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Az európai nyerstej átvételi árakat figyelve kijelenthetjük, hogy 
a spot – vagyis az azonnali kötések – piacán az átvételi árak 
szintje hetek óta meghaladja az előző évek meglehetősen nyo-
mott értékeit. A 2015-ös és 2014-es évek hasonló időszakában 
ezek a piacok rendre alacsonyabb értékeket mutattak. A novem-
ber végi árak már közelíteni kezdik az akár arany évnek is ne-
vezhető 2013-as évet. Ezek bíztató jelek, de ne szaladjunk előre 
ennyire. A spot piacok mindig az épp aktuális kereslet és kíná-
lat alapján működnek. Jó indikátorai a piaci folyamatoknak, de 
azért nem mindenhatóak. Az is igaz, hogy az árak csökkenő ten-
denciái szinte azonnal lecsapódnak a hazai piacon, de az emelke-
dő trend átvétele csak több hónapos késéssel történik meg. Egy 
nagy tejtermelő vállalatcsoport szakmai vezetőjétől hallhattuk a 
következő kijelentést: „Persze, van olyan időszak, amikor a spot 
ár a hazai ár alatt van, de egy egész évet vizsgálva még soha 
nem jártunk rosszul azzal, hogy külföldre értékesítettük a tejet.”
Félreértés ne essék, nem szeretnék a külföldi tejértékesítés mel-
lett kampányolni, csak jelezni kívántam, hogy létezik olyan üze-
mi méret és egy telepen megtermelt tejmennyiség, ahol a kül-
földi értékesítés életképes üzleti modell. Az egy másik kérdés, 
hogy a piaci zavarok idején, a kínálati oldal jelentős bővülése a 
spot piacon azonnali, míg a hazai feldolgozók esetén bizonyos 
ideig késleltetett áresést mutat. A keresleti oldal bővülése a spot 
piacokon azonnal érezteti a hatását, míg a hazai feldolgozók a 
magasabb árat csak később fizetik meg. A piac volatilitása egy 
ilyen adottságai alapján merev-rögzült termelési ágazatban nem, 
vagy csak alig követhető le a termelés/kibocsátás alakításával. 
A termelő tehenek biológiai paraméterei alig befolyásolhatók 
az élettani, egészségügyi mutatók kedvezőtlen változásai, mint 
mellékhatások nélkül. Nem tudjuk „elzárni a tejcsapot”.
A takarmány összetételének vagy éppen mennyiségének radiká-
lis megváltoztatását pedig teheneink tápanyag- és energiaegyen-
súlya sínylené meg, amelynek nagyon komoly, sőt esetenként 
egészen a selejtezésig vezető élettani 
folyamatokban megnyilvánuló káros 
mellékhatásai jelenhetnek meg. A ter-
melők, tenyésztők illetve a döntéshozók 
kezében jószerivel csak az állomány-
mérettel történő gazdálkodás marad, 
amelynek az eszközei a tenyészüsző-
beállítás és a tehénselejtezés, valamint 
a tenyészállat értékesítés arányának 
helyes megválasztását jelenti. Itt nyí-
lik lehetőség arra, hogy az üszők közül 
az értékesebb hányadot holstein-fríz 
csúcsbikákkal termékenyíthetjük, míg 
a szerényebb genetikai képességekkel 
rendelkező egyedek korai értékesítésé-
vel, esetleg húshasznú bikákkal törté-
nő termékenyítésével csökkenthetők a 
költségek, illetve növelhető a bevétel. 

Azt is át kell gondolnunk, hogy az alacsony átvételi árak mel-
lett a termelés növelése tarthatja szinten a vállalkozás bevéte-
li oldalát. A régi mondás is úgy tartja: „Ha jó a tejár – termelj 
sok tejet, ha rossz az ár – termelj még többet…”Látható, hogy a 
helyzet helyes megítélése nem egyértelmű. Számításba kell ven-
nünk természetesen azt is, hogy a takarmányaink milyen költsé-
get terhelnek vállalkozásukra. Ha ilyen bőséges terméssel járó 
időszak miatt a termények ára alacsony, vagyis a takarmányaink 
bekerülési költségei alacsonyabbak, akkor nem kérdés, hogy 
merre mozdulhatunk. Az állományunk méretének csökkentése 
ellen szól az az érv is, hogy a tenyészállatpiacon szintén túlkí-
nálat jelenik meg a tejtöbbletet mutató időszakok idején. Ez a 
bevételi oldal tekintetében kedvezőtlen, de vannak olyan rafinált 
és tőkeerős vállalkozók, befektetők, akik éppen ezt az idősza-
kot használják ki állományuk bővítésére, illetve újabb telepek 
kedvező áron történő megvásárlására. Érdemes elgondolkodni a 
fentieken és ki-ki alaposan vizsgálja meg a lehetőségeit és annak 
megfelelően hozza meg döntését. A döntésben érdemes objektív 
jelzőkre hagyatkozni. A saját állomány elemzése – hagyomá-
nyos módszerekkel és a modern biotechnika eszközeivel –, vala-
mint a tejpiac trendjeinek elemzése jó kiindulási pontot nyújthat.
Ehhez az elemzéshez, a genetikai paraméterezéshez veze-
tő úton jelentős lépést tettünk, amikor elkezdtük a hazai 
genomikus tenyészértékbecslés lehetőségeinek megteremtését 
célzó fejlesztésünket a NÉBIH és a holland CRV segítségével. 
Több éve tartó munkánk első eredményeit ismerhettük meg 
az elmúlt napokban, amikor a holland szakemberek nálunk 
jártak és beszámoltak a jelenlegi állásról. Elmondták, hogy a 
rendszereink és az adathalmazok vizsgálata azt mutatja, hogy a 
hazai tenyészértékbecslési módszer fejlesztéséhez használhatók 
a genomikus információk, azok jelentős többletinformációt hor-
doznak és nagymértékben javítják az egyes tulajdonságok becs-
lési eredményeinek megbízhatóságát. A holland és magyar refe-

Túl a nehezén?!
Bognár László

ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

A holland és az olasz spotpiaci árak alakulása
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rencia adatbázis 7555 egyedet tartalmaz. Ez egy komoly méretű 
adatbázis, ezért nem csoda, hogy az első számaink is meglehe-
tősen jó értékeket mutatnak. Az egyedüli kihívás abban rejlik, 
hogy azon bikák köre szűk, amelyeknek hazai termelő lányai tel-
jesítményén alapuló hagyományos és genomikus tenyészértéke 
is van. Ezt a kört kell megfelelő méretűre bővítenünk ahhoz, 
hogy a becslésünk paraméterei megfelelőek legyenek. Ennek 
két módja van. A hazai mesterséges termékenyítő állomásoktól 
bekértük az értékelt bikáik genomikus alapinformációit, az SNP 

eredményeket (single nucleotid polymorphism, az örökítőanyag 
egyszerű pont mutációinak vizsgálatából származó információ). 
A másik út pedig az, ha mi magunk újra elvégezzük ezeket a 
vizsgálatokat, hiszen a nemzetközi szakmapolitikai stratégiák – 
de mondhatjuk bátran konkurenciaharc – miatt ezek nem vagy 
csak nagyon nehezen hozzáférhető információk. Természetesen 
bízunk abban, hogy az első változat hamarosan gyors eredményt 
hoz és mihamarabb értékes szolgáltatásokkal tudunk megjelenni 
a hazai tenyésztők számára.

Hazai üsző a GTPI lista csúcsán!
Fantasztikus eredménnyel zárult az európai nőivarú tenyészállatok novemberi GTPI futtatása! A Milkmen Földesi Tejtermelő 
Kft. tenyészetéből származó 5140 VILMA (Denver×Supersire×Fork) 2807 GTPI ponttal vezeti a novemberi listát! A most három 
hónapos 5140 VILMA mellett a 18. helyen szintén egy Milkmen Kft. által tenyésztett üsző, 5190 VILMA (Jedi×McCutchen×Planet) 
szerepel! Gratulálunk!

Top Genomics Intermediate Runs Females    GTPI | Top 25 GTPI European Females - november 2016

 Name Sire Stack GTPI OWNER
1 Vilma 5140 8 Denver x Supersire x Fork 2807 Milkmen Kft. (Hun)
2 Ponderosa Jedi Promise Jedi x Jacey x Epic 2785 Ponderosa Holsteins (ES)
3 Shavington Pleasure Jedi x Supersire x Snowman 2771 Shavington Holsteins (UK)
4 Neerduist Dg Chica-ET Jedi x Mardi Gras x Epic 2748 Diamond Genetics & Neerduist Holsteins (NL)
5 Col Letour Detour x Supersire x Russel 2726 Colonia Cows (DE)
6 Hulstein Fedi 2-ET Jedi x Balisto x Man-O-Man 2724 Hul-Stein (NL)
7 Heidenskipster Jedi Silverina Jedi x Supersire x Gerard 2707 Heidenskipster Holsteins (NL)
8 Jk Eder Nel-ET Silver x Tango x Bookem 2705 Diamond Genetics & JK Eder Holsteins (NL)
9 Eba Missi Jedi x Halogen x Mogul 2702 GAEC Brilland / EBA Holsteins (FR)
10 Eba Mindy Jedi x Halogen x Mogul 2702 GAEC Brilland / EBA Holsteins (FR)
11 Col Litour Detour x Supersire x Russel 2700 Colonia Cows (DE)
12 Peak Clove Jett 9242-ET Jett x Tango x Bookem 2692 Peak Genetics (NL)
13 Hulstein Jeco 2-ET Jedi x Halogen x Supersonic 2685 Hul-Stein (NL)
14 Kns Conny Rubicon x McCutchen x Gold Chip 2682 KNS Holsteins (DE)
15 Mega Hgh Delta x Long x Shamrock 2669 HGH (FR)
16 Prehen Tba Lady-ET Jedi x Shamrock x Garrett 2668 Prehen Holsteins (UK)
17 19991500823 Jedi x Tango x Planet 2668 Torrione Holsteins (IT)
18 Vilma 5190 3 Jedi x McCutchen x Planet 2665 Milkmen Kft. (Hun)
19 Zani Jedi-Epica Abott x Tango x Numero Uno 2664 Zani Holsteins (IT)
20 Vekis Dg Lidia-ET Superstar x Tango x Meridian 2662 Diamond Genetics & Vekis Genetics (NL)
21 Vekis Dg Daisy-ET Superstar x Montross x Numero Uno 2659 Diamond Genetics & Vekis Genetics (NL)
22 Col Hayworth Jedi x Liquid Gold x Bookem 2652 Colonia Cows (DE)
23 Heidenskipster Jedi Silvana-ET Jedi x Supersire x Gerard 2651 Heidenskipster Holsteins (NL)
24 All.nure Jedi Summer ET Jedi x Jackman x Epic 2645 All.Nure Holsteins (IT)
25 Broeklander Jedi Queengirl-ET Jedi x Bombero x Massey 2643 Broeklander Holsteins (NL)
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Az idei évben szeptember 22-25 között jubileumi rendezvény 
fogadta a Kaposvári Állattenyésztési Napok látogatóit, kiállító-
it. Ebben a formájában tízedik alkalommal zajlott a Dunántúl 
legrangosabb állattenyésztési seregszemléje, mely idén először 
négy napon át várta az érdeklődő közönséget.

A holstein-fríz fajtát 12 tenyészet 30 tenyészállata képviselte. A 
show-bírálat öt osztályban zajlott, melynek bírói teendőit Har-
sányi Sándor, az egyesület észak-alföldi területi igazgatója, kül-
lemi bíráló, nemzetközi show-bíró végezte. A kiállítás nagydíjas 
tehene címet idén a Bos-Frucht Agrárszövetkezet tenyészetéből 
érkezett 22257 Morpheus apaságú, Romina nevű második laktá-
ciós tehén érdemelte ki. Romina ezzel a győzelemmel már má-
sodik rangos elismerését arathatta, ugyanis a 2015. évi OMÉK 
Grand Champion tenyészállata címnek is ő a birtokosa, melyet 
még első laktációs tehénként szerzett. A Reserve Champion az 
egyik új kiállítónk, a Bovintej Kft. gecsei telepéről érkezett. A 
22428 Roland apaságú Sellő a kiállítás legszebb tőgyű tehene 
címet is begyűjtötte. 
Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredményesebb 
tenyészet a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. lett. A Magyar Állat-
tenyésztők Szövetsége a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft-t kima-
gasló szerepléséért, tenyésztői munkájáért a Kaposvári Állatte-
nyésztési Napok Állattenyésztési Nagydíjával jutalmazta.
Töretlenül népszerű programunk a felvezetők ügyességi verse-
nye, melynek a szombati napon szurkolhattak a látogatók. Az 
idei év győztese Szalai Attila lett, a Bóly Zrt. színeiben vezet-
te fel Csilla nevű tehenét. A dobogó második fokára egy fiatal 

hölgy, Lukács Lili Anna állhatott, aki egy tenyészetükből szár-
mazó, Geri nevű fiatal húsmarha ökörrel mutatta meg ügyessé-
gét a mezőnynek. A dobogó harmadik fokára a kiállítás Grand 
Champion tehenével versenyző Pintér Sándor állhatott, a Bos-
Frucht Agrárszövetkezet homokszentgyörgyi telepét képviselve.
Programjaink elmaradhatatlan részévé vált a fajtabemutató, 
mely most is látványos nyírási, fejési bemutatóval egészült ki. 
Sokan kísérték érdeklődő figyelemmel a tejtermelés rejtelmeit 
bemutató interaktív előadásokat.

A 2016. évi X. Kaposvári Állattenyésztési Napok díjai.  
A holstein-fríz fajta bírálatát Harsányi Sándor nemzetközi 
show-bíró végezte. 

Holstein-fríz szűzüsző I. kategória 
Harmadik helyezettje: a 30804 3568 7 BORJÁDI ANANÁSZ 
MÁGIA
Apja: 26154 BG Etyek Mágia
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Második helyezettje: a 30091 6871 9 EMLÉK
Apja: 25237 Gegania Best Lecciso-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Agrária Mg. Zrt, Szentgáloskér

Kaposvár jubilált
– X. Kaposvári Állattenyésztési Napok –

Jakab Lajos
területi igazgató, HFTE
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Első helyezettje: a 31222 4306 9 HAJNAL
Apja: 24810 Toc-Farm Dup. Glauco 
Tenyésztő és tulajdonos: Makói Hagymakertész Kft., Makó

Holstein-fríz szűzüsző II. kategória 
Harmadik helyezettje: a 32175 2289 9 KAKAS
Apja: 18705 BG Daniel Finley-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Cseprekál István, Ráckeresztúr

Második helyezettje: a 33689 1348 5 UGRAL
Apja: 23199 Domicole Chelios-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,  
              Lajoskomárom

Első helyezettje: a 33689 1362 5 ÉVA
Apja: 24332 Sully Hart Meridian-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft., 
                                         Lajoskomárom

Holstein-fríz vemhes üsző III. kategória
Harmadik helyezettje: a 33167 4117 5 HÉDIKE
Apja: 25438 Heavenly Golden Dreams
Tenyésztő és tulajdonos: Milkmen Kft., Paks
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Második helyezettje: a 33689 1001 3 RUBINTOS
Apja: 26077 JK Eder-I Control-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,  
              Lajoskomárom

Első helyezettje: a 30860 6056 2 HIMALY 
Apja: 24435 Zani Bolton Mascalese-ET
Tulajdonos: Magyaralmási Mg. Zrt., Magyaralmás

Holstein-fríz tehén IV. kategória 
Harmadik helyezettje: a 33689 0654 8 PÁNIK
Apja: 24802 De-Su Big Bang-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Lajoskomáromi Tejtermelő Kft.,  
              Lajoskomárom

Második helyezettje: a 238 katalógusszámú ÜRGE 
Apja: 24321 Minnigan Hills Day-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

Első helyezettje: a 30804 3271 0 BORJÁDI MICI MINCHIO
Apja: 24690 Bertaiola Minchio-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Borjádi Mg. Zrt., Borjád

Holstein-fríz tehén V. kategória 
Harmadik helyezettje: a 32457 2022 9 HOLLI
Apja: 23068 Gillette Windbrook
Tenyésztő és tulajdonos: Provid Kft., Vasvár

Második helyezettje: a 31291 6769 6 SELLŐ  
Apja: 22428 Phil-Ru Potter Roland-ET
Tenyésztő: Sereg-Tej Kft., Seregélyes
Tulajdonos: Bovintej Kft., Gecse



 �Hosszú élettartam – 3.000 fejés
 �Elasztikus, így kíméletes a fejés
 �Csökkentheti a tőgygyulladás 
okozta termeléskiesést, ezáltal 
költségmegtakarítás érhető el
 �Világpiacon vezető gyártótól közvetlen 
beszerzéssel – ezért kedvező az ár
 �Különböző fejőgéptípusokhoz,  
pl. DeLaval, BouMatic, SAC, Westfalia, 
Fullwood, török fejőgépek stb.
 �Gumi, szilikon és PVC tömlőzet 
 �Különféle típusú és méretű tömlőzet 
nagy választékban

fejőgumi 
tömlőzet 3.000

mAgAS miNőSÉg

fe jÉS



ISO 9001:2008

éS

még hosszabb élettartalmot 
szeretne?

Tegye próbára 

szilikon fejőgumijainkat, és a 
gumicserével nem lesz gondja!

Agro-Legato Kft.
1131 Budapest, Topolya utca 4–8.

Telefon: +36 (1) 788 87 72 | Fax: +36 (1) 783 1196
info.hu@agrolegato.com

www.agrolegato.com

20%-kal hosszabb élettartam,
kedvező árakon!

ultraMilkSzoro20160229.indd   1 2016. 04. 01.   13:00:07
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Első helyezettje: a 30093 9252 7 ROMINA
Apja: 22257 Bru-Su Boliver Morpheous-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

A kiállítás Reserve Champion tenyészállata 
A 234 katalógusszámú 6769 SELLŐ, 
apja 22428 Phil-Ru Potter Roland-ET
Tulajdonosa a Bovintej Kft., Gecse

A kiállítás Grand Champion tenyészállata 
233 katalógusszámú 9252 ROMINA, 
Apja: 22257 Bru-Su Boliver Morpheous-ET
Tenyésztő és tulajdonos: Bos-Frucht Agrárszövetkezet, Kazsok

A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete által felajánlott kü-
löndíjak:
1. A kiállítás Grand Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bos-Frucht Agrárszövetkezet, a 233 katalógus-
számú 9252 ROMINA, 22257 Bru-Su Boliver Morpheous-ET 
apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Kőrösi Zsolt tenyésztésvezető

2. A kiállítás Reserve Champion tenyészállata részére
A díjat kapta a Bovintej Kft., a 234 katalógusszámú 6769  
SELLŐ, 22428 Phil-Ru Potter Roland-ET apaságú tehén  
bemutatásáért. A díjat átadta Sebők Tamás területi igazgató
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3. A kiállítás legszebb tőgyű tehene
A díjat kapta a Bovintej Kft., 6769 SELLŐ,  
22428 Phil-Ru Potter Roland-ET apaságú tehén bemutatásáért.
A díjat átadta Jakab Lajos területi igazgató

4. Az előre meghirdetett pontverseny alapján a legeredménye-
sebb tenyészet 21 ponttal a Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. lett.
A díjat átadta Szabics István területi igazgató
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A 2014-ben Szlovéniában megrendezett első Közép-kelet Eu-
rópai Show-bírói Harmonizációt követően most Horvátország 
adott otthont az programnak. Az első rendezvény sikerének kö-
szönhetően az EHRC vezetősége és a Show-bírói Munkacsoport 
teljes mellszélességgel támogatta a kezdeményezés folytatását. 
Kerülvén a „szegregáció” intézményét, valamint tekintettel a 
kiszélesedő érdeklődésre a rendezvény neve Eastern-European 
Judging Workshop-ról, Judging School-ra, azaz Show-bírói 
Iskolára változott. A munkacsoport a szervezés szakmai hátte-
rének lebonyolításával ismét engem bízott meg. A házigazda 
Horvátország a programot nem egy show, hanem telepi körül-
mények közé épített ringre álmodta meg, kiváló, nyugodt kö-
rülményeket teremtve ezzel a gyakorlati munkához. Így viszont 

az osztályok, az azokat alkotó állatok kiválogatása, a felkészí-
tés-felvezetés szakmai hátterének lebonyolítása is a feladatok 
közé sorakozott fel, amelyben Kőrösi Zsolt kollégám hathatós 
segítségére is szükség volt a sikeres lebonyolításhoz. A horvát 
Holstein Egyesület, a Minisztérium állattenyésztési osztálya, a 
farm menedzsementje és majd összes dolgozójának precíz, ren-
dezett munkája eredőjeként a „házi verseny” egy igazi, színvo-
nalas show-t eredményezett az erre a célra átalakított istállóban.
A workshop ismét elérte kitűzött célját, átfogó ismereteket nyúj-
tott mind elméleti, mind gyakorlati síkon. Emellett az esemény 
kiváló lehetőséget teremtett a régióban dolgozó szakemberek 
eszmecseréjére is, amelyet az újonnan csatlakozott országok to-
vább színesítettek. Remélhetőleg az itt szerzett új és elmélyített 
ismeretek eredményesen hasznosíthatók lesznek majd a külön-
böző országok hétköznapjaiban is.
A jövőben az EHRC támogatása mellett a bírói munkacsoport 
kiemelt feladatának fogja tekinteni a program életben tartását, 
fejlesztését és a szakmai színvonal megőrzése mellett biztosítani 
kívánja a jó hangulatú szakember-találkozó létjogosultságát. 

…Gabriel Blanco spanyol (2005-ben Hódmezővásárhelyen 
látta el bírói feladatokat)…

...és Arie Hamoen holland kollégáimmal osztoztunk a felada-
tokon.

Az előadásokat kérdések és kommentek követték. Az aktív 
hallgatóság a bírói feladatok „legbelső titkaira” is kíváncsi 
volt.

Judging School – Bírói Iskola
A „második felvonás”

Horvátország, 2016. október 11-13.
Sebők Tamás

területi igazgató, HFTE

Az program bírálat elméleti részleteinek ismertetésével kezdő-
dött, ahol a munkacsoport tagjaival,…
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Az istállóból kialakított ring. Az esős napon kimondottan sze-
rencsénk volt a helyszínnel.
A bírálatra hat osztály 30 egyede érkezett.

A végső sorrend kialakításánál felmerülő kérdések a tehenek 
mellett mindig tisztázásra kerültek.

Az indoklás szerves részét képezi a show-bírálatoknak, ezért 
annak gyakorlása minden résztvevőnek „kötelező jelleggel” 
megadatott.

A magyar fiúk munka közben, Harsányi Sándor és Szabics 
István a ringben.

A résztvevő országok, a házigazda Horvátország mellett Len-
gyelország, Észtország, Szerbia, Csehország, Szlovákia, Szlo-
vénia, Románia, Törökország, Hollandia, Spanyolország 
és Magyarország, összesen harminc résztvevő és a felveze-
tői stáb az elsőborjas, nagydíjas tehénnel. (Mandingo×Plan 
Z×Laudan. Lehet, hogy nem a „legmenőbb papír”, de a kom-
bináció eredménye aznap a legjobbnak bizonyult)
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Aranytörzskönyvesek
Sebők Tamás

Torál Kornél Károly, Karancsberény
Teri 32213 0311 4
13142 Mázli Leadman×12027 Ibó Caveman Red

A karancsberényi Torák Kornél tenyészete fél éven belül má-
sodszorra szerepel az Aranytörzskönyvben. Teri, 11 borjával a 
háta mögött 13 éves korára teljesítette a 100.000 kg-os limitet. 
Mázli Leadman szerepe megkérdőjelezhetetlen mindkét eset-
ben, hiszen Terinél apaként, a telep első avatottjánál, Bambinál, 
nagyapaként szerepelt a magyar genetika egyik régvolt csillaga.
Teri első három laktációját erős „felfutás” jellemezte, a tejterme-
lése 8399 kg-ról 11.706 kg-ra kúszott fel, napi max. 49,2 kg-os 

befejéssel. Ekkor azonban Teriben megszólalhatott valami belső 
hang, kicsit behúzta a féket és a „lassan járj, tovább érsz” elv 
mentén rendezkedett be a hosszú életre. Az eredményeket nézve 
jól döntött. A negyediktől a napjainkig tartó tizenegyedik lak-
tációit 8431 kg és 9960 kg közötti tejtermelés jellemezte, 2,72-
es indexszel és mindössze három bikautóddal a háta mögött. Öt 
üszőborja összesen jelenleg 78.000 kg tejnél tart, két utolsó el-
léséből született fiatal lányai – Grappa és Fiat apasággal – még 
nem jártak a fejőházban. Küllemét tekintve csupán tőgymély-

sége árulkodhat koráról, 
viszont kiváló fejhetősége, 
feszes háta, párhuzamos lá-
bai mind-mind azt sugall-
ják, hogy Teri még sokáig 
élvezheti a dombok között 
megbújó, gyönyörű fekvé-
sű gazdaság meleg, családi 
légkörét.

A párhuzamos lábak kö-
zött megbújó, még 13 és 
fél évesen is kiválóan füg-
gesztett, probléma nélkül 
fejhető tőgy nagyszerűen 
jelzi, hogy a 100.000 kg 
nem a „véletlen műve” 
volt, s van még itt lehető-
ség bőven.

Ismét egy újonc!

Berkó József

A jászberényi Agro-Lehel Kft. is belépett az 
aranytörzskönyvesek táborába. Az 509-es Budli (12522 Kedves 
Blackstar×10979 Frici Valiant) tizenkettedik laktációjában érte 
el a 100.000 kg-ot. Hét üszőborjával jelentősen hozzájárult a te-
lep nőivarú utánpótlásához. Ha laktációs átlagával nem is, de 
hosszú életével magasan kitűnik társai közül. Technológiai tűrő-
képességét kiválóan bizonyítja, hogy 17 éves korában akaszthat-
tuk nyakába a kitüntető szalagot. 

Oklevelét Kiss János ügyvezető igazgató, Szabó Zoltán telepve-
zető és kollégáik vették át. 

Külleme funkcionálisan teljes mértékben a tejtermelést és a 
hosszú hasznos élettartamot támogatja.

Teri a Torák családdal. Az oklevéllel Torák Kornélné Natália, 
mellette férje Torák Kornél és Torák Károlyné. Teri jobb olda-
lán Borenszki Flórián, felesége Borenszkiné Torák Henrietta 
és Torák Károly, a családi gazdaság alapítója. 



Növényspecifikus biológiai megoldások a
tartós, stabil szilázshoz/szenázshoz

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

www.lallemandanimalnutrition.com
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Speciálisan testre szabott megoldások
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Tudományosan tervezett alapanyag specifikus starterek:

• Optimális tartósítás, értékesebb 
tömegtakarmány 

• Maximálja a takarmányozási 
értéket 

• A szilázs/szenázs a Lalsillal 
tartósabb, hosszan friss, az 
állatok szívesebben eszik 
(szabadalmi oltalom alatt álló 
Lactobacillus buchneri NCIMB 40788)

Koncentrált, poralakú starterek adagolására alkalmas,
nagyon kis mennyiségű vizet felhasználó (és hagyomá -
nyos) starteradagolókkal is kijuttatható. 
High Concentration = HC
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CAPELLO																																																								
fix	és	csukható	kukorica	adapter	

General-Agri	Hungary	Kft.	
Email:	info@capello.hu	
Tel.:	+36-30/906-4515	

www.capello.hu	
	
	

…hogy		a	CAPELLO	QUASAR	
integrált	3	késes	szárzúzóval	rendelkezik?	
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Aranyeső Észak-Keleten

Harsányi Sándor

Nyírbátorban, az Uralgo Kft-nél két te-
hén került beiktatásra az aranytörzskönyvbe. Az egyikük 0521  
Helga (Ernwood Dane×Hanalee Atlas) tizenhárom évesen a 
nyolcadik laktációjában termelte meg a 100.000 kg tejet. A má-
sik tehén – sajnos már nem lehetett jelen az avatáson – 1362 Ga-
lamb (Potter×Dutch Boy) tizenegy évesen, a hetedik laktációja 
után érdemelte ki az elismerést.

A mindig éhes Helga.

Az oklevelet dr. Gábor István ügyvezető vette át kollégáival.

Felavatásra került az Ibránytej Kft. második aranytörzsköny-
ves tehene. 2264 Fohász (Louis×Ilius) 10. laktációjában, 14 éve-
sen érte el a 100.000 kg-os tejtermelési életteljesítményt.

Fohász aranytörzskönyvét Szőke Sándor televezető és Dankó 
László műszakvezető vették át.

Újabb aranytörzskönyves tehén avatása történt meg a Hajdúbö-
szörményi Béke Mezőgazdasági Kft-nél. A cég történetének 
ötödik aranytörzskönyvét 3130 Ada (Covista Ty×Jaguar Jps) 
nevű tehenének köszönheti, aki 11 évesen 8 laktáció alatt ter-
melte meg a 100.000 kg tejet. 

Az oklevelet Dániel László ágazatvezető, Zabos Imre telepve-
zető, Fülöp Gyuláné, Rudi Róbert műszakvezetők és Tömöri 
Gábor gondozó vették át.

A Tedej-Befektető Kft. tiszadobi telepe is csatlakozott az arany-
törzskönyves tehénnel rendelkező tenyészetek klubjához. A ti-
szadobi tehén, mely a 0164 Szöszi (Presbiter Aerostar×Mázli 
Leadman) névre hallgat, elmúlt 14 éves, jelenleg a 11. borjával 
vemhes és eddigi élete során több mint 100.000 kg tejet termelt. 

Szöszi aranytörzskönyvét Miltner Attila ügyvezető vette át 
kollégáival. 

Az ongai Geo-fríz Kft. tenyészetében egyszerre két tehén került 
beiktatásra a több mint 100.000 kg tejet termelt egyedeket nyil-
vántartó aranytörzskönyvbe. 3081 Elke (Caligula Celsius×Talk) 
11 évesen, 7. ellését követően érdemelte ki, hogy neve bekerül-
jön az aranytörzskönyvbe. 0241 Morgó (Die Hard×Magnus) 12 
évesen, 9. laktációjában érte el a százezer kg-os életteljesítményt.

Az aranytörzskönyveket a telep vezetői, Antal Ferenc és Mol-
nár Csaba vették át. 



reprodAkció

Ceva-Phylaxia Zrt. – www.ceva.com – ceva-phylaxia@ceva.com
1107 Budapest, Szállás u. 5. – Tel.: (+36-1) 262-9505 – Fax: (+36-1) 261-8144

A kiváló
szaporodásbiológia záloga:
teljeskörű Ceva szaporodásbiológiai
készítmény választék

Enzaprost®T
egyedülálló uterotonikus 
és luteolitikus hatás

Ovarelin®
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mutatók

Ha már csak a Prid® Delta segít:

SZERETNE ÖN IS

80%-OS
PRODUKTIVITÁST?

16

14

12

10

8

6

4

2

0
0         1      2         3         4         5          6         7         8         9         10

Ovul. 30h

P4

5ml PgF2α

56h 16h

ENZAPROST T®

2ml GnRH2ml GnRH
TERMÉKENYÍTÉS

OVARELIN® OVARELIN®

Idő (napok)

Fo
lli

ku
lu

s á
tm

ér
ő 

(m
m

)

7 nap

PRID  DELTA
BE KI

ENZAPROST T
5ml

® OVARELIN
2ml

0. nap 6. nap 7. nap 9. nap 10. nap
® TERMÉKENYÍTÉS® PRID  DELTA®



18 Holstein Magazin
2016/5

Területi hírek
Immáron hat aranytörzskönyves tehénnel büszkélkedhetnek 
Csobajon az Ivanics farm dolgozói! Ezúttal a 12 éves 0545 Za-
kar (BG Siegfried Storm×Pit) életteljesítménye haladta meg 
100.000 kg-os tejtermelést.

Az oklevelet a telepvezető Balogh Maja vette át Ivanics Imre 
András és Farkas Richárd társaságában. 

Bikanevelő tehén szemle, 
extrákkal
Jakab Lajos

Földespusztán a bikanevelő szemlék rendszerint ünnepléssel 
kezdődnek, a mostani őszi esemény sem indulhatott másként. 
715. sorszámmal adhattuk át a gazdaság 45. Aranytörzskönyves 
tehenének oklevelét, aki sajnos már nem élte meg a ceremóniát. 
7476 Erika (O-Man×Rudolph) 11 évet élt Földespusztán és hét 
laktáció alatt termelt 100 ezer liter tejet. A telep életteljesítmény 
bajnokát, Begóniát azonban korához képest remek formában kö-
szönthettük. 4534 Begónia (Mountain×Dollár) 2000. szeptember 
19-én született, 12 elléssel a háta mögött tejtermelése meghalad-
ta a 153 ezer kilogrammot! Lendülete még a 12. laktációjában 
is töretlen, legnagyobb napi termelése több mint 57 kilogramm, 
átlagos tejtermelése 43,5 kilogramm/nap 16 évesen! Szerencsére 
rendkívüli képességét egyik lányának is átadta. 7210 Begónia 
(Champion×Mountain) szintén tagja az Aranytörzskönyvesek 
klubjának, ma is él és termel.

Az ünnepség utáni szemlén 54 bikanevelő várományos tehenet 
tekintettünk meg, melyek közül végül 49 kapta meg a kiemelt 
státuszt. Köztük volt az a 3350 Vilma, aki a novemberi európai 
nőivarú GTPI futtatás legmagasabb tenyészértéket elért üszőjé-
nek az anyja. Ő maga is kiemelkedő, 2407 GTPI értékkel rendel-
kezik, lánya pedig – ld. előbb – maga mögé utasította a mezőnyt! 

Aranytörzskönyves avatások 
a Dél-Alföldön
Kőrösi Zsolt

Október 4-én avattuk Fábiánsebestyénben a Kinizsi 2000 Mg. 
Zrt. 3008 INGRID nevű tehenét, aki 706. sorszámmal került az 
Aranytörzskönyvbe. A 2003. december 20-án született egyed 
9 laktációban érte el a 100.000 kg megtermelt tejmennyiséget. 
Apja 17468 Ostretin Falant, anyai nagyapja 14164 Vajháti Pre-
mier Luke. Gratulálunk!

4534 Begónia. A 150 ezer kilogramm megtermelt tejért járó 
elismerést Ambrus Zoltán tulajdonos és Feil Gábor telepvezető 
vette át.

Bikanevelő szemle.

4534 Begónia a szintén Aranytörzskönyves lányával,  
7210 Begóniával.
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Nyakas Farm és az Animal-Hygiene Kft.
sikeres együttműködése

Ebben a szakmai cikkben a Nyakas Farmot szeretnénk be-
mutatni. A hosszú évek kitartó közös munkája és az elért
pozitív eredmények igazolják az ECOLAB megoldások hatékonyságát. Elégedettségük
természetesen nem csak a kiváló higiéniai megoldásoknak köszönhető, hanem a 
kiemelkedő szakmai háttér, a precizitás, valamint az összehangolt csapatmunka sikere is. 
Riportalanyunk nem más, mint a Nyakas Farm telepvezetője, Papp Sándor.

Sándor, mondj néhány szót a szakmai pályafutásodról!
Pallagon végeztem 1981-ben állattenyésztés, növénytermesztő szakon. Pályám a Tedeji
Állami Gazdaság szarvasmarha telepén kezdődött. 1997 óta erősítem a Nyakas Farm 
csapatát.

Röviden mit kell tudnunk a telepről!
Amikor ide kerültem, 180 tehenes állománnyal rendelkezett a Tulajdonos. Jelenleg 1300 db fejőstehenünk van. Tervünk az állo-
mány további bővítése. A telepen folyamatosan beruházás, rekonstrukció folyik. Tulajdonképpen ötödik éve vette meg a tulaj-
donos, Nyakas András ezt a régi baromfitelepet és alakította át szarvasmarhatartásra alkalmas teleppé, így lehetőségünk nyílt
az állománybővítésre. Előtte a régi fejőházat használtuk, amely egy 2x12-es halszálkás, egy aknás fejőállás volt. Akkor még 800
tehenet fejtünk. Majd a bővítéskor épült az új, negyvenes belsőkörös karusszel fejőházunk, amely meggyorsította munkánk
menetét. A telep egy 370 férőhelyes pihenőbokszos istállóval bővült a folyamatos fejlesztések során.  Fejési átlagunk 32-33 liter
között mozog. 

Mióta álltok kapcsolatban az Animal Hygiene Kft-vel, az 
Ecolab termékek forgalmazójával?
Minimum öt éve tart fent üzleti kapcsolatot a két cég egymással,
minden probléma nélkül.

A telepi prevenció mely területeit fedi le az Animal Hygiene
Kft., mint beszállító?
Eleinte csak egy tőgyfürösztőt használtunk, majd lábfertőtlenítő
vegyszert. Jelenleg a fertőtlenítés nagy része Animal-Hygiene Kft-
től van. Ide tartozik a felület,- tőgy,- és lábfertőtlenítés. A vegyszerek
jók, hozták a várt eredményt. Az elmúlt két évben a lábfürösztő 
(Inciprop Hoof D) csak az Animal-Hygiene-től, tőletek érkezik. Azóta
jelentős javulást értünk el állomány szinten. Legalább felére csökkent
a sánta tehenek száma. 

Az elmúlt évben további termékkel bővült az ECOLAB termékek palettája nálatok. Mondanál erről néhány szót?
Az Incimaxx Des-t kezdtük el használni alomfertőtlenítés céljából. Mivel a Mortellaró telepünkön is problémát okoz, így kerestük
a kiegészítő megoldást, és úgy gondolom, meg is találtuk. Az almot rendszeresen fertőtlenítettük és ezt kiegészítve kezdtük el
használni  az ECOLAB savas fertőtlenítőjét az Incimaxx DES-t is. Három százalékos oldatban locsoljuk az almot, valamint a köz-
lekedőt. Úgy gondolom, ez az új eljárás sokat segített a probléma javítására. Véleményem és tapasztalatom szerint ez a tech-
nológia jelentősen gyéríti a kórokozókat.

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest,

Kiss Attila: +36-30-229-6794 Váci út 81-83.
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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Nyakas Farm és az Animal-Hygiene Kft.
sikeres együttműködése

Ebben a szakmai cikkben a Nyakas Farmot szeretnénk be-
mutatni. A hosszú évek kitartó közös munkája és az elért
pozitív eredmények igazolják az ECOLAB megoldások hatékonyságát. Elégedettségük
természetesen nem csak a kiváló higiéniai megoldásoknak köszönhető, hanem a 
kiemelkedő szakmai háttér, a precizitás, valamint az összehangolt csapatmunka sikere is. 
Riportalanyunk nem más, mint a Nyakas Farm telepvezetője, Papp Sándor.

Sándor, mondj néhány szót a szakmai pályafutásodról!
Pallagon végeztem 1981-ben állattenyésztés, növénytermesztő szakon. Pályám a Tedeji
Állami Gazdaság szarvasmarha telepén kezdődött. 1997 óta erősítem a Nyakas Farm 
csapatát.

Röviden mit kell tudnunk a telepről!
Amikor ide kerültem, 180 tehenes állománnyal rendelkezett a Tulajdonos. Jelenleg 1300 db fejőstehenünk van. Tervünk az állo-
mány további bővítése. A telepen folyamatosan beruházás, rekonstrukció folyik. Tulajdonképpen ötödik éve vette meg a tulaj-
donos, Nyakas András ezt a régi baromfitelepet és alakította át szarvasmarhatartásra alkalmas teleppé, így lehetőségünk nyílt
az állománybővítésre. Előtte a régi fejőházat használtuk, amely egy 2x12-es halszálkás, egy aknás fejőállás volt. Akkor még 800
tehenet fejtünk. Majd a bővítéskor épült az új, negyvenes belsőkörös karusszel fejőházunk, amely meggyorsította munkánk
menetét. A telep egy 370 férőhelyes pihenőbokszos istállóval bővült a folyamatos fejlesztések során.  Fejési átlagunk 32-33 liter
között mozog. 

Mióta álltok kapcsolatban az Animal Hygiene Kft-vel, az 
Ecolab termékek forgalmazójával?
Minimum öt éve tart fent üzleti kapcsolatot a két cég egymással,
minden probléma nélkül.

A telepi prevenció mely területeit fedi le az Animal Hygiene
Kft., mint beszállító?
Eleinte csak egy tőgyfürösztőt használtunk, majd lábfertőtlenítő
vegyszert. Jelenleg a fertőtlenítés nagy része Animal-Hygiene Kft-
től van. Ide tartozik a felület,- tőgy,- és lábfertőtlenítés. A vegyszerek
jók, hozták a várt eredményt. Az elmúlt két évben a lábfürösztő 
(Inciprop Hoof D) csak az Animal-Hygiene-től, tőletek érkezik. Azóta
jelentős javulást értünk el állomány szinten. Legalább felére csökkent
a sánta tehenek száma. 

Az elmúlt évben további termékkel bővült az ECOLAB termékek palettája nálatok. Mondanál erről néhány szót?
Az Incimaxx Des-t kezdtük el használni alomfertőtlenítés céljából. Mivel a Mortellaró telepünkön is problémát okoz, így kerestük
a kiegészítő megoldást, és úgy gondolom, meg is találtuk. Az almot rendszeresen fertőtlenítettük és ezt kiegészítve kezdtük el
használni  az ECOLAB savas fertőtlenítőjét az Incimaxx DES-t is. Három százalékos oldatban locsoljuk az almot, valamint a köz-
lekedőt. Úgy gondolom, ez az új eljárás sokat segített a probléma javítására. Véleményem és tapasztalatom szerint ez a tech-
nológia jelentősen gyéríti a kórokozókat.

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest,

Kiss Attila: +36-30-229-6794 Váci út 81-83.
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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Mivel tisztítjátok a fejőházat?
Mivel a tulajdonos vesszőparipája a tisztaság, így igyekszünk ennek érdekében is a maximumra
törekedni. A fejőházat habosításos technológiával tisztítjuk. Ehhez szintén ECOLAB vegyszereket
alkalmazunk (Ecofoam CL lúgos-klóros, illetve az Ecofoam AC savas tisztítószert). Ezeknek a sze-
reknek köszönhetően elértük a várt hatást, a vízkövet, a tejkövet,
valamint a szerves lerakódásokat sikeresen letakarítjuk az adott felületről.

A tavalyi év folyamán sikeresen üzembe helyezésre került a Nyakas
Farmnál a Kovex csoportos lábvégkezelő rendszer. Mi a véleményed
ennek a csülökápoló rendszernek hatékonyságáról?
Régebben jelentős mértékű lábproblémáink voltak, amit már hagyományos
fürdetéssel nem tudtunk megoldani. Láttunk lehetőséget a habosító rend-
szerben. Hagyományosan már használtuk a vegyszert, de a habosító tech-
nológiában több előnyt láttunk. Elértük a várt eredményt az újítással. A
Mortellaro a hosszabb behatási időnek köszönhetően az alkalmazást köve-
tően igen gyorsan megszűnt. További kezelés során bízunk a talpfekély
megoldásában is. Napi szinten használjuk a gépet, mivel gazdaságosabb
vegyszerfogyást eredményez, mint a hagyományos fürdetés. Hagyományo-
san 5%-ban adagoltuk a vegyszert a medencében, a gép viszont 1%-os fel-
használással állítja elő a habot. Anyagilag egy gazdaságosabb, hatását
tekintve pedig sokkal hatékonyabb megoldást találtunk, amellyel látható
pozitív hatást értünk el.

Közös munkánk következő állomása a tőgyegészségügy. Mik az 
észrevételeid az ECOLAB termékekkel kapcsolatban!
Nagyon bevált termék a jódos utófürösztő, az Io-Shield, amellyel maximáli-
san elégedettek vagyunk. Használata óta 1000 tehénre átlag 5 db tőgygyulladás jut naponta, ami szerintem egy elég szép ered-
mény. Előfertőtlenítésben szintén az ECOLAB fertőtlenítőtökkel dolgozunk. A Derma-Lotiont alkalmazzuk a használati utasításnak
megfelelően, és a termék oldatába mártott törlőkendőkkel tisztítjuk le a tőgyeket. A technológia jól működik, mivel a szomatikus
sejtszámmal nincs problémánk. Jelenleg a szomatikánk 300.000 körül mozog.

Egyre jobban teret hódít Magyarországon is a prevenció. Látsz-e összefüggést a megfelelő megelőzés és az 
utólagos kezelések költségei és erőfeszítései között?
Természetesen MEG KELL ELŐZNI, HOGY KEZELNI KELLJEN AZ ÁLLATOKAT. A megfelelő száraz alom, a fertőtlenítés, mind-mind
segít az egészséges állomány kialakításában. A kezelés nem csak plusz gyógyszerfelhasználást jelent, hanem plusz emberi erőt
is igénybe vesz, mely nagyobb anyagi vonzatot is jelent a probléma megoldásában. Valamint ki tudjunk küszöbölni, hogy 
a gyógyszeres kezelés által jelentős termelési kiesést produkáljunk. 

Mennyire vagytok megelégedve az ECOLAB termékeivel összeségében, és az Animal-Hygiene Kft. szolgáltatásaival?
Teljes mértékben elégedett vagyok az ECOLAB minőségi termékeivel. Termékek megbízhatóak, hozzák az elvárt hatást. 
Az Animal-Hygiene Kft-nél kiszolgálás pontos, a kiegészítő szaktanácsadással pedig sikerült megfelelő javulást elérnünk.

Molnár Bettina
Területi képviselő - Kelet-Magyarország

Hivatalos forgalmazó: Animal-Hygiene Kft. Ecolab-Hygiene Kft.
Fax: +36 78 426 251 1139 Budapest,

Kiss Attila: +36-30-229-6794 Váci út 81-83.
Molnár Helén: +36-30-952-9678 Tel:  +36 1 886-1315
Molnár Bettina: +36-30-334-2592 Fax: +36 1 886-1320

Teljes körű higiéniai megoldás 
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Szakszerű csülökápolás 
hatékony utókezelésekkel

Csülökápoló tanfolyam, 2016. október 3-7.

Györkös István
egyetemi  magántanár, SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Az alcsiszigeti Gazdaképző Kft. és Egyesületünk közösen szer-
vezte őszi csülökápoló tanfolyamunkat, melynek koordinációs 
feladatait dr. Füleki Miklós állatorvos végezte, gyakorlati foga-
dóhelyét pedig Újszászon Petrik Ferenc biztosította. Segítő és 
hatékony munkájukat ezúton is köszönjük.

A tanfolyam résztvevői voltak:  
Agócs Krisztián  Rockdairy Kft., Végegyháza
Asztalos Csaba  Hód- Mezőgazda Zrt.,    
   Hódmezővásárhely
Bachstetter Gergő Agro Milch Mg. és Szolg. Kft.,   
   Veszprémvarsány
Balogh Pál  Szirmaterm Kft., Harsány
Bogdán György  Backó Kft., Pötréte
Czunyi Roland  Aranykocsi Zrt., Kocs
Dóczi Balázs  Belvárdgyulai Mg. Zrt., Belvárdgyula
Földvári Imre  Cosinus Gamma Kft., Bugyi
Horváth Imre  Backó Kft., Pötréte
Kurucz Imre Dániel Árpád Agrár Zrt., Szentes
Ottlakán László  Munkácsy Tej Kft., Gyula
Varga Balázs Lajos Hód-Mezőgazda Zrt.,    
   Hódmezővásárhely

A tanulók többsége, 7 fő műszakvezetőként dolgozik, szaporo-
dásbiológiai képzettsége és többnyire inszeminátori gyakorlata 
is van, a többiek a telepeiken különböző szakterületeken dolgoz-
nak, néhányan már a csülökápolásban is kipróbálták magukat 
rövid ideig. A résztvevők alaposabb munkaszervezési érdeklő-
dése miatt a szorosan vett szakismereteken túl a csülökápolás 
feladatainak összehangolásáról, munkaszervezésének hatékony-
ságáról, a gyógyító csülökápolás eredményességét befolyásoló 
tényezőkről többet beszélgethettünk órák alatt és kint a gyakor-
lati munka során is.

Csülökápolás és munkaszervezés
Valójában a sántaság kialakulásában a technológiai hatások na-
gyon erősen érvényesülnek, beleértve a teljes üzemvitelt, amit 
a műszakvezetés naponta figyelemmel kísérhet, ismerheti a te-
heneket, sőt azok telepi mozgásait is a fogadó csoportoktól a 
szárazon állókig, elletőig. Rendszerint a műszakvezető tekinti 
át alaposabban a külsős csülökápoló csapatok munkáját és az 
egyéb telepi munkák minőségét, a telepirányítási program aktu-
ális adatait, rálátása van sokféle műszaki tényezőre is, így a kü-
lönböző technológiai tényezők hatásait is megítélheti a tehenek 
sántaságának kialakulására és látja a gyógyító lábvégkezelések 
tényleges eredményeit is. A tanfolyamon részt vett műszakveze-
tők csülökápolás terén szerzett elméleti és gyakorlati tapaszta-
lataikat remélhetőleg főként a sántaság megelőzésében és haté-
kony kezelésében tudják majd hasznosítani. 
A sántaság elleni küzdelem is mindennapos telepirányítási fel-
adat, hiszen a betonpadozatok, amelyeken többnyire a tehenek 
járnak, nem csökkentik a szaruképződést, sőt. Ugyanakkor a láb-
végek vérellátása, oxigénellátása is elmarad attól, amit a legelőn 
való mozgás elősegítene, ezért a lábvégek ellenálló képessége 
gyengébb, mintha a tehenek rugalmas talajon járnának, ezért ez 
fokozott figyelmet igényel. Különösen az ásványi anyag- és vi-
taminellátás hiányosságaira reagálnak gyorsan a körmök, így pl. 
a cinkhiány a keratin érési folyamatát lassítja. Másrészt ismert 
a biotin kiegészítés (20 mg/tehén/nap) állományszintű előnyös 
hatása a laminitiszes esetszám csökkentésére. A szaruképződés 
rendellenességei a túlnőtt körmökben a fekélyek kialakulását 
is fokozzák. Öt-hat hónapnál régebben körmözött tehenek már 
többnyire a mellső-belső és a hátulsó-külső körmeiken járnak, 
ezeket terhelik túl. Meglehetősen sok telepünkön folyik még az 
a gyakorlat, hogy évente csak egyszer végeznek csülökápolást. 
Ilyenkor ez a helyzet még súlyosabb. 
A csülökápolás mellett a sánta tehenek mindennapi kiszűrése a 
lábvégbetegségek gyors és hatékony kezelésének alapja, hiszen 
ha ez a munka rendszeressé válik, akkor már nagyrészt az eny-
hébb esetek is kézbe kerülnek. 
Ismert, hogy a teheneink sántaságát 5 fokozatú skálán értékel-
hetjük, melyben az 1-es a nem sánta, az 5-ös a súlyosan sánta 
esetet jelöli. Ha megfigyeléskor a tehén kíméli és nem is terhe-
li adott lábát, az 5-ös fokozatú sánta, ha csak kíméli, de kissé 
terheli is, akkor 4-es fokozatú sánta. Ezeket hátuk púpossága is 
mutatja, mozgásuk is fájdalmas, kötötten járnak. Ha a tehén kí-
méli, de kissé terheli is a lábát állás közben és púpos is a háta, 
az valószínűen 3-as fokozatú sánta. Az a tehén, amelyik állásban 
nem mutat sántasági tüneteket, de mozgáskor viszont puposítja 
a hátát, valószínűleg 2-es fokozatú, amíg az 1-es fokozattal jelöl-
hető tehenek sem álláskor, sem mozgatásuk alatt nem mutatnak 
sántaságot, hátuk vonala is természetesen egyenes.
Tapasztalataink szerint a 2-es és 3-as típusú szubklinikai sán-
taság problémái még jól kezelhetők. Természetesen az említett 
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sántasági fokozatok még nem tájékoztatnak a sántaság okairól. 
Azt, hogy milyen lábvégbetegség van a háttérben, mindig meg 
kell határozni. Minden sántát naponta persze lehetetlen pontosan 
kiszűrni, de már kedvezőnek ítélhetjük a sántázást, ha a fentiek 
szerint az 1-es fokozatba tartozó, nem sánta tehenek aránya több 
mint 70%, a 2-es fokozattal értékeltek aránya pedig 15% körüli. 
Megállapításaink és az ide vonatkozó szakvélemények is meg-
erősítik, hogy a 3-as fokozatú sánta tehenek termelése átlagosan 
15%-kal csökken.

A kezelések hatékonysága javítható
Másik fontos terület az alkalmanként észlelt sántasági esetek 
eredményes kezelése. Nyilván a sántaság hátterében lévő beteg-
ségek szabják meg a gyógykezelés módszereit, de tapasztalata-
ink szerint, ha az állomány sántasága eléri, vagy meghaladja a 
10%-ot, ennek hátterében gyakran az ujjak közötti bőrgyulladás 
súlyosbodó tünetei észlelhetők, benne a sarkak jelentős kopá-
saival, jellemző baktériumok okozta árkokkal, hámsérülésekkel, 
vagy idősebb állatoknál a sarkak teljes hiányával. Ilyenkor már 
heti 3-4 alkalommal is érdemes lábfürösztéseket végezni. A 20%-
ot meghaladó sántaságnál pedig naponta is célirányos a tehenek 
lábait fertőtleníteni, kedvező esetben két tehén hosszának meg-
felelő tálcával, ami legalább 12 cm mély. Csülökápolás végén a 

sarkakat meg kell tisztítani (1. kép). Fontos, hogy a fertőtlení-
tőszer a letisztított sarkakon fejthesse ki hatását, persze csülök-
ápolás után és a fűkörmöket is érje! Még tovább javítja a fertőt-
lenítés hatékonyságát, ha előtte vizes lemosó tálcát is be tudunk 
építeni. A másik, számunkra sok gondot okozó lábvégbetegség 
a digitalis dermatitisz (DD, „Mortellaro”), kezeléséhez a lábfü-
rösztés is jól használható, amit érdemes egyedi kezelésekkel is 
kiegészíteni. A fertőzött állat jellegzetes sántaságot mutat attól 
függően, hogy a pártaszélén elöl (előre nyújtja a lábvégét), vagy 
hátul (un. mankós állás) észlelhető a fertőzött terület, körülírt 
hámsérülés, amit általában három alábbi fokozattal jellemzünk:  
 
1-es =  legfeljebb 15 mm átmérőjű, hiperkeratózisos hámsérü-

lés, érzékeny, vérzékeny, sántasággal jár
2-es = 15-25 mm átmérőjű hámsérülés, fekélyesedő, gyakran 

eperszerű sejtburjánzással, szélein már megjelenhetnek 
hosszabb szőrszálak, súlyosbodó sántasággal jár

3-as = 25 mm-nél nagyobb átmérőjű, szürkés bevonatú, 
granulomás szerkezetű, gyakran papillomás, szélein 
hosszú szőrszálakkal, súlyos sántasággal jár

A DD jellegzetes tünetei többnyire a pártaszélen, az ujjak kö-
zötti szövetszaporulat felszínén vagy a fűkörmök táján a fel-

színen mutatkoz-
hatnak, de a szaru 
alá is terjedhetnek 
súlyos szövőd-
ményeket okoz-
va. Ilyen esetet 
mutat a mellékelt 
2. képen látható 
flegmonés csüd-
gyulladás, ami 
már szövődmény, 
melyet az egyik 
fűköröm alá be-
hatolt DD okozott 
korábban. Az ilyen 
lézió nehezebben 
észlelhető, mint a 
korábban leírtak 
és csak a fűkör-

mök tőtájékának alapos ellenőrzésével fedezhető fel a kezdet-
ben csupán néhány mm átmérőjű hámsérülés, ami aztán a szaru 
alatt növekszik. Hasonló kórfejlődése van gyakran a pártaszéli 
DD terjedésének is. Ezért a csülökápoláshoz szorosan hozzátar-
tozik a fűkörmök egészségének alapos ellenőrzése is. Ez függhet 
az alkalmazott szerszámtól is. Amikor fogót használunk, előtte 
megtisztítjuk vele a fűkörmöket és le is vágjuk azonos hosszúsá-
gúra, mint annak a tövén lévő szélessége. Előnyösebb ilyenkor 
végezni ezt, mert az 5 pontos műveletsor után a fogót újra kézbe 
kell ezért venni, ami sokszor már elmarad. Csiszolókoronggal is 
kezdhetjük a már ismert 5 pontos műveletsort a fűkörmökkel, a 
már leírtak szerinti aránnyal, de be is fejezhetjük azt a fűkörmök 
ápolásával.
Gyakran keverik össze a pártaszéli tüneteket mechanikai sérü-
lésekkel is. Viszonylag kedvező, ha a DD-vel fertőzött egyedek 
túlnyomó többsége az 1-es fokozatba tartozik, amit még köny-
nyebb kikezelni, mint a súlyosabb eseteket, ezért a kezeléseket 
időben el kell végezni. A sokféle kockázati tényező között jel-
lemző a száraz padozatok és az alom hiánya, illetve az üszők 
fogékonysága.
A szárazonálló állománycsoportok inkább a talpfekély kialakulá-
sára hajlamosabbak, amit érdemes időben ellenőrizni, mert a te-
henek ellése után az energiahiányos időszakban takarmányozás-
sal nemigen tudjuk ezt korrigálni, csupán pihentető tehermente-
sítéssel, ami hosszabb ideig tart, miközben a tehén már termelni 
kezd. Ezért az ilyen késést érdemes elkerülni. Takarmányozási 
ok, vagy a tehén státusa okozza a szubakut acidózist, ami a tehe-
nek laminitiszes körömsérüléseihez vezet, a háttérben a lábvég 
szöveteiben ischaemia, anemia, hipoxia kialakulásával, tehát el-
látási és szaruképződési zavarokkal jár, ami ugyancsak súlyos-
bodó sántaságot okozó fekélyek kialakulását eredményezheti. A 
szárazonállók kívánatos kondíciója az ismert pontozás szerint 
2-3 legyen. Azoknak a teheneknek jobb a lábvégbetegségek ki-
alakulásával szemben mutatkozó ellenállása, amelyek viszony-
lag gyorsan túljutnak az ellés utáni energiahiányos időszakon. 
Ez az időszak tehát kockázati tényező, amire figyelnünk kell. 
A fentiek is jelzik, hogy a technológiához szorosan kapcsolódó 
munkaszervezési feladatok milyen nagymértékben megszabják 
a csülökápolás teendőinek hatékonyságát a sántaság megelőzé-
sében vagy gyógyításában.
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Tanfolyamunk résztvevőinek – a mindig közös megbeszélések 
során – volt alkalmuk a csülökápolás egyes szakmai kérdése-
inek áttekintése mellett a hozzájuk kapcsolódó szervezési fel-
adatokat ismételten is elemezni. A tanulók lehetőséget kaptak 
arra is, hogy megbeszéljük a saját, otthoni, várható teendőiket, 
melyekre természetesen mindenki egyéni ambíciója, ismeretei, 
eddigi gyakorlata, érdeklődése és lehetőségei szerint készült. Az 
alábbiakban a tanfolyam résztvevőinek néhány észrevételét, ta-
pasztalatát ismertetjük.
     
Agócs Krisztián: A külsős csülökápoló szakemberek és a tan-
folyam elméleti és gyakorlati anyaga azonos követelmények, 
alapelvek szerint működik, ezért a megkezdett kezeléseket ké-
sőbb jól lehet folytatni, jó a szakmai együttműködés közöttünk. 
Fontosnak tartom, hogy az egyszer megkezdett csülökápoló ke-
zeléseket a lehetséges gyógyulásig folytatni kell, ezért az utóke-
zeléseknek nagy a jelentősége. Ily módon könnyebb megszer-
vezni és elvégezni a két állománykörmözés közötti sántasági 
kezeléseket, körömápolást, melyekhez hatékony munkaeszköz a 
kés és fogó mellett a csiszológép is. A helyileg nálunk kidolgo-
zott lábfürösztő program havi egyhetes fertőtlenítést tartalmaz 
és eredményesnek bizonyult.

Asztalos Csaba: A sántasági gyógykezeléseket rendszeresen 
végezni kell, természetesen mindig az adott csülökbetegségnek 
megfelelően. A csülökápoláshoz tapasztalataink szerint haté-
kony a csiszológép, késes koronggal. Mi is kidolgoztunk láb-
fertőtlenítő programot az állományunkra, aminek működik is a 
megelőző funkciója. Olyan nagyobb állományban, mint a mi-
énk is, az időszakos állománykörmözések között rendszeresen 
figyelnünk kell az alkalmilag sánta teheneket és kezelni kell azo-

kat. Előnyös az a megoldás is, hogy szárazra állításkor elvégzik 
a tehenek csülökápolását, hiszen ekkorra a szarunövekedés is le-
lassul. A lényeg, hogy a termelésbe induló tehenek lábvégei már 
ellenőrzöttek legyenek és lehetőleg egészségesek is maradjanak.

Bachstetter Gergő: Az állománykörmözéshez megbízhatóan jó 
szakemberekre van szükség, hogy az évente kétszeri körömápo-
láson átessenek a tehenek. A munkához a megfelelő szerszámok, 
benne a csiszológép is, nélkülözhetetlenek. A tanfolyamon ta-
pasztalhattuk, hogy a szerszámok élezése is gyakori feladat le-
het.

Balogh Pál: A tanultak is megerősítették bennem, hogy az állo-
mány körmözését évente két alkalommal célszerű elvégeznünk, 
közben pedig a sántákat is kezelni kell. Érdekes terület az egyes 
lábvégbetegségek gyógykezelése, melyet a tanfolyamon gyako-
rolhattunk. A csiszolókorong használatához kellő jártasságot is 
érdemes szereznünk.

Bogdán György: A hatékony munkához szükségünk van a meg-
tanult fogásokra, de ehhez jó szerszámok is kellenek, természete-
sen csiszológép is szükséges hozzá. Az egyes lábvégbetegségek 
tüneteinek elkülönítését még gyakorolni kell. Meg kell majd a 
munkámhoz legmegfelelőbb munkaszervezést és módszert is 
találnom.

Czunyi Roland: A lábvégbetegségek kezeléseit gyakorolhattam 
a tanfolyamon, ahogyan a holland típusú funkcionális köröm-
ápolást is. Lényeges munka szerintem is a sánta tehenek alkal-
mi kezelése, a lábfürösztés helyi kialakítása. Mindez valójában 
megelőző munka is, amit érdemes lesz az otthoni állományban 
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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

is rendszeresen elvégezni. Hasznos ismereteket szerezhettem a 
különböző szerszámok és csiszológép használata során is.

Dóczi Balázs: Úgy látom, hogy amit másoktól elvárok, azt én is 
meg kell tudjam ugyanúgy tenni, most éppen a csülökápolás te-
rületén. Törekedtem is arra, hogy az elméleti és gyakorlati anya-
got elsajátítsam a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt. Azért a 
gyakorlásra még szükségem lesz majd. Az utókezelések kiírását 
a telepirányítási rendszerünkben naprakésszé tesszük, gondolok 
itt pl. a DD-s esetekre a csülökápolást követő napokban, vagy 
éppen a talpfekélyesek félidős, majd 6 hetes ellenőrzéseire. A te-
hén későbbi mozgásából is megítélhető, hogy kigyógyult-e adott 
lábvégbetegségéből, amit érdemes majd figyelemmel kísérnünk.

Földvári Imre: A csülökápolást követő kezeléseket, ellenőrzé-
seket én is fontosnak tartom, ugyanúgy, mint ahogyan a teljes 
állomány időszakos, vagy éppen folytonos funkcionális körmö-
zését is. Mindez a szakismereteken kívül persze gyakorlatot is 
kíván, de a megfelelő munkaszervezés nem hagyható figyelmen 
kívül, hiszen a telepünkön több, más munkát is végzünk napon-
ta, pl. szaporodásbiológiai munkákat és így tovább, ezért ebbe 
a napi rendszerbe kell jól beilleszteni a csülökápolást is hatéko-
nyan.

Horváth Imre: Nemigen volt ebben a számomra új munkában 
korábban sem gyakorlatom, sem alaposabb ismereteim, ezért a 
különböző feladatokkal a tanfolyam kezdetétől küzdenem is kel-
lett, hiszen azokat el kellett végeznem a többiekkel együtt. A gya-
korlás azt hiszem sokat jelent mindig, minden munka megisme-
résében, amit a tanfolyamon is tapasztaltam a lábvégápolásban. 

A gyakorlással, az ellenőrzések mellett, azt hiszem én is előre 
haladhatok majd.

Kurucz Imre Dániel: Lovaim körmözését már el tudtam ko-
rábban végezni, amihez kissé hasonló a tehenek körmözése is. 
Ezért nem volt ez a munka tőlem teljesen idegen és érdekes-
nek is találtam. Még a lábvégbetegségek ismereteiben is lehetett 
némi összehasonlítást tenni a két állatfaj ápolásában. A csülök-
ápolásban a csiszolókorongot hatékony szerszámnak tartom és 
azt is fontosnak tartom, hogy jól szervezzük a funkcionális- és 
gyógyító körömápolási teendőinket, beleértve természetesen a 
visszakezeléseket is.

Ottlakán László: Hasznos volt, hogy a megszerzett ismereteket 
a gyakorlatban is kipróbálhattam, de persze a nagyobb jártasság-
hoz több gyakorlás és tapasztalat kell majd. Nem idegen tőlem 
ez a feladat, érdekesnek is látom, de meg kell találnom hozzá a 
tanfolyamon javasolt eszközöket, késeket, fogót és csiszoló gépet 
a megfelelő koronggal együtt, hogy hatékonyabb munkát végez-
hessek. A tanfolyam jó indulást adott mindehhez számomra is.

Varga Balázs Lajos: A tanfolyam alkalmat jelentett nekem egy 
eddig kevésbé ismert ápolási munka megismerésére és gyakor-
lására is. Különösen a különböző lábvégbetegségek tüneteinek 
elkülönítése, felismerése volt érdekes, amihez megfelelő szem-
léltetést is kaphattunk. Az évente két állománykörmözés közötti 
időszakos kezelések tulajdonképpen az időnként megsántuló te-
henek gyógykezelésére valók, amit majd törekszem megfelelő 
szervezéssel elvégezni. Ebben a munkában a sánták kikezelése 
szerintem is fontos feladat.



A tejelő szarvasmarha tartók régóta küzdenek az 

alacsony tej felvásárlási árakkal, emiatt is szükséges 

minden lehetőséget kutatnunk, melyekkel csökkent-

hetjük hatásait. Mivel a tej ára tőlünk függetlenül 

alakul, ezért foglalkozunk a tej előállítás költségei-

vel  és annak csökkentési lehetőségeivel, mivel ezen 

költségeket tudjuk befolyásolni. 

A teljes önköltség közel fele a takarmány/takar-

mányozási költség, amelyben a saját termelésű 

tömegtakarmányok nagy hányadban szerepelnek. 

A hazai receptúrák alapját képező a kukorica szilázs 

használatával a költségek közel negyedére lehet 

közvetlen hatásunk.

140 000

120 000

100 000

40 000

60 000

80 000

20 000

0 65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115

2013 2014 2015 2016

felvásárlás felvásárlási ár
tonna Ft/kg

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI.

€ €

forrás: http://www.tejtermek.hu/hasznos/piaci-es-ar-adatok

LGAN silókukorica      Több tej, kevesebb önköltség

A mai modern nemesítés nem a magas zöldtermést 

tartja szem előtt. A sok éves tapasztalatunkkal és a 

tejelő szarvasmarhák igényeinek kielégítésére való 

törekvésünkkel, magas takarmányozási értékű siló-

kukorica hibrideket tudunk előállítani. 

A szárazanyag termés, energiatartalom valamint a 

szilázs emésztőrendszerben történő hasznosulása 

egyaránt hatással vannak a tejtermelés gazdasá-

gosságára, a tejtermelés növelésére, az önköltség 

csökkentésére.

     
 

A Limagrain egy új rendszert vezet be az ún. LGAN Milk+, 

mellyel a silókukorica hibridek értékelése egyszerűbbé 

válik. Ezzel meghatározható egy silókukorica hibrid 

hektáronkénti tejtermelő képessége. 

A rendszer a MILK 2006 modellen alapszik (University of 

Wisconsin Shaver és mtsai, 2003, revízió 2006) és számol 

az elfogyasztott takarmány mennyiségével, energia bevi-

tellel és ezeket átszámolja megtermelt tej mennyiségre.

Az LGAN Milk+ egy egyszerű rendszer, mely a kuko-

rica hibrideket értékeli hektáronkénti szárazanyag 

termésük és keletkezett szilázs takarmányozási ér-

tékének figyelembe vételével. Tehát a minőség és 

mennyiség is kifejezésre kerül hektáronkénti meg-

termelt tej mennyiségben vagy árbevételben.

Az LGAN hibridek előnye 2011-2015 időszak kísérle-

teiből származó adatokkal számolva 2800 kg tej/ha, 

ezen kísérletek legrosszabb hibridjéhez képest.

A jelenlegi alacsony 70 Ft/liter felvásárlási árral is kal-

kulálva, az LGAN hibridek előnye akár 196.000,- Ft-ot is 

lehet hektáronként. 

Mindez annak a nemesítési folyamatnak köszönhető, 

melyben a Limagrain a termés mennyiségét és annak 

minőségét - különös tekintettel a rostok emészthetősé-

gére – kombinálja. 

A sok éves kísérleteink pozitív eredményei illetve ha-

zai termelők üzemi gyakorlata és mutatóik bizonyít-

ják, hogy ez az LGAN garancia a legjobb választás. 

Perczel Péter

LGAN szakértő

Hogyan? 

Felvásárlás, és felvásárlási ár Magyarországon
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tékének figyelembe vételével. Tehát a minőség és 

mennyiség is kifejezésre kerül hektáronkénti meg-

termelt tej mennyiségben vagy árbevételben.

Az LGAN hibridek előnye 2011-2015 időszak kísérle-

teiből származó adatokkal számolva 2800 kg tej/ha, 

ezen kísérletek legrosszabb hibridjéhez képest.

A jelenlegi alacsony 70 Ft/liter felvásárlási árral is kal-

kulálva, az LGAN hibridek előnye akár 196.000,- Ft-ot is 

lehet hektáronként. 

Mindez annak a nemesítési folyamatnak köszönhető, 

melyben a Limagrain a termés mennyiségét és annak 

minőségét - különös tekintettel a rostok emészthetősé-

gére – kombinálja. 

A sok éves kísérleteink pozitív eredményei illetve ha-

zai termelők üzemi gyakorlata és mutatóik bizonyít-

ják, hogy ez az LGAN garancia a legjobb választás. 

Perczel Péter

LGAN szakértő

Hogyan? 

Felvásárlás, és felvásárlási ár Magyarországon

2017_lgan_PRcikk_2old.indd   2-3 2016.11.03.   23:13:29
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A paratuberculosis (Johne-betegség) a Mycobacterium avium 
subsp. paratuberculosis (MAP) baktérium által előidézett lassan 
kifejlődő, de élethosszig tartó idült bélgyulladás. Végső for-
májában súlyos lesoványodással járó hasmenés, amely az állat 
szervezetét gyengítő tényezőként hajlamosít további betegsé-
gekre (mastitis, szaporodásbiológiai zavarok stb.). 
A termeléskiesés és az idő előtti selejtezés miatt jelentős közvet-
len és közvetett gazdasági veszteség forrása.
A betegség kérődző állatokban fordul elő, ezek közül is leg-
inkább szarvasmarhában okoz károkat. Hosszú évek óta vita 
tárgyát képezi, hogy a MAP tekinthető-e az ember Crohn-
betegsége elsődleges kórokozójának. Bár az ezt igazoló adatok 
ellentmondásosak, mára általánosan elfogadottá vált, hogy a 
MAP jelenléte nem kívánatos az élelmiszerekben. A szarvas-
marhák paratuberculosistól való mentesítése számos országban 
nem csupán a gazdasági veszteségek csökkentése, hanem köz-
egészségügyi szempontok miatt is elvárt. Esetenként államilag 
irányított és támogatott program keretében zajlik.
A paratuberculosis kórokozója (más mycobacteriumokhoz, pl. a 
tbc kórokozójához hasonlóan) lassan szaporodik, azonban rend-
kívüli mértékben ellenálló, és a környezetben akár évekig élet-
ben maradhat.
A fertőzött és megbetegedett állatok kezelése nem lehetséges, 
fertőzött állományban a veszteségek mérséklése a tartási tech-
nológia és takarmányozás optimalizálásával, a mentesítés kizá-
rólag az új fertőzések megelőzésével és a fertőzött állatok selej-
tezésével érhető el.
A betegség tüneteinek (hasmenés) kialakulása – kísérleti tapasz-
talatok szerint – vakcinás védelemmel csökkenthető, azonban a 
védőoltás nem nyújt teljes védelmet a baktériumürítés ellen, így 
mentesítés céljára nem használható. Tekintettel arra, hogy a vé-
dőoltás fals-pozitív reakciókat okozhat a gümőkór felderítésére 
irányuló tuberkulin bőrpróbában, annak használata a legtöbb or-
szágban – hazánkat is beleértve – nem engedélyezett.
A paratuberculosis elleni sikeres védekezéshez ismerni kell a 
diagnosztikai lehetőségeket, a vizsgáló módszerek korlátait, va-
lamint azokat a technológiai lépéseket, amelyekkel az állomány 
fertőzöttsége alacsony szinten tartható, illetve csökkenthető.

Általában a diagnosztikai lehetőségekről
Jóllehet számos, különböző elven működő vizsgáló módszert 
fejlesztettek ki a paratuberculosis élő állatból történő kimutatá-
sára, ezek közös jellemzője, hogy csak a fertőzött állatok egy 
részét (5-50%) képesek azonosítani. Ráadásul a szarvasmar-
hák gyakran vesznek fel a környezetből (pl. a takarmánnyal) 
nem kórokozó, de közeli rokon mycobacteriumokat, amelyek 
a szervezetet áthangolhatják és téves pozitív reakciót okoz-
hatnak. Emiatt a fertőzött és társaikra veszélyt hordozó, bakté-
riumürítő állatok költséghatékony azonosítására több módszer 
kombinálása javasolt.

I. A vérben lévő ellenanyagok vizsgálatán alapuló ún. sze-
rológiai módszerek: hátrányuk, hogy a fertőzés korai 
szakaszában csak ritkán adnak pozitív reakciót, ezért 
a betegség lefolyását is figyelembe véve, elsősorban 2 
évesnél idősebb állatok állományszintű szűrővizsgálatára 
alkalmasak. A szerológiai vizsgálatok viszonylag nagy 
valószínűséggel mutatják ki a fertőzést előrehaladott, 
klinikai tüneteket (hasmenést) mutató állaton, azonban 
a tünetmentes, de baktériumürítő (szubklinikai) egye-
dek 50-75%-a negatív reakciót ad. Ennek ellenére – a 
kedvező ár miatt – előszeretettel használják e teszteket a 
fertőzött állatok felderítésére. A rendszeresen (félévente) 
ismételt szerológiai vizsgálat több éves időszak alatt al-
kalmas lehet a kórokozót ürítő állatok gyérítésére, azon-
ban a kizárólag erre alapozott selejtezés csak nagyon 
hosszú idő alatt (5-10 év) vezet mentességre, a kezdeti 
(magas) prevalencia függvényében. 

II. A fehérvérsejtek működésén alapuló (ún. celluláris) im-
munitás vizsgálata: a gümőkór vizsgálatában elterjedt 
módszerek tartoznak ide, mint az allergiás bőrpróba és 
a gamma-interferon teszt. Speciális antigént alkalmazva 
segítséget nyújthatnak a fertőzött állatok korai felderíté-
sében, de széleskörű használatuk nem nyert létjogosult-
ságot. 

III. Bélsárból történő baktérium-kimutatás: a fertőzött ál-
latok túlnyomó része időben változó intenzitással üríti a 
kórokozót, ami az egészséges egyedek fertőzésének for-
rása. Az ilyen állatok kimutatása, elkülönítése és selejte-
zése fontos része a gyérítési-mentesítési kampányoknak.
a. Pillanatnyilag a legalacsonyabb költségű vizs-

gálat a bélsárból készült kenet mikroszkópos 
vizsgálata. Sajnálatos módon ezzel a módszerrel 
csak a nagy mennyiségű kórokozót ürítő (ún. szu-
perürítő/supershedder), rendszerint már hasme-
néses tüneteket mutató állatok azonosíthatók, 
szubklinikai egyedek állományszintű szűrővizsgá-
latára nem alkalmas. A bélsárban előforduló más 
mycobacteriumok miatt fals pozitív eredményt is 
adhat.

b. Baktériumtenyésztés: hatékony vizsgáló módszer, 
ennek ellenére a tünetmentes állatoknak csak mint-
egy felét lehet egyetlen bélsárvizsgálattal azonosíta-
ni. Hátránya költségessége, és a meglehetősen hosz-
szú (4-10 hónap) vizsgálati időtartam, ami jelentős 
akadálya gyakorlati használatának. Az egyedi bél-
sárminták ötösével pool-ozhatók. Ezzel csökkenthe-
tők a költségek, de magas prevalencia esetén nem 
hasznos módszer a fertőző egyedek azonosítására, 
mivel a pool-ok többsége pozitív lesz.

c. A kórokozó kimutatása nukleinsav alapú PCR 
módszerrel: e modern eljárás céljára kifejlesztett 
real-time PCR kitek érzékenysége elérheti a bakteri-
ológiai tenyésztés hatékonyságát.

A PTB-fertőzöttség jelentős gazdasági veszteséget hordoz 
magában
Miért érdekes az egy tehenészet számára, hogy állománya PTB 
fertőzött-e és a prevalencia (fertőzöttségi arány) mekkora?
(Részletes forrásként kiváló Fodor és mtsai Holstein Magazin 
2013. 6. számában megjelent cikke. Szerk.)

Amit a Paratuberculosis elleni védelemről tudni akarsz…
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Pontokba szedve a lényeg a következő:

•	 A szubklinikai PTB is tejtermelés csökkenést okoz. A 
termelés csökkenés mértéke egyenes arányban áll a 
fertőzöttség (baktériumürítés) valamint az ellenanyag 
ELISA pozitivitás mértékével.

•	 A PTB csökkenti a tehén hasznos életteljesítményét, 
mert növeli a selejtezés kockázatát.

•	 A PTB-vel fertőzött egyedek szaporodásbiológiai mu-
tatói rosszabbak a nem fertőzött egyedekénél.

•	 A PTB-vel fertőzött egyedek hajlamosabbak a tőgy-
gyulladásos megbetegedésekre.

•	 A PTB klinikai megnyilvánulása csökkenti a vágóérté-
ket (lesoványodás).

•	 Mivel a klinikai beteg egyedeket előbb-utóbb selejtezni 
kell, ez megakadályozza az állomány genetikai előre-
haladását (ezáltal a termelés növekedésének lehető-
ségét), mert a létszám fenntartása miatt nem lehet az 
egyébként termelési szempontból selejtezendő egye-
dektől megszabadulni.

A PTB figyelmen kívül hagyása (nincs védekezési stratégia) az 
általa okozott veszteségek folyamatos növekedését eredményezi 
évről évre, ahogyan a fertőzöttség terjed az állományban.

(Jánosi Szilárd)

Vizsgálati programjaink
Bármilyen vizsgálatnak csak akkor van értelme, ha utána intéz-
kedés történik.

I. Paratuberculosis súlyosságának telepi felmérése
II. Paratuberculosis ELISA ellenanyag vizsgálat – 

akkreditált
III. Paratuberculosis diagnosztika PCR 

Paratuberculosis súlyosságának felmérése
Az országban egyedüliként a mi laboratóriumunk kínál olyan 
kontroll programot, melynek lényege a környezeti mintákból 
történő MAP baktériumok kimutatása RT-PCR technikával és 
a két évesnél idősebb tehenek szerológiai vizsgálata ELISA 
technikával. A környezeti minták kiválasztásánál a betegség jár-
ványtanát vettük figyelembe, azt a tényt, hogy a fertőződés leg-
gyakrabban borjúkorban történik szájon át, a félévesnél idősebb 
állatok fertőződése ritka.

A felmérés során a következő minták kerülnek bevizsgálásra:
1. Környezeti minták vizsgálata PCR technikával:

- árutej, mint tanktej
- borjúitatásra használatos tej, mint tanktej
- itatásos borjak vödréből vett ivóvíz minta
- elletőből származó alom
- fejőház felhajtóján gyűjtött bélsár

2. Vérminták szerológiai vizsgálata MAP ellenanyagok 
kimutatására: 
A két évesnél idősebb tehenek 10%-ából, de legalább 
50 egyedből.

Az egyedek kiválasztásának szempontjai, „gyanús” kategória:
- > 2 ellésszámú tehenek
- hasmenéses tehenek
- csökkenő tejtermelésű tehenek
- megfelelő takarmányozás mellett is soványodó 

tehenek
- korábban tuberculin próbában reagáló tehenek

A vizsgálat eredményének értékelése:
A környezeti és a vérminták eredményeinek együttes értékelése 
alapján megbecsüljük a fertőzöttség arányát, és meghatározzuk a 
PTB mentesítéshez szükséges program menetrendjét.  Míg az ál-
lományban a paratuberculosis fertőzöttség súlyossága a klinikai 
tünetek alapján nem megállapítható, az egyéb diagnosztikai eljá-
rások bizonytalanok, illetve hosszadalmasak, az általunk végzett 
állományszintű előzetes felmérő vizsgálat az egyetlen gyors és 
hatékony módszer, mely lehetőséget ad a PTB fertőzöttség la-
boratóriumi eredményekkel igazolt feltárására, és az ezt követő 
mentesítési program megkezdésére. 

Az ELISA ellenanyag vizsgálatok elszámolhatóak a 148-as 
rendelet terhére.

 Paratuberculosis ELISA ellenanyag vizsgálat, állományszű-
rés
Abban az esetben, ha ismert a telep státusza és a telep fertőzött 
a paratuberculosis kórokozójával, javasolt évente egy alkalom-
mal az éves vérvételekkel egybekötötten egy állományszintű  
paratuberculosis ELISA ellenanyag vizsgálat. 
Az éves vizsgálatot követően a szárazraállításkor vett vérminták 
ELISA ellenanyag vizsgálatával tudjuk tovább szűrni a magas 
ürítő egyedeket.

Paratuberculosis diagnosztika PCR vizsgálattal
A bélsár PCR vizsgálata alkalmas a ténylegesen ürítők kimu-
tatására, pozitív eredménye alapján az érintett egyed a legsúlyo-
sabb besorolás alá esik (azonnali teljes elkülönítés vagy selejte-
zés). Magas szeroprevalencia esetén a PCR a legjobb módszer 
a szeropozitív állatok további vizsgálatára, ami megalapozza a 
selejtezést.
A PCR állományszűrésre is használható, hiszen nem ritkán 
szeronegatív állatok is lehetnek ürítők, a PTB sajátos – diag-
nosztikai szempontból rendkívül kedvezőtlen – kórfejlődése 
miatt.

Állományszűrés esetén a költségek csökkentése érdekében fel-
merülhet az ötösével poolozott bélsárminták  PCR-vizsgálata. 
Ez akkor lehet hasznos, ha a prevalencia 10% alatti. Magasabb 
arányú ürítés esetén csaknem minden pool pozitív lehet, ami az 
egyedileg ismételt vizsgálatokkal együtt nem jár költségcsökke-
néssel.
A PCR gyakran a teljesen tünetmentes, szeronegatív ürítőket is 
kimutatja.
A vizsgálat költségeiről egyeztetés után tudunk árajánlatot adni. 
Az ELISA ellenanyag vizsgálatok cégünkön keresztül is el-
számolhatóak a 148-as rendelet terhére.

Induljon el a Paratuberculosis mentesítés útján velünk!
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TOVÁBBI TERMÉKEINKKEL, AJÁNLATAINKKAL KAPCSOLATBAN KERESSE ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKTANÁCSADÓINKAT:

KOMBINÁLT RETARD BENDŐPUFFER 

Magasabb tejtermelés, 
erősebb immunrendszer

Litha +pH

A felvett takarmány szénhidrátjaiból a bendőben illózsírsavak 
szintetizálódnak, melyek különböző mértékben csökkentik a pH 
értéket. Az abraktakarmányok fermentációja során főleg tej-
sav és acetát keletkezik, mely illózsírsavak savas irányba tolják a 
bendő kémhatását. A LITHA PH+ RETARD BENDŐPUFFER időben 
elhúzódó módon hat, így a bendő kémhatása folyamatosan 
az optimális (pH 6,2-6,6) tartományban mozog. Használatával 
csökken az anyagcsereforgalmi megbetegedések kialakulása, 
és azok káros következményei.     
   
A Litha pH+ több, egyenként is hatásos (Calseagrit, Magnézium- 
oxid, Nátrium-bikarbonát) bendőpuffer kombinációjaként a takar-
mányfelvételt követően fokozatosan kezd oldatba menni, így hosz-
szabb ideig fejti ki pH csökkentő hatását. 

Kevesebb anyagcsereforgalmi megbetegedés 
Javul a növényi sejtfalbontás, fokozódik a bendőbaktériumok
fehérjeszintézise, javul az energiaellátás. Fokozódik a N anyag-
csere, az ammónia bendőből való felszívódása. Jobb lesz a 
takarmányok bendőbeli lebontása, a takarmányértékesítés.

Magasabb termelés, jobb beltartalom 
A takarmányfelvétel emelkedése, a bendő-mikroorganizmu-
sok számára kedvező életfeltételek, a jó takarmányértékesítés 
együttes hatására emelkedik a tejtermelés és a tej beltartalma.

Erősebb immunrendszer   
Az optimális bendőélet fenntartása mellett a Litha pH+ 
magas cink, szelén, réz tartalma fokozza a szervezet védekező 
rendszerét, csökkenti a tőgy és lábbetegségek kialakulásának 
kockázatát. 

Javuló szaporodásbiológia  
A magasabb szárazanyag felvétel, a jobb emésztés, az energia-
hiány csökkentése, és a magas mangán, cink, kobalt és jódtarta-
lom segíti az ellés utáni méhinvolúciót, és a gyors újravemhesülést. 
 

Kísérletek bizonyítják, hogy a Litha pH+ 
hatására a takarmányfelvételt követően sem 

csökken a bendő pH értéke 6,2 alá, 
ezzel optimális életteret biztosít a 

bendőbaktériumok számára, javítja 
a takarmányértékesítést, 

növeli a tejtermelést, csökkenti 
az anyagcsere-forgalmi 

megbetegedések előfordulását.

• TAKARMÁNYOZÁSI JELENTŐSÉGE • HATÁSMECHANIZMUSA
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Előfordulás
csökkenése % 13 TENYÉSZET ÖSSZESÍTŐ 

VIZSGÁLATA
(14666 tejelő, holstein-fríz és 

jersey tehén, ebből 933 (6,4%) 
Immunity+ genetikával)

2015. december  - S.Larmer

Dr. Bonnie Mallard. az immungenetika professzora
Guelph-i Egyetem, Kanada

Az Immunity+ egy olyan egyedülálló termék a piacon, ami a világ minden táján arra készteti 
a tejelő szarvasmarha tenyésztőket, hogy cégünket válasszák genetikai partnerként. A 
technológia hátterében nemcsak elméleti, azaz több mint 20 évnyi kutatás, és száznál is 
több rangos tudományos folyóiratban publikált immunogenetikai tanulmány, hanem 
gyakorlati kutatás és tesztelés is áll.
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VIZSGÁLATA
(14666 tejelő, holstein-fríz és 

jersey tehén, ebből 933 (6,4%) 
Immunity+ genetikával)

2015. december  - S.Larmer

Dr. Bonnie Mallard. az immungenetika professzora
Guelph-i Egyetem, Kanada

Az Immunity+ egy olyan egyedülálló termék a piacon, ami a világ minden táján arra készteti 
a tejelő szarvasmarha tenyésztőket, hogy cégünket válasszák genetikai partnerként. A 
technológia hátterében nemcsak elméleti, azaz több mint 20 évnyi kutatás, és száznál is 
több rangos tudományos folyóiratban publikált immunogenetikai tanulmány, hanem 
gyakorlati kutatás és tesztelés is áll.
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Szaporodásbiológiai alapismeretek IV.
Dr. Látits György

nyugalmazott egyetemi docens, SZIE, KE

A tejelő nőivarú szarvasmarha ivari életét, annak hormonális 
hátterét végigkövető cikksorozatunk utolsó részéhez érkeztünk, 
mely egy ciklus körforgásának utolsó fejezete is egyúttal. Látits 
dr. gyakorlatias hozzáállása reményeink szerint azok számára is 
érthetővé tette a folyamatokat és azok összefüggéseit, akik ko-
rábban nem foglalkoztak részletekbe menően a szaporodásbio-
lógia szépséges tudományágával. (Szerk.)

A tehén előkészítése az ellésre
A tehén ellésre történő elő-, illetőleg felkészítése számos és 
komplikált szempontot figyelembevevő és mérlegelő feladata 
az állattenyésztőnek. Az ellésre előkészítés fogalomkörébe 
tartoznak mindazon beavatkozások, amelyek az ellést megelőzően 
a vemhes tehénnel történnek. Ezeknek a beavatkozásoknak 
aláhúzott célja az, hogy az ellés, az azt követő involúció, 
majd az újabb laktáció szabályosan, szövődménymentesen és 
gazdaságosan alakuljon.
Napjainkig is vitatott és alapjaiban meg nem oldott területe 
ez a szarvasmarha-tenyésztésnek. Még inkább megosztotta a 
véleményeket az intenzív tejelő fajták széleskörű elterjedése. 
Egységes vélemény alakult ki abban a vonatkozásban, hogy 
az ellést követő újabb laktációra való előkészítés eredményes-
sége nagyobb részt a takarmányozás, a tartás módjának helyes 
megválasztásától függ. Egységes vélemény alakult ki abban a 
vonatkozásban is, hogy a stresszmentes tartás és elhelyezés, a 
jártatás, méginkább a legeltetés egyértelműen jótékony hatású. A 
takarmányozást illetően – főleg annak mennyiségi oldalát nézve 
– viszont ma sincs igazán egyetértés. 
Valójában a különböző, tejtermelésre alapozott takarmányozá-
si módok igazából nem is a fajták és típusok közötti igényeket 
elégítik ki annak ellenére, hogy ez lenne hasznos és célrave-
zető. Gondolok itt elsősorban a magyartarka és a holstein-fríz 
tehenek eltérő anyagcsere típusára, és az ebből adódó külön-
böző előkészítési igényekre. Amint azt Becze (1981) foglal-
ta össze, a borjú életben maradása, valamint a tehén mielőbbi 
újravemhesülésének szempontjából legdöntőbb az ellés és az 
ellést megelőző időszak. Ekkor mennek végbe az anyaállatban 
mindazok az élettani változások, amelyeknek a takarmányo-
zással és a tartási körülményekkel való szoros összefüggését 
nem lehet kétségbe vonni. Elsősorban gondolok itt a szülőutak 
szükséges beszűrődésére, de a medencei szervek egyáltalán nem 
szükséges elzsírosodására, vagy az egész medencei tájék ellésre 
történő átalakulására, a bendő- és béltartalom, a megnövekedett 
méh térarány változására a hasüregben. Gondolni kell azonban 
még a neuro-hormonális állapot szabályos vagy rendellenes 
változására, az anyagcsere átállására, szubklinikai elváltozások 
esetleges fellobbanására, valamint fokozott toxinérzékenység-
ből eredő toxikózisok kialakulására. Szerencsésen egybeeső 
folyamat viszont az, hogy az élettani változások zavartalanságá-
nak biztosítása egybeesik az elléskörüli kóros folyamatok (ellési 

bénulás, ellés előtti vizenyő, toxikózis, ketózis) prevenciójával, 
megelőzésével.
Ezeket élettanilag végiggondolva és értelmezve következhet a 
gyakorlati és hétköznapi kérdés: vajon milyen elveket követve 
célszerű összeállítani az ellés előtt álló anyaállat takarmányát?
Az anyaállat takarmányának minőségi összeállításakor a kö-
vetkező elvek legyenek különösen szempontosak: Az anyaál-
lat számára ajánlott a kalorikusan visszafogott, de a megfele-
lő aminosavakkal ellátott, makroelemeket optimális arányban, 
mikroelemeket a szükséges mennyiségben tartalmazó, lehetőleg 
természetszerű – vagy legalább már megszokott – takarmány 
biztosítása.
Ilyen módon elkerülhető, hogy az elléssel egyébként is együtt 
járó traumát még a bendőnek a takarmányváltoztatásából eredő 
esetleges „üzemzavarai” is tetézzék.
A tehén ellésre történő élőkészítése során általánosan ajánlhatók 
a következő szempontok fegyelmezett betartása:
1. Mintegy két hónapos szárazonállás.
2. Még a laktáció alatt, de annak vége felé már célszerű elkez-

deni az egyenleges előkészítést akkor, ha az állat csökkent 
kondíciója ezt indokolttá teszi.

3. Ajánlatos az ellést megelőző kéthetes időszakban megemelt 
foszfor-ellátással egy szűk 1:1 vagy 1,5:1 Ca:P arány beál-
lítása

Az ezen a területen végzett kutatások és vizsgálatok eredményei, 
de a széleskörű gyakorlati tapasztalatok is arról adnak számot, 
hogy valójában a kéthónapos szárazonállási időtartam eseten-
ként módosítható anélkül, hogy ez a tehén következő laktáci-
ójában a tejtermelés nagyságát, vagy esetleg a borjú születési 
testsúlyát látványosan befolyásolná.

A szárazonállás időtartamának hosszát nagy szakmai körültekin-
téssel, és az állat egyediségére, állapotára utaló jelek alapján az 
alábbi szempontok szerint célirányos meghatározni. Ezek:

– Az anyaállat tápláltsági állapota.
– Az életkor (fiatal tehenek esetében 60, idősebb állatok 

esetében 50 nap körüli időtartam ajánlható).
– A tejtermelés nagysága; a nagy tejtermeléssel álta-

lában együtt járó gyenge kondíció esetén a 60 napos 
szárazonállás feltétlenül szükséges.

– A takarmányozás mennyiségi és minőségi színvonala. 
Amennyiben a takarmányozás mind mennyiségileg, mind 
minőségileg az egész laktációs idő során optimális volt, 
úgy a szárazonállás ideje, ha szükséges, csökkenthető.

A napi takarmányadag mennyiségét így célszerű meghatározni, 
hogy az fedezze a létfenntartás és a vehemépítés, valamint, ha 
szükséges az állat kondíciójavítás igényét.
Az előző elvektől eltérő lehet az a nézet és előkészítő gyakorlat, 
amely során az utolsó hónapban az ún. „húzó” hatású abrakete-
téssel a következő laktációt igyekeznek megalapozni, töretlenül 
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megindítani. Ámde mind az idevonatkozó szakirodalmi adatok, 
mind pedig a gyakorlati megfigyelések arra engednek következ-
tetni, hogy a szárazonállás alatti, ellés előtti túlzottan bőségesen 
takarmányozás, a túlzásba vitt fehérje-ellátás, a sok abrak eteté-
se általában sem a tejtermelésre, sem az ellésre, de az azt követő 
involucióra és szervizperiódusra sem kedvező hatású. Az inten-
zív takarmányozás egyenesen káros is lehet, pl. májártalmak 
(zsírmáj) miatt. Az átlagosnál kisebb tejtermelésű tehenek elhíz-
nak és létrejön az ún. „kövértehén szindróma”. A „kövére tehén” 
fogalomkörébe tartoznak a kevés tejet termelő, jól takarmányo-
zott, vagy az erőszakosan több takarmányt felvevő állatok. Ezek 
vagy már korán elapasztanak, vagy kevés tejtermelésük miatt 
már nem érdemes őket fejni.
A kövér tehén ellése során általában több a komplikáció, 
gyakrabban alakul ki az ellést követően hosszabban involúció 
zsírmobilizációs zavar, ketózis, szubklinikai ketózis, gyakran 
késik az első teljes értékű ivarzás, és meghosszabbodik a szer-
vizperiódus. Általában amikorra az állat a többszöri termékenyí-
tés után vemhesül tejtermelése már alig van, de érdemtelenül 
újra több takarmányhoz juthat, mint amennyi részére optimális 
lenne. Ez az ördögi kör általában az idő előtti selejtezéssel, és 
meglehetősen drágán – sok takarmány, sok gyógyszer- és sper-
mafelhasználás, kevés termelés, rossz szaporodási mutatók 
– zárul. Ezeknek az állatoknak általában csökken az ellenálló 

képességük a fertőzésekkel vagy stressz-hatásokkal szemben. 
Súlyveszteségük legtöbbször az ellést követő két hétben – a lak-
táció kezdetén – lényegesen nagyobb, mint a mérsékeltebben 
takarmányozottaké. A túlkondícióban levő fejős tehenek az ellés 
után érthetően jelentkező étvágytalanság miatt pár napos, csök-
kent tápanyagfelvételen túl kevesebb takarmányt fogyasztanak, 
az úgymond „tudatosan elégtelenül táplált” társaiknál.
A takarmány transzformáció a vemhesség alatt és a tejtermelés 
első harmadában a leghatékonyabb. Minthogy az ellés után gya-
korlatilag már nem fenyegetnek a bőséges táplálkozás miatti kü-
lönböző ellési komplikációk, valamint az ásványianyag-forgalmi 
zavarok veszélyei, ezért az állatokat ebben az időben már akár ad 
libitum, vagy a pillanatnyi tejtermelésük alapján akár a megérde-
melt mennyiségen is jóval felül lehet etetni. A bővebb tejtermelés 
céljából ezzel az előre etetéssel segíteni lehet az állatokat a napról-
napra növekvő tejtermelésükben egészen a laktáció csúcspontjáig.
A nagy tejtermelésű, az ún. önfeláldozó típusú fajták és 
egyedek energiaszükségletét azonban még maximálisan bőséges 
takarmányozással sem lehetséges termelésük csúcspontján teljes 
mértékben kielégíteni. Ez a termelés határ kb. napi 30 kg tej. Az 
ilyen állatok már a laktációjuk elején jelentős energiadeficitbe 
kerülnek (Becze et al. 1990).

A fokozottan nagymennyiségű abraketetés állategészségügyi, 
szaporodási és nem utolsó sorban gazdaságossági hátrányai 
könnyen követhetők, ellenőrizhetők. Gyakran észrevétlenül ma-
radnak viszont azok a burkolt előkészítési hibák, amelyeket az 
előkészítés alatt álló egyedek, csoportok gyakran nem megfelelő 
differenciáltsága okoz. Ilyen lehet a bőséges takarmányozással 
szembeni viszonylag rövid laktáció vagy alacsony szintű tejter-
melés, s mindezek következménye: nehézellés, rossz involució, 
puerperiális, patológiás elváltozások.
A vemhességi idő vége felé a placenta fokozott ösztrogénter-
melésének hatására fokozódik az aminosavak és a nagy ener-
giatartalmú foszfátok (ATP, keratinfoszfát) beépülése a méh-
izomzatba. Ez az energia-felhalmozódás fontos előkészület már 
az ellésre, majd az azt követő involúcióra. Ha ekkor a foszfát 
beépülés hiányos és nem elégséges, úgy később nagyobb ellési 
komplikációk is jelentkezhetnek.
A vemhesség utolsó hónapjában vitamin és ásványianyag-ki-
egészítés is szükséges. Fontos, hogy a Ca:P arány az egyéb-
ként 3:1 helyett 1,5:1 arányra szűküljön. Ez a leszűkült Ca:P 
arány az állatban relatív Ca hiányt jelez, aminek hatására a 
mellékpajzsmirigy érzékenysége és működése fokozódik és 
a meginduló hormontermelésével (parathormon) mobilizálni 
képes a csontok Ca tartalékait éppen akkor, amikor az ellést 
követően a tejelválasztás kezdetekor a keringésben levő Ca 
koncentrációja hirtelen lecsökken (az ellési bénulás megelő-
zése). A relatív Ca hiány fokozott P bevitellel érhető el, ez 
egyszerűen korpaetetéssel, vagy ásványianyag premixek adá-
sával lehetséges.
A Ca és P felszívódása és beépülése a D-vitamin ellátottság 
függvénye is. Istállóban tartott állatoknál általában D-vitamin 
kiegészítés szükséges. Az ellést megelőző mintegy 10 nappal 
adott D-vitamin jótékony hatású mind az ellési bénulás, mind 
a szubinvolúció prevenciójában. Az állat A-vitamin igénye is 
megduplázódik ekkor, indokolt ezért főleg tél folyamán 40-50 
ezer NE A-vitamin adása, vagy nagy karotin tartalmú takarmá-
nyok etetése.
A tehén ellésre való előkészítését úgy kell tekinteni, hogy az 
elsősorban nem annyira a következő laktációra, hanem sokkal 
inkább az ellésre és az azt követő involúció előkészületére irá-
nyuljon.
Az állattenyésztő feladata elsősorban olyan megfelelő és fő-
leg kivitelezhető módszer kialakítása, amely megfelel a fajta, a 
hasznosítási irány, a kondíció, az üzemi lehetőségek követelmé-
nyeinek.

A tehén ellése
Az ellés valójában a borjú megszületését jelenti, de tágabb érte-
lemben az ellés fogalomkörébe tartoznak még:

– az anyaállat felkészülése az ellésre,
– az elléssel kapcsolatos anyagcsere-folyamatok,
– morfológiai és hormonális változások,
– a magzatburkok távozása, az involúció megindulása.

Az ellés nagyon fontos történés az anyaállat életében, mert 
az újszülött világra jöttén kívül ez a rövid időszak alapvetően 
meghatározza:

– az anyaállat további sorsát,
– egészségi állapotát,
– az involúció lezajlását,
– az újraivarzást és fogamzást,
– a két ellés közötti idő hosszát, a további szaporodási cik-

lust, a hasznos élettartamot.
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Az ellést megelőző időszakra vonatkozó általános élettani és 
hormonális jellemzők így foglalhatók össze:

– A vemhesség ideje alatt az anyaállat szervezetében pro-
geszteron dominancia és szimpatikotónus alakul ki.

– A méh izomzatában nagy mennyiségű adrenalin halmo-
zódik.

– A méhnyak-csatorna zárt, a méh simaizomzata (hosszanti 
és körkörös) érzéketlen az oxitocinnal szemben.

– Az anyagcsere folyamatokban nincs lényeges változás, 
az idegrendszerben a szimpatikotónus ellenére viszony-
lagos nyugalom van.

Az ellés folyamatának beindulása előtti napokban megvál-
tozik az állat viselkedése jelezve ezzel a szervezetben zajló 
neurohormonális változások kezdetét.
Becze (1990) szerint az ellés megindulásában legfontosabb és 
alapvető szerepe a már érett és kifejlett magzat felől érkező im-
pulzusnak van. A magzati hipotalamusz-hipofizis, ACTH, mel-
lékvese rendszer útján nagy mennyiségű glükokortikoid érkezik 
az anyaállatba, amely kiűzi a méh receptoraiból a progeszteront, 
és ezáltal a progeszteron dominancia megszűnik. A szervezet-
ben viszonylagos progeszteron hiány keletkezik, aminek ha-
tására megindul a prosztaglandin (PgF2α) és az ösztrogén szint 
emelkedése. A prosztaglandin szint emelkedésének valódi oka 
igazából a lebomlásának a lelassulása, amely a vemhesség ideje 
alatt állandó és gyors volt. A magzati májban a vemhesség során 
keletkező nagy mennyiségű ösztrogén is aktivizálódik és ez is 
serkentőleg hat a prosztaglandin szintézisre.
Az ellés bonyolult neuro-endokrin szabályozásával kapcsolato-
san a gyakorlat számára a következők érdemelnek figyelmet:

– Az ellés önregulációs folyamat, amely a nyugalmi hely-
zetből magától és fokozatosan teljesedik ki és jut el újra 
a viszonylagos nyugalmi helyzetbe. Nem igényli az erő-
szagos gyorsítást; az első fájások kezdetétől számítva 
egy napon belül a tehén ellése szabályosnak tekinthető.

– Az ellés önregulációs folyamatát egyébként elindíthat-
ják nem kívánt időben nem kívánt hatások is. Ilyenek 
lehetnek: erőművi behatások, bakteriális, toxikus fo-
lyamatok, indokolatlan fizikai, gyógyszeres és hormo-
nális beavatkozások, az ACTH-mellékvese rendszeren 
át stressz körülmények (tartási, takarmányozási hibák, 
etológiai ártalmak), szélsőséges meteorológiai ártalmak.

Az önregulációs folyamat beindulása során – a progeszteron 
koncentráció alapos (kb. 50 %-os) csökkenését követően a 
prosztaglandin és az ösztrogén koncentráció markáns emelkedé-
sének hatására fokozatosan beindulnak a méh összehúzódások 
vagy előkészítő fájások. A méhkontrakciók kiváltója és irányító-
ja ebben a szakaszban a prosztaglandin, míg az ösztrogének ak-
tiválják az eddigi progeszteron gátlás alatt levő inaktív oxitocin 
receptorokat a méh sima izomzatában
Az ellés folyamata szakaszokra osztható:

– az előkészítő szakasz,
– a megnyílási vagy tágulási szakasz,
– a kitolás szakasza,
– az utószakasz.

Az előkészítő szakasz valójában már az ellést megelőzően meg-
kezdődik. Mind a szülőút, mind a péra és tájéka nagy fokban bő-
vérűvé válik, beszűrődik és nagymértékben tágulékony lesz. A 
tehén a viselkedésével és nyugtalanságával jelzi a már alapvető-
en átalakuló hormonális viszonyokat, az egész folyamat kezdetét.
A megnyílási vagy tágulási szakasz során a prosztaglandin sima-
izom összehúzó hatására eleinte gyengébben, de egyre erősödve 

és egyre rövidülő időközökkel beindulnak a méh összehúzódá-
sok az ún. előkészítő fájások. Általánosan jellemző a méhfal 
izomrostjainak összehúzódásai, valamint a méhnyak csatorna 
fokozatosa kitágulása. Az állat nyugtalansága tovább fokozódik, 
gyakran erőlködve kevés vizeletet vagy bélsarat ürít. Gyakran és 
ismételten lefekszik, majd felkel, időnként, mintegy segítséget 
várva bőg. Nem eszik, néha keveset iszik. Álló helyzetben farkát 
felemelve hátát púposítja. A megnyílási szakasz fájdalmait 
nyitófájásoknak nevezik. A sorozatos nyitófájások hatására 
a magzatburkok megindulnak a szülőútban a külvilág felé, 
fokozatosan és egyre jobban tágítva mind a nyakcsatornát, mind 
pedig az egész szülőutat.
A szülőút tágulékonyságában fontos szerepet játszó faktor az 
1926-ban Hisaw által kimutatott relaxin is, amelynek hatására 
a medencei széles szalagok és a méhnyak csatorna ellazulnak, a 
méhnyak ödémás lesz. Tehénben az ösztrogén csak a relaxinnal 
együtt képes ellazítani a nyakcsatornát. Csak mintegy zárójel-
ben jegyzem meg Beczére hivatkozva, hogy igazában a tehén 
ciklusa során is jelen van a relaxin, miután az ivarzáskor szintén 
megnyílik a méhszáj. A relaxin hozzájárul még a méh oxitocin 
érzékenységének szabályozásához is.
A nyitófájások hatására megjelenik a pérarészben először a 
kékesszürke, fénylő felületű, ún. vízhólyag, majd hosszabb-
rövidebb idő elteltével ezt követi a gyöngyházszerűen fénylő 
amniontömlő, benne a magzat lábaival. Ezt nevezik népiesen 
lábhólyagnak. A vízhólyag idő előtti megrepesztése nem ajánla-
tos. A lábhólyag megrepedésekor abból tojásfehérjeszerű, kissé 
sárgás, nyúlós folyadék, a valódi magzatvíz ürül. Jelentős szere-
pe van a szülőút tágításában és sikamlóssá tételében.
Az ellés kitolási szakasza akkor kezdődik, amikor a magzat már 
beigazodva, beszorult a medencebejárat csontos gyűrűjébe. 
Minden bizonnyal a magzat nyomása miatt érzett fokozott fáj-
dalomérzés hatására indul be az oxitocin kiáramlás. Az oxitocin 
közvetlen hatással az ösztrogének által már aktivált receptoro-
kon keresztül erős összehúzódásra ingerli a méh simaizomzatát. 
Ennek hatására felerősödnek az immár tolófájások, fokozatosan 
rövidülnek a fájások közötti időszakok. A tolófájások eredmé-
nyeként a magzat áthaladva a csontos medencén, a hüvelyen át a 
külvilágra kerül, megszületik.
Az utószakaszban az utófájások hatására a magzatburkok távoz-
nak a méh üregéből. A tehén a placentaszerkezet jellege miatt 
viszonylag későn veti el burkait, és a magzatburok visszamara-
dása is gyakori.
Az ellés bonyolult, önregulációs folyamatának zavartalansága 
alapvetően feltételezi a tehén ép és sértetlen neuro-endokrin 
rendszerét, szabályosan működő anyagcseréjét, az ellés nyugodt 
környezetben, lehetőleg természetszerű elhelyezésben történő 
lezajlását. Sem az iparszerű tartás, de még az állatkórházi elletés 
sem kedvez ennek. A nagyüzemi tartásban is legeltetett tehenek 
némelyike esetleg nem kerül be időben az elletőbe a legelőn se-
gítség nélkül, őrizetlenül is megellik. Az a tapasztalat, hogy az 
ilyen állatok ellést követő involuciója és újravemhesülése kivá-
ló. Indokolt, és szükséges esetben az ellés folyamata hormonáli-
san befolyásolható, azonban mindenkor figyelemmel kell lenni 
az ellés fázisára, a tehén állapotára.
Alapvető szabályként értékelendő, hogy az ellés levezetésére 
csak jól képzett elletők vállalkozzanak!
Az ellés, illetőleg az elletés során alapvetően az lenne a kívána-
tos, ha a tehén segítség nélkül hozná világra a borját. Ez azonban 
csak elképzelés mind a nagyüzemi tehenészetekben, mind pedig 
a kisüzemben egyaránt. A legtöbb tehén kisebb-nagyobb segít-
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séget igényel az ellése során (1-2 ember irányított húzóerejének 
megfelelő húzatással). Célirányos arra törekedni, hogy mond-
vacsinált, esetleg rosszul vagy tévesen értelmezett, ill. értékelt 
okok miatt ne siettessük az ellés lefolyását. Nem lehet célszerű 
minden áron és minél gyakrabban – néha még durvább húzóerőt 
is igénybe véve – kihúzni a borjút az anyjából. A kellően fel nem 
tágult szülőúton erőszakosan világra hozott borjú gyakran okoz 
akár maradandó sérülést a szülőútban. A méhen belüli helyez-
kedési rendellenességekből adódó, vagy a relatív nagy magzat 
okozta nehéz ellések száma valójában lényegesen kevesebb, 
mint azt egyébként számon tartják. Az ellési komplikációk el-
sődleges oka legtöbbször a túl korán elkezdett, szakszerűtlenül 
siettetett és erőltetett ellés-levezetés.
Az ellés higiénia nem szaporodásbiológiai kérdés, viszont követ-
kezményeiben nagyban befolyásolhatja a reprodukciót. Az ún. 
„steril elletés” fogalmával illúzió szinten számolhat a gyakorlat. 
Ebből adódik, hogy a szokásos fertőtlenítő módszerekkel és ha-
tóanyagokkal kell az ellés környezetét lehetőleg csíraszegény és 
patogén csíráktól mentes állapotban tartani. Talán leghatásosabb 
azonban a gyakorlatban jól bevált és sok helyen újraalkalmazott 
módszer: a sok és tiszta alomszalmára történő elletés.
Az ellést megelőző takarmányozásról, tartásról már szóltunk.
Valójában az ellés körüli problémák alapja az esetek jelentős 
részében éppen ezeknek a körülményeknek a rendellenessége-
iben rejlik. Hangsúlyozottan kiemelkedő a legeltetés és a jár-
tatás jótékony hatása az ellésre, az involúcióra. Ismert, hogy az 
izommunka közvetlenül a hasizmok tónust fokozó hatása révén 
kedvezően befolyásolni képes az ellést. Az ilyen, lényegében 
élettani hatást gyógyszerekkel pótolni valójában nem lehet.

Az involució
Az involució az a szaporodásbiológiai folyamat, amelynek so-
rán egyrészt a tehén ivarszerve visszaalakul a vemhességet meg-
előző időszak állapotára, másrészt magába foglalja a szervezet 
általános regenerációját, valamint a felkészülését a következő 
szaporodási ciklusra. Az involució folyamatának kezdete pon-
tosan meghatározható: a magzatburkok eltávozásával kezdődik, 
a vége azonban pontosan nem határozható meg. Célszerű ebben 
a vonatkozásban Becze (1981) javaslatát figyelembe venni, ami 
szerint az involuciót funkcionálisan kell értelmezni: eszerint a 
folyamat a fogamzó képesség kialakulásáig terjedő időszak. Ez 
az időszak gazdasági állataink közül a szarvasmarhában a leg-
hosszabb.
Nagy számú irodalmi közlés olvasható a tehén involuciós ide-
jének napokban mért hosszát illetően, amelyek szerint egyesek 
az átlagos hosszát 42 napban jelölik meg, mások ezt 30-60 nap 
közöttinek értékelik. scHilling (1978) szerint a méh morfológiai 
visszaalakulása, tónusossá válása átlagosan 28 napra tehető, és 
az állomány mintegy 90 %-ában a 40. napig be is fejeződik. Bec-
ze (1990) szerint a tehén involuciója az ellést követően átlago-
san 26-50. napok között fejeződik be, de ellési szövődmények, 
involuciós zavarok esetén jóval későbbre is eltolódhat.
A borjú megszületését követően az első időkben regresszív, 
majd később progresszió folyamatok dominálnak, azonban 
gyakran párhuzamosság is fölfedezhető ezekben a felgyorsult 
történésekben.
Az involúció első szakaszát puerperiumnak nevezik Ebben az 
időszakban történnek a klinikai tünetekben is megnyilvánuló 
durvább, a betegség és a gyógyulás látszatát keltő változások. 
Ebben a folyamatban történik az utófájások hatására az esetleges 
burokmaradványok eltávozása, a méh ödémája, a szülőutakból 

jelentős mennyiségű lochiafolyás, az esetlegesen előforduló 
hüvelysérülésekből vér- és váladékszivárgás. Gyakorta előfor-
dul hőemelkedés, és esetenként az általános állapot romlása. A 
tisztulás fázisában a leginkább jellegzetes és látványos tünet a 
lochia ürülése, távozása. A lochia a kezdetben nyúlós, világos 
sárgásbarna, később darabos, gyakran szövetdarabokat is tartal-
mazó, a 10. nap táján véressé váló, viszkózus, de normális eset-
ben nem bűzös folyadék, amelynek ürülése általában 2-3. napon 
kezdődik. Ekkor van a méh üregében a legtöbb lochia, kb. 2 liter, 
melynek mennyisége fokozatosan csökken. A 14. napon általá-
ban már csak nyomokban van jelen. A lochia fertőzötté, bűzössé, 
evessé, gennyessé csak kóros esetekben válik, ezért ilyenné vá-
lása diagnosztikai jelnek tekinthető.
Az involució későbbi, második szakaszában a folyamat mintegy 
„megszelídülten” folytatódik, visszahúzódva láthatatlanná válik, 
csak finomabb vizsgálati módszerekkel követhető, ellenőrizhető.
Az involució nem tekintendő patológiai (betegségi) állapot 
gyógyulásának, azonban bizonyos csökkent ellenálló képességet 
jelenthet, amely igen könnyen megy át betegségbe. Ajánlatos te-
hát a tehénnel ebben az időszakban fokozottan törődni.
Az ellést követő 20-25 napra a tehén méhe a nagyságát illetően 
már visszaalakul a vemhességet megelőző nagyságra. Ugyaner-
re az időre megtörténik a méhszáj zárulása, valamint a méhnyál-
kahártya újrahámosodása is.
A tehén a többi állatfajhoz viszonyított hosszabb és elhúzódóbb 
involucióját a gyakoribb magzatburok visszatartást, és a nagyobb 
mennyiségű lochia képződését, elsősorban a magzatburkok, 
valamint az anyai placenta jellegzetes szerkezete okozza.
A teljes értékű újrafogamzó képesség eléréséig szükséges idő 
változó a fajta, a kor, a termelés, a tápláltság, az ellés évszaka, a 
tartási viszonyok, az egyedi konstitúció szerint. Úgy gondolom, 
hogy ezek az összefüggések jól ismertek, viszont kevésbé ismert 
az ellés ideje körüli hormonális állapota a tehénnek, amely jel-
legzetes, de egyben meghatározója is az involúció lefolyásának. 
A progeszteron nagyobbrészt kiürül az ellés előtt, az ösztrogén 
kiürülése pedig az elléskor kezdődik. Mindkét hormon lényegé-
ben kiürül az ellés utáni 4-8. napra. Különös jelentősége van eb-
ben az időszakban az ösztrogéneknek (a petefészek, a mellékve-
se, a magzatburok és magzatmáz tartalmazza), mert az esetleges 
sérülések gyógyulását segítik elő, ugyanakkor fokozzák a méh 
oxitocin érzékenységét. A prosztaglandinok felszabadulása már 
az ellés előtt megkezdődik, és aktivitásuk az involució végéig tart. 
Az involució folyamatának első, kedvező tünete a magzatburkok 
korai (2-8 óra) és maradéktalan eltávozása. Ezután is ritmikus 
hullámokban folytatódnak az utófájások az ellést követő mintegy 
4. napig. Később a méh már csak rendszertelenül húzódik össze, 
de még ezekre az összehúzódásokra is szükség van a lochia kiürü-
lése miatt. A méhösszehúzódások az oxitocin, a prosztaglandin, és 
hisztaminszerű anyagok hatására következnek be. 
A méh nagysága az ellés utáni 4. napon a felére, a 8. napra kb. a 
harmadára, a 14. napra közel az eredeti méretére csökken. A szo-
pás az oxitocin-felszabadulást serkenti, az ösztrogének jelenléte 
pedig az összehúzódásokat fokozza.
Jelentős mértékben serkenti, stimulálja az involúciót az ellés 
után jelentkező petefészek-működés, ami már viszonylag korán 
10-18 nap) észlelhető. Jelentősége van az első, esetleg szabály-
talan ciklusnak is, mert a ciklikus hormonváltozás az egész ivar-
szerv restitúcióját mozdítja elő.
A placenta eredetű szteroidok gyakorlatilag már teljes mérték-
ben kiürülnek, ezért válik szükségessé az ovariális eredetű szte-
roidok termelődése (petefészekciklus). Ha ilyenkor e tekintetben 
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nincs meg a folytonosság, akkor huzamos időre hormondeficitbe 
kerülhet az állat.
A korábban meginduló petefészek-működés gyorsabb involúciót, 
rövidebb szerviz periódust, jobb fogamzást eredményez. Ebben 
az összefüggésben tehát a petefészek-működés az elsődleges és 
döntő tényező, és nem a méh gyors visszaalakulása.
A méhszáj zárulása, és az endometrium (méhnyálkahártya) 
újrahámosodása kb. három hét alatt rendszerint megtörténik. 
A karunkulák közel eredeti méretüket szintén a harmadik hétre 
nyerik vissza.
Bár a gyakorlat számos példával igazolja, hogy a 20-30. napok 
között is létrejöhet már fogamzás, a nagyszámok statisztikája 
mégis arról győz meg, hogy a 40. nap előtti fogamzások, meg-
tapadások, a vemhesülések esélye jóval alacsonyabb, mint a 60. 
napon túl végzett inszeminálásoknál.
Bár a szarvasmarhának igazából nincs laktációs anösztrusza, 
mégis a magas laktáció miatt gyakorta csökken a gonadotrop 
hormontermelés, ez pedig gátolhatja a petefészek-funkció be-
indulását. Joggal tételezhető fel, hogy az intenzív tejprodukció 
gyakran bizonyos előnyt élvez a szaporodással szemben, ámde 
kifejezett antagonista hatás általában csak akkor jelentkezik, ha 
a takarmányozás minőségében vagy mennyiségében hiányos, 
más szóval: ha a táplálóanyag-bevitel a laktációs kiürüléssel 
nincs összhangban.
Jellegzetesen alakítja, illetőleg befolyásolja az involució lefo-
lyását a szoptatás is vagy ennek a hiánya. Jóllehet az involúció a 
szoptatás során jóval gyorsabban lezajlik ugyan, jobban hátrál-
tatja viszont a szaporodási folyamatok újra beindulását.

Úgy tűnik bár, hogy a petefészek működése az involúció 
lezajlása alatt látszólag háttérbe szorul, mégis nem kerülheti 
el a figyelmet, hogy a méh involuciójának második szakasza 
(a progresszív változások) már újra a petefészek irányítása, 
közvetlen hatása alatt történik. A méhben lezajló mennyiségi és 
minőségi változások hirtelen felgyorsulása a petefészek-ciklus 
megindulásával esik egybe.
A petefészek involuciója valójában a vemhességi sárgatest reg-
ressziójával, azaz eltűnésével kezdődik, ami általában 8-10. na-
pig meg is történik. A petefészek-működés az ellést követően 
megindul, és a 2-3. héten már ivarzás is jelentkezhet.
Nincs egységes nézet abban a vonatkozásban, hogy az első ivar-
zások vajon teljes értékűek-e (történt-e ovuláció), vagy álivarzá-
sok, netán csendes ivarzások? Egzakt vizsgálatok (rektális pe-
tefészek-vizsgálatok hormonkoncentráció mérések) azt sejtetik, 
hogy a tehénállományok mintegy kétharmadában, háromnegye-
dében az ovulációk megelőzik az ivarzási tüneteket.
Felmerül a kérdés, vajon mikor célszerű, gazdaságos és hogyan 
a tehén ellés utáni újratermékenyítése? Elfogadott az a véle-
mény, hogy az ellést követően 6 héten belül csak kivételes eset-
ben javasolható a termékenyítés akkor, ha termékenyítés előtt a 
tehénnek volt egy megfigyelt, szabályos ivarzása. A nagyüzemi 
rendszerben működő tehenészetben az optimális termékenyítési 
idő általában a második vagy a harmadik ivarzásra tehető. Ez 
az időpont hozzávetőlegesen az elléstől számított 60-80. napnak 
felel meg.
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A szarvasmarha a takarmányfogyasztás során a takarmányt nem 
rágja meg közvetlenül teljesen kis darabokká a lenyelés előtt, ha-
nem azt a bendőből fölkérődzve, alapos rágást követően közvet-
ve teszi meg. A kifejlett szarvasmarha naponta körülbelül nyolc 
órát tölt kérődzéssel 4 és 24 közötti alkalommal (alkalmanként 
10-–60 percet). A bendőmozgások az elsődleges ciklusban 1-2 
percenként megkeverik a lenyelt takarmányt, valamint azt a 
százrétű gyomorba továbbítják. A másodlagos ciklus – szintén 
1-–2 percenként – felböfögtet, majd felöklendezteti az ún. kérőt. 
A bendőösszehúzódások a kérő alkotóinak méretével és a ke-
letkezett gázok mennyiségével kapcsolatban állnak, hiszen ezek 
izgatják a bendő és a recésgyomor falát. 
lindström és redbo kimutatták, hogy az ajkak és a nyelv foglal-
koztatásának – a gyomor telítettségétől függetlenül – viselkedési 
szerepe is van. Bizonyos mértékű napi kérődzés a szarvasmarha 
természetes viselkedésének kielégítését jelenti. Azok az egye-
dek, amelyek ennek elvégzésében gátoltak, zavarttá válnak, és 
káros szokásokat vehetnek fel, mint pl. a nyelvöltögetés, kar-
órágás.
A kérődzés intenzitására a takarmány mennyisége és összetétele 
– különösen rosttartalma – is kihat. A rágás serkenti a nyálkép-
ződést, ami segíti a nyelést. A nyálnak nagy hidrogén-karbonát 
és foszfátpuffer tartalma hozzájárul a bendő mikrobiális aktivi-
tása számára kedvező 6,2-–6,8 közötti pH-szint fenntartásához. 
A takarmányrészecskék (szecskaméret) rövidülése, egyúttal a ta-
karmány keményítő és könnyen lebontható szénhidráttartalmá-
nak emelkedése csökkenti a rágással töltött időt, növeli a bendő 
savasságát és a bendőt gyorsabban elhagyó táplálék arányát, 
illetőleg csökkentik a cellulolitikus baktériumok arányát, ezzel 
rontva a rostemésztést és a tej zsírtartalmát. Mindezen változá-
sok anyagforgalmi megbetegedésekre hajlamosítanak és negatí-
van befolyálják az egészségi állapotot, a jóllétet és a termelést.
Különbség adódik a kérődzés intenzitásában a fajták között, a 
testméret és szárazanyagfelvevő képesség szerint. A tartási rend-
szer, az állománysűrűség és az átkötések (csoportosítás) szintén 
igazoltan hatnak a kérődzésre. A fekvési és pihenési körülmé-
nyeknek hasonlóan fontos szerep jut a hatékony kérődzésben. Az 
állományon belüli rangsorküzdelem és a takarmányért-, szabad 
területért folytatott verseny a kérődzéssel tölhető időt károsan 
csökkenti. Többen vizsgálták a viselkedés, a lábsérülések, a sán-
taság, az állásban és fevésben töltött idő, a szívritmus, a tőgy 
vérrel való ellátottsága, illetőleg az állategészségügyi kiadások 
kapcsolatát a kérődzés intenzitásával.
A bendő működését többféle hagyományos módszerrel vizsgál-
hatjuk, úgy mint megtekintéssel, áttapintással, hallgatózással, 
kopogtatással, ballotálással, rektális vizsgálattal és a bendő-
tartalom vizsgálatával, vagy esetleg még laparoszkópiával is. 
Ugyanakkor, a bendő aktivitását az ún. „hangjelzővel” közvetve 
is ellenőrizhetjük 

A Vocal Tag (HR-TAG™) a Vocal Tag nevű izraeli feljesztő 
vállakozás szellemi tulajdona, illetőleg a tejhasznú állományok 
teljeskörű számítógépes ellátásával és ellenőrzésével foglalko-
zó SCR Engineers cég (Netanya, Izrael) terméke. Ez a külön-
leges nyaki transzponder az általános jóllét és egészségi állapot 
nagyon érzékeny mutatójaként egyedi on-line adattal látja el a 
gazdát. A kérődzés intenzitásában bekövetkező változások az 
első figyelmeztető jelek az állatorvos számára is a lehetséges 
egészségügyi problémák fölléptére. A transzpondertől infravö-
rös fény formájában érkezik az információ a számítógéppel ösz-
szekapcsolt leolvasóhoz. A Vocal Tag (Rumination Meter) ada-
tokat vesz föl a kérődzésben töltött időről, a rágás üteméről és a 
nyelések, valamint kérődzések közötti időtartamról, kiegészítve 
azt az állat mozgásának megfigyelésével.
A „hangjelző” által nyert információ kezdetben különösen az 
oltógyomor helyzetváltozásának korai diagnosztizálásában volt 
segítségül. A kérődzés intenzitásának ismerete a későbbiekben 
sikeresnek bizonyult az ivarzásmegfigyelés, a bendőacidózis és 
a sántaság eseteiben.  
A tehenészeti telepek számára kifejlesztett Vocal Tag számító-
gépes kérődzésmegfigyelő rendszer adatait az intenzív tejhasz-
nú állományokat gyakran sújtó megbetegedés, a szubklinikai 
tőgygyulladás megjelenésével hozzuk kapcsolatba, illetőleg 
annak előrejelzésére az elsők között használjuk föl. Vizsgála-
tunkban a kérődzés napi aktivitását követjük nyomon a laktáció 
során egészséges, valamint kóros állapotban párhuzamosan fi-
gyelve a tehenek élősúlyában és tejtermelésében bekövetkező 
változásokat.
Az adatok egy jellegzetes izraeli tehenészeti telepről (Moshav 
Gilat, a Negev-sivatag nyugati területén) származnak a 2008 és 
2009 évekből. Az üzemben ez időben szubklinikai tőgygyulla-
dással diagnosztizált valamennyi egyed bekerült a feldolgozás-
ba. A tőgygyulladás ismételt előfordulása miatt a 131 diagnosz-
tizált egyed 209 esetet jelentett (a folyamatos monitirozásból 
esetenként 9 megfigyelést vettünk figyelembe), tulajdonságon-
ként összesen 1881 megfigyelési adattal. A tehenek ellátása ún. 
takarmányösszeállító központból napi rendszerességgel megvá-
sárolt TMR-rel történt. A jó minőségű szilázs és szenázs álta-
lában 10% felett tartalmaz rostot. Esetünkben a koncentrált ta-
karmány nagyobb része kukorica- (55%) és árpadarából (10%) 
állt; egyéb részei a következők voltak: szárított kukorica-szesz-
moslék (5%), fullfat szójadara (10%), 4% extrahált kanolarepce 
darája, mint fehérjehordozók, továbbá 16% ásványianyag-vi-
tamin premix. A tejelő tehén takarmányának javasolt energia-
koncentrációja 7,3-–7,5 MJ NEl/kg szárazanyag, 17-–17,5% 
nyersfehérjeszinttel, 35% bendőben nem lebomló fehérjével 
(UDP vagy UIP). A neutrális detergens rost (NDF) kívánatos 
szintje a szárazanyag 30–34%-a. A taktarmányadag összeállítása 
az amerikai NRC ajánlásait követte. A teheneket napjában há-
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Kísérlet

Kontroll 2016.01.15 -
2016.03.03-ig ellettek

IMPAVIDUS Trade Zrt., www.impavidus-trade.com
https://www.facebook.com/impavidustrade  

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

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

További informáciért forduljon szaktanácsadóinkhoz!

Az IMPAVIDUS Trade Zrt. 
®Mecovit  etetési kísérlete

Jász Föld Zrt. - Jászladány                        
etetési eredmények 

az előkészítő és a fogadó
 csoportokban

+8,04 
liter 

+3,25 
liter 

„…jelentősen
 csökkent az
oltógyomor-

    áthelyeződés …”

„…kevesebb
beteg

    állat…”

átlagos 
laktációs 

nap:
21,5 nap

átlagos 
laktációs 

nap:
21,5 nap

Negatív kontroll 2016.01.15-
2016.03.03. között 

ellett tehenek átlagai
 

+0,02 liter a MECOVIT-nak

+0,02 liter a MECOVIT-nak

-8,02 liter a MECOVIT-nak

-8,02 liter a MECOVIT-nak

+0,25 liter a MECOVIT-nak

+3,5 liter a MECOVIT-nak

8 liter előny a MECOVIT-nak 53 nap alatt

MECOVITOS kísérleti
 csoport

Pozitív kontroll, ahol legalább
14 napig ették a MECOVIT-ot

 az előkészítőben

A MECOVITOS csoport tejtöbblete
 a negatív kontroll csoporthoz képest

A MECOVITOS csoport tejtöbblete
a pozitív kontroll csoporthoz képest 

MECOVITOS kísérleti
 csoport

Negatív kontroll 2016.01.15-
2016.03.03. között 

ellett tehenek átlagai
 

„…jelentősen
 csökkent
az ellési

bénulás…”

A telepi kísérletek szakmai lebonyolítását Poczai József, a Jász-Föld Zrt. főállattenyésztője menedzselte,

a telep munkatársainak további tapasztalatai:
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romszor fejték Astronaut fejőrobotban, amit kötetlen, zárt tartás 
esetére a Lely Industries cég (Maassluis, Hollandia) gyártott.
Az alábbi alapadatokat vettük át az izraeli egységesített telepirá-
nyítási rendszerből (NOA): tejelési nap, napi kérődzési aktivi-
tás, napi élősúly (ÉS), napi tejtermelés és ezek mérésének ideje, 
valamint a tehén egyedi azonosítója, ellésének ideje és laktáció-
jának száma. A kérődzés aktivitását a kérődzésben töltött idővel 
jellemezzük.
Az állategészségügyi adatok a következők voltak: a megbete-
gedés, a betegség diagnosztizálásának ideje (a földolgozásban 
ezt vettük 0. napnak). A földolgozás érdekében 3-3 napból álló 
beteg és egészséges időszakokat különböztettünk meg. 

Eredmények
Az egészséges napokat figyelembe véve a 2. ábrán látható a tu-
lajdonságok lefutása a laktáció során. A laktáció elején a napi 
kérődzési aktivitás jelentős emelkedése vehető észre a napi 
tejtermelés egyidejű növekedésével, ami kb. 40 kg-on tetőzik. 
Ebben a laktációs szakaszban a teljes vizsgálati állomány ösz-
szevont élősúlya változatlan marad, mert az elsőborjas tehenek 
súlynövekedése kiegyenlíti a többedszerre ellő tehenek részle-
ges súlyveszését. 

2. ábra. A vizsgált tulajdonságok lefutása a laktáció 305 napja 
során (egészséges egyedek alapadatainak figyelembe vételével)

A laktáció közepén mind a napi kérődzési aktivitás, mind a napi 
tejtermelés kismértékű, de tendenciózus csökkenésnek indul. 
Másfelől, ebben a kedvező lakctációs szakaszban van valameny-
nyi tehénnek lehetősége a további növekedésre és fejlődésre. A 
laktáció utolsó harmadában a napi kérődzési aktivitás továbbra 
is csökkenőben van, és a 305. tejelési napon éri el hozzávetőle-
gesen az elléskori szintet. Jelentősen apad a tejtermelés a laktá-
ció végére, és szünet áll be a tehenek növekedésében a szárazra 
állítás idejére. A laktáció végének enyhén csökkenő kérődzésak-
tivitása úgy képzelhető el, ha tudjuk, hogy jelentősebben csök-
ken a szárazanyagfelvétel, mint ahogyan nő a napi adagban a 
tömegtakarmány aránya.
A szubklinikai tőgygyulladás átlagos előfordulása a 188. napra 
(medián 176. nap) tehető, elég tág határok között (minimum 1. 
és maximum 384. nap).
Az 1. táblázat első oszlopa mutatja, hogy a napi kérődzési akti-
vitás 400-600 perc között alakult a teljes állományban. Az ellési 
csoport, de még a laktációs szakasz hatása sem volt igazolható (p 

= 0,956 és 0,138), ami azt jelenti, hogy az elsőborjas és a több-
ször ellett tehenekre a laktáció teljes hosszában nagyjából azo-
nos kérődzési idő jellemző (a tejelési idényük közepén lévő első-
borjas teheneknek volt legnagyobb a kérődzésben töltött ideje). 
Ugyanakkor, a feldolgozás főcéljaként vizsgált egészségügyi 
időszakok szerint igazolt (p<0,001) különbségek adódtak a ké-
rődzés aktivitásban: a szubklinikai tőgygyulladás időszakában 
a tehenek lényegesen kevesebb időt töltenek kérődzéssel, mint 
az előtte, vagy utána lévő egészséges állapotukban. A laktációs 
szakasz és az ellési csoport interakciója szignifikáns (p = 0,037) 
volt, jelezvén, hogy az elsőborjas- és a többes borjas tehenekben 
eltérően változik ez a tulajdonság. Egyértelműen bebizonyoso-
dott, hogy a többször ellett tehenek a laktáció első és harmadik 
harmadában szubklinikai tőggyulladás következtében háromne-
gyed órától egy teljes óráig terjedően (41,5-61,5 perc; p<0,01) 
rövidebb ideig kérődznek, mint egészséges állapotukban.

Az 1. táblázat második oszlopából kiderül, hogy az élősúly ala-
kulására a korábbiakban leírtaktól kissé eltérőek a jellemzők. 
Az élősúlyban különbséget találtunk a korcsoportok szerint: az 
elsőborjas tehenek lényegesen könnyebbek idősebb társaiknál 
(520-572 kg szemben a 622-671 kg-mal; p<0,001), és itt nem 
találtunk szignifikáns összefüggést a laktációs szakasz és az el-
lési csoport vonatkozásában. Ez utóbbi – és a laktációs szakasz 
önálló hatása – értelmében a tehenek összességükben laktációs 
szakaszról laktációs szakaszra növelik súlyukat. Az egészség-
ügyi státusz időszakai szerint az élősúlyban is lényeges változás 
következik be. Beigazolódott, hogy a többedszerre ellett tehenek 
testsúlya tőgygyulladás következtében néhány nap alatt 7-9 kg-
mal is csökkenhet.
Ahogyan a korcsoportok kérődzésaktivitásában, úgy tejtermelé-
sében sem (az 1. táblázat harmadik oszlopában) találtunk igazolt 
különbséget. Itt azonban a laktációs szakasz hatása is igazolást 
nyert (p<0,001) a megbetegedéssel érintett és az egészséges idő-
szakok kimutatható (p<0,001) hatása mellett a teljes vizsgála-
ti állományt tekintve. A laktációs szakasz és az ellési csoport 
interakciója még nem tekinthető szignifikánsnak, vagyis nincs 
eltérő tendencia a korcsoportok laktációs szakaszonkénti tejter-
melésében.
A szubklinikailag beteg, többször ellett tehenek valamennyi lak-
tációs szakaszban jelentősen veszítettek (5,2-9,3 litert; p<0,05) 
napi tejtermelésükből. Az elsőborjas tehenek esetében ez nem 
igazolódott be (p=0,089).

Megvitatás
Amint ismeretes, a laktációs görbe a második hónap során éri el 
csúcsát; ez a mi esetünkben is így történt (2. ábra). Az önkéntes 
szárazanyag-fölvétel ezt követően, a harmadik hónapban tető-
zik. Ez a helyzet a tehén számára energiahiányos tápláltsági álla-
potot okoz, amit teste zsírraktárainak mozgósításával igyekszik 
egyensúlyozni. Az egészséges tehén is várhatóan fél-egy kg élő-
súlytól válik meg naponta az első 60-80 tejelési napban. agnew 
és mtsai megfigyeléseivel egyezően az elsőborjas tehenek a táp-
lálóanyagok jelentősebb részét még a testük építésére fordítják 
és kevésbé a tejtermelésre, szemben a többször ellett tehenekkel, 
amelyek a tejtermelés érdekében, „önföláldozóan” veszítenek 
súlyukból. A feldolgozásból beigazolódott, hogy míg az elsőbor-
jasok időarányosan növelték súlyukat, addig a többesborjasokra 
ez nem volt megállapítható (1. táblázat). 
Holstein-fríz növendék állatokon vizsgálták burfeind és mtsai 
a kérődzéssel töltött időt, és megállapították, hogy az itatásos 
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borjúnevelésben, valamint 9 hónapos kortól az üszőnevelésben 
a „hangjelzővel” hitelesen jellemezhető a kérődzés. A fölnevelés 
során a kérődzési idő 20-30 perc között maradt (kétórás idősza-
kok alatt), a borjak testsúlya pedig hatszorosára (60 kg-ról 360 
kg-ra) nőtt. A kérődzés aktivitásáról jelen értékelésünkben is 
kiderült, hogy az nagyjából kiegyenlített a laktáció során, tehát 
az élősúly változása nem teljesen jár együtt a kérődzés alakulá-
sával. A kérődzés kiegyenlítettsége – ami az élettanilag szüksé-
ges takarmány mennyiségével és összetételével szabályozható 
– az állatok fajspecifikus jóllétéért és közérzetéért felelős. Az 
elsőborjas tehenek második laktációs szakaszban kiugróan aktív 
(550 perc feletti) kérődzése minden bizonnyal a gyorsan fejlődő 

szervezetük következménye. Meglepő, hogy mindezek ellenére 
az idősebb tehenek tejtermelése sem ebben a laktációs szakasz-
ban, sem általában nem múlta igazoltan felül a fiatalabbakét. 
A többször ellett tehenek kisebb kérődzési intenzitása (450 perc 
alatti) azt jelzi számunkra, hogy az abrakban gazdagabb takar-
mány jelentős részét a közel 100 kg-mal nehezebb testük fenn-
tartására fordítják.
A feldolgozás szempontjából legfontosabb hatás, az egészséges, 
ill. betegnek tekintett időszakok hatása nemcsak a kérődzés ak-
tivitásban, hanem a másik két tulajdonságban is igazolást nyert. 
Az egészségügyi időszakok általunk választott kialakítása hasz-
nosnak bizonyult. Miután a kérődzés aktivitása a laktáció során 

Időszak/eltérés Adat
szám

Kérődzés aktivitása
(perc)

Élősúly
(kg)

Tejtermelés
(kg)

LSM (SEM) LSM (SEM) LSM (SEM)
Ellési csoport hatása p = 0,958 p < 0,001 p = 0,521
Első ellésűek: 513
első laktációs szakasz
megelőző időszak 48 478     (26,2) 520    (18,2) 34,2    (3,77)
diagnózis körüli időszak 48 448     (24,0) 526    (18,2) 31,4    (3,77)
későbbi időszak 48 460     (24,0) 522    (18,2) 34,7    (3,70)
eltérés1 144 -20,8    (19,6) 5,1     (3,61) -3,0     (1,47)
második laktációs szakasz
megelőző időszak 36 561      (33,9) 556      (25,7) 44,6      (4,69)
diagnózis körüli időszak 36 573      (33,9) 551      (25,7) 42,8      (4,69)
későbbi időszak 36 537      (33,9) 555      (25,7) 44,2      (4,69)
eltérés1 108 24,2     (26,8) -4,6       (4,19) -1,6       (1,72)
harmadik laktációs szakasz
megelőző időszak 87 444      (18,1) 571       (13,8) 31,2       (2,40)
diagnózis körüli időszak 87 412      (19,1) 572       (13,8) 30,2       (2,42)
későbbi időszak 87 432      (19,1) 569       (13,8) 29,9       (2,42)
eltérés1 261 -26,1     (15,4) 1,6       (2,42) -0,3       (0,99)
Többedszer ellettek: 1368
első laktációs szakasz
megelőző időszak 114 516b     (23,6) 626       (18,1) 47,2b     (3,87)
diagnózis körüli időszak 114 452a     (23,6) 625       (18,1) 38,5a     (3,87)
későbbi időszak 114 512b     (23,6) 630       (18,1) 44,7ab    (3,87)
eltérés1 342 -61,5**  (19,5) -2,8      (4,27) -7,5*     (2,87)
második laktációs szakasz
megelőző időszak 126 443      (22,3) 630a    (17,5) 46,7b    (3,14)
diagnózis körüli időszak 126 413      (21,6) 622a    (17,5) 35,5a    (2,94)
későbbi időszak 126 446      (21,6) 632b    (17,5) 42,8b    (2,94)
eltérés1 378 -31,6    (17,4) -9,0*    (3,83) -9,3*** (2,56)
harmadik laktációs szakasz
megelőző időszak 216 464b     (17,0) 671b    (15,0) 32,5b    (3,26)
diagnózis körüli időszak 216 424a     (17,0) 664a    (15,0) 25,8a    (3,26)
későbbi időszak 216 466b     (17,0) 669a    (15,0) 29,5ab   (3,26)
eltérés1 648 -41,5**  (12,9) -6,6*    (2,83) -5,2*     (1,9)
Státusz időszak hatása < 0,001 = 0,018 < 0,001
időszakok:
megelőző időszak 627 484b    (11,8) 595b   9,6 40,8b    (1,70)
diagnózis körüli időszak 627 454a    (11,6) 591a   9,6 34,1a    (1,69)
későbbi időszak 627 476b    (11,6) 595b   9,6 38,3b    (1,68)
laktációs szakasz hatása = 0,138 = 0,048 < 0,001
a,b,c- az eltérő betűk szignifikáns (p < 0,05) különbséget jeleznek
1 Tukey módszerével korrigált p-érték (* p < 0,05, ** p < 0,01 és *** p < 0,001)

1. táblázat: A vizsgált tulajdonságok alakulása az ellési csoport, a laktációs szakasz és az egészségügyi státusz szerint a 
szubklinikai tőgygyulladás kapcsán
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kiegyenlített, így a diagnózist megelőző és követő egészséges 
időszakok aktivitása nagyjából azonos szintű. Ettől igazoltan 
tért el a beteg időszak aktivitása (ami a teljes állományban 26, 
a többesborjas tehenek első laktációs szakaszában 62 perccel 
csökkent). solomon és mtsai 89 percnyi csökkenést mutattak ki 
a tőgygyulladás során. Ők emellett igazolták még a napi kérő-
dzéssel töltött idő csökkenését hőstressz, ellés és körmözés al-
kalmával is.
A feltárt kapcsolatok megerősítik a kérődzéssel töltött idő mé-
résének és diagnosztikai célú felhasználásának hasznosságát és 
képessé teszi az állatorovosokat és az üzemvezetést a korai be-
avatkozásra. A betegség következtében csökkent kérődzés, súly- 
és termelésveszteség oki láncolata nyilvánvaló. A tőgygyulla-
dásról eddig is ismert volt, hogy a laktáció bármelyik idősza-
kában és sokszor megismétlődve jelenik meg; nincs kitüntetett 
előfordulási ideje, mint például a szubklinikai ketózisnak (ami a 
leggyakrabban az ellést követő időszakban jelenik meg), vagy 
a méhgyulladásnak (ami előfordulásának szintén az ellés utáni 
időszak a jellegzetes ideje).
Az eredményeinkben látható tendenciák alapján nagyobb adat-
állományon minden bizonnyal az első borjasok között is szig-
nifikáns különbségeket kapnánk. A diagnózis napjának egy-
egy nappal való megtoldását indokoltnak tartjuk, mert feltéte-
lezzük, hogy sok esetben (pl. hétvége vagy ünnepnap okán) a 
szubklinikai állapot megállapítása késik; és talán keveset té-
vedtünk azáltal, hogy a szubklinikai tőgygyulladás fennállását 

„csak” három napra tettük. A különbségek nagyobbak lehetnek, 
ha más, esetlegesen egyidejűleg előforduló betegség hatása ki-
szűrhető. Úgy gondoljuk, hogy ebben a feldolgozásban is értel-
mes volt a korcsoportok (primipara és pluripara) elkülönítése.
Munkánk is rámutat arra, hogy a kezdetben az oltógyomor-hely-
zetváltozás észlelésére alkalmazott módszer, a kérődzés aktivi-
tásának mérése számos más célra, a nagytejű tehén több meg-
betegedésének, sőt komfortérzetének jelzésére is felhasználható. 
Ezek mellett a nagyüzemi, csoportosan tartott tejhasznú tehenek 
egyedi ellenőrzését, az egyedi takarmányfölvételt és étvágyat fo-
lyamatosan, on-line módon követi nyomon.
Napjainkban egyre több üzem használja a kérődzésaktivitás 
ellenőrzését. Sok számítógépes kontrollprogram a betegség 
kialakulásának megelőzésére helyezi a hangsúlyt. Az egyedi 
különbségek miatt becslő/előjelző programokkal igyekeznek a 
kérődzés aktivitásának napi szintje mellett/helyett annak napi 
változását használni a válságos helyzetek megállapításához.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki david Peri úrnak, hogy ren-
delkezésükre állt és közrebocsátotta az üzem (Moshav Gilat) 
adatait szakdolgozat (10) és tudományos közlemény elkészítése 
érdekében.

Az irodalomjegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségben is ren-
delkezésre áll.



Négy ok, amiért érdemes az ADF automata bimbófüröszt
és fej gumi fert tlenít  fej készülékre váltani

Időt takarít meg
Az ADF rendszer automatikusan elvégzi a fejés utáni 
bimbófürösztést, majd fertőtleníti és kiöblíti a fejőgumikat. 
Használatával egységnyi idő alatt több tehén fejhető, illetve 
több idő jut az egyéb feladatok elvégzésére.

Csökkenthetőek a tőgygyulladás 
miatti veszteségek 
A fejés utáni bimbófürösztés azonnali 
elvégzésének és a fejőkészülékek 
fertőtlenítésének az eredménye, egy 
egészségesebb és nagyobb tejtermelésű 
állomány: a fejőkészülék fertőtlenítésével, 
a fejőgumikon keresztüli továbbfertőzés 
megállítható.

Pénzt takarít meg
A bármilyen márkájú fejéstechnológiára rászerelhető ADF 
fejőkészülék beépítése rendkívül gazdaságos. Használatával 
csökken a munkaidő, így a bérköltség, mert az utófürösztés 
automatizálttá válik. Emelkedni fog a tejmennyiség és nagyobb lesz 
az árbevétel, mivel a fejőkészülék fertőtlenítésével és öblítésével 
csökken a tőgygyulladások száma. 

Az emberi mulasztás a minimálisra csökkenthető
Gyakori és visszatérő probléma, hogy a tőgybimbó utófürösztést, ezt a nagyon 
fontos fejési munkaművelet a fejőmesterek nem, vagy nem megfelelően végzik 
el, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosnak. Az ADF rendszer használatával az 
utófürösztés garantált az év 365 napján.
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t +36 23 310 132  f +36 23 310 122  m +36 30 986 93 55 
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A folyamat öt m veletb l áll

A fejés vége – a A f jé é
munkaművelet 
kezdete
AA fefejéjéss vévégégénn, aamimikokorr 
a vákuum elzár, a 
tőgyápoló szer a 
ffejőjőgu imi masszálálóó 
fefejéjébebe iinjnjekektátálólódidik.k.

A tőgyápoló szer a A ő á ló
tőgybimbóra kerül
A tőgyápoló szer 
mémégg aa fefejőjőkékészszülülékék 
leemelése előtt felkerül 
a tőgybimbóra.

Egyenletesen lekezeltE l l k l
tőgybimbó
Másodpercek alatt, 
épéppepenn aa fefejéjéss vévégégénn
a tőgybimbó ápolása 
és fertőtlenítése
me tgtöörtété inikk. 

A tisztítási folyamatA i í á i f l
kezdetét veszi
A fejőkészülékek
leleememelelésésee ututánán mminindedenn
egyes fejőgumit a
rendszer fertőtleníti és 
kikiöböblílítiti.

A fejőkészülékek 
készen állnak a 
következő tehén 
fejésére
Bimbófürösztés és 
fejőgumi öblítés 20 
másodperc alatt.
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Első megjelenése óta több tucat DCC sejtszámláló működik 
szerte az országban és több ezer világszerte különböző felhasz-
nálóknál: tehenészeti  telepeken, tejelő juh- és kecskefarmokon, 
szaktanácsadóknál, laboratóriumokban. A visszajelzések azt 
mutatják, hogy a DeLaval DCC megbízhatóan működik, a te-
lepek szeretik és megbíznak pontosságában. Számos vizsgálat 
igazolta és a gyakorlati tapasztalatok, mérések szerint a DCC 
mérési eredményei és a tejvizsgáló laboratóriumokban használt 

berendezés mérési eredmé-
nyei közt szignifikáns eltérés 
nem mutatkozik
A rendszeres használat so-
rán azonban előfordulhatnak 
mérési pontatlanságok illet-
ve eltérések más berendezé-
sek eredményeihez képest. 
Az ilyen esetekben nagyon 
fontos, hogy a  felhasználó 
tudja, hogyan ellenőrizhető 
a DCC pontossága. A DCC 
mérési pontossága megfelel 
a nemzetközi szabványoknak 
és teljesíti a laboratóriumi 

eszközökre vonatkozó mérési pontosság illetve ismételhetőség 
feltételeit: A DCC mérési tartománya: 10 000 és 4000 000 kö-
zötti szomatikus sejtszám/ml. A relatív ismételhetőség 100 000 
sejtszám/ml esetén 12%. 400 000 sejtszám/ml esetén 8% illetve 
7% 1000 000 sejtszám/ml esetén.

Számtalan tanulmány és vizsgálat ismeretében a DeLaval biz-
tonsággal állítja, hogy a DCC-t nem szükséges kalibrálni, amely 
azt jelenti, hogy:
1.	 Nincs kalibrálás a sejttípusra, mivel a sejtméret és a szo-

matikus sejtek DNS tartalmának variációja a DCC mérési 
tartományán belül van.

2.	 Nincs térfogatra kalibrálás. Minden egyes kazetta mé-
rőkamrájának vastagságát a gyártás során megmérték és 
fekete pontokkal kódolták a kazettán. A DCC a kódot le-
olvassa majd annak ismeretében kompenzálja és pontosan 
meghatározza az analizált térfogatot minden egyes mérés 
során. 

3.	 Nincs mosásra szükség. A kazetta egy tökéletes áramlási 
rendszert tartalmaz, melynek segítségével a tej a minta-
vevő területhez kerül. A szerkezetnek csak ez az egyetlen 
része állítódik be a mérés során, amikor a tejjel érintkezik. 
Mivel a kazetta használat után eldobandó, ezáltal nem kell 
szállítani és nem kell a DCC-t a mérések közt megtisztí-
tani.

4. A hosszú élettartamú optikai komponensek a DCC-t 
kalibrálásmentessé teszik annak egész élettartamán ke-
resztül. Az optikai, mechanikai és elektronikai részek el-
hanyagolható mértékben változnak hőre a használati idő 
során.

5. A hosszantartó, jó mérési eredmények biztosítása érdeké-
ben a DCC megfelelő karbantartást, szervízt és tárolást 
igényel, azaz a DCC-t tisztán kell tartani és a kazettákat a 
meghatározott maximum hőmérséklet alatt kell tárolni. A 
kazettákat a lejárati idő előtt fel kell használni.

6. A DCC-k közti jó mérési megfelelőség érdekében minden 
leszállított DCC sejtszámláló bekalibrálásra kerül a 
gyártás során egy DeLaval Master DCC segítségével. A 
globálisan jó pontosság eléréséhez a DeLaval Master DCC 
rendszeresen összehasonlításra kerül külső referenciákkal 
a nemzetközi összehasonlítások során az alkalmazható 
IDF/ISO standardoknak megfelelően.

7. Néhány esetben a DCC-vel mért szomatikus sejtszám eny-
hén eltér a más módszerrel mért értéktől, pl. helyi labora-
tóriumok esetében. A különbség időnként változhat, ha a 
labor berendezés nincs kalibrálva.

8. Ha a DCC-t egy laboratóriumon belül használják, a ha-
gyományos laboron belüli teljesítmény-ellenőrzési rutinok 
- melyeket a szomatikus sejtszám meghatározó berendezé-
seknél használnak - alkalmazhatók a DCC-re és a kazetták-
ra referencia minták használatával. 

Amennyiben a DCC mérési eredményeit pontatlannak itélnék 
meg illetve eltéréseket tapasztalnak, lehetséges, hogy a felhasz-
náló saját maga elvégezze a DCC mérési pontosságának ellen-
őrzését. 

Ilyenkor javasolt egy többször is felhasználható speciális teszt-
kazetta alkalmazása, ami 400-600 darab fluoreszcens anyaggal 
megfestett 6 µm átmérőjű gyöngyöket tartalmaz, amelyeket a 
DCC észlelni és számlálni képes a tesztmérések során. Mivel 
minden egyes tesztkazettán feltüntetik a gyöngyök pontos szá-
mát, alkalmazásával egyszerűen ellenőrizhető és kiszámíthatóa 
DCC mérési pontossága, mérési tartománya.

Többé nem lehet megkérdőjelezni a tejminőséget, köszönhetően 
a DCC sejtszámláló gyors, pontos és megbízható méréseinek! A 
DCC sejtszámláló alapvető berendezése a tejtermelőknek, tej-
feldolgozóknak, állatorvosoknak és tejgyűjtő állomásoknak. A 
kalibrálásmentes DCC segítségével bármikor ellenőrizni tudja a 
tejminőséget és tehenei tőgyegészségét!

A DeLaval DCC sejtszámlálót nem kell kalibrálni!
Boldizsár Péter

termékmenedzser, DeLaval Kft.



A nyereségességet alapvetően 
meghatározza, hogy helyes 
döntéseket hozunk-e.
DelPro™ Farm manager

Minél összetettebb egy döntés, annál tovább tart annak meghozatala az em-
beri agy számára. Egy tejtermelő telepen döntések százai születnek nap mint 
nap, értékes időt vonva el a többi elvégzendő feladattól. 
A DelPro farm manager összegyűjti az információt a fejőházból, etetőállástól 
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ciklussal valamint a tejminőségggel, és javaslatot tesz arra, hogy mit tegyünk 
az adott helyzetben.
Egyszerűbben szólva, megszünteti a találgatásokat a telep vezetése 
számára.
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Újszülött és fiatal borjaknál kifejezetten nagy a kockázata an-
nak, hogy az optimálistól eltérő mikroelem-ellátottság alakul ki. 
Ennek fő oka a születéskor alacsony szinten lévő tartalékok, va-
lamint a nem kielégítő takarmányozás a felnevelés első néhány 
hetében. Ehhez hozzájárulhatnak környezeti stresszorok (hő-
mérséklet, áthelyezés, stb.), és egy nagyobb fertőzési nyomás is, 
mivel ezek növelik az állat bizonyos mikroelemek iránti igényét. 
A hiánytünetek elkerülése érdekében a borjak takarmányát ál-
talában kiegészítik vassal (Fe), cinkkel (Zn), rézzel (Cu), sze-
lénnel (Se), mangánnal (Mn) és jóddal (I). Ezek a mikroelemek 
számos élettani folyamatban vesznek részt, ezért hiányuk több-
féle termelési és egészségügyi mutatót befolyásolhat negatívan: 
•	 Tömeggyarapodás (Fe, Zn, Cu, Se, Mn, I)
•	 Immunstátusz és fertőzésekre való hajlam (Fe, Zn, Cu, Se)
•	 Vérképzés és hemoglobin szint (Fe, Cu)
•	 Csontképződés (Zn, Mn, Cu)
•	 Bőr és a szőrzet egészsége (Zn, Mn, Cu)
•	 Regeneráció és sebgyógyulás (Zn)

A nem specifikus tünetek miatt (fejlődésben való lemaradás, 
gyenge immunrendszer, csökkent életképesség) a nem megfele-
lő mikroelem-ellátottságot gyakran nem ismerik fel. A gyakor-
latban akkor is előfordulhat hiányállapot, ha a takarmány tartal-
maz mikroelem kiegészítést. Ilyen például az élet első néhány 
hetében kialakuló anémiás állapot, ami vas-, illetve rézhiányra 
vezethető vissza és komoly probléma tejhasznú gazdaságok bor-
júnevelésében (Kuntz, 2013). Ha a jobb vas- és rézellátottság 
révén megakadályozzuk az anémia kialakulását, csökken a fer-
tőzésekre, betegségekre való hajlam, illetve jobb lesz az étvágy, 
a tömeggyarapodás és a vitalitás (Suttle, 2010).
A megfelelő ellátottság csak akkor alakul ki, ha a mikroelemek 
felszívódnak a bélből. A felszívódás elsősorban a vékonybélben, 
a duodenum és a jejunum területén zajlik és számos tényező be-
folyásolja: 
•	 A borjak mikroelem státusza
•	 A bélbeli környezet
•	 Mikroelemek adagja
•	 A kémiai kötés jellege
•	 Egyéb ásványi anyagok és szerves anyagok jelenléte 

(antagonizmus)
A különböző tejpótlók és takarmány-kiegészítők a legkülönbö-
zőbb formákban és koncentrációkban tartalmaznak mikroele-
meket. A takarmányokra vonatkozó európai szabályozás is a 
kiegészítők különösen széles spektrumának felhasználását en-
gedélyezi Zn, Mn, Cu és Fe esetében. Fiatal állatokban jelentős 
különbségek vannak az egyes vegyülettípusok felszívódásában. 
A legtöbb esetben az oxid-vegyületek rosszabbul szívódnak fel, 
mint a szulfátok, illetve a Zn, Mn, Cu és a Fe szerves (kelát) 
formában jobban felszívódik, mint szervetlen vegyületként 
(Ammerman et al., 1995; Jongbloed et al., 2002).  Kelátképző-
déskor az ásványianyag és egy aminosav molekula között ala-
kul ki stabil kötés. Az ilyen típusú kötés kevésbé hajlamosít az 
antagonizmusra és a bevitt mikroelem magasabb arányban jut 
a bélfalhoz felszívódó formában. Európában leggyakrabban 

glicin-kelátokat alkalmaznak, azaz a legkisebb aminosavval, a 
glicinnel alkotnak kelátokat. Teljes tejjel itatott borjaknál kife-
jezetten jól alkalmazhatónak tartják ezt az oldható mikroelem-
forrást. 
Németországban a gyakorlatban, egy tejhasznú telepen végeztek 
tesztet. A glicin-kelátokat (E.C.O.Trace®, Biochem) hasonlí-
tották össze a borjak takarmányozásában gyakran alkalmazott 
szulfát-vegyületekkel. A vizsgálatba üszőborjakat vontak be, 
amiknek a teljes tej adagját egészítették ki 2 és 8 hetes kor kö-
zött. A napi adag 50 mg Fe, 15 mg Zn és 5 mg Cu volt, amit szul-
fátok vagy glicin-kelátok formájában kaptak. A kontroll csoport 
takarmánya nem tartalmazott mikroelem-kiegészítőket. A mik-
roelem-kiegészítést csoportonként 20-20 borjú kapta, oldható 
kiegészítő formájában a tejtartályba bekeverve. A glicin-kelátok 
alkalmazása hatékonyabbnak bizonyult a hemoglobin szintézis 
támogatására (1. ábra), ami tükröződött a tömeggyarapodásbeli 
különbségben is (2. ábra). 
Ez a vizsgálat igazolta, hogy a teljes tej mikroelemekkel való 
kiegészítése szükséges a borjak normális fejlődéséhez. A mik-
roelemek kötésének formája is lényeges. A kelát-vegyületek 
gyakran a szervetlen vegyületeknél hatékonyabban támogatják 
azokat a folyamatokat, amelyekben részt vesznek mikroelemek, 
ez pedig előnyt jelent a borjak optimális fejlődésének támogatá-
sában és a vitalitás javításában.     

1. ábra: A hemoglobin státusz 6-7 hetes korban 
              (g/l; átlagok; n=20)

2. ábra: Napi testtömeg-gyarapodás a 7 hetes felnevelési
              időszak alatt (g/nap; átlagok; n=20)

Biztonságos mikroelem-ellátás borjakban
Dr. Bastian Hildebrand, Biochem, Németország
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Gyártja: 
Biochem GmbH, 
Németország 

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

E.C.O.TRACE®
szerves kötésű mikroelemekkel 
hatékonyabban, gazdaságosabban

A különböző mikroelemek nélkülözhetetlenek az élő szervezetek 
egészséges fejlődéséhez és genetikai képességük optimális 
kihasználásához. A legmagasabb minőségi színvonalat képviselő 
E.C.O.Trace® glicinátok esetében a fémionok a kis molekulatömegű 
glicin ligandumokhoz kötődnek szerves formában. Ezáltal 
a szervetlen kötésű nyomelemekhez képest az E.C.O.Trace® 
termékek biológiai hatékonysága több nagyságrenddel nagyobb, 
felszívódásuk sokkal kedvezőbb, így csökken a fémürítés aránya is.  
Az E.C.O.Trace® mikroelemek direkt módon hozzájárulnak 
más takarmány összetevők, mint a vitaminok és ásványi 
anyagok felszívódásához is. Az E.C.O.Trace® mikroelemek  
a takarmányhoz és premixekhez keverhetők, valamint kiváló 
vízoldékonysági tulajdonságokkal rendelkeznek.

Az E.C.O.Trace® mikroelemek alkalmazásával javul:
- a fertilitás és a reproduktivitás
- a tőgy egészségügyi állapota
- az immunstátusz
- a borjak vitalitása
- a köröm egészségügyi állapota
- a napi testtömeg-gyarapodás

Szerves kötésű mikroelemeink:
• E.C.O.Trace® Cu 24 %
• E.C.O.Trace® Fe 22 %
• E.C.O.Trace® Mn 23 %
• E.C.O.Trace® Zn 27 %
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Mi a LifeStart program?
A LifeStart egy innovatív borjútakarmányozási program, amely 
összeköti a tudományos alapokat a gyakorlati tapasztalattal a ké-
sőbbi optimális teljesítmény érdekében.
A LifeStart egyedülálló módon a borjú életének első két hónap-
jára fókuszál, a későbbi teljesítmény növelésének érdekében. A 
LifeStart takarmányozási javaslata segít az egyed teljesítményé-
nek növelésében, csökkenti a betegségek és elhullás okozta ki-
esést és ezek költségeit.

Kép: Trouw Nutrition

Csak egy lehetőség van: a jó indulás!
A borjú fejlődésének és növekedésének mértéke életének első 
heteiben eldől. Ebben a kritikus időszakban a borjú emelt szintű 
takarmányozásával aktiválható a növekedés beindulása. A ter-
mészetes mechanizmuson alapuló folyamat az ún. „metabolikus 
programozás”, amely meghatározza a funkcionális szövetek 
(parenchima sejtek) fejlődését. Takarmányozással ez akár meg-
duplázható. Az anyagcsere programozás befolyásolja a belső el-
választású hormonok termelésének mennyiségét az élet későbbi 
szakaszában (inzulin), ami döntően befolyásolja a szénhidrát 
anyagcsere intenzitását.

Vissza a természethez!
„A hagyományos borjúnevelési technológiák a borjú életének 
első heteiben visszafogott módon itatják a tejet vagy tejpótló 
tápszert annak érdekében, hogy növeljék a száraz takarmány fel-
vételét, ezzel elősegítsék a korai választást” (Jasper és Weary, 
2002). 
A természetes nevelést a standard itatási programokkal összeha-
sonlító táblázatból jól látszik, hogy az anyja mellett felnövekvő 
borjú többször, hosszabb ideig szopik és több tejet is vesz fel, 
mint a hagyományos vödrös itatásos technológiával nevelt bor-
jú. A LifeStart program filozófiája, hogy lehetőleg napi 3×2 liter 
tejet/tejpótló tápszert kapjon a borjú, ezzel növelve a tejfelvételt.

Természetes Standard itatási 
program

Napi szopások/ivások 
száma

6-8 1-3

Szopás/ivás időtartama 5-10 perc 1-3 perc
Tej/tejpótló fogyasztás testtömeg 16-

24%-a tejben
testtömeg 

8-10%-a tejben
Napi tej/tejpótló szá-
razanyag felvétel

akár 1,59 kg kb. 0,45 kg

Szopás/itatás módja tőgybimbó szopóka/vödör
Elválasztás módja fokozatos (4-6 

hónapos kor)
gyors  

(6-8 hetes kor)
Szilárd takarmány friss fű, legelő indító táp/széna

Sprayfo LifeStart Program
A borjú megfelelő indítása komoly gondosságot igényel. A bor-
jú életének első 5 napjára ajánlunk 5 fontos lépést, amelyek 
betartása döntő hatást gyakorol az ellés lefolyására, a borjú 
kolosztrummal történő ellátására, az egészségügyre és takarmá-
nyozásra. Ezek a következők:

• Elletési protokoll
• Kolosztrum protokoll
• Ásványi anyag és vitamin ellátás
• A 2. és 3. nap menedzsmentje
• Átállás kolosztrumról tejpótló tápszerre

(Bővebb információ lásd: 
www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo)

A LifeStart program sikere az alaposan átgondolt itatási javaslat 
és a LIFESTART logóval ellátott Sprayfo termékek alkalmazá-
sával érhető el. A Sprayfo LIFESTART tejpótló tápszerek töké-
letesen illeszkednek a borjú táplálóanyag szükségleteihez és a 
LifeStart program borjú nevelési céljaihoz.

A LifeStart program kiemelten magas tejpótló tápszer koncent-
rációt (1:6 bekeverési arány!) javasol egy liter vízben oldva, így 
érvényesítve a lehető legmagasabb napi testtömeg-gyarapodást.

A növekedés üteme meghatározza az életteljesítményt 
Kép: Trouw Nutrition

A LifeStart Program és jelentősége
 Katonáné Stiller Krisztina, Inter-Mix Kft.

„Az élet kezdete meghatározza a teljesítményt”

River-Bridge Co-op TROY-ET *TV
Mogul x Freddie x Mascol

+790 LNM$
+2587 TPI ®

VILÁGKLASSZIS TEHÉNCSALÁDBÓL 
SZÁRMAZÓ MINDEN SZEMPONTBÓL 
JAVÍTÓ HATÁSÚ BIKA TROY

Anya: Co-op RB Freddie Tinley-ET, VG-85, VG-MS 

Igazi favorit a fertilitásban: 
+3.0 Bika fertilitás

Magas termelési örökítőérték: 
+1172 Tej, +44 Tejfehérje, +63 Tejzsír

Hosszú élettartamú, egészséges utódok: 
6.1% Nehézellés, +7.9 Hasznos élettartam, 
+2.3 Lányok vemhesülése

  Kizárólagos magyarországi importőr:

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6. Tel.: +36-1-402-10-10, Fax: +36-1-402-10-11, intermix@intermix.hu, www.intermix.hu

AKÁR  
4 l/g

A növekedés üteme meghatározza 
az életteljesítményt

A LifeStart program segítségével a borjú választás előtti 
testtömeg-gyarapodását növeljük. Napi 1 grammal  
magasabb testtömeg-gyarapodás az első laktáció során 
akár 4 literrel magasabb tejhozamot eredményezhet!

Borjú választás előtti gyarapodás
550 g/nap

Borjú választás előtti gyarapodás
800 g/nap

Az első 
laktáció 
során

+1000 liter

 1. Korai gyors növekedés

 2. Kitűnő egészségi állapot

 3. Bendő optimális fejlődése

 4. Korábbi termékenyítés

 5. Korábbi ellés

 6. Magasabb tejhozam

 7. Erős, hosszú élettartamú tehenek

 8. Magasabb életteljesítmény
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Eredmények
Saját kutatóközpontunkban és független intézetekkel együttmű-
ködve is folyamatosan végzünk a LifeStart program hatékony-
ságának vizsgálatára irányuló kísérleteket. A tejgazdaságokkal 
közösen figyelemmel kísérjük a telepi tapasztalatokat is. Az 
eredmények önmagukért beszélnek:

Növekedés 
és fejlődés

- Akár 300 g-mal magasabb napi testtömeg-
gyarapodás a választás előtti időszakban*

- Akár 100%-kal jobb minőségű korai 
tőgyfejlődés**

- Jobb takarmányfelvétel, gyorsabb 
növekedés a választás után is

Egészség - A magasabb vitalitásnak köszönhetően 
akár 40%-kal csökken a mortalitás***

Termelés - Akár 1000 literrel magasabb tejhozam 
az első laktáció során****

A tejelő 
tehén hasz-
nos élettar-
tama

- A jelenlegi LifeStart kísérletek an-
nak igazolására irányulnak, hogy a 
LifeStart program alapján nevelt bor-
jak 1/3 vagy ennél több laktációval 
hosszabb ideig termelnek, ezzel is 
növelve az életteljesítményüket

*LFA Mecklenburg Vorpommern Dummerstorf 2012., **Brown et al. 2005., 
***Faber et al. 2005., ****Moaltern 2006./Drackley 2007.

A LIFESTART program jelentősége
A program központi kérdése a borjú megfelelő takarmányozása. 
A program alapján az elérni kívánt átlagos napi testtömeg gya-
rapodás 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 (szemben a standard 
programokkal, amelyeknél ez az arány 1,85).
A LifeStart program bevezetésével a tejtermelő telepek extra 
nyereséghez juthatnak. Először is, az életkor az első ellésnél 30-
60 nappal lecsökkenhet. Ezzel megnő az üsző hasznos élettarta-
ma, ugyanakkor csökken a termelés összköltsége. Az első lak-
tációs termelés várhatóan jelentősen magasabb lesz. A LifeStart 
program szerint nevelt borjak esetében a borjú életének első 60 
napjában a napi 1 grammal magasabb testtömeg gyarapodás az 
első laktáció során akár 4 literrel magasabb tejhozamot eredmé-
nyezhet!

Az első 60 nap meghatározza az életteljesítményt
A teljesítménynövekedés alapja a LifeStart program hatékony-
sága: a tudományosan igazolt „metabolikus programozás” je-
lensége. A tápanyagfelvétel növelése a borjú életének első 60 
napjában optimalizálja az életteljesítmény lehetőségeit. A növe-
kedési folyamat bizonyos mechanizmusai csak abban az esetben 
aktiválódnak, ha a borjú összes tápanyag igénye megfelelően ki 
van elégítve. A korlátozottan takarmányozott borjaknál ezek a 
növekedési mechanizmusok el vannak nyomva. Más szavakkal 
kifejezve, az első hetekben a kompromisszumok nélküli takar-
mányozás a borjú egész életére előnyösen hat.

Kiemelt fontosságú gondoskodás a telepeken
A magasabb teljesítmény eléréséhez különös gondosságra van 
szükség a telep irányításában. Az igazság az, hogy a legprecí-

zebb termelési rendszerben is előfordulhatnak higiéniai és bor-
júnevelési hiányosságok. A teljesítmény alapja minden esetben 
az alapvető szabályok betartása:
•	 Komfort: a borjúnevelő terület legyen jól megvilágított 

és megfelelően szellőző, de huzatmentes. Az alom legyen 
mély és száraz. 

•	 Állandóság: számos kísérlet igazolja a napi etetési idők be-
tartásának fontosságát. 

•	 Kolosztrum: az újszülött borjakkal a testtömeg 10%-ának 
megfelelő mennyiségű (4 liter egy 40 kg-os borjúnak) kivá-
ló minőségű kolosztrumot kell megitatni a születést követő 
1 órán belül.

•	 Energia: a borjakkal itatott LifeStart minőségű tejpótló táp-
szert 150g/liter koncentrációban kell adni, 21 napos korra el 
kell érni a napi 6-7 liter mennyiséget.

•	 Tisztaság: a születési körülmények és elhelyezés higiéniája, 
itató eszközök higiéniája.

A LifeStart program nem csak egy takarmányozási javaslat, ha-
nem kiemeli a borjúnevelés körülményeinek fontosságát is.
Bármilyen folyékony takarmány esetén (teljes tej vagy tejpót-
ló tápszer) takarmányozási szempontból kiemelkedő fontossá-
gú a benne lévő zsírok, fehérjék, szénhidrátok, laktóz, ásványi 
anyagok és vitaminok mennyisége és hatékony felszívódása. A 
Trouw Nutrition LifeStart program keretén belül végzett kísérle-
tei a következőkre mutattak rá: 
A megfelelő kolosztrum bevitel pozitívan befolyásolja a borjú 
egészségét, növekedését, valamint jövőbeli termelését. A na-
gyobb mennyiségű, intenzív tejpótló tápszer itatási program 
növeli a választás előtti testtömeg-gyarapodást anélkül, hogy a 
borjú elhízna (12 hetesnél fiatalabb borjú még nem épít zsírokat 
a szervezetébe). 
A magasabb testtömeg gyarapodás által nyert előnyök csak 
abban az esetben érvényesülnek, ha a borjú a kitűnő minősé-
gű kolosztrumot a megfelelő időben és mennyiségben megkap-
ja, illetve ha biztosítjuk a borjú számára a nyugodt, lehetőleg 
stresszmentes körülményeket. 
Az indító takarmány és a választás utáni takarmány minősége le-
gyen megfelelő, különben elvesznek az eddig szerzett előnyök. 
A kísérletek bebizonyították, hogy az élet korai szakaszában az 
emelt szintű takarmányozás a későbbiek során magasabb tejho-
zamot eredményez. Amennyiben az üszőket fejlettség és nem 
életkor alapján vemhesítik, akkor az első ellésnél az életkor 22-
23 hónapra csökkenhet.

A LifeStart program alapján nevelt borjak:
1. 56 napos korukra megduplázzák születési súlyukat (40 kg 

születési testtömeg – 80 kg testtömeg az 56. napra)
2. Borjú mortalitás 5% alá csökken
3. Borjú megbetegedések aránya (kezelések) 10% alá csökken
4. Életkor az első ellésnél 1-2 hónappal csökken

Mindent összegezve a LifeStart borjúnevelési program legfőbb 
üzenete, hogy csakis megfelelő takarmányozással lehet kihasz-
nálni a borjú genetikai potenciálját!

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo
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Az utóbbi évtizedekben látványosan megnőtt a holstein-fríz te-
henek tejhozama, ami egyéb tényezőkkel együtt – környezeti 
körülmények (pl.: hőstresszes napok nagyobb száma), intenzí-
vebb takarmányozás, tartástechnológia, genetikai változások – 
rányomta a bélyegét a fajta szaporodásbiológiai teljesítményére 
is. A tejelő tehenészetek jövedelmezőségét alapvetően befolyá-
solja az állomány szaporodásbiológiai teljesítménye, amelynek 
méréséhez megfelelő mutatókra van szükség.
A hazai tehenészetekben széleskörűen alkalmazott telepirányítá-
si programok és értékelési rendszerek kimutatásaiban többnyire 
nagy hangsúlyt kapnak a „hagyományos” szaporodásbiológiai 
paraméterek, pl. a produktivitás, a két ellés közötti idő (CI) és 
a termékenyítési index (SPC). A produktivitás kiszámításának 
módja nem egységes a hazai szakirodalomban. A CI alkalma-
zása is csak nagy körültekintéssel javasolt, ugyanis ez a mutató 
nem számol az állomány akár 30-40%-át kitevő egyszer ellett 
tehenekkel. Az SPC növekedése a hazai vizsgálatok alapján a 
szaporasági zavarokból származó veszteségnek kb. 10%-át teszi 
ki, ami a nagy létszámú tehenészetekben akár milliós nagyság-
rendű veszteséget jelenthet, de az SP – akár kismértékű – meg-
hosszabbodása még ennél is nagyobb gazdasági kárral jár. Az 
SPC hagyományosan az inszeminátor munkájának megítélését 
szolgálta, a tehenek szaporodási teljesítményét (ezáltal jövede-
lemtermelő képességét) azonban számos tényező befolyásolja, 
amelyek jellemzésére megfelelőbb paraméterek is léteznek. A 
hagyományos paraméterek értékelésénél ráadásul gyakran olyan 
irányszámokat alkalmaznak, amelyek elérése a mai, nagy tejho-
zamú, de csökkent reprodukciós készségű tehenekkel már nem 
reális cél.
Az utóbbi években egyre inkább elterjednek Magyarországon 
az USA-ból származó tartás- és fejőházi technológiák, ezekkel 
együtt telepirányítási programok és módszerek is. A napi szapo-
rodásbiológiai munka során ezekben a rendszerekben általában 
az „importált” paramétereket és határértékeket alkalmazzák. Az 
USA tejelő tehenészeteinek szaporodásbiológiai technológiája 
azonban néhány vonatkozásban alapvetően különbözik a haza-
itól:
•	 az ellést követően sokkal szélesebb körben alkalmaznak 

önkéntes várakozási időt (VWP);
•	 nagyobb napi tejtermelésnél selejtezik az üres teheneket 

[pl. 18 kg, de a legjobb szaporodásbiológiai eredmények-
kel rendelkező tehenészetekben a napi 27-34 kg-nál ki-
sebb tejhozamú üres teheneket is selejtezik (Dairy Cattle 
Reproduction Council, 2014)];

•	 elterjedt a szarvasmarha növekedési hormon (bST) hasz-
nálata;

•	 általános az időzített termékenyítési eljárások alkalmazása;
•	 eltér a gazdasági környezet, amelyben a tehenészetek mű-

ködnek.
Ezek a tényezők mind azt támasztják alá, hogy az USA irány-
számait nem célszerű változatlanul átültetni a hazai gyakorlatba.
A szaporodásbiológiai teljesítmény értékelésében Észak-Ameri-
kában általánosan elterjedt a HDR (Heat Detection Rate, ivarzás-
megfigyelési ráta), a CR (Conception Rate, fogamzási ráta) és a 
PR (Pregnancy Rate, vemhesülési ráta) vizsgálata. Mindhárom 
mutató neve „rate” (ráta), vagyis azt fejezik ki, hogy időegység 
alatt a populációban az adott esemény milyen gyakorisággal kö-
vetkezett be. A három paraméter között egy egyszerű matemati-
kai összefüggés írható fel: HDR×CR = PR. A HDR megmutatja, 
hogy a termékenyíthető egyedek közül hányan lettek ténylege-
sen termékenyítve 21 nap, vagyis egy ivari ciklus ideje alatt. A 
CR tulajdonképpen a termékenyítési index reciproka. A PR alap-
vetően azt mutatja meg, hogy egy ivari ciklus ideje alatt a termé-
kenyíthető egyedek mekkora hányada vemhesült, tehát ötvözi a 
szaporodásbiológiai menedzsment hatékonyságát, az állomány 
fertilitási jellemzőit és az időtényezőt. A hazai telepirányítá-
si rendszerek sokszor nem alkalmasak a PR számszerűsítésére 
vagy nem megfelelően számítják azt, ugyanis nem képesek a 21 
napos ciklusnak megfelelő adatgyűjtésre. Mindezekből követ-
kezően a hazai tehenészetekben a szaporodásbiológiai teljesít-
ményt nagyon sokféleképpen értékelik. Munkánk célja az volt, 
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Rövidítések: bST: szarvasmarha növekedési hormon (bovine 
somatotropin), CI: két ellés közötti idő (calving interval), cPR: kor-
rigált Pregnancy Rate (corrected Pregnancy Rate), CR: fogamzási 
ráta (Conception Rate), CR1: első termékenyítésre fogamzottak ará-
nya (first service conception rate), DIM: tejelő napok száma (days 
in milk), HDR: ivarzás-megfigyelési ráta (Heat Detection Rate), 
IBI: két termékenyítés közötti idő (interbreeding interval), O285: 
285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (open cows beyond 285 
DIM), O60: 60 napnál régebben ellett üres tehenek aránya (open 
cows beyond 60 DIM), ORP: optimális szaporodásbiológiai állapot-
ban lévő populáció (optimal reproductive population), P200: 200 
napon belül vemhesült egyedek aránya (percentage pregnant within 
200 DIM), PP: vemhesek aránya (percentage of pregnant cows), 
PR: vemhességi ráta (Pregnancy Rate), RIC: normál ciklushossz-
ra történő újratermékenyítés (re-insemination at 12-24 days), SP: 
szervizperiódus (service period), SP1: első termékenyítésre fogam-
zottak szervizperiódusa (service period of the cows conceiving for 
first insemination), SP200: szervizperiódus 200 napon belül (ser-
vice period within 200 DIM), SPC: termékenyítési index (services 
per conception), SPCP200: vemhesülési index 200 napon belül 
(services per conception of pregnant cows within 200 DIM), VWP: 
önkéntes várakozási idő (Voluntary Waiting Period)

Tisztelt Olvasóink, ez a hiánypótló remek tanulmány előző lapszámunkban is megjelent, de sajnos a nyomda ördöge folytán épp a 
lényeg, a képletek maradtak ki. Mind Önöktől, mind a szerzőktől elnézést kérve közöljük az írást immár teljes egészében. Szerk.
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Hazai szerzőink
hogy megvizsgáljuk egyes hagyományos paraméterek napjaink-
ban elérhető értékeit, ill. a reprodukciós teljesítmény mérésére 
szolgáló újabb mutatókat határozzunk meg. Célunk volt továbbá 
a korrigált Pregnancy Rate (cPR) kidolgozása, amely korrekci-
óval a PR-t a hazai selejtezési viszonyok figyelembevételével 
úgy dolgozzuk át, hogy az nem csupán hazai, hanem nemzetközi 
összehasonlításokra is alkalmassá váljon.

Adatgyűjtés és a reprodukciós mutatók kiszámítása
Adatgyűjtésünk során nagy létszámú holstein-fríz tehenésze-
tekben mértük fel a termelési és szaporodásbiológiai mutató-
kat, ill. az alkalmazott szaporodásbiológiai menedzsmentet. 
Az adatgyűjtést 2015 februárja és májusa között végeztük hat 
megyében, mely során 21 tehenészet 12.723 tehenének adatait 
dolgoztuk fel.
Az adatgyűjtés során minden tehenészetben a telepirányítási 
programból (RISKA, Systo Kft., Magyarország) nyertük ki az 
állományra vonatkozó szaporodásbiológiai adatok egy részét a 
„Szaporodásbiológiai értékelés” és „Elemzések – 18-as lista” 
nevű kimutatások alapján. Míg a „Szaporodásbiológiai értéke-
lés” segítségével az aktuális reprodukciós adatokról (selejt te-
henek aránya, O60, SP, IBI, RIC) kaptunk információt, addig 
az „Elemzések – 18-as lista” esetében a 2014-es évet vizsgáltuk 
(SPC, SP1, CR1). A telepirányítási programból egyedi adatokat 
is kinyertünk [ellenőrzési szám, ellés dátuma, ellés sorszáma, 
állapot kód (0 = üres, még nem termékenyített; 1 = termékenyí-
tett; 2 = vemhes), utolsó termékenyítés dátuma, utolsó terméke-
nyítés sorszáma, utolsó próbafejés tejhozama (liter), selejtezés 
dátuma], amelyekből a további szaporodásbiológiai mutatókat 
számítottuk. Az adatgyűjtés során minden egyes tehenészetben 
meggyőződtünk a telepirányítási programban lévő adatok nap-
rakész voltáról, ill. az utolsó vemhességvizsgálat időpontjáról.
A mutatóknál a magyar elnevezést és az angol rövidítést alkal-
maztuk, kivéve a hazánkban is széles körben ismert angol elne-
vezésű paramétereket (HDR, CR, PR), amelyeket eredeti alak-
jukban használtunk.

Az állomány egészére vonatkozó szaporodásbiológiai mutatók
A legtöbb telepirányítási szoftver a következő mutatókat az állo-
mány összes egyedére vonatkozóan automatikusan számítja ki:

•	 Selejt tehenek aránya: az állományban található selejte-
zett tehenek arányát mutatja meg.

•	 Hatvan napnál régebben ellett üres tehenek aránya 
(O60): százalékos értéke azt mutatja, hogy az állomány-
nak a legalább 60 napja ellett részében hány olyan állat 
található, amelyet nem selejteztek és még nem történt 
meg az első termékenyítése, vagy üresnek állapították 
meg, és még nem termékenyítették újra.

•	 Szervizperiódus (SP): megmutatja azt az átlagos időtar-
tamot, amely alatt a vemhes tehenek vemhesültek. Az SP 
a már vemhes tehenek utolsó ellésétől a vemhesülésükig 
eltelt napok összegének és a vemhes tehenek számának 
hányadosa.

•	 Két termékenyítés közötti idő (IBI): értéke megmutatja 
átlagosan a tehenek két egymás utáni termékenyítése kö-
zött eltelt napok számát az összes termékenyítésre vonat-
koztatva.

•	 Normál ciklushosszra történő újratermékenyítés (RIC): 
kifejezi a normál hosszúságú ivari ciklusok időtartamára 
történő ismételt termékenyítések arányát az összes ismé-
telt termékenyítéshez viszonyítva.

•	 Termékenyítési index (SPC): az adott időszakban végzett 
összes termékenyítés arányát mutatja a következményes 
vemhesülések számához képest.

•	 Első termékenyítésre fogamzottak szervizperiódusa 
(SP1): az első termékenyítésre vemhesült egyedek szer-
vizperiódusának átlaga.

•	 Első termékenyítésre fogamzottak aránya (CR1): kifeje-
zi, hogy az adott időszakban történt összes első terméke-
nyítésből mennyi egyed lett vemhes.

•	 Vemhesek aránya (PP): az összes tehén hány százaléka 
vemhes.

•	 Produktivitás: a vemhes tehenek és a 90 napon belül el-
lett tehenek (ún. fias tehenek) százalékos aránya az ösz-
szes tehénen belül.

ORP mutatók
Optimális szaporodásbiológiai állapotban lévő populációnak 
(ORP) azokat a teheneket tekintettük az összes állat között, ame-
lyek már elérték az önkéntes várakozási időt (VWP-t) és még 
nem selejtezték őket.
Az ORP-re vonatkozó mutatók (továbbiakban: ORP mutatók) a 
Magyarországon használatos telepirányítási programok többsé-
géből nem érhetők el, ezért ezeket a tehenek egyedi adataiból 
számítottuk ki Microsoft Excel® (Microsoft Corporation, WA, 
USA) segítségével. Az ORP mutatók alkalmazásának előnye 
egyrészt abban rejlik, hogy a tényleges szaporodásbiológiai 
teljesítményt fejezik ki, másrészt lehetővé teszik a tehenésze-
tek eredményeinek összevetését a későbbiekben, nemzetközi 
viszonylatban is. Az USA-ban végzett széleskörű felmérések 
során megállapították, hogy – bár átlagosan a 300. nap körül 
selejtezik a nem vemhesülő teheneket – a 200. tejelő nap után 
kezd el meredeken emelkedni az üresen maradt tehenek selejte-
zésének esélye, ezért a 200. tejelő napot tekintettük irányadónak 
az ORP mutatók kiszámítása során. A következő ORP mutatókat 
használtuk:

•	 Szervizperiódus 200 napon belül (SP200): megmutatja 
az ellést követő 200 napon belül újravemhesült tehenek 
szervizperiódusának átlagát:

Ahol: xi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehe-
nek szervizperiódusa;
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

•	 200 napon belül vemhesült tehenek aránya (P200): meg-
mutatja, hogy a vemhes tehenek hány százaléka vemhe-
sült újra 200 napon belül:

Ahol: nvemhes: az állomány vemhes teheneinek száma.
•	 Vemhesülési index 200 napon belül (SPCP200): értéke 

kifejezi, hogy a 200 napon belül újravemhesült tehenek 
vemhesüléséhez átlagosan hány termékenyítésre volt 
szükség.
Ahol: Termi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült 

tehenek termékenyítéseinek száma;
nvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehe-
nek száma.

A mutatóknál a magyar elnevezést és az angol rövidítést alkalmaztuk, kivéve a hazánkban is 
széles körben ismert angol elnevezésű paramétereket (HDR, CR, PR), amelyeket eredeti 
alakjukban használtunk.

Az állomány egészére vonatkozó szaporodásbiológiai mutatók
A legtöbb telepirányítási szoftver a következő mutatókat az állomány összes egyedére 
vonatkozóan automatikusan számítja ki:
 Selejt tehenek aránya: az állományban található selejtezett tehenek arányát mutatja meg.
 Hatvan napnál régebben ellett üres tehenek aránya (O60): százalékos értéke azt mutatja, 

hogy az állománynak a legalább 60 napja ellett részében hány olyan állat található, 
amelyet nem selejteztek és még nem történt meg az első termékenyítése, vagy üresnek 
állapították meg, és még nem termékenyítették újra.

 Szervizperiódus (SP): megmutatja azt az átlagos időtartamot, amely alatt a vemhes 
tehenek vemhesültek. Az SP a már vemhes tehenek utolsó ellésétől a vemhesülésükig 
eltelt napok összegének és a vemhes tehenek számának hányadosa.

 Két termékenyítés közötti idő (IBI): értéke megmutatja átlagosan a tehenek két egymás 
utáni termékenyítése között eltelt napok számát az összes termékenyítésre vonatkoztatva.

 Normál ciklushosszra történő újratermékenyítés (RIC): kifejezi a normál hosszúságú ivari 
ciklusok időtartamára történő ismételt termékenyítések arányát az összes ismételt 
termékenyítéshez viszonyítva.

 Termékenyítési index (SPC): az adott időszakban végzett összes termékenyítés arányát
mutatja a következményes vemhesülések számához képest.

 Első termékenyítésre fogamzottak szervizperiódusa (SP1): az első termékenyítésre 
vemhesült egyedek szervizperiódusának átlaga.

 Első termékenyítésre fogamzottak aránya (CR1): kifejezi, hogy az adott időszakban 
történt összes első termékenyítésből mennyi egyed lett vemhes.

 Vemhesek aránya (PP): az összes tehén hány százaléka vemhes.
 Produktivitás: a vemhes tehenek és a 90 napon belül ellett tehenek (ún. fias tehenek) 

százalékos aránya az összes tehénen belül.

ORP mutatók
Optimális szaporodásbiológiai állapotban lévő populációnak (ORP) azokat a teheneket 
tekintettük az összes állat között, amelyek már elérték az önkéntes várakozási időt (VWP-t) és 
még nem selejtezték őket.
Az ORP-re vonatkozó mutatók (továbbiakban: ORP mutatók) a Magyarországon használatos 
telepirányítási programok többségéből nem érhetők el, ezért ezeket a tehenek egyedi adataiból 
számítottuk ki Microsoft Excel® (Microsoft Corporation, WA, USA) segítségével. Az ORP
mutatók alkalmazásának előnye egyrészt abban rejlik, hogy a tényleges szaporodásbiológiai 
teljesítményt fejezik ki, másrészt lehetővé teszik a tehenészetek eredményeinek összevetését a
későbbiekben, nemzetközi viszonylatban is. Az USA-ban végzett széleskörű felmérések során 
megállapították, hogy – bár átlagosan a 300. nap körül selejtezik a nem vemhesülő teheneket –
a 200. tejelő nap után kezd el meredeken emelkedni az üresen maradt tehenek selejtezésének
esélye, ezért a 200. tejelő napot tekintettük irányadónak az ORP mutatók kiszámítása során. A
következő ORP mutatókat használtuk:

 Szervizperiódus 200 napon belül (SP200): megmutatja az ellést követő 200 napon belül 
újravemhesült tehenek szervizperiódusának átlagát:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆200 =  
∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200
Ahol: 

xi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek szervizperiódusa;
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 200 napon belül vemhesült tehenek aránya (P200): megmutatja, hogy a vemhes tehenek 
hány százaléka vemhesült újra 200 napon belül:

𝑆𝑆𝑆𝑆200 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 100

Ahol:
nvemhes: az állomány vemhes teheneinek száma.

 Vemhesülési index 200 napon belül (SPCP200): értéke kifejezi, hogy a 200 napon belül 
újravemhesült tehenek vemhesüléséhez átlagosan hány termékenyítésre volt szükség.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆200 =
∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
Ahol:
Termi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek termékenyítéseinek száma;
nvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (O285): azoknak az üres teheneknek az aránya
az összes tehén között, amelyek több mint 285 napja ellettek és kevesebb mint 25 kg tejet 
adnak naponta.

 Pregnancy Rate (PR): megmutatja, hogy időegység alatt az elméletileg lehetséges ivari 
ciklusok számához képest hány tehén vemhesült:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nvemhes(VWP≤): az ORP vemhes teheneinek száma;
Nciklusvemhes(VWP≤): az ORP vemhes tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma;
Nciklusüres(VWP≤): az ORP üres tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma.

A lehetséges ivari ciklusok számát a vemhes tehenek esetében (Nciklusvemhes(VWP≤)) úgy 
számítjuk ki, hogy minden egyes tehén SP-jéből kivonjuk a VWP-t (jelen példában 60
nap), a különbséget pedig elosztjuk az ivari ciklus átlagos hosszával (21 nap), vagyis: 
(SP-60)/21. Az így kapott hányadost pedig felfelé, egészre kerekítjük, pl. 1,22 esetén 2-
re. Az üres tehenek lehetséges ivari ciklusainak számát ugyanígy számítjuk, azzal a 
különbséggel, hogy nem az SP-ből, hanem a DIM-ből indulunk ki [(DIM-60)/21, és a
hányadost szintén felfelé, egészre kerekítjük].

Korrigált Pregnancy Rate (cPR): kiszámítása a PR-rel megegyező módon történik, azzal 
a megkötéssel, hogy csak a legfeljebb 200 napja ellett teheneket vesszük számításba:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷≤200)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma
Nciklusvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma;
Nciklusüres(VWP≤DIM≤200): a 200 napon belül nem vemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma.

xi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek szervizperiódusa;
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 200 napon belül vemhesült tehenek aránya (P200): megmutatja, hogy a vemhes tehenek 
hány százaléka vemhesült újra 200 napon belül:

𝑆𝑆𝑆𝑆200 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 100

Ahol:
nvemhes: az állomány vemhes teheneinek száma.

 Vemhesülési index 200 napon belül (SPCP200): értéke kifejezi, hogy a 200 napon belül 
újravemhesült tehenek vemhesüléséhez átlagosan hány termékenyítésre volt szükség.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆200 =
∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
Ahol:
Termi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek termékenyítéseinek száma;
nvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (O285): azoknak az üres teheneknek az aránya
az összes tehén között, amelyek több mint 285 napja ellettek és kevesebb mint 25 kg tejet 
adnak naponta.

 Pregnancy Rate (PR): megmutatja, hogy időegység alatt az elméletileg lehetséges ivari 
ciklusok számához képest hány tehén vemhesült:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nvemhes(VWP≤): az ORP vemhes teheneinek száma;
Nciklusvemhes(VWP≤): az ORP vemhes tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma;
Nciklusüres(VWP≤): az ORP üres tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma.

A lehetséges ivari ciklusok számát a vemhes tehenek esetében (Nciklusvemhes(VWP≤)) úgy 
számítjuk ki, hogy minden egyes tehén SP-jéből kivonjuk a VWP-t (jelen példában 60
nap), a különbséget pedig elosztjuk az ivari ciklus átlagos hosszával (21 nap), vagyis: 
(SP-60)/21. Az így kapott hányadost pedig felfelé, egészre kerekítjük, pl. 1,22 esetén 2-
re. Az üres tehenek lehetséges ivari ciklusainak számát ugyanígy számítjuk, azzal a 
különbséggel, hogy nem az SP-ből, hanem a DIM-ből indulunk ki [(DIM-60)/21, és a
hányadost szintén felfelé, egészre kerekítjük].

Korrigált Pregnancy Rate (cPR): kiszámítása a PR-rel megegyező módon történik, azzal 
a megkötéssel, hogy csak a legfeljebb 200 napja ellett teheneket vesszük számításba:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷≤200)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma
Nciklusvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma;
Nciklusüres(VWP≤DIM≤200): a 200 napon belül nem vemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma.
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Hazai szerzőink

•	 285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (O285): azok-
nak az üres teheneknek az aránya az összes tehén között, 
amelyek több mint 285 napja ellettek és kevesebb mint 
25 kg tejet adnak naponta.

•	 Pregnancy Rate (PR): megmutatja, hogy időegység alatt 
az elméletileg lehetséges ivari ciklusok számához képest 
hány tehén vemhesült:

Ahol: nvemhes(VWP≤): az ORP vemhes teheneinek száma;
Nciklusvemhes(VWP≤): az ORP vemhes tehenei esetében a le-
hetséges ivari ciklusok száma;
Nciklusüres(VWP≤): az ORP üres tehenei esetében a lehetsé-
ges ivari ciklusok száma.

A lehetséges ivari ciklusok számát a vemhes tehenek ese-
tében (Nciklusvemhes(VWP≤)) úgy számítjuk ki, hogy minden 
egyes tehén SP-jéből kivonjuk a VWP-t (jelen példában 
60 nap), a különbséget pedig elosztjuk az ivari ciklus át-
lagos hosszával (21 nap), vagyis: (SP-60)/21. 
Az így kapott hányadost pedig felfelé, egészre kerekít-
jük, pl. 1,22 esetén 2-re. Az üres tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak számát ugyanígy számítjuk, azzal a különb-
séggel, hogy nem az SP-ből, hanem a DIM-ből indulunk 
ki [(DIM-60)/21, és a hányadost szintén felfelé, egészre 
kerekítjük].

•	 Korrigált Pregnancy Rate (cPR): kiszámítása a PR-rel 
megegyező módon történik, azzal a megkötéssel, hogy 
csak a legfeljebb 200 napja ellett teheneket vesszük szá-
mításba:

Ahol: nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek 
száma

Nciklusvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült 
tehenek lehetséges ivari ciklusainak száma;
Nciklusüres(VWP≤DIM≤200): a 200 napon belül nem vemhesült 
tehenek lehetséges ivari ciklusainak száma.

A PR és a cPR kiszámításának módját egy 10 tehenes modell-
állományban külön bemutatjuk (1. táblázat). A VWP optimális 
hossza telepenként különböző lehet, azonban a gyakorlatban 
leggyakrabban alkalmazott időtartam 60 nap, ezért az ORP mu-
tatók összehasonlíthatósága érdekében minden felmért tehené-
szet esetében ezzel az értékkel számoltunk.
A szaporodásbiológiai mutatók közötti összefüggést Spearman-
féle rangkorrelációval vizsgáltuk. A termelési és szaporodásbio-
lógiai mutatók elemzését Microsoft Excel® programmal, a sta-
tisztikai elemzéseket R szoftverrel végeztük.

Eredmények és megbeszélés
A vizsgált tehenészetek szaporodásbiológiai eredményei
A vizsgált tehenészetek főbb termelési és szaporodásbiológiai 
mutatóit a 2. táblázat tartalmazza. Feltűnő különbségek mutat-
koznak az egyes telepek eredményei között. A 2. táblázat ada-
tai alapján az is jól látható, hogy még a legjobb eredménnyel 
rendelkező tehenészetek sem érik el a máig mérvadónak tartott 
referenciaértékeket, mely SP esetében < 125 nap, az CR1-nél > 
60%, míg a termékenyítési indexnél 1,5-2,2.

A reprodukciós paraméterek összefüggéseinek vizsgálata
Elsősorban az SP, SPC, CR1, PP, produktivitás, P200, PR és cPR 
paraméterek mutattak szoros összefüggést egymással. A cPR, a 
PR, az SPC, az SP, a CR1 és a produktivitás többi mutatóval, 
ill. a hagyományos mutatókkal (selejt tehenek aránya, O60, SP, 
IBI, RIC, SPC, SP1, CR1, PP, produktivitás) mutatott szoros ösz-
szefüggéseinek számát az 1. ábra mutatja. Összességében a PR 
és a cPR esetén találtuk a legtöbb szoros összefüggést a többi 
vizsgált reprodukciós paraméterrel.

Tehén Vemhességi állapot SP (SP-60)/21 Ciklusok 
száma Megjegyzés

A Vemhes 80 0,95 1 -

B Vemhes 114 2,57 3 -

C Vemhes 121 2,90 3 -

D Vemhes 206 6,95 7 200 napon túl vemhesült újra

E Vemhes 238 8,48 9 200 napon túl vemhesült újra

Tehén Vemhességi állapot DIM (DIM-60)/21 Ciklus Megjegyzés

F Üres 70 0,48 1 -

G Üres 90 1,43 2 -

H Üres 130 3,33 4 -

I Üres 220 7,62 8 200 nap felett üres

J Üres 340 13,33 14 200 nap felett üres

PR (%) ORP vemhes teheneinek 
száma 5 PR-nél számításba vehető 

összes ciklus száma 52 PR = 5/52*100 = 9,61%
cPR 
(%)

200 napon belül 
újravemhesült tehenek száma 3 cPR-nél számításba vehető 

összes ciklus száma 14 PR = 3/14*100 = 21,42%

1. táblázat: Egy 10 tehenes modellállomány a PR és a cPR kiszámításának szemléltetésére

Megjegyzés: a táblázatban a VWP-n belüli és a selejtezett egyedeket nem tüntettük fel, tehát a táblázatban csak az ORP-be tartozó tehenek szerepelnek

xi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek szervizperiódusa;
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 200 napon belül vemhesült tehenek aránya (P200): megmutatja, hogy a vemhes tehenek 
hány százaléka vemhesült újra 200 napon belül:

𝑆𝑆𝑆𝑆200 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 100

Ahol:
nvemhes: az állomány vemhes teheneinek száma.

 Vemhesülési index 200 napon belül (SPCP200): értéke kifejezi, hogy a 200 napon belül 
újravemhesült tehenek vemhesüléséhez átlagosan hány termékenyítésre volt szükség.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆200 =
∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
Ahol:
Termi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek termékenyítéseinek száma;
nvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (O285): azoknak az üres teheneknek az aránya
az összes tehén között, amelyek több mint 285 napja ellettek és kevesebb mint 25 kg tejet 
adnak naponta.

 Pregnancy Rate (PR): megmutatja, hogy időegység alatt az elméletileg lehetséges ivari 
ciklusok számához képest hány tehén vemhesült:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nvemhes(VWP≤): az ORP vemhes teheneinek száma;
Nciklusvemhes(VWP≤): az ORP vemhes tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma;
Nciklusüres(VWP≤): az ORP üres tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma.

A lehetséges ivari ciklusok számát a vemhes tehenek esetében (Nciklusvemhes(VWP≤)) úgy 
számítjuk ki, hogy minden egyes tehén SP-jéből kivonjuk a VWP-t (jelen példában 60
nap), a különbséget pedig elosztjuk az ivari ciklus átlagos hosszával (21 nap), vagyis: 
(SP-60)/21. Az így kapott hányadost pedig felfelé, egészre kerekítjük, pl. 1,22 esetén 2-
re. Az üres tehenek lehetséges ivari ciklusainak számát ugyanígy számítjuk, azzal a 
különbséggel, hogy nem az SP-ből, hanem a DIM-ből indulunk ki [(DIM-60)/21, és a
hányadost szintén felfelé, egészre kerekítjük].

Korrigált Pregnancy Rate (cPR): kiszámítása a PR-rel megegyező módon történik, azzal 
a megkötéssel, hogy csak a legfeljebb 200 napja ellett teheneket vesszük számításba:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷≤200)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma
Nciklusvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma;
Nciklusüres(VWP≤DIM≤200): a 200 napon belül nem vemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma.

xi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek szervizperiódusa;
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 200 napon belül vemhesült tehenek aránya (P200): megmutatja, hogy a vemhes tehenek 
hány százaléka vemhesült újra 200 napon belül:

𝑆𝑆𝑆𝑆200 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 100

Ahol:
nvemhes: az állomány vemhes teheneinek száma.

 Vemhesülési index 200 napon belül (SPCP200): értéke kifejezi, hogy a 200 napon belül 
újravemhesült tehenek vemhesüléséhez átlagosan hány termékenyítésre volt szükség.

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆200 =
∑ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
Ahol:
Termi(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek termékenyítéseinek száma;
nvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma.

 285 tejelő nap fölötti üres tehenek aránya (O285): azoknak az üres teheneknek az aránya
az összes tehén között, amelyek több mint 285 napja ellettek és kevesebb mint 25 kg tejet 
adnak naponta.

 Pregnancy Rate (PR): megmutatja, hogy időegység alatt az elméletileg lehetséges ivari 
ciklusok számához képest hány tehén vemhesült:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nvemhes(VWP≤): az ORP vemhes teheneinek száma;
Nciklusvemhes(VWP≤): az ORP vemhes tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma;
Nciklusüres(VWP≤): az ORP üres tehenei esetében a lehetséges ivari ciklusok száma.

A lehetséges ivari ciklusok számát a vemhes tehenek esetében (Nciklusvemhes(VWP≤)) úgy 
számítjuk ki, hogy minden egyes tehén SP-jéből kivonjuk a VWP-t (jelen példában 60
nap), a különbséget pedig elosztjuk az ivari ciklus átlagos hosszával (21 nap), vagyis: 
(SP-60)/21. Az így kapott hányadost pedig felfelé, egészre kerekítjük, pl. 1,22 esetén 2-
re. Az üres tehenek lehetséges ivari ciklusainak számát ugyanígy számítjuk, azzal a 
különbséggel, hogy nem az SP-ből, hanem a DIM-ből indulunk ki [(DIM-60)/21, és a
hányadost szintén felfelé, egészre kerekítjük].

Korrigált Pregnancy Rate (cPR): kiszámítása a PR-rel megegyező módon történik, azzal 
a megkötéssel, hogy csak a legfeljebb 200 napja ellett teheneket vesszük számításba:

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃 =  
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)

∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝑆𝑆𝑆𝑆𝑉𝑉𝑉𝑉≤200)
𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉≤𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷≤200)

𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1

∗ 100

Ahol:
nVWP≤SP≤200: a 200 napon belül újravemhesült tehenek száma
Nciklusvemhes(VWP≤SP≤200): a 200 napon belül újravemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma;
Nciklusüres(VWP≤DIM≤200): a 200 napon belül nem vemhesült tehenek lehetséges ivari 
ciklusainak száma.
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Hazai szerzőink

2. táblázat: A vizsgált tehenészetek főbb termelési és szapo-
rodásbiológiai adatai (n=21)

Vizsgált paraméter Átlag Min. Max. SD*

Tehénlétszám 605,9 169 1269 309,6
Laktációs tejtermelés 
(kg) 9.851 8.000 12.174 1006

Állományban tartott 
selejtezett tehén (%) 5,0 0,0 16,5 4,5

60 napnál régebben 
ellett üres tehén (%) 11,9 2,2 34,0 7,4

Szervizperiódus (nap) 160,1 125 205 20,1
Két termékenyítés kö-
zötti idő (nap) 29,3 23,0 38,0 4,6

Normál ciklushosszra 
történő ismételt termé-
kenyítés (%) 

45,7 26,0 61,0 10,6

Termékenyítési index 4,3 3,2 7,2 1,1

Első termékenyítésre 
fogamzottak szervizpe-
riódusa (nap)

76,1 52,0 106,9 13,6

Első termékenyítésre 
fogamzottak aránya 
(%) 

22,3 14 36 5,6

Vemhesek aránya % 43,0 28,8 60,5 7,4
Szervizperiódus 200 
napon belül (nap) 108,6 95 121 7,2

200 napon belül 
újravemhesültek  
aránya (%)

71,7 56 86 7,3

Vemhesülési index 200 
napon belül 2,06 1,49 2,41 0,22

Pregnancy Rate (%) 9,6 4,4 16,0 3,0
Korrigált Pregnancy 
Rate (%) 17,3 10,3 26,4 4,3

*Standard deviation - szórás

1. ábra:  A kiemelt mutatók szoros összefüggéseinek száma   
 egyéb paraméterekkel

Megjegyzés: szoros összefüggésnek azt tekintettük, ahol a 
Spearman-féle rangkorrelációs együttható < -0,5, ill. > 0,5.

A PR és a cPR használata magyarországi viszonyok között
A PR és a cPR jellemzően jobban korrelált a reprodukciós pa-
raméterekkel a produktivitáshoz képest. A cPR a legtöbb repro-
dukciós paraméterrel a PR-hez hasonló mértékben korrelált, az 

SP-vel azonban jóval gyengébb összefüggést mutatott. Utóbbi 
azért nem meglepő, mert a cPR kiszámításánál nem vesszük 
figyelembe a 200 napon túl tejelő teheneket, vagyis az SP-re 
vonatkozó egyedi adatok egy részét nem vesszük számításba. 
A selejt tehenek arányával sokkal kisebb mértékben függ össze 
a cPR a PR-hez képest, vagyis sikerült kiküszöbölni a selejtezés 
PR-re gyakorolt hatásának egy részét, ami egyik célja volt a cPR 
létrehozásának. Mivel a cPR erősen korrelál a hazánkban hasz-
nált mutatókkal, de a PR-hez képest kevéssé függ a selejtezési 
intenzitástól, ill. a PR-nél jellemzően nagyobb az értéke, ezért a 
cPR Magyarországon jól használható paraméter, és használatá-
val az USA-beli irányszámok is jobban megközelíthetőek a ha-
zai tehenészetekben. Egy széleskörű USA-beli felmérés szerint 
átlagosan 24,9% volt a PR a vizsgált tehenészetekben (Norman 
és mtsai, 2009), amitől még a vizsgálatunkban szereplő legjobb 
PR-rel rendelkező tehenészet is jócskán elmaradt (16,0%). Vé-
leményünk szerint nem valószínű, hogy ez a különbség teljes 
mértékben a gyengébb hazai reprodukciós eredményekből ered, 
hanem szerepet játszik az is, hogy a PR-t nem adaptálták a ma-
gyarországi viszonyokhoz. A felmért tehenészetek cPR-ben elért 
eredményei még mindig elmaradnak az USA-beli átlageredmé-
nyektől, de már jobban megközelítik azokat.
A hat kiemelt szaporodásbiológiai mutató (SP, SPC, CR1, pro-
duktivitás, PR, cPR) közül a cPR mellett a PR mutatta jellemző-
en a legtöbb kifejezetten erős összefüggést a többi reprodukciós 
paraméterrel, tehát a PR a hazai tehenészetekben is jól alkal-
mazható mutató. Ezért a tehenészeteket megvizsgáltuk a PR-
ben kialakult sorrend szerint is. Az 5 legjobb PR-rel rendelkező 
tehenészet a P200-ban is a legjobb öt tehenészetnek bizonyult, 
vagyis a legjobb PR-rel rendelkező tehenészetek voltak azok, 
amelyek az ellést követő 200 napon belül a legtöbb tehenet 
újravemhesítették (3. táblázat). 

3. táblázat: A legjobb PR-rel rendelkező tehenészetek egyéb 
mutatókban elért helyezései

PR  
(%)

SP  
(nap)

IBI  
(nap)

CR1  
(%)

P200 
(%)

SPC cPR  
(%)

16,0 (1.) 131 (2.) 23 (1.) 25,0 (8.) 83 (2.) 3,8 (9.) 26,4 (1.)

15,8 (2.) 125 (1.) 28 (8.) 36,0 (1.) 86 (1.) 3,2 (1.) 21,7 (2.)

13,1 (3.) 134 (4.) 30 (13.) 27,2 (4.) 82 (3.) 3,2 (2.) 21,2 (5.)

12,3 (4.) 131 (3.) 28 (9.) 27,0 (5.) 82 (4.) 3,3 (3.) 19,6 (9.)

12,2 (5.) 151 (6.) 28 (10.) 26,0 (6.) 76 (5.) 3,5 (7.) 21,5 (3.)

Megjegyzés: A mutatók értékei kerekítettek. A tehenészeteket 
minden vizsgált szaporodásbiológiai paraméter alapján rangso-
roltuk. Az 1. helyezést a PR, a CR1, a P200 és a cPR esetében 
a legnagyobb értékkel rendelkező tehenészet, az SP, az IBI és az 
SPC tekintetében pedig a legkisebb értékkel rendelkező gazda-
ság kapta.

A legjobb PR-rel rendelkező tehenészet a termékenyítési index-
ben csak a 9., CR1-ben a 8. helyezést érte el, viszont a legrövi-
debb IBI ebben a tehenészetben volt megfigyelhető. Tehát gya-
kori újratermékenyítésekkel, közepes fogamzási eredmények 
mellett, nagyon jó PR-t értek el ebben a tehenészetben [ugyanez 
a tehenészet cPR-ben is első, SP-ben 2., 285 napon túl pedig már 

1. ábra. A kiemelt mutatók szoros összefüggéseinek száma egyéb paraméterekkel

Megjegyzés: szoros összefüggésnek azt tekintettük, ahol a Spearman-féle rangkorrelációs együttható < -0,5, ill. > 0,5.

A PR és a cPR használata magyarországi viszonyok között
A PR és a cPR jellemzően jobban korrelált a reprodukciós paraméterekkel a produktivitáshoz 
képest. A cPR a legtöbb reprodukciós paraméterrel a PR-hez hasonló mértékben korrelált, az 
SP-vel azonban jóval gyengébb összefüggést mutatott. Utóbbi azért nem meglepő, mert a cPR 
kiszámításánál nem vesszük figyelembe a 200 napon túl tejelő teheneket, vagyis az SP-re 
vonatkozó egyedi adatok egy részét nem vesszük számításba. A selejt tehenek arányával sokkal 
kisebb mértékben függ össze a cPR a PR-hez képest, vagyis sikerült kiküszöbölni a selejtezés 
PR-re gyakorolt hatásának egy részét, ami egyik célja volt a cPR létrehozásának. Mivel a cPR 
erősen korrelál a hazánkban használt mutatókkal, de a PR-hez képest kevéssé függ a selejtezési 
intenzitástól, ill. a PR-nél jellemzően nagyobb az értéke, ezért a cPR Magyarországon jól 
használható paraméter, és használatával az USA-beli irányszámok is jobban megközelíthetőek 
a hazai tehenészetekben. Egy széleskörű USA-beli felmérés szerint átlagosan 24,9% volt a PR 
a vizsgált tehenészetekben (Norman és mtsai, 2009), amitől még a vizsgálatunkban szereplő 
legjobb PR-rel rendelkező tehenészet is jócskán elmaradt (16,0%). Véleményünk szerint nem 
valószínű, hogy ez a különbség teljes mértékben a gyengébb hazai reprodukciós eredményekből 
ered, hanem szerepet játszik az is, hogy a PR-t nem adaptálták a magyarországi viszonyokhoz. 
A felmért tehenészetek cPR-ben elért eredményei még mindig elmaradnak az USA-beli 
átlageredményektől, de már jobban megközelítik azokat.
A hat kiemelt szaporodásbiológiai mutató (SP, SPC, CR1, produktivitás, PR, cPR) közül a cPR 
mellett a PR mutatta jellemzően a legtöbb kifejezetten erős összefüggést a többi reprodukciós 
paraméterrel, tehát a PR a hazai tehenészetekben is jól alkalmazható mutató. Ezért a
tehenészeteket megvizsgáltuk a PR-ben kialakult sorrend szerint is. Az 5 legjobb PR-rel 
rendelkező tehenészet a P200-ban is a legjobb öt tehenészetnek bizonyult, vagyis a legjobb PR-
rel rendelkező tehenészetek voltak azok, amelyek az ellést követő 200 napon belül a legtöbb 
tehenet újravemhesítették (3. táblázat). 

3. táblázat: A legjobb PR-rel rendelkező tehenészetek egyéb mutatókban elért helyezései
PR (%) SP (nap) IBI (nap) CR1 (%) P200 (%) SPC cPR (%)
16,0 (1.) 131 (2.) 23 (1.) 25,0 (8.) 83 (2.) 3,8 (9.) 26,4 (1.)
15,8 (2.) 125 (1.) 28 (8.) 36,0 (1.) 86 (1.) 3,2 (1.) 21,7 (2.)
13,1 (3.) 134 (4.) 30 (13.) 27,2 (4.) 82 (3.) 3,2 (2.) 21,2 (5.)
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alig volt üres tehén az állományban a selejt tehenek viszonylag 
kicsi aránya ellenére (O285: 3., selejt tehenek aránya: 16.)]. A 
3. táblázat adataiból az is látható, hogy a rövid IBI nem garan-
cia a jó PR-re, aminek egyik valószínű oka lehet, hogy a termé-
kenyítések hatékonysága nem megfelelő. A PR szélesebb körű 
magyarországi alkalmazását akadályozza, hogy egyes telepirá-
nyítási szoftverekben és értékelési rendszerekben ez a paraméter 
nem érhető el.

A termékenyítési index értékelése
Az SPC számos paraméterrel erős korrelációt mutatott, legerő-
sebben a CR1-gyel függött össze. Azonban az SPC-vel jó kor-
relációt mutató paraméterekkel más mutatók (pl. PR) többnyire 
még erősebben korreláltak, amelyek az SPC-vel ellentétben al-
kalmasak a szaporodásbiológiai menedzsment hatékonyságának 
átfogóbb jellemzésére, és gazdaságilag is relevánsabbak. Az 5. 
legjobb SPC-vel rendelkező tehenészet a legkisebb tejhozamú, 
300 tehenes gazdaság volt a vizsgálatunkban. Ez a tehenészet 
még a CR1-ben és SPCP200-ban ért el nagyon jó eredményt (3., 
ill. 1. helyezés), a többi mutatót tekintve azonban gyengén tel-
jesített (O60: 17., SP: 20., IBI: 19., RIC: 17., SP1: 21., PP: 10., 
SP200: 15., P200: 18., PR: 15., cPR: 13., O285: 18., produktivi-
tás: 11., selejt tehenek aránya: 17.). Ezt magyarázhatja, hogy eb-
ben a gazdaságban az inszeminátorok munkájának megítélésére 
az SPC-t használják, emiatt csak a várhatóan legbiztosabban 
fogamzó teheneket termékenyítik, ami miatt például jelentősen 
megnő a gazdasági szempontból igen fontos SP (ezáltal a CI is). 
Ebben a tehenészetben a gyenge reprodukciós eredményekben 
szerepe lehet az ivarzás-megfigyelés rossz hatásfokának is. Az 
SPC nem alkalmas a tehenészet reprodukciós menedzsmentjé-
nek átfogó értékelésére, hanem – a CR1-hez hasonlóan – első-
sorban a fogamzás sikerességének jellemzésére használandó.

Következtetések
A szaporodásbiológiai teljesítmény értékelése a hazai tehenésze-
tekben napjainkban sokféleképpen történik. Ebben nagy szerepet 

játszanak a holstein-fríz fajta reprodukciós jellemzőinek meg-
változásán túl a modern tartási és takarmányozási viszonyok, az 
USA-ból átvett technológiák és értékelési rendszerek. A meg-
változott magyarországi viszonyok között a régóta alkalmazott 
referenciaértékek felülvizsgálatára van szükség, amely elősegíti, 
hogy a tehenészetek döntéshozói valós célokat tűzzenek ki az 
állományuk reprodukciós eredményeit illetően. Vizsgálatunk 
kimutatta, hogy a máig mérvadónak tartott referenciaértékeket 
még a legjobb tehenészetek sem tudták elérni. A PR alkalmazá-
sa hazai körülmények között is hasznosnak bizonyult, viszont 
ennek a mutatónak az elemzése során figyelembe kell venni a 
selejtezés intenzitását, mely a PR értéket jelentősen módosítja. A 
hazai és USA-beli selejtezési viszonyok különbségének kiküsz-
öbölése érdekében dolgoztuk ki a cPR-t, mely hazai körülmé-
nyek között jól kiegészítheti a PR-t.
Vizsgálatunk rávilágított arra, hogy egy-egy mutató alapján nem 
lehet értékelni a szaporodásbiológiai teljesítményt, mivel ez sok-
szor félrevezető eredményt ad. Bár az állomány reprodukciós 
teljesítményének gyors ellenőrzéséhez elegendő csupán néhány 
mutató (PR, cPR, SP, CR1) együttes vizsgálata, romló szapo-
rodásbiológiai eredmények esetén a helyzet átfogó elemzésére 
van szükség. Eredményeink alapján a produktivitással szemben 
előtérbe helyezendő a PR és a cPR használata. 
Annak érdekében, hogy a tehenészetek szaporodásbiológiai tel-
jesítményének értékelése egységes megközelítésben, jól megha-
tározott paraméterek és korszerű referenciaértékek alapján tör-
ténjen, széleskörű együttműködésre lenne szükség a hazai tejelő 
szarvasmarha ágazat szaporodásbiológus szakemberei között. A 
tehenészetek szaporodási teljesítményének egységes szemlélet-
ben történő értékelése segítené a telepi döntéshozók munkáját, 
ezáltal hozzájárulna a jövedelmezőbb magyarországi tejterme-
léshez.

A közlemény a Magyar Állatorvosok Lapja 2016. szeptemberi 
számában megjelent cikk rövidített másodközlése. Az irodalom-
jegyzék a szerzőknél és a szerkesztőségében is elérhető.
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