciós problémák okainak felderítésében
és megoldásában is.
A kétnapos rendezvény a szerteágazó témái ellenére – a jelen
írás tematikusan a szarvasmarhákkal kapcsolatos publikációkat
emeli ki – igen jól lekötötte a hallgatóság figyelmét. Sajnos az
időkorlátok miatt a kipattanni készülő vitáknak a levezető elnökök kénytelenek voltak elejét venni, de így is számos, a gyakorlatba sikeresen visszaforgatható ismerettel gazdagodtunk.

A Szaporodásbiológiai Társaság grémiuma döntése alapján az
ez évi Hetzel Díjat Dr. Merész Lajos kapta a mesterséges termékenyítés területén folytatott több mint három évtizedes eredményes munkájáért.
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FOM értéke a termelő csoportok TMR-ében elérje megközelítően az 550 g/kg sza. értéket,
miközben az NDF koncentrációja 300 g/kg sza. érték fölött marad. Ennek megvalósításához a
fiatalon betakarított és hemicellulózban gazdag tartósított tömegtakarmányok szükségesek. A
bendőben fermentálható szerves anyagok mennyiségét meghatározó faktorok közül a
Hazai szerzőink
legnagyobb hatást kifejtő tényező az NDF-, a keményítő-, az összcukor- és a nyersfehérjetartalom, továbbá ezek bendőbeli lebonthatósága és a lebontás sebessége. Meghatározó a
jelentőségük, mert hiányos vagy nem arányos ellátottság esetében a megfelelőnek ítélt
fehérjeellátás mellett is kialakulhat tejtermelés-elmaradás, továbbá egyéb problémák is
jelentkezhetnek (időszakosan vagy akár tartósan is), mint például emelkedő vérkarbamidszint,
ami a szaporodásbiológiai eredmények romlásához vezethet.

A 2013-ban betakarított kukoricaszilázsok
potenciális hatása a tejtermelésre

Dr. Orosz Szilvia
Hazai adatok a 2013-ban betakarított kukoricaszilázsok
táplálóanyag-tartalmáról
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
A 2013-ban betakarított kukoricaszilázsok
keményítőtartalma
– a tavalyi tendenciához
Takarmányanalitikai Laboratórium
hasonlóan – rendkívül szűkös. Ez a korábbi ellátottsághoz képest jelentős ’keményítőhiány’
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Elemszám
A 2013-ban betakarított kukoricaszilázsok keményítőtartalma – a tavalyi tendenciához hasonlóan – rendkívül szűkös. Ez a korábbi ellátottsághoz képest jelentős ’keményítőhiány’
generálhatja, hogy a bendőben nem
lesz elegendő fermentálható szerves
anyag (’energia’) a mikrobák szaporodásához. A keményítőhiány mértéke látható az 1. táblázatban. Hozzá
kell azonban tenni, hogy a kukoricanövény az esetek megközelítően
30%-ában viaszérés előtt lett kényszersilózva. Ennek káros hatása az
alacsonyabb hozam, a gyengébb keményítő- és energiatartalom, a ros�szabb szervesanyag-emészthetőség.
Utóbbi meglepő, kedvezőbb emészthetőséget várnák a fiatalabb kukoricanövény esetében.
A fiatalabb növénynek azonban magasabb a rosttartalma, abból kifolyólag, hogy a szemérés kezdetén a rost
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Eloszlás

Szárazanyag
Nyersrost
NDF
ADF
Hemicellulóz
Cellulóz
NFC1
NSC2
Keményítő
NEl (MT. Kódex)
Oldható nyersfeh.
By-pass keményítő
By-pass keményítő
OMd3
DOM4
FOM5
NDF lebonthatóság
Lebontható NDF
Tak.ért. NEl alapon
Tak.ért. N-alapon

g/kg
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
MJ/kg sza.
g/kg sza.
%
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
g/kg sza.
%
g/kg sza.
g sza/1 kg tej

28%
262
243
501
281
220
261
344
210
193
6,13
63,7
36
66
72
686
537
57
286
503
1109

59%
344
213
438
246
192
228
416
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6,26
64,5
37
96
74
708
540
55
242
485
1226

13%
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209
430
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223
432
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6,33
58,2
43
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73
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544
54
234
491
1220

13%
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249
502
280
222
260
358
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189
6,00
65,7

72
689
563
57
285
501
1206

g sza/1 kg tej
NFC - nem rost jellegű szénhidrátok, 2NSC - keményítő + cukor, 3OMd - szerves anyagok emészthetősége,
4
DOM - emészthető szerves anyag, 5FOM - fermentálható szerves anyag,
1
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erjesztett takarmány: szilázs, fonnyasztott szilázs vagy szenázs, 2OMd - szerves anyagok emészthetősége,
DOM - emészthető szerves anyag, 4FOM - fermentálható szerves anyag,
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Hazai szerzőink

azonban átlépték a 330 g/kg értéket és közelített a szárazanyagtartalom a 380 g/kg értékhez, romlottak az eredmények (kisebb
szárazanyag-felvétel mellett csökkent a tejtermelés és a tejfehérje mennyisége). Ennek okát abban látták, hogy a teljes emésztőtraktusra vonatkoztatott emészthetőség szignifikánsan rosszabb
volt a 38% szárazanyag-tartalmú kukoricaszilázs esetében.
Egy másik amerikai kutatócsoport (Bal és mtsai, 1997) azt találta, hogy a 420 g/kg szárazanyag-tartalommal betakarított
kukoricaszilázs esetében a TMR szárazanyag-emészthetősége
igazolhatóan rosszabb volt, mint a 310 g/kg, 324 g/kg vagy 351
g/kg szárazanyag-tartalommal betakarított szilázsok esetében
(33,5% volt a kukoricaszilázs részaránya az adag szárazanyagában). A 31-35% tartományon belül azonban hasonló volt az
adagban a kukoricaszilázsok hatékonysága.

Bal és mtsai.(2000) azt vizsgálták, hogy a szemroppantás és a
szecskaméret hogyan hat a takarmányfelvételre, a táplálóanyagok emészthetőségére és a tejtermelésre holstein-fríz tehén esetében. A silókukorica betakarítása 35% szárazanyag-tartalom
mellett történt. A kontroll szilázs elméleti szecskahossz értéke
0,95 mm volt, a kontroll szilázs esetében szemroppantást nem
végeztek. Másik három esetben a szemroppantót 1 mm-es hézaggal állították be, és 0,95 cm, 1,45 cm, valamint 1,9 cm szecskahossz-beállítást alkalmaztak. A bendőfisztulával ellátott tehenek napi adagjának 50%-át (szárazanyag-alapon) silókukoricaszilázs tette ki. A kísérlet 71 napig tartott. Azonos szecskaméret
mellett, a roppantott szemeket tartalmazó silókukorica-szilázs
hatására a szárazanyag-felvétel nőtt (25,3 vs. 25,9 kg/nap/tehén)
és a tejtermelés javult (44,8 kg/nap/tehén vs. 46 kg/nap/tehén).
A különböző szecskaméreteknek azonban nem volt hatása az
előbbi paraméterekre a szemroppantott silókukorica-szilázsok
esetében. Összességében megállapították, hogy a hatékony (1
mm!) szemroppantás kedvező és mérhető hatással volt a keményítő emészthetőségére, szárazanyag-felvételre és a tejtermelésre egyaránt, míg a szecskaméretnek (0,95 és 1,90 cm tartományban) minimális volt a hatása azon szilázsok esetében, ahol
a szemroppantás megfelelő volt.
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Keményítő emésztési
együttható

Amikor hiányzik az ’energia’ (FOM) a bendőből …az oldódó rostkomponensek hatása
A tehén számára minimálisan 4000 g lebontható NDF-re van
szükség naponta, ami kb. 170 g/kg sza. lebontható NDF-et jelent
23 kg napi szárazanyag-felvétel esetében A biztonságos tartomány (190 g/kg sza. érték) akkor valósítható meg költséghatékonyan, ha a TMR NDF-lebonthatósága minimum 55%, tehát
könnyen lebontható tömegtakarmányok vannak nagy mennyiségben az adagban! A bendőbeli lebonthatóság azonban nem
A silókukorica szemroppantottságának hatása a tejtermelésre
azonos az oldhatósággal. Az NFC (non fiber carbohydrate –
Schwab és mtsai (2003) megállapították, hogy a szemroppannem rost eredetű szénhidrát) frakcióba tartozó NDSF (oldhatásnak különösen a 35% feletti szárazanyag-tartományban van
tó rost) egyre inkább a kutatás homlokterébe kerül. Az NDSF
meghatározó szerepe a keményítő emészthetőségében (1. ábra).
bendőbeli lebomlása ugyanis sokkal gyorsabb, mint általában
A roppantott és a nem roppantott szemeket tartalmazó szilázsoaz NDF bontása, így fermentálható szénhidrátforrásként külön
kat összehasonlítva a keményítő emészthetőségében mért küjelentőséggel bír (Hall és mtsai, 1998). A lebomlás sebessége
lönbség az alacsony szárazanyag-tartományban kicsi volt, míg
változó lehet. Az oldódó rost egyik kiváló forrása a cukorrépaaz érés előrehaladásával nőtt. Tehát a szemroppantás jelentősége
szelet, a citrustörköly és a szójahéj.
a 35% feletti szárazanyag-tartományban egyre nagyobb. JohnHall és Herejk (2001) a mikrobiális fehérjeszintézis mértékét
son és mtsai (2000) hasonló megállapítást tettek, mely szerint a
és sebességét vizsgált in vitro körülmények között különböszemroppantás nagyobb hatással van a keményítő emészthetőséző szénhidrátforrásokat alkalmazva alapanyagként. A legtöbb
gére a viasz- és teljesérésben, mint a tejesérésben.
mikrobiális fehérje a kukoricakeményítő ellenében képződött, a
szacharóz és a pektin hasonló eredményt adott, míg az NDF ese1. ábra: A keményítő emészthetőségének változása a száraztében volt a legkisebb a mikrobiális fehérjeszintézis mértéke. A
anyag-tartalom függvényében a roppantott szemű és a nem ropfehérjeszintézis sebességében mért jelentős különbségre hívjuk
pantott kukoricaszilázsban (Schwab és mtsai, 2003)
fel a figyelmet, melyet a maximális men�1,00
nyiség eléréséhez szükséges idővel fejeztek ki: kukoricakeményítő 15,6 óra; pektin
0,90
13,5 óra; szacharóz 12,6 óra és NDF 19,3
óra. Ezen adatok is kiemelik a pektinnek,
0,80
mint a bendőműködésre nézve veszélytelen rostalkotónak (és egyben gyorsan le0,70
Nem roppantott kukoricaszilázs
bomló alapanyagnak) a jelentőségét.
0,60
Ariza és mtsai (2001) a citrusfélékből
Roppantott szemű
származó, pektinben gazdag mellékterkukoricaszilázs
0,50
méknek és egy speciális kukorica-mellékterméknek a hatását vizsgálta in vivo köSzárazanyag-tartalom g/kg rülmények között. Megállapították, hogy a
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A FOM szempontjából szűkös időszakban a cukorszerű szénhidrátok jelentősége megnő. A
takarmány könnyen hozzáférhető és oldódó szénhidráttartalma (cukorszerű szénhidrátok
csoportja) befolyásolja a rost bendőbeli lebonthatóságát. A kérődzők bendőjében a
cellulózbontó baktériumok elszaporodásához a takarmány szárazanyagának
min. 4-6%-át
Hazai szerzőink
kitevő könnyen emészthető szénhidrátra (összcukorra) van szükség. Továbbá a
dőjében a cellulózbontó
elszaporodásához
a takarnitrogénhasznosítás hatékonysága esetenként
nem éri elbaktériumok
a 25%-ot,
aminek lehet
oka a
mány
szárazanyagának
min.
4-6%-át
kitevő
könnyen
emészthekönnyen fermentálható cukorszerű szénhidrátok hiánya a bendőben (különösen akkor, ha a
tő szénhidrátra (összcukorra) van szükség. Továbbá a nitrogénkukoricaszilázsunk keményítőhiányos).
A cukorszerű szénhidrátok megfelelő arányú
hasznosítás hatékonysága esetenként nem éri el a 25%-ot, amihasználatával csökkenthetjük a szabad
ammónia
mennyiségét,
ami szénhidrátok
mérsékli a
nek lehet oka
a könnyen fermentálható
cukorszerű
karbamidterhelés kockázatát és javíthatjuk
a
bendő
cellulózbontó
baktériumainak
hiánya a bendőben (különösen akkor, ha a kukoricaszilázsunk
szaporodását is!
keményítőhiányos). A cukorszerű szénhidrátok megfelelő arányú használatával
csökkenthetjük
szabad ammónia
mennyiséA cukorszerű szénhidrátok hatását láthatjuk
egy kísérletben
a 3. atáblázatban
(Lee
és mtsai,
gét,de
amimesterséges
mérsékli a karbamidterhelés
javíthatjuk(csak
a
2003). A kísérletet bendőfolyadékkal,
körülményekkockázatát
között és
végezték
bendő
cellulózbontó
baktériumainak
szaporodását
is!
demonstratív jelleggel, ezért az abszolút beviteli érték nem mértékadó üzemi körülmények
A cukorszerű szénhidrátok hatását láthatjuk egy kísérletben a 3.
között)! A cukorszerű szénhidrátok táblázatban
mennyiségének
növelése fokozatosan csökkentette a
(Lee és mtsai, 2003). A kísérletet bendőfolyadékkal,
bendőfolyadék ammóniatartalmát ésdeamesterséges
1,5-szereskörülmények
dózis alatti
közötttartományban
végezték (csak javította
demonst- a
mikrobiális fehérjeszintézis hatékonyságát!
A
cukorszerű
szénhidrátoknak
azonban
van egy
ratív jelleggel, ezért az abszolút beviteli érték nem mértékadó
felső korlátja, ahol már káros lehet aüzemi
mikroflórára
gyakorolt
Korábban
a cukroknak
körülmények
között)! Ahatás.
cukorszerű
szénhidrátok
men�növelésekifokozatosan
csökkentette
bendőfolyadék
csak ezt a negatív tulajdonságát nyiségének
domborították
a kutatók,
míg aazt
nem, hogy
ammóniatartalmát
és a 1,5-szeres dózis alatti tartományban javícitrustörkölyből származó
oldható rost ugyanúgy
hasznosítható
nélkülözhetetlen
a megfelelő
mennyiségben
történő adagolás.
totta a mikrobiális fehérjeszintézis hatékonyságát! A cukorszerű
energiaforrás volt a bendőben a mikrobák számára, mint a kukorica alapú keményítő.
3. táblázat:
A vízoldékony
szénhidrátok
hatása
3. táblázat: A vízoldékony
szénhidrátok
hatása
a bendőbeli
folyamatokra - in vitro
Hall és mtsai (2010)
a
bendőbeli
folyamatokra
in
vitro
Rusitec
technika
(Lee
és mtsai, 2003)
különböző
NFC- Rusitec technika (Lee és mtsai, 2003)
1,2-szeres
1,5-szeres
1,8-szeres
forrásoknak (a kuAlapdózis
dózis
dózis
dózis
koricakeményítőnek,
Jelentős
kedvező
hatás
Káros
hatás
a citrustörkölynek,
Vízoldékony
szénhidrát
(g/nap)
3,75
4,69
5,63
6,56
valamint egy szacharóz-melasz keve- Bendőfolyadék: pH
6,4
6,3
6,2
6,0
réknek)
vizsgálták Bendőfolyadék: ecetsav
0,57
0,55
0,51
0,43
a tejtermelésre és a Bendőfolyadék: propionsav
0,26
0,28
0,32
0,35
tej összetételére gya- Bendőfolyadék: vajsav
0,14
0,14
0,13
0,14
korolt hatását. Azt
133
135
139
143
tapasztalták, hogy a Bendőfolyadék: összes illósav (mmol/l)
Bendőfolyadék:
propionsav/
(ecetsav+vajsav)
0,38
0,42
0,51
0,63
kukorica alapú takarmányadag hatására Mikrobiális N (g/nap)
145
143
158
84,6
volt legnagyobb a Lebontott szerves anyag (g/nap)
14,4
13,2
12,5
12,0
szárazanyag-felvétel, Ammónia-N (mmol/l)
3,8
2,2
0,9
0,5
a tejtermelés és a tej
Mikrobiális fehérjeszintézis hatékonysága
9,87
10,81
12,67
7,05
fehérjekoncentráci- (g mikrobiális N/ kg lebontott szerves anyag)
ója, de egyben a tej
szénhidrátoknak azonban van egy felső korlátja, ahol már káros
karbamid-koncentrációja is, továbbá ebben a csoportban mérték
Összességében
megállapítható,
hogy alehet
2014.
évi tejtermelést
nem
szolgálja
új silókukoricaa mikroflórára
gyakorolt
hatás.
Korábbanaza cukroknak
csak
a legalacsonyabb tejzsír-tartalmat.
A szacharóz-melasz
keverék
szilázs
bázisunk keményítőés energiatartalma,
de értő és
szakértő ki
szemmel
ezt a negatív tulajdonságát
domborították
a kutatók,kezelve
míg azt a
kedvezőbb hatással volt
szárazanyag-felvételre,
a tejtermelésre
helyzetet
némileg
kompenzálhatjuk aznem,
adagból
hiányzó táplálóanyagokat.
hogy anélkülözhetetlen
a megfelelő mennyiségben történő
és a tejfehérje termelésre
(kg), mint
a citrustörköly.
adagolás.
Amikor hiányzik az ’energia’ (FOM) a bendőből…a cukorÖsszességében megállapítható, hogy a 2014. évi tejtermelést
szerű szénhidrátok hatása a bendőműködésre
nem szolgálja az új silókukorica-szilázs bázisunk keményítő- és
A FOM szempontjából szűkös időszakban a cukorszerű szénhidenergiatartalma, de értő és szakértő szemmel kezelve a helyzetet
rátok jelentősége megnő. A takarmány könnyen hozzáférhető és
némileg kompenzálhatjuk az adagból a hiányzó táplálóanyagooldódó szénhidráttartalma (cukorszerű szénhidrátok csoportja)
kat.
befolyásolja a rost bendőbeli lebonthatóságát. A kérődzők ben-
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Miért nincsenek üzekedőink?
Kranjec Ferenc
állatorvos, szaporodásbiológiai szaktanácsadó
ReproVET Szarvasmarha Szaporodásbiológiai Szolgálat

Nem ritkán fordul elő, hogy a telepi látogatásaim alkalmával
szinte elsőként merül fel ez a probléma: Doktor úr, nincsenek
üzekedőink. Természetesen e mellé gyakran párosul a termékenyítések számának csökkenése vagy extrém esetben durva
növekedése, és az esetek többségében a fertilitási eredmények
romlásával is számolni lehet.
Jónéhány külföldi és hazai kutató vizsgálata alapján kijelenthetjük, hogy a holstein tehén elvesztette azt a fajta képességét,
hogy látványos tüneteket mutasson ivarzása alkalmával. Ennek
is jelentős szerepe volt számos, különféle ciklus-szinronizációs,
illetve -indukciós módszer kidolgozásában, amelyekről későbbi
számainkban részletesen is lesz szó. Az ivarzási tünetek intenzitásának, valamint hosszúságának genetikai hátterét nemrégiben
sikerült is igazolni és azonosítani az ezzel kapcsolatos géneket, amelyekre szelektálva nagyobb ivarzási aktivitás érhető el
(Homer et al, Anim. Reprod. Sci., 2013).
Valaha a tehén ivarzási viselkedése 12-15 óra volt, azonban ez
manapság jelentősen lecsökkent, és az ivarzási tünetek intenzitása is jóval gyengébb. Egy vizsgálat szerint egy átlagos tejelő telepen az állomány 24%-a gyenge ivarzási tüneteket mutat
(<1,5 „megállás”) és az üzekedésük csupán kb. 8 órán át tart,
ami rendszerint az éjszakai-kora hajnali órákra tehető. Továbbá az állomány 30%-a kevesebb, mint 4 órát ivarzik (Nebel et
al., Anim. Reprod. Sci., 2000). Egy másik felmérés a tejtermelés
hatását is figyelembe vette, mely szerint a magas termelés jelentősen befolyásolja ezt a helyzetet (lsd. 1. tábla).

Természetesen a kép ennél jóval árnyaltabb, és számos más
egyéb szempont is szerepet játszik annak alakításában. Az ivarzási tünetek kifejeződését kétségtelenül befolyásolhatja az állat
egészségi állapota (pl. sántaság), de számos környezeti körülmény is, mint például a tartás módja, állatsűrűség, a padozat minősége, évszak. A ténylegesen kiválogatott ivarzó állatok számára legnagyobb és legáltalánosabb hatással azonban a termelési
mutatók és az ezzel kapcsolatos anyagforgalmi állapot, továbbá
az ivarzáskeresés technológiája, gyakorisága, szervezettsége bír.
Ezek alapján könnyen belátható, ha az állatok ivarzási viselkedését csupán a felhajtás, vagy a fejés alkalmával kívánjuk elbí30 Holstein Magazin

rálni, nagy valószínűséggel elmulaszthatjuk az esetleges eseményeket. Sőt, még hanap közben „van ideje valakinek” ivarzók
után nézni, az is általában kevés sikerrel jár. Az ivarzó állat a
legritkább esetben fog csak jelentkezni nálunk magától, azokat
mindenképpen keresni kell... Az eredményességet természetesen
az is befolyásolja, hogy milyen jelek után kutakodunk, ugyanis
a klasszikus „folyatás”, „leizzadás” manapság csak elvétve fog
előfordulni. Bizonyos telepeken jó esetben az egyik állat másik
fartájékára helyezett feje már tünet lehet. Mindettől függetlenül
óva intenék mindenkit attól, hogy megfeledkezzen az ivarzás keresésről, pláne attól a rendszertől, hogy „nálunk mindenki keresi
az ivarzót”. Ott ugyanis az un. kollektív felelősség intézményéből fakadó sikertelenséggel fogjuk szembe találni magunkat. A
különféle ivarzáskereső módszerek előnyeit és hátrányait, azok
részletes bemutatását akár egy külön tanulmány keretében lehetne taglalni. Kérem, tekintsék ezt el nekem, hogy most nem
teszem meg, de meggyőződésem, hogy ezek használhatósága és
eredményessége is mindenképpen telepre, technológiára, állományra és személyre szabott. A különféle aktivitásjelző készülékek kapcsán azonban szeretném mindenképpen megjegyezni,
hogy használatuk nagy segítség lehet, de jelzéseik megfelelő
kritikával kezelendők. Komplett szaporodásbiológiai programot
ezekre alapozni még gazdaságossági szempontból sem tanácsos.
Tekintsünk rájuk, mint a mozaik egy fontos darabjára.
Célszerűnek tartom, hogy itt tisztázzak két alapfogalmat, ami
a téma könnyebb magyarázatát teszi lehetővé. Az egyik az
anösztrusz, azaz az ivarzás (ivarzási tünetek, ivarzási viselkedés) hiánya, amely akkor is előfordulhat, ha az állat ciklusos petefészek működést
mutat (un. csendes ivarzás), egyszerűen csak arról
van szó, hogy nincsenek, vagy nagyon gyengék
az ivarzási tünetek, így nem vesszük azokat észre.
Anösztrusz fordulhat elő kóros petefészek működés során is, például a különféle petefészekciszták esetén (bár ezek egyes eseteire jellemző lehet
a túlzott ivarzási viselkedés). A másik jelenség
az aciklia, amely a ciklusos petefészek működés
teljes hiánya. Élettanilag az ellés utáni időszakban, hosszabb-rövidebb ideig fordul elő és magától értetődően anösztrusszal jár. Azaz attól még, hogy egy állat
anösztruszos, nem biztos, hogy feltétlenül acikliás is.
Általánosságban ismert tény, hogy a tejtermelés növekedésével,
valamint az anyagforgalmi és kondicionális állapot romlásával
összefüggésben az állat első ciklusának kialakulása késlekedni
fog. A petefészek ellés utáni ciklusba lendülésének pontos időpontját nehéz meghatározni. Ilyenkor általában a nemzetközi
szinten is széles körben elismert, megboldogult szülészet professzoromat, dr. Huszenicza Gyulát szoktam idézni: az energetikai inbalansz állapot mélypontjáról való túljutás utáni tizedik
nap. Ennek megfelelően az első ivarzások kialakulására, pláne a
2013/5
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fogamzások bekövetkezésére az energiahiányos állapot rendeződése előtt semmiképpen sem kell számítani.
Ebből következik, hogy a kevesebb ivarzó állat jelentkezése nem
csak a gyengébb tünetekből fakadhat, hanem annak hátterében
tényleges anösztrusz is állhat, amelyet leggyakrabban a petefészek késedelmes ciklusba lendülése (aciklia), vagy annak kóros
működése, rendellenes ciklusok kialakulása (diszciklia) okozhatja. Azaz hiába követünk el mindent az ivarzáskeresés szintjén,
akkor is számolnunk kell legalább 10-20%-ban olyan állatokkal,
amelyeknek valamilyen ciklusindukciós, ivarzásindukciós eljárással kell „kényszerítenünk ki” a normál ciklusát. Ehhez azonban személy szerint nélkülözhetetlennek tartom egy ciklusdiagnosztikai vizsgálat elvégzését az ellés utáni időszakban, még az
önkéntes várakozási idő előtt. Ennek során az esetleges acikliás
és diszcikliás állatok időben kiszűrhetők, pontos diagnosztizálásuk elvégezhető és az ennek megfelelő oki terápia megtervezhető. Természetesen ezen alkalommal lehetőség nyílik a már
ciklusos petefészek működést mutató, de „üzekedőnek még nem
jelentkezett” állatok ivarzásának azonnali indukálására is.
Ezzel a témakörrel kapcsolatban célszerű lehet két mérőszám
esetében is elemzést végezni. Az egyik az újratermékenyítésekig

eltelő napok száma, amely adatot a Riska programból százalékos
arányban is ki tudunk nyerni (Főmenü - Szaporodásbiológiai értékelés). Ha ezek esetében a 12-24 nap között történő újratermékenyítések aránya nagyon alacsony, akkor az ivarzáskereséssel
mindenképpen foglalkozni kell (lsd. 1. kép).
A másik mérőszám az első termékenyítésig eltelő napok száma.
Sok telepen követik el azt a hibát, hogy túl korán kezdik el az
első termékenyítéseket, amelyek rendszerint igen gyenge fertilitási eredményeket produkálnak. Tudomásul kell vennünk, hogy
az első fertilis ivarzásra (azaz nem az ellés utáni első ivarzásra!)
tejtermeléstől függően kb. 60-70 napot várnunk kell, a tényleges vemhesülést pedig a méhgyulladások is befolyásolhatják.
Mindenképpen tanácsos az eredményes első termékenyítések
esetében azt elemezni, hogy annak az ellés után hány nappal van
a legnagyobb valószínűsége, és az önkéntes várakozási időt ez
alapján kell meghatározni.
A nagytejű holstein tehén ivarzási képességei kétségtelenül
gyengültek, de nem vesztek el. Ne essünk kétségbe, ha nem találunk elég üzekedőt, hanem próbáljuk a probléma okát megtalálni és azt kiküszöbölni! Ne nélkülözzük, vagy felejtsük el ezt a
jól használható természetes jelenséget, hanem próbáljuk kihozni
belőle a lehetőségeink szerinti legtöbbet! Természetesen ne is
dimenzionáljuk túl a szerepét, hanem alakítsunk ki megfelelő
egyensúlyt az eszközeink között! Továbbra is 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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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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Előtérben a diagnosztika
A Food-Controll Kft. számára különleges jelentőséggel bírt a
A legfontosabb kártétele azonban a szubklinikai, nevezetesen az
2013. évben megrendezett Buiatrikus Konferencia. Cégünk
immunszupresszió, amely minden más fertőző betegség maniéletében első alkalommal vett részt a rendezvényen. Célunk az
fesztálódását elősegíti az érintett állatokban.
volt, hogy megismerjék a tavalyi évben indított Vet-Controll álA vírus terjedése – Járványtan
lategészségügyi diagnosztikai részlegünket, illetve bemutassuk
A vírus terjesztésében döntő, meghatározó szerepet játszanak
magas szakmai minőségben végzett, sokrétű diagnosztikai tevéa perzisztensen fertőzött (PI) egyedek, amelyek 2-4 hónapos
kenységünket a szarvasmarha telepeken tevékenykedő állatorvemhességi stádiumban történt magzati BVDV fertőződés útján
vos kollégáknak.
keletkeznek. Ezek a borjak általában fejlődésben elmaradott,
Úgy gondoljuk a bemutatkozás sikeres volt, az első lépést megtetcsökött, de specifikus tünetet nem mutató, néha azonban teljesen
tük az országos ismertség megszerzése felé. Ezt a kijelentésünket a
„normális” fejlődésű „vírusgyárak” amelyek egész életük során
konferencián nagy számban érdeklődő kollégával folytatott szakmai
folyamatosan ürítik a BVDV-t kb. százszor nagyobb mennyibeszélgetésekre alapozzuk. Érdeklődéssel fogadták az ezen a piaségben, mint a primeren fertőződött átmeneti virémiás állatok
con újdonságértékkel megjelenő vállalkozásunk programjait. Vizs(1. táblázat). Ők a vírusürítés legjelentősebb forrásai egy adott
állományban.
gálati igényeik részletes és készséges ismertetésével segítették
munkánkat, amelynek
Vírusürítés orrváladékkal BVDVjelenlétének időtartama
Ellenanyagok
eredményeként új diagnosztizálási prograMennyisége időtartama szérum
tej
fehérvérsejt szérum / tej
mok kidolgozását tud5
6
10-14 nap
60-80 nap
Igen
tuk elkezdeni. Ezen a Átmeneti virémiás 10 - 10 /ml 10-14 nap
7
8
Perzisztens
10
–10
/ml
élethosszig
élethosszig
Többnyire
nem
ponton nyert bizonyosságot, hogy a tejelő teEnnek oka, hogy a PI állatok immunrendszere a BVDV-t „sajáthenészetek igényt tartanak egy szakmailag jól felkészült, komoly
nak” ismeri fel ezért alapvetően nem reagál rá. A PI állatok egy
logisztikai háttérrel rendelkező laboratórium jelenlétére munkájuk
kisebb része azonban felülfertőződhet eltérő antigén szerkezetű
preventív, illetve invazív támogatásában. A beszélgetések során
BVD vírussal, ami immunválaszt (ellenanyag termelést) válthat
megbizonyosodhattak arról, hogy az egészséges tejelő állományok
ki.
kialakításában és megtartásában végzett munkájukat nagymértékben megkönnyíti, veszteségeiket minimalizálja a cégünkkel folytatott közös szakmai munka, az általunk biztosított egzakt vizsgálati
Vemhes állat BVDV fertőződése
eredmények és sokrétű szaktanácsadói támogatásunk által.
Első komplex programunk a BVD fertőzöttségének felmérésére irányul.
A BVD és kártétele
Egészséges, BVD ea pozitív borjú

BVDV kórformák
Leukopénia
Immunszupresszió
~60 nap!

Szubklinikai
~80-90%

Légzőszervi
Akut fertőződés
átmeneti virémia
~14 nap

Klinikai
~10-20%

Szaporodásbiológiai

Holtellés,
gyenge
borjú

Vetélés

Hasmenés
Vérzéses szindróma
BVDV-2
Thrombocitopenia

Magzat felszívódás

Fejlődési rendellenességek

PI magzat keletkezése
Infertilitás

Szem rendellenes fejlődés

Magzati fertőződés
Vetélés

Szőrzet rendellenes fejlődés

Cerebellaris hypoplasia

Látszólag egészséges
Immunszupresszió!

Perzisztens
vírushordozás

Visszamaradt, csökött
Immunszupresszió!
Elhullás <24 hónap

Cp BVDV felülfertőződés
Mucosal disease

A pestivírus genusba tartozó BVD vírus világszerte elterjedt, két
biotípusának (nem citopatogén és citopatogén) és két genotípusának (BVDV I. és BVDV II.) számos különböző virulenciájú és
patogenitású változata ismert.
Az okozott kártétel
Többféle klinikai tünetben megnyilvánuló kórformát okozhat:
• Szisztémás: hasmenés, vérzéses szindróma, nyálkahártya
betegség
• Szaporodásbiológiai: csökkent fogamzás, magzatvesztés,
congenitális rendellenességek
• Légzőszervi megbetegedések
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Termékenyítés

~150. nap

Születés

Gyenge borjú

A PI állatok gyakorisága állományszinten általában 0-2%, (kivételesen ≤5%). A PI állatok kb. 80%-a 24 hónapos kora előtt
társult betegségben elhullik vagy selejtezésre kerül. De kb.
20%-uknak esélye van arra, hogy a tejelő tehénállományba is
bekerüljenek.
A hevenyen fertőzött és a perzisztensen fertőzött állatok üríthetik a vírust, elsősorban az orrváladékkal, a nyállal, a vérrel, a
bélsárral és a vizelettel. A vírust izolálták spermából, méhváladékból, magzatvízből és magzatburokból is.
Heveny fertőzés esetén a virémia akár 15 napon át is fennállhat,
miközben a vírus kis mennyiségekben ürül.
Kimutatták, hogy vannak olyan bikák, amelyeknél virémia
nem áll fenn, de heréik perzisztensen fertőzöttek BVD vírussal. Az ilyen állatok spermája BVDV-vel fertőzheti meg a
tenyészüszőket és a teheneket.
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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

Hazai szerzőink
A fertőzés közvetlen átvitele
• A perzisztensen fertőzött állatokkal való érintkezés útján
Ezek az állatok a legfontosabbak a BVDV átvitelében
• A hevenyen fertőzött állatokkal való érintkezés útján
• Vertikális terjedés
• Olyan nem virémiás bikával történő természetes fedeztetés
útján, amelynél a herékben lokalizált perzisztens BVDVfertőzöttség áll fenn
A fertőzés közvetett átvitele
• Szennyezett bikasperma
• Embrióátültetés
• Emberek, mint fertőzésközvetítő fizikai vektorok
• Szennyezett anyagok/ragályfogó tárgyak
• A levegő útján való terjedés
BVD Által okozott becsült gazdasági veszteségek
Tejhozam csökkenés, vetélés, tehén elhullás, idő előtti tehénselejtezés, borjú (növendék) elhullás okozta veszteségekből eredő
gazdasági károk.
A BVD által okozott becsült gazdasági
veszteségek tehenenként Ft/év
Min.
Max.
Átlag
Endémiás fertőzöttség
Akut járvány kitörés

1 200,11 500,-

6 500,81 600,-

Szabára és Ózsvári MÁL 2012. 135. 285-292
203_147,5:Layout 1 2009.05.27. 11:29

3 800,46 500,-
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Becslésnél figyelmen kívül hagyták, mert nehezen mérhetőek: a szaporodásbiológiai zavarokat a vetélés kivételével, az
immunszupresszió következményeit és a gyógykezelési költségeket.
A diagnosztizálás lehetőségei
A BVD elleni védekezés sarokpontja a PI álltok felderítése, eltávolítása és újabb PI állat születésének (vagy behurcolásának)
megakadályozása. A betegség megelőzésére hatékony vakcinák
állnak rendelkezésre, amelyek megfelelő program szerint alkalmasak a magzati fertőződés kivédésére, de használatuk igazán
csak a PI egyedek selejtezésével együtt ad megfelelő BVD prevenciót.
A felmérő diagnosztikai program három vizsgálati módszer
kombinációja:
1. Elegytej vizsgálata a vírus kimutatására PCR módszerrel
2. Elegytej vizsgálata a tejben esetlegesen jelen levő
ellenanyagok kimutatására
3. 8-12 hónapos kórú növendékek vérének szerológiai
vizsgálata a jelenlevő ellenanyagok kimutatására
A diagnosztikai program alapján a következő kérdésekre kapunk
választ:
• Van-e perzisztensen fertőzött egyed (PI) a tejelő
állományban?
• Találkoztak-e vírussal a tejelő tehenek az elmúlt években?
• Találkozott-e a fiatal állomány a vírussal az elmúlt
hónapokban?

Növényspecifikus biológiai megoldások
a tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

- RCS Lallemand 405 720 194 - 042009.

• Tudományos alapon tervezett
alapanyag-specifikus termékek
• A szilázs/szenázs a Lalsillal tartósabb,
hosszan friss, az állatok szívesebben
eszik
• Optimális tartósítás, értékesebb
tömegtakarmány

Speciálisan testre szabott megoldások
minden típusú szilázshoz, szenázshoz

KOKOFERM Kft. 3231 Gyöngyössolymos, Csákkõi út 10.
Tel/fax: 37/370-892; /370-072
www.kokoferm.hu

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com
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A ketózis is „népbetegség”

– szemelvények a XXIII. Buiatrikus Konferencia előadásaiból –
Sztakó István
fejlesztési főmérnök, HFTE
Október közepe-vége évek, sőt már évtizedek óta a szarvasmarha
egészségügy és szaporodásbiológia jegyében telik. Előbb a Szaporodásbiológiai Találkozó résztvevői vitatták meg idén Hévízen
a friss információkat – erről Flink doktor élvezetes beszámolóját
olvashatták lapunk 18. oldalán –, majd a Magyar Buiatrikusok
Társasága rendezte XXIII. Nemzetközi konferenciáját kétszáz érdeklődő, gyakorló állatorvos és gazdász részvételével Siófokon.
A három napos, gyakorlat számára is informatív, estébe nyúló
46 előadás és sok-sok poszter a kérődzők sajátosságait taglalta,
természetesen legtöbb figyelmet a tejelő szarvasmarha-ágazatnak szenteltek a résztvevők. Ez is jól mutatja a tejtermelés állattenyésztésben kiemelt szerepét és profitabilitását.
Itt is előtérbe került a versenyképesség, az egészségügyi színvonal fenntartása, javítása mellett a költségek lehetséges csökkentésének igénye.
Az utolsó, szombati napot a konferenciákon mindig egy kiemelt,
aktuális problémának szentelik a szervezők. Idén a ketózist vesézték ki a résztvevők, a téma nemzetközi aktualitását és fontosságát jelzi neves külföldi előadók jelenléte, a bőven délutánba
nyúló megbeszélés és az aktív hozzászólók sora.
Idén tisztújításra is sor került a tudományos társaság életében.
Az elnök (dr. Szenci Ottó) és a titkár (dr. Brydl Endre) személyében változás nem történt, s az elnökség és számvizsgáló bizottság tagjait is egyhangúlag újraválasztották a résztvevők. Az
elnökség nyitott a fiatal aktív és gyakorló állatorvosok felé, hiszen dr. Varga Tamás személyében – ő ezévi 3. számunk OHV-s
cikkének szerzője – új tag került a grémiumba. A következőkben
néhány általam fontosabbnak ítélt előadás kivonatolt tartalmát
emelném ki a teljesség igénye nélkül, hiszen a konferencia anyaga 200 sűrű oldalt tölt meg tartalommal.
Elsőként Kerstin Müller, a Berlini Egyetem Klinikavezetője számolt be a borjak légzőszervi megbetegedéseiben végzett vizsgálatainak eredményéről. A betegség kialakulásában kifejezett
rizikófaktorként mutatkozik az alacsony testsúly, a kiegyenlített
felnevelést kulcsfontosságúnak tartja.
Szabára Ágnes és Ózsvári László a BVDV 2008-2012 közötti hazai járványtani helyzetét, nemzetközi és hazai igazgatási vonatkozásait mutatta be. A BVD elleni védekezésnek,
valamint a betegség leküzdésének alapvető eleme a BVDV
szeroprevalenciájának ismerete országos szinten, illetve a
perzisztensen fertőzött (PI) egyed felismerése és eltávolítása
az állományokból. A BVD állományszintű előfordulása az Európai Unió tagországaiban tág határok között mozog (19-89%),
ugyanakkor a prevalencia országos és állományszintű ismerete a védekezési, illetve mentesítési programok kidolgozásának
az alapja. A legtöbb európai országban a szeroprevalencia 6080% között van. A BVD legmagasabb előfordulási gyakorisága
a teheneknél állapítható meg, ezt követik a borjak és az üszők.
Az üszőkkel összehasonlítva a borjak magasabb ellenanyagszintje a kolosztrum nagy ellenanyagtartalmával magyarázható (Lindberg és mtsai., 2006). A PI egyedek prevalenciája a
szakirodalmi adatok szerint 0,5-2% között található (Cowley es
mtsai., 2012; Houe, 1999). Ha egy állományban nincs PI állat,
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akkor a szerológiai vizsgálat során kevés a szeropozitív egyed,
alacsonyak és szórtak az ellenanyagtiterek. PI állat jelenléte
esetén az állományban sok a szeropozitív egyed és magasak az
ellenanyagtiterek (Houe és mtsai., 1995; Kecskeméti és Kiss,
1999).
1. táblázat: BVD-fertőzöttségre irányuló Ag-ELISA vizsgálatok eredményei Magyarországon 2008-2012 között
		
Pozitív
Negatív
Egyéb
Összesen
2008
2
701
0
703
2009
2
304
2
308
2010
7
475
1
483
2011
0
237
0
237
2012
308
56.375
14
56.697
Forrás: NEBIH, 2013.

A BVD elleni tervszerű védekezés a vírus előfordulásának ágazati, területi és nemzeti szinten történő csökkentését célozza
(Szabára és Ózsvári, 2013). A BVDV behurcolása szempontjából kiemelt jelentősegű a perzisztensen fertőzött [szerológiailag
negatív, de vírusürítő (PI)] állat, a fertőzött magzattal vemhes
anyaállat, a fertőzött ondó, illetve petesejt és a fertőzött embrió.
A fertőzést közvetítő tárgyak, a vérszívó paraziták és az egyéb
háziasított, vagy vadon élő kérődzőkkel történő érintkezés az
előbbiekhez képest kisebb jelentősegű (Kecskeméti és mtsai.,
1998; Nettleton, 2013; Van Campen, 2010). A BVD vírusától
már mentes szarvasmarha állományokban a járványmegelőző
intézkedések szigorú betartásával a populáció megvédhető az
újrafertőződéstől. Ezek a nem specifikus járványmegelőző intézkedések egyidejűleg más jelentős vagy kevésbé jelentős kórokozók behurcolásának megelőzését is szolgálják (Lindberg, 2005;
Lindberg es mtsai., 2006).
Földi József kutató állatorvos a BVD állományon belüli terjedését, az állományfelmerő vizsgálatok jelentősegét taglalta, anyagát az „Előtérben a diagnosztika” című előző írásban olvashatják.
Matyovszky Balázs és Fodor István a paratuberkulózis elleni
harc hazai tapasztalatairól és termelésre gyakorolt gazdasági hatásairól tartott számokkal is alátámasztott értekezést egy hazai
holstein populációban. Ezt az anyagot is olvashatják lapunkban.
Szabó István, Molnár Tamás és Abonyi Tamás dolgozatában a
kérődzők esetében alkalmazható megfontolt (prudens) antibiotikum terápiát vette górcső alá. Az állatorvosi gyakorlatban az
antibiotikumok használata elengedhetetlen a fertőző betegségek
gyógyításában, azok profilaxisában, az állatok jóllétének biztosításában és a globális élelmiszertermelésben. Ez természetesen
vezet a fokozódó, egyre nagyobb mértékű antibiotikum felhasználáshoz, ebből következően pedig az egyre gyakoribb baktérium rezisztencia megjelenéséhez. A rezisztens baktériumok
terjedésének, a rezisztencia fokozódásának megtörése a felelős
antibiotikum használat elemeinek a napi gyakorlatban való alkalmazásával mindenki feladata az élelmiszer előállítás során,
de kiemelt felelőssége van az állatorvosnak.
„Az antibiotikum-felhasználás tekintetében mg/PCU-ban megadva Magyarország listavezető, a skandináv és a balti orszáwww.holstein.hu
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gokhoz képest 8-10-szeres, de Ausztriához és Dániához képest
is ötszörös a hazai mutató.” A NÉBIH azonnal létrehozott egy
szakértői bizottságot, amelynek feladata a teendők meghatározása. Saját, bár már nem friss (2000-2003-as) adatokból, és a
fentebb citált jelentés következtetéseiből egyértelmű: azonnali lépésekre van szükség ahhoz, hogy a magyarországi helyzet
megváltozzon.
(Igaz ez még akkor is, ha valószínűleg az adatgyűjtés folyamatába hazánkkal kapcsolatosan hiba csúszhatott: nevezetesen, hogy
magyarországi gyógyszerforgalmazók nem magyarországi antibiotikum eladásai is a hazai fogyasztást bővítették.) Az előrelepéshez az alábbiak biztosan kellenek:
• az állattartók olyan menedzsment módszereket alkalmazzanak az állattartásban, amelyek minimalizáljak a betegségek
terjedését és előfordulását
• az állatorvosok olyan tanácsadást folytassanak, amelyben a
legmegfelelőbb kezelést a legkorrektebben alkalmazzák
• az élelmiszertermelő vállalatok világos követelményeket
fogalmazzanak meg elvárásaikról a feldolgozásra kerülő
nyersanyagokkal szemben, és azok teljesítését a termelő részéről folyamatosan ellenőrizzék és monitorozzák
• a gyógyszergyártók és forgalmazók garantálják, hogy az
antimikrobiális készítmények előírás szerint készülnek, minőségellenőrzöttek, címkézettek és csak a szabályozott, jóváhagyott disztribúciós csatornákon kerülnek értékesítésre
• a hozzáértő hatóság hatékony gyártásközi, ellátási és antibiotikum felhasználási ellenőrzést folytasson, és olyan hatékony rendszert vezessen be, amely segít az antibiotikum
rezisztencia folyamatos monitorozásában.
• Megvalósul a humán- és az állategészségügyben dolgozók
konzultációja, koordinációja a közös érdek érvényesítésében
• Az élelmezés-egészségügyi várakozási idők betartásával a
humán- egészségügyi kockázatának csökkentése
A haszonállatok esetében az antibiotikum használat mindenkor
része és nem helyettesitője egy integrált, telepre, állományra
adaptált betegség kontrol programnak.
Jánosi Szilárd a tőgygyulladás terápiájában a felelős antibiotikum-használatra hívta fel a figyelmet. Elfogadott, hogy az
élelmiszer-termelő állatokban alkalmazott antibiotikumok az
élelmiszerláncba kerülő patogén es kommenzalista baktériumok útján az ember egészségét is fenyegetik, ezért érvényesíteni
kell a felelős antibiotikum-használat elveit az állatok terápiája
során. Minimálisra kell csökkenteni a felhasznált antibiotikumok mennyiségét, aminek legjobb eszköze a technológia javítása, megelőzve a fertőzéseket és javítva az állatok ellenálló
képességét. Fontos a kezelések célzottá tétele az egyed és az
állomány szintjén, amihez elengedhetetlen a mikrobiológiai vizsgálat. Csak azokat az eseteket kezeljük, ahol esély van
a gyógyulásra, így a Prototheca és élesztőgomba által okozott
masztitisz antibiotikummal nem kezelendő, de a selejtezést kell
választani abban az esetben is, ha az előrehaladott állapotú, idült
tőgygyulladást baktériumok (pl. Staph. aureus) okozzák. Minden esetben a lehető legszűkebb spektrumú antibiotikumot kell
használni, amire a tőgygyulladás kezelésében jó lehetőségeink
vannak. A Gram-pozitív masztitisz patogének (a béta-laktamáz
termelő staphylococcusok kivételével) ma is érzékenyek penicillinre, így célszerű ennek használata. Szerencsére a tőgy36 Holstein Magazin

gyulladást okozó Gram-negatív baktériumok körében egyelőre
nem gyakori a cefalosporin és aminoglikozid rezisztencia, ezért
jó eséllyel használhatók az alacsonyabb generációs hatóanyagok (pl. amino-penicillinek, cefalexin) es azok kombinációi.
A korszerű szemlelet alapján a humán gyógyászatban kritikusan
fontos antibiotikumok az állatgyógyászatban is utolsóként választandó szernek tekintendők, ezért elsősorban a más hatóanyagokra rezisztens, Gram-negatív kórokozók ellen használhatók.
Az idült tőgygyulladások kezelésének legalkalmasabb időpontja az elapasztáskor van, ezért a viszonylag kis terhelést jelentő
szárazra-állítási terápia kiemelt jelentősegű. Jó státuszú állományokban szelektív szárazra-állítási terápiával tovább lehet csökkenteni az antibiotikum-használatot. Az antibiotikumoktól várt
preventív hatást az elapasztáskor beadott bimbócsatorna lezáró
készítménnyel lehet helyettesíteni. Az antibiotikum-rezisztencia
kialakulása szempontjából a lokális kezelés előnyben részesítendő, feltéve, hogy a hatékonysága megfelelő. A gyógykezelések
eredményének szakszerű értékelése kiemelten fontos, mert ez
segíthet a túlzott és feleslegesen hosszan tartó antibiotikum-adagolás elkerülésében, másrészt megelőzheti a terápia-rezisztens
esetek újbóli kezelését.
Kovács Péter kollégáival egy tejelő szarvasmarha telep kórokozó
profil vizsgálata során a leggyakrabban azonosított tőgypathogén
kórokozónak a Streptococcus canist találta. Munkájában felhívta
a figyelmet az esetleges fertőzési források háttére. Ilyenkor, a
kora téli időszakban – amennyiben a telepi menedzsment ezt elnézi, vagy a kerítések állapota nem megfelelő, akkor sok macska es kutya gyűlhet az elletőbe a hideg elől, akik előszeretettel
bújnak az infralámpa alatt levő borjakhoz, es a bent levő frissen
ellett tehenekhez.
Esetükben az állatok a környező üdülőterületről, a kerítés hiányosságait kihasználva gyakran tévedtek be a telepre, ahol az
elletői dolgozók által rendszeresen biztosított táplálék (tej) miatt
aztán egy részük oda is szokott. Ez „kiváló” terepet biztosított a
Str. canis tőgypatogén korokozó felszaporodásához.
Pikó Evelin hazai tejhasznú tehenészetekben a bal oldali oltógyomor-helyzetváltozás előfordulásával és endoszkópos műtéti megoldásának eredményességével kapcsolatos tapasztalatról
számolt be. Ennek részleteit, korábbi változatát a már említett 3.
lapunkban olvashatták.
A következő nap reggelén Vetter Szilvia rendhagyó értekezését
hallhattuk „Marhák a bíróságon” címmel, melyben a gazdasági állatok/állatunk jogalanyiságának változását mutatta be a
kor előrehaladtával. Az emberek és a kérődzők évezredek óta
egymással szoros közelségben és kölcsönhatásban élnek. A szarvasmarhák, juhok és kecskék táplálékforrásként, munkaerőként,
vagyontárgyként, illetve akár társaságként is szolgálhatnak az
ember számára, nem véletlen tehát, hogy a bíróság elé kerülő
ügyekben is fontos szerepet kaphatnak. A késő középkortól néhány évszázadon át – egyéb házi- és vadállatok mellett – kérődzők is kerülhettek a vádlottak padjára, és az emberekéhez
hasonló eljárásban bűnösnek vagy ártatlannak találtattak. Az ezt
követő évszázadokban az állatok ehhez hasonló antropomorfizálása – csekély kivételtől eltekintve – megszűnt. Az állatok,
így a kérődzők is a mai magyar jogban egyértelműen a dolgok
közé tartoznak. Jogalanyiság híján az állatok tárgyi bizonyítási
eszközként jelenhetnek meg a bíróság előtt, még állatkínzás esetében sem szerepelhetnek sértettként. Hogy ez hogyan alakulhat
a jövőben? A teljes előadást a Holstein Magazin következő számában olvashatják.
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Egészségi állapotfelmérés kérődzésmegfigyelővel
Massimiliano Intini, SCR Europe

„Minden tehén számít!”

Az SCR Europe az SCR európai képviselete, mely támogatja a cég globális jelenlétének
megerősödését. Székhelye Olaszországban, Piacenza városában található. Az SCR több mint
35 éve jelentős fejlesztésekre alapozva dolgozik, az állattartó telepek fejlett megoldásainak
kidolgozója, gyártója és szállítója. Világszerte több mint 11 millió tehénen használják
az egyik legpontosabb ivarzás- és kérődzésmegfigyelő rendszert. Az SCR folyamatosan
fejlesztve technológiáját, a hatékonyságot és a fejlődést előtérbe helyezve segíti elő a
gazdaságok és az üzemeltető családok biztos jövőjét.
2013 októberében az ivarzás- és kérődzésmegfigyelő rendszer az Amerikai Egyesült
Államokban, Wisconsin államban a világ legnagyobb szarvasmarha kiállításán
elnyerte a vásár innovációs díját.
Fejlesztéseiket az alábbi elvek vezérelték:
• Szaktudás: mélyreható ipari tapasztalat, a tehén termelékenységére fókuszálva
• Elkötelezettség: hatékony eszközök létrehozása, melyek megoldják a telepek legkényesebb problémáit
• Gyakorlatiasság: megalapozott hozzáállás, magabiztos használat és használható információk
• Agilitás: skálázható és moduláris rendszer tervezése, mely alkalmazkodik a telep növekedéséhez.
Az SCR célja, hogy minél több gazdaságos és fenntartható tehenészet jöjjön létre az ivarzás- és kérődzésmegfigyelő
rendszernek köszönhetően.
A Heatime RuminAct egy kérődzésmegfigyelő rendszer. Kulcsfontosságú tartozéka a nyakra szerelhető transzponder,
mely képes kiszűrni és regisztrálni az állat által a kérődzés során kibocsátott hangokat. A speciálisan hangolt mikrofon
érzékeli a tehén kérődzési idejét, rágási ritmusát /sebességét/ és a nyelések közti időt. Három dimenzióban érzékeli és
rögzíti az ivarzó tehénre jellemző kereső, kutató, dörgölődő nyakmozgást.
A HR-RuminAct transzponder egy multifunkcionális eszköz, mely tartalmazza a „tehén személyazonosságát”,
valamint az ivarzási és kérődzési adatokat.
Valós idejű adatszolgáltatás:
A Heatime LD Systems rádiófrekvenciával működik. Egy központi antennát helyeznek el, melynek lefedettsége
500×200m. Üzemelési frekvenciája 2,4GHz, melyet semmilyen elektronikus berendezés nem zavar meg. Az aktivitásés kérődzésmegfigyelők által fogadott adatokat közvetlenül leolvashatja a kijelzőről. A Heatime LD System 20 perces
intervallumokban szolgáltatja az adatokat.
A rendszer a következő, folyamatosan fejlődő egyedi tulajdonságok összességét kínálja:
• Aktivitási index – nem lépésszámlálás alapján
• Az ivarzás pontos idejének meghatározása
• A borjazás idejének pontos megjelölése
• Infrás és/vagy rádiófrekvenciás adattovábbítás
• Teljes kép az állat egészségügyi állapotáról
• Csoportmegfigyelő rendszer, melynek adatai számítógépre kerülnek
• Egyszerű felszerelés, kezelhetőség
Intelligens tehénmegfigyelő rendszer valós időben: Az SCR fejlett rendszere, amely begyűjti és elemzi a fontos adatokat
a tehén aktivitásától a kérődzésén keresztül minden egyes tehén esetében külön-külön, és továbbküldi az ivarzásra,
egészségügyre és táplálkozásra vonatkozó adatokat, melyekre a gazdáknak leginkább szüksége van. Heatime HR és
Heatime Pro tehénmegfigyelés vezető termékei. Ezek az eszközök hiteles és pontos adatokat szolgáltatnak az aktivitás és
a kérődzés megváltozásáról. Közvetlen méréssel, feltételezés nélkül.
SCR Heatime HR egyedülálló terminál rendszer, mely teljes reprodukciós és egészségügyi megfigyelést kínál akár
számítógép nélkül is. Az egyszerű működés és az alacsony igény lehetővé teszi a gazdának az eredményesebb és
magabiztosabb munkavégzést. Az SCR Heatime Pro egy számítógépalapú hatékony tehénmegfigyelő rendszer, mely
hasznos eszközként szolgál a döntések meghozatalához.
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Hazai szerzőink
Feltárt lenmagdara etetésének hatása a tejhasznú tehenek anyagforgalmára és tejtermelésére címmel Brydl Endre tartott előadást. Az n-3 es n-6-os zsírsavak esszenciális zsírsavak. A két
esszenciális zsírsavcsalád kiinduló zsírsavai a linolsav (C18:2,
n-6), illetve a linolénsav (C18:3, n-3). E két zsírsavféleség az
illető sorozaton belül bármelyik tag in vivo szintetizálódhat (18,
22, 28). Az esszenciális zsírsavak közül e két kiinduló tag található meg a legnagyobb mennyiségben a természetes takarmányforrásokban. Linolsavban gazdag növényi eredetű zsírokban gazdag pl. a len, is. Etetése jelentősebb mértékben serkenti a tüszőnövekedést, mint a főleg telített zsírsavakban gazdag állati eredetű
zsírforrások. Zsírsav-profiljának köszönhetően kedvező hatása
van a fogamzásra is. Magasabb vemhesülési arányról számoltak
be a linolénsavban (C18:3, n-3) gazdag lenmag védett formájának
az etetése nyomán, mint a palmitinsavban (C16:0) és olajsavban
(C18:1, n-9) gazdag pálmaolaj Ca-sójával etetett csoportban (87,5
% ill. 50 %). A szerző szerint a kísérleti állatok értékeiben
• kiegyensúlyozottabb energiaegyensúlyt,
• kedvezőbb bendő-fermentációt,
• jobb karotin-ellátottságot es
• kiegyensúlyozottabb sav-bázis anyagcserét,
• kedvezőbb szaporodásbiológiai és
• kedvezőbb tőgyegészségügyi állapotot lehetett találni.
Orosz Szilvia Dégen Lászlóval közösen jegyzett anyagában a
bendőben fermentálható szerves anyagok mennyiségét meghatározó tényezőket és ezek jelenlétének szaporodásbiológiai vonatkozásait tárgyalta tejelő tehenekben. Azt találták, hogy a nagy
termelésű tehenek esetében a bendőben fermentálható szerves
anyag (FOM)- és a fehérjeellátás aránytalansága vagy lebomlásuk időbeli eltolódása növelheti a vér karbamidkoncentrációját.
A bendőben felszabaduló ammónia egy része ugyanis nem épül
be a mikrobák szervezetébe, hanem a májban karbamiddá alakulva kering a szervezetben. A bendőben fermentálható szerves
anyagok mennyiségét meghatározó faktorok közül a legnagyobb
hatást kifejtő tényező az NDF-, a keményítő-, az összcukor- és
a nyersfehérje-tartalom, továbbá ezek bendőbeli lebonthatósága és a lebontás sebessége. Meghatározó a jelentőségük, mert
hiányos vagy nem arányos ellátottság esetében a megfelelőnek
ítélt fehérjeellátás mellett is kialakulhat (időszakosan vagy akár
tartósan is) magas vérkarbamidszint, ami a szaporodásbiológiai
eredmények romlásához vezethet.
Horváth András a laboratóriumi paramétereket vizsgálta és értékelte a tejelő tehenek klinikai megbetegedéseiben. Azt találta,
hogy az elektrolit- és energiaháztartást jellemző vérparaméterek
a szarvasmarhák ellést követő klinikai megbetegedéseinek pontos előrejelzésére nem alkalmasak, azonban alkalmazásuk gazdaságossági és munkaszervezési szempontból mégis megfontolandó lehet. Egy a vizsgálati eredményekre alapozott megelőző
gyógykezelés formája – a téves pozitív és a téves negatív esetek
ellenére is – gyorsabb és eredményesebb lehet, mint a klinikai
esetek tüneti terápiája.
Mózes Áron Kálmán a NETRISKA szarvasmarha telepirányítási
rendszert mutatta be előadásában. Kitért az új lehetőségek leírására, a RISKA rendszerrel való összehasonlítására, a program
SWOT elemzésére.
Nehézellés előrejelzésére is használható a borjúmagzat ultrahangvizsgálata közvetlenül az ellés előtti időszakban. Erről tartotta előadását Baska-Vincze Boglárka. A humán gyógyászatban
30 éve elterjedt vizsgálati módszer a magzat és az anya ultrahangvizsgálata a terhesség kezdeti szakaszától egészen a szülést
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megelőző időszakig. Ennek a módszernek köszönhetően nagy
eséllyel szűrhetők ki a magzatot érintő fejlődési rendellenességek és az esetleges veszélyeztetettség. Ez indokolta a magzat
jóllétét vizsgáló módszerek a háziállatfajok vizsgálatára történő kidolgozását. A kutatók a kilencvenes évek végén elsőként
a lovak, majd az elmúlt évtizedben az öszvér, a teve, az alpaka
és végül a szarvasmarha vemhességének utolsó trimeszterében
is végeztek ultrahangvizsgálatokat, és számoltak be tapasztalataikról. A transzabdominálisan végzett ultrahangvizsgálat Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban és Kanadában elterjedt
módszere a normális és veszélyeztetett vemhességű állatok
vizsgálatának. A szakirodalom veszélyeztetett vemhességként ír
le minden olyan vemhességet, amely során az anyaállatban, a
magzatban vagy annak környezetében bármilyen rendellenesség
előfordul. Mivel a vemhes tehenek körében az elléshez kapcsolódóan gyakoriak az anyagcserét érintő zavarok és maga az ellés
és az azt követő időszak szintén hajlamosít erre, a vemhességek
döntő része veszélyeztetettnek tekintendő.
A borjúmagzat ultrahangvizsgálata a vemhesség utolsó szakaszában ezért hasznos eszköz lehet arra, hogy detektáljuk pl. a
fejlődésben visszamaradt magzatot, a relatív vagy abszolút nagy
magzatot, az anyai vagy magzati szervek rendellenességeit, és
az ellés előtti néhány napban az esetleges nehézellésre hajlamosító szabálytalan helyeződést, fekvést és tartást.
A korai vemhességvizsgálatok eredményeit és az embrionális, ill. magzati veszteségek megjelenését értékelte egyes- és
ikervemhes szarvasmarhák esetében Győry Dorottya munkatársaival. Vizsgálatunkban 1253 állat bevonásával értékelték a
korai vemhességvizsgálatok adatait 3 gazdaságban, kibővítve
többek között az ellések kimenetéről gyűjtött adatokkal. Az ikervemhesség aránya 8% körüli volt. Jelen tanulmányban a késői
embrionális ill. a magzati mortalitás kérdésének minél szélesebb
körű áttekintése volt a cél. Ezen kívül az ultrahangos vemhességvizsgálati módszer pontosságát is elemezték a termékenyítés
utáni 29.-35. es 36.-42. nap között. Azonban a még pontosabb
eredmények elérése érdekében (főként az ikervemhesnek diagnosztizált teheneknél) javasolt lehet a 60. nap környéki ismételt
ultrahangos vizsgálat, valamint a 30. es a 60. nap között is egy
vizsgálat. Vizsgálatban szerepelt az ellenőrző vemhességvizsgálat napjáig bekövetkezett veszteségek száma mind az egy borjúval-, mind pedig az ikrekkel vemhes teheneknél. 105 ikervemhes
állatból 100 volt vemhes a 60. napra, azonban végül csak 94
ikerellés történt. Az egy borjúval vemhes teheneknél nagyobb
volt a veszteség a jobb oldali méhszarv vemhesség esetén, az
ikervemheseknél pedig az unilaterálisok esetében. Az ellés kimenetelét illetően fontos volt a halvaszületett állatok aránya
mindkét csoportban (ikervemhes és egy borjúval vemhes) egyaránt. Az anyag részleteit következő számunkban olvashatják.
Bajcsy Árpád Csaba az ellés lefolyását vizsgálta tejhasznú tehenek egyes szaporodásbiológiai mutatóinak alakulására az egymást követő laktációkban. A magas termelési szint, mely arra
ösztönzi a gazdákat, hogy az üszőket minél előbb, még teljes
felnőttkori méretük elérése előtt termékenyítsék, gyakran relatív nagy magzatot eredményezett. Amelyik tehénnek pedig már
volt nehéz ellése, annál valószínűbb ennek újbóli előfordulása
későbbi ellései során is. A vizsgálat részleteit jövő évi első számunkban tanulmányozhatják olvasóink.
Szelényi Zoltán és mtsai a nyári időszakban végzett
prosztaglandin-kezeléseket értékelték szarvasmarhában. Az
eredmények tekintetében kijelenthető, hogy van jogosultsága a
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A tőgynegyedenkénti automatikus fejés jelentősége
Gabriele Marchesi, Milkline

A Milkline 1976 óta működő olasz cég, mely az élelmiszeriparban a tejtermelést
találja a legfontosabbnak. Fejlődés, elhivatottság és szenvedély. A Milkline minőségi
ajánlatai és innovatív termékei testreszabott megoldásokat kínálnak minden termelőnek.
A cég fejőberendezésekkel, alkatrészekkel és a tenyésztéssel kapcsolatos eszközökkel
foglalkozik. Sűrű kereskedőhálózat támogatja, hogy a márka jelen legyen Európában és
az egész világon. A kereskedőhálózat magyarországi tagja a V-N-V Kft, mely 15 éves
szakmai kapcsolatot ápol az anyacéggel. A technológia és a tejtermék piacon szerzett
tapasztalatnak köszönhetően a Milkline olyan mélyreható tudást szerzett és fejlesztett ki,
mellyel bármilyen kérdésre innovatív megoldással tud szolgálni világszerte.
A kutató és fejlesztő csoport magasan képzett személyzete azon munkálkodik, hogy
mindig újabb fejlesztések és hasznos termékek lássanak napvilágot.
A Kentucky Egyetem Coldstream telepén fejéstechnikai tanulmányt készítettek a
tőgygyulladás terjedéséről az állományon belül, ahol fokozatosan áttértek a hagyományos fejéstechnikai rendszerről
a tőgynegyedenként különálló pulzációs fejőrendszerre (MiproP4C). A tőgygyulladás kiértékelése azonnal a fejőgép
leemelése után megtörtént Mein (2001) osztályozási rendszere alapján. Az eredmények kimutatták, hogy a holstein
típusú egyedek esetében a tőgygyulladás csökkent a tőgynegyedenkénti fejéstechnikát alkalmazó rendszer beépítését
követően (Sterett, 2010). A Milpro P4C forradalmi újítás a fejés világában. Ez egy olyan haladó technológia, mely
lehetővé teszi a tőgynegyedek egymástól független fejését, a betegségek megelőzését, a tejfolyás mérését és a
termelékenység növelését. Ez egy tejfolyás-érzékelő műszer, mely tájékoztatást ad a tőgynegyedenkénti tejáramlásról.
Mihelyt a tejáramlás lecsökken, a fejés automatikusan leáll azon a negyeden. A rendszer megvéd a túlfejéstől és megőrzi
az állatok egészségét és tejtermelő képességét.
Tőgybetegség megelőzése
A legáltalánosabb és elterjedt módszer a tőgybetegségek észlelésére a fejő kitűnő látására való hagyatkozás, aki
vizuálisan vizsgálja meg a tőgyet és a tejet.
A Milkline forradalmian új technológiája nagy segítséget nyújt a termelőnek, hogy észrevegye a tőgygyulladást vagy
egyéb betegségeket. A Milpro P4C olyan vezérlőegység, mely a fejőegységhez csatlakozik, s érzékeli a tőgybetegség
kialakulását, mielőtt a betegség látható jeleit észlelnénk és az állat egészségére káros hatást gyakorolt volna. A Milpro
P4C-t használva megőrizhető a tehenek egészsége, csökkennek a nemkívánatos költségek, emelhető a gazdaság
jövedelme. Ahol a tőgybetegség felüti a fejét, ott nem csak a csökkenő termeléssel és a beteg tehéntől származó
tejmennyiség elvesztésével kell számolni, hanem a tehén meggyógyítására fordítandó összeggel és a termelésből való
kieséssel is. Felmérések alapján megállapíthatjuk, hogy egy tőgybetegség 150-200 euro-s veszteséget okozhat.
A rendszer
A Milpro P4C nagyszerűen megkomponált egység, mely valódi értéket kíván nyújtani.
Dynamic P4C: A Dynamic P4C fejőegységet egy olyan szabadalmaztatott deflektorral láttak el, mely lehetővé teszi a
tőgynegyedenkénti ellenőrzött különálló fejést. A speciális deflektor alakja és az elkülönített falak tőgynegyedenként
alakítanak ki egy turbulenciális tejfolyást kehelytől a kollektorig, anélkül, hogy a rendellenességgel rendelkező tőgy
tejét visszaöblítenék a többi negyedre.
Servo Pulzátor P4C: Az elektronikus pulzátort 4 különálló pulzációs csatornával szerelték. Ez lehetővé teszi, hogy a
főbb paramétereket beállítsuk rajta a fejéshez, így elérhető, hogy a legjobb eredményeket érhessük el minden tehénnél.
Milpro P4C vezérlőegység: Ez egy mikroszámítógép, mely begyűjti az összes adatot a fejésről és tőgynegyedenként
rendezi azokat. Az egység egy jól látható megjelenítő felülettel van ellátva, mely folyamatos tájékoztatást ad a fejésről.
A Milkpro P4C fejőegység használatával az eredmény jó minőségű tej, termelésnövelés, az állatok jóllétének és
egészségének fenntartása, állatorvosi költségek csökkentése, termelési adatok állatonként és a fejési idő csökkentése.
Milkline mottó: Fejj úgy, ahogy még nem fejtél!
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nyári időszakban végzett fokozott számú kezelésnek. Az eredmények változékonysága azonban az állandó önellenőrzés szükségességét igényli. A kezelés hatékonyságát befolyásolhatja az
állatok kondíciója, a tejtermelés szintje és a laktációban eltöltött
napok száma. Esetünkben ezen tényezők nem gyakoroltak statisztikailag szignifikáns hatást az eredményekre. A telepen alkalmazott ivarzásmegfigyelés hatékonysága az eredményes munka
egyik legfontosabb tényezője. Ha a telepen csak a kezelés utáni
3. napon végzett rektális masszázs eredményére alapoznak, több
ivarzó állat termékenyítése elmaradhat. Tehát a prosztaglandinkezelést kapott állatok ivarzás-megfigyelése, lehetőség szerinti
többszöri vizsgálata elengedhetetlen.
Varga Tamás mtsaival a szakirodalom által többnyire
„Haemorragic Bowel Disease” néven említett betegség 3, hazai
tejhasznú tehenészetben 2010-2012 között előfordult esetre hívta fel a figyelmet, melyek diagnózisát kiegészítő vizsgálatokkal
is alátámasztották.
A betegség világszerte évek óta ismert, de az utóbbi időszakban
egyre nagyobb számban kerül megállapításra, bár ez lehet, hogy
az igényesebb állatorvosi munka és felkészültség javulásának
eredménye csupán. A kórkép sporadikusan fordul elő a laktáció
bármely szakaszában, de a fogadó és nagytejű időszakban gyakoribb. Gazdasági jelentőségét a heveny lefolyás és a rendkívül
magas elhullási arány adja. Az érintett egyedek, ha a felfedezéskor még életben vannak, súlyos ileusos tüneteket produkálnak. A kórbonctani vizsgálatok során a vékonybél egy vagy több
szakaszán mélyre terjedő fekélyek láthatóak, melyekből a nagy
mennyiségben kiömlő vér azonnal megalvadva heveny bélelzáródást eredményez.
Bár a betegség kóroktana nem teljesen tisztázott, az érintett
bélszakaszból többnyire Clostridium perfingens A és annak
különböző toxinjai mutathatók ki, egyes szerzők Aspergilus és
Fuzarium gombák kórtani szerepet is feltételezik. A betegség
gyógyítása meglehetősen kis arányban sikeres, még komoly intenzív terápia és sebészi ellátás ellenére is. A megelőzésre különböző Clostridiumok elleni vakcinákat és penészgombák elleni
takarmánykiegészítőket használnak mérsékelt sikerrel. Az általuk taglalt esetek áldozatai két egyszer ellett és egy háromszor
ellett tehén, a telepi átlagnak megfelelő termeléssel. Közülük
egy vemhes, egy üres, egy termékenyített volt. A megbetegedések az ellés után 102, 132 és 198 nappal, minden különösebb
termelési vagy egészségügyi előzmény nélkül történtek.
Egy tehenet már elhullott állapotban, egy állatot elfekvőként, súlyos ileusos tünetekkel tálaltak, egy pedig hirtelen, drasztikusan
csökkent tejtermelése miatt került állatorvosi vizsgálatra. A még
élő egyedek fizikális vizsgálatával (vizeletvizsgálat tesztcsíkkal, rektális tapintás, hallgatózás, kopogtatás, ballotálás, hasűri
punctatum ellenőrzése) az ileus ténye volt megállapítható. A járóképes tehén esetében még felfedező hasűri műtét elvégzésen
gondolkodtak, de végül elfekvő társához hasonlóan diagnosztikai vágásra került. A béltartalomból Clostridium perfringens A
bakteriumok színtenyészetben nőttek, a lenyomatban nagyszámú Gram+ pálca volt megfigyelhető. A két levágott állat esetében toxinok jelenlétét is vizsgalták, alfa 1 toxin jelenlétet sikerült bizonyítani.
Markus Gabriella tőgyegészségügyi tanácsadó Esetek és tanulságok című előadásában a különböző tehenészeti telepeken tett
látogatása során tapasztalta az egy kórokozóra történő szűrés, illetve az általa kifejlesztett „off label gyógyszerhasználat” problémáit; ennek tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.
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Az egy kórokozóra való szűrés tapasztalatai a következők: soha
ne elégedjünk meg rögtön, ha találtunk egy okot, keressünk tovább! Nem feltétlenül szükséges minden hónapban teljes körű
vizsgálatot végezni, de ha spórolási okokból a szűrés mellett döntünk, legalább negyedévente legyen teljes körű a vizsgálat, hogy
ne mulasszuk el a kórokozó-flóra változásait nyomon követni!
Ózsvári László szerzőtársaival a „B” módszerrel ellenőrzött tehenészetek főbb termelési mutatóit vizsgálta 1998-2013 között.
Megállapítják, hogy a „B” típusú ellenőrzésben résztvevő tenyészetek száma folyamatosan csökken, az utóbbi két évben már
száz alatti a számuk, és az összes ellenőrzött tehenpopulációhoz
képest elenyésző számú tehenet tartanak (1,1%). Az átlagos állományméretük bár folyamatosan nő, de kevesebb mint tizede az
„A” módszerrel ellenőrzött tehenészetekének (25 vs. 375). Ezen
tehenészetek átlagos tejtermelése jelentősen elmarad az „A”
módszerrel ellenőrzött tehenészetek tejtermelésétől, ugyanakkor
a megtermelt tej átlagos SCC-je igen magas (>400 ezer), ami
a szubklinikai tőgygyulladások elleni hatékonyabb védekezés
fontosságára hívja fel a figyelmet. Az „A” módszerrel ellenőrzött tehenészeteknél kedvezőbb tehénelhullási és vágóhídi selejtezési arányuk valószínűleg abból fakad, hogy a kisebb méretű
állományokban a tenyésztő jóval hamarabb észreveszi a beteg
teheneket.
Kerényi János szerzőtársával a tejtermelés, a szaporaság és az
élettartam összefüggéseit vizsgálta a hazai és külföldi tejtermelés-ellenőrzött állományokban. Olyan állományokat kell létrehozni, amelyekben a termelést károsan befolyásoló betegségek
nem fordulnak elő vagy csak nagyon kis mértékben vannak jelen. Csak olyan telepek lesznek életképesek a jelenlegi közgazdasági viszonyok mellett, ahol a jövedelmezőség elfogadható
mértékű lesz és azt fenn is tudja tartani. Ezeknek a feltételeknek
megfelelni csak az állományok egyedi állategészségügyi állapotának ismeretével lehetséges.
Minden termelő telepen működtetni kell telepspecifikus szaporodásbiológiai és tőgyegészségügyi programokat. A programokat a telepre jellemző adatok alapján kell elkészíteni és azt folyamatosan és következetesen működtetni. 2012-ben a két ellés
közötti idő tovább romlott, 443 nap lett, a termékenyítési index
3 felett van. A tejtermelés gazdaságosságát a két ellés közötti
időtartam alapvetően meghatározza. Minél rövidebb ez az időszak, annál magasabb a tejtermelés és több a született borjú úgy,
hogy az állandó költségek nem változnak. Az induló tehénállomány 65%-a ellett meg a 2012. évben. A hosszabb két ellés közti
idő az egyéb költségeket is növeli, úgymint a több inszeminálás
és az állatorvosi költség /meddőségi kezelések, szinkronizálási
programok/. A leglényegesebb veszteség az alacsonyabb tejtermelésű napok számának a növekedése. Az induló tehénállományra vetített tehénellési százalék alig van 60% felett, az üszők
első elléskori életkora 26,68 hónap. Nem hagyható figyelmen
kívül a meddőségi okok miatti idő előtti selejtezés növekedése sem. A szarvasmarhatartó telepeken az éves selejtezési arany
30–35% (néhány telepen 50%), amelynek 25%-a reprodukciós
zavarok miatt történik. A nagyarányú selejtezés miatt a genetikai termelőképesség kihasználása romlik, jelenleg az átlaglaktáció holstein-fríz esetében 2,3, magyartarka esetében 2,7. A
tejelő tehenek genetikai képességük csúcsát a harmadik-negyedik laktációban érik el es ezt a szintet tartják az ötödik-hatodik
laktációban. A tehénállomány laktáció szerinti összetételében a
negyedik, ötödik, hatodik laktációs tehenek aránya 19%. Az e
feletti laktációjúak 2%, de a 19% nem a legmagasabb termelésű
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egyedekből áll, mert ezek már előbb, valamilyen ok miatt kiestek az állományból.
Az állományok tőgyegészségi helyzete sem javult az elmúlt
években, a 400.000 SCC alatt termelő telepek aránya 24,79%.
Seres Laura társaival a napi háromszori fejés gazdasági hatását
elemezte egy nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben. A tejtermelő tehenészetek nagyobb jövedelmezősége érdekében elsődleges
cél a lefejt tej mennyiségének a növelése, ennek elérésére az
egyik lehetséges eszköz a napi fejésszám emelése. Vizsgálatunk
során egy átlagosan 150 fejőstehenet tartó dél-alföldi nagyüzemi holstein-fríz tehenészet technológiai váltásának a gazdasági
elemzését végezték el. Összehasonlították a 2011. (kétszeri fejes) és a 2012. év (háromszori fejés) technológiaváltással érintett árbevétel és költségadatait. A fejésszám növelése évi kb. hétmillió Ft-tal több nettó tejárbevételt jelentett állományszinten,
emellett a laktációs tőgykezelések költsége is csökkent. Ezen
pozitív tételekkel szemben a háromszori fejésnél több tőgyfertőtlenítés, a fejőrendszer gyakoribb fertőtlenítése áll. Emellett
a fejősök és az állatfelhajtók háromszori fejésből eredő többlet
munkabére is költségnövekedést jelentett. A részleteket későbbi
lapszámunkban olvashatják.
A szombati workshop a ketózisról szólt. Bevezető előadásában
Könyves László összefoglalta a betegség problémakörét. Hazai
szarvasmarha állományainkban a szubklinikai anyagforgalmi
zavarok és ezen belül az energiaforgalom zavarainak előfordulási gyakorisága évtizedek óta lényegesen magasabb az elfogadhatónál (Brydl es mtsai. 2008, 2013).
A negatív energiamérleg főként tejelő tehenekben jelentkezik
az ellés körüli időszakban. Az állapot dekompenzálttá is válhat,
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ami gyakran szubklinikai vagy klinikai zsírmobilizációs betegség és ketózis kialakulásában nyilvánul meg. A szubklinikai
forma lényegesen gyakoribb, a hazai adatok szerint előfordulási gyakorisága a laktáció első hónapjában 10-20%. A ketózis a
vérplazma magas ketonanyag- (acetecetsav, beta-hidroxi-vajsav
(BHB), aceton), valamint alacsony glükóz- és inzulin-koncentrációjával jellemezhető állapot. A ketózis gyakorlati laboratóriumi diagnosztikája leggyakrabban a vérplazma acetecetsav, vagy
BHB koncentrációjának mérésével történik (Brydl es mtsai,
2008). A teljes vér BHB koncentrációjának kvantitatív, helyszíni
meghatározása elvégezhető kéziműszer segítségével is (Szelényi és mtsai. 2013). A ketonanyagok kiválasztódnak a vizelettel
(ketonuria) és a tejjel (ketolakcia), ami a gyakorlatban tesztcsíkokkal jól vizsgálható.
A vizelet ketonanyagkoncentrációját és az ellés idejét együttesen figyelembe vevő „ketonuriás index” alkalmazása hatékony
eszköz a ketózis állomány-diagnosztikájában (Kegl, 1994). A
ketolakcia tesztcsíkokkal történő vizsgálatának előnye, hogy
nagy létszámú állományok szűrővizsgálata egyszerűen kivitelezhető (Könyves és mtsai., 1998). A hazai gyakorlat számára
jelenleg is elérhető a tej BHB koncentrációjának mérésére szolgáló tesztcsík (pl. Keto-Test, Elanco).
A ketózis kialakulásában számos tényező játszhat szerepet. Az
állattól függő lényeges kockázat, hogy a laktáció elején intenzíven növekvő laktóztermelés a glükózigény növekedésével jár.
A glükózszükséglet kielégítése érdekében fokozódik a májbeli glukoneogenezis. A szabályozó mechanizmusok működése
ellenére a vérplazma glükóz- és inzulin-koncentrációja ebben
az időszakban csökken, különösen többször ellett tehenekben
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(Ingvartsen, 2006). A glukoneogenezis szubsztrátjai a propionát,
a glukoneogenetikus aminosavak, a laktát és a glicerol, melyek közül mennyiségi értelemben az első kettő meghatározó
(Danfaer es mtsai., 1995). Az endogén eredetű ketonanyagok
tehenekben főként a hosszú szénláncú zsírsavak metabolizmusából származnak.
Az intenzív glukoneogenezis elvonja a mitokondriális
oxalecetsavat az anyagcsere-folyamatokból, ezért a zsírbontásból származó acetil-CoA molekulák kondenzációs partner
hiányában nem tudnak a citrátkörbe lépni, és ketonanyagokká
alakulnak. A vérplazma szabadzsírsav (NEFA) koncentrációja egyenes arányban áll a zsírmobilizáció mértékével
(Husvéth és mtsai., 1982) és pozitív összefüggést mutat a BHBkoncentrációval (Elek és mtsai., 2008). Ezért minden olyan
körülmény, ami növeli a zsírmobilizációt, egyben fokozza a
ketózis kialakulásának kockázatát is. A zsírmobilizáció fokozódása mögött gyakran az elégtelen szárazanyag-felvétel áll.
Számos produkciós betegség vagy állapot járhat a szárazanyagfelvétel csökkenésével és a zsírmobilizáció fokozódásával.
E megbetegedések közül az ellési bénulás és az oltógyomor-helyzetváltozás, a magzatburok-visszamaradás, a lábvégbetegségek,
a méhgyulladások és a tőgygyulladás mellé is társulhat ketózis.
A ketózis kockázata jelentősen nő az ellésszám növekedésével
és az ellés időpontjában a 3,5-et elérő vagy azt meghaladó kondíciópontszám esetén. A negatív energiaegyensúlyi állapot kialakulásában a sav-bázis anyagcsere és a bendőfermentáció zavarai (acidózis-alkalózis) is szerepet játszhatnak, melyek gyakran takarmányozási hiba miatt alakulnak ki.
A környezeti hajlamosító tényezők közül jelentősek a takarmányozás (takarmányminőség és takarmanyozási stratégia) hibái.
Az exogén eredetű ketonanyagok hibásan erjedt, magas vajsavtartalmú takarmányok etetése során jelenhetnek meg a véráramban. Negatív hatásuk elsősorban abban áll, hogy csökkentik a
szárazanyag-felvételt, ezáltal növelhetik a zsírmobolizációt. Az
állatokat érő tartástechnológiai stresszorok ugyancsak csökkenthetik a szárazanyag-felvételt. Ilyenek a frissen ellett teheneket
érintő csoportosítások, a technológiai hibák (pl. a frissen ellett
tehenek lekötése), a zsúfoltság, a hibás pihenőbox kialakítás,
diszkomfort, rossz ivóvíz minőség.
Nem elhanyagolható a nyári hőstressz szerepe sem. A védekezési stratégiát a folyamatos monitoring mellett a kockázati
tényezők kiküszöbölésére kell építeni. Az anyagcsere folyamatok támogatása érdekében több kiegészítő takarmányozási
eszköz is rendelkezésre áll. A zsíranyagcsere oldaláról közelítve
a védett zsírok jelentős energiaforrást jelenthetnek. A fokozott
zsírmobilizáció a takarmanyadag niacinnal történő kiegészítése
mérsékelhető. A szénhidrát anyagcsere stabilitásának feltétele az
egészséges bendőfermentáció fenntartása. Ennek érdekében élő
élesztőkészítmények keverhetők a takarmányadagba. A takarmányadag glükoplasztikus anyagokkal (propilenglikol, glicerin,
propionátok) törtenő kiegészítése általános gyakorlat. Ugyanakkor semmilyen kiegészítő takarmány nem pótolhatja a szakszerűen összeállított takarmányadagot és nem fedi el a takarmányozás és a menedzsment hibáit.
A védekezés része lehet a glükoneogenezis támogatása a
bendőfermentáció befolyásolása révén, amikor a propionát termelő flóra szaporodását segítik elő.
Zygmunt Kowalski professzor Lengyelországból egy új monitoring-rendszert mutatott be a szubklinikai ketózisra (SCK), amely
a havi tejmintavételezésen alapszik. A klinikai tünetek hiánya
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nehezíti az SCK kimutatását. Lengyelországban a tehenek és állományok SCK veszélyeztetettségének kimutatására a tej BHBA
(M-BHBA) és aceton (M-A) tartalmának mérése használatos.
Az M-BHBA-t és az M-A-t FTIR elemzést végző MilkoScan
műszerekkel határozzák meg a Lengyel Tejelő Szarvasmarhatenyesztők és Tejtermelők Szövetségének négy laboratóriumában. A rendszert (Kowalski es Słoniewski, 2013) 2013. április
1-jén vezették be a gyakorlatba és évente közel 700.000 tehén
megfigyelését végzik. A 6-60 napja ellett tehenek tejmintáit vizsgálják.
Esetükben nem a ketózis diagnózisát, hanem annak kockázatát
állapítják meg, az állatot „veszélyeztetettként” azonosítják. A
szubklinikai ketózis valószínű előfordulási gyakoriságának számítására statisztikai módszert fejlesztettek. Ha ez a mutatószám
10 vagy 20%-nál magasabb, az állományt SCK „veszélyeztetettként” vagy „súlyosan veszélyeztetettként” jelölik. A gazdák
havi jelentésben jutnak hozzá a vizsgálati jegyzőkönyvekhez az
interneten keresztül. Az előzetes eredmények (105.000 tehén
vizsgálata) alapján a 6-60 napja ellett tehenek kb. 9,5%-át veszélyezteti SCK. Meglepő módon több ketózisos tehenet találtak az
alacsonyabb termelésű állományokban (14,2%; az állományok
átlagos tejhozama <21kg/nap), mint a jobban tejelőkben (8,2%;
>21kg/nap). Ezek az eredmények egybevágnak Drackley-vel
(2007), aki kimutatja, hogy a negatív energiaegyensúly, amely a
ketózishoz köthető fő anyagcsere állapot, nincs összefüggésben
a tejhozammal. Egyszerűsítve: a magas tejhozam nem az SCK
kockázati tényezője.
Ugyanakkor az SCK fő takarmányozási kockázati tényezője a
túl alacsony szárazanyag-felvétel (DMI) mind az ellés előtt és
azután. Az alacsony DMI miatt a tehén nem tudja fedezni magas
energiaszükségletét. Az alacsony DMI okai között leggyakrabban a magas testkondíció pontszámot (BCS), a gyenge takarmányminőséget (rossz emészthetőség), egyéb anyagcsere-zavarokat (pl. hypokalcémia, szubklinikai bendőacidózis), fertőző
betegségeket (endometritis, mastitis) említenek. Duffield (2013)
szerint az SCK megelőzésében a következő takarmányozási-jólléti tényezőket kell meg figyelembe venni:
• megfelelő csoportosítás az ellés előtt és után
• elégséges jászolhossz
• csoportosítások az ellés körüli időben
• a fekvés kényelme
• szellőzés, különösen a nyári időszakban (de nem kizárólag)
• takarmányadag összeállítás
• a vízhez való hozzáférés
• sánta tehenek aránya.
Az SCK megelőzésében gyakran hatékony a szájon át bejuttatott
glicerol (G) vagy propilénglikol, drench formájában is. Minden
gazdaságban fel kellene állítani a használatuk rutin eljárásait
(dózis, kezelési idő hossza, stb.). Ketózis-ellenes hatásuk azon
alapul, hogy növelik a plazma glükózkoncentrációját, csökkentik a vér NEFA és a máj triglicerid szintjét, mindezek pedig a
plazma BHBA koncentrációjának csökkenéséhez vezetnek.
A Kexxtone R (Elanco) használata a ketózis megelőző eszközeként szisztematikusan növekszik Lengyelországban.
Ezt követően a szubklinikai ketózis megelőzésére, kezelésére
kifejlesztett termék bemutatását hallhattuk, majd az előadások
és a gyakorlati tapasztalatok megvitatása következett. A kora
délutánig tartó program után búcsúebéddel zárta a gyakorlat számára is rengeteg hasznos információt szolgáltató konferencia a
programját.
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A paratuberkulózis által okozott veszteségek
egy nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben
1
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SZIE ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék
2
Taxbi Kft. tejelő szarvasmarhatelepe, Hottó

A szarvasmarhák paratuberkulózisa mind klinikai, mind
szubklinikai formában jelentős gazdasági veszteségeket okoz a
szarvasmarhatartóknak, különösen a tejtermelőknek, mivel már
akkor jelentősen rontja a termelési mutatókat, amikor a betegség klinikai tünetei még nem láthatóak, de az állat már fertőzött
(szerológiailag pozitív – szubklinikai forma). Állományszinten – mivel tartósan, hosszú időn keresztül befolyásolja hátrányosan a termelési mutatókat, ill. a szubklinikailag fertőzöttek
aránya magasabb, mint klinikai tüneteket mutató állatok száma
– a szubklinikai forma több gazdasági veszteséget okoz, mint a
klinikai tünetekben megnyilvánuló formája. A paratuberkulózis
termelésre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak és az ebből eredő
károknak a kimutatására az 1980-as évek óta intenzív nemzetközi – elsősorban észak-amerikai és nyugat-európai – kutatások
folytak, amelyek alapján ma már viszonylag jól meghatározó,
hogy mely termelési mutatók milyen mértékben romlanak, amelyeket csak kis mértékben befolyásol a betegség stádiuma, a tehén kora és a laktációs periódus.
A paratuberkulózis termelésre gyakorolt hatásai egy holsteinfríz tejtermelő tehenészetben az alábbiak:
• Csökkenő tejtermelés;
• Tejminőség romlása:
o tejzsír,
o tejfehérje,
o SCC;
• Romló szaporasági mutatók:
o megnövekedett két ellés közötti idő,
o optimálisnál több termékenyítési index,
o magasabb selejtezési arány terméketlenség miatt;
• Fogékonyság növekedése más betegségekre, elsősorban
tőgygyulladásra;
• Elhullás növekedése:
o tehenek,
o borjak, növendékek, hízóállatok.
• Idő előtti selejtezés növekedése:
o Tehenek csökkenő élethossza,
o Kisebb életteljesítmény,
o Lassabb genetikai előrehaladás;
• Élősúlyveszteség;
• Takarmány-értékesülés romlása
(valamint növendék és hízó állatoknál következetes 		
testtömeg-gyarapodás csökkenés);
• Kisebb vágóérték:
o Kisebb vágási élősúly és vágott test (carcass) súly,
o Húsminőség romlása.
A tejtermelés mennyiségét a paratuberkulózis jelentős mértékben csökkenti, különösen a fertőzött tehenek utolsó laktációjában. Az eddigi vizsgálatok alapján a csökkenés mértéke egy
laktációban 2 és 25% között változhat, átlagosan 12%-kal kalku44 Holstein Magazin

lálhatunk. A megtermelt tej minősége is jelentősen romlik, a tej
zsírtartalma átlagosan 20%-kal, fehérjetartalma 10%-kal kisebb
az egészséges tehenekhez képest. A szomatikus sejtszámban
(SCC) is találunk növekedést, de az eddigi vizsgálatok túlnyomó
többsége nem mutatott ki szignifikáns különbséget.
A szaporasági mutatók közül elsősorban a két ellés közötti idő
növekedik meg (gazdasági szempontból ennek a legkedvezőtlenebb a hatása) átlagosan 28 nappal (6-52 nap). Nő a terméketlen
tehenek aránya, amelyek jelentős része infertilitás miatt selejtezésre kerül, így megnöveli az összes idő előtti selejtezés állományon belüli mértékét. Magasabb lesz a termékenyítési index is,
de egzakt kutatási eredmények erre nincsenek.
Az eddigi vizsgálatok szerint a fertőzött tehenek elhullásának
valószínűsége jelentősen, mintegy 3%-kal nő átlagban (0,210%), ugyanakkor az idő előtti selejtezés valószínűsége még
nagyobb mértékben átlagosan 10,9%-kal nő meg (3,1-18,7%).
Borjak esetében az elhullások növekedésének átlagos mértéke
fertőzött állományban 70-80%, de akár tízszeres is lehet.
Az idő előtti selejtezés okait vizsgálva látható, hogy a tőgygyulladás miatti selejtezés aránya az összes selejtezésen belül a
többszörösére nő, ami a tőgygyulladást okozó kórokozók iránti
nagyobb fogékonysággal magyarázható. A több idő előtti selejtezés miatt a tehenek átlagos élethossza 1 évvel csökken, ami
jelentősen kisebbíti a tehenek hasznos élettartamát és ezáltal
életteljesítményét, arról nem is beszélve, hogy az eleve alacsony
átlagos laktációszám miatt (2,3 jelenleg hazánkban) esélyük
sincs genetikai potenciáljuk realizálására a tejtermelésben.
Az elhullás igen költséges, hiszen nincs semmilyen maradványértéke (vágóértéke) a tehénnek, ugyanakkor a paratuberkulózis
jelentős élősúlyveszteséget és ezáltal vágóérték-csökkenést
okoz az idő előtt selejtezett állatoknál is. Az eddigi kutatások azt
mutatták ki, hogy a vágóérték csökkenése a fertőzés mértékétől
függően 5% és 38% között változott, de különösen súlyos hasmenés, enterális ödéma esetében a carcass értéke akár 48%-kal
is csökkenhetett a kisebb súly (a teheneknél 17%, a borjaknál,
növendékeknél és hízóállatoknál 20% átlagban), ill. a gyengébb
húsminőség miatti alacsonyabb ár miatt. Átlagosan 25%-os vágóérték csökkenéssel mind a vágásra kerülő fertőzött teheneknél,
mind a borjaknál, növendékeknél és hízóbikáknál számolhatunk.
A kutatási eredmények szerint az élősúlyveszteség, ill. a gyengébb testtömeg-gyarapodás elsődleges élettani oka a tápanyagok
felszívódásának jelentős romlásában, és a jelentős fehérjeveszteséget okozó emésztőszervi elváltozásokban keresendő, ami a
takarmány-értékesülést jelentősen rontja.
Az adatgyűjtést egy nyugat-magyarországi nagylétszámú holstein-fríz telepen végeztük. Az adatokat a számítógépes telepirányítási programokból gyűjtöttük ki a 2009.08.15-2013.03.31.
intervallumra vonatkozóan. Az átlagos tehénlétszám a vizsgált
időszakban 900 körüli, a telep hármasmentes. A termelőistálló2013/5
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ban zárt, kötetlen tartást alkalmaznak, a tőgygyulladásos tehenetermelést az eltérő tartási és takarmányozási körülmények okozket elkülönítve fejik. A befejéseket az ÁT Kft. végzi.
ták, ezért nem vehetjük ezeket figyelembe a paratuberkulózis
A paratuberkulózissal 2009-ben kezdtek foglalkozni a telepen,
termelésre gyakorolt hatásainál. A szeropozitív tehenek tejminőamikor az állományban visszatérő hasmenés volt tapasztalható.
sége a fertőzöttség következtében romlik, ugyanis csökken a tej
Átfogó anyagforgalmi, bakteriológiai, virológiai és parazitolófehérjetartalma, valamint emelkedett a tej szomatikus sejtszáma.
giai vizsgálatok kezdődtek, melynek eredményeként kiderült,
hogy aggasztóan magas az állományban a paratuberkulózis
A paratuberkulózis szaporodásbiológiai hatásai
szeropozitivitás (eleinte komplementkötési, később ELISA teszA 2. táblázatban tüntettük fel a PTBC szeropozitív és
tet használtak), ezért újabb és újabb vérvizsgálatokat végeztek,
szeronegatív csoportok két ellés közti idejét és termékenyítési
hogy felderítsék az összes paratuberkulózissal fertőzött (a továbindexét az egyes időintervallumokban. A PTBC szeropozitív
biakban: PTBC) állatot, illetve változtattak a telepen alkalmaegyedek termékenyítési indexe szignifikánsan magasabb
zott üzemviteli rend néhány pontján a szeropozitivitás csökkenszeronegatív társaikhoz képest az I. és II. időszakban. A III.
tése érdekében. A kutatásunk során vizsgált időszakot 3 további
időszakban ilyen különbséget nem mutattunk ki, de ebben az
periódusra osztjuk aszerint, hogy milyen módszerrel igyekeznek
időszakban nem vizsgálható a paratuberkulózis hatása a termécsökkenteni a PTBC pozitivitás előfordulását:
kenységre az eltérő tartási, takarmányozási körülmények miatt,
I. 2009.08.15.-2011.02.28.: nem különbözik a technológia a
illetve azért sem, mert ekkor a szeropozitív teheneket limousin
korábbiaktól, de rendszeres vérvételen alapuló vizsgálatokfajtájú húsmarhák spermájával termékenyítették. Az átlagos két
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A táblázatban félkövér betűtípussal szereplő eredmények statisztikailag szignifikánsan
állat selejtezéséhez). Az I. időszakban a se(p<0,05) különböznek a szeropozitív és szeronegatív állatok esetében.
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A paratuberkulózis
A 2. táblázatban tüntettük fel a PTBC szeropozitív és szeronegatív csoportok két ellés közti
idejét és termékenyítési indexét az egyes időintervallumokban. A PTBC szeropozitív egyedek
termékenyítési indexe szignifikánsan magasabb szeronegatív társaikhoz képest az I. és II.
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A paratuberkulózis hatása a selejtezések és az elhullások alakulására
A 3. táblázatban tüntettük fel, hogy a PTBC pozitív és a PTBC negatív tehenek hány %-a
hullott el, illetve került selejtezésre az adott időszakban. A 3. táblázatban láthatjuk, hogy a
szeropozitív tehenek nagyobb arányban hullottak el szeronegatív társaikhoz képest, valamint
nagyobb valószínűséggel kerültek selejtezésre (annak ellenére, hogy a telepi menedzsment
Hazai szerzőink
nem törekedett a szeropozitív állatok selejtezésére).

lejtezett szeropozitív tehenek 82,9%-a, a II. 3. táblázat: A PTBC szeropozitív és szeronegatív tehenek elhullási és selejtezési aránya,
szakaszban 66,3%-a, míg a III. intervallum- valamint az elhullott és selejtezett egyedek száma az egyes időszakokban
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4. táblázat: A PTBC okozta magasabb tehénkikerülési arányból (selejtezésből és
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A fent említett tényezőkön kívül megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a PTBC és az
állatokon végzett gyógyító beavatkozások (szaporodásbiológiai kezelések, lábvég kezelések,
ill. hasi műtétek) gyakorisága között, de ezekben az összevetésekben összefüggést nem
találtunk.
Következtetések
A paratuberkulózis a tőgygyulladáshoz, a szaporasági zavarokhoz és a lábvégbetegségekhez
hasonlóan komoly állományszintű gazdasági veszteségeket okoz. Eredményeink összhangban
vannak a szakirodalmi adatokkal, mely szerint a PTBC tejminőség-romlással, termékenységi
zavarokkal és rövidebb hasznos élettartammal jár, melyek együttesen és külön-külön is
milliós károkat okoznak a telepeken. Kutatásunk során a legszembetűnőbb különbségek a
PTBC pozitív és negatív állatok között a tej szomatikus sejtszámában, a termékenyítési
indexben és a selejtezések alakulásában mutatkoztak. A vizsgálatunk által felölelt időszak első
2 évében csak a PTBC-s tehenek rosszabb termékenysége 2 és fél millió Ft veszteséggel járt,
míg a 3 és fél éves időszak alatt az érintett tehenek megnövekedett selejtezési arányából 65
millió Ft (!) veszteség származott. Reményeink szerint eredményeink felhívják a figyelmet
erre, a hazai tehenészetekben még többnyire mellőzött betegségre és a jövőben komoly
gazdasági veszteséget okozó tényezőként tekintenek majd rá.
Az irodalomjegyzék a szerzőknél rendelkezésre áll.
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A nyereséges tejtermelés hat tényezője
– az USA top1% is ezt használja –

Szaklapokat olvasgatva lettem figyelmes egy érdekes cikkre, melyet szeretnék megosztani kollégáimmal az Egyesület magazinjában közzétéve. Az ok, amiért fontosnak tartom a tanulmány
szélesebb körben való megismertetését, egyszerű. Sorra nőnek ki
a földből az új telepek, évről évre javuló eredményeket könyvelhetünk el a hazai tenyésztésben, mégis, számos tekintetben van
hova fejlődnünk. Ezen cikk szerzője olyan kérdésekre adja meg
a választ, amely véleményem szerint minden szakember számára
hasznos információt tartalmaz. (Bakos Gábor)
A szerző Kevin Jones a Ghost Hollow Consulting tulajdonosa, aki
takarmányozási szaktanácsadó az USA-ban. Feleségével együtt
takarmányozási szaktanácsadás mellett takarmányadag-elemzéssel, teljes telepi analízissel és dolgozói képzéssel foglalkoznak.
Cikkében hat fontos tényező: szaporodásbiológia, tranzíciós
program, tejminőség, dolgozók képzése, tömegtakarmány
minőség, ármenedzsment hatását vizsgálja a jövedelmezőségre.
A kutatás eredményeit az USA legjobb tejtermelőinek 1%-ánál
végzett vizsgálatokkal támasztották alá.
Utóbbi két tényezővel nem foglalkoznék recenziómban, mert a
szerző sajátos Egyesült Államokbeli javaslatokat tesz, amelyeket
hazánkban alkalmazni nem tudunk, illetve információtartalma
számunkra nem releváns (GMO használata, eltérő pénzügyi nyilvántartások és gazdasági környezet, tradicionális USA megoldások).
Reprodukció
A reprodukció egyik legfontosabb tényezője a tejtermelő tehenészeteknek, alapvetően meghatározza a jövedelemtermelő képességet. Jól működő szaporodásbiológiával alacsonyan tartható
a tejelő napok száma (DIM=days in milk), növelhető a született
borjak száma, alacsonyan tartható a kiesések aránya, növekszik a
takarmányhasznosulás. A DIM alacsonyan tartásának következtében a tehenek nagyobb arányban vannak a laktáció korai szakaszában és a laktáció csúcsán, ebből következik, hogy az egy
tehénre jutó tejtermelés is magasabb. Az ideális DIM 150-170
között van. Az átlagos DIM-től való pozitív eltérés naponta 0,17
font (1font=0,47kg) tejveszteséget jelent tehenenként, ebből következik, hogy egy 180 tejelő nappal rendelkező állománynak 1,7
fonttal kevesebb a fejési átlaga a 170 napos állománnyal szemben.
A kikerülések legmagasabb arányát a reprodukciós okok adják, a
kiesések csökkenthetőek a szaporodásbiológia javításával. Ezáltal csökkenthető a tenyészutánpótlás beállítása, növelhető az állomány átlagos laktációs kora.
A többlaktációs tehenek nagyobb aránya a fejt állományon belül
magasabb napi tejtermelést eredményez, mivel a többlaktációs
tehenek potenciálisan magasabb tejtermeléssel rendelkeznek. Az
elsőborjas tehenek tejtermelése 75-80%-os a többször ellett tehenekhez képest, ezáltal ha kevesebb az elsőborjas az állományban,
növelhető az egy tehénre jutó átlagos tejtermelés (fejési átlag).
Egy olyan állomány, ahol a tehenek 40%-a első laktációs, az
5%-kal kevesebb tejet termel, mint azon állomány, ahol az elsőborjasok aránya 30%. Továbbá alacsony elsőborjas beállítással
lehetőség nyílik vemhes üsző értékesítésére, amely plusz árbevételt jelent. A magasabb arányú elsőborjas beállítás viszont jó lehetőséget nyújt a szelekciós célok megvalósítására. A tejelő napok
számának alacsonyan tartásával elérjük, hogy az állomány döntő
része a laktáció csúcsán termel, a takarmányhasznosulás a legjobb, így a tejtermelés magas szinten tartható.
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Az USA top tehenészetei által elfogadott reprodukciós mutatószámok:
25% PR vagy e feletti (PR= pregnancy risk, vemhesülési arány)
35% feletti CR (CR=conception rate)
ivarzás megfigyelés hatékonysága 70% felett
szaporodásbiológiai okok miatti kiesés 5% alatt
Tranzíciós program (21 nap ellés előtt – 21 nap ellés után)
A szaporodásbiológia és a tranzíciós program azonos súlyú fontossággal bír a nyereséges tehenészetekben. Elmondható, hogy
gyenge tranzíciós program alkalmazása hatással van a szaporodásbiológiára és fordítva, gyenge repro program megnövelheti a szárazonállási időtartamot, amely negatívan befolyásolja a
tranzíciós program sikerességét. Nincs még egy olyan tényező,
amelynek akkora hatása lenne a csúcslaktációra, valamint a laktációs termelésre, mint a tranzíciós program minősége. Tökéletes
tranzíciós programmal csökkenthető a kiesések száma a laktáció
korai szakaszában, a kondícióvesztések, valamint az állategészségügyi költségek. A laktációs csúcstermelés, a takarmányértékesítő képesség és a reprodukciós mutatók maximalizálhatók jól
működő tranzíciós programmal. A gyenge vagy még az átlagos
szintű tranzíciós program is negatív hatással van a lehetséges költségek alakulására. A korai kiesések (60 nap alatt) nem csupán a
kiesés költségeként jelennek meg, hanem a kiesett tehén profittermelő képessége is elvész, hiszen ezen állatok nem termelik meg a
jövedelmezőséghez szükséges tejet. Mai árakon (USA) számolva
1500 USD-ba kerül egy üsző nevelési költsége az ellésig. Minimum 150 USD a takarmányozási költsége egy tehénnek a szárazon állási időszak alatt és még nem említettük a vakcinázás és a
lábvégkezelés költségeit. Fenti forgatókönyv szerint a tejtermelőknek nincs esélyük fedezni a befektetéseiket, ha a tehén kikerül
a laktáció első 30 napjában. Átlagosan több mint 5% a kiesések
aránya a laktáció első 30 napjában. Minden 1% emelkedés – 2%
arány felett – a laktáció korai (30 nap) szakaszában 10.000 USD
veszteséget eredményez egy 1000-es tehenészetre vetítve. Közvetlen költségemelkedést eredményez a növendéknevelésben, a
tejtermelésben, valamint a kezelési (állategészségügyi) költségek
alakulásában. Szintén a veszteségek között jelentkezik a megnövekedett tejelő napok száma (DIM), alacsonyabb tejtermelés (fejési átlag), a gyengébb takarmányhasznosulás.
Összefoglalva elmondható, hogy azok a tenyészetek, ahol magas
a korai kiesések aránya, gyengébb szaporodásbiológiai státusszal
rendelkeznek, a tejtermelés csúcsa alacsonyabb az elvártnál.
Mindez köszönhető a tranzíciós program eredményének. Az USA
elit telepein 2% a korai (30 nap) kiesések aránya, és mindössze
3% a 60 napon belüli kiesések aránya. Ezek a számok alacsonyabbak, mint az USA átlag fele. Mai árakon végzett számítás
alapján több mint 0,5 USD-ral csökkenthető a tejtermelés költsége/cwt (cwt=100 font tej), ha a korai kieséseket a felére tudjuk
csökkenteni.
Tejminőség
A tejminőség meghatározása kissé különbözik a többi tényezőétől. A tejminőséget meghatározó mutatókat, – úgymint a szomatikus sejtszám (SCC), a klinikai tőgygyulladások száma havonta,
a tőgygyulladásokból eredő kiesések aránya – néha egymással
össze nem függő hatások befolyásolják. A fejőgép működése,
a fejési rutin, a környezet, az immunstátusz, a mikroelem
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ellátottság, mindezek hatással vannak az általunk nevezett
tejminőségre. Mindazonáltal a tejminőség nagyban befolyásolja
a jövedelmezőséget is. Gondoljuk végig, egy telepen általában a
fejőház és a hozzá kapcsolódó rendszer a legdrágább beruházás
és emellett a legmagasabb a karbantartási és szervizköltsége is
ennek van. Itt képződik a legmagasabb bérköltség a telepi bérköltségek közül. A tejtermelés érdekében takarmányozásra fordított pénz megtérülése azon áll, hogy miképpen tudjuk azt a
tejet kifejni. A legtöbb tehenészetben a tőgygyulladás által történő kiesések aránya megegyezik a szaporodásbiológiai kiesések
arányával. Az USA-ban 10% a tőgygyulladásokból eredő kiesés
évente. Tőgygyulladt tehenek reprodukciós képessége gyengébb,
mint azon egyedeké, amelyek nem szenvednek tőgygyulladásban.
A tejkiesésből eredő veszteségek és a kezelések költségei jelentősek. Elmondható, hogy a klinikai tőgygyulladásban szenvedő
tehenek – szomatikus sejtszámtól függetlenül – kevesebb tejet
termelnek. A legtöbb tejfeldolgozó (USA!!) premizálja a magasabb tejminőséget. Az Egyesült Államok vezető tehenészeteinek
átlagos szomatikus sejtszáma 120.000, számos közülük 100.000
alatti, de a vizsgált telepek között néhányuk 40.000 alatti. Ezen
telepeken a klinikai tőgygyulladások (esetek!) aránya kevesebb,
mint 2% havonta, az éves kiesés 7% a tőgygyulladás miatt. A tejfeldolgozók által fizetett prémium a magasabb tejminőségért 0,4
USD/cwt (cwt=100 font tej).
Dolgozók képzése
Az olvasók egy részének természetes, néhányuknak meglepő lehet, hogy a dolgozók képzése a jövedelmezőség tényezői közt
szerepel! A mai tehenészetek legtöbbje olyan munkaerővel rendelkezik, akiknek semmiféle tehenészeti előképzettsége nincsen.
Azt találtuk, hogy a jól működő tehenészetekben széleskörű képzési program működik a dolgozók oktatásának érdekében. A legfontosabb része a tréningeknek a monitoring rendszer bevezetése,
valamint az átképzések voltak. Megfelelő képzések után lehetővé

válik az ellenőrzési rendszerek kialakítása. A fejők a szomatikus
sejtszám, az összcsíraszám és az új klinikai esetek számának alakulásával ellenőrizhetők.
A takarmányos dolgozók a TMR minták alapján vagy a számítógépes etetési program alapján kontrollálhatóak. A szaporodásbiológiai munkatársak az ivarzásmegfigyelés hatékonysága (CR%)
és a vemhesülési arány (PR%) alakulásával ellenőrizhetők.
A legjobb képzési programokkal rendelkező telepeken nincs külön képzési program az új dolgozók számára, ugyanazt a képzést
kapják, mint a régebbi dolgozók.
Átképzésekre akkor kerül sor, amikor azt az ellenőrzési folyamatok indokolttá teszik. Ezeket havonta vizsgálják (havonta értékelik a dolgozók teljesítményeit és a kiértékelésnek megfelelően
döntenek arról, hogy az adott pozícióban marad vagy átképzik a
kollégát esetleg másik munkakörre (ford.)).
Ha megfigyeljük a hat tényezőt, közülük négy nagyszámú humán
erőforrást igényel. Ezek: szaporodásbiológia, tranzíciós program,
tömegtakarmány minőség, tejminőség. Mindegyikük erősen befolyásolja a tehenészetek sikerességét és ezeket a munkákat olyan
emberekre bízzuk, akik előtte soha nem dolgoztak a tejtermelésben. A legjobb tejtermelők rájöttek és felismerték azt a tényt, hogy
a vállalkozásuk jövője a dolgozók kezében van. Egy jól képzett,
motivált munkaerő nagyobb érték, mint az a munkavállaló, aki
csak a fizetésért dolgozik.
A folyamatos képzések lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak képesek legyenek munkájukat a legmagasabb szinten elvégezni. Mindenkinek van olyan alkalmazottja, akit nélkülözhetetlennek tart.
És mi lenne, ha egy jól felépített képzési program alkalmazásával
az összes dolgozóról el lehetne mondani ugyanezt?
Fordította: Bakos Gábor állattenyésztési igazgató, Bos-Frucht
Agrárszövetkezet
Eredeti forrás: Progressive Dairyman – september 21, 2013)
Cím: Six elements to dairy profitability the top 1 percent USA
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30 év tenyésztői munka az Amighetti Farmon,
avagy Numero UNO és ami mögötte van
A fiatal bikák genomikus tenyészértékeinek ismerete óta számtalan információt hallottunk az eddigi rekorder (5 értékelésen
keresztül az élen végző) gTPI listavezetőről, Numero UNO-ról,
aki a jó időben és a jó helyen látta meg a napvilágot az olaszországi Amighetti Farmon. Nem véletlen nyelvtani hiba UNO
megszemélyesítése, hiszen olyan teljesítményt ért el, melyet
eddig még egyik vetélytársának sem sikerült felülmúlnia. Véletlenek pedig nincsenek, vagy legalább is UNO esetében bizonyosan megállja a helyét ez a közhellyé koptatott aforizma. Nem
véletlen, hogy egy kiváló genetikai értékű bikaborjú született
Verolavecchiában, a tudatos tenyésztői munkát végző Amighetti
unokatestvérek farmján, de a sikerhez vezető út egyik fontos
eszköze, a genomvizsgálat a megfelelő időben állt rendelkezésre. Ez akár véletlenként is felfogható, de ez a kijelentés az elmúlt
évtizedek eredményeit nézve finoman szólva is túlzás lenne.
Az Amighetti Farm az elmúlt évtizedekben az olasz szelekciós
index (ILQM, PFT) országos listáin rendre az első 50 hely valamelyikén szerepelt. Jelenleg (2013. szeptember) a PFT lista
első 10 helyezettje között van jelen 1223 PFT, 835 kg tej és 0,97
küllemi index átlaggal 258 tehén viszonylatában. A szelekciós
szempontokat döntően a tartósság, a hasznos élettartam és a gazdaságos tejtermelést befolyásoló tulajdonságok alkotják. Ennek
megfelelően hangsúlyos figyelmet fordítanak a tőgy tulajdonságainak javítására, mely a küllemi pontszámok tekintetében
is megmutatkozik, hiszen az állomány 21%-a VG, illetve EX
minősítésű tőgy pontszámmal rendelkezik. Mindemellett azonban Amighetti Blazer Befana (1997-es nemzeti Holstein Show
Reserve Champion tehene) szereplését követően nem találkozunk az Amighetti Farm nevével egyetlen kiállításon sem.
A nemzetközi szintű tenyésztési munka alapját tíz amerikai vemhes üsző vásárlása jelentette 1978-ban. A vásárolt üszők közül
Center-Field Elevation Berta későbbi 91 pontos EX külleme
mellett már az első laktációs teljesítményével felhívta magára a
figyelmet, hiszen termelése 40%-kal haladta meg az állományi
átlagot. A kiváló termelési és küllemi mutatókkal rendelkező tehén embriómosási programja Berta 3. laktációjában kezdődött.
Berta Excellent küllemű Ned Boy apaságú lánya három kivételes
küllemű és termelésű Leadman lány anyja, akik közül az egyik,
Avana VG-89, Amighetti Shottle Ave dédanyja. Ave pedig nem
más, mint Numero UNO anyja.
Az Amighetti prefix nem először bukkan fel a holstein-tenyésztés
történelme során. Amighetti Cleitus VARIO redfaktoros bikaként, 2500 termelő lány teljesítménye alapján értékelődött
Olaszországban a ’90-es évek elején, melynek Bell apaságú
anyja ugyancsak Berta családjából származik. VARIO vörösholstein fia, VARIANT, kiváló élettartam és fitnessz tulajdonságai alapján vívta ki a holland tenyésztők elismerését. Amighetti
MARZO, Amighetti Mount DADA fia, az olaszországi PFT listán való szerepléséért 5100 lány teljesítménye alapján vívta ki a
Gold Medal címet.
A ’80-90-es évektől az ET-programok intenzív használata határozza meg az Amighetti Farm tenyésztési filozófiáját. Az 1990es évektől az állatorvos végzettségű Marco Amighetti végzi az
ET-programokat, mely a genomvizsgálat bevezetését követően
a szelekciós intenzitás növelésének még hatékonyabb eszközévé
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vált a farmon. A genomvizsgálat használata óriási fegyvertény
a donor egyedek kijelölésében. Évente 30-40 ET elvégzésére
kerül sor, melyet a legtöbbször fagyasztott embriókkal végeznek
ivarzó (nem szinkronizált) egyedeken. Az üszők esetében a
teljes testvérek két legnagyobb genomindexű egyedétől történik
embriómosás egy alkalommal, majd a következő alkalommal
termékenyítésre kerülnek (a reprodukciós problémák és a túl
öreg első elléskori életkor elkerülése miatt). A tehenek esetében a genomeredményen túl az első laktációs teljesítmény tükrében történik a donor egyedek kiválasztása, amelyektől 40-50
naponként mosnak embriókat a szárazonállás időszakában. Ha
a donor lányai kiválóbb mutatókkal rendelkeznek, akkor már
nem mosnak tőle több embriót. Az intenzíven alkalmazott ET
eredményeként évente 80 borjú születik embrióbeültetésből a
farmon. AVE 2009-es genomeredményének ismerete első számú donor egyedként tüntette fel az 1. laktációs Shottle-lányt,
mely indexértéke az utódok genomeredményeinek ismeretében
még inkább felértékelődött.

A kivételes fertilitási mutatókkal rendelkező AVE mára 133
utóddal rendelkezik, melyek közül több mint 20 bika került
be a különböző mesterségesek állomásaira. AVE és lányának
(AVANA VG-86), több ígéretes genomeredménnyel rendelkező fia a SEMEX magyarországi állomásán, Mezőhegyesen áll,
úgy, mint AMIGHETTI NUMERO UNO, AMIGHETTI NUMERO DUE, AMIGHETTI PELIK, AMIGHETTI DANTE,
AMIGHETTI CORRECTION, AMIGHETTI AZNAVEUR
és AMIGHETTI PELEO. Ami genetikai értékén túl igazán különössé teszi AVE teljesítményét, az a kiemelkedő vemhesülési eredmény, melyet a háromévnyi szuperovuláltatást követően
produkált. Az ET-program végeztével 4 évvel az ellés után, az
első termékenyítés alkalmával vemhesült. Egy percig sem csodálkozhatunk, hogy az Amighetti unokatestvérek szerint AVE az
ideális, jól termelő, fertilis, tartós, problémamentes tehén megtestesítője, melynek kiváló genetikai értéke utódai teljesítményében is megmutatkozik.
Összeállította: Szögi Szilvia – Génbank-Semex Magyarország Kft.
Forrás: Jan Bierma (2013): Numero Uno placed italian
Amighetti herd on the world map
Holstein International, Volume 20, Number 1 – 2013. Január
Marie Vida (2012): Amighetti: dietro ai numeri uno, trent’anni
di Rank 99, Bianconero, Ottobre 18-21.
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Innovatív és költségkímélő megoldások
a tejelő szarvasmarha állományok takarmányozásában
A mezőgazdaságban való vállalkozás az egyik legkockázatosabb
ágazatok közé tartozik. Az idei évben a kockázat és az szigorú
jogszabályi előírások mellett nagy mértékű aszály is nehezítette az ágazat helyzetét. Ez tükröződik az egyik fő takarmánynövényünkön, a silókukoricán is. A hozamok alacsonyabbak, a
növények kiszáradtak és a gazdáknak siettetniük kellett a betakarítást. A betakarított éretlen növényen éretlen a szem, mely
a végső szárazanyag nagy részét kellene hogy képezze. Így tehát kevesebb a takarmány, csökkent a szárazanyag, a szilázsban
magas savtartalom várható. Jelen cikkben az ilyen problémák
orvoslásának egyik lehetséges megoldását próbáljuk bemutatni.

dő falán a vérbe jutna és a májban karbamidra alakulna át, és a
vizelettel és tejjel ürülne ki.
A meglévő problémára készült megoldásunk tehát abban rejlik,
hogy a bendőbe gyorsan oldódó szacharidot – folyékony cukrot
juttatunk. Amennyiben a kukoricaszilázsnak magas savtartalma
lesz az alacsony szárazanyag miatt, fennáll a szilázsban jelenlévő tejsav abiogén nyomásának valós veszélye. Ez esetben a
keményítőadag csökkentése és annak cukorral való helyettesítése helyes megoldás, a cukor fermentálása során nem keletkezik
tejsav, mint ahogy a keményítő esetén, így a bendőacidózis veszélyét elhárítottuk.

Silókukorica hiány
Körülményeink közt a leggyakrabban használt tömegtakarmány
arány a 50-75% kukorica szilázs, 25-50% szenázs esetleg széna.
Az idén valószínűleg nehezebb lesz megvalósítani ezt a rendszert. A tejelő tehenek táplálásának van egy nagy előnye, ami tulajdonképpen egy olyan kirakó, ahol az egyes részek egymással
felcserélhetők. A szakemberek egyedüli célja az, hogy az adott
takarmány paramétereit úgy használják fel, hogy a tejtermelés
és az állategészségügy magas színvonalú legyen. Ilyen esetben
elhagyhatjuk a befutott rendszereket és mással helyettesíthetjük.
Olyan példát mutatunk be, ami Magyarországon még nem terjedt
el széles körben, pedig kívánatos lenne, hiszen sok lehetőséget
tartogat magában. Szakmai tanulmányúton voltunk nagy lettországi gazdaságoknál és az ott látottak igencsak meglepőek és
érdekesek voltak. A tejtermelő telepek üzemmérete 1000-3000
tehén között alakul, a tenyészetek egészen más rendszeren alapulnak, mint ami nálunk megszokott. A nálunk méltán népszerű
silókukoricát csak kis mértékben etetik az ottani gazdák, és nem
is áll rendelkezésre az egész év folyamán. A fő takarmány a fűfélékből előállított szenázs.
A takarmányozás egyik igen érdekes alternatívájába nyerhetünk
bepillantást az 1000 tehénnel rendelkező Kalna Dambrāni családi farmon. A tejtermelés naturális paraméterei némiképp eltérnek az itthon megszokottól (305-napos laktációs ciklus), 13 ezer
kilogramm.
Az egyedüli szenázs, amellyel takarmányoznak a fű-szenázs 36
kilogrammos adagolásban. A tenyésztő igyekezett a silókukorica
keményítő hiányt korlátozott kukoricadara adaggal (csak 1,8kg)
pótolni. A gabonafélék adagja azonban „elégtelen“ volt, az egész
fejadagban a keményítő tartalom 20,5%, tehát csökkentett. A
táplálkozási szakértő nagyon jól tudta, hogy a gabonafélék szükséges keményítőadaggal való támogatásának hiánya a bendőacidózis veszélyét hordozza. Ezért a hiányzó keményítőt melaszból
származó cukorral helyettesítette. Amikor együtt átnéztük a takarmányadagot, nyilvánvaló volt, hogy a bendő egészsége változatlan. Minden energia- és fehérjefrakció egyensúlyban volt. Az
effektív rost szükséglet is teljes mértékben teljesítve volt. Ebben
a táplálási rendszerben ráadásul növelni lehetett az oldható protein adagot 90g karbamid adalékkal. Ez lehetővé tette az extrahált szója- (2kg) és a repcedara (1kg) csökkentését. A kukorica
glutén adag 1 kg volt. Annak ellenére, hogy itt keményítőhiány
volt, és a szenázs 33%-os szárazanyag tartalmában nyilvánvalóan elegendő az oldható protein, a karbamidadalék nem okozott
problémát a tehenek bendőjében lévő fölös ammónia megkötésében. A tej karbamid tartalom átlagos értéke 26 milligramm per
dl. Az ok érthető. A melasz folyékony cukortartalma rendkívül
hatékony a szabad ammónia bendőben történő felhasználásánál.
Ennek köszönhetően nem jött létre többlet, ami áthatolva a ben-

új trend a tejelő szarvasmarha táplálásban
MOLAFEED – a folyékony melasz alapú takarmány
Amikor a folyékony alapú takarmány kifejezést halljuk, általában a melaszra gondolunk. A melasz a bendőben leggyorsabban
kihasználható energiaforrást jelenti. Erjedési sebessége megközelítőleg 5 percen belül 100%. Ezért nagyon hatékony energiakomponens a felesleges ammónia lekötésére a bendőben. De
vajon kívánatos-e az ammónia kialakítása a bendőben? Nézzünk
meg a dolgot közelebbről.
Az evolúció során a mai szarvasmarha a legelőkön fejlődött, rendelkezésére állt a rost, az oldható és degradálható fehérje és cukor
forrása. A keményítő korlátozott mértékben volt elérhető ősszel
a nővényi magokban, ebben a táprendszerben a szarvasmarha a
legeffektívebb növényevővé vált. Ez azért történt, mert az említett tápanyagok a bendő mikroflórájának növekedésébe transzformálódnak, amely ezeket megemészti. Két érdekességet kell itt
megemlíteni. A bendő mikroflórája a földgolyó legbonyolultabb
biorendszerét képviseli, ugyanis a takarmányt nem közvetlenül
emészti, a 3 kg bendő mikroflóra segítségével emészt. A másik
érdekesség szintén figyelemre méltó, hogy a bendő mikroflórája
tulajdonképpen fehérjeforrás is. E mikrobiális fehérje emészthetősége 80%-os, az aminosavak összetétele másolja a szarvasmarha tej és test összetételét. Más szóval, a mikrobiális fehérje
stratégiai „takarmány“. A nitrogén legolcsóbb forrásaiból, akár
karbamidból vagy vinaszból egyedi takarmány keletkezik. Idők
során a szarvasmarha energia metabolizmusa alkalmazkodott a
glükóz hiányhoz, mivel a nagy része a bendőben emésztődik.
Alternatív energiaforrások a bendőfermentációval keletkezett
savak, de elsősorban a fehérjék (mikrobiális fehérje). A fehérje
tehát nemcsak energiaforrás, de egyúttal tejfehérje forrás, ami a
tejtermelés novekedésehez avagy a súlygyarapodás növekedéséhez nyújt épitőanyagot.
A fehérje gyakori téma a tejtermelés ökonómiájában, annak
költségessége miatt. Itt álljunk meg egy pillanatr. Azt a fehérjét, mely a szarvasmarha testében felhasználásra kerül,
metabolizálhatónak nevezzük. Ez olyan fehérjék keveréke, amelyek a biomasszából és bypass proteinből származnak (szója,
glutén, repce). Például 40 kg tejprodukcióhoz megközelítően
4 kilogramm szükséges. Egy szabály érvényes: minél nagyobb
az aránya a mikrobiális fehérjének (biomasszából származó) a
metabolizálható fehérjében, annál inkább csökken a nem hasznosuló, vagyis költséges fehérje.
Hogyan érhető el a magas biomassza termelés?
Alkalmazzon ammóniaforrást, ami lebomló fehérje. Már említettük a 36 kg nedves szenázs alkalmazási példáját. Az ár szempontjából nagyon érdekesek a nem fehérjés protein források,
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mint például a karbamid. Alkalmazzon megfelelő energiaforrást
szénhidrátok formájában. Most érdemes felidézni két alapelvet,
amelyet nem lehet megkerülni. Minden takarmánynak megvan
a saját bendőfermentációs sebessége. Némelyeknek, amint az
említett melasz eredetű folyékony cukornak „szökési sebessége“ 1000% óránként. Amennyiben a bendőben nincs elég szabad
ammónia forrás, ami a mi körülményeink között gyakori, akkor
be kell vinni. Azonban nem szabad megfeledkezni a melaszéval azonos erjedési sebességről. Ezek tehát a nitrogén folyékony
forrásai, mint a karbamid, melasz cefre vagy kukoricaszörp.
Az ilyen rendszerben egyazon időben találkozik mindkét forrás
a biomassza termelésénél és nem növekszik a karbamidtartalom
a tejben. A leggyorsabb források megemésztését követően jönnek a lassabban lebontható energia és nitrogén források, mint pl.
a keményítő és takarmányproteinek és vásárolt takarmány, mint
például a repce és szója. A karbamidra gondolunk itt, amely szerencsétlen hírnevet szerzett tudatunkban, mit az akut alkalózis
okozója. Amennyiben a karbamid adag (ami a karbamid fermentálásával keletkezett) nincs fedve megfelelő energiaadaggal, ez
valóban veszélyes helyzetet teremthet. A hozzáadott karbamid
legeffektívebb ellensúlya a folyékony cukor, a hatékonysága tízszer nagyobb a keményítőnél. Hasznos megemlíteni, hogy kizárólag hat szénatomos cukorról vagy szacharózról van szó, amely

a hat szénatomos cukor két molekulájából tevődik össze. Miért?
A hat szénatomos cukor felhasználható a bendő mikróflórája által. Sajnos a bendő kárára a kukoricasiló fermentációja során a
hat szénatomos cukrok tejsavvá alakulnak amelyek tartósítják a
silót, s döntően 5 szénatomos cukormolekulák maradnak. Ezt a
bendő mikróflórája csak nagyon kis mértékben képes használni. Ezért kell mindig kombinálni az oldódó fehérjeforrásokat a
hat szénatomos cukor forrásaival, amelyek a takarmányadagból
hiányoznak. Ebben az esetben a karbamid alkalmazása teljesen
biztonságossá válik.
A mi megoldásunk
Az ED&F Man társaság olyan proteines melasz keverékeket
kínál, amelyek cukrot és oldódó protein forrást tartalmaz (karbamid, cefre, szörp) teljes mértékben biztonságos arányban,
ami nem jelent semmilyen kockázatot. A keverékeink megbízhatóságát és hatékonyságát sokéves tapasztalat igazolja. Teljes
mértékben igazodnak a szokásos helyzetekhez a tenyészetben.
Természetesen egyedi, telepre szabott összetételt is kinálunk.
A melaszos fehérje keverékek egyedi tápot képviselnek a bendő
mikróflórája részére, amely képes helyettesíteni a drága extrahált szója- és repcedarát. A keverékek cukortartalma csökkenti a
keményítő szükséglelet.
X
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Eprizero pour on oldat tejelő és húsmarháknak
„Tanulmányok kimutatták, hogy az eprinomectinnel való kezelés napi több mint két literrel emeli a tejhozamot tehenenként.”
Parazitás fertőzések és eprinomectin tejelő tehenészetekben
Nem ritka, hogy a gyomor- és bélféregfertőzések jelentőségét
alábecsüljük tejelő állományokban. Korábban úgy gondolták,
hogy a tejelő tehenek viszonylag könnyen leküzdik a parazitás fertőzéseket és alig van a tejtermelésben visszaesés. Mára
azonban újabb vizsgálatok rámutattak, hogy mivel a gyomor- és
bélféreg fertőzöttség tejelő állományokban is nagyon gyakran
tünetmentes vagy szubklinikai formában jelentkezik, így negatívan befolyásolja a termelést. Felnőtt tejelő tehenekben nagyon
sok gastrointestinális parazita él: a legutóbbi, Németországban,
Hollandiában, az Egyesült Királyságban, az USÁ-ban és Belgiumban elvégzett vágóhídi vizsgálatok azt mutatták, hogy a selejtezett tehenek 83-100%-a (!) volt fertőzött bélférgekkel.
Tejhozam és tejminőség
Számos vizsgálat rámutatott, hogy a tervezett parazitaellenes
kezelés pozitív hatással van a tejhozamra. Az egyik vizsgálat
szerint 0,35-0,63 kg/tehén napi emelkedés várható a laktáció
teljes ideje alatt, egy másik tanulmány azonban 307 kg tejtermelés többletet jósolt 305 napos laktációra számolva a nem kezelt
kontroll csoporthoz képest. Egy harmadik vizsgálat napi két liter
tejtermelés emelkedést mutatott ki tehenenként, egyúttal jobb
tejminőséget, magasabb zsír, tej és szárazanyag tartalmat.
A napi szárazanyag-felvétel javítása
Az eprinomectinnel kezelt állatok szárazanyagfelvétele akár 1
kg-mal is emelkedhet, és ezzel a tejhozam is pozitívan korrelált.
A magasabb napi szárazanyag-felvétel jobb tápanyagfelvételt
is jelent, ezért a tejhozam tekintetében 2,35 kg/nap különbséget lehetett kimutatni a kezelt állatok javára a nem-kezeltekkel
szemben.
Termékenység
Az eprinomectinnel történő kezelés nem csak a termelési paraméterek, de a termékenységi mutatók javulásában is megmutatkozik. Egy vizsgálatban szignifikánsan rövidebb volt a szervizperiódus, és a sikeres első termékenyítések aránya lényegesen is
magasabb volt (58% a 38%-kal szemben). A paraziták eliminálása az ellés körüli időszakból jelentősen javította a post partum
időszak energiaegyensúlyát, így csökkentette az ilyenkor előforduló metabolikus zavarok arányát is, amely következményesen
javította a szaporasági mutatókat.

Ennek előnye:
- a hosszabb életteljesítmény,
- a lerövidült generációk közti idő,
- az üszőnevelési költségek csökkentése.
A rossz kondíciójú üszők, amelyek vesztenek tömegükből, vagy
éppen csak fenntartják azt, csökkent termelékenységet és vemhesülési arányt mutatnak, a vemhesülők pedig nagyobb arányban válnak nehézellőkké. Az első termékenyítéskori testtömeg
jobban utal a nehézellés bekövetkeztére, mint az elléskori testtömeg. Vizsgálatok kimutatták, hogy a tervezetten eprinomectinnel
kezelt szarvasmarhák 4-4,5 hónap alatt 20-22 kg-mal magasabb
testtömeget értek el, mint a nem kezeltek.

Eprizero®
Az Eprizero® hatóanyaga az eprinomectin, amelynek tejelő tehenek és húsmarhák külső és belső parazitairtásra a Norbrook®
Laboratories Ltd. által kifejlesztett, új pour on formulája segítségével nem csak, hogy a paraziták többféle stádiuma és többféle parazita pusztítható el, hanem egyúttal gyorsabban is hat, mint más
készítmények, és egészen 28 napig fejti ki hatását a gazdaságilag
legjelentősebb károkat okozó paraziták ellen. Fontos megemlíteni, hogy az Eprizero® ellenáll az esőnek, húsra csak 10 nap és
tejre 0 nap várakozási ideje van. Ez azt jelenti, hogy tervezetten
használható a laktáció bármely fázisában és bármilyen időjárási
körülmény között azzal a biztonsággal, hogy a kezelés nem csak a
gyomor- és bélférgek elleni védelmet biztosítja, hanem jobb életteljesítményt és magasabb profitot.
Dr. Barry McInerney, MVB, MRCVS, PhD,
Fordította: Dr. Végh Ákos
A felhasznált irodalom a fordítónál áll rendelkezésre.

Testtömeg-növekedés és kondíció
Nem elhanyagolható a helmintózisok hatékony kezelésének jelentősége utánpótlásra szánt állományokban sem, hiszen a testtömeg-gyarapodásban való visszamaradás az első takarmányozási szezonban negatív kihatással van a többi szezonra is. Fiatal
állományokban az eprinomectin kezelés szignifikánsan emeli a
testtömeg-gyarapodást. Tejelő állományokban cél, hogy az utánpótlásra szánt üszők 24-25 hónapos korra túl legyenek az első
ellésen és ekkor elérjék az 560 – 600 kg-os testtömeget.
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MÁSODIK GENERÁCIÓS EPRINOMECTIN

ARANY STANDARD
A TEJELŐ TEHENEK
PARAZITAMENTESÍTÉSÉBEN
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Hatékony külső és belső parazitamentesítés által megőrzi a tejelőállomány termelékenységét is

Alpha-Vet
Állatgyógyászati Kft.

5mg/ml POUR ON OLDAT
tejelő és húsmarháknak
Azok a telepek, ahol a takarmányozási és egyéb okok a költségeket növelik,
és komoly a parazitás fertőzöttségnek való kitettség, az Eprizero® Pour On
oldattal való kezeléssel a teljesítményt és a profitabilitást is növelik:
 több mint 2 literrel magasabb napi tejhozam tehenenként
 jobb termékenységi mutatók

 a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti
támogatásban felhasználható termék
 0 nap várakozási idő tejre
Előrendelést felveszünk!
Keresse most Alpha-Vet üzletkötőjét!

norbrook.com
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Védett full-fat szója hatása az intenzíven tejelő holstein-fríz
tehenek tejtermelésére és a tej összetételére
Galamb Eszter1, Pócza Szabolcs1, Mozsár János1, Paczolay Gábor1, Ács Kázmér Csaba1, Bustyaházai László1,
Horváth Balázs2, Bartyik János2, Fébel Hedvig3, Husvéth Ferenc4
1

UBM Fedd Kft; 2Enyingi Agrár Zrt.; 3Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet;
4
Pannon Egyetem Georgikon Kar, Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék

A kérődzők fehérjehasznosításának hatékonysága fokozható, ha
a fehérjehordozóként alkalmazott szójababot – annak nedvességtartalmának szabályozása mellett – hőkezeljük. A folyamatot nem enzimatikus barnulásként, vagy Maillard reakcióként
ismerjük (Lewis és mtsai, 1989). A kilencvenes évek végén figyeltek fel arra, hogy az említett eljárást – meghatározott hőmérsékleten – alkalmazva, a szójabab bypass fehérjehányadának
növelése mellett, annak zsírfrakciója is védetté tehető (AbelCaines és mtsai, 1998).
A növényi olajak jelentős részét többszörösen telítetlen zsírsavak képezik (Keresztes és mtsai, 2007), amelyek a bendőbe kerülve negatívan hatnak a rostbontás folyamatára, illetve a belőlük képződő izomerek csökkentik a tejzsír szintézisét (Bauman
és mtsai, 2006). Mindezen okokból fontos, hogy a magas
PUFA-hányaddal rendelkező kiegészítéseket védett formában
alkalmazzuk, amelyektől általában a fejadag energiatartalmának
emelkedését, és a szaporodásbiológia mutatók javulását reméljük (Lucy és mtsai, 1991.).
Kísérletünkben azt vizsgáltuk, hogy a nem enzimatikus barnulási folyamat révén védetté tett full-fat szója miként befolyásolja a
tejelő tehenek termelését és a tej összetételét, különös tekintettel
a tej zsírtartalmának alakulására.
Kísérletünket 40, nagyüzemi körülmények között tartott tejhasznú szarvasmarhával végeztük (Enyingi Agrár Zrt., Kiscséripuszta), amelyeket illesztett párok módszerével 2 csoportra osztottunk (n=20). A csoportosítás alapját az állatok laktációszáma, az
előző laktáció első 100 napos tejtermelése, valamint a várható
ellést megelőző 3. héten jellemző kondíciópontszáma adta. A kísérlet 2013. januártól-májusig terjedő időszak volt.
Az első csoport takarmányadagját 1,7 kg full-fat szójatermékkel (SoyPreme®, UBM Feed Kft., Pilisvörösvár, HU) egészítettük ki az ellés napjától a laktáció 13. hetéig. A második csoport
(kontroll) izokalorikus-izonitrogén takarmányozásban részesült,
fejadagjukat hidrogénezett pálmaolajjal (Hidropalm, NOREL,
E) és védett szójadarával (SoyPass®, UBM Feed Kft. HU) egészítettük ki.
Folyamatosan rögzítettük az állatok napi, egyedi tejtermelését
(Bou-matic LLC, Madison, USA). Kéthetente egyedi elegytej
mintákat gyűjtöttünk True Test Milk Meter (Auckland, NZ) segítségével a tej fehérje- és zsírtartalmának meghatározás céljából.
Az állatok csoportos, monodiétás (TMR, Total Mixed Ration)
takarmányozásban részesültek, a fejadagokat CPM modell segítségével állítottuk össze (CPM-Dairy, Version 3.0, 2006). Kétheti rendszerességgel gyűjtöttünk takarmánymintákat, melyeket
laboratóriumi analízisnek vetettünk alá. Meghatároztuk azok
szárazanyag, nyersfehérje, nyerszsír, nyershamu, NDF és ADF
tartalmát (AOAC, 2000).
A tejminták nitrogéntartalmát Kjeldahl-módszer alapján határoztuk meg (Helrich, 1990), majd a tej nyersfehérje mennyiségét
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becsültük, mint N(%)×6.38. A tej teljes zsírtartalmát Folch és
mtsai. (1957) által leírt metodika alapján analizáltuk.
Az eredmények értékelésének első lépésében az adatok normál
eloszlását vizsgáltuk Kolmogorov-Smirnov teszt alkalmazásával (SPSS 20.0.). Az adatok kiértékelését az ANOVA ismétléses mintavételezés módszerével (Repeated Measures) végeztük,
amelyhez az SPSS 20.0 program GLM modelljét alkalmaztuk. A
statisztikai modellben fő hatásként értékeltük a kezelés hatását,
valamint az idő hatását, amely esetünkben a laktációs heteket
jelentette. Emellett vizsgáltuk a két fő hatás interakcióját.
Annak érdekében, hogy a pontos szignifikáns különbségeket
feltárhassuk, periódusokat képeztünk, amelyeket külön-külön
értékeltünk. Mindezeket aztán ennek megfelelően ábrázoltuk. A
tejtermelés adatainak időszakai: 0-3. hét, 4-8. hét, 9-13. hét. A
tejzsír és tejfehérje adatainak feldolgozásakor a 3. héttől kezdődő időszakot külön értékeltük. Az ECM és FCM termelés esetében a következő intervallumokat alkalmaztuk: 0-2. hét, 3-6. hét
és a 7-10. hét.
Eredmények és értékelésük
Az állatok tejtermelése a kontrollcsoportban már az ötödik
laktációs hétre elérte a maximumát, majd ezen a színvonalon
stagnált mindvégig a kísérleti időszak folyamán. Ehhez képest
a full-fat szója kiegészítésben részesült tehenek tejtermelése fokozódott egészen a 9. laktációs hétig, és ezen a termelési szinten
perzisztált a kísérlet alatt. A két csoport tejtermelésében ennek
ellenére nem volt statisztikailag igazolható különbség (P<0,05;
1. ábra). A tej fehérjetartalma mindkét csoport esetében magasabb volt az ellés hetén, mint az azt követő időszakban (P<0,05),
a két csoport között azonban nem volt különbség (P<0,05; 2.
ábra).
1. ábra: A védett full-fat szója kiegészítés hatása a tejelő tehenek tejtermelésére

A tej zsírtartalma a laktáció előrehaladtával folyamatosan csökkent mind a kontroll, mind pedig a kezelt csoportban (P<0,05),
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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
2013/5
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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viszont a laktáció 2. és 9. napja között a full-fat szója kiegészítésben részesült tehenek esetében magasabb értékeket mértünk
(P<0,05; 3. ábra). Mindennek eredményeképpen, ugyanezen kísérleti időszak alatt, az energiára (ECM) és a zsírra korrigált tejtermelésben (FCM) a full-fat szója kezelésben részesült csoport
felülmúlta a kontrollcsoportot (P<0,05; 4. és 5. ábra).

4. ábra: A full-fat szója kiegészítés hatása az energiára korrigált tejtermelésre

2. ábra: A védett full-fat szója kiegészítés hatása a tej fehérjetartalmának alakulására

5. ábra: A full-fat szója kiegészítés hatása a zsírra korrigált
(3,5%) tejtermelésre

3. ábra: A védett full-fat szója kiegésztés hatása a tej zsírtartalmának alakulására

Következtetések és javaslatok
A speciális hőkezelési technikával védetté tett full-fat szója kiegészítés hatására a tehenek magasabb termelési színvonalon
perzisztáltak a kontrollegyedekhez képest, magasabb zsírtartalmú tej termelése mellett.
Eredményeink azt igazolják, hogy az alkalmazott full-fat szója
takarmánykiegészítő-termék fehérje- és zsírfrakciójának védettsége optimális.
1.) A full-fat szója fehérjéjének bypass hányada, valamint
posztruminális emészthetősége kiválónak mondható, amire a
tejtermelés színvonalának fenntartásából következtethetünk.
2.) A termék PUFA-összetevői nem metabolizálódnak a bendőben, amit a tejzsírszintézis folyamatának zavartalan működése
jelez.
Összességében kijelenthető, hogy a védett full-fat szója alkalmazásával, egyéb bypass fehérjehordozó és zsírkiegészítés alkalmazása nélkül biztosítható az intenzív tejtermelés metabolizálható
fehérje és energiaigénye.
Az irodalomjegyzék a szerzőknél rendelkezésre áll.
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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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