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Igen, valamennyien ezt szeretnénk – bárcsak túl lennénk már az 
egyre elhúzódó tej- és tenyészállat-piaci válságon... Sajnos még 
nem jött el ez az idő, és azt, hogy valójában mikor szabadulunk 
ettől a búskomor nyomasztó hangulattól a legtöbb elemző nem 
is fogja tudni megmondani nekünk. 
Mit tehetünk ilyen helyzetben – merül fel a jogos kérdés 
valamennyiünkben. Vissza kell térnünk az alapokhoz, gondosan 
elemezni a kialakult helyzet okait, megfigyelni a trend irányát és 
számba venni a lehetséges megoldási stratégiákat.
A most kialakult válság legalább két területen hat a tejtermelők-
re. Az állati termékek és egyébként a teljes agrárvertikumban 
megfigyelhető árcsökkenés a tejpiac értékesítési oldalán szorít 
minket, miközben a korábbi slágercikk, a magyar holstein-fríz 
tenyészüsző ára is jelentőset esett a csökkenő kereslet és az ex-
port értékesítési nehézségek miatt.
Az európai termelési kvóta kivezetését követő egyenlőtlen el-
oszlású geográfiai termelésbővülés és az orosz embargó káros 
közvetett és közvetlen hatásait mindenki az alap okok között 
említi. Ehhez társul Kína gazdaságának megtorpanása és a túl-
zott készletfelhalmozás. Az olajárak tartós mélyrepülése a ko-
rábban elképesztően gazdag olajtermelő országokat sújtja és így 
ezek a térségek is felhagytak a mértéktelen fogyasztással. Ezek 
a kilátások nem kedvezőek, de most térjünk át a trend irányának 
megfigyelésére. A világ élelmiszer- és ezen belül tejfogyasztása 
egyenletes ütemben bővül. Hamarosan 7 Mrd embert kell táplál-
nunk. A mostani migrációs hullám nyomása eltörpül majd a klí-
maváltozás és éhezés által gerjesztett népvándorlás ostromához 
képest. Ez azonban globálisan igaz, de itt számunkra nem nyújt 
vigaszt, mert azon az áron, amit most kínálnak a tejért, nem tu-
dunk tartósan termelni, csak veszteséget... 
Reménykedésre adhat okot az, hogy Kína ismét elkezdett vá-
sárolni. Ezzel mindössze csak az a baj, hogy mindenki vevőt 
keres. Az orosz embargó is hasonló elvet mutat, hiszen az érin-
tettségünk ott is közvetett, szekunder módon jelenik meg. A hop-
pon maradt nagy beszállítók termékei öntik el dömpingáron a 
magyar láncok polcait, ami az itthoni termékek helyét foglalja 
el. Erős kereskedelmi ár-nyomás alatt állnak a feldolgozók, ame-
lyek viszont ezt a nyomást szinte teljes egészében a termelőkre 
hárítják. Nincs ez így jól, ezt valamennyien érezzük. A termék-
pálya jövedelem-eloszlása teljesen torz. A piac szentségét és 
mindent elrendező erejét hirdető gazdasági tanok itt befuccsol-
tak. Bizonyára csak hagymázas gondolat, de egyre többen úgy 
látjuk, hogy nincs racionális érv a mostani globális – EU szintű 
– üzletpolitika mögött, sokkal inkább egy rendkívül veszélyes és 
gonosz stratégia sejlik fel, amelyet ki kell mondanunk. Lengyel 
közgazdászok tanulmánya szerint az EU keleti területének fel-
zárkóztatására és regionális fejlesztésére kapott EU-s támogatá-
sok több, mint 80%-a a nyugat-európai nagyvállalatokhoz áram-
lik vissza. Az agrártámogatások esete talán eltér ettől, de nem 
függetleníthető ettől a tendenciától. A feldolgozók modernizálá-
sa, hatékonyabbá tétele égető probléma, amit a lehető leggyor-

sabban meg kellene oldani. A korszerűtlen gépsorokon gyártott 
„közepes” minőségű termékek sajnos nem tudnak versenyezni a 
modern fogyasztói szokások változásával és az import áru „csil-
logásával”. A feldolgozási kapacitások elégtelen mivolta pedig 
predesztinálja azt, hogy a nagy áruházláncok a külföldi források 
felé fordulnak, még olyan termékkör esetében is, mint az UHT 
tej. Azt gondoltuk, hogy az EKÁER rendszer és a fokozott NAV 
ellenőrzés kiszűri a feketegazdaság szereplőit a láncolatból, de 
nem így történt. Kétségtelen tény, hogy jelentős eredmények, 
feljelentések születtek és komoly „veszteséget” szenvedtek el 
a gazemberek, de a piac még mindig szürke... Az ÁFA kérdés 
politikai és gazdasági vita, ráadásul a termékek köre is kérdéses, 
hiszen a nyerstej esetében talán nem is lenne olyan jelentős a 
hatása, mint pont az UHT tejek piacán. Ez utóbbi viszont sajnos 
távol esik az elképzelésektől.

Másfelől viszont a korlátlanul növekvő import szemet szúrhat 
mindenkinek. Az áfacsalás segítségével olcsóbbá tett külföldi 
dobozos tejek mennyisége talán csökken, de mindenféle értékel-
hető gazdasági racionalitással szemben a „legálisan”, dömping 
áron behozott tételek aránya nő. Ez azért is érthetetlen, mert a 
nyerstej átvételi ára az egész Uniós piac összehasonlításában 
nálunk az egyik legalacsonyabb. Az a steril doboz, amelybe az 
UHT tejet töltik, mindenhol ugyanannyiba kerül, a munkabér és 
egyéb járulékok szintén összevethetőek az északi szomszédunk-
nál tapasztaltakkal. Így érthetetlen, hogy miként tudnak mégis 
megjelenni a magyar polcokon ezek a dobozok ilyen áron, telje-
sen eltorzítva a hazai árakat. 
A tenyészállatpiac – ami sok tenyésztő számára kiutat jelentett 
korábban a nehéz helyzetből – most nem sok jóval kecsegtet, hi-
szen az európai és hazai állategészségügyi helyzet (kéknyelv be-
tegség, Schmallenberg vírus) nem kedvez az exportnak. A keres-
let épp, hogy magára tudott találni az előző év második felében. 
Egy erős hajrával még a 2014-es mélypontot is le tudták gyűrni 
2015 értékesítési számai. Azt is látjuk, hogy az állatalapú támo-
gatások igénybevételénél felmerül a tartási kötelezettség. Ez is 
része annak a növekménynek, amely a szarvasmarha létszámban 

Túl a válságon
Bognár László

ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
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volt megfigyelhető 2015-ben. Az ivarspecifikus spermahaszná-
lat elterjedése szintén a nőivarú állomány felszaporodását ered-
ményezte, hiszen a selejtezés visszafogott, az export lehetőségei 
pedig több okból beszűkültek. A megnövekedett tehénállomány 

pedig értelemszerűen relatív tejtöbbletet eredményezett. A gaz-
dák jelentős része pedig az alacsony tejárakra adott válaszként 
a mennyiséget kezdte növelni, amely tovább pördíti a negatív 
árspirált.
Ezeket a gondokat már kormányzati segítség és széles termelői 
összefogás nélkül nem lehet orvosolni. Hallhattuk a hírekben, 
hogy több, mint 50 mrd forint támogatás érkezik az ágazatba, 
de persze tudjuk, hogy ezek egy része előrehozott kifizetés.  
A kisösszegű támogatásban pedig csak a kistermelők részesül-
hetnek. Lapzártakor érkezett a hír, hogy öt minisztérium bevo-
násával a szaktárcának kell egy olyan előterjesztést készítenie 
március 31-éig, amely kezelni képes ezt a válságot. Az „átfogó 
tejágazati stratégia” eddig nyilvánosságot látott gondolatai közt 
a következők szerepelnek: az iskolai közétkeztetés szabályainak 
áttekintése, kötelező friss hazai tej és tejtermék az intézmények-
ben, az export külpiacokra termelő tejipari vállalkozások segí-
tése, külföldi technológiák hazai alkalmazásának lehetőségei, a 
friss és tartós tej forgalmi rendszerének elemzése, tejtermelők 
likviditásának növeléséhez 11,44 mrd forint átcsoportosítása, a 

kiskereskedelem helyzetének javítása, oktató, nevelő, felvilágo-
sító kampány a tejtermelés és tejfogyasztás pozitív üzeneteiről, 
hatásairól.

Sok tárgyalási forduló és egyeztetető megbeszélés után nem vé-
letlenül szerveztünk szakmai napokat a válságkezelés stratégi-
ájáról. Nézzük meg együtt kollégáinkat, miként próbálják meg 
túlélni ezt a nehéz időszakot.
Hiszünk a tárgyalásos rendezésben, hiszen a megoldások nem az 
utcán születnek. Azonban ha tovább fokozódik az elkeseredés, 
akkor elkerülhetetlenek a demonstrációs megmozdulások. Ez a 
legutolsó fegyver, de tudjuk, látjuk, hogy külföldi kollégáink mit 
tesznek Franciaországban. Jó lenne ennél békésebb eszközökkel 
érvényt szereznünk jogos követeléseinknek.
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Az országban dolgozó 6 küllemi bíráló által 2015-ben elvégzett 
34.808 bírálat eredményeiről szeretnék néhány szám és grafikon 
segítségével számot adni.
Alapvetően két csoportra bontottam az egyedeket a klasszikus el-
veknek megfelelően, miszerint az egyik csoportot a tenyészérték 
alapadatul szolgáló első laktációs egyedek adták, a másik cso-
portban pedig az idősebb tehenek szerepelnek. Így kerül az első 
halmazba az a 31.869 fiatal tehén, akiknek a fő bírálati tulajdon-
ságokra vonatkozó átlagait szemlélteti az 1. ábra.

1.ábra: Az első laktációs HF tehenek fő bírálati átlagai 2015-
ben
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A második halmaz, amely az idősebb teheneket tartalmazza már 
szerényebb, de így is elég nagy létszámú adatot tartalmaz, hiszen 
2939 tehén bírálatait foglalja magában.
Jól megfigyelhető a kor előrehaladtával, hogy a méretbeli tu-
lajdonságok jelentősen javulnak (Testpont, Tejelő erő), míg a 
funkcionális tulajdonságok az elhasználódás következtében lát-
ványosan romlanak (Láb-, lábvégpont, Tőgypont). A 2. ábra az 
idősebb tehenek fő bírálati tulajdonságokra kiadott pontjainak 
átlagait tartalmazza.
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2. ábra: A második és többlaktációs HF tehenek fő bírálati át-
lagai 2015-ben

Tendenciáját tekintve a populáció az elmúlt több mint 15 év alatt 
folyamatosan javult mindhárom fennálló fő értékmérő tulajdon-
ság tekintetében. Voltak évek, amikor egyik-másik csak keveset, 
vagy egyáltalán nem lépett előre, de voltak évek, melyek lát-
ványos előrelépést hoztak az előzőhöz viszonyítva. A 3. ábra a 
populáció 1998-óta vezetett fejlődési görbéjét mutatja.

3. ábra: A láb-lábvég-, tőgy- és testpont alakulása a HF popu-
lációban

Természetesen a legjobbakat szeretném külön kiemelni, hiszen 
ők voltak a „legszebbek” 2016-ban. Külön tartalmazza a 4. táb-
lázat az első laktációs egyedek legjobbjait, míg az 5. táblázat az 
idősebb tehenek legmagasabb bírálati pontszámmal rendelkező 
egyedeit sorakoztatja fel.

Tenyésztési aktualitások
Kőrösi Zsolt
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Tavaszi ajánlat az Altától!

Az ajánlatban részt vevő többi  
bikáért és a kedvezményes árakért  
keresse Alta kapcsolattartóját.

AltaBURNER
SUPERSIRE X DORCY X O MAN  
TPI  2633
Zsír %,  +0.23
Hasznos É.  +7.8

AltaDGATE
HALOGEN X MOGUL X PLANET  
TPI  2515
Hasznos É. +6.2
Tőgy K.  +2.28

AltaEVERGLADE
MASSEY X O MAN X DUSTER
TPI   2505
Zsír %,  +0.16
Apain N.E  +7.8

Alta Genetics Hungary Kft.
www.altagenetics.hu
zbabai@altagenetics.hu

Indítsa jól az évet!

AltaSANTANO
SHOTGLASS X SHAMROCK X JEEVES
TPI   2559
Hasznos É. +8.5
Lány Vemh.  +4.6

AltaWISHIN
SUPERSIRE X DORCY X O MAN  
TPI  2473
Tej  +1733 Lbs 
Zsír %   +0.12

201602-ALTA HUN-Advert.indd   1 16-2-2016   11:17:26
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A 2015. évi standard laktációs zárás TOP 50 egyede – 1-3. laktáció
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FELHÍVÁS 
HOLSTEIN EURÓPA BAJNOKSÁG, COLMAR 2016.

Tisztelt Tenyésztők,
2016. június 17-19. között Franciaországban rendezik az 
Európa-Show-t. Ha úgy gondolja, hogy van olyan első- 
és/vagy többlaktációs holstein-fríz tenyészállata, mely 
abban az időszakban méltó módon képviselheti Magyar-
országot, a hazai holstein tenyésztést Európa porondján, 
kérjük jelentkezzen az Egyesület területi igazgatóinál. 

Feltételek:
• kimagaslóan jó küllem
• 220-224 konstrukciós kód
• megfelelő állategészségügyi státusz

Akik április elejéig várják a jelentkezését:
Berkó József:   30/9516-681    
Harsányi Sándor:  30/9216-022    
Jakab Lajos:   30/9706-002    
Kőrösi Zsolt:   30/9706-004    
Sebők Tamás:   30/9706-003 
Szabics István:   30/5069-337
Egyesületi iroda:  1/412-5050Legyen Ön is részese a sikernek!

A ZM-Nagisz Kft.
Szerep-Középéri szarvasmarha telepe

felvételt hirdet szarvasmarha inszeminátor – műszakvezetői munkakörbe.

Elvárások: 
  •  Érvényes szarvasmarha inszeminátori végzettség;
  •  Szakmai tapasztalat;
  •  Pontos munkavégzés;
  •  Elhivatottság;
  •  Együttműködő szakmai hozzáállás;
  •  Számítástechnikai alapismeretek
  •  B kategóriás jogosítvány

Munkakör feladatai: 
  •  Az állatállomány involúciós kezelése;
  •  Szaporodásbiológiai vizsgálatok, gyógyszeres kezelések elvégzése;
  •  Termékenyítés;
  •  Vemhességvizsgálat;
  •  Selejtezési javaslattétel;
  •  Folyamatos kapcsolattartás a telepvezetővel valamint az állatorvossal; 
  •  Állategészségügyi kezelésekben való aktív részvétel;
  •  Műszakvezetői napi teendők elvégeztetése és ellenőrzése, dolgozók irányítása!

Bérezés és juttatás egyedi megállapodás alapján!
Jelentkezni a kapusi@nagisz.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal lehet!
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AnimaXx Premiu 

, MaxX Dry cow?
Mire nylljt megoldast a

� Bendo pH kiegyenlftesevel acid6zis 
elkerulese 

� Felkeszftes az ellesre, az elles utani 
gyors regeneraci6ra 

� Vitalis borju szaporulat biztosftasa 

� Gyors fertilitas, rovidebb termelesi 
ciklus, gazdasagosabb termeles 

� Szetcsuszas es santasag megelozese 

� Klinikai- es szubklinikai masztftisz 
elkerulese 

� Kiindulasi tejtermeles szintjenek 
emelese 

� A tehenek immunrendszerenek 
es egeszsegenek javftasa 

� Kivagasok csokkentese es hasznos 
elettartam novelese 

KOZPONTI ELERHETOSEGEK KOZEP-MAGYARORSZAG NYUGAT-MAGYARORSZAG 
iii + 36 30 337 36 68 i:11 KISS ATTILA i:11 MOLNAR HELEN 
ml info@animaxx-premium.com iii +36 30 229 67 94 iii +36 30 952 96 78 

KELET-MAGYARORSZAG 
i:11 MOZSÁR-MOLNAR BETTINA 
iii +36 30 334 25 92 
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IMPAVIDUS Trade Zrt.
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

 www.impavidus-trade.com  
E-mail: info@impavidus-trade.com, Tel.: +36 / 70 / 360-4170

Hozamfokozó a magas termelésű tejelő tehenek részére

A VICOMB P+ terméket ebben a 
kísérletben csak napi 3g/tehén 
adagban etették. Ha Ön is szeretne 
hasonló javulást, keressen minket!

                -szal végzett kísérletünk eredménye 
a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.-nél

Te
jm

en
n

yi
sé

g 
(l

)

Az
 elvégzett

 kísérletek eredmé-
nyei alapján 1€

 befektetés esetén a

 hozam 4,3 €. 
20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40 6. csoport (Vicomb P+)

7. csoport kontroll

Vicomb P+ etetésének kezdete
2015.06.10

átlagban 3 liter tejtöbblet

csoportosítás



 
 
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ 
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL 
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
ÖNBIZTOSÍTÓ EMELŐ-RÖGZÍTŐKKEL
CE JELZÉSSEL, MUNKAVÉDELMI LEÍRÁSSAL.
 A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat 

kivezetését. A hátulsó lábvégek felemelés után rögzíthetőek, 
a kaloda rúgásgátló funkcióval is ellátott.

Dr. Lehoczky János 
Leholand Kft.
6635 Szegvár, Kórógy u. 72. 

Tel/fax: 63/364-361   Mobil: 30/9453-764  
web: www.leholand.hu      e-mail: leholand@leholand.hu 

FUTÓMŰFELÚJÍTÁS
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Újoncok a kiválóak között
Berkó József

Ez az év is jól kezdődött a jászkiséri Laktored Kft-nél. Eddigi 
három Aranytörzskönyves egyedük mellé egy újabb csatlako-
zott. A 3449-es Szűk (14494 Lenker×15778 Enyingi Tűzvész) 
hetedik laktációjában termelte meg a 100 tonnát. Az előző hat-
ban 11.700 kg-os átlag mellett 14.500 kg volt a maximális tel-
jesítménye. Jó érzés tölti el a bírálót, amikor látja beigazolódni 

az elsős korában adott 84 pontos tejelő jelleget. Az ünnepelt 
ma is kiváló egészségnek örvend, amit a 30 literes termelése és 
vemhessége is bizonyít. Sajnos hét elléséből csak két lányutódja 
született. Az első kiváló eredményekkel indult anyja nyomdo-
kán: három laktációt teljesített 12.800 kg-os átlaggal, melyekben 
14.000 kg-os volt a legmagasabb. 

A jó hangulatú ünnepségen jelen volt a tulajdonosok képvise-
letében Dr. Sályi Gábor és Kovács Sándor, illetve Zilahiné Var-
ga Piroska ügyvezető, aki kollegáival együtt nagyon büszkén 
vette át telepük újabb gyöngyszemének oklevelét.

Két új tenyészettel bővült az Aranytörzskönyvesek tábora. A me-
zőtúri Agrofríz Kft. – bár a kiállításokon már letette a névjegyét 
– a termelés területén még nem sikerült ezt a csúcsot elérnie. A 
2681-es Export (14685 MM Ladre×12429 Javallom) révén már 
ezen a mérföldkövön is átléptek. Export is a nyolcadik laktá-
ciójában érte el a 100.000 kg-ot 10.260 kg-os átlagtermeléssel. 
Öt üsző utódjából már csak egy él, de az első elléséből született 
lánya 53.000 kg-ot termelt és annak ma is élő lánya 51.000 kg-os 
teljesítménynél tart. Lehet, hogy ő lesz az, aki nagyanyja nyom-
dokaiba lép. 

Tikász Mária telepvezető, Kiss Lajos inszeminátor és kollegái 
vették át az elismerő oklevelet.

Pár nappal később a másik újonc is felavatásra került. Február 
elején a Városföldi Agrárgazdaság Zrt. első kimagasló terme-
lésű tehenének nyakába került az arany feliratos szalag. 4150-es 
Rudi (14075 Siggi×13436 Nábob) nyolcadik laktációjában érte 
el a bűvös határt. Neve ellenére természetesen kiváló tejelő tu-
lajdonságainak köszönheti ezt a nagyszerű eredményt. Nagyon 
jó egészségi állapotával és 10.320 kg-os átlag laktációjával mél-
tán emelkedett társai teljesítménye fölé. 

Kovács András ágazatvezető, Kürti Ignác inszeminátor és kol-
legái büszkén vették át a szalag mellé járó oklevelet.

Előző számunkban sajnálatos elírás történt. 
Az aranytörzskönyvesek listájában a 656 sorszá-
mú egyednél a cég neve helytelenül szerepelt, a 
név helyesen: Városföldi Agrárgazdaság Zrt.



Tavaly is a megszokott város, Hódmezővá-
sárhely adott otthont az immár hagyománnyá 
vált, nyolcadik éve megrendezett, fergeteges 
hangulatban eltelt, két napos vadászatunknak. 
Nagy örömünkre évről-évre egyre több partnert 
láthatunk vendégül, amely tükrözi növekvő pia-
ci részesedésünket. A már megszokott színvona-
las ellátást, a finom falatokat, a másnapi hajtóva-
dászat szervezését a Hódagro Zrt. Csapatának, 
és nem utolsó sorban Szabó Lajos elnök úrnak 
köszönhetjük. 

A vacsorára összegyűlt társaságot az elnök 
úr köszöntőjével fogadta, majd Dr. Formanek 
Zoltán, az Ecolab Közép- és Kelet-Európa és 
Oroszországért felelős kereskedelmi vezetője 
foglalta össze röviden az év eseményeit. 

„Úgy gondoljuk, hogy az állandó kereske-
delmi csapattal megszervezett találkozó fontos 
érték, amely többek között a cég stabilitását 
mutatja. A változatlan külcsín mögött azon-
ban folyamatos fejlesztések zajlanak az Animal  
Hygiene Kft. háza táján, például a raktározás és 
kiszállítás terén. Emellett a higiéniai berendezé-
sek installációjával és karbantartásával a tevé-
kenységi körünk tovább bővült.

Az év során is nőtt a palettánk: a biocid sza-
bályozási határidők miatt az Ioklar Multi- jód 
tartalmú elő- és utófürösztő, illetve a fejőrobo-
tokhoz alkalmazható termékkel. A magas kli-
nikai masztítiszes telepek részére bevezettük új 
termékünket, a Turboshieldet. Nem állunk le a 
bővítéssel, további új tőgyhigiéniai termékek be-
vezetésére is készülünk. 

Értékesítési csapatunk 2015-ben kezdte el a 
MaXx energia, vitamin és ásványi anyag nyaló-
tömbök értékesítését, melynek köszönhetően 
újabb elégedett partnerekkel bővült ügyfélkö-
rünk. Célunk, hogy az új termékpalettánkkal a 
tejelő tehenészetek mellett a húsmarha tartók, 
valamint a juhászatok termelési eredményét is 
segítsük. 

A XXII. Alföldi Állattenyésztési Napok 
Termékdíj pályázatán első helyezést ért el a  
II. szekcióban a cégünk által forgalmazott
Ecolab vízkezelési rendszer (Incimaxx Aqua SD
és Incimaxx Comapact adagoló rendszer). Mivel
a jelenlegi szabályzat szerint az állatokkal is em-
beri fogyasztásra alkalmas ivóvizet kell itatni,
úgy gondoljuk, ezzel a technológiával hatalmas

előrelépést tehetnek az állattartó telepek az új 
jogszabályok betartásához. Bízunk benne, hogy 
a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően, tudá-
sunkkal, szakértelmünkkel mi is hozzájárulha-
tunk a kitűzött magyarországi termelési célok 
elérésééhez.

2015-ben megjelent az Ecolab első Európai 
Ecolab News Letter (Ecolab Hírek) kiadványa 
a jód tartalmú prémium utófürösztőkről és a 
jódról. Négy ember kapott teret a kiadványon. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarországot 
képviselve Csóka János, a Mezőhegyesi Ménes-
birtok állattenyésztési igazgatója mondta el hat 
prémium utófürösztő termék teszteredményei 
alapján javaslatát.

A világhálón is aktívabbak lettünk: elkészült 
cégünk honlapja (http://www.animal-hygiene.
hu) és Facebook oldala (https://www.facebook.
com/animalhygiene), így partnereink napraké-
szek lehetnek az cégünkkel kapcsolatos, aktuális 
információkkal kapcsolatban.”

Beszéde végén dr. Formanek Zoltán meg-
köszönte a résztvevők és cégünk minden dolgo-
zójának nem csak az egész éves munkáját, de az 
Ecolab technológiába és az Animal Hygiene Kft. 
munkájába vetett hitét is. Végül Kiss Barnabás, 
Magyarországért felelős account managerrel 
közösen átadták a várva-várt emlékplaketteket. 

A köszöntő után Nótár Mary és Limpi Band 
csapata gondoskodott a jó hangulatról.

Másnap balesetmentes sikeres vadászaton 
vettünk részt és egy finom ebéddel zártunk a 
rendezvényt. 

Köszönjük minden kedves Partnerünknek 
a megjelenést, bízunk benne, idén még többen 
részt tudnak venni a rendezvényeinken, vala-
mint közös munkánknak köszönhetően elhi-
vatottságuk cégünk iránt továbbra is töretlen 
marad. 

- an-

TUDÁS – SZAKÉRTELEM - ECOLAB

Nyáron nyolcadik alkalom-
mal rendeztük meg Dunapatajon a  
VIII. Ecolab konferenciát, ahol az
eseménnyel párhuzamosan zajlott az 
Ecolab focikupa.

A konferencia fontos eszköz 
partnereink friss információval való 
ellátására, éppen ezért nagy örö-
münkre szolgál, hogy évről-évre több 
előadó vesz részt az eseményünkön. 
Előadóink között szólalt fel Molnár 
Ernő a Vitafort Zrt. képviseletében, 
Dr. Hankó-Faragó Emese az MSD 
Animal Health szakmai és termék 
managere, illetve Hajdú Sándor, az 
MVH képviseletében. A konferencia 
második felében partnereink, Ádám 
Attila, az Interagrárium Zrt. ágazat- 
vezetője, Csóka János, a Mezőhe-
gyesi Ménesbirtok állattenyésztési 
ágazatvezető-helyettese, valamint 
Bak András, a Dunatáj Mg Zrt. szar-
vasmarha-ágazati igazgatója tartott 
beszámolót telepi tapasztalatairól, 
valamint cégünkkel közösen elért 
pozitív eredményeiről.

2015-ben a kvóta eltörlés után 
drasztikus tejár csökkenés minden 
tejelő szarvasmarha telepet arra 
kényszerített, hogy még hatékonyab-
ban termeljen. A köszöntő folyamán 
Dr. Formanek Zoltán erre kitérve el-
mondta, hogy részben e változásnak, 
részben pedig a kitartó csapatmun-
kának köszönhető, hogy az Animal 
Hygiene Kft. ismét, most már tartó-
san kétszámjegyű növekedést ért el. 
Ezzel az eredménnyel pedig az Eco-
lab magyarországi legnagyobb part-
nerévé váltunk.

Az Animal Hygiene Kft. Közép- 
és Kelet Európát, Oroszországot és 
a volt Szovjetúnió tagországait is 
figyelembe véve, a forgalmat tekint-
ve első helyet ért el a mezőgazdaság 
területén.

Évzáró 8. Ecolab vadászat

A képen balról jobbra:
dr. Formanek Zoltán, Molnár Helén, Mozsár-Molnár Bettina, Kiss Attila,  
Kiss Barnabás
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Az élet játéka
2003. augusztus 10-én Mezőtúron, augusztus 15-én Városföldön 
született egy-egy holstein-fríz üszőborjú. Bár száz km-re élnek 
egymástól, életútjuk kísértetiesen hasonlít: hét kiváló laktáció-
juk van 10.300 kg-os termeléssel, mindketten öt üszőt ellettek és 
sok akadályt leküzdve elérték a 100.000 kg-ot, először a saját te-
nyészetükben. Sorsuk – a párhuzamosságok ellenére – csak egy 
helyen fonódik össze, a Holstein Egyesület Aranytörzskönyvé-
ben. Ők a 655 és 656-os sorszámú egyedek.

Az Chjaviza Kft-nél is eggyel nőtt az Aranytörzskönyvesek 
száma 0348374572 Peggy ( Baystone×Loriot),  importként érke-
zett a tenyészetbe Németországból, nyolcadik laktációjában tel-
jesítette a 100.000 kg-ot. A helybeliek kitűnő munkáját dicséri, 
hogy a jelentős környezeti változás ellenére sikerült ilyen kiváló 
eredményt elérnie. 

Sajnos az oklevél átadását már nem érte meg, így Jámbor  
Attila telepvezető és kollegái az ünnepelt nélkül vehették át az 
elismerést.

Szemegyeztető bírálat 
Lajoskomáromban

Jakab Lajos

A 2015-ös év negyedik szemegyeztető bírá-
latát a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. tenyészetében végezhette 
az Egyesület bírálói csapata. A bírálati statisztikák, elemzések 
megbeszélését követően a legnagyobb hangsúlyt az új fő bírálati 
tulajdonság, a tejelő erő „csiszolására” helyeztük. Célunk volt, 
hogy a tejelő erő ponthoz szükséges tulajdonságok súlyozását, 
fontosságát mérlegre tegyük. Ennek megfelelően igyekeztünk a 
bírálatra kerülő teheneket is válogatni. Egymástól nagyon eltérő 

erősséggel, szervezeti szilárdsággal, csontminőséggel, élesség-
gel rendelkező állatokat elemeztük egyszerre és ellentmondásos, 
nehéz eseteket igyekeztünk megvitatni. A bírálatok során szép 
számmal láthattunk igen jó küllemű teheneket. Több 84-es vég-
pont, 85 vagy afölötti tőgypont is született. Mind közül kiemel-
ném a gazdaság 9562 Cukor nevű, Chelios apaságú tehenét, aki 
2015-ben Hódmezővásárhelyen Reserve Champion, Kaposvá-
ron Grand Champion címet szerzett. Új bírálati pontjai: Test 86, 
Tejelő erő 87, Láb 86, Tőgy 88, Végpont 87. 
Ezúton is gratulálunk a remek tehenekhez és köszönjük a kedves 
vendéglátást Szili József ügyvezető igazgató úrnak és csapatá-
nak!

Aranytörzskönyves avatások
Harmadik 100ezer literes életteljesítményű tehenét ünnepel-
hette a Szekszárdi Zrt. tenyészete. 2651 Fanfár (15064 Hairy 
Breiz×12523 Kiváló) 14 évesen, nyolcadik laktációja végén ke-
rült az Aranytörzskönyvbe. Hosszú élettartamát volt kitől örö-
kölje, hiszen már anyja is átlag fölötti, 6 elléssel büszkélkedhe-
tett. Legkiválóbb lánya a 15381 Tóbiás Wade-től származó 4653 
Fanfár, aki 3 laktáció alatt 42 ezer liter tejet termelt. Ünnepel-
tünk életteljesítménye mellett kiemelkedik még rendkívül jó láb-
szerkezetével is. Hátulsó lábainak párhuzamossága, csüdjének 
feszessége magáért beszél!

Az oklevelet Freiherr von Twickel Georg Albert tulajdonos és 
Csurgó Zoltán telepvezető vették át.

Kettős avatásra került sor a Bóly Zrt. Csípőteleki telepén, ez-
zel 43-ra nőtt a tenyészet Aranytörzskönyves teheneinek száma. 
1809 Holló (17364 Gearr×14979 Jackson) és 0189 Liszi (17072 
Tomahawk×14636 Manat) is hét laktáció alatt termelte meg a 
100.000 liter tejet. Szerencsére mindketten kitűnő egészségi és 
fizikális állapotnak örvendenek és mivel vemhesek is, jó eséllyel 
folytatják tovább termelésüket a nyolcadik laktációjukban.

Az elismerő oklevelet Dr. Bérdi Petra főállatorvos, Dr. Hoffmann 
Dénes telepvezető és Halász Antal műszakvezető vették át.
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1025 Anna (14164 Premier Luke×12346 Gránit) a neve a Hala-
dás Mezőgazdasági Szövetkezet legfrissebb Aranytörzskönyves 

tehenének. Anna a németkéri telep történetének második olyan 
tehene, aki beírta magát az elit klubba. 12 évvel és kilenc elléssel 
a háta mögött is remek küllemi tulajdonságokkal rendelkezik. 
Kiemelném nagyszerű elülső tőgyfél illesztését, feszes, erős há-
tát, széles mellkasát és kiváló törzsmélységét.

Az oklevelet Reisch József elnök, Cziger János telepvezető és 
munkatársaik vették át.

Aranytörzskönyves avatások
Harsányi Sándor

Immáron öt aranytörzskönyves tehénnel 
büszkélkedhetnek a Biharnagybajomi Dózsa Agrár Zrt. dol-
gozói. 5365 Szabin (Sailor-95×BG Vapiti) a tenyészet legújabb 
aranytörzskönyves tehene. Szabin 10 éves és eddig hétszer el-
lett. Eddigi élete során a legmagasabb termelést az utolsó, ha-
todik zárt laktációjában produkálta, mely egy kilogramm híján 
16.000 kg volt.

A Gorzsai Mg. Zrt. mindkét telepén egy-egy újabb tehén érte 
el 100.000 kg-os életteljesítményt. A földeáki telepen ezút-
tal a 12 éves, kilencszer ellett 7357 Virág (Glen Haven Dstar 
Tim×Southwind Bell of Bar-Lee) került aranytörzskönyvi ikta-
tásra.

A központi telepen pedig 7105 Derű (Whittail-Valley 
Zest×Hoffland Cleitus Brent) neve került be 20. gorzsai tehén-
ként az aranytörzskönyvbe. 

Százezresek

Sebők Tamás

Cosinus Gamma Kft., Bugyi
Gogo 32076 6323 4 
17529 Peckenstein Form Bret-ET×15184 Hun Pero Suba Fatal-ET
Vörös 32076 5743 9
15660 Carol Prelude Mtoto-ET×15876 Ar-J Lenny

Cosinus Gamma Kft.: egy igen jó csengő név a kimagasló ered-
ményeket elért Pest megyei tenyészetek között. A telepen történt 
szigorú leukózismentesítést követően számos „várományos” 
tehenük búcsúzott, de az újbóli nekirugaszkodást követően 
egyből két tehén érkezett nagy lendülettel az Aranytörzskönyv-
be Apajról. Gogo 10 évesen, hetedik laktációjában azon kevés 
tehenünk egyike az Aranytörzskönyvben, aki 100%-os holstein 



Az akku feltöltve

•	 Hosszú	hatástartam,	amely	kiterjed	a	tehenek	javasolt	60	napos		 	
	 szárazonállási	idejének	teljes	tartamára

•	 Széles	hatásspektrumának	köszönhetően	optimális	hatékonyságot	nyújt		
	 a	tőgygyulladást	előidéző	legfontosabb	kórokozók	ellen

•	 Megelőzi	a	klinikai	tőgygyulladás	kialakulását	és	megszünteti	a	meglévő		
	 fertőzéseket

•	 Válassza	elsőnek	a	Cepravin	DC-t	a	szárazonálló	tehenek	egységes	és		
	 átfogó	kezelésére!
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Tő g y g y u l l a d á s  e l l e n i  vé d e l e m 
a szárazonálló tehenek számára

DC®

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., Kenilworth, NJ, USA leányvállalata

     Tudomány az állatok egészségéért!

Cepravin_sajto_2015_10.indd   1 15/10/15   16:21
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vérhányaddal rendelkezik. Kiváló tejelő ereje mellett hosszú, 
igazi „feminin” fej is utal magas vérhányadára. Első, 9557 kg-
os laktációjáról folyamatos emelkedés mellett 14.361 kg-ra kú-
szott fel tejtermelése ötödikes korára, majd hatodikos 13.954-es 
standard termeléséhez hetedikesként már csak 7600 kg-ot kellett 
hozzáadnia a 100 000-hez.
Termelni mindig is szépen tudott, a termékenyülés viszont annál 
nehezebben ment neki. 7 borját 34 rakásból ellette meg. Viszont 
az elhúzódó laktációi nem teltek dolgos hétköznapok nélkül, 
hatodik leghosszabb – 13 rakás - laktációja alatt közel 22 .000 
kg tejet termelt meg.  Négy üszőborjából csupán az utolsónak 
született, 25396 Even-Par SHF Cannon-ET apaságú lányában le-
het Gogo minden bizodalma a családfa életben tartásához, mert 
előző három lánya nem váltotta be az anya által megalapozott 
reményeket.

 
Gogo és Vörös. Kiváló testek. A „tiszta” vér nagyon átütő, talán 
írnom sem kell, hogy melyikük Gogo!

Vörös – aki igaziból fekete, inkább talán a napfelkeltétől, mint 
színéről kapta nevét – egy évet „ráhúzott” Gogora. 11 évesen 8 
laktációval a háta mögött érett meg az ünnepre. Az avatást meg-
előző napokban tőgyén ugyan duzzanat keletkezett, de ezen kí-
vül funkcionális külleme lenyűgöző volt. Feszes, egyenes, erős 
háta és ágyéka, szabályos, arányos teste meghazudtolta korát. 
Tejtermelése 10.300 és 12.800 kg között ingadozott a hét laktáci-
ója alatt; harmadikosként ugyan megkondultak a harangok a feje 
felett – 7442-kg-mal zárt –, de az ezt követő laktációja élete má-
sodik legjobbjára sikeredett 12.652 kg-mal. Beltartalma viszont 
vastagon átlag feletti, 7344 kg zsír+fehérjével a „beltartalmi  
elithez” tartozik. Egy Potter és egy Superstation lánya a telepen 
termel, az utolsó elléséből született End-story üsző még „mele-
gít” a nagy futam előtt. Tehát Vörös – és a telep dogozói – sze-
rencsésen kinevelték az ígéretes utánpótlást.

Dr. Fekete József állatorvos, résztulajdonos, Gombos József 
telepvezető az oklevelekkel és kollégáik Gogoval és Vörössel a 
nemrég átadott új fejőház előtt.

Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt., Pusztavám
Finom  30117 3858 6
14799 Hun Pero Rang Belwood-ET×12429 Javallom Cleitus

Finom közel 12 évesen, igazi magyar vérrel ereiben, talán 
kicsit megilletődötten az őt körülvevő felhajtástól állt a februári 
tavaszi napon a számára rendezett kis ünnepségen, miután 
„sztárallűröktől” nem mentes belépőjével egy kicsit le is 
izzasztotta a program résztvevőit. Viszont van az a tehén, akinek 
ezt is elnézik, és Finom ezek közé a tehenek közé tartozik.

 
A barna szín igazi holsteint (96,88%) rejt. Hibátlan hátvonal, 
szép bordaívek és nem utolsó sorban 100.000 kg tej. Itt már 
teljes összhangban az ágazatvezetővel, Csáder Kornéllal.

Kiváló küllemén – feszes, kemény hát, nagyszerű locomotion 
– semmiképp sem, csupán tőgyén látszik a megtermelt tej 
mennyisége mellett az idő múlása
Bár élete maximális tejét negyedikesen regisztrálta a 
termelésellenőr kolléga 53,3 kg-mal,  legmagasabb standard 
laktációját a nyolcadik borja megszületése után indította el, 
amelyet 13.489 kg-mal zárt.  Kilenc laktációjából született nyolc 
borjából – üszők lévén – ötnek nyílt esélye a tejtermelésre, 
azonban csupán csak kettő élt a kapott lehetőséggel. Majd 
46.000 kg megtermelt tej után „magára hagyták” anyukájukat 
a telepen. Finom most vemhes, folyamatban lévő, 10.000 kg 
feletti laktációjának vége felé, kimagasló egészségnek örvendve 
néz az előtte álló dolgos öregkor elé.

 
Zelovics Gábor termelésvezető és csapata Finommal, a telep 
harmadik Aranytörzskönyvesével.
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Hunland Dairy Kft., Felsővány
Edina 31989 2642 2
14799 Hun Pero Rang Belwood-EX×13863 Natán Cheaspeake
Szilvia 32384 1128 4
15846 Sandy-Valley Addias_ET×12311 Chief.Cris-ET

Sok-sok év telt el, sok-sok változás történt a ványi tehenészetben 
a legutóbb avatott Aranytörzskönyves tehén óta. Most azonban 
két igen vitális és öntudatos tehén várt az újonnan épült fejőház 
előtt az avatásra. Szilvia és Edina két külön stílus, két külön 
személyiség, két külön testalkat, de egyben megegyeztek: az 
elmúlt több mint 11 évet komoly termeléssel töltötték, melynek 
eredményeképpen most már történelmi egyedekké váltak az 
Aranytörzskönyv részeseként.
Edina a fiatalabb, 11 éves, a 100.000-esek között kimagasló 
testkapacitással, nagyszerű tejelő jelleggel rendelkező egyednek 
7 borjú köszönhette életét. Erős külleme mellett napi 65 kg-os 
max. tejtermelése, közel 15.000 kg-os standard zárt laktációi 
előrevetítették sikeres életpályáját. Temperamentumos 
viselkedésével biztosíthatta helyét a jászolnál is, így minden 
adott volt az Aranytörzskönyvbe kerüléshez. Sajnos hét borjából 
hat bika született, egy lánya pedig exportra került, így jelenleg 
család nélkül maradt, de számára az élet az avatással még nem 
ért véget és reméljük, hogy ami késik, nem múlik!
Társával a termelési szintet kivéve semmiben sem hasonlítottak 
egymásra. Szilvia kicsi, zömök, nyugodt tehén volt, úgy állt 
ott az ünnepség alatt, mintha mindig is erre készült volna, 
kizökkenthetetlennek tűnt megszokott életéből. 

 
Szilviának jó dolga volt, kiválóan érezte magát a bensőséges 
hangulatú ünnepélyen.

A ványi születésű leány 12 éves korára 8 borjával, 2,75-
ös spermaindexszel a háttérben problémamentes életet élt. 
Kimagasló beltartlami értékével, 7307 zsír+fehérje kg-
mal(!) kiegyensúlyozott, 10.000 és 12.000 kg körül ingadozó 

termelésével vígan vitte a 100 000 kg-os lécet. Jelenleg szárazon 
áll, egy új ígéretes laktációra és talán egy új trónörökösre készen, 
mert – három lánya a kiváló „anyai háttérnek köszönhetően” most 
másik országban termel – jelenleg ő is család nélkül éli életét.

Százezresek

Kőrösi Zsolt

A Hód-Mezőgazda Zrt. vajháti telepén avattuk fel a 32201 7903 
3 számú JÁCINT-ot, aki 669-es sorszámmal került a kimagasló 
életteljesítménnyel rendelkező tehenek közé. A vásárhelyi múlt-
tal rendelkező pedigréjű tehén apja a 17565 Hun Vajháti Bála 
Jocko Besn, míg anyai nagyapja a 15055 Vajháti Szélmalom 
Dante. A 2004. május 5-én született egyednek 8 laktációra volt 
szüksége, hogy minősüljön az aranytörzskönyvi iktatásra.

Az eseményen az oklevelet Fekete Balázs állattenyésztési igaz-
gató, Halász Tamás kereskedelmi igazgató és Asztalos Csaba 
műszakvezető vették át. Gratulálunk a Zrt. 40. aranytörzsköny-
ves tehenéhez!

Az Árpád Agrár Zrt. szentesi tehenészetében került felavatásra 
a 30847 3303 5 számú FALAS. 2002. március 21-én látta meg 
a napvilágot a telepen és az elmúlt 13 évben 11 laktációt telje-
sítve érdemelte ki az aranytörzskönyvi iktatást. Apja a 16200 
Ménesbirtok Végzet Lantz-ET, anyai nagyapja pedig a 11520 
Harmat Enhancer Red, akivel korábbi hódmezővásárhelyi kiál-
lításon már találkozhattunk. 
Az avatáson a Kurca TV munkatársainak jelenlétében 
Dr. Csikai Miklós vezérigazgató, Kellerné Mencser Má-
ria szarvasmarhatenyésztési ágazatvezető és Papp István 
inszeminátor vették át az oklevelet. Gratulálunk!

Szabó Attila telepvezető és Várda Attila az oklevelekkel, 
középen Pócz János a lelkes telepi kollektívával.
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Idén ünnepelte fennállásának 20 évfordulóját a Swiss Expo, Lau-
sanne-ban. A 20 év kemény munkájának köszönhetően Európa 
egyik legszínvonalasabb, leglátogatottabb showjaként emlegetik 
és ez, a 2016-os kiállítás csak megerősítette pozícióját Európá-
ban és a világon. A bírálaton bemutatásra kerülő tejelő fajták 
– montbeliare, jersey, braun swiss, vörös holstein, és holstein 
– összlétszáma meghaladta az 1200-at, a katalógus 1500 egye-
det tartalmazott, úgy hogy a szervezők további 200 jelentkezőt 
már hely hiányában visszautasítottak. Lausanne-ban a nagyszá-
mú svájci tenyésztőnek – „open show” révén – olasz, francia és 
német állatokkal is meg kellett küzdeniük a ringben, és bizony 
a távolról érkezők komoly konkurenciának bizonyultak a híres 
hazai forgácson.

A show
Sok kiállításról írtuk már, hogy milyen kiváló egyedeket láthat-
tunk a ringben, fantasztikus tőgyek, lábak stb. Itt Európa „új-
donsült” Holstein bölcsőjében most sem volt ez másként, ezért 
inkább azokra a részletekre térnék ki, amelyek egy ilyen bírá-
lat mögött húzódnak, és amelyek olyanná tették a rendezvényt, 
amilyen.
Mikor „az üszők, tehenek körbe-körbe sétálnak, a bíró sorba 
rendezi őket, indokol, és jöhet a következő osztály”-t megspé-
kelik egy XXI. századi hangtechnikát üzemeltető DJ-vel, (akit 
a ringsegéd egy kémfilmekben látott, gallér alatti „poloskával” 
koordinál), óriáskivetítővel, éjszakai bárokat, discokat megszé-
gyenítő fénytechnikával, tűzijátékkal, a ring körül „szétszórt” 
világító gömbökkel, akkor a kb. 4500 főt számláló közönség 
előtt elég csak egy ”szikra” és a bírálatból SHOW lesz, és ez itt 
SHOW volt a javából! Reggel 9-től este 10-ig. A tömeg az idő 
elteltével csak nőtt és nőtt, bírálat végén a teheneknek már a tö-
megen kellett átverekedniük magukat ahhoz, hogy eljuthassanak 
ringig.
 
A 20 éves évforduló alkalmából a kivetítőn képek jelentek meg 
az első kiállításról. Érdekes volt látni, hogy „egy magasságról” 
indultunk, Svájc körülbelül olyan állatokkal rendelkezett, mint 
mi itthon Magyarországon. Az akkori svájci nagydíjas tehén 
észrevétlenül vegyülhetett volna el az akkori magyar kiállítá-
si egyedek között. Azóta eltelt 19 év, nagyon sokat fejlődött a 
fajta itthon is, Svájcban is. Ma azonban már kicsit nehéz lenne 
észrevétlenül elrejteni a hazai „tömegben” a lausanne-i nagydí-
jast. Más 19 év volt persze ez Svájcban, mint itthon - nem kicsit 
más - és mégis 2013-ban Magyarország mutatta be Fribourgban 
Európa negyedik legszebb elsőborjas tehenét, tisztán mutatva a 
potenciált, a magyar tenyésztés „erejét”.

Az Ünnep!
Mindenből legyen show, minden szóljon nagyot, mutassuk a 
legtöbbet, ünnepelni jöttünk! Lehetett volna ez a pár gondolat a 
kiállítás mottója.

Ünnepeljük: 1996 az első Swiss Expo, 1505-ös számmal 
Supreme Triple Strategy a szűz üsző kategória egyik résztvevője 
besétál a bírálatra… 2016, a ring elsötétül és Supreme Triple 
Strategy akkori felvezetőjével – és tenyésztőjével – 150.102 kg 
életteljesítménnyel a háta mögött egy „fénycsóvában” besétál a 
ringbe. 

Reflektorfényben a múlt a jelenben.

A stadion állva tapsol, fotósok hada mindenütt, kattognak a gé-
pek, szól a zene, mint az Oscaron, éppen csak a vörös szőnyeg 
hiányzik. Az Expo elmúlt 20 évének a jelképe, egy tehén az üres 
ring közepén: dübörög a lelátó… és a  nap „sluszpoénja” amit 
a véletlen vagy inkább a genetika produkált: unokája az aznapi 
show szűz üsző kategóriájának második helyezettje lett!

 
Egy „történelmi” tehén – a kantárnál három generáció. Ez az 
igazi üzenet.

Ünnepeljünk: Az utolsó osztály, az igazi seniorok. Egyesével 
érkeznek a ringbe: várakozással teli zenei aláfestés, a konfe-
ranszié bejelenti: Siegas Jorryn Jenny, a kivetítőn megjelenik a 
felolvasott név… egy óriási dobütés, amibe beleremeg a stadi-
on… és megjelenik az életteljesítmény a kivetítőn: 62.155 kg, a 
közönség állva tapsol. A következő: Lady Gaga, kis szünet, dob, 

Ami show, az show
Swiss Expo, Lausanne 2016.

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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60.551 kg, és ez így megy mind a 19 Senior megjelenésénél. 
A 19.-nél az életteljesítménynél már 90.000 kg felett járunk. A 
hangulat megalapozva, kezdődhet a bírálat!

 
A kivetítőn a Senior osztály utolsó szereplője. 94.000 kg felett – 
„showtehén”??

Misztikus érkezés a nagydíjas választásra: a tömegből a füst 
homályából…

…teljes szimfonikus zenekar játszotta a „belépőt”, majd az alá-
festést a „Nagyasszonyoknak”.

Ünnepeljünk: Minden fajta Nagydíjasa megválasztásra került. 
Külön show keretében, egy új, független bíróval – most már 
vörös szőnyegen – bevonul az öt fajta Grand Champion állata. 
A show újratöltve: keressük az Expo legszebb tejelő egyedét! 
A „megszokott körítés” és újabb totális siker! (Az összevetés a 
holstein győzelmével zárult.)
…és ünnepeljünk: mert ha jó a hangulat, akkor csak okot kell 
találni, és ha a tömeg már ünnepel, nem kell nagy dolognak tör-
ténnie ahhoz, hogy bárkiből „sztárt” faragjon, öt perc hírnév 
mindenkinek jár. 
A nagydíjas választások előtt – mert rend a lelke mindennek – a 
ring zöld forgácsa nem várhatta a finálét „csak úgy, összejár-
kálva”, ezért a teniszpályákon alkalmazott módszerrel, azaz egy 
körülbelül két méter széles deszkához csavarozott pár négyzet-

méter padlószőnyeggel lehúzták a ringet, asztallap simaságúvá 
varázsolva azt. Mindez kb. 4500 ember előtt, akik a Nagydíjasra 
várnak. A „kis fiatal srác” nekilát a munkának, kész az első csík. 
A sarki fordulóban pár százan megtapsolják a látványos munka 
első fázisát. A ring másik oldalán újabb forduló, itt már a publi-
kum fele bíztatja ringkarbantartót. A harmadik sor már a tömeg 
teljes bíztatása, taps és fütty mellett zajlik… Erre már ébred a 
stúdiós is, megkeresi az év legpergősebb dalát, kivetítőn megy  
a klip, dübörögnek a hangfalak, a lelátó. A fiú – a sikeren fel-
buzdulva – már futva teszi meg a távot, az utolsó csíkon már 
segítője is akad, mert azért nem kis ringről volt szó. A „produk-
ciónak” vége, az elmúlt percek főszereplője térdét fogva fújja ki 
magát, de megérte: öt percig csak neki tombolt a stadion, a ringet 
mintha kicserélték volna, tiszta szép, minden forgácsdarab egy 
irányba áll: kész a Nagydíjas ceremónia fogadására. Folytatód-
hat – törés nélkül – a SHOW!

 
Ha a hangulat kellően megalapozott, akkor azt egy „pályakar-
bantartó fiú” is tovább tudja fokozni.

…és sorolhatnám még azokat az elemeket, amelyek a lausannei 
bírálatot naggyá tették, és egyre nagyobbá teszik egy igazi showt 
kreálva a kiváló tenyészállatok köré! 

Eredmények
A különféle fajták bírálatát svájci, a holstein bírálatát amerikai bíró  
– Pat Conroy – vezényelte. A Holstein nagydíjas tehén – és 
egyben Supreme Champion (a fajták összevetésének győz- 
tese) – GALYS-VRAY (Maple-Downs-I G W ATWOOD 
×Erbacres DAMION), gyönyörű harmadikos tehén lett, a Reserve 
díj  Hellender Goldwyn GLINNIA-hoz (Braedale GOLD-
WYN×Calbrett I H H CHAMPION), a Honorable Mentioned 
DH Gold Chip Darling (Mr Chassity Gold Chip×Regancrest-MR 
Durham SAM)-hoz vándorolt. A nap nagy meglepetése Lady Gaga 
tündöklése majd „bukása” volt. Európa, talán O’Kalibra utáni, má-
sodik leghíresebb tehene osztályát megnyerte ugyan, de a nagydíj 
kiválasztásakor már nem rúgott labdába, pedig mind korával, mind 
küllemével komoly kihívója volt fiatalabb vetélytársainak, de a ring 
az ring, ott nem a korral vagy a termeléssel lehet eredményeket elérni, 
hanem a megjelenéssel, a küllemmel. A hibátlan, majdnem tökéletes 
küllem könnyen felülírhatja a „kor” és hírnév kiváltságait.

 
A nagy hármas hátulról. Minden tenyésztő álma, a végsőkig 
„talpon maradni”.
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…és szemből. Az utolsó pillanatok egyike, amikor még volt egy 
szabad méter a tömegben. 

Lady Gaga, 10 évesen a ringbe lépés előtt pár órával. Ez a kül-
lem már „csak” az osztálygyőzelemre volt elég.

A vörös holstein győztes egyedei:
Nagydíj: Jowis Incas FLAVIA 
(Plattery Sam INCAS x Sir Ridgedal RUSTLER) 
Réserve: Alliance Alando JODIE-RED 
(Ladinodale ALANDO x Pursuit September STORM)
A cikk elején jeleztem, hogy a külföldről érkező állatok komoly 
konkurenciát jelentettek a hazai tenyésztőknek. Nagyon jól 
mutatja ezt, az hogy a Junior osztályban olasz tenyésztő győ-
zelmének tapsolt a nemzetközi nézősereg. (Junior Champion: 
Magnolia Sammy VRENA (Gen-I-Beq SAMMY×Braedale 
GOLDWYN)

Itt már igen! Tüzijáték indul! Megvan a vörös Nagydíj tulaj-
donosa.

14 évesen a vörösök legidősebbje  (a jobb oldali, kevésbé fedett) 
140.000 kg feletti életteljesítménnyel. Többek meglepetésére 
maradt alul a „végjátékban”.

A második nap délelőttje a Braun Swiss bírálatával telt. Érdekes 
volt látni, a durvább csontjáról, az erős testalkatáról ismert faj-
ta elmúlt években történő látványos finomodását, fejlődését. A 
kiváló, erős lábak, fekete meredek körömszögek megmaradtak, 
a fajta nagyon sokat finomodott, de a legnagyobb előrelépés a 
tőgyalakulásban figyelhető meg. Olyan kiváló formával, miri-
gyezettséggel, erezettséggel ellátott tőgyek vonultak fel, hogy 
sok-sok egyedet közülük egy ügyes átfestést követően könnye-
dén eladhatnánk akár egy Holstein ringben is.

 

A győztes Braun Swiss hivatalos fotója. Az erős  lábak a „régi-
ek” a finom csontozat, a kiváló bordaívek, a finomodó fej és 
nyak már az „új” formát mutatja.



34 Holstein Magazin
2016/1

Egyesületi élet

…és a tőgye. Mirigyes, erezett, kiválóan illesztett teknőtőgy, 
finom csont és combok…szinte már a csak színén látni, hogy 
a hegyi fajtáról van szó. 

Este fél tíz. A ring pirosan „izzik”, készen az utolsó felvonásra.

A főszereplők a helyükön… az utolsó percek…

A ring 1 perccel a Nagydíjas választás után a győztes tehenek-
kel a középpontban. A show vége, egy hosszú éjszaka kezdete!

A kiállítás margójára
Egyre több „gomolyfelhő gyülekezik” a showbírálatok fe-
lett. A genom világában a „papír már mindent visz” az egyed 
külleme már „másodlagos”. A „genom sebességével” több 
szinten sem könnyű lépést tartani, nemhogy a ringben. Itt van 
az Európában dúló „tejárborzalom”, az állandó küzdelem a 
mindennapi megélhetésért a farmokon. A hétköznapokon az 
ember  gyakran kénytelen kisebb-nagyobb depressziós hul-
lámvölgyek mélyéről a magasba felnézve a havas csúcsokat 
látván megkérdőjelezni, hogy vajon feljut-e oda valaha…..és 
ekkor jön egy ilyen show, ahol a tenyésztő feltöltődik, cso-
dákat lát…és mert szeretjük a csodákat egy kicsit elkezdünk 
hinni  benne, ha tudjuk is, hogy ritkán válik valóra, de fény 
gyúl! Működik a „tömegpszichózis”, 
a show után hajnalig tartó eszem-iszom, dínom-dánom, bor, 
sör, sajt, fondü… mindenki feltüzelve beszéli meg a nap ese-
ményeit, a jókedv elfújja a hétköznapok szürkeségét, és január 
elején olyan forró a hangulat a ring melletti „kongresszuson”, 
hogy jól esne kimenni a frissen esett és folyamatosan sűrűn 
hulló hóban „angyalkát rajzolva” úgy érezni, hogy új évad 
kezdődik az otthoni „színházban”.  A show egy új dimenziót 
nyitott, az állatokon szépségén felbuzdulva, pozitív energiák 
szabadulnak fel….végül is állattenyésztők vagyunk. Mond-
hatjuk, persze, hogy ebből nem élünk meg, mennyi költség 
a részvétel, hol és mikor térül mindez meg. Az ünneplés va-
lóban gyakran nem egy jól kifizetődő dolog. Mikor térül meg 
egy Karácsony, egy szülinap, egy nyaralás stb., de ezek az 
ünnepek nem csak a megtérülésről szólnak, ez a Szakma Ün-
nepe, amiből évre-évre táplálkozhatunk, találkozások rég nem 
látott kollégákkal, eszmecserék, láthatjuk a fajta fejlődésének 
irányát, esetleges új célokkal,tapasztalatokkal, kollégákkal át-
élt új élményekkel,  de mindenképpen feltöltődve érkezvén 
haza, készen a hétköznapok új kihívásaira.

A nagydíjas tehén. A tőgy ami tenyésztőnek, tehénnek problé-
mamentes életet ígér.





Az Agrotrend már második éve áll ki az agrárium társadalmi elisme-
rése mellett, minden évben megválasztják a vezető ágazatok elismert 
szakembereit. Ez évben állattenyésztés kategóriában Pócz János 
eddigi tevékenységét ismerték el. Pócz János a hazai szarvasmar-
ha-tenyésztés megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek közt 
a holstein-fríz, a kettőshasznú magyartarka és a húsfajták küllemi 
bírálati rendszer kidolgozása és a bírák kiképzése. Gratulálunk!

1949-ben született Budapesten. Okleveles agrármérnöki diplomáját 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem állattenyésztő szakán 1974-ben 
szerezte. 1976-ig a Mavad Vecsési Élővadtelepén volt telepvezető, 
majd 1976 októberétől az OÁF Szarvasmarhatenyésztési Osztályán a 
hús-, majd kettős- és tejhasznú ivadékteljesítmény-vizsgálattal, saját 
teljesítmény-vizsgálattal és bikanevelő tehenek válogatásával, páro-

sításával foglalkozott, mely 
tevékenysége során egyre in-
kább a Holstein-fríz fajta kerül 
előtérbe. 1985-ben a Virginiai 
Állami Egyetem Tejtermelés-
tudományi tanszékén folyta-
tott kutatómunkát, s számos 
más ország szarvasmarha-te-
nyésztését tanulmányozta. 
1989-ben az Európai Feke-
tetarka Tenyésztők Szövet-
ségében hazánk egyik képvi-
selőjeként a küllemi bírálati 
harmonizáció érdekében java-
solta a vezető bírálók konfe-

renciáinak bevezetését, amely azóta is eredményesen működik. 
1992-ben közreműködött a Holstein-fríz Világkonferencia meg-
rendezésében. 1993 szeptember elsejétől a bírálói csapattal együtt 
a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesületéhez került, ahol 1996 júliusá-
ig tenyésztési igazgatóként és vezető küllemi bírálóként dolgozott. 
Show-bíróként ő bírálta az első hódmezővásárhelyi és debreceni 
kiállítás bemutatott egyedeit. 1996. második felétől vállalkozóként, 
majd az általa alapított P AXON Kft. igazgatójaként tenyésztési ta-
nácsadással és állományok egyedi párosításával foglalkozik. 2007-
ben létrehozta a COWART Kft-t, melyben fiával Dániellel együtt 
nyújtanak tenyésztési szolgáltatásokat. Belföldön és külföldön egy-
aránt oktatott és tartott szakmai képzéseket.

Részt vett a hazai küllemi bírálati rendszer kidolgozásában, a bírálók 
kiképzésében és jelentős szerepe van abban, hogy 1983. január 1-én 
a világon elsőként elindult a lineáris leíró bírálat Magyarországon, 
ugyanazon a napon, mint az USA-ban. Ezt követően a kettőshasznú 
magyartarka és a húsfajták lineáris bírálatát is kidolgozta, s a bírá-
lók képzésében is tevékeny részt vállalt. A tenyészetek, melyeknek 
ő a tenyésztési tanácsadója, megannyi díjat mondhatnak magukéi-
nak a Nemzeti Holstein Show-kon, de az Oldenburgban tartott Eu-
rópa Show árverésén is sikeresek voltak az általa tenyésztett üszők. 
1990-től számos nagysikerű tenyészbikával gazdagította a Holstein 
tenyésztést. Ezek mintegy negyedét amerikai embrió programok ter-
vezése révén állította elő. Tenyésztési koncepciójának (Tenyészcél = 
Gazdaságosság) megalapozottságát bizonyítja az a tény is, hogy míg 
az ivadékvizsgálatban indított minden 10-14 bikából 1 lesz forgal-
mazható, addig az általa tenyésztett bikák esetében ez az arány 2-ből 
1 forgalmazható (2008. áprilisi értékelésig)!

Az Év Agrárembere 2015.
– állattenyésztés kategória –
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kelésre került. Mosásra, gyakorlásra bármikor volt lehetőség, de 
a csarnokból kívülre senki nem vihette az állatokat, nehogy kint 
valaki a színfalak mögött „besegítsen”. Nyírásra kétszer négy 
óra állt rendelkezésre. Csütörtök délután és a pénteki bemutató 
reggelén volt erre alkalom, de a kijelölt nyíróhelyekért igyekezni 
kellett, mert egyszerre nem fért oda mindenki, a megszabott idő-
keret leteltével pedig egyszerűen lekapcsolták az áramot. 
A felkészülés szépen haladt, a két üsző a lányok kezei alatt ro-
hamtempóban szépült és okosodott. A pénteki hátvonal készítés 
végére elégedetten láttuk, hogy Márta az állata legszembetűnőbb 
hibáját, a mar mögötti süppedést pro  módon korrigálta. Az 
érintett területen a hátszőrzet alapos fölfésülésével, hosszabbra 
hagyásával és egyenesbe nyírásával sikerült a feladatot látvá-
nyosan és nagyon szépen megoldania. Kitti pedig az üszője há-
tán szinte nem is létező szőrből alkotott kitűnő hátvonalat. Már 
csak egy feladat volt hátra, az állat minél tökéletesebb bemuta-

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

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

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

1Bognár Barbara, 2Mézes Miklós, 2Balogh Krisztián, 3Kovács-Weber Mária, 
3Szabó Rubina Tünde, 1Könyves László, 1Jurkovich Viktor

1SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék
2SZIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Takarmányozástani Tanszék és 3Állattenyésztés-tudományi Intézet

A paratuberkulózisról
A paratuberkulózis vagy más nevén Johne-betegség a kérődzők 
idült lefolyású, gyógyíthatatlan fertőző betegsége, melynek kór-
okozója a Mycobactertium avium spp. paratuberkulózis (a to-
vábbiakban MAP).
A baktérium rendkívül ellenálló, talajban akár 1 évig, folyóvi-
zekben pedig fél évig is fertőzőképes maradhat. A kórokozó vi-
lágszerte jelen van a kérődző állományokban, napjainkra a tejelő 
állományok egyik legfontosabb és legnagyobb gazdasági káro-
kat okozó fertőző betegségének tekinthető. 
Míg a klinikai tünetek (nagymértékű, hirtelen lesoványodás, a 
fehérjevesztés miatt kialakuló áll alatti lebernyeg ödéma, bűzös, 
profúz hasmenés) kifejezettek, addig a szubklinikai forma tüne-
teit nagyüzemi körülmények között szinte lehetetlen felismerni.
A fertőzés iránt borjúkorban, nagyjából fél éves korig a legfogé-
konyabbak az állatok, de nagyszámú baktérium jelenléte esetén, 
valamint megfelelő védekezőképesség hiányában, az idősebb ál-
latok is fertőződhetnek. A fertőzés leggyakrabban szájon át tör-
ténik bélsárral szennyezett takarmánnyal vagy ivóvízzel, továb-
bá borjaknál a föcstejjel. Az anya klinikai stádiumú fertőzöttsége 
esetén 40%-os eséllyel már a méhen belül is történhet fertőzés, 
szubklinikai esetben ennek jóval alacsonyabb, nagyjából 10% az 
esélye (Whittington és Windsor, 2009).
A betegség lappangási ideje átlagosan 5-6 év (a szélső értékek 4 
hónap és 15 év), de a fertőzött állatok már ez idő alatt is üríthe-
tik a baktériumot. A betegség stádiumától függően a baktérium-
ürítés szakaszos, de a fertőző dózisban is ürülhet a baktérium, 
főként a bélsárral, tejjel és föcstejjel.

Kimutatás
A szakaszos ürítés, a fertőzöttség során adott különböző mértékű 
immunválasz, továbbá a baktérium eltérő mennyiségű ürítése je-
lentősen megnehezíti a diagnosztikai vizsgálatokat. 
Legelterjedtebb a vérből vagy tejből történő ELISA vizsgálat. 
Ezzel a módszerrel ugyanakkor csak megfelelő mennyiségű 
ellenanyag jelenléte esetén detektálható a betegség, tehát az 
ELISA pozitív állatok már a fertőzés egy későbbi stádiumában 
vannak, és nagy valószínűséggel már fertőző dózisban üríthetik 
a baktériumot.
A bélsár RT-PCR érzékenysége már kis mennyiségű baktérium 
esetén is szinte 100%-os biztonságú eredményt szolgáltat, fals 
negatív eredményt csak abban az esetben kaphatunk, ha az állat 
éppen nem üríti a baktériumot.
Fontos megemlíteni, hogy a legpontosabb 
kimutatási eljárás a bélsártenyésztés, il-
letve a bélsárból történő baktériumfestés 
(Zielh-Nielsen+) lenne, de előbbit a hosz-
szú tenyésztési idő miatt, utóbbi pedig 

csak nagyszámú baktérium ürítésekor megbízható, ezért ezeket 
nem alkalmazzák a gyakorlatban.

Gazdasági hatások
A paratuberkulózis legfőbb kártétele az idő előtti selejtezés, a 
csökkent tejtermelés, rosszabb takarmányértékesítés és vágó-
érték, valamint a romló szaporodásbiológiai mutatók, illetve az 
egyéb betegségekkel szembeni nagyobb fogékonyság. A gazda-
sági károk mértéke nagymértékben függ a telepi menedzsment-
től és az állomány immunstátuszától (GARCIA és SHALLO, 
2015). A gazdasági károk megítélése klinikai fertőzöttség esetén 
egyértelmű, a szubklinikai forma gazdasági hatásai azonban a 
mai napig vitatottak.

Humán vonatkozások
A MAP-t sok esetben kimutatták humán Chron-betegekből, 
azonban a MAP és a Chron-betegség közötti ok-okozati össze-
függés mind a mai napig nem tisztázott. A betegség kialakulásá-
ban ugyanis immunológiai és genetikai tényezők fennállását is 
feltételezik a kutatók. A MAP túléli a pasztőrözés hőmérsékletét, 
ezért a tejben való megjelenése fokozott közegészségügyi koc-
kázatot jelent (BEHR, 2010).

Saját vizsgálat
Vizsgálatunk helyszínéül egy közép-magyarországi nagy lét-
számú MAP fertőzött holstein-fríz tehenészet választottunk. 
Állományszinten egyedileg bélsármintákat gyűjtöttünk, ezeket 
ötösével tervezetten pooloztuk, majd RT-PCR módszerrel vizs-
gáltuk a MAP baktérium jelenlétét.
Vizsgálatunkhoz 15 MAP fertőzött, de klinikailag egészséges és 
15 MAP negatív állatot választottunk ki a várható ellés előtt két 
héttel. 
Klinikailag egészségesnek tekintettük azt az állatot, amelynél 
nem jelentkezett a hirtelen nagymértékű lesoványodás, a tejter-
melés sem tért el jelentősen a telepi átlagtól, továbbá a kísérlet 
alatt profúz hasmenés sem jelentkezett. Az állatokat az 1. táblá-
zat szerint követtük nyomon. Az egyes mintavételi időpontok-
ban vér és vizeletmintát gyűjtöttünk, elvégeztük a kondíció, a 
bélsár és bendőteltség pontozását.  
A kísérlet végén ismételten bélsármintákat gyűjtöttünk az ál-
latoktól, így korábban 5 MAP negatív állat is a fertőzött cso-
portba került. A bélsárminták RT-PCR vizsgálatát a M.A.H. 

1. táblázat: A mintavételek rendje a kontroll és a kísérleti csoportban
Minta-
vétel/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Kontrol és 
Kísérleti

-10-14 
nap 

+2-5 
nap

+10 
nap

+ 20 
nap

+30 
nap

+ 40 
nap 

+ 50 
nap

+ 60 
nap

+ 80 
nap

+100 
nap

+ 120 
nap



39www.holstein.hu
2016/1

Hazai szerzőink

Food-Controll Kft. állategészségügyi diagnosztikai részlege, a 
Vet-Controll végezte.
A vérmintákat a SZIE MKK Takarmányozástani Tanszék labo-
ratóriumában, a vizeletmintákat a SZIE ÁOTK Állathigiéniai és 
Állatorvosi Etológia Tanszék anyagcsere laboratóriumában vizs-
gáltuk. A vérplazma mintákból összfehérje, albumin, koleszte-
rin, triglicerid, béta-hidroxi-butirát, nem észterifikált zsírsav és 
karbamid szintet határoztunk meg, gyári kitek felhasználásával. 
A vizeletminták pH értékét digitális pH mérő készülékkel mér-
tük, a nettó sav-bázis ürítést pe-
dig Kutas (1965) módszere sze-
rint határoztuk meg.
A kondíciót, a bélsár állagát és 
a bendőteltséget 1-5-ig terjedő 
skálán pontoztuk.
Adatokat gyűjtöttünk a Riska te-
lepirányítási szoftver segítségé-
vel az állatok szaporodásbioló-
giai (szaporodásbiológiai kezelé-
sek száma, termékenyítési index, 
két ellés közti idő) és tőgyegész-
ségügyi (tőgykezelések száma, 
napi átlagtej, tejcukor, tejzsír, 
tejcukor, szomatikus sejtszám a 
havi befejések alapján) paramé-
tereiről.

Eredmények
A kezdeti mintavételkor az állatok életkora (MAP: 5,57±1,6 év; 
KO: 5,17±2,8 év) és a laktáció sorszáma (MAP: 3,5±1,41; KO: 
3,4±2,2) nem különbözött.

Az általunk vizsgált anyagcsere paraméterekben nem találtunk 
szignifikáns különbséget a két csoport között.
A bélsár, a bendőteltség és a kondíciópontok azonban már szig-
nifikáns különbséget mutattak.

1. ábra: A kondíciópontok ala-
kulása a laktáció 120. napjáig
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A MAP+ állatok már az ellés előtt rosszabb kondícióval indul-
tak, mint egészséges társaik, feltételezhetően a későbbi különb-
ségek is ebből adódtak. Fontos azonban megemlíteni, hogy a fer-
tőzött csoport sem mutatott kórosan rossz kondíciót és hirtelen 
kondíciópontszám csökkenést a kísérlet során. 

A tőgyegészségügyi paraméterek tekintetében szignifikáns kü-
lönbséget a tőgykezelések számában találtunk, ezzel alátámaszt-
va, hogy a MAP fertőzött állatok sokkal fogékonyabbak egyéb 
betegségekre is. Vizsgálatunkban a fertőzött csoportban a tőgy-
kezelések száma ötszöröse volt a MAP– állatokhoz viszonyítva. 
A szomatikus sejtszám és az átlagos tejtermelés tekintetében 
tendenciabeli különbséget találtunk. A tej zsírtartalma a MAP+ 
tehenekben nagyobb volt, valószínűleg a kisebb termelt tejmeny-
nyiség miatt. A tej fehérjetartalma ugyanakkor nem különbözött 
a két csoportban.

2. táblázat: Tőgyegészségügyi paraméterek
MAP– MAP+
átlag szórás átlag szórás p-érték

tőgykezelés száma 0,6 0,7 3 2,6 0,003
átlagtej (kg) 51 9 47 12 0,09
tejzsír 3,2 0,72 3,6 0,72 0,0065
tejfehérje 3 0,2 3,1 0,2 0,5
tejcukor 5 0,2 4,9 0,2 0,07
szomatikus sejtszám 697 1162 1036 1777 0,09

A szaporodásbiológiai paraméterek esetében szembetűnőek a 
különbségek. Minden feltüntetett paraméterben szignifikáns kü-
lönbséget állapítottunk meg. A MAP fertőzött állatokat már a 
fertőzés korai szakaszában is sokkal nehezebb vemhesíteni. To-
vábbá, ha a tőgykezelések és a szaporodásbiológiai kezelések 
számát vesszük figyelembe, a fertőzött csoportban lényegesen 
több kezelésre került sor, ami feltehetően növelte a telepi gyógy-
szerfelhasználást.

3. táblázat: Szaporodásbiológiai paraméterek
MAP– MAP+

átlag szórás átlag szórás p-érték
szaporodásbiológiai 

kezelések száma 2,4 2 5,7 4,4 0,03

termékenyítési index 1,4 0,5 2,8 1,6 0,01
két ellés közti idő 365 34 438 67 0,007
szerviz periódus 85 33 169 72 0,004

A szubklinikai fertőzöttség állományszintű hatásait az alábbi 
táblázatban foglaltuk össze. A MAP+ állatok lényegesen rontják 
a telepi mutatókat a fertőzött, de ugyanakkor szembetűnő tüne-
teket még nem mutató állatok. 

4. táblázat: Szaporodásbiológiai paraméterek a telepi átla-
gokhoz viszonyítva

MAP+ Telepi 
átlag MAP– Javasolt 

érték
Termékenyítési 

index 2,8 2,8 1,4 <2,5

Két ellés közti 
idő (nap) 438 410 365 <400

Service periódus 
(nap) 169 149 85 85-120

Következtetések
Vizsgálatunk adataiból a költségek számszerűsítése nélkül is 
egyértelműen látszik, hogy a paratuberkulózis már szubklinikai 
formában is jelentős veszteségeket okoz a fertőzött telepeknek. 
A fertőzött állatok fogékonyabbak egyéb betegségekre is, ezért 
emelkedett állatorvosi és gyógyszerköltségekkel kell számolni.
A veszteségek csökkentése érdekében javasolható az állomány-
szintű fertőzöttség mértékének felderítése és a nagy mennyiségű 
baktériumot ürítő állatok mielőbbi eltávolítása az állományból. 
Nagyon fontos továbbá a megfelelő higiéniai viszonyok meg-
teremtése az újszülött borjak számára, továbbá elengedhetetlen 
kizárólag bizonyítottan MAP negatív állattól származó föcstej 
itatása.
A klinikai paratuberkulózis tünetei és kártétele állományszin-
ten sokkal szembetűnőbb, de ez csak a jéghegy csúcsát jelen-
ti. A szubklinikai paratberkulózis-fertőzöttség minden esetben 
az állomány nagyobb százalékát érinti, pontos állományszintű 
hatásait nehéz számszerűsíteni, kártétele azonban jóval maga-
sabb költségeket von maga után állomány és ágazati szinten is 
(TIWARI és mtsai, 2008).

Köszönetnyilvánítás:
A kutatás a KMR_12-1-2012-0161 sz. pályázat keretében való-
sult meg. A PCR vizsgálatokért köszönet illeti a M.A.H. Food-
Controll Kft. Vet-Kontroll laboratóriumának munkatársait.
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AZ ÉLET KEZDETE MEGHATÁROZZA A TELJESÍT-
MÉNYT                                                                                                        
                                                                                                           
Tanuljunk a méhektől!
A gazdasági állatok teljesítményének megítélésében egyre gyak-
rabban halljuk, hogy nem használjuk ki eléggé a genetikai po-
tenciáljukat. Ezzel kapcsolatos új tudományágak a metabolikus 
programozás és az epigenetika. De mit jelentenek ezek a fogal-
mak?
A metabolikus programozás legjobb példája az állatvilágban a 
mézelő méh esete. A méhkolóniák több ezer terméketlen nőiva-
rú dolgozóból, néhány száz termékenyítőképes hím egyedből és 
egyetlen termékeny méhanyából épülnek fel. A méhanya és a 
dolgozók genetikai anyaga teljes mértékben megegyezik egy-
mással, de a lárvák különböző táplálékot kapnak, így az ugyan-
azon DNS-t hordozó lárvákból egymástól nagy mértékben kü-
lönböző egyedek fejlődnek ki. 

Lárva állapotban az anyának nevelt egyedet a többiek méh-
pempővel táplálják és tízszer annyi tápláló anyaghoz jut, mint 
a dolgozónak szánt egyedek. Ennek eredményeként a méhanya 
különbözni fog a dolgozóktól méretben, viselkedésben, testfel-
építésben és élettartamban is. A táplálkozásbeli különbség az 
élet kezdetének kritikus szakaszában előre programozza a méh 
fejlődését és anyagcseréjét.

Dolgozó Méhanya

Testtömeg 100 mg 200 mg
Élethossz 2 hónap 3 év
Peterakás/nap 0 akár 2000 pete

  Maleszka 2008, Lyko et. al. 2010

Ez a természetes jelenség a metabolikus programozás, amely az 
emlősök, így a borjak szervezetében is működik. Erre irányuló 
kísérleteket végeztek Soberon és munkatársai. A teljes biológiai 
folyamat még nem ismert, csak bizonyos részletei. A metaboli-
kus programozás alapja az epigenetika.

Út a genetikától az epigenetikáig
Az utóbbi 50 év kutatásai elsősorban a DNS dupla hélix szerke-
zetének megismerésére, ezáltal a genetika állati termelésre gya-
korolt befolyására irányultak.
Az epigenetika tudománya a következő évtizedek nagy felfede-
zése lesz. Az epigenetika azon jelenségeket vizsgálja, amelyek 
hatására oly módon változik a gének aktivitása, hogy a genetikai 
kód ugyanaz marad és a génexpresszió változása legalább egy 
következő generációra átöröklődik (Bartol et al. 2008).
A különböző gének kifejeződését és annak mértékét a sejten belü-
li térben jelen lévő anyagok befolyásolják. Ezek az epigenetikai 
„jelek” határozzák meg a gén bekapcsolását vagy kikapcsolását, 
erős vagy gyenge kifejeződését. 
A takarmányban jelen lévő anyagok, a születés előtti és szü-
letés utáni tápláló anyagok mind olyan tényezők, amelyek az 

epigenetikai jelzéseken keresztül a géneknél bevésődést okoz-
nak, így generációról generációra öröklődik a gének kifejező-
dése. 
Az epigenetikai jelenségek több úton is létrejöhetnek. Egyik 
módja a DNS metilálódása. Ennek során a DNS-hez metil (-CH3) 
csoportok kapcsolódhatnak. Minél több metil csoport kapcsoló-
dik a DNS-hez, annál inkább „elcsendesíti” azt a génszakaszt, 
azaz fenntartja annak nyugalmi állapotát. 
Szintén epigenetikai jelenség a hiszton fehérjék befolyásolása. A 
kromoszómában a DNS különleges, felcsavarodott szerkezetet 
vesz fel. Ez azt jelenti, hogy kis központi fehérjemagokra te-
keredik rá. A fehérjemagok az úgynevezett hiszton fehérjék. A 
hisztonok végnyúlványaihoz kapcsolódhatnak acetil- (COCH3) 
vagy metilcsoportok. A hiszton végekhez csatlakozó epigenetikai 
faktorok befolyásolják, hogy a DNS melyik szakasza van éppen 
kompakt feltekert, azaz inaktív állapotban. Amelyik szakaszon 
a feltekeredettség mértéke csökken, az lesz elérhető az enzimek 
számára és az a gén fog átíródni, azaz megnyilvánulni.
Ahogy a gének sorrendje meghatározza a szervezet potenciálját, 
úgy az epigenetikai faktorok döntik el, hogy melyik gén nyilvá-
nul meg és melyik nem. 

A metabolikus programozás
A metabolikus programozás az epigenetikai reakciók összessé-
ge: az a természetes jelenség, amely befolyásolja, hogy az élő-
lény szervezete hogyan reagál a táplálkozásbeli stressz hatásra 
vagy serkentő ingerre. A szervezet reagálásának módja az élő-
lény egész életére meghatározza az anyagcserét, amely akkor is 
fennmarad, ha a stressz hatás vagy serkentő inger megszűnik. 
(Patel and Svrinivansan, 2002). Ezek az epigenetikai reakciók a 
következő generációkra is öröklődhetnek. A metabolikus prog-
ramozás számos állatfajban, sőt az emberek esetén is megfigyel-
hető.

Borjú takarmányozás: a jó indulásra csak egy lehetőség van!
A borjú fejlődésének és növekedésének mértéke életének első 
heteiben eldől, mivel ezeket meghatározzák a takarmánnyal be-
vitt epigenetikai tényezők. 
Ebben a kritikus időszak-
ban aktiválható a növe-
kedés beindulása a borjú 
emelt szintű takarmányo-
zásával. A természetes 
mechanizmuson alapuló 
folyamat a metabolikus 
programozás. A nagyobb 
mértékű testtömeg-gyara-
podás nem csupán a test 
méreteit növeli, hanem 
az összes szerv méretére 
és szöveti fejlődésére is 
kedvezően hat. Ez meg-
határozza a funkcionális 
szövetek (parenchima sej-
tek) fejlődését. Takarmá-

Epigenetika a borjúnevelésben
– avagy hogyan állíthatunk elő királynőket a méhek mintájára? –

 Katonáné Stiller Krisztina, Intermix Kft.

Kép: Trouw Nutrition
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nyozással ez akár megduplázható. Az anyagcsere programozás 
befolyásolja a belső elválasztású hormonok termelésének meny-
nyiségét az élet későbbi szakaszában (inzulin). Ez döntően befo-
lyásolja a szénhidrát anyagcsere intenzitását.
Mivel az ellés nem elsősorban életkor, hanem jóval inkább test-
méret, valamint fejlettség kérdése, ezért a gyorsabb növekedés 
kedvezően hat az első termékenyítés időpontjára is, ezzel növel-
ve a tehenek hasznos élettartamát. 
Tejmirigy fejlődése
Takarmányozás 2-8 hét Átlagos Emelt
Takarmányozás 9-14 hét Átlagos Emelt Átlagos Emelt
Átlagos napi testtömeg-  
gyarapodás 2-8 hét g/nap

400 400 670 670

Átlagos napi testtömeg-  
gyarapodás 9-14 hét g/nap

470 1060 400 1130

Testtömeg 14. hét kg 80 106 90 121
Parenchima tömeg g/100 kg
 élősúly

16 15 24 23

Parenchima DNS mg/100 kg
 élősúly

44 42 85 86

(Brown et al. 2005)
Megj.: parenchyma DNS: a tejtermelő sejtek számára jellemző érték***

Mi a LifeStart?
A LifeStart a Trouw Nutrition innovatív borjú takarmányozásra 
irányuló kutatási programja, amely összeköti a tudományos ala-
pokat a gyakorlati tapasztalattal a későbbi optimális teljesítmény 
érdekében.
A LifeStart egyedülálló módon a borjú életének első két hónap-
jára fókuszál, a későbbi teljesítmény növelésének támogatására. 
A LifeStart takarmányozási javaslata segít az egyed teljesítmé-
nyének növelésében, csökkenti a betegségek és elhullás okozta 
kiesést és ezek költségeit. A LifeStart program célja a borjú 120 
kg-os testtömege a 3. hónap végére. 
„A születés utáni rövidebb idejű serkentő hatású takarmányozá-
si stimulációhoz történő alkalmazkodás az élőlény egész életére 
megváltoztatja a szervezet anyagcseréjét – még abban az eset-
ben is, ha a változást kiváltó ok megszűnik”. (Lucas, 1991)

Eredmények
A Trouw Nutrition saját kutatóközpontjában és független intéze-
tekkel együttműködve is folyamatosan végez a LifeStart prog-
ram hatékonyságának vizsgálatára irányuló kísérleteket. A tehe-
nészetekkel közösen figyelemmel kísérik a telepi tapasztalatokat 
is. Az eredmények önmagukért beszélnek:
A LifeStart program központi kérdése a borjú megfelelő takar-
mányozása. A LifeStart program alapján az elérni kívánt átlagos 
napi testtömeg gyarapodás 800-1000 g/nap (a standard itatási 
programok 550 g/nap testtömeg gyarapodással számolnak) és a 
választás idejére a testtömeg a születési súly 2,25-szöröse (szem-
ben a standard programokkal, amelyeknél ez az arány 1,85). 

A LifeStart program bevezetésével a tehenészetek extra nyere-
séghez juthatnak. Először is, az életkor az első ellésnél 30-60 
nappal lecsökkenhet. Ezzel megnő az üsző hasznos élettartama, 
ugyanakkor csökken a termelés összköltsége. Az első laktációs 
termelés várhatóan jelentősen magasabb lesz. A LifeStart prog-
ram szerint nevelt borjak esetében a borjú életének első 60 nap-
jában napi 1 grammal magasabb testtömeg-gyarapodás az első 
laktáció során akár 4 literrel magasabb tejhozamot eredményez-
het!

Kontroll csoport: 32,6 kg tejpótló tápszer
Emelt takarmányozási csoport: 69,5 kg tejpótló tápszer

Kontroll Emelt
Születési testtömeg, kg 39,2 39,7
Napi tejpótló tápszer felvétel, 
kg/nap

0,6 1,3

Testtömeg az 54. napon, kg 61,0 83,2
Átlagos napi testtömeg-  
gyarapodás, kg/nap

0,39 0,82

Máj, kg 1,35 2,35
Máj aránya a testtömeg %-ában 2,23 2,84
Vese, g 184 320
Vese aránya a testtömeg %-ában 0,30 0,38
Tejmirigy, g 75 338
Parenchima, g 1,10 6,48
Parenchima a testtömeg %-ában 0,002 0,008

Van Amburgh, Cornell University és Soberon, Trouw Nutrition R&D

Az első 60 nap meghatározza az életteljesítményt
A teljesítmény növekedés alapja a LifeStart program haté-
konysága: a tudományosan igazolt metabolikus programozás. 
A tápanyagfelvétel növelése a borjú életének első 60 napjában 
optimalizálja az életteljesítmény lehetőségeit. A növekedési fo-
lyamat bizonyos mechanizmusai csak abban az esetben aktivá-
lódnak, ha a borjú összes tápanyag igénye megfelelően ki van 
elégítve. A korlátozottan takarmányozott borjaknál ezek a növe-
kedési mechanizmusok el vannak nyomva. 
Más szavakkal kifejezve, az első hetekben a kompromisszumok 
nélküli takarmányozás a borjú egész életére előnyösen hat. 
A LifeStart program csak kiemelkedő minőségű tejpótlókkal 
valósítható meg. A Sprayfo termékcsalád Yellow és Excellent 
tejpótlói maximálisan támogatják a borjak töretlen fejlődését. A 
Trouw Nutrition LifeStart programját Magyarországon az Inter-
Mix Kft. képviseli.

További információ: www.lifestartscience.com

Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: 06-1-402-10-10, 
Fax: 06-1-402-10-11, e-mail: intermix@intermix.hu, www.intermix.hu
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Az olasz Doda gyár termékeit bemutató sorozatunk legfris-
sebb cikkében a biogáz üzemek számára kínált magas műszaki 
színvonalú termékeket mutatjuk be, melyek hozzájárulhatnak a 
feladatok jobb minőségű, hatékonyabb elvégzéséhez. A biogáz 
üzemek hazánkban is jellemzően egy-egy állattartó telep által 
kibocsájtott hígtrágya és szerves melléktermékek feldolgozására 
rendezkedtek be, sok esetben kiegészítve egyéb mezőgazdasági, 
ipari és kommunális eredetű melléktermékkel, hulladékkal. 

Belépő oldal
A biogáz üzemek által feldolgozható melléktermékek, hulladé-
kok köre kibővíthető a Doda bio-szeparátorokkal, mely beren-
dezések képesek a vegyes hulladék feldolgozására, és az üze-
mekben feldolgozható szerves anyagok elválasztására a nem 
hasznosítható anyagoktól, jellemzően például a műanyag cso-
magolóanyagoktól. A többféle méretben készülő, akár 20 t/óra 
teljesítményű telepített berendezések működtetése villanymoto-
rokkal történik, etetésük az erre a célra kialakított etetőgaratnál 
rakodógéppel megoldható. A garatból egy csiga látja el a szepa-
rátordobot anyaggal, ahol a kalapácsos darálóegység egy szűrő 
segítségével elválasztja a további hasznosításra szánt anyagokat, 
ezek folyékony formában kerülnek ki a gépből. Ezzel a kikerülő 
hulladékok további kezelése is egyszerűsödik. Az egész folya-
matot tekintve jelentős megtakarítások realizálhatóak, tekintve a 
kinyert energia mennyiségét, a hulladék további hasznosítható-
ságát, és a manipulálás egyszerűsödését.

Bioszeparátor.  

Fermentorok keverése
A feldolgozott alapanyag nagy teljesítményű, mégis kíméletes 
keverését a nagy átmérőjű szárnylapáttal szerelt és relatíve ala-
csony fordulatszámú keverő berendezések biztosítják. Jellemzői 
a minimális habképződés, minimális leülepedés, így több gáz 

nyerhető ki egy stabilabb folyamat eredményeként. A robosztus, 
túldimenzionált alkatrészekből álló gépek további nagy előnye 
a rozsdamentes konstrukció, és a rendkívül alacsony karbantar-
tásigény. A BG80 jelű keverők villanymotoros, a BG500 jelűek 
emellett hidromotoros meghajtással is rendelhetőek.  A tartály 
oldalára és tetejére is szerelhető keverők karjai oldal- és függő-
leges irányban is mozgathatóak, így mindig beállítható a megfe-
lelő munkapozíció.

Biogáz keverők.

Kilépő oldal
A fermentorból vagy utóerjesztőből kikerülő anyag fázisbontása 
a további problémamentes tárolás, majd hasznosítás érdekében 
a biogáz üzemek igényei szerint kialakított szeparátorokkal vé-
gezhető el. 
A szeparálni kívánt anyag minőségének, mennyiségének, vala-
mint a további felhasználás céljainak megfelelően egyedülálló 
módon forgódobos és a préselő-orsós elven működő Doda be-
rendezéseket is tudunk kínálni, természetesen a szükséges szi-
vattyúkkal együtt. A forgódobos szeparátorról a Holstein Maga-
zin 2015/4. számában írtunk részletesen. 

Fermentlé kezelése, kijuttatása
A hosszú idejű tározók keverésére a magazin 2015/6. számában 
bemutatott Doda Movred nagy kapacitású propelleres keverő-
ket, a kondicionálásra, levegőztetésre a Doda Daermix úszó le-
vegőztetőt ajánljuk. A fermentlé szántóföldre való kijuttatására 
a Doda gyár ismert köldökcsöves technológiája alkalmas, ami 
lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebb idő alatt és a legkisebb 
fajlagos kijuttatási költséggel lehessen akár a talajba injektálni, 
akár a felszínre juttatni az értékes, tápanyagokban gazdag anya-
got.

Tel: 06-20-2194440
www.pap-agro.eu

DODA megoldások – biogáz üzemek részére
Komjáthi Bálint

üzletágvezető, Pap-Agro Kft.
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A DeLaval megoldásaival bármely telep termelékenyebbé és nyere-
ségesebbé tehető. Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Összehozzuk 
a termelékenység három alappillérét: az optimális teljesítményt, a 
hatékony telepirányítást és a fejlett fejési technológiát.
Az optimális teljesítmény sikere a részletekben rejtőzik. A DeLaval 
PLUS+ megoldásaival a tehénforgalom folyamatossá és kiegyenlí-
tetté válik, a fejőberendezés mindig optimális teljesítményt nyújt, 
a fejés gyorsan és hatékonyan zajlik. Ezáltal maximalizálható az 
áteresztőképesség, ugyanakkor minimalizálható ez egy liter tejre 
jutó termelési költség. Az alábbi példákban szereplő számításokat 
500 fejőstehenet naponta kétszer fejő gazdaságokat alapul véve vé-
geztük.
A parallel állásszerkezetek kialakítása nagyobb áteresztőképességet 
biztosít. Az alul nyitott mellkorlát lehetővé teszi, hogy a tehenek 
akadálytalanul elfoglalják fejési pozíciójukat (-0,25 mp/tehén). A 
széles, akadálymentes felhajtó folyosó és az oldalra csúszó bejá-
rati kapu lehetővé teszi a gyors csoportváltásokat (-0,5 mp/tehén). 
A csoportos indexálás/csoportos kiengedés egyrészt felgyorsítja 
a tőgy előkészítési és kehelyfelhelyezési folyamatot, másrészt a te-
henek kieresztését is (-120 mp/csoport). Ezen funkciók használata 
tehát évente kb. 400 munkaóra megtakarítást eredményez.
További megtakarítás érhető el az Exit Plus opció használatával, 
amely egy gombnyomásra automatikusan kiengedi a teheneket, bi-

zonyos idő elteltével lezárja a nyakkorlátokat, kinyitja a bejárati ka-
put és elindítja a zsúfolókaput. Ez csoportváltásonként kb. 60 mp-el 
kevesebb munkaidőt jelent. A ComfortStart funkció lehetővé teszi 
a fejés indítását gombnyomás nélkül, pusztán azzal, hogy megemel-
jük a fejőkészüléket (-0,25 mp/tehén). Az automatikus padozat-
öblítés szintén munkaerő megtakarítást eredményez, mely akár 
60 mp is lehet csoportváltásonként. Az automatikusan működő 
zsúfolókapu nem igényel folyamatos felügyeletet. Gombnyomásra 
indul, automatikusan megy előre és tereli a teheneket a fejőház felé. 
Csoportváltásonként akár 5 perc időmegtakarítás is elérhető hasz-
nálatával. Ezen opciókkal évente további akár 1300 munkaóra is 
megtakarítható.
A hatékony telepirányítás azt jelenti, hogy az állatokhoz illetve 
berendezésekhez kapcsolódó eseményekről mindig a megfelelő 
időben kapható automatikus információ, elemzés a tehenek terme-
lékenységének és egészségének biztosításához. Megfelelően al-
kalmazva ezeket az eszközöket csökkenthetők a termékenyítés, az 
állatorvos és a takarmányozás költségei a termelékenység és tejmi-
nőség növekedése mellett.
Tőgygyulladás minden telepen előfordul, teljesen eltüntetni lehe-

tetlen, minimalizálni azonban lehetséges! A DCC sejtszámláló 
pontosan megszámolja a szomatikus sejtek (SCC) számát a vett tej-
mintából, így folyamatosan figyelemmel kísérhető az egyedek és az 
állomány tőgyegészség alakulása. Az MM27BC tejmérő a fejések 
alatt minden egyes tehén tejét elemzi, méri a vértartalmat és veze-
tőképességet, így hatékony eszköz a tőgygyulladás elleni harcban. 
Az AirWash rendszer a kehelygumikat öblíti víz és levegő keve-
rékével két tehén fejése között, így akadályozza meg a kórokozók 
átvitelét egyik egyedről a másikra. 
Tanulmányok szerint állomány szinten 200.000 SCC esetén is a 
tőgynegyedek kb. 6%-a fertőzött. Amennyiben az SCC tartósan 
megemelkedik 500.000-re akkor már az állomány 16%-a fertőzött 
és ez akár 6% termelés kiesést is okozhat. A tőgybeteg tehenek ke-
zelési költsége elérheti a 30.000 Ft-ot is egyedenként. A tőgyegész-
ség megfelelő szinten tartásával tehát akár 1,5 millió forint kezelési 
költség is megtakarítható és akár 20 millió forint termelés kiesés is 
megelőzhető.  
A aktivitásmérő rendszer folyamatosan regisztrálja a tehenek 
mozgását és óránként elemzi azt. Amennyiben a tehén ivarzani 
kezd, az azonnal megjelenik a központi számítógépen, így a termé-
kenyítés idejében elvégezhető. A csökkent aktivitású egyedeket is ki 
lehet szűrni, így az esetleges egészségi problémák korán észrevehe-
tőek és orvosolhatók. A nyitott napok számát laktációnként akár 10 
nappal is lehet csökkenteni tehenenként. Napi kb. 600 Ft költséggel 
számolva évente akár 3 millió forint megtakarítás is elérhető. 
A DeLaval fejlett fejési technológiája biztosítja, a tökéletes kife-
jést és a tej kiváló minőségének megőrzését fejés után is, egészen a 
tejszállításig. 
Az MM27BC tejmérő, MPC580/680 fejéspontvezérlő a DelPro 
rendszerrel együttműködve folyamatosan, pontosan regisztrálja a 
tehén által leadott tej mennyiségét és minőségi paramétereit. A ter-
melés nyomon követésével és az esetleges változások során végzett 
gyors beavatkozásokkal akár 2% termelés növekedést is el lehet 
érni. A felső tejelvezetésű fejőkészülékek (Harmony, Harmony 
Plus, MC73) a legújabb fejlesztésű DeLaval Clover kehelygumi-
val kombinálva akár további 1% termelés növekedést is eredmé-
nyezhetnek. A DeLaval Plus+ fejéspontok használatával akár 10 
millió forint bevétel növekedés is lehetővé válik. A DeLaval fejő-
házak eredendően biztosítják a nagy áteresztőképességet, hatékony 
működést és a megfelelő tehénkomfortot. A DeLaval PLUS+ meg-
oldásokkal azonban a termelés következő szintjére léphet!

Eredményesebb termelés
a DeLaval PLUS+ megoldásaival!

Tóth Tamás termékmenedzser



www.delaval.hu

Van, aki megelégszik azzal, hogy van egy fejőháza.
Vannak azonban, akik többet akarnak. Nekik ajánljuk a DeLaval PLUS+ 
megoldásainkat, melyekkel biztosítjuk a nyereséges  tejtermelés három 
alappillérét: az optimális teljesítményt, a hatékony telepirányítást és a fejlett 
fejési technológiát.

DeLaval Plus+ megoldásokkal a termelés következő szintjére léphet!

Hozza ki a legtöbbet 
fejőházából!
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Apasztástól ellésig I.
Kürthy-Molnár Zoltán

Timac AGRO Hungária Kft.

Az angol nyelvben van egy nagyon találó kifejezés a szárazon 
állás időszakának összefoglalására a „Dry Cow Management”, 
ami magába foglalja az apasztás, a takarmányozás, az egész-
ségügy kérdéseit, az elhelyezés, állatmozgatás, munkaszervezés 
módját és jelentőségét. Napjainkban már hazánkban is egyre na-
gyobb gondot fordítanak a gazdálkodók a szárazonállás helyes 
menedzselésére, de még mindig számos hiányosság tapasztalha-
tó a telepeken. 

A szárazonálló időszak jelentősége
A szárazra állítással nem csupán a tehenek ellésre való felkészí-
tése kezdődik meg, de ebben az időszakban dől el a következő 
laktáció eredményessége, a tejtermelés színvonala, a szaporo-
dásbiológiai folyamatok és a termékenyülés sikere.
A jól beállított takarmányreceptúra biztosítja az optimális szá-
razanyag-felvételt, aminek hatására csökken az ellés utáni 
anyagforgalmi megbetegedések, tőgy- és lábproblémák, szapo-
rodásbiológiai rendellenességek száma. Emellett fontos, hogy 
még egy nagy tehénállományban is egyedi kezelést kapjanak 
azok a tehenek, amelyeknél a laktáció alatt anyagforgalmi- vagy 
tőgybetegség lépett fel.

A szárazonálló időszak hossza
Mind a hazai mind a nemzetközi vélemények megoszlanak a 
szárazonállási időszak hosszát illetően. Általánosan elfogadott a 
60 nap, de több intenzíven gazdálkodó tenyésztő 50 napra vagy 
az alá csökkenti az időszak hosszát.
Fontos érv a 60 napot közelítő szárazonállási időszak mellett, 
hogy a tőgy aktív involúciójához, tehát a tőgy szöveti állomá-
nyának regenerálódásához 45-50 napra van szükség. Ennek hi-
ányában a következő laktáció során a tőgygyulladás előfordulá-
sának aránya 50%-kal emelkedik. 
Több tanulmány foglakozott azzal, hogy a szárazonállási idő-
szak hossza hogyan hat a következő laktációs termelésre. A 
vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 60 napos „pihenő” 
hatására a következő laktáció tejtermelése kb. 120-150 literrel 
magasabb lesz, mint abban az esetben, ha az apasztástól ellésig 
tartó időszak csak 40 nap. 

A 60 napnál hosszabb periódus szintén csökkenti a következő 
laktációs teljesítményt. Abban az esetben azonban, ha a tehén 
napi tejtermelése olyan szintre apad, ahol már nem gazdaságos 

a termelés, érdemes a tehenet elapasztani. Ilyenkor csak konzek-
vens takarmányozással lehet megelőzni az elhízást, és az ebből 
következő problémákat a következő laktáció során.

Szárazon álló tehenek takarmányozása
Ideális esetben a testkondíció figyelembe vételével kell a 
szárazonálló tehenek takarmányadagját összeállítani. Erre 
azonban az állományméretek miatt nagyon kicsi lehetőség van.
A szárazonállás első időszakában a receptúra összeállításánál 
relatív alacsony energia (NEl: 55-58 MJ) szint beállítására kell 
törekedni megfelelő fehérje-, ásványi anyag és vitaminellátás 
mellett. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a tehén ne hízzon el, il-
letve az ellést követően megfelelő magas szintre emelkedjen a 
szárazanyag felvétele.
A tömegtakarmányok megválasztása nagy figyelmet igényel, 
mert egyes takarmányok nagyarányú használata anyagcsere-for-
galmi problémákat okozhat ellést követően.
Az energia és fehérjeszükséglet ad libitum etetett jó minőségű 
fűszénával kielégíthető. A kukoricaszilázs mennyisége ne halad-
ja meg az adag szárazanyag tartalmának 40-50%-át, ellenkező 
esetben elhízás, nehéz ellés, szaporodásbiológiai problémák és 
alacsony szárazanyag felvétel léphet fel.
A pillangósok aránya maximum 20% legyen a szárazanyag tar-
talomra vetítve. Így elkerülhetjük a túlzott fehérje, kalcium és 
kálium beépülést, ami tőgyödéma, tejláz, ketózis és reprodukci-
ós zavarok kialakulásához vezet. 
A megfelelő arányok betartása mellett a takarmányok minőségé-
re is fokozott figyelmet kell fordítani. Rosszul erjedt, penészes 
takarmányok étvágytalanságot, legrosszabb esetben vetélést 
okoznak. 
Az időszak utolsó 2-3 hetében fel kell készíteni a bendőben élő 
mikroorganizmusokat a laktáció nagy mennyiségű energia és 
szárazanyag szükségletének befogadására és fermentálására. 
Ennek érdekében a takarmányadagnak ugyanazokat az összete-
vőket kell tartalmaznia, mint az ellés utáni fogadócsoport adagja.
Kimagasló laktációs eredményeket csak akkor lehet elérni, ha 
a szárazonállás alatt minden körülményt biztosítunk a tehenek 
számára a megfelelő regenerálódáshoz.

Prof. A.J.Heinrichs Pennsylvania State Agricultural University
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B.I.O.Tox® kontra Aflatoxin B1 (AFB1)
Az utóbbi években a tejelő tehenészetekben is előfordult, hogy a 
takarmány aflatoxint tartalmazott. Ebben közrejátszott a klíma-
változás, a melegebb nyár, a nem megfelelő növényvédelem. A 
legnagyobb gondot a véráramba felszívódott és a tejelválasztás 
során a tejben is megjelent aflatoxin okozta. A tejfelvásárló cé-
gek a csíraszám mellett az aflatoxin jelenlétét is vizsgálták. 2013 
őszén a NÉBIH is foglalkozott a témával. Véleményük szerint „a 
hazai tej 95-98 százalékát biztonságos körülmények között állít-
ják elő”. Az alábbi vizsgálati eredményeket azért a 2-5%-ért gon-
doltuk közzétenni. (forrás: http://24.hu/fn/gazdasag/2013/08/09/
aflatoxin-a-tejben-a-problema-kezelheto/)
Az aflatoxinok egyes gombafajok (pl. aspergillus) által termelt má-
sodlagos toxikus metabolitok. Az aflatoxinok legtoxikusabbikát, 
az Aflatoxin B1-et (AFB1) változó mennyiségben termelik az 
egyes gombafajok. Az aflatoxinok előfordulása és termelődése a 
mezőgazdasági alapanyagokban sok tényezőn múlik, mint ami-
lyen a betakarítás ideje és módja, valamint a tárolási és szállítási 
feltételek. Gazdasági állatokon kifejtett toxikus hatása a koncent-
ráción túl, a toxikus hatás időtartamától, továbbá az állat fajától, 
nemétől, korától és egészségi állapotától nagymértékben függ. 
A fertőzött takarmány okozta mikotoxin-hatás csökkentésének 
egyik módja a mikotoxinkötők alkalmazása. (1. ábra)

Az alábbiakban ismertetett kísérlet a B.I.O.Tox® toxinkötő 
Aflatoxin B1-re (AFB1) vonatkozó adszorpciós kapacitásának 
in vitro vizsgálatát összegzi. A terméket két különböző meny-
nyiségben keverték a vizsgálandó mintákhoz 0,1% és 0,3%-os 
koncentrációban. A tanulmány célja az Aflatoxin B1 kérődző ál-
latok emésztő rendszerében történő megköthetőségének vizsgá-
lata volt. A B.I.O.Tox® adszorpciós kapacitását folyamatos puffer 
rendszerben mérték, három különböző pH értéken:
  •  pH 3,0 (savas, üres bendő)
  •  pH 6,5 (semleges pH)
  •  pH 8,5 (a vékonybél proximális szakasza)  

Anyag és módszer
Az Aflatoxin B1-et a Sigma-Aldrichtől vásárolták az elérhető 
legtisztább formában. Minden kivonat és a kromatográfiában 
használt oldat HPLC osztályozású, az összes többi reagens ana-
litikai osztályozású volt. Az in vitro adszorpciót szövetazonos 

pufferrendszerben mérték. Összefoglalva, minden mintát foszfát 
pufferben oldottak fel 0,1 ill. 0,3%-os végkoncentráció elérésé-
hez.

In vitro esszé
Az in vitro inkubációs fázis, két független ismétlésben végez-
ve, a fenti adszorbens oldat kiegyenlítésével kezdődött meg 
37OC-os vízfürdőben, folyamatos keverés mellett. Ehhez a ke-
verékhez törzsoldatból adták hozzá az elkészített AFB1 toxint, 
és a kapott keveréket 30 percen keresztül folyamatos keverés 
mellett inkubálták. Ezt követően a pufferoldat pH értékét 3-ra 
állították be, és egy óra elteltével a keverékből megvették az 
első mintát (S1). Ezután a pH-szintet 6,5-re állították be, és két 
órával később másodszor is mintát vettek (S2). Végül a keverék 
pH-értékét 8,5-re emelték és harmadszor is mintát vettek (S3) 
két óra inkubáció után. Mindhárom mintát azonnal leszűrték, 
majd extrahálással kivonatot készítettek belőlük az AFB1 HPLC 
elemzése céljából. 

Eredmények  
A B.I.O.Tox® esetében mért AFB1 adszorpciós középértékeket a 
következő ábra mutatja be.
(2. ábra)

Konklúzió
Az in vitro kísérlet rámutatott, hogy a B.I.O.Tox® különböző pH-
kondíciók mellett is nagy hatékonysággal képes adszorbeálni az 
Aflatoxin B1-et. Az adszorpciós arány 90% feletti volt a tesztelt 
pH-értékeknél. 
A kapott eredmények alapján biztosan állítható, hogy a német 
Biochem által gyártott B.I.O.Tox® toxinkötő a piacon az egyik 
leghatékonyabb termék jelenleg az alfatoxinnal szemben. Az 
agyagásványokat, szilikátokat és élesztősejtfalat tartalmazó ter-
mék összetételének köszönhetően más toxinokkal szemben is 
rendkívül hatékonyan alkalmazható. 

Forrás: B.I.O. Tox in vitro kísérlet, Utrechti Egyetem, Hollandia, 
Bullet Point 7/14, 2014 

A
d

sz
or

p
ci

ó 
(%

)

Keverési arány = 1 (kg/t)

Keverési arány = 3 (kg/t)

pH 3.0 pH 6.5 pH 8.5

100

75

50

25

0



B.I.O. Tox� Farm

Magyarországon forgalmazza: 
�Dakovit�Kft.�www.dakovit.hu�•�96/900-470

 Tox nkötés 

magas fokon



52 Holstein Magazin
2016/1

Hazai szerzőink

Egy heveny BVD járványkitörés termelési tapasztalatai 
és az ellene való védekezés gazdasági megtérülése 

egy hazai nagyüzemi holstein-fríz tehenészetben
Ózsvári László1*, Józsi-Tóth István2, Hankó-Faragó Emese3, Szabára Ágnes1

1SZIE-ÁOTK, Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék.
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A BVD által okozott gazdasági károk
A szarvasmarha vírusos hasmenésének vírusa (BVDV) a legtöbb 
szarvasmarhatartó országban előfordul és a szeroprevalencia az 
endémiásan fertőzött európai országokban 60-80% között alakul. 
A szeropozitivitás életkor szerinti megoszlására jellemző, hogy 
legnagyobb arányban a tehenekben fordul elő, majd a borjakban, 
végül pedig az üszőkben. Endémiás területen a perzisztensen 
fertőzött (PI), immuntoleráns egyedek, mint fő vírushordozók és 
vírusürítők aránya 0,5-2% között található. 
A BVDV mindkét genotípusa (BVDV-1 és BVDV-2) által oko-
zott kórkép, a szarvasmarha vírusos hasmenése (BVD) klinikai 
tünetei széles határok között mutatkozhatnak, a tünetmentes 
vagy nagyon enyhe klinikai tünetekkel járó fertőzéstől a meg-
közelítőleg 100%-os mortalitással járó nyálkahártya-betegségig 
(mucosal disease, MD). A termelési veszteségek megjelenése és 
mértéke egy adott állományban nagymértékben függ az állomány 
korábbi fertőzöttségétől, a környezeti hajlamosító tényezőktől, a 
fertőzött állatok élettani és immunállapotától, a kialakult klinikai 
formától, valamint a vírus biotípusától és virulenciájától.
Egy fogékony állomány friss BVDV fertőzésére jellemző az át-
meneti, de jelentős mértékű szaporodásbiológiai veszteség: emb-
rió-felszívódás, visszaivarzás, vemhesülési arány csökkenése, két 
ellés közötti idő megnövekedése, vetélés, holtellés, gyenge utód 
születése, veleszületett fejlődési rendellenességek. Emellett egy 
heveny BVD járványkitörés jelenősen rontja a borjak és növen-
dékek testtömeg-gyarapodását, a tehenek tejtermelése csökken, 
valamint a másodlagos fertőzések miatt az elhullás és az idő előt-
ti selejtezés mind az üszőknél, mind a teheneknél megnő. A BVD 
vírusa többféle károsodást okozhat nemcsak a beteg, hanem a 
tünetmentesen fertőzött állatokban és azok utódaiban is. Régebb 
óta fennálló fertőzöttség során jelentős termelési veszteséget je-
lentenek a BVDV immunszuppresszív hatása következtében ki-
alakult és klinikai vagy szubklinikai formában megjelenő társult 
megbetegedések: légző-, ill. emésztőszervi rendellenességek, 
elegytej szomatikus sejtszámának megemelkedése, tőgygyulla-
dás, magzatburok-visszamaradás és lábvég-megbetegedések.
A BVD által átlagosan okozott éves tehenenkénti veszteségeket 
Kanadában 34, az Egyesült Királyságban 31 és Írországban 48 
€-ra becsülték. Egy heveny BVD-járvány által okozott becsült 
veszteség Írországban 85, az Egyesült Királyságban 137, Hollan-
diában 74, Dániában 59 € tehenenként.
Magyarországon a legújabb, 2008. évi, állattartó telepi szintű fel-
mérés adatai alapján a BVDV fertőzöttségi arány az egyedeket 
tekintve 42,5%-os, míg az állományok esetében 67,8%-os volt. 
Ez alapján a BVD által okozott gazdasági károkat 2012-ben 1,26 
milliárd forintra becsülték, ami tehenenként 3834 Ft (12,6 €) 
veszteséget jelentett. Egy tehenészetben a heveny, klinikai tüne-
tekben megnyilvánuló BVD tehenenként 46,5ezer Ft (153,1 €), 
az idülten fertőzött állományokban a BVD és MD pedig 2,9 ezer 
Ft (9,4 €) éves becsült veszteséget okozott. 

Közleményünkben a heveny BVDV-fertőzés termelésre gyako-
rolt hatását és az ellene történő vakcinázás gazdasági megtérü-
lését mutatjuk be egy nagylétszámú holstein-fríz tehenészetben.

Anyag és módszer 
A vizsgálatokat egy észak-alföldi tejelő szarvasmarha telepen 
végeztük, ahol kötetlen tartást alkalmaznak pihenőbokszokkal 
és almos trágyakezeléssel, valamint bikahizlalás is történik. A 
beteg egyedeket külön istállóban tartják és a havi befejéseket 
az ÁT. Kft. végzi. Az állomány gümőkórtól, brucellózistól és 
leukózistól mentes. A telep 2010. és 2012. közötti létszámadatait 
az 1. táblázat mutatja be.

1. táblázat: A tehenészetben tartott tehenek és szaporulat 
száma 2010. és 2012. között

ÁLLATCSOPORT 2010 2011 2012

Átlagos tehénlétszám 996 1059 1161

Itatásos borjúszám 193 191 193

Borjú (3–6 hó) 327 415 478

Növendéküsző (6 hó–1 év) 227 228 234

Tenyészüszők (1–2 év) 343 510 532

Előhasi üszők (>7 hó vehem felett) 106 111 124

Hízóbikák 281 283 522

Összesen 2473 2797 3244

A telepen 2010-ben váratlanul és jelentősen megnövekedett a ve-
télések, valamint a borjak idő előtti selejtezésének és elhullásának 
száma. A kiváltó ok meghatározására többirányú laboratóriumi vizs-
gálatokat végeztek. Az állomány BVDV-fertőzöttségét 2011 nyarán 
sikerült kimutatni, amelynek oktani szerepét feltételeztük mind a 
klinikai tünetek megjelenésében, mind a termelési mutatók csökke-
nésében. Az állomány laboratóriumi vizsgálatokkal igazolt fertőzött-
ségét követően, 2011 őszén a vírus állományon belüli további  inten-
zív terjedésének megakadályozására, a klinikai tünetek és a terme-
lési mutatók romlásának mérséklésére megtörtént a teljes állomány 
BVD elleni vakcinázása (Bovilis® BVD, MSD-AH). 
A termelési mutatókra vonatkozó adatgyűjtés és az ezekre alapuló 
gazdasági elemzés a 2010. január 1. és 2012. december 31. közötti 
időszakra vonatkozik. Így be tudjuk mutatni a BVD által nagyon 
nagy valószínűséggel érintett termelési mutatókat és azok változását 
a fertőzés heveny szakaszában (2010), a fertőzés állományon belü-
li megállapodásakor és az alapimmunizálás elvégzésekor (2011), 
valamint a betegség elleni vakcinás védekezés hatása alatt (2012). 
A vakcinázás költség-haszon elemzésének elvégzéséhez összeha-
sonlítottuk a BVD járványkitörés által érintett termelési mutatókat 
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(vetélés, borjak- és növendékek elhullása és idő előtti selejtezése) a 
vakcinázás előtti (2010) és az állomány protokollszerű BVD vakci-
názása alatti (2012) évben. Az ezekben a mutatókban bekövetkezett 
javulást és ezáltal a gazdasági veszteségek csökkenését a BVD elleni 
vakcinázás hozadékának, bevételének tekintettük, amit a vakcinázás 
költségével állítottunk szembe a gazdaságossági elemzés során.
A számítások során egy 7 napos borjú átlagos értéke – amit a veté-
lés által okozott veszteség számításánál használtunk – 20.000,- Ft/
állat, a 6 hónapos borjak átlagos felnevelési költsége 128.000,- Ft/
állat volt a telepen. A borjakat és növendékeket átlagosan 6 hónapos 
korban selejtezték 205 kg súllyal és 420 Ft/kg felvásárlási árral. A 
borjak és növendékek elhullásánál a veszteséget a felnevelési költ-
ség adja, amit idő előtti selejtezésnél mérsékel az állatok vágóértéke. 
2012-ben a tehenészetben 4300 adag BVD vakcinát vásároltak 783 
Ft/adag áron.

Eredmények 
A telep 2010. és 2012. közötti BVD által befolyásolt termelési és 
állat-egészségügyi jellemzőit a 2. táblázat mutatja be. 

2. táblázat: A tehenészet BVD által befolyásolt termelési és 
állategészségügyi mutatói 2010. és 2012. között
MUTATÓ 2010 2011 2012
Fajlagos tejtermelés (liter/tehén/év) 8132 8547 9100
Élveszületett borjak száma (db) 973 1067 1143
Halvaszületett borjak száma (db) és 
aránya (%)

32
(3,18%)

38
(3,44%)

81
(6,62%)

Hydrocephalus-szal született borjak 
száma (db) és aránya (%)

6
(0,60%)

3
(0,27%)

0
(0%)

Tehénelhullások száma száma (db) és 
aránya (%) 9 (0,90%) 8 (0,76%) 8 (0,69%)

Vetélések száma (db) és aránya (%) 45 (4,52%) 32 (3,02%) 18 (1,55%)
Ebből bikaborjú (db) 21 20 11
Ebből üszőborjú (db) 24 12 7
Itatásos borjúelhullások száma (db) és 
aránya (%) 70 (7,19%) 51 (4,78%) 43 (3,76%)

Ebből bikaborjú (db) 48 27 24
Ebből üszőborjú (db) 22 24 19
3–6 hónapos borjúelhullások és 
selejtezések száma (db)és aránya (%)

34
(3,49%)

16
(1,50%)

22
(1,92%)

Ebből bikaborjú (db) 21 9 10
Ebből üszőborjú (db) 13 7 12
7 hó–1 éves növendékek elhullásának 
és selejtezésének száma (db) 
és aránya (%)

23
(2,36%)

5
(0,47%)

6
(0,52%)

Elhullás (db) 3 2 1
Idő előtti selejtezés (db) 20 3 5
Összes kuratív borjú- és 
növendékkezelés száma (db) 
és aránya (%)

427
(57,16%)

429
(51,44%)

233
(25,75%)

Légzőszervi kezelés (db) 106 118 76
Emésztőszervi kezelés (db) 321 311 157

Összes antibiotikum költség (ezer Ft)
5497

5 368 000
5 870 000 5368 5870

Az antibiotikum költség indikáció szerinti megoszlása a telepen 
az 1. ábrán látható. 

1. ábra: A tehenészet antibiotikum költségének megoszlása indi-
káció szerint 2010. és 2012. között
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A heveny BVD járványkitörés termelési mutatókra gyakorolt 
hatásai alapján elvégeztük a BVD vakcinázás költség-haszon 
elemzését is (3. táblázat). 

3. táblázat: A BVD elleni vakcinázás gazdasági elemzése a 
vizsgált tehenészetben

MUTATÓ Vakcinázás 
előtt (2010)

Vakcinázás 
után (2012) Különbség

Vetélés költsége 
(Ft/állomány/év) 900.000 360.000 –540.000

Borjak és növendékek 
elhullásának költsége 
(Ft/állomány/év) 

12.160.000 7.424.000 –4.736.000

Borjak és növendékek idő 
előtt selejtezésének költsége 
(Ft/állomány/év) 

1.340.800 544 .700 –796.100

Összes veszteség 
(Ft/állomány/év) 14.400.800 8.328.700 –6.072.100

Tehenenkénti veszteség 
(Ft/tehén/év) 14.459 7174 –7285

BVD vakcinázás költsége 
(Ft/állomány/év) 0 3 .366.900 +3.366.900

BVD vakcinázás jövedelme 
(Ft/állomány/év) +2.705.200

BVD vakcinázás jövedelme 
(Ft/tehén/év) +2.330

Költség/haszon arány 1,80
Befektetés megtérülése (%) 80,35

Megvitatás
Az 1. táblázat adataiból látható, hogy a vizsgált szarvasmarha tele-
pen 2010-től kezdődően az állomány erőteljes bővítését hajtották 
végre, amihez vemhes üszőket vásároltak. Mivel korábban hosszú 
ideig az állomány teljesen zárt volt és BVDV vírus előfordulására 
semmilyen tünet nem utalt, feltételezhetjük, hogy a telep mentes 
volt BVDV-től, ami a magyarországi szarvasmarha állományok 
esetében nem ritka. Mivel a vásárolt üszőket nem vizsgálták meg 
BVD fertőzöttségre az állományba történő beállítás előtt, így nagy 
valószínűséggel velük hurcolták be a fertőzést, ami a fogékony állo-
mányban heveny, súlyos klinikai tünetekkel és termelés-csökkenés-
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sel járó BVD járványkitörést okozott. Ezért nagyon fontos, hogy az 
alapvető járványvédelmi intézkedéseket, különös tekintettel a szak-
szerű karanténozásra, mindig tartsuk be. Ezen túlmenően érdemes 
lenne egy olyan jogszabály-módosítást is megfontolni, ami előírná, 
hogy a 12 hónapnál idősebb nőivarú tenyészállatok belföldön csak 
akkor értékesíthetők továbbtartásra, ha a szállítást megelőző 30 na-
pon belül vizsgált egyedi vérmintájuk BVDV szempontjából nega-
tív eredményt adott. Hasonló követelményt kellene meghatározni a 
közös legeltetésre kihajtott állatokra is, mivel ismerünk hazai példát 
nagy létszámú tejelő szarvasmarha állomány BVD-vírussal törté-
nő fertőződésére legeltetés során. Ugyanakkor meg kell említeni, 
hogy az előzőekben felsorolt vizsgálatok elvégzése esetén sincs tel-
jes biztonságban egy szarvasmarha állomány, ha vemhes teheneket 
vásárol, mert egy tehén negatív szerológiai eredménye ellenére elő-
fordulhat, hogy a magzat perzisztens BVD fertőzésben szenved (ún. 
„trójai tehén”). A 2. táblázatban található adatokból látható, hogy a 
2010. évi BVD járványkitörés számos termelési, állategészségügyi 
mutatót jelentősen rontott. A tehenek éves tejtermelése 2010-ben 
közel 1000 literrel volt kevesebb, mint 2012-ben, és az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy az akut BVD a virémiás időszakban 
csökkenti a tejhozamot. Ugyanakkor a tehenek tejtermelését számos 
egyéb termelési feltétel is nagymértékben befolyásolja (pl. takarmá-
nyozás, időjárás), ezért a járványkitörés okozta veszteségek számí-
tásánál ezt a paramétert nem vettük figyelembe. 
A BVD igen kedvezőtlenül befolyásolja egy tehenészet szaporasági 
mutatóit, csökken a vemhességi, ellési arány, nő a vetélések, halva-
születések, fejlődési rendellenséggel (pl. hydrocephalus) született 
borjak száma. Ezt részben visszatükrözik a telepi adatok is, mivel 
2010-ben még 6 borjú (0,6%) született hydrocephalusszal, a vakci-
názás után viszont már egy sem. Bár a borjúszületések száma jelen-
tősen, több mint 15%-kal nőtt a 3 év alatt, de ez alapvetően a vásá-
rolt üszőknek köszönhető, mivel a tehenenkénti éves élveszületések 
száma lényegében nem változott, a halvaszületéseké aránya pedig 
több mint kétszeresére nőtt (3,18% vs. 6,62%). Ugyanakkor a vak-
cinázás megkezdése után a vetélések aránya a tehenek 4,52%-ról 
1,55%-ra csökkent, és a nemek aránya is megfordult: 2010-ben még 
többségben voltak az üszőborjak, 2012-ben azonban már a bikabor-
jak voltak túlsúlyban.
A heveny klinikai BVD a tehenek elhullását is okozhatja, de a tehe-
nészetben lényegesen nem csökkent 3 év alatt a tehénelhullások ará-
nya (0,9%-ról 0,69%-ra csökkent). A gyenge szaporasági mutatók 
miatt számos tehenet selejteztek a telepen, de arra vonatkozó adatok 
nem álltak rendelkezésre, hogy ezek közül mennyi volt BVDV-vel 
fertőzött, így a gazdasági elemzésnél ezt nem tudtuk figyelembe 
venni. Ugyanakkor az itatásos borjak elhullásának számában drasz-
tikus csökkenést tapasztaltunk, a 2010. évi kiugróan nagy, 7,19%-
ról 2012-re 3,76%-ra csökkent, gyakorlatilag megfeleződött. Ha-
sonló javulás volt látható a 3-6 hónapos növendékek elhullásában 
(3,49% vs. 1,92%), valamint a 7-12 hónapos korú növendéküszők 
idő előtti selejtezésében és elhullásában (2,36% vs. 0,52%). Mivel 
számos eddigi kutatási eredmény szerint a BVD döntő szerepet ját-
szik a borjak és növendékek elhullásában, valamint a fejlődésben 
való visszamaradás miatt bekövetkező selejtezésükben, így a vizs-
gált tehenészetben a BVD által okozott gazdasági károk döntő része 
ebből ered. Ahogyan az elhullási adatokból is látható, a BVD jelen-
tősen rontja az 1 év alatti borjak és növendékek egészségi állapotát, 
ami számottevően növeli a gyógyító jellegű, kuratív borjúkezelések 
számát és a gyógyítás költségét. A BVD elsősorban emésztőszervi 
tüneteket okoz, de erős immunszupresszív hatása révén a szarvas-
marhák légzőszervi tünetegyüttesének (BRDC) kialakulásában is 
szerepet játszik. Az állomány egészének protokollszerű vakcinázása 

után, 2012-ben az emésztőszervi borjúkezelések száma megfelező-
dött, a légzőszervieké pedig mintegy 30%-kal csökkent 2010-hez 
képest. Ez megnyilvánult az összes telepi antibiotikum költségen 
belül a borjak emésztő- és légzőszervi betegségeire fordított kiadá-
sok enyhén csökkenő arányában is (20,30%-ról 16,41%-ra; Ábra), 
de ez a korábbi hazai tejelő szarvasmarha telepi felmérések, átla-
gosan 4,1%-os részesedéséhez képest kiemelkedően nagy. Mivel a 
telepen felhasznált antibiotikumok összes költsége 2010-hez képest 
kismértékben nőtt, így a borjak kezelésére fordított antibiotikum 
költség végeredményben nem csökkent. 
A BVD elleni vakcinázás gazdasági elemzése azt mutatta, hogy a 
heveny BVD járványkitörés tehenenként évi 7285 Ft veszteséget 
okozott, ami kevesebb a becsült 46,5 ezer forintos veszteségnél, de 
nem tartalmazza a tejhozam-csökkenésből, a tehenek elhullásából 
és a vetélésen kívüli szaporasági zavarokból származó veszteséget, 
így nagy valószínűséggel alábecsült a BVD valós kártételéhez ké-
pest. Ugyanakkor a károk jelzik a betegség elleni védekezés esetén 
elérhető többletbevétel nagyságát, ami a kiindulási pontja a BVD 
elleni vakcinázás költség-haszon elemzésének (3. táblázat).
A vakcinázás gazdasági elemzése azt mutatja, hogy a telepen 2012-
ben több mint 2,7 millió Ft-os jövedelem keletkezett, ami tehenen-
ként 2,3 ezer Ft-ot jelentett. A vakcinázás, mint befektetés költ-
ség-haszon aránya 1,8 volt (vagyis minden befektetett forintra 1,8 
Ft bevétel, azaz 0,8 Ft haszon jutott), megtérülése pedig 80,35%, 
amely hozam jóval magasabb a jelenlegi pénzügyi befektetési lehe-
tőségeknél. A bemutatott számítás eredményei alátámasztják, hogy 
a BVD elleni vakcinázás az adott tejelő szarvasmarha állományban 
megtérült.

Következtetések, javaslatok
Mentes állomány BVD vírussal történő fertőződése esetén az álla-
tok a heveny betegség különböző tüneteit mutathatják: hasmenés, 
átmeneti légzőszervi betegség, szaporasági zavarok (pl. vetélés, 
fejlődési rendellenességek), a borjak gyenge fejlődése, elhullása. 
Ilyen tünetek, különösen a vetélés és a légzőszervi betegségek meg-
jelenésekor mindig gondolni kell a BVD-re és meg kell kezdeni az 
állomány laboratóriumi szűrővizsgálatát, amire a megfelelő diag-
nosztikai módszerek és eszközök rendelkezésre állnak. 
A bemutatott eset és a korábbi tanulmányok eredményei is azt mu-
tatják, hogy egy szarvasmarha állomány BVDV fertőzöttsége je-
lentős gazdasági kárt okoz. Különösen veszélyeztetettek a BVD-től 
mentes állományok, amelyek nem teljesen zártak (történik élőállat-
bevitel, legeltetnek), ugyanakkor a járványvédelmi megelőző intéz-
kedéseket nem tudják maradéktalanul végrehajtani. Mivel a mentes 
állományok fertőződésének éves kockázata 30-50% közöttinek te-
kinthető, így 3 éven belül nagy valószínűséggel lehet heveny, kli-
nikai BVD előfordulásával számolni, ami jóval nagyobb gazdasági 
veszteséget okoz, mint az idült, szubklinikai fertőzés, bár az általa 
okozott becsült átlagos éves veszteség is 2,9 ezer Ft tehenenként. 
Ezért javasoljuk, hogy a hazai telepek fokozott figyelmet fordítsa-
nak a járványvédelemre. Ahol ez valamilyen ok miatt nem valósít-
ható meg, ott gazdaságilag megtérülő alternatíva lehet a vakcinázás, 
amit 2013-ban csak a magyarországi szarvasmarha állományok 
25%-ában folytattak. Amennyiben az állomány fertőződése a vad 
BVD vírussal bizonyítottan megtörtént, akkor a gazdasági károk 
vakcinázással megelőzhetőek, de az állomány vírustól történő men-
tesítéséhez a PI állatok azonosítása és kiemelése elengedhetetlen. 

Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségben is ren-
delkezésre áll. A cikk a MÁL 2015. októberi számában megjelent 
anyag utánközlése.





A SoyPreme® bypass fehérje- és védett zsírforrás egy komponensben.
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.   
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