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Különös évet zárhatunk az idén. Volt részünk sikerben és ku-
darcban egyaránt. Néhány folyamat, de legfőképp maga a válto-
zás nyugtalanságot hozott sokunk lelkében. A piaci folyamatok 
és a tiszta piaci folyamatokat torzító tényezők egyaránt a mélybe 
taszították a nyerstej árakat. Sok elhibázott lépés, átgondolatlan 
döntés hatására összeomlott az egyensúlyi állapot, elmúltak a 
békeidők. Közel két éve tart a mélyrepülés, a kilábalás jelei – 
a hetek óta emelkedő árak – talán kezdik megtörni ezt a sötét 
korszakot. Keresleti piac érzékelhető, ami így az ünnepek előtt 
hagyományosan emelkedő árakat jelentett a válság előtti idők-
ben is. A nagy kérdés az, hogy mennyire tud tartós maradni a 
kedvező trend. A világ tejtermelését vizsgálva szerencsére két 
versenytársunk közül az egyiknél nem következett be termelés-
bővülés. Ausztrália és Új-Zéland termelése visszafogottabb az 
előző évinél. Amerika viszont nagyobb megtermelt mennyiség-
gel jelenik meg a világpiacon. Az európai termelés bővült ugyan, 
de nőtt a kereslet is, így az árak emelkedő tendenciát mutatnak.
A hűvösre fordult időjárás segít megőrizni Magyarország kedve-
ző állategészségügyi státuszát. A betegségeket terjesztő élőskö-
dők visszahúzódtak, migrációjuk lecsendesedett. A tenyészállat-
árak kezdenek közelíteni a normál értékekhez. A nyugat-európai 
árak nem érik el az 1000 eurót, persze tudnunk kell helyén kezel-
ni ezeket az értékeket, hiszen az ottani felhozatal a telepenként 
néhány egyedet felkínáló, erősen szelektált, gyengébb képessé-
gű egyedekre vonatkozik, míg a hazai tenyészállatok a legtöbb 
esetben nagyüzemi állományokból származó, homogén csopor-

tot alkotó, jó genetikai képességekkel rendelkező egyedek. Ért-
hető, hogy tenyésztőik, tulajdonosaik magasabb összeget kérnek 
értük, de ezt az esetenként 500 eurós árkülönbözetet a végső 
megrendelők nem hajlandók megfizetni. Az élet furcsa fintora 
pedig az, hogy reklamálni viszont igen hangosan és vehemensen 
szoktak, amikor az „olcsóbb” – és értelemszerűen gyengébb ké-
pességű – egyedek teljesítményében csalódnak…
Minden évben igyekszünk hasznos újításokkal, fejlesztésekkel 
bővíteni szolgáltatásainkat. Sokszor ezek a már bevált rendsze-
reink finomhangolásai, de van olyan eleme is, amely újdonságot 
hoz. Az elmúlt években nagy fába vágtuk a fejszénket a hazai 
genomikus tenyészértékbecslés (TÉB) bevezetését megcélozva. 
Az első eredmények bíztatóak, úgy tűnik, hogy a genomikus in-
formációkkal bővített TÉB jelentősen emeli az egyes termelési, 
küllemi, illetve menedzsment tulajdonságok becslési megbízha-
tóságát. Tovább kell dolgoznunk azon, hogy az olyan tenyész-
bikák száma növekedjék, amelyek hazai hagyományos ivadék-
teljesítmény-vizsgálaton alapuló tenyészértékkel és genomikus 
információval is rendelkeznek. Ezt az akadályt leküzdve nagyon 
komoly eszközt kaphatunk a hatékony tenyésztési, illetve me-
nedzsment döntések meghozatalához. Türelmetlenül várjuk, 
hogy megvalósíthassuk ötleteinket és bemutathassuk azokat a 
gyakorlatban tenyésztő tagjainknak. 
Végül engedjék meg, hogy valamennyi munkatársam és a ma-
gam nevében Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerek-
ben gazdag Új Évet kívánjak valamennyi kedves Olvasónknak.

Évzáró gondolatok
Bognár László

ügyvezető igazgató, Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete

Békés boldog karácsonyi 

ünnepeket, az új esztendőben 

sok szerencsét, jó egészséget, 

személyes és munkahelyi 

sikereket kíván 

a Holstein-fríz 

Tenyésztők Egyesülete!
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Fekete István: Év végén

Éjfél van. A havas utak és az örök idők országútján. Az óesztendő 
utolsó éjfele. Tomboló szél nyargal az éjszakában. Nincs, ami út-
jába álljon s a dermedt jegenyék riadtan kapaszkodnak a fagyos 
földbe.

Éjfél van: a szellemek órája, amikor láthatatlan szánok csilin-
gelnek ismeretlen utakon, s az Úr felhőn túli pitvarában két 
vándor áll a csillagok ragyogó trónusa előtt. Az egyik tépett  
havas szakállú agg, a másik ifjú ember.

   – Elvégeztem Uram – szól az agg – bocsásd el szolgádat –  
és leteszi a tarisznyát meg a botot. 
   – Januártól decemberig jártam a földi utakat és arcod bé- 
lyegét mindenre ráütöttem. Mozgattam az órákat és napo- 
kat. Csírákat szöktettem életbe és érett magokat arattam;  
a rügyeket virágba borítottam és gyümölcsüket is leszedtem. 
Öreg sírok hátát behorpasztottam, régi fejfákat eldöntöttem, 
temetőket gyarapítottam. De ott voltam Uram a nászágyon 
is és egyformán mértem a szerelem bódulatát és a vajúdás 
gyötrelmeit.

A folyók új szigetet raktak, régieket hordtak el, a hegyek 
hátán megnőtt a hó, de el is múlott, a völgyek torkában új 
források fakadtak, s régiekre köveket raktam rendelésed 
szerint. Öledbe hullott Uram minden. A növekedés, az épü-
lés is, meg a rombolás is; csak Te maradtál Uram változat-
lan és örök elejétől fogva.

Az ifjú felveszi a botot meg a tarisznyát. Az elnyűtt husáng 
acélos, görcsös bottá erősödik abban a pillanatban s a 
foszlott tarisznya újjá, kövérré dagad a láthatatlan útra-
valótól. 
   – Elmegyek Uram – szól – akaratod szerint. Útravaló-
mat elszórom majd a földi világban. 
   – Elolvasztom a jeget, virágba borítom a fákat, dús ka-
lászokat érlelek és megrázom a lombhullató fákat az őszi 
határban; aztán meg telet borítok az álmodó ugarra. 
   – Csak egyet kérek tőled Uram – ha megengeded.  
Add, hogy hosszú legyen a virágos tavasz, bőkezű 
a búzaérlelő nyár, vidám a szüretes ősz és nyugodt 
telekamrás a tél, amiket ím, tarisznyámba adtál.  
Én leszek az idő egy évig Uram, a Te világodban.  
Engedd meg nekem, hogy lassú legyek, ha örömre  
válnak a percek, és gyorsan múló, amikor a  
bánatot mérem, s hűvös enyészetet takarom  
a Te teremtményeidre.

Az Úr int: felragyog a felhőn túli világ. A vándor  
elindul, a csillagerdők úttalan útjain a Földre.
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Az ANAFI – az olasz tenyésztő egyesület – lapjának (Bianco 
Nero) 2016. szeptemberi száma az eddig megszokott módon ha-
rangozta be a 65. alkalommal megrendezésre kerülő cremonai 
olasz nemzeti show-t, amely az elmúlt négy évben egybeolvadt 
az európai országok fiataljait felsorakoztató felkészítő-felvezető 
versennyel, az Open Junior Show-val.
Ebben az évben azonban magyar vonatkozása is volt a monstre 
holstein rendezvénynek. Az Open Junior Show bírálatára a szer-
vezők magyar bírókat delegáltak.
Olyan nagy „elődök”, mint a spanyol testvérpár Qium és Jaume 
Serrabassa Vila (aki a magyar Nemzeti Show-t bírálta 2013-
ban), a holland „felkészítő guru” Erika Rijneveld – és még so-
rolhatnánk – után a léc nagyon magasra került. Mind a döntések 
szakmaiságának, mind az indoklások meggyőző erejének tekin-
tetében komoly kihívás előtt álltunk Cremonában. A szervezők-
től és a 12 ország 36 résztvevőjétől megkaptuk a bizalmat és 
tudtuk, hogy az eseményhez méltóan az elvárás a tökéletes, hi-
bátlan munka lesz.

 
A versenyzők gyűrűjében, a kezdés előtti utolsó eligazítás.

A verseny, – így a bírálat is – rendkívül összetett volt. A show 
előestéjén a megszokott módon kisorsolták a felkészítésre váró 
üszőket. Másnap osztályonként 1 óra 40 perc állt rendelkezésre 
a nyírási feladatok ellátására.

A nyírásnál az idő volt a legnagyobb „ellenség”.

Cremona, 2016 
„Magyar bírók döntöttek Európa fiataljairól”

Sebők Tamás területi igazgató, HFTE
 Kőrösi Zsolt, tenyésztésvezető, HFTE
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Délután a felvezetés technikáját bíráltuk a ringben. Ez jelen eset-
ben is két osztályt jelentett, a Juniorokat (12-18 éves korig) és a 
Seniorokat (19-26 éves korig). 

A felvezetés technikája a legnagyobb súllyal szerepelt a ver-
senyben.

Hasonlóan az „éles” bírálathoz, az egyedi bírálat során nyúj-
tott forma itt is súlyos helyezéseket érhetett.

 
A show-bírálati feladat már estébe nyúlt.

A nap utolsó megmérettetése egy show-bírálati feladat végrehaj-
tása volt. A bemutatott elsőborjas tehenek sorba rendezésével, 
majd a sorrend indoklásával este nyolckor fejeződött be a ver-
senyzők számára kihívásokkal, élményekkel, stresszel, de lelkes 
odaadással teli nap. 

 
Négy tehén vs 36 fiatal bíró. A sok különböző nézőpont érté-
kelése és pontozása sem volt egyszerű feladat. Nagy várakozás 
előzte meg a hivatalos – általunk felállított és indokolt – végle-
ges sorrend felállítását.

Másnap reggel még egy 20 kérdésből álló kvíz megoldása tette 
próbára a fiatalokat, amely a holstein világban való jártasságot 
tesztelte a versenyzőknél és rendkívül széleskörű tudást feltéte-
lezett a résztvevőkről. 

Csak pár kérdés a tesztből: 
•	 A ring feletti kivetítőn megjelenő tehén hány pontos?  

– és sorolj fel három ilyen pontszámú tehenet a világból.
•	 Ez a híres tehén – szintén kép a kivetítőn – melyik híres 

bikának az anyja – és sorolj fel még három fiát, aki ehhez a 
vonalhoz tartozik.

•	 Hány pontos a világ legmagasabb értékre bírált vörös 
holstein tehene?

•	 A képen látható tehén hány generációs Excellent család tag-
ja? …és így tovább…

A versenyfeladatok százalékos értékelése:
Nyírás:  45%
Felvezetés: 35%
Bírálat:  10%
Kvíz:  10%

A maratoni versenyben a fiatalok kitűnőn vizsgáztak. Minden tu-
dásukat beleadva, összeszedetten, lelkesen próbáltak megfelelni 
a magas színvonalú megmérettetésen. Természetesen szinte ki-
vétel nélkül farmer gyerekekkel volt dolgunk, akiken a fiatal ko-
ruk ellenére már a bírálat első perceiben jól látszott tapasztalat, 
amelyet az otthoni környezetben gyűjtöttek. Ennek megfelelően 
a sorrendek kialakítása – főleg a nyírásnál és a felvezetésnél – 
nagyon „szigorú szemeket” követelt tőlünk. 
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A felkészített üszők mindegyike a Nemzeti Show résztvevője is 
volt egyben és mintegy elismerésként és díjazásként a verseny 
mindegy egyes résztvevője a saját állatát vezethette fel a hiva-
talos bírálaton. Azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, akik ebben 
a világban mozognak, ez felért bármilyen „serleggel vagy kupá-
val”, mert a cremonai ringben, Európa egyik „Holstein Mekká-
jában” éles bírálatban állatot vezetni valóban életük meghatáro-
zó élményévé válhat.
A rendezvény elsöprő angol győzelemmel zárult, mind Juni-
or, mind Senior osztályban a szigetország zászlaja lobogott a 
legmagasabban. Az esemény meglepetése a Lengyelországot 
képviselő Radoslaw Slupikowski volt, aki az ebben a műfajban 
csekélyebb történelmi háttér ellenére összetettben a harmadik 
helyen végzett.

Az összetett verseny végeredményei:
Junior osztály (12-18 év)
1. Peter Cotton (GBR)
2. Alessia Rabogliatti (ITA)
3. Michiel Jacobus Goesten (NLD)

 
A Juniorok győztes hármasa (Anglia, Hollandia és Olaszor-
szág képviselőivel)

Senior osztály (19-26 év)
Bob Lawrence (GBR)
Erica Beltramino (ITA)
Radoslaw Slupikowski (POL)

 
A Senior korosztály győztes hármasa, Anglia, majd Olaszor-
szág és Lengyelország sikeres delegáltjai

A nemzeti válogatottak zászlajukkal: az 5. alkalommal meg-
rendezett verseny egyik célja a jövő generációjának bevonása 
a tenyésztés mellett a show világába is. A fiatalokat bírálva úgy 
látjuk, van reális alap az optimizmusra.

A nemzeti hőssé vált Peter Cotton, az összetett győztes szülő-
faluja a megérkezés előtt. Nagyra tartott, megbecsült fiatalok.

 

  
A Senior nyírás győztes hármasa, Anglia, majd Olaszország és Lengyelország sikeres 
delegáltjai 

 
 
A nemzeti válogatottak zászlajukkal: az 5. alkalommal megrendezett verseny egyik célja a 
jövő generációjának bevonása a tenyésztés mellett a show világába is. A fiatalokat bírálva 
úgy látjuk, van reális alap az optimizmusra. 
 

 
A nemzeti hőssé vált Peter Cotton, az összetett győztes szülőfaluja a megérkezés előtt. 
Nagyra tartott, megbecsült fiatalok. 
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rendezett verseny egyik célja a jövő generációjának bevonása 
a tenyésztés mellett a show világába is. A fiatalokat bírálva úgy 
látjuk, van reális alap az optimizmusra.

A nemzeti hőssé vált Peter Cotton, az összetett győztes szülő-
faluja a megérkezés előtt. Nagyra tartott, megbecsült fiatalok.
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Egyesületi életFecske Csaba: Újévi köszöntő
Itt van már az új esztendő 
Gazdag padlás , tel i bendő 
Kövér malac , pu lyka, lúd 
Hosszú kolbászt , kurta bút . 
 
A kamrában száz zsák búza 
Láb a csizmát el ne nyúzza 
Teli legyen a fazék 
Jusson nekem maradék.  
 
Tojjék szaporán a tyúkjuk 
Hogy a rántottát megunjuk 
Sajtjuk legyen nagy , kerek 
Hízzanak az egerek.

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
minden típusú szilázshoz, szenázshoz
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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

 Low volume applicati
on

High
 Concentration

LALSIL uborkás füves 210x148:Layout 1  2015.03.30.  14:18  Page 1



12 Holstein Magazin
2016/6

Egyesületi élet

Vajon hol készülhetett ez a kép? Amerika? Kelet-Németország? 
Az új kínai nagy telepek egyike?  Egyik sem, a szomszédban, 
Romániában, Bukaresttől pár tíz kilométerre fekvő kis falu, 
Dragoesti ad otthont a fenti, Agroserv Mariuta nevű, közel 900-
as tenyészetnek. A telepen a német, holland, román tehenek mel-
lett nagyszámú magyar holstein is dolgozik – nagyszerű eredmé-
nyekkel öregbítve a hazai tenyésztés hírnevét – a legmagasabb 
komfortban. Termelés 10.600 kg felett, világszínvonalú techno-
lógia, kiváló takarmány. Ahogy a képen látszik, a fejőházba sem 
kell a lányoknak elballagni, minden helyben van.  Ilyen és ehhez 
hasonló telepek „nőttek ki a földből” az utóbbi években és he-
lyezték új alapokra a tejtermelést Romániában. Mindezek mel-
lett a „régi típusú” kis családi farmok is nagy számban vannak 
jelen a tejtermelői szférában, viszont az Egyesület – és a tejipar 
– a jövőt elsősorban, a nagyobb telepekkel fuzionálva képzeli el. 
A tejtermelés elérte azt a szintet, ahonnan valódi „tenyésztés” 
nélkül az előrelépés már bizonytalan és lassú lehet. A tenyésztési 
koncepció – küllemi bírálat és tenyészérték híján –, eddig kizá-
rólag pedigré és termelés alapján működött. Ezért a tenyésztő 
szervezet – felismerve a megváltozott környezet által támasztott 
új követelményeket – mindent megtesz a létfontosságú informá-
ciók összegyűjtéséért – pl. hamarosan indul a küllemi bírálat –, 
messzemenőkig támogatva ezzel az új tenyésztői igényeket.

Indagra, 2016, a romániai „OMÉK”
Bukarest szívében mindenre kiterjedő betekintést ad a nagykö-
zönség számára a mezőgazdaság szinte minden szegmensébe. 
Ide kaptunk meghívást Harsányi Sándor kollégámmal. Meg-
érkezvén a grandiózus kiállításra felmerült bennünk a kérdés, 
vajon Románia fővárosában a mezőgazdaság elég erős hívó szó 
egy ilyen kaliberű rendezvényre, egy ekkora terület megtölté-
sére?

A válasz gyorsan egyértelművé vált, a kép csupán egy részletét 
mutatja a kiállításnak. Az érdeklődés felülmúlta minden vára-
kozásunkat, a tömeg reggeltől estig hömpölygött a pavilonok 
között. 
Az Egyesület felismerte az ilyen tömegeket vonzó kiállítások-
ban rejlő lehetőségét. A holstein tenyésztés az országban új útra 
lépett, ennek népszerűsítése elengedhetetlen. Az Egyesület – 
olyan erős szponzorcéggel a háta mögött, mint a Vitafort Zrt. 
– egy olyan sátrat „rittyentett” a bemutatkozásra, mintha nem is 
az első ilyen típusú kiállításuk lett volna.

A főutca végén a holstein ring és pavilon. Kiváló helyezkedés.

INDAGRA 2016, Bukarest
Románia nagyobb sebességre kapcsol

Sebők Tamás
területi igazgató, HFTE
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A tehenek kiemelve, forgácson, tisztán… és mindez vörös sző-
nyegen.

A szervezők mindent megtettek a siker érdekében. A délelőtt 
folyamán konferenciát szerveztek a tenyésztők számára, ahol a 
takarmányozási és szaporodásbiológiai témák mellett a résztve-
vők betekintést nyerhettek a show-tehenek világába is. (Az elő-
adásokat Kiss Istvánnal (Vitafort Zrt.) és Körmendi Mónikával 
(Adexgo Kft.) tartottuk.

Az előadásokba a szakmai közönség mellett a látogatók is be-
lehallgathattak.

Mint minden sikeres óriás rendezvényen, természetesen itt is 
megjelentek a politikai elit képviselői is. A szervezők közel fél 
órás beszélgetésen látták vendégül Románia volt kormányfőjét, 
Traian Băsescut. Az ott készült fotóknak és képanyagoknak kö-
szönhetően a stand, a pavilon és az Egyesület szakemberei a napi 
média részévé váltak.

 
Traian Băsescu az Egyesület vendégeként. A készülő egyesü-
leti reformok előtt a jó kapcsolat a politikai vezetéssel kulcs-
kérdés lehet. 

A show-bírálati előadás mellett a felkérés részét képezte egy 
ún. bemutató bírálat is. Tekintettel arra, hogy az ország törté-
netének első bírálatáról volt szó, szakítottunk a hagyományos 
bírálati ringdresszúrával. Minden résztvevőt hangosan indokol-
va, előnyeit-hátrányait kielemezve, majd azokat összehasonlítva 
alakult ki a végső sorrend – tulajdonképpen egy „hangos” show-
bírálat folyt –, majd a program végén felavattuk Románia első, 
show-bírálaton választott Nagydíjas állatát.
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Románia első show-bírálatán virágkoszorút nyert Nagydíjas, 
Ardent apaságú (Goldwyn×Morty) állatával. Kék zakóban 
mellettem Makó András, a Vitafort romániai képviseletének 
igazgatója, jobbra Jonut Lupu a Holstein Egyesület ügyvezető 
igazgatója és a győztes tenyésztője, Lucian Chelariu.

 
A bírálatnak az egyedekre bontott gondolatok mögött rejlő ma-
gyarázat adta a „különlegességét”.

 
A rendhagyó „hangos bírálat” összehangolt munkát követelt 
Makó Andrással, ringsegédemmel és tolmácsommal.

 

Kicsit mély a homok, kicsit magas a kerítés, kicsit kiforratlan 
még a ringben való mozgás és összkép, viszont a tenyésztők lel-
kesedése, kíváncsisága és nyitottsága a bírálatra inspiráló volt.
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Az üsző osztály,…

…majd az osztályok legjobbjai a felhőkarcolók tövében. 

Romániában elindult „valami”, az alapok lerakásra kerültek. A 
tenyésztők aktívak, tudásra éhesek, készek a jelen és jövő kihí-
vásaira. Biztos, hogy lesz folytatás.

 
A sikeres bírálatot követő elégedett mosoly az Egyesület elnö-
kének, Serban Nicusornak (a kezdő képen látható telep tu-
lajdonos ügyvezetője) és a Nagydíjas tulajdonosának, Liviu 
Balanici arcán. 

Amennyiben az Egyesület számításai beválnak a létszám növe-
kedésével, a tenyésztés fejlesztésével, a termelési színvonal ro-
hamos növekedése prognosztizálható. 

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 információért forduljon szaktanácsadóinkhoz!

Axion® Start
Ellés utáni gyulladásmenedzsment  

az IMPAVIDUSTÓL

a laktáció első időszakában

Az Axion® Start baicalint tartalmaz, a Scutalleria Baicalensis nevű növény hatóanyagát. A baicalin  képes a 
tápanyagfogyasztást növelni, segí a májműködést és gyulladáscsökkentő hatása van.
 

Axion® Start növeli a teljesítményt a laktáció első 
időszakában

Tej/tehén/nap (l)

Laktációs napok

+2,7 l / nap

Axion® Start  növeli a tejhozamot a teljes laktációban

+922 l

Tejtermelés 305 nap után
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A holstein-fríz szarvasmarhában az ikerellések előfordulása 
3-5% közé tehető. Nagy létszámú gazdaságokban az ellés kö-
rüli és utáni szaporodásbiológiai problémák, valamint a borjak 
gyakoribb elhullása és a tehenek selejtezése komoly gazdasági 
károkat okozhatnak. Az ikerborjakkal vemhes tehenekben gya-
koribb a vetélés, a nehéz ellés és az ellés körüli borjúelhullás, va-
lamint a magzatburok-visszamaradás. A megszületett ikerborjak 
fejletlenebbek kortársaiknál, gyakrabban hullanak el és később 
vehetők tenyésztésbe. Vegyes ivarú ikerpároknál (üsző-bika) 
pedig az esetek 90%-ban az üszők tenyésztésre alkalmatlanok 
(freemartinizmus) lesznek.

Az ikerellés utáni kedvezőtlen szaporodásbiológiai eredmények-
ről számos értekezés jelent meg. Munkánk célja az volt, hogy 
elemezzük az egyet és ikreket ellő tehenek fontosabb szaporo-
dási mutatóit az ellést megelőző és az azt követő időszakban is.
Vizsgálatainkban egy észak-magyarországi tehenészeti telep 
adatait dolgoztuk fel. A leválogatás a 2000 és 2010 között szü-

letett, és már selejtezésre került közel 4000 tehén szaporodás-
biológiai adatbázisából történt, ezekből számítottuk a szaporo-
dási mutatókat. Az üszőkori szaporodási tulajdonságok közül a 
tenyésztésbevételi-, az első vemhesülési- és az első ellési élet-
korokat hasonlítottuk össze, valamint átminősítést követően már 
tehén korban elemeztük a pihenési-, az üresenállási-, a vemhes-
ségi- és a két ellés közti időket az adott ellést megelőzően és azt 
követően, valamint a teljes élettartamot.

Az 1. táblázat értékei alapján a telepen a tenyésztésbevétel átla-
gosan 17,9 hónapos korban történt. A két vizsgált csoport – egyet 
és ikreket ellők – egyedei között nem tapasztalható különbség, 
mivel az üszők tartási és takarmányozási technológiája nem tért 
el egymástól. Az üszők tenyésztésbevétele menedzsmentfüggő 
és fejlettségi állapotukhoz mérten kerülnek tenyésztésbe.
Első vemhesülés átlagosan 18,3 hónapos korban következett be; 
a csoportok között nem volt igazolt különbség.
Az első ellésre átlagosan 27,5 hónapos korban került sor. Itt sem 
kaptunk igazolható különbséget a két vizsgált csoport között. A 
telepi átlag életkor megfelelt az országos adatoknak, hiszen az 
első ellési életkor országos átlaga 26,3 és 28,4 hónap között vál-
tozik a holstein-fríz fajtában.
A pihenési időszakot (elléstől az első termékenyítésig) vizsgálva 
ugyancsak nem kaptunk igazolható eltérést az ellést megelőző 
időszakban az egyet és az ikreket ellő tehenek között. A szak-
irodalom ezt az időszakot 70-90 nap között határozza meg. Vi-
szont az ellést követő pihenési időszak hosszában már eltérést 
tapasztaltunk; az ikreket ellő anyákban az elléstől az első ter-
mékenyítésig eltelt időszak közel négy nappal igazoltan meg-
hosszabbodott. Ez arra enged következtetni, hogy az egyet ellő 
tehenek hamarabb (73,6 nap), az ikret ellők lassabban (78,0 nap) 

regenerálódtak. Számos vizs-
gálat igazolta, hogy az ikerel-
lést követően a méhinvolúciós 
időszak elhúzódik leginkább 
a magzatburok-visszamaradás 
következményeként.
A pihenési időszakot is magába 
foglaló üresenállás hosszában 
bár ellentétes, de igazolható kü-
lönbségeket kaptunk mind az 
ellés előtti, mind az ellés utáni 
időszakban. Ez a mutató az el-
lést megelőzően az egy borjat 
adó anyák esetében hosszabb 
(109,2 nap), az iker borjat ellők 
esetében rövidebb (104,6 nap) 

Ikreket ellő holstein-fríz szarvasmarhák 
szaporodási mutatói

Ari Melinda1 ,Vincze Boglárka2,3, Gulyás László4, Gáspárdy András2

1Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
2Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet, Állatorvostudományi Egyetem

3MTA-ÁTE Nagyállatklinikai Kutatócsoport, Üllő - Dóra major
4Állattudományi Intézet, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Széchenyi István Egyetem, Mosonmagyaróvár

Szaporodási mutató Egyes borjút ellett
tehenekben/ n

Ikreket ellett
tehenekben/ n

p-érték

Tenyésztésbevételi életkor, hónap 17,88   3569 17,92   392 0,753
Első vemhesülési életkor, hónap 18,32   3410 18,34   376 0,868
Első ellési életkor, hónap 27,45   3632 27,47   395 0,830
Pihenési időszak hossza – EM*, nap 73,90   6208 73,92   722 1,000
Pihenési időszak hossza – EK*, nap 73,59   5207 78,09   275 0,043
Üresenállási időszak hossza – EM, nap 109,3   5318 104,6    642 0,047
Üresenállási időszak hossza – EK, nap 109,3   5207 123,1    275 0,001
Vemhesség hossza – EM, nap 278,7   9940 274,0    724 <0,001
Vemhesség hossza - EK, nap 278,8   5207 279,0    275 0,511
Két ellés közti idő hossza – EM, nap 404,2   5698 392,2    680 <0,001
Két ellés közti idő hossza – EK, nap 397,5   5207 410,3    275 <0,001
Teljes élettartam hossza, hónap 60,12   3581 75,97    386 <0,001

1. táblázat: Az egyet és ikreket ellő tehenek szaporodási mutatói

* EM: ellést megelőzően; EK: ellést követően
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volt. Ebből arra következtethetünk, hogy azok az egyedek, ame-
lyek hamarabb vemhesülnek, megfelelő kondícióban vannak és 
nagyobb valószínűséggel következik be náluk ikerovuláció és 
kihordott ikervemhesség. Eredményeinket érdemesnek tartot-
tuk volna a tehenek kondíciópontjaival is alátámasztani, azon-
ban a gazdaságban 3 éve történik csak kondíció elbírálás, a mi 
adataink pedig korábbi évekből származtak. Az ellést követő 
időszakban fordítva, az ikreket ellő anyáknak volt lényegesen 
hosszabb (123,1 nap) az újravemhesülésig eltelt időszaka. Egyes 
szerzők vizsgálatai is kimutatták, hogy az ikerellést követően a 
rendellenes borjúhelyeződésből, nehéz- és holtellésből, magzat-
burok-visszamarásból kifolyólag felléphetnek méhinvolúciós 
problémák, melyek kedvezőtlen hatással vannak az üresenállás 
hosszára.
Az ikerborjakkal vemhes tehenek gesztációs ideje közel öt nap-
pal igazoltan rövidebb (274,0 nap) az egyes vemhet nevelő te-
hén idejénél (278,7 nap). Ez más szerzők eredményeit támasztja 
alá. A vemhesség ideje a fajtára jellemző, azonban az ikreket 
ellő anyák vemhességi ideje rövidebb, vélhetően a nagyobb 
vehemsúlyból adódóan. 
A telepen becsült két ellés közti idő 400 nap körülinek adódott; 
míg ez a hazai holstein-fríz állományokban 425-444 nap között 
alakul. Ebben a mutatóban is szignifikáns rövidülést tapasztal-
tunk az ikreket ellők javára (392,2 nap szemben az egyet ellők 
404,2 napjával) a tehéncsoportok között. Korábban az ikreket 
ellő teheneknél már az üresenállás hosszában 4 nappal kedve-
zőbb értéket tapasztaltunk, valamint az ikerellő anyák vemhes-

ségi ideje is rövidebb volt 5 nappal. Ezek együttesen eredmé-
nyezték a rövidebb két ellés közti időt. 
Azonban az ikerellőkben az ikerellésüket követő ellésükkor 
már 12 nappal (410,3 napra) megnyúlt a két ellés közti idejük. 
A teljes élettartam elemzésénél azt tapasztaltuk, hogy az ikreket 
ellő tehenek közel 16 hónappal tovább éltek. Kiegészítő vizsgá-
latokra van szükségünk ahhoz, hogy megállapítsuk, ez a hosz-
szabb élettartam tejtermelési/hasznos életnapbeli többletben is 
megnyilvánul-e.
Jelenlegi eredményeink azt mutatják, hogy az ikerellés összes-
ségében kedvezőtlen jelenség a vizsgált gazdaságban, azonban 
a hasznos élettartamra vonatkozóan és a szakirodalomban le-
írt termelési különbségek igazolására még további vizsgálatok 
szükségesek.
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19 év a két ünnepelt között!
Berkó József

A tiszanánai Agrocentina Kft. második aranytörzskönyves 
egyedét avattuk novemberben. Az esemény különlegességét 
az első avatás ideje és az azóta eltelt idő adja. A tenyészet jog-
elődje, a Petőfi Mg. Tsz. Azon kevés gazdaságok egyike volt, 
amelyek a Hostein-fríz Tenyésztők Egyesületének alapító tagjai 
közé tartozott. Kiváló tenyészői munkájának eredménye alapján 
a 1775-ös számú Sérült nevű tehenük 1997 májusában a 9-es 
sorszámmal került be az akkori friss aranytörzskönyvbe. A je-
les esemény megismétléséhez 19 évet kellett várni. A hosszú idő 
azt bizonyítja, hogy az átalakulás mellett sok nehézséggel kellett 
megküzdenie az egykori kiemelkedő üzemnek azért, hogy ismét 
egy ilyen nagyszerű eredményt tudhasson magáénak.

4703-as Izmos (15183 Hun Pero Szenior Prescott×12370 
Jövő Cleitus) kilencedik ellése után lépte át a száz tonnát. Át-
lagos laktációs termelése 11.100 kg, ebből a nyolcadik volt a 
legeredményesebb 13.700 kg-mal. Öt üsző utóddal gyarapította 
gazdaságát, akik termelésükkel bizonyították kitűnő származá-
sukat. Első lánya 56.000, a harmadik 20.000, a negyedik 35.600 
kg-ig jutott. Az ötödik lánya még az első laktációja kezdetén jár. 

Izmos elismerő oklevelét Vikor Péter telepvezető és kollegái 
vették át.

A szép napsütéses novemberi napon kettős ünnep volt a geleji 
Dél-borsodi Agrár Kft.-ben. A lehalászás kezdete mindig fontos 
dátum a haltermelő ágazat életében, és ugyanezen a napon ünne-
pelte a szarvasmarha telep ötödik százezres egyedét is. 2143-as 
Ilona (16615 Pagen-Ernwood Dane×15414 Caernarvon MT 
Rushmore) nyolcadik ellése után érte el ezt a kiemelkedő ered-
ményt. 11.580 kg-os átlagos termelése a második laktációjában 
volt a legmagasabb 14.600 kg-mal. Három üszőborjából csak 
egy közelítette meg anyja teljesítményét 43.000 kg-mal.
Egy apró csavarral kanyarodjunk vissza a halakhoz. Ilona egy 
valódi halas gazdaságból, a Szegedfish Kft. már megszűnt te-
nyészetéből származik. Fiatalon került Gelejre, ahol megfelelő 
környezetet talált ahhoz, hogy ilyen eredményes életet éljen. Ta-
lán nem véletlen, hogy a tejtermelés és halászat közös ünnepén 
éppen az ő nyakába került a kitüntető szalag. 

Oklevelét Kiss Ferenc ügyvezető igazgató, Nagy Zoltán állatte-
nyésztési ágazatvezető és kollegái vették át. Az átadáson egye-
sületünket Bognár László ügyvezető igazgató is képviselte.

November végén ismét egy Dane-utódot avattunk. A besenyszögi 
Palotási Mg. Zrt. harmadik kiválósága került be az aranytörzs-
könyvbe. 3312-es Kajla (16615 Pagen-Ernwood Dane×12934 
Bis-May S-E-L Mountain) nyolcadik ellése után lépte át a száz-
ezer kg-ot. Átlagos laktációs termelése 10.720 kg, a maximális 
pedig 13.290 kg volt. Hat üszőborja született, melyekből a leg-
fiatalabb a növendék üszők gondtalan életét éli, az idősebbek 
közül pedig két élő lánya komoly léptekkel halad anyja nyomdo-
kain. A öregebb az ötödik ellésén van túl, 59.660 kg megtermelt 
tejjel, míg a fiatalabb negyedik borja után 48.800 kg-nál tart. 
Küllembírálói szemszögből Kajla igen érdekes egyed. Tíz évvel 
ezelőtti bírálati pontszámai alapján nem nagy jövőt lehetett neki 
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jósolni. A 69 pontos tőgy gyenge illesztést és bimbóhelyeződést, 
és igen gyenge függesztést takart. Szinte csodával ér fel az, hogy 
ezen értékek az évek előre haladtával nem romlottak és a tőgy 
egészségi állapotát sem befolyásolták. Mi több, egy cseppet sem 
hátráltatták ezen óriási mennyiségű tej megtermelésében. Ter-
mészetesen bízhatunk a tenyésztésben, mert mindkét termelő 
lányának 82-es végpontszáma jól mutatja a fejlődést. 

A gazdaság és a telep vezetése Dr. Kalmár Sándor vezérigazga-
tó, S. Papp Ernő termelési főmérnök, Dobra Lajos telepvezető 
és munkatársaik örömmel ünnepelték újabb kiváló tehenüket.

Aranytörzskönyves avatások
Harsányi Sándor

Negyedik aranytörzskönyvüket vették át a Dombka 2003. 
Zrt. dolgozói Dombrádon. Ezúttal 4195 Klári (BG Siegfried 
Storm×Siggi) nevű tehenüknek köszönhették az újabb elisme-
rést. Klári tíz évesen a hetedik laktációjában termelte meg a 
100.000 kg tejet. Klárinak volt kitől örökölnie a magas élettelje-
sítményt, hiszen anyja is több mint 96.000 kg tejet termelt élete 
során! 

 
Az aranytörzskönyvet Molnár László telepvezető, Molnár Mi-
hály inszeminátor, Gombos Attila és Gombos Balázs műszak-
vezetők vették át.

Egyszerre három tehén törzskönyve aranyozódott be Tisztaber-
ken a Berek-Farm Kft-nél, hiszen újabb három tehén lépte át 
a 100.000 kg-os életteljesítményt a Bodó család tenyészetében. 

1267 Gólya (Potter×Hun Pero Ringó Duster) jelenleg tíz éves 
és a hatodik laktációjában jár. 1169 Szőke (Activist×Pretin) ti-
zenegyedik életévét tapossa és kilenc elléssel a háta mögött kap-
ta meg aranytörzskönyvét. 1646 Gesztenye (Esrom×Riziko) 
aki német importként került a tenyészetbe, szintén tíz éves és 
hetedik laktációján van túl. Így már tíz aranytörzskönyv díszíti a 
Kft. irodájának falait.

Az aranytörzskönyveket Bodó Gergő, Nagy Attila és Bodó Csa-
ba vették át Bognár Lászlótól.

Dr. Török Imre 85. éves
1931. december harmadikán született Gyulaváriban dr. 
Török Imre a Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok egykori 
genetikusa, a Génbank Kft. nyugalmazott ügyvezetője.
Éppen 60 évvel ezelőtt, 1956-ban került gyakornokként 
először Mezőhegyesre, ahol – egy apró megszakítást le-
számítva – teljes szakmai munkásságát töltötte és ahol 
jelenleg is él. 
Imre Bátyánk a mai napig jó egészségnek örvend és 
rendszeres kapcsolatban áll korábbi munkatársaival.
Szakmai meglátásaira, atyai tanácsaira a Semexnél nap-
jainkban is mindannyian számítunk.
 
A Génbank-Semex Magyarország Kft. munkatársai jó 
egészséget, sok boldogságot kívánnak.
 
Boldog Születésnapot Imre Bátyánk!
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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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A világon mindenütt a termelés színvonalának alapja, elsődleges 
feltétele a belföldi fogyasztás stabilitása. Még inkább így van ez 
a tejgazdaságban, amit az is bizonyít, hogy a tejtermékek világ-
kereskedelme nem éri el az összes termelt tej 10%-át. A nem-
zetek tejtermelésének nagyságát tehát – kisebb-nagyobb kivéte-
lektől eltekintve – a hazai tejtermék-fogyasztás határozza meg. 
Hazánkban jelenleg 150-165 kg/fő/év a tejben kifejezett összes 
tejtermék-fogyasztás, az ideális 260-270 kg/fő/év lenne, mely ir-
reálisan magas. A 200 kg/fő/év összes tejtermék-fogyasztás reá-
lisan elérhető fogyasztási szintnek tekinthető, mely minimálisan 
kielégíti azokat a néptáplálkozási, ill. népegészségügyi elvárá-
sokat is, amelyek a tejtermék-összetevők egészségvédő funkció-
iból származnak (SZAKÁLY, 1999). A hazai tejágazat alapvető 
feladata tehát a fogyasztói tejek, a sajtok és a savanyított tej-
termékek folyamatos és optimális mennyiségű fogyasztásának 
ösztönzése, amit minden rendelkezésre álló marketingeszközzel 
segíteni kell.

A tejtermékek fogyasztói egészségimázsa és kedveltsége
A tejtermékek tápanyag-összetételüket tekintve felülmúlják 
a többi élelmiszert, ezáltal megfelelnek azoknak a modern fo-
gyasztói magatartás trendeknek, amelyek napjaink fogyasztói 
kultúráját jellemzik (fitnesz, wellness, fogyókúra, egészség, jó 
kinézet). Vitamin- és ásványi anyag-sűrűségük 2-3-szor maga-
sabb, mint energiasűrűségük, ami egészséges és modern táplálé-
kokká teszi őket (SZAKÁLY, 2016).
Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon a hazai fogyasztók 
tudatában a tejtermékek – a többi élelmiszerhez viszonyítva 
– milyen egészségimázzsal rendelkeznek? Különböző élel-
miszerek „egészségességének” megítélését vizsgálva arra az 
eredményre jutottunk, hogy a fogyasztók szerint a két „legegész-
ségesebb” élelmiszerkategóriába a zöldség- és gyümölcsfélék 
sorolhatók. Utánuk – a hal kivételével – kizárólag tejtermékek 
következnek, sorrendben a kefir, a joghurt, a sajt és a fogyasztói 
tej (SZAKÁLY et al., 2011).
A fogyasztók nem csak a tejtermékek „egészségességéről” 
vannak meggyőződve, hanem kedvelik is ezeket a termékeket.  
A GfK Hungária Piackutató Intézet 1989 óta folyamatosan 
vizsgálja különböző élelmiszerek és italok kedveltségét a hazai 
fogyasztók körében. A fogyasztói tejféleségek kedveltségi inde-
xe 2012-re elérte a 85,0%-os értéket, és azóta is ezen a szinten 
stagnál. 2012-ben az italok közül a tejnél jobb pozícióval csak 
az ásványvizek (87,0%) büszkélkedhettek (CSILLAG-VELLA, 
2015). A legkedveltebb 10 élelmiszer között a különböző sajt-
féleségek is folyamatosan jelen vannak (GFK HUNGÁRIA, 
2016). A sajt kedveltsége 2012-ben 93,0% volt (CSILLAG-
VELLA, 2015). Összefoglalva, a sajt és a tej, valamint egyre 
inkább a tejföl (2012-ben már megelőzte a fogyasztói tejet) a 
legkedveltebb 15 élelmiszer közé sorolható, ami a hazai tejgaz-
daság számára kitörési lehetőséget teremt. 

A magyar tejtermék-fogyasztás alakulása nemzetközi össze-
hasonlításban
A nagyarányú kedveltség és a pozitív fogyasztói egészségimázs 
ellenére a hazai tej- és tejtermék-fogyasztás nemzetközi ösz-
szehasonlításban alacsony. Az Európai Unió 12 legfejlettebb 
országához viszonyítva különböző tejtermék-csoportok hazai 
fogyasztását 2014-ben a tizenkettedik (utolsó előtti) helyezést 
foglaltuk el a folyadéktej-, illetve a vajféleségek fogyasztásában, 
míg a sajtoknál a 11. helyen álltunk. A legnagyobb eltérés az 
EU 12 fejlett országa javára a vajfogyasztásban tapasztalható, 
itt közel háromszoros a különbség (EU12 átlag/Magyarország). 
A másik két tejtermék-csoportban ennél lényegesen kisebb a 
differencia; a folyadéktej-fogyasztásban 1,58, míg a sajtfélesé-
gek fogyasztásában 1,61. 
A volt szocialista országokhoz (Észtország, Csehország, Hor-
vátország, Szlovákia, Lettország, Lengyelország, Oroszország, 
Litvánia, Románia) viszonyítva kevésbé látványos a lemaradá-
sunk. Magyarország helyezése a folyadéktej-fogyasztásban a 
legelőkelőbb, csak Észtország, Csehország és Horvátország előz 
meg minket. A sajtféléknél a hetedik, a vajaknál Horvátország-
gal megosztva a nyolcadik pozíciót foglaljuk el. Magyarország 
folyadéktej-fogyasztása a volt szocialista országok átlagával lé-
nyegében megegyezik, viszont nagy a lemaradásunk a régió vaj-
fogyasztásához képest, kisebb mértékben pedig a sajtfogyasztás-
ban (SZAKÁLY, 2016a).

Az alacsony tejtermék-fogyasztás fontosabb okai
Az alacsony tejtermék-fogyasztás legfontosabb okai között az 
alábbi három tényező említhető:
1. Az egészségtudatos fogyasztók alacsony aránya. A GfK 

Hungária legfrissebb felmérése szerint a magyar lakosság 
mindössze 14%-a táplálkozik egészségtudatosan, ami 1989 
óta nagyjából változatlan arány (GFK HUNGÁRIA, 2016).

2. Tejtermékekkel kapcsolatos fogyasztói tévhitek.  
A tejtermékek egészségességével kapcsolatos fogyasztói 
attitűd-vizsgálataink igazolták, hogy már ez a kategória sem 
mentes a tévhitektől (SZAKÁLY, 2013). Eredményeink 
szerint a magyar fogyasztók 40%-a teljes mértékben, további 
25%-a többnyire egyetért azzal, hogy a boltokban kapható 
tejek „vizezettek”. A válaszadók közel 50%-a arról is meg 
van bizonyosodva, hogy a tartós tej hosszú eltarthatósága 
egyértelműen a tartósítószereknek köszönhető. A lakosság 
mindössze 10%-a tekinthető tájékozottnak e téren, ami 
nagyon alacsony arány. Ugyancsak a tévhitek sorába 
tartozik, hogy a fogyasztók nem ismerik pontosan az egyes 
tejtermék-kategóriák pontos összetételét. A megkérdezettek 
majdnem 30%-a szerint a frissföl is tejföl, vagyis kizárólag 
tejzsírt tartalmaz. A fogyasztók körében magasabb azok 
aránya, akik biztosan tudják a margarinról, hogy az nem 
tejtermék (a fogyasztók 40,0%-a). Ugyanakkor a lakosság 
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Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 

Marketing és Kereskedelem Intézet
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23,0%-a ennek éppen az ellenkezőjéről van meggyőződve.
Sokan nincsenek tisztában a tej és tejtermékek táplálkozási 
előnyeivel sem. A lakosság 54%-a szerint a teljes tej 
hizlaló hatású, ezért ritkábban fogyasztják ezt a kategóriát.  
A válaszadók közel 30%-a gondolja úgy, hogy a vaj az 
egyik okozója a szív-ér rendszeri betegségeknek, annak 
magas telített zsírsav tartalma miatt.

3. A fogyasztók árérzékenysége. A legutóbbi gazdasági 
válság első éveiben még az volt a jellemző, hogy a hazai 
fogyasztók inkább kevesebbet vásároltak a megszokott 
termékkategóriákból, de nem váltottak át az alacsonyabb 
árú készítményekre. A helyzet 2010 elejére megváltozott, 
és megjelent az ún. „downtiering” jelensége. Ez azt jelenti, 
hogy a háztartások tovább már nem tudták csökkenteni a 
megvásárolt termékek, köztük az élelmiszerek mennyiségét, 
ezért kénytelenek voltak a kategórián belül kedvezőbb 
árú termékeket beszerezni (kényszertudatos vásárlók). A 
felmérések szerint a háztartások mintegy 60%-a csökkentette 
kisebb-nagyobb mértékben kiadásait 2012-ben (GFK 
HUNGÁRIA, 2013). A válság enyhülésével a fogyasztók 
árérzékenysége is mérséklődött. Ennek ellenére a hazai 
fogyasztók árérzékenysége még mindig döntő szempont az 
élelmiszerek vásárlásakor (SZAKÁLY és KISS, 2015).

A tejszív logó ismertsége és hitelessége
A közösségi marketingprogramokban kiemelkedő szerepet ját-
szanak a különböző, származást és/vagy minőséget tanúsító 
jelölések és védjegyek, melyek számos előnnyel rendelkeznek. 
Egyrészt az általuk nyújtott információk segítik a döntéshozatalt 
és csökkentik a vásárlás során felmerülő funkcionális, pszicho-
lógiai és egyéb kockázatokat (TOTTH, HLÉDIK és ZARÁND-
NÉ VÁMOSI, 2015). A védjegyek és jelölések jelentősége más-
részt abban keresendő, hogy az élelmiszerek, így a tejtermékek 
között is sok a tömegtermék. Az alapanyag-termelésben, vala-
mint az előállítás módjában ugyanakkor a termékek jelentősen 
különbözhetnek egymástól, és ezekre a különbségekre fel kell 
hívni a figyelmet. Emellett a különböző termékek eltérő értékek 
hordozói is lehetnek, melyeket a potenciális vásárlókkal, fo-
gyasztókkal meg, illetve el kell ismertetni. A védjegyek és je-
lölések tehát differenciálják a terméket a versenytársaktól, ezál-
tal a pozícionálás hatékony eszközei lehetnek (TOTTH, 2016). 
Végül, de nem utolsósorban a különböző, származást és/vagy 
minőséget tanúsító jelölések és védjegyek pozitív érzelmi hatást 
válthatnak ki a fogyasztókból, amelynek eredményeként növe-
kedhet a fogyasztás, sőt a vásárlók magasabb ár esetén sem vál-
toztatnak márkapreferenciáikon (SZAKÁLY, 2016). 
Az előzőekben leírtak alapján a tejipar jelölése, a Tejszív logó 
több szempontból is egyedülálló lehetőséget biztosít a hazai 
tejtermék-gyártók számára. A fehér tejszív és a logó kék-fehér 
színösszetétele jól illeszkedik a tejhez, annak tiszta és természe-
tes jellemzőihez. A szív motívum és a nemzeti trikolor érzel-
meket közvetít, ami segíthet a magyar tejtermékek imázsának 
erősítésében. 
A közelmúltban 500 fogyasztó bevonásával kvantitatív piacku-
tatást végeztünk, melynek részeként vizsgálat tárgyát képezte 
különböző védjegyek és jelölések – köztük a Tejszív logó – 
fogyasztói megítélése és piaci pozíciójuk meghatározása. Az 
eredményeket összehasonlítottuk az egy évvel korábban, 2015. 
január 15. és 2015. február 20. között végzett, 1000 fogyasztó 
bevonásával készült felméréssel (SZAKÁLY, 2016).

Elsőként, az úgynevezett támogatott védjegyismeret vizsgálata 
során hét védjegyet mutattunk meg a fogyasztóknak, majd meg-
kérdeztük, látták-e már valaha az általunk megadott jelölések 
bármelyikét. A kapott válaszokat az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat: Védjegyek támogatott ismerete a fogyasztók 
körében (N=502)

Védjegyek
Válaszok meg-

oszlása
Változás 2015. 

évhez viszonyítva, 
%fő %

Magyar termék 451 89,8    -0,9%
Kiváló magyar élel-
miszer

421 83,9 +19,6%

Magyar baromfi 386 76,8 +20,8%
Kiváló áruk fóruma 330 65,7   +5,7%
Tejszív 283 56,3 +30,4%
Kiváló minőségű 
sertéshús

249 49,7 +22,4%

Koronás tojás 244 48,5 +12,0%

A támogatott ismeret esetén a Magyar termék védjegy kimagasló 
aránnyal (89,8%) vezet. Jelenleg 10-ből 9 fogyasztó ránézés-
re azonnal felismeri a védjegyet, ami arra enged következtet-
ni, hogy Magyarország legismertebb jelölése a Magyar termék 
védjegy. Annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedben a Kiváló 
magyar élelmiszer (KMÉ) védjegyet támogatták a legnagyobb 
promóciós háttérrel, csak a második helyre került, 2015-höz ké-
pest viszont jelentősen javított a helyzetén (+19,6%). Támoga-
tott felidézés alapján a Magyar baromfi előrelépett a harmadik 
helyre, egyúttal a tavalyi évhez képest több mint 20%-kal javí-
tott a pozícióján. A Kiváló áruk fóruma védjegy évről-évre esik 
vissza az ismertségi rangsorban, de még mindig magas az isme-
reti szintje, annak ellenére, hogy már nincs aktív használatban.  
A Tejszív logó támogatott ismerete már megközelíti a 60%-ot, 
ami több mint 30%-os növekedés 2015-höz képest. 
Szépen teljesít a Kiváló minőségű sertéshús védjegy is. A vizs-
gált jelölések közül a Koronás tojás a legkevésbé felidézhető a 
fogyasztók számára, ráadásul helyet cserélt a rangsorban a Tej-
szív jelöléssel a 2015. évi helyzetéhez viszonyítva. 

2. táblázat: A felárfizetési hajlandóság alakulása különböző 
védjegyek esetében1 

Védjegyek
Igen Nem Nem 

tudja
fő % fő % fő %

Kiváló minőségű sertés-
hús (N=249) 152 61,1 92 36,8   5 2,1

Magyar baromfi 
(N=386) 225 58,4 153 39,6   8 2,0

Tejszív (N=283) 155 54,8 121 42,7   7 2,4
Kiváló magyar élelmi-
szer (N=421) 226 53,6 176 41,8 20 4,7

Kiváló áruk fóruma 
(N=330) 167 50,6 153 46,4 10 3,0

Magyar termék 
(N=451) 216 47,9 212 47,1 23 5,0

Koronás tojás (N=244) 107 43,9 132 54,1   5 2,0
1 Az „Igen” válaszok százalékos arányainak csökkenő sorrendjében.
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Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a védjegyek támogatott 
ismerete fordulóponthoz érkezett; a származást és minőséget ga-
rantáló jelöléseket a vásárlók, ha bolti környezetben látják, nagy 
arányban ismerik fel. Ez pedig lehetőséget teremt a védjegy-ér-
ték többi dimenziójának javítására is. A Tejszív szempontjából 
figyelemreméltó adat, hogy ez a jelölés érte el a legnagyobb 
növekedést (30,4%) 2015-höz képest, ugyanakkor alacsony a 
spontán ismereti szintje. Emiatt az egyik legfontosabb közösségi 
marketing feladat a Tejszív jelölés vonzóvá tétele egyrészt a fo-
gyasztók, másrészt a hazai tejtermék-gyártók körében. 
Érdekes kérdésként merülhet fel, hogy a fogyasztók vajon 
hajlandók-e a vizsgált védjegyekkel ellátott termékekért felárat 
fizetni, avagy nem. Emiatt a következőkben a felárfizetési 
hajlandóságot elemeztük, a vonatkozó eredményeket a 2. táb-
lázat mutatja be.

A táblázat alapján elmondható, hogy nincs szoros összefüggés 
a védjegy ismeret és a felárfizetési hajlandóság között. Erre 
utal, hogy a Kiváló minőségű sertéshús az egyik legkevésbé 
ismert jelölés, miközben a legtöbben (61,1%) lennének hajlan-
dók felárat fizetni érte. Az elmúlt évi felméréshez képest egy 
helyet ugrott előre, és 20%-kal volt képes növelni felárfizetési 
hajlandósági rátáját. A második helyen a Magyar baromfi áll, a 
megkérdezettek 58,4%-a lenne hajlandó többet fizetni az ezzel 
a védjeggyel rendelkező termékért. A „baromfis” jelölés is kö-
zel 20%-ot lépett előre az elmúlt évhez viszonyítva. A Tejszív 
két helyet esett vissza 2015-höz képest, de még így is az elő-
kelő harmadik helyet foglalja el. A visszaesés ellenére a prémi-

umot fizetők aránya megközelítőleg 10%-kal növekedett, míg 
egy évvel ezelőtt a kutatásban résztvevők 44,0, addig 2016-ban 
54,8%-a nyilatkozott úgy, hogy hajlandó lenne felárat fizetni a 
Tejszívvel ellátott termékekért. A többi jelölés tulajdonosának 
sem lehet oka panaszra; a 2015. évhez képest valamennyien ja-
vítottak százalékos arányaikon, ami a jövőre nézve mindenkép-
pen bíztató. Végül a felsorolt jelölések hitelességére kérdeztünk 
rá. A védjegyeket a válaszadók egy 1-5-ig terjedő skálán külön-
külön értékelték, ahol az 1-es az egyáltalán nem hiteles, az 5-ös 
pedig a teljes mértékben hiteles értéket jelölte. Az eredményeket  
a 3. táblázat szemlélteti.

3. táblázat: Védjegyek hitelessége a fogyasztók körében

Védjegyek
Statisztikai mutató

Átlag Szórás Relatív szórás, 
%

Kiváló minőségű ser-
téshús 4,48 0,725 16,18

Magyar baromfi 4,45 0,745 16,74
Kiváló magyar élel-
miszer 4,34 0,772 17,79

Magyar termék 4,28 0,822 19,21
Tejszív 4,26 0,872 20,47
Kiváló áruk fóruma 4,25 0,940 22,12
Koronás tojás 4,22 0,836 19,81



27www.holstein.hu
2016/6

Hazai szerzőink

Az eredmények szerint valamennyi védjegy jól teljesít a hite-
lesség terén, erre a 4,00 feletti átlagértékek szolgálnak bizonyí-
tékul. Az elmúlt évben végzett felmérés eredményeihez képest 
mindegyik védjegy hitelessége erősödött, és ez különösen ér-
vényes a Tejszív jelölésre, ugyanis 0,32 átlagértékkel javult a 
hitelességének a megítélése. Jól látható az is, hogy valamennyi 
jelölés esetében alacsonyak a szórás és a relatív szórás értékek, 
vagyis a válaszok homogénnek tekinthetők.

A közösségi marketing legfontosabb feladatai 
a hazai tejszektorban
A tejtermékek fogyasztása megfelelő pozícionálással és tudatos 
kommunikációval stabil növekedési pályára állhat. Ehhez azon-
ban rendbe kell tenni a kategória imázsát, hangsúlyozni kell a 
tejtermékek egészségességét és táplálkozási előnyeit, majd kor-
rigálni kell a fogyasztói tévhiteket. 
A vázoltak nyilvánvalóvá teszik a közösségi agrármarketing 
kiemelkedő szerepét a magyar tejtermékek piaci pozícionálá-
sában. A közösségi marketinggel foglalkozó szervezetek előtt a 
következő feladatok állnak:
1. A magyar fogyasztókat segítenünk kell abban, hogy köny-

nyen felismerjék a magyar tejtermékeket az üzletek polcain. 
Ebben a munkában kiemelkedő a szerepe a Tejszív jelölés-
nek (információs feladat).

2. A hazai fogyasztók körében el kell oszlatnunk a tejtermékek-
kel kapcsolatos tévhiteket, tisztáznunk kell, hogy az alaptej-
termékek nem tartalmaznak E-számokkal jelölt adalékanya-
gokat. Tudatosítanunk kell, hogy a földön lévő élelmiszerek 
közül a tej és termékei a leggazdagabbak bioaktívumokban. 
E cél elérése érdekében a közösségi marketingkommuniká-
cióban hangsúlyoznunk kell a tejtermékek kiemelkedő táp-
lálkozásbiológiai értékeit (táplálkozásmarketing). 

3. A tejtermékekre irányuló marketingkommunikációban két 
fő irányt lehet megkülönböztetni. A klasszikus irányt a tej-
termékek egészségvédő funkcióinak hangsúlyozása jelenti, 
a modern irányt pedig azok az értékek képviselik (életélve-
zet, esztétikus megjelenés, fittség, stb.), amelyek elsősorban 
a fiatal fogyasztók megnyerésére koncentrálnak (differen-
ciált marketing). Kedvező tendencia, hogy ezek az értékek 
már megjelentek a hazai fogyasztók élelmiszerválasztási 
mechanizmusában is.

4. A jövőre vonatkozó trendek mindegyike azt igazolja, hogy 
a különleges és egyedi élelmiszerek iránt dinamikusan nö-
vekszik a kereslet. A tömegtermékek közötti választáskor 
sokszor az ár dönt, míg a különleges élelmiszerek esetében 
inkább a minőség és az egyedi tulajdonságok. A kisebb fo-
gyasztói csoportok (szegletek) potenciális vásárlói lehetnek 
a jól differenciált különleges tejtermékeknek.

A hazai tejágazatnak, ha érzékelhetően növelni szeretné a bel-
földi fogyasztás színvonalát, nagyságrendileg többet kellene 
költenie közösségi agrármarketingre. Mindenekelőtt olyan is-
meretterjesztő és tudományosan megalapozott reklámanyagok 
elkészítése szükséges, amely a korábban vázolt lakossági tév-
hiteket csökkenti avagy felszámolja, egyúttal modern formában 
mutatja be a tejtermékek egészséges életmóddal összefüggő elő-
nyeit. 
A közösségi marketingprogramokban a magyar tejtermé-
kek imázsának öt fő elemét célszerű hangsúlyozni: modern, 
egészséges, élvezetes, magyar és versenyképes.
(SZAKÁLY, 2016)

Az irodalomjegyzék a szerkesztőségben és a szerzőknél is ren-
delkezésre áll.
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laktoferrin-tartalom alapján Magyarországon

Dr. Monostori Attila és 

Dr. Dégen László (ÁT Kft.)

12:00-12:40
A granulocita kolónia-stimuláló faktor 

(G-CSF) szerepe a tejelő tehénben
Felkérés alatt

7.nap Takarmányozás Időpont Téma Előadó

Takarmányozás

10:00-10:40

A tehén evési és kérődzési szokásai

Hogyan használjuk fel ezen tudást  az állat-
egészség és a tejtermelés érdekében?

Prof. TJ DeVries 

(Guelph Egyetem, Kanada)

11:00-11:40
Hogyan biztosíthatjuk, hogy a tehén azt a 
TMR-t egye, amit a receptben megtervez-
tünk?

Prof. TJ DeVries 

(Guelph Egyetem, Kanada)

12:00-12:40
A kérődzésmonitoring alkalmazása a gya-
korlatban egy 2500 tehenet tartó dán tulajdo-
nú telepen Szlovákiában

Lars Meyer ágazatvezető 
(First Farms) *

Takarmányozás
14:00-14:40

A tejelő tehén szárazanyag-felvételét megha-
tározó takarmányozási tényezők 

Prof. Michael S. Allen

(Michigani Egyetem, USA)*

15:00-15:40
A tejtermelést szolgáló takarmányozási stra-
tégiák

Prof. Michael S. Allen

(Michigani Egyetem, USA)*

8.nap Állategészség Időpont Téma Előadó

Állategészség és 
állattenyésztés

10:00-10:40 Termelési és gazdasági mutatók értékelése 
tejelő tehenészetekben

Dr. Ózsvári László

(Állatorvostudományi Egyetem)

11:00-11:40 A takarmányozás és az oltógyomor-helyzet-
változás összefüggései Dr. Dégen László (ÁT Kft.)

12:00-12:40 OHV műtéti eljárások fejlődése Dr. Szelényi Zoltán  
(Állatorvostudományi Egyetem)

* Felkérés alatt. 

A változtatás jogát fenntartjuk!

További információ: www.atkft.hu
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A tejágazat helyzete és kihívásai
Popp József1 – Harangi-Rákos Mónika2 – Novák Norbert3 – Szenderák János4

1egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, elérhetőség: popp.jozsef@econ.unideb.hu
2egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem

3egyetemi hallgató, Debreceni Egyetem
4PhD hallgató, Debreceni Egyetem

A tejágazatnak jelenleg több mint 7 milliárd fogyasztót kell ki-
szolgálnia, és körülbelül 1 milliárd embernek biztosít megélhe-
tést a tej és tejtermék ellátási lánc (IFCN, 2016). A világ tejter-
melése megközelítette a 820 millió tonnát 2016-ban, ez 1%-os 
növekedést jelent az előző évhez képest (AKI, 2016). A fejlődő 
országok fejlődését legfőképp a kínai importigény fogja befo-
lyásolni, továbbá a termelők a tejpiaci válságra adott válaszai. 
A következő évtizedben a mai 2,0%-os éves növekedési ütem 
várhatóan évi 1,8%-ra fog csökkeni, de még így is 23%-kal nőtt 
a tejtermelés 10 év alatt. A fejlődő országokban a növekedést 
elősegíti a fajlagos tejhozamok emelkedése, a takarmányárak 
csökkenése és a nagyobb állományméret. Ezzel szemben az elő-
ző évtized termeléstöbbletét leginkább az állomány növelésével 
érték el. A fejlett országokban a tejtermelés várhatóan évi 1%-
kal fog emelkedni, amely kizárólag a fajlagos hozamok további 
emelkedéséből származik, mivel a tejelő állomány valamelyest 
csökken. A termelésnövekedés 73%-át fejlődő országok adják, 
főleg India és Pakisztán (AKI, 2016; OECD – FAO, 2016).  
A tejtermék növekedése elsősorban a friss tejtermékekből szár-
mazik majd (2,9% éves növekedés a fejlődő országokban) és 
főként belpiaci fogyasztási célt szolgál. A főbb tejtermékek ter-
melése a tejtermeléshez hasonló ütemben fog bővülni. Indiában 
és Pakisztánban is a termelés túlnyomó részét beföldön, friss 
formában fogyasztják el, azaz nem várható, hogy a feldolgozott 
termékek aránya növekszik a fogyasztásban (OECD – FAO, 
2016). A kibocsátás várhatóan Ázsiában, Észak- és Közép-Ame-
rikában növekedhet, de Európában és Afrikában stagnálni fog, 
Óceániában és Argentínában pedig csökkenni fog a tejtermelés 
(AKI, 2016).
370 millió egyed volt a tejelő állatok létszáma a világon 2015-
ben, amely 2005-ben még 327 millió egyed volt. Ez az érték 
2025-re 405 millió egyedre nőhet. Az átlagos tejhozam 2,1 
tonna/egyed/év volt 2015-ben, amely 2,5 tonna/egyed/évre nö-
vekedhet 2025-re (IFCN, 2016). Az óceániai tejelő állomány 
2,7%-kal csökkent 2015-ben az alacsony tejárak miatt. Az aszály 
és a kedvezőtlen időjárás visszafogták a legelőre alapozott tej-
termelést 2016-ban, az új-zélandi tejtermelés körülbelül 7%-kal 
is csökkenhet. Kína visszaeső importja, a kedvezőtlen időjárás 
és a környezeti terhelés következményeként. Ez jelentősen érinti 
a világpiacot, mivel Új-Zéland a legnagyobb exportőr ország a 
tejtermékek nemzetközi piacán (OECD – FAO, 2016).
Globális szinten az átlagos tej- és tejtermék fogyasztás tejegyen-
értékben kifejezve 114 kg/év volt 2015-ben (IFCN, 2016). Az 
egy főre jutó fogyasztás a fejlődő országokban tovább nő, amit 
elősegít a jövedelmek növekedése és a tejtermékek alacsonyabb 
ára és a fogyasztási szokások változása az állati eredetű termékek 
fogyasztásának kedvez az alapvető élelmiszerekkel szemben.  
A Közép-Keleten és Ázsiában várhatóan továbbra is a legerő-
sebb lesz a fogyasztás növekedése (0,8 és 1,7% közötti átlagos 
növekedés évente). A legalacsonyabb növekedés a sajtok, a leg-

magasabb a friss tejtermékek esetében valószínűsíthető. A fejlett 
országokban 0,5% és 1,1% között növekedhet a tejtermékek fo-
gyasztása (előbbi a friss tejtermékekre, utóbbi a sovány tejporra 
vonatkozik) (OECD – FAO, 2016).

A tej és tejtermékek nemzetközi kereskedelme
A globális kereskedelembe a tejtermékek csupán 7-8%-a kerül. 
2016-ban várhatóan 72 millió tonna fölé emelkedik a teljes ke-
reskedelem tejegyenértékben kifejezve, 0,4%-os növekedéssel 
az előző évhez képest. Az oroszországi importtilalom különböző 
mezőgazdasági termékeket érint, beleértve a tejet és sajtot. Az 
érintett termékek származási helye elsősorban Ausztrália, Ka-
nada, az EU, Norvégia és az USA (FAO, 2016). 2013 és 2015 
között közel 62%-kal esett vissza az oroszországi sajtimport, 
főként az EU-t, az USA-t és Ausztráliát sújtva. A tilalom egyik 
nyertese Fehéroroszország, mivel sajtexportját nagymértékben 
tudta növelni az oroszországi piacra (OECD – FAO, 2016). Az 
oroszországi importtilalom bevezetése előtt az orosz piac az EU 
exportjának harmadát szívta fel. Az EU új piacok felé nyitott, 
főleg az USA, Japán, Dél-Korea, Szaúd-Arábia, Egyiptom és 
Algéria irányába (AKI, 2016).
Az USA dollár és az euró erősödése visszafoghatja az USA és 
EU exportját, mivel az rontja a versenyképességet a nemzetkö-
zi piacon. Argentína, Ausztrália és Új-Zéland versenyképesebb 
lesz a kevésbé felértékelődő valutájuknak köszönhetően. Az ex-
port várhatóan nő a következő évtizedben, különösen a vaj, a 
sajt és a sovány tejpor esetében. A sovány tejpor és a sajt fő ex-
portőre az EU, míg vajnál és a teljes tejpornál pedig Új-Zéland. 
Kína a tej és tejtermékek előállításában és fogyasztásában jóval 
elmarad India és Pakisztán mögött, nemzetközi szempontból 
mégis fontos szerepe van. Ennek oka, hogy Kína importigénye 
évi átlagban 20%-os növekedési rátát mutatott az elmúlt évtized-
ben. Ez a következő évtizedben évi 7,3 és 2,5%-ra mérséklődik 
(OECD – FAO, 2016). India és Irán előreláthatólag nettó im-
portőrök lesznek, miközben Románia nettó exportőri pozícióba 
kerül. A legtöbb szereplő azonban a jelenlegi pozícióját fogja 
megerősíteni. Afrika, Kína és Pakisztán növeli nettó importját, 
az EU, Új-Zéland, Fehéroroszország és Argentína pedig a nettó 
exportot (IFCN, 2016). India egyébként a csokoládéra és csoko-
ládé termékekre és folyékony tejre vagy tejterméket tartalmazó 
cukrászsüteményekre és élelmiszer-készítményekre kiterjesztet-
te az importtilalmat Kínával szemben egészen 2017 júniusáig 
(FAO, 2016).

A nemzetközi árak alakulása
A következő évtizedben a tejtermékek nominális árai várhatóan 
emelkednek. A tejpor esetében a reálár emelkedik, ezzel szem-
ben a vaj és sajt reálára csökken. 2013 óta folyamatosan csök-
kent a tejtermékek nemzetközi ára főleg a kínai kereslet csök-
kenésének hatására. Ezt a helyzetet súlyosbította, hogy 2014 és 
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2015 között a termelés folyamatosan nőtt a főbb exportpiaco-
kon, nevezetesen Ausztráliában, az EU-ban Új-Zélandon és az 
USA-ban. A fejlődő országokban a növekvő igényt a belföldi 
termelés emelkedése elégíti ki az állomány és hozamok növelé-
se mellett. Az előrejelzések változhatnak a szélsőséges időjárás 
miatt (OECD – FAO, 2016). 

Tejtermelés az EU-ban
2013-ban a tej termelői ára rekordszintet ért el világszerte. En-
nek oka, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon az aszály miatt visz-
szaesett a tejtermelés, a takarmányárak emelkedtek és Kínában 
is csökkent a tejtermelés (5,7%-kal), s ezzel egy időben Kína 
tejtermék behozatala hirtelen emelkedett. A tejtermék exportőr 
régiók termelése 2013 második felében tovább emelkedett, de a 
magas árszint csak 2014 közepéig tartott ki. 2014 augusztusában 
a kínai kereslet csökkenése és az orosz embargó együttes hatása-
ként a tejtermékek áresése felgyorsult. A jövőben a tejtermékek 
világpiaci árának alakulására Kína tej- és tejtermékfogyasztásá-
nak változása és önellátottsági foka hat a legerőteljesebben.
2014-ben a fő exportőr országok (EU, USA, Új-Zéland) 2014-
ben 10 millió tonnával, 2015-ben további 4,5 millió tonnával 
növelték a tejtermelést. Mindez egybeesett az orosz embargo 
bevezetésével és a kínai import visszaesésével. A belföldi fo-
gyasztás és az export növekedése ellenére 2013-2015 között 6 
millió tonna többlettej keletkezett a fentebb említett három or-
szágban, országcsoportban (EU). Ugyaneb-
ben a 3 évben csupán az EU-ban 11 millió 
tonnával emelkedett a tejfeldolgozás. 2016 
június 23-ig az EU-ban 3,5 millió tonna tej-
egyenértéknek megfelelő mennyiségű vajat, 
sajtot és sovány tejport vontak ki a piacról 
magántárolási támogatás bevezetésével. 
A belföldi tejtermék fogyasztása nőtt a fen-
tebb felsorolt országokban, de nem olyan 
mértékben, hogy ellensúlyozni tudta vol-
na a csökkenő termelői árakat. A világ tej-
fogyasztása és kereskedelme középtávon 
nem változik. Ez azt jelenti, hogy évente 
mintegy 2%-kal nő a tejtermékek globális 
importja, vagyis évi 1,5 millió tonnával 
tejegyenértékben kifejezve. A tejtermékek 
növekvő importja az EU, az USA, Auszt-
rália és Új-Zéland 2014. és 2015. évi több-
lettermelésének csupán 30%-át fedte le.  
A globális termelés növekvő ütemét a globá-
lis import növekedési üteméhez kellene iga-
zítani a termelői árak növelése érdekében. Az EU-ban 2016-ban 
a tejtermelés 1%-os, azaz mintegy 2 millió tonnást bővülésével 
számol az Európai Bizottság. Az USA-ban a termelés 1,9 mil-
lió tonnával nő, Ausztráliában változatlan marad, Új-Zélandon 
pedig további 0,6 millió tonnával csökken a termelés 2016-ban. 
Az EU-val együtt a fentebb felsorolt országokban összesen 3,5 
millió tonna többlettermelést prognosztizálnak 2015-höz képest.
2016-ban a tejárak csökkenése folytatódott és a növekvő takar-
mányárak (szójaliszt) következtében tovább romlott a tejterme-
lés jövedelmezősége. Az EU tejtermék exportja 2016 első négy 
hónapjában 6%-kal nőtt (tejegyenértékben). A kínai import 2016 
január-május között 22%-kal emelkedett. 2015 január és április 
között az orosz import 14%-kal bővült, elsősorban a Fehérorosz-
országból származó sajtbehozatalnak köszönhetően. 2016-ban az 
előrejelzések szerint 5%-kal (0,9 millió tonnával, tejegyenérték-

ben) nő az EU tejtermék exportja és ugyanez várható 2017-ben 
is. A növekvő belföldi fogyasztás és export ellenére a globális és 
uniós többlettejtermelés miatt az EU-ban 2016 június végéig 3,5 
millió tonna tejtermék (tejegyenértékben) került tárolásra támo-
gatással. A 2016 első négy hónapjában előállított sovány tejpor 
30%-át ajánlották fel intervencióra, nevezetesen 370 ezer tonnát 
(tejegyenértékben 2,6 millió tonna) 2016 június végéig. 
A csökkenő kőolajárak miatt 2016 január-április között 8%-kal 
esett vissza a sovány tejpor kivitele az előző évhez képest, így 
például az Algériába és Egyiptomba irányuló sovány tejpor ex-
portja 21, illetve 23%-kal csökkent. 2016-ban a sovány tejpor 
előállítása 1,6 millió tonna mennyiséggel rekordszintet ér el, a 
2015. évi termelést 4,5%-kal haladja meg. A sovány tejpor ki-
vitele 3,5%-kal csökken 2016-ban az előző évhez viszonyítva, 
a belföldi fogyasztás pedig 1%-kal esik vissza, ezért a sovány 
tejpor készlete az év végére 550 ezer tonnára nő, ebből 430 ezer 
tonna lesz az intervenciós készlet. 2017-ben a piaci egyensúly 
helyreállítása érdekében 8%-kal kell csökkenteni a sovány tej-
por gyártását, ha az export 15%-kal emelkedik és a készletek 
értékesítésére nem kerül sor. Ez a jelenlegi kilátások alapján re-
ális célkitűzés.
Az EU-ban Németországban van a legtöbb tejelő szarvasmar-
ha, közel 4,3 millió egyed. Franciaországban ez a létszám 3,6 
millió volt, Lengyelországban a létszám még mindig meghalad-
ja a 2 millió egyedet, míg az Egyesült Királyságban 1,9 millió 

egyed körül alakult. Magyarország 251 ezer tejelő szarvasmar-
hát tartott 2015-ben, vagyis 2010 óta a létszám valamelyest nőtt  
(1. ábra).
2016 októberében 23 euró körül alakult 100 kg nyerstej ára 
Magyarországon, ezzel szemben a német és olasz ár 26, illetve 
31 euró/100 kg volt (2. ábra). 2016 második felében az árak 
korrekcióját elősegítette a vaj és a sajt iránt mutatkozó növekvő 
globális kereslet. Kína, az USA, a Fülöp-szigetek, Mexikó és 
Oroszország importigénye is erősen nőtt, habár Oroszország nö-
vekvő importja indirekt módon befolyásolja az EU exportját. Az 
EU-n belül is nőtt a vaj és a sajt fogyasztása, amely ellensúlyoz-
ta a folyadéktej értékesítésének visszaesését (Európai Bizottság, 
2016).
A világszerte tapasztalható integrációnak és deregulációnak kö-
szönhetően a nyerstej árak közelítenek egymáshoz, de még így 

Forrás: EUROSTAT (2016) alapján saját összeállítás

1. ábra: A tejhasznú szarvasmarha állomány alakulása 
az EU egyes tagországaiban (2010 és 2015)
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is jelentős különbségeket tapasztalunk a tagországok között. Az 
árak volatilitása súlyos gondokat okoz a gazdáknak, ráadásul a 
nyerstejnek nincs kiépült határidős piaca Európában, tehát fede-
zeti üzleteket sem kötnek a termelők. Ezek segítségéve, ha az 
áringadozást nem is, de az abból fakadó veszteséget mérsékelni 
lehet. A tejárak növelésének érdekében az EU több intézkedést is 
hozott az elmúlt évben, például jelentősen bővítette az interven-
ciós felvásárlásokat és a magántárolási támogatást, különösen 
a sovány tejpor esetében. Ezen felül kivételes piaci eszközöket 
is bevezettek, pénzügyi és promóciós támogatást hagytak jóvá 
(FAO, 2016).
Az AMTF (2016) felhívja a figyelmet a termelői szervezetekkel 
kapcsolatban arra, hogy a kollektív termelői demonstrációkra 
vonatkozó jogszabályok nem világosak az EU-ban. A klasszikus 
versenyszabály és az ehhez kapcsolódó mezőgazdasági kivéte-
lek értelmezése és alkalmazása szabályozási zűrzavart okoztak 
számos esetben. A 2013. évi KAP reform újabb módosításokat 
vezetett be a kollektív termelői demonstrációkkal kapcsolatban. 
Az új reformok célja a termelők helyzetének erősítése volt, de 
további jogi bonyodalmakat okozott. A termelők, mint az élel-
miszerlánc legsérülékenyebb szereplői, továbbra is jobban ki 
lesznek téve a piaci sokkhatásoknak, mint a lánc többi fázisa. 
Ennek oka, hogy számos tagállamban a termelők érdekképvi-
selete sem megoldott, továbbá még mindig 
alacsony a kockázatkezelő eszközök alkal-
mazása a termelők körében. Ezeket az esz-
közöket az EU-nak indokolt népszerűsíteni a 
termelők körében. Növekvő áringadozásnál 
a határidős piacok is fontos kockázatkeze-
lő szerepet játszhatnak a termelők számára. 
Ehhez az EU-nak átlátható és részletes piaci 
adatokat is információkat kell szolgáltatni.

A hazai szarvasmarha ágazat helyzete
A 3. ábra hazánk szarvasmarha állományá-
nak alakulását mutatja az Európai Unió csat-
lakozástól kezdve 2016. június hónapig. A 
magyar szarvasmarha ágazat állatlétszáma 

2004-ben 723 ezer egyedből 
állt, mely a következő 5 évben 
tovább csökkent. A legalacso-
nyabb szarvasmarha létszám 
(682 ezer egyed) 2010-ben 
volt, melynek leginkább a 
2008/2009-es tejválság volt az 
oka. 2016-ban a szarvasmar-
ha- és tehénlétszám minimális 
növekedése figyelhető meg 
(KSH, 2016). A szarvasmarha 
állomány közel 65%-a gazda-
sági szervezetek tulajdonában 
van (KSH, 2016).

A tehenek 57%-a tejhasznú, 
34%-a húshasznú, valamint 
9%-a kettős hasznosítású. 
A tejhasznú tehénállomány 
83%-a gazdasági társaságok 
tulajdonában van, csupán 
17%-ot képviselnek az egyéni 
gazdaságok. A tejhasznú te-

hénállomány 2016-ban a gazdasági társaságoknál 1%-kal csök-
kent, az egyéni gazdaságoknál 9%-kal nőtt 2015. júniushoz ké-
pest (KSH, 2016).
A tejtermelő gazdaságok száma folyamatos csökkenést mutat 
az elmúlt 10 évben. 2015-ben a tejtermelő gazdaságok száma 
445 db volt Magyarországon (4. ábra) (KSH, 2015). A tejterme-
lő gazdaságok csökkenésének oka, hogy az Európai Unió szá-
mos új környezetvédelmi és állategészségügyi törvényt, előírást 
léptetett hatályba a 2004-es csatlakozás követően, melyeknek a 
magyar tejelő szarvasmarha telepek nem tudtak megfelelni, így 
kénytelenek voltak felszámolni a gazdaságot vagy a tejelőállo-
mányt.

Magyarország tejtermelése 2015-ben megközelítőleg 1,9 millió 
liter tej volt. Az Európai Unióban a hazai tejtermelés kevés je-
lentőséggel bír, csupán 1-2%-kal járul hozzá a tagországok ösz-
szes tejtermeléséhez. Az 5. ábrán jól látható az éves tejtermelés 
2004-2015 között stagnál. 2010-ben volt egy minimális vissza-
esés, azután pedig egy lassú növekedés figyelhető meg. Ezzel 
szemben az egy tehénre jutó tejtermelésnél évről-évre, folyama-
tos növekedése figyelhető meg, mely a csatlakozáskor körülbe-
lül 6000 l/tehén/év volt. Jelenleg pedig az egy tehénre jutó éves 
tejtermelés 7501 liter (KSH, 2016).

2. ábra: Németország, Magyarország, Olaszország és az EU-28 nyerstej árai (2002.01. – 2016.10.)
Megjegyzés: 2016.10. időszaki adat előrejelzés

Forrás: Saját szerkesztés MMO (2016) alapján 

Forrás: KSH (2016)

3. ábra: Magyarország szarvasmarha állománya 2004-2016* között
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2013-ban a tej termelői ára rekordszintet ért el világszerte, mely-
nek oka, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon az aszály miatt 
visszaesett a tejtermelés, a takarmányárak emelkedtek és Kíná-
ban is csökkent a tejtermelés (5,7%-kal). Ezzel egy időben Kína 
tejtermék behozatala hirtelen emelkedett. A tejtermék exportőr 
régiók termelése 2013 második felében tovább emelkedett, de 
a magas árszint csak 2014 közepéig tartott ki. 2014 augusztu-
sában a kínai kereslet csökkenése és az orosz embargó együt-
tes hatásaként a tejtermékek áresése felgyorsult. Ráadásul Kína 
gazdaságának növekedése az előre jelzett 12-14% helyett erősen 
kozmetikázva is csak 6,9%-ot 
ért el 2015-ben, így import-
jának további visszafogására 
kényszerült. A világnak 2015 
óta kevesebb tejtermékre van 
szüksége, amit a tejtermelők 
egyelőre még nem vettek tudo-
másul, de ilyen gyorsan nem is 
tudtak volna reagálni a globá-
lis kereslet csökkenésére (Eu-
ropean Commission, 2015). 
Magyarországon a nyerstej or-
szágos termelői átlagára 77,64 
Ft/kg volt 2016 októberében. 
A zsírtartalom 0,1 százalék-
pontos, a fehérjetartalom 0,13 
százalékpontos javulása és az alapár 5%-os növekedése miatt a 
nyerstej átlagára 7%-kal emelkedett októberben a szeptemberi-
hez képest, ugyanakkor megegyezett az előző év azonos hónap-
jának átlagárával (AKI, 2016). 

A tej felvásárlási átlagára jelentős ingadozásokat mutat az elmúlt 
4 évben, de adott éveken belül is jelentős ingadozások figyelhe-
tők meg. 2012-ben az átlagos tej felvásárlási ár 88 Ft/l, 2013-ban 
99 Ft/l, 2014-ben 106 Ft/l, még 2015-ben 82 Ft/l volt. Jól látható, 
hogy 2012 január hónapban még 90 Ft/l felett volt az ár, addig ez 
a felvásárlási ár július-augusztus hónapban alig érte el a 80 Ft/l-t 
és az év végre ismét felugrott 95 Ft/l-re (KSH, 2015). A 2012-
2015 közötti időszakban elért legmagasabb ár csupán egyetlen 
hónapig tartott (2014. február). Ezt követően szeptemberre 100 
Ft/l-re csökkent, melyet egy több hónapon át tartó stagnálás kö-
vetett (2014. szeptember – 2015. február), ekkor a felvásárlási 
ár 90 Ft/l volt. A 2015-ös év óta azonban tovább csökkent a tej 
felvásárlási ára. 2016. június hónapban elérte a legalacsonyabb 

felvásárlási értéket (67 Ft/l) (KSH, 
2016). Magyarországon 2016. októ-
berében az átlagár 77,76 Ft/kg volt 
(AKI, 2016). 
A zuhanó tejárak szakértők szerint 
a következő tényezőknek az ered-
ménye: a tejkvóta megszüntetése, 
azaz bőséges kínálat; az orosz em-
bargó bevezetése, valamint az ol-
csóbb tejek beáramlása a magyar 
boltokba. A tejkvóta kivezetésével 
a versenyelőnyt élvező holland, dán 
és lengyel tejtermelők a felesleges 
tejmennyiségnek piacot kerestek, 
melyet tovább nehezített az orosz 
embargó meghosszabbítása. A ma-
gyar lakosság egy főre vetítve éven-

te átlagosan ~157 kilogramm tej és tejterméket fogyaszt, ezzel 
szemben az ideális mennyiség 270 kg/fő/év (KSH, 2016). Az 
egy főre vetített tej- és tejtermékek hazai kínálata 2014-ben éves 
viszonylatban 6,2%-kal bővült, és a 2010. év szintjére emel-
kedett. Az előző öt év átlagához képest a 2014. évi mennyiség 
1,9%-kal több volt. Az egy főre jutó összes tej mennyisége 179 
liter, ez napi fél liter tej (KSH, 2016).
A tej és tejtermékek fogyasztása jelenleg Magyarországon jöve-
delmi kérdés, így a családok bevételeiknek megfelelő arányá-
ban fogyasztják ezen termékeket. Magyarország alacsony tej és 

tejtermék fogyasztási átlaggal rendelkezik az Európai Unió tag-
országaihoz viszonyítva. A fejlett országokban a tej és tejtermé-
kek fogyasztása éves szinten akár 300-360 kg/fő/év is lehet. A 
közép-kelet-európai uniós országokban ennél alacsonyabb a fo-
gyasztás, de még Romániában és Lengyelországban is 200-260 
kg/fő/év között változik. Jelenleg a folyadék tej- és sajtfogyasz-
tásunk az Európai Uniós átlag egyharmada, mely adatok alapján 
elmondható, hogy ez igen kedvezőtlen (KOVÁCS, 2016).
A folyamatosan növekvő folyadéktej kivitel (2015-ben 19%-kal 
nőtt 2014-hez képest) sem tudta kompenzálni az egy főre jutó 
fogyasztás visszaesését. Ezzel szemben a tejszín termelésének 
és belső fogyasztásának növekedése stabil árakat eredményezett 
a tejzsír piacán. A joghurt termelése a 2014. évi szinten maradt, 
az egy főre jutó fogyasztás csupán 0,1 kilogrammal csökkent 
(European Commission, 2016).
Az elmúlt 10 évben a sajt kereskedelmi forgalma 7%-kal nőtt az 
EU-ban, de még ennél is nagyobb mértékben az új tagországok-
ban. Míg 2015-ban a sajt egy főre jutó kiskereskedelmi forgalma 

4. ábra: Tejtermelő gazdasági szervezetek hazánkban (db)

Forrás: Saját szerkesztés a KSH (2015b) adatai alapján

5. ábra: Az összes és az egy tehénre jutó tejtermelés hazánkban 2004-2015 között

Forrás: KSH (2016c)
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5 kilogramm volt az EU-13-ban, addig meghaladta a 9 kilogram-
mot az EU-15-ben. Összehasonlításképpen az EU-ban az évi egy 
főre jutó sajtfogyasztás (vendéglátással és élelmiszeripari feldol-
gozással együtt) 17,6 kilogramm. Ugyanebben az időszakban a 
tejszín kiskereskedelmi forgalma 9%-kal bővült az EU-ban. Ez-
zel szemben a joghurt kiskereskedelmi eladása 2011-ig gyorsan 
nőtt, majd csökkent. Az egy főre jutó folyadéktej fogyasztása 
a vizsgált időszakban 8%-kal esett vissza az EU tagországok 
átlagában, miközben az EU-15-ben 10%-kal (6 liter/fő) csök-
kent, az EU-13-ban pedig 12%-kal nőtt a fogyasztás (European 
Commission, 2016).

Következtetés
A globális gazdasági növekedés 
lelassult az utóbbi években, 2015-
ben 2,6% (2014-ben 2,7%) volt, 
de 2016-ban 2,7% körül várható. 
Az előrejelzések szerint az EU-
ban a 2015. évi 1,9% gazdasági 
növekedés 2016-ban és 2017-ben 
is fennmarad. A világ tejfogyasz-
tása és kereskedelme középtávon 
nem változik. Ez azt jelenti, hogy 
évente mintegy 2%-kal, azaz tej-
egyenértékben évi 1,5 millió ton-
nával nő a tejtermékek globális 
importja. A tejtermékek növekvő 
importja az EU, az USA, Auszt-
rália és Új-Zéland 2014. és 2015. 
évi többlettermelésének csupán 
30%-át fedte le. A globális ter-
melés növekvő ütemét a globális 

import növekedési üteméhez kellene igazítani a termelői árak 
növelése érdekében. A nyersanyagok alacsony világpiaci ára 
miatt csökkent a nyersanyagokat termelő és exportáló közel-ke-
leti, észak-afrikai és latin-amerikai országokban a vásárlóerő. A 
kőolaj exportőr országokban – miután a kőolaj ára már tartósan 
is nagyon alacsony – szintén csökkent a tejtermék importjának 
volumene, ami további árcsökkenést eredményezett. Az EU fon-
tos célpiaca, Algéria 2015-ben például 22%-kal fogta vissza az 
EU-ból érkező importját. Ezzel szemben egyéb nettó élelmiszer-
importőr országok az olcsó tejtermékek által keletkezett megta-
karításokból egyéb élelmiszert importálnak. 

6. ábra: A nyerstej havi termelői árának alakulása

Forrás: AKI PÁIR, USDA, LTO (2016)
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Az alacsony árak miatt a globális exportőrök nem szívesen köt-
nek hosszú távú szerződéseket, ez pedig nagy bizonytalanságot 
okoz a világpiacon. 
Az orosz importkereslet várhatóan még akkor sem állna helyre, 
ha a nyugati országokkal szembeni importtilalmat eltörölnék. 
Kína 2016 első két hónapjának importadatai bizakodásra adnak 
okot, azonban kérdéses, hogy meddig folytatódik a kedvező ten-
dencia, ugyanis a jövőben a tejtermékek világpiaci árának ala-
kulására 
Kína tej- és tejtermékfogyasztásának változása és önellátottsági 
foka hat a legerőteljesebben. A tejkvóta megszüntetése után az 
EU-ban számos új beruházás történt. Ezek a beruházások rész-
ben ellensúlyozták a csökkenő tejárak miatt a termelők piacról 
történő kilépésével járó strukturális változást. 
A tejkínálat 2014 közepe óta meghaladja a keresletet, aminek 
következtében a tejtermékek ára 2016 első felében tovább csök-
kent, mert a kínálat nem igazodott a csökkenő kereslethez. Az 
elmúlt években a magas felvásárlási árak miatt kedvező jöve-
delmi helyzet alakult ki a hazai tejágazatban, de biztosra vehe-
tő, hogy a zuhanó nyerstej árak miatt a termelők jelentős része 
veszteséget fog elkönyvelni. Ennél nagyobb problémát idéz elő, 
amikor a veszteséges gazdák a termeléssel is felhagynak, ahogy 
az többek között a 2008/2009-es tejválság idejében is történt az 
EU tagállamaiban.
A fokozódó piaci verseny már évek óta sürgeti a gazdákat ab-
ban, hogy növeljék a versenyképességüket hazai és nemzetközi 
piacon egyaránt. Ezért is játszik fontos szerepet a termelői in-
tegrációk és összefogások erősítése, mert csak így nő a terme-
lők alkupozíciója és piaci biztonsága. Magyarország nem képes 

olyan mértékben kivédeni a világpiaci sokkhatásokat, mint egy 
hatékonyabb tejágazattal rendelkező tagállam (annak ellenére 
sem, hogy a piaci sokkhatások az ármeghatározó országokon 
keresztül, tompítva érnek el hozzánk). 

10 éves kitekintés
A globális tejtermelés 2014-2024 között 23%-kal (175 millió 
tonnával) nő, az évi növekedése 1,9-ről 1,8%-ra, a fejlődő orszá-
goknál 3,0-ról 2,7%-ra csökken a következő évtizedben. A kí-
nálatnövekedés háromnegyedét a fejlődő országok fogják adni, 
főleg a fajlagos hozamok emelkedésének és a növekvő állatállo-
mánynak köszönhetően. 
Az elmúlt évtizedben a kínálat bővülése főként az állatállomány 
növeléséből származott, de a következő évtizedben a növeke-
dés nagyobb részét az egy tehénre jutó tejhozam javulásával érik 
el, elsősorban a fejlődő országokban. A tejtermékek kereske-
delmének növekedési üteme eltérő lesz termékenként, évi 1,6 
és 2,8% között mozog. A tejtermékek globális exportja erősen 
koncentrált, a nemzetközi kereskedelem növekedésének döntő 
hányada az USA-ra, az EU-ra, Új-Zélandra és Ausztráliára esik 
tejterméktől függően. Az EU a legnagyobb sajtexportőr marad. 
A globális export koncentrációja tovább nő, Új-Zéland a vaj és 
teljes tejpor első számú exportőre, az EU pedig a sajt és sovány 
tejpor esetében.

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

a laktáció első időszakában

TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

www.impavidus-trade.com

IMPAVIDUS Trade Zrt.  Olmix Prémium Partner 

M I K O T O X I N P R O B L É M Á K   T Ö K É L E T E S    M E G O L D Á S A

INNOVÁCIÓ A TERMÉSZET EREJÉVEL

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

Használjon
hatékony 

toxinkötőt!

A MEGTÉRÜLÉST GARANTÁLJUK

Mire számíthat termékünk alkalmazása során?

A 4-5. napon lesz egy végbéltisztulás, bélsárhígulás, ami 1 napig tart.

A 10-14. naptól csökken a „lágy bélsár” probléma a telepen.

4-6. héten változnak a tej minőségi és mennyiségi értékei:

Nő a tej mennyisége 0,4-1 l/tehén/nap.
Javul a szomatikus sejtszám 10-20%-kal (1 hónap múlva újra).
Javul a tejfehérje és tejzsír értéke.

3-5. hónaptól kimutatható a szaporodásbiológiai értékek javulása.
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A ClaessensGroup története 1995-ben kezdődött a Dél-Somogyi 
Állami Gazdaság utódcégének megvásárlásával. A belga szár-
mazású tulajdonosok családjában hagyománynak számított a 
gazdálkodás, amely tevékenységet hazánkban is folytatva hoz-
ták létre a ClaessensGroup cégcsoportot. A közel 200 főt foglal-
koztató gazdaság mára Nagyatád és környéke egyik legjelentő-
sebb munkaadója.
A cégcsoporton belül a Claessens Kft. foglalkozik szarvasmarha 
tenyésztéssel. Állományunk jelenleg 1850 db holstein-fríz te-
hénből, és a hozzá tartozó 1800 db növendékből áll. A 2016-os 
évben értékesített tej mennyisége megközelíti a 18 millió kg-ot. 
A megtermelt tejet a cégcsoporthoz tartozó Milktrader Kft. ér-
tékesíti. Állatainkat a legszigorúbb Európai Uniós normáknak 
megfelelően, a legmodernebb technológiával felszerelt körülmé-
nyek között tartjuk.

4 évvel ezelőtt, amikor a ClaessensGroup cégcsoporton belül 
elkezdtem a mérnöki gyakorlatomat, nem is mertem abban biza-
kodni, hogy a szarvasmarha telepen belül ilyen komoly munka-
kör betöltésére lesz lehetőségem mint az ágazatvezető helyettesi 
pozíció és hogy a szarvasmarha tenyésztés egyik szakaszában, a 
borjúnevelésben hozhatok majd döntéseket. Ma már 3 éve építek 
fel egy olyan technológiát, amellyel a lehetőségeinket maximá-
lisan kiaknázva törekszünk a lehető legegészségesebb és legerő-
sebb borjak felnevelésére, így az utánpótlás biztosítására.

Számomra a borjak menedzsmentje nem a borjú születésével 
kezdődik. A gondosan és megfelelően kiválasztott genetikájú 
szaporítóanyag csak akkor működhet sikeresen, ha a megfelelő 
körülményeket biztosítunk (vemhes) teheneink számára. Nem 
feledkezhetünk meg a szárazonálló teheneinkről, hiszen ők leg-
alább olyan fontosak, mint a termelő állatok. A teljesítményüket 
nem tudjuk ugyan nyomon követni nap mint nap, de a következő 
laktációt alapvetően befolyásolja a szárazonállás időszaka. 

Mire is figyelünk mi nap mint nap a szárazon álló istállóban?
Takarmány! Csak akkor tudunk megfelelő minőségű és meny-
nyiségű kolosztrumot biztosítani borjainknak, ha a takarmány a 
szárazonálló tehén minden igényét kielégíti (minőség, mennyi-
ség). Az ellés lefolyását is befolyásolni fogja az ebben az idő-
szakban etetett takarmány, hiszen a borjú a vemhesség utolsó 60 
napjában duplázza meg a súlyát.
Vakcinázás! Állatorvosunk által előírt vakcinázási protokoll be-
tartása. Ha megfelelő védettséget szeretnénk elérni a borjaink-
ban, nem hanyagolhatjuk el a precíz, pontos vakcinázást.
Tehénkomfort! A tehénmozgatás minimalizálására törekszünk, 
célunk, hogy a teheneink ne kerüljenek felesleges stresszhely-
zetbe és ezt az utolsó 60 napot ténylegesen pihenéssel és az el-
lésre való felkészüléssel töltse az állatunk. Ehhez biztosítjuk a 
komfortos, elegendő férőhellyel rendelkező istállót, megfelelő 
minőségű és mennyiségű levegővel, tökéletes minőségű vízzel 
és takarmánnyal. A „majd a szárazonállók megeszik” típusú 
gondolatok nem kifizetődőek.
Ha túl vagyunk zökkenőmentes szárazonálláson, az ellés a követ-
kező kardinális pont a borjúnevelésben. Teheneinket kiscsoport-
ban tartjuk az elletőn, ahol szükség esetén el tudjuk különíteni a 
beavatkozást igénylő egyedeket. Fontos hogy a segítségnyújtás-
hoz minden eszköz rendelkezésre álljon.
Mit értek a megfelelő eszközök alatt? Nem gondolok speciális 
dolgokra, hiszen egy egészséges tehén a legtöbb esetben saját 
maga is világra tudja hozni a borját. De ha segítenünk kell, a 
legfontosabb dolog a higiénia! Tehát az elletőnkön mindig ren-
delkezésre áll tiszta víz, fertőtlenítőszer, szivacs, megfelelő mé-
retű és mennyiségű kesztyű. Elletős dolgozóink – akik egyben a 
borjúnevelésben is dolgoznak – kerülik az elletőgép használatát. 

A borjúnevelés technológiája 
a Claessens Kft-nél

Detkó Roland ágazatvezető
Kiss Evelin ágazatvezető-helyettes



43www.holstein.hu
2016/6

Hazai szerzőink
Ezt úgy tudjuk kivitelezni, hogy a telepen dolgozó összes munkatárs 
jól tudja a szabályt: Ha az elletős telefonál, azonnal menni kell!
Célunk, hogy a halvaellések száma tartósan 5% alatt maradjon! 
Általánosságban elmondható, hogy bármely területen elvárása-
inkat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha a munkatársaink jól kép-
zettek, elméletben és gyakorlatban egyaránt. Ezért dolgozóink 
számára rendszeresen tartunk tréningeket – szaktanácsadóinkkal 
együttműködve – a telepen belül, így mindenki magabiztosan, 
megfelelő tudással végezheti a munkáját.

Borjú születése után a legfontosabb lépések
Köldök fertőtlenítése! A köldök egy nyitott csatorna a borjú és 
a külvilág közt. Célunk az, hogy a környezeti kórokozók ne fer-
tőzhessék meg a borjainkat, hiszen ennek a jövőre nézve súlyos 
következményi lehetnek (Köldökgyulladás, hashártya-gyulla-
dás, köldöksérv, elhullás).
Köldökfertőtlenítésre számunkra legideálisabb az alkoholos 
pyoktanin, hiszen az alkohol jól szárít és fertőtlenít, emellett na-
gyon fontos, hogy a pyoktanin színe miatt indikátor számunkra, 
hiszen így már messziről látszik, hogy megtörtént-e megfelelő 
időben a köldökfertőtlenítés vagy sem. A protokoll az elletőnkben 
kétszeri köldökfertőtlenítést ír elő. Először közvetlenül születés 
után, másodszor amikor abba a télen fűtött, fedett ketrecbe kerül 
a borjú, ahol a krotáliázás és az első kolosztrumitatás történik. 
Kolosztrumitatás! Úgy érzem a kérdés jogos, élet vagy halál? 
Ezt kell eldöntenünk mikor a kolosztrumitatásról és annak fon-
tosságáról beszélünk! 
A szabály: 2 órán beül 4 litert, gyomorszonda alkalmazásá-
val, aminek a higiéniáját nap mint nap ellenőrzöm, hiszen 
a higiénia itt is elengedhetetlen. Technológiánk biztosítja a 
kolosztrumfagyasztást és -felolvasztást is. Borjaink brix refrak-
tométerrel ellenőrzött minőségű, fagyasztott majd kiolvasztott 
kolosztrumból 4 litert kapnak 38-40 celsius fokosan.

A kolosztrummenedzsment eszközei:

Miért is ezt a technológiát választottuk? A gyorsaság, a pontos-
ság és az így elért eredmények megmagyarázzák ezt.

A diagram 2000 db borjúnk kolosztrum-itatottsági állapotát mu-
tatja, és jól szemlélteti a szonda hatékonyságát és az ellenőrzés 
fontosságát. Hiszen a napi rutin és a feszített munkatempó saj-
nos hibákat hoz magával, amit megfelelő ellenőrzéssel tudunk 
küszöbölni.
Az első két hónapban csak tájékozódni akartunk borjaink 
kolosztrum-itatottsági állapotáról. Az eredmény lehangoló 
volt, csupán a borjak 30-40%-a kapott megfelelő minőségű és 
mennyiségű kolosztrumot. Ezután ismertettük dolgozóinkkal a 
korábbn már említett kolosztrummenedzsment alapjait és szon-
dahasználat nélkül, ellenőrzéssel maximálisan 70%-os havi 
eredmény tudtunk elérni a kolosztrummal megfelelően ellátott 
borjak tekintetében. Szonda bevezetésével ezt az értéket 90-99% 
közt tudjuk tartani minden hónapban. Az ellenőrzést kézi ref-
raktométerrel vérsavóból végzem 2-4 életnapos korban minden 
üszőborjú esetén. A szondát 2014-ben kezdtük el használni és 
ennek segítségével közel 1,5 hónappal csökkentettük az átlagos 
életkort növendékeink vemhesülésekor, ami jelentős költség-
megtakarítás eredményezett.

Átlagos kor növendékek vemhesülésekor

Borjúnevelés technológiája
A borjúmenedzsment 4 alappillére: tiszta hely, takarmány, tiszta 
víz, stresszmentes környezet.
Nap mint nap azon dolgozom 5 kollegámmal együtt, hogy a bor-
júnevelés során ezt a négy egyszerű dolgot biztosítsuk, hiszen 
ha a kolosztrummenedzsment és az első életórák lefolyása meg-
felelő módon történik már semmi mást nem kell biztosítanunk a 
borjaink számára a fent említett 4 tényezőn kívül. 
Az én feladatom az, hogy minden feltételt biztosítsak a dolgozó-
ink számára ahhoz, hogy az elvárásaimat teljesíteni tudják, ami 
mindössze annyi, hogy a választás 60 napos korban megtörtén-
hessen és a 0-60 nap közötti elhullás ne haladja meg az 5%-ot. 
A feltételek biztosítása számunkra a megfelelő körülmények és 
ruházat a szükséges védő felszerelésekkel a dolgozók számára, 
a borjak és az akadálytalan munkavégzéshez pedig a megfelelő 
tisztítószerek és ehhez szükséges kellékek megfelelő minőségű 
és mennyiségű szalma, megfelelő minőségű ad libitum borjú in-
dító táp (1. naptól kezdve), megfelelő minőségű ad libitum víz 
télen és nyáron is!
Nagyon fontosnak gondolom, hogy beszéljünk a vízitatás fon-
tosságáról. Az egyik legkardinálisabb kérdés a borjú takarmá-

Javasolt  szérum protein és Brix értékek
Study Serum Protein 

(g/dL)
%Brix

Calloway et al., 2002 5.2
Morrill et al., 2013 7.8%
Tyler et al., 1996 5.5
Deelen et al., 2014 5.5 8.4%
Elsohaby et al., 2015 5.5 8.3%
Thornhill et al., 2015 10.0%

Összes Ig mennyiség mérése borjú vérsavóból 
(2-4. életnap között)

Forrás: http://extension.psu.edu/animals/dairy/nutrition/calves/colostrum/tools-to-assess-colostrum-management



44 Holstein Magazin
2016/6

Hazai szerzőink

nyozása során. Célunk az, hogy a borjú a lehető legtöbb bor-
jústartert vegye fel az itatásos időszak alatt. Ez csak abban az 
esetben teljesülhet, amennyiben megfelelő mennyiségű vizet is 
felvesz a borjú! Adjuk meg a lehetőséget minden napszakban és 
minden évszakban a borjaink számára, hogy a számukra szük-
séges tiszta vízhez juthassanak, hiszen ha ez nem teljesül, hiába 
biztosítunk tökéletes borjútápot borjaink számára, nem fogja azt 
felvenni az állat. 
Az itatásos időszak 60 napjában tejpótlót itatunk borjainkkal 
(beltartalom: 24/20) a 2. életnaptól kezdve (a legelső szondá-
val történő kolosztrumitatás után 12 óra múlva újból elegy 
kolosztrumot itatunk a borjúnevelőben vödörből). 4 liter 38-40 
celsius fokos tejpótló itatása kétszer történik egy nap. Legfonto-
sabb szabály: az állandóság. 
Az állandóság a tejpótló esetében nem csak az itatott tej mennyi-
ségét és minőségét foglalja magában, hanem az itatás idejét, sor-
rendjét és a tejpótló elkészítésének menetét is. Ez esetben sem 
maradhat el az ellenőrzés, hisz ennek segítségével a szabályok 
betartása idővel egyszerű rutinná fog válni.

Tartástechnológia
30 napos korig a borjak egyedi ketrecben vannak elhelyezve, 
ahol a borjak ellenőrzése, amit én végzek reggel itatáskor, min-
dennapos. Egy mondattal tudnám leírni a reggeli feladatom a 
borjak tekintetében: Keresd a fekete bárányt! Időben észlelt, elő-
írás szerint kezelt (de nem túl kezelt) betegségek visszafordítha-
tóak és elkerülhető az elhullás.
De úgy gondolom a gyógyszeres kezelés már csak tűzoltás. A 
problémákat meg kell előznünk. Így én a munkám során nem 
a gyógykezelésre fordítok a legnagyobb hangsúlyt hanem a be-
tegségek megelőzésére a fent említett 4 pont betartásával/betar-
tatásával.
Az első 30 napban tejpótlót, ad libitum borjú tápot és ad libitum 
vizet biztosítunk minden üszőborjúnak.

30 nap után a borjak kiscsoportos tartásba kerülnek, szájon át 
végzett kokcidiózist megelőző kezelés és körméret mérése után. 
Itt tartózkodnak választásig, ahol a napi rutin folytatódik tovább. 
Az ellenőrzések száma csökken. Hetente háromszor ellenőrzöm 
a borjak egészségi állapotát, de a dolgozók munkáját és a borjak 
környezetét mindennap figyelemmel kísérem. 

Választás
Alapfeltétel: 2 kg startertakarmány elfogyasztása/nap borjan-
ként (a starterfogyást minden nap mérlegeléssel ellenőrizzük), 
születési súly megduplázása.
A választás a borjú életében rendkívül nagy stresszt jelent. Arra 
törekszem, hogy a stressz a lehető legkisebb legyen, így el tu-
dom kerülni a választás utáni visszaesést a borjak fejlődésében.

A választás menete
Hétfő: tejpótló tápszer mennyiségének megfelezése (naponta 
kétszer, de fél adag tejpótló itatása)
Szombat: Tejpótló itatásának megszüntetése, starter mellett már 
TMR-t is kapnak a borjak, de még a helyükön maradnak.
Szerda: Kokcidiózist megelőző kezelés (per os) és körméret mé-
rése után 15-ös csoportokba telepítés a borjúnevelőre.
A választás utáni első hónap fontos időszak a borjú életében így 
a figyelmem ebben az időszakban sem csökkenhet. Itt is ellenőr-
zöm a borjak egészségi állapotát és környezetét, takarmányát és 
minden olyan tényezőt, ami hatással van a borjú életére.

Ha sikeresen végzem a munkám, az üszőink 13 hónapos kortól 
kezdve termékenyítésre kerülnek és egy hónapon belül vemhe-
sülést érünk el, amihez nagy segítségül szolgál a nyakfogós tar-
tástechnológia és a krétázásos ivarzásmegfigyelés.

Embrióátültető állomás létesült 
a Kaposvári Egyetemen

A Kaposvári Egyetem egy, a campus területén lévő épület 
átalakításával és műszerparkja kialakításával egy több célú 
biotechnikai létesítményt hozott létre, amely novemberben 
a Somogy megyei Kormányhivataltól hivatalos működési 
engedélyt kapott. A jelen esetben szarvasmarha embrióátül-
tető állomás szaktechnikai üzemeléséért felelős vezetője Dr. 
Zomborszky Zoltán tanszékvezető állatorvos. Az oktatási 
intézményen belül ez a létesítmény a képzés és továbbkép-
zés mellett, a kutatás (lombikborjú előállítás) de elsősorban 
a gyakorlat felé nyitás korszerű műhelyeként szolgálja az 
állattenyésztést. Ennek záloga az a kölcsönös előnyökön 
alapuló kooperáció, melyet az Embrió Kft-vel alakítottak ki.
A működési engedély egyelőre holstein-fríz, magyartarka és 
murray grey szarvasmarha fajtákon teszi lehetővé az embrió 
átültetés alkalmazását, ám a későbbiekben a fajtaválaszték 
bővítését is tervezik. A megyében ilyen fajtákat tartó öt gaz-
daság jelezte együttműködési szándékát, amelyek a transz-
fer programokhoz donorokat és recipienseket is rendelke-
zésre bocsátanak. 
A továbbiakban embrióátültető hatósági képzés indítását is 
tervezik a téma iránt elkötelezett gyakorlati szakemberek 
részére.

Dr. Flink Ferenc
közigazgatási főtanácsadó

NÉBIH
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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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A tejelő szarvasmarha tartók régóta küzdenek az alacsony tej fel-
vásárlási árakkal. Emiatt is szükséges minden lehetőséget kutat-
nunk, melyekkel csökkenthetjük ennek negatív hatásait. Mivel a 
tejárakkal nem sokat tudunk kezdeni, ezért foglalkozzunk a te-
jelőállítás költségeivel. Ezen költségeket tudjuk befolyásolni. A 
teljes önköltség közel fele a takarmány/takarmányozási költség. 
Ezen belül is a saját termelésű tömegtakarmányok nagy hányad-
ban szerepelnek. A hazai receptúrák alapja a kukoricaszilázs, 
használatával a költségek közel negyedére lehet közvetlen ha-
tásunk.

Kiváló minőségű kukoricaszilázs előállítása összetett megköze-
lítést igényel. A termesztendő hibrid kiválasztásával indul a fo-
lyamat és az alkalmazott termesztéstechnológián át, a betakarí-
tás és szilázskészítés folyamataival, majd  a takarmányozással ér 
véget. Minden egyes lépésnek jelentősége van. A teljes sikernek 
három fő része van: az első a választott hibrid genetikai poten-
ciálja, teljesítménye és a termés minősége. Majd a termesztési 
körülmények, melyek nagyban meghatározzák a termés meny-
nyiségét és annak minőségét. A harmadik fontos tényező maga a 
döntéshozó, aki összeállítja a receptúrát és meghatározza, hogy 
milyen minőségű takarmányt ’szolgálnak fel’ az állománynak. 
Jó menedzsment, tapasztalat és előrelátás eredményez kiváló 
minőségű tömegtakarmányt alacsonyabb önköltséggel.

Mindnyájan megszoktuk, hogy egy adott FAO számú (tenyészi-
dejű) kukorica magas zöld termést produkál. Azonban a mai mo-
dern nemesítés ennél sokkal többet jelent. Sokéves tapasztalattal 
és a tejelő szarvasmarhák igényeinek kielégítésére történő irá-
nyultsággal magas takarmányozási értékű hibridek állíthatók 
elő. A szárazanyag termés, energiatartalom valamint a szilázs 
emésztőrendszerben történő hasznosulása egyaránt hatással van-
nak a tejtermelés gazdaságosságára.
Bevezetünk egy új rendszert, mellyel a silókukorica hibridek 
értékelése egyszerűbbé válik. Ez az LGAN MILK+. Ezzel meg-
határozható egy silókukorica hibrid hektáronkénti tejtermelő ké-
pessége. A rendszer a MILK 2006 modellen alapszik (University 
of Wisconsinm Shaver és mtsai, 2003, revízió 2006) és számol 
az elfogyasztott takarmány mennyiségével, az energiabevitellel 
és ezeket átszámolja megtermelt tej mennyiségre.

Az eredmény a takarmány hatékonysága (szilázs), amely meg-
mutatja, hogy egy kiló szárazanyag elfogyasztásával mennyi te-
jet termel egy tejelő tehén. Ha ezt a minőségi paramétert kombi-
náljuk a hektáronkénti szárazanyag hozammal, akkor megkapjuk 
egy adott kukorica hibrid termelési potenciálját, melynek mérő-
száma az egy hektárról termelhető tej mennyisége. Az LGAN 
Milk+ egy egyszerű rendszer, mely a kukoricahibrideket értékeli 

hektáronkénti szárazanyag termésük és keletkezett szilázs 
takarmányozási értékének figyelembe vételével. Tehát a 
minőség és mennyiség is kifejezésre kerül hektáronkénti 
megtermelt tej mennyiségben vagy árbevételben.
Az LGAN hibridek előnye a 2011-2015 időszak kísérlete-
iből származó adatokkal számolva 2800 kg tej hektáron-
ként, ezen kísérletek legrosszabb hibridjéhez képest.
Még a jelenlegi alacsony   ̴70 Ft/liter felvásárlási árral is 
kalkulálva, az LGAN hibridek előnye így 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 emészthetőségére) kombinálja sok éve. Sokéves kí-
sérletezés és még hosszabb idejű termelő üzemi gyakorlat 
mutatja, hogy ez az LGAN garancia a legjobb választás. 

Egy újabb értékmérő a hibridek közti eligazodásban
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„A mérés az első lépés ami elvezet az ellenőrzéshez és végső
 soron a javuláshoz.  Ha valamit nem tudsz mérni, akkor nem 
tudod megérteni. Ha nem tudod megérteni, nem tudod irányíta-
ni. Ha nem tudod irányítani, nem tudod javítani sem. ” 
 H. James Harrington

A tejtermelő telepeken a tehéntartás, a tejtermelés esszenciája 
maga fejés. Az állatok fejése, a fejési műszakok köré épül min-
den más egyéb telepi tevékenység és munkarend: a takarmá-
nyozás, a kitrágyázás, a fejőházi karbantartás, stb. A nagyüze-
mi tejtermelő telepeken a mindent meghatározó fejés, a fejési 
műszakok jelentik a csúcsidőszakot minden egyes nap. A napi 
tejtermelésből származik a telepek elsődleges bevétele, a telep-
vezetés éppen ezért kritikusan kezeli és folyamatosan figyelem-
mel kíséri a fejési eredmények alakulását. A termelés rendszeres 
ellenőrzése és a fejési műszakok értékelése különböző napi ruti-
nok szerint történik.
Egy régebbi, hagyományos fejési rendszerű telepen ezt igen 
egyszerűen megoldották: fejések után illetve a tejszállításkor el-
lenőrizték a tejtankban lévő tej mennyiségét. Ahhoz, hogy meg-
tudják, hogy a naponta lefejt tejet hány állat adta, csökkent vagy 
növekedett a tej mennyisége illetve a fejt állatlétszám, a több 
időt igénylő tenyésztési naplók, csoportosítási adatok átnézésére 
volt szükség.
A DeLaval DelPro farm menedzsment programja ezt a felada-
tot rendkívül egyszerűen megoldja egyetlen, jól áttekinthető és 
könnyen érthető képernyő segítségével.  A telepvezetés a prog-
ram fő képernyőjén nem csak az adott nap termelési adatait lát-
ja, hanem azonnal észreveheti a tejtermelésben bekövetkezett 
változásokat, tendenciákat, az előző naphoz vagy az eltelt egy 
héthez viszonyítva. 

Grafikon mutatja az utolsó hét nap termelését illetve a fejési idő-
tartamokat, de az állatcsoportok utolsó 30 napos átlagos tejho-
zamai is összehasonlíthatók. Leolvasható az aktuális nap átlagos 
tejhozama, a fejt tehenek száma és a tejtermelés változásai az 
előző napi adatokhoz képest. Ha gyors és részletes régebbi visz-
szatekintésre van szükség, akkor az utolsó 60 nap, egy év vagy 
akár egy tetszőlegesen kiválasztott időszak termelése vizsgálha-
tó az alábbi grafikon segítségével. Ha további, különböző felté-
telek szerinti elemzésekre lenne szükség, akkor arra a részletes 
kimutatások szolgálnak. 

A termelésben résztvevő állomány megoszlásáról is itt, a főabla-
kon belül kapható gyors információ.

A termelés ellenőrzése és a fejési műszakok értékelése 
a DelPro farm menedzsment programban

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 
és fejőkészüléktől; elemzi és összeveti azokat az állategészséggel, ivarzási 
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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Grafikon mutatja az utolsó hét nap termelését illetve a fejési idő-
tartamokat, de az állatcsoportok utolsó 30 napos átlagos tejho-
zamai is összehasonlíthatók. Leolvasható az aktuális nap átlagos 
tejhozama, a fejt tehenek száma és a tejtermelés változásai az 
előző napi adatokhoz képest. Ha gyors és részletes régebbi visz-
szatekintésre van szükség, akkor az utolsó 60 nap, egy év vagy 
akár egy tetszőlegesen kiválasztott időszak termelése vizsgálha-
tó az alábbi grafikon segítségével. Ha további, különböző felté-
telek szerinti elemzésekre lenne szükség, akkor arra a részletes 
kimutatások szolgálnak. 

A termelésben résztvevő állomány megoszlásáról is itt, a főabla-
kon belül kapható gyors információ.

DeLaval VMS nagy telepek számára
A DeLaval VMS fejőrobot rendszer moduláris felépítésénél fogva 
bármilyen méretű állományhoz adaptálható, legyen szó akár
több ezer tehén fejéséről is.
A rugalmasan telepíthető részegységek segítségével bármilyen 
tehénforgalmi rendszer kialakítható már meglévő istállókban is.
Korszerű puffertartályos tejhűtési megoldásaink lehetővé teszik 
az állomány folyamatos fejését, így a kieső idő minimalizálható.

A DeLaval sok éves, nagy telepek tervezésében és kivitelezésében 
szerzett tapasztalattal áll az Ön rendelkezésére! www.delaval.hu
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A bejelentkező ablak jobb oldala a telep állományának vem-
hesség szerinti megoszlását mutatja: az éppen aktuális napon 
vemhes tehenek, üszők darabszáma illetve ezek aránya az összes 
üszőhöz és tehénhez képest. Nem szükséges ezentúl semmi más 
kimutatást előkeresni az adott napon az állományra jellemző át-
lagos tejelési napok megtekintéséhez sem. 

Ha még részletesebben, fejési műszakonként szeretnénk látni az 
adatokat, akkor azt a fő bejelentkező ablakon belül a fejési mű-
szakok kiértékelése grafikus ablakban tudjuk gyorsan megtenni. 
Leolvasható itt a műszakonkénti fejőházba beeresztések száma, 
a lefejt tehenek száma és az összes tej valamint az egy óra alatt 
lefejt tehenek száma és tejhozama. A jelentősége ezeknek az 
adatoknak nem az aktuális tejhozam és fejési műszak adatainak 

gyors megjelenítésében van, hanem abban, hogy a telep az aktu-
ális adatok változásait egy pillanat alatt átlátja. Mennyivel emel-
kedtek vagy csökkentek az aktuális fejési műszak termelési ada-
tai az előző napihoz képest? Milyen tendencia figyelhető meg 
az állomány termelésében és a termelési változások mennyiben 
magyarázhatók az állatállomány változásaival?   

A fejési műszakok értékelése a mun-
karutin és a tehénforgalom figye-
lembevételével történik. Látható, 
hogy a fejési műszakban a tehenek 
összesen hányszor rúgták le a fe-
jőkészülékeket, a fejőkészülék csú-
szások és a légbeeresztő nyílások 
eltömődésének gyakorisága is sokat 
elárul a fejési munkák minőségéről, 
a berendezések állapotáról.  Ha nagy 
számban és sűrűn előfordulnak, ak-
kor mindenképpen javasolt a fejési 
vákuumszint és a fejőgumik el-
lenőrzése. A légbeeresztő nyílások 
eltömődése a fejőkészülékek nem 
megfelelő tisztítását jelzi: a trágyás 
szennyeződések, szalma, stb. miatt 
elzáródott nyílások a tejmérés pon-
tosságát is befolyásolhatják. Ilyen-
kor a fejőknek a behajtások között 
a fejőkészülékeket gyakrabban és 
alaposabban kell tisztítani a fejés 
alatt. Mennyi ideig fejtek az egyes 
műszakokban? A fejési műszakok 
hossza is könnyen összehasonlítható 
nem csak táblázatban, de grafikon 

is szemlélteti az utolsó 7 nap minden egyes fejési műszakjának 
időtartamát. 
Az előbbiek is jól mutatják, hogy a DelPro farm menedzsment 
program bejelentkező ablaka a telepvezetés leggyakrabban 
használt eszköze lehet a telep aktuális termelésének minden-
napi ellenőrzésében és a termelés következetes és folyamatos 
javításában.
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A Sprayfo a gyakorlatban – Merész Sándor telepén
A LifeStart sorozatunk idei utolsó cikke rendhagyó módon egy 
telepi interjúval kezdődik.  Merész Sándor, a CSOMÁDTEJ tu-
lajdonosának tejelő telepén jártam. A Csomádtej volt az a telep, 
amely Magyarországon elsőként kezdte saját maga árulni a meg-
termelt tejet. Ez a '80-as évek vége felé még az akkori MDF-pi-
acon kezdődött, mára komoly méreteket öltött vállalkozás. Ma 
hűtőkocsikból kínálják a megtermelt friss tejet, valamint a saját 
Uniós engedéllyel rendelkező feldolgozóüzemükben előállított 
túrót, tejfölt, vajat. Elmondható, hogy körülbelül 30.000-es sta-
bil vevőkörük van és Észak-Pest megyét látják el tejjel és tejter-
mékekkel.
A telepen fekete-fehér holstein állomány termel, ahol jelenleg 
187 tehén és 278 növendék üsző, illetve borjú található. A tehén-
állományt 230 egyedre bővítik. A 305 napos laktációs termelés 
átlaga 12.000 liter feletti, nem ritka a 15.000 literes termelésű 
tehén. Naponta egyszer etetnek. A tömegtakarmány lucernaszé-
na, zabszenázs, kukoricaszilázs, cirokszilázs. A telep filozófiája 
a kiscsoportos állattartás. Lehetőség szerint az egyforma mar-
magasságú és testtömegű állatokat tartják együtt.

Borjúnevelés a telepen
Minden szarvasmarha állomány alapja a borjú, ezért különös 
gondot fordítanak a borjak nevelésére és tartási körülményeire. 
A borjú születése után a profilaktóriumba kerül egyedi ketrecbe 
és élete első 7 napjában az anyjától fejt kolosztrumot, illetve te-
jet kapja.

Kép: Csomádtej

A borjakat a négy részre osztott borjúistállóban helyezik el. Az 
egyes csoportokat tömör fal választja el egymástól. A terület 
30 napos pihentetése után telepítik be az egyhetes borjakat. Az 
egyes borjúcsoportokon belül az életkorbeli eltérés maximum 
egy hónap. 

Itatási technológia
A borjak tejpótló tápszert kapnak, minden egyes különálló re-
keszhez saját itató automata tartozik. Ezzel kiküszöbölhető az 
egyhetes újonnan bekerült és az idősebb, nagyobb tömegű, már 
kérődző borjak egymással való találkozása és átfertőződése.

Kép: Csomádtej

Az itatási program számítógép vezérléssel működik, a borjak 
fülében lévő transzponder és a szopókánál elhelyezett leolva-
só segítségével. Az automata egyszerre 2,5 liter tápszert kever 
be. Sprayfo tápszert itatnak, minden borjúval egységesen 120 
gramm/liter koncentrációban.

A napi felvett mennyiség a következőképpen van programozva: 
7-14 napos korig:  6 literről 8 literre emelve
14-62 napos korig: 8 liter 
62-67 napos korig: 8 literről 4 literre csökkentve

Ezután elválasztás, majd néhány nap elteltével a szopóka elvétele és 
az üszőnevelő istállóba való áthelyezés történik. Az elválasztás után 
még körülbelül egy hétig a borjúistállóban maradnak a borjak, így 
kevesebb a változás, ezzel csökken a tejpótló itatás megszűnésével 
járó stressz. A tejpótló tápszer mellett a borjak a 7. naptól ad libi-
tum kapnak szemes zabot, granulált borjú indító tápszert és lucerna 
szénát, valamint önitatóból vizet. A borjak testtömegét nem mérik, 
viszont az automatánál az elülső lábaknál elhelyezett mérleg adatai 
alapján súlyváltozást tudnak követni.
Fontos elmondani, hogy az itató automata drága befektetés, de a 
megtakarított munkaerő révén a beruházás megtérül. 
Merész Sándor alapvető fontosságúnak tartja a borjak megfelelő ne-
velését, egyetért azzal, hogy az első 60 nap meghatározza az egész 
életteljesítményt. A Sprayfo alkalmazásával elégedett, mind a bor-
jak fejlődése, mind pedig az automata működése szempontjából.
Köszönjük szépen az interjút és további sikeres munkát kívánunk!
  
A Sprayfo borjú tejpótló tápszerekről
A Sprayfo tejpótló tápszerek 1996 óta elérhetők a magyar állattartók 
számára. A megbízható, állandó minőségnek köszönhetően a borjú 
tejpótló tápszerek terén jelentős a piaci részesedésünk.
A Sprayfo gyártója, a Trouw Nutrition leányvállalataként működő 
Sloten a világon egyedülálló technológiát fejlesztett ki arra, hogy 
a folyékony állapotban bekevert tejből származó alapanyagokat és 
növényi alapú zsírforrást homogenizálja majd porlasztva szárítással 
létrehozza a fehérje és laktóz burokkal körbevett zsírszemcséket, 

A Sprayfo borjú tejpótló tápszerek
 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
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A Farm-O-San termékek hatékony és könnyen 
alkalmazható kiegészítők a gazdasági állatok 
egészségének támogatásában és megőrzésében.

A Farm-O-San terméksort ISO & GMP 
minőségbiztosítási rendszereknek 
megfelelően gyártják, garantálva az 
élelmiszerbiztonságot a teljes 
élelmiszerláncon keresztül. Az összes Farm-O-San 
termék antibiotikum- és gyógyszer-mentes.

Magyarországi forgalmazó:

  Az ellés körül és borjúnevelés során felmerülő 
problémákra nyújtanak megoldást a Trouw Nutrition 
prémium minőségű Farm-O-San termékei. A Trouw 
Nutrition 1931-ben történt alapítása óta áll a 
takarmányipar élvonalában. A Farm-O-San márkanév 
alatt forgalmazott kiváló minőségű takarmány-
kiegészítők az állattartók, takarmánygyártók és az 
ágazatban tevékenykedő vállalkozások megbízható 
eszközeiként szolgálnak.

Farm-O-San
Rediar

Farm-O-San
Pulmosure LD

Farm-O-San 
Reviva

A FARM-O-SAN TERMÉKEKFARM-O-SAN COLOSTRUM     
Kolosztrum pótló újszülött borjak 

számára.

 Amennyiben az újszülött 
kérődző számára nem áll 
rendelkezésre kolosztrum, 
akkor kitűnően 
alkalmazható a Farm-O-
San Colostrum. A termék 
a kolosztrum pótlására 
szolgál az újszülött borjak,

Farm-O-San 
Colostrum

bárányok és kecskegidák számára. A Farm-O-San 
Colostrum fagyasztva szárított kolosztrum por. A 
termék  a Mycobacterium paratuberculosis fajoktól,  
valamint IBR-fertőzéstől mentes. 

Borjú tejpótló tápszerek Csúcsgenetika

Mobil tejkiosztó kocsik,
itató automaták, borjúketrecek

Kolosztrumkezelő rendszerek

Takarmány keverő-kiosztó
kocsik

Rakodógépek

Takarmány-kiegészítők

Takarmány-kiegészítők, 
silótartósítók

Szeretettel várjuk  
standunkon

(„A” pavilon, 211/C stand) 
az AgrárgépShow-n!

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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amelyek biztosítják a tejpótló tápszer oldhatóságát, az elkészített 
oldat stabilitását és a kitűnő emészthetőséget valamint hatékony fel-
szívódást. 
A porlasztva szárítás (Spray drying) során a zsír a tehéntejben lévő 
apró zsírrészecskékhez hasonló méretű golyócskákra aprózódik.  A 
zsírgolyókat kívülről veszi körül a fehérje és szénhidrát burok, a 
golyócskák mérete kb. 2 mikron, amely segíti a hatékony felszívó-
dást, mivel a zsír akkor kerül felszínre, amikor az oltógyomorból 
továbbításra kerül. Az epevezeték a vékonybél elülső szakaszába 
szájadzik be, itt kezdődik meg a zsírok emulgeálása és a zsír körül 
lévő burok eddigre oldódik le.
Minél jobb a tejpótló tápszer emészthetősége, annál többet fog be-
lőle fogyasztani a borjú, mivel később éri el a jóllakottság érzetet. A 
kiváló minőségű tejpótló tápszer a megfelelő hőmérsékleten itatva 
váltja ki a nyelőcsővályú reflexet, amelynek segítségével a tápszer 
közvetlenül az oltógyomorba kerül és nem a bendőbe.
A prémium minőségű tejpótló tápszer a vízben történő elkeverés 
után csomóképződés nélkül, jól elegyedik a vízzel. A sovány tej-
port tartalmazó termékek esetén gyakori a nem megfelelő oldódás 
50 °C alatt, ennek megoldásában a gyártási technológia elsődleges 
szerepet játszik.
A Sloten (Trouw Nutrition) saját keverő üzemmel rendelkezik, 
ahol maga végzi az alapanyagok előkészítését. A cég a folyékony 
alapanyagokat – savó, fölözött tej, állati illetve növényi zsírok – 
különböző, az EU által regisztrált beszállítóktól vásárolja. Az új 
termékeket saját kísérleti telepükön, majd gyakorlati körülmények 
között tesztelik. A folyamatosan jó és egyenletes minőséget a GMP, 
ISO9001 minőség biztosítási rendszerek garantálják.

Sprayfo Excellent
A 30% sovány tejpor tartalommal a 
Sprayfo Excellent azon gazdák igényeit is 
kielégíti, akik különleges gondot fordíta-
nak a borjúnevelésre. Az Excellent beke-
verési aránya 180 g/liter koncentrációig 
problémamentesen növelhető. A Sprayfo 
Excellent alkalmazásával rövid időn be-
lül látható az eredmény, a borjak szívesen 
fogyasztják, maximálisan kihasználható a 

növekedési erélyük, egészségi állapotuk kitűnő, szőrük ragyo-
góan fényes. A Sprayfo Excellent alkalmazásával akár 30%-al 
magasabb választás előtti testtömeg gyarapodás és 1000 liter-
rel magasabb első laktációs tejhozam is elérhető a LifeStart 
programmal. A termék kiemelkedő ízletessége révén elősegíti a 
magas szintű tejpor és abrak felvételt is. A Sprayfo Excellent 
prebiotikumot, probiotikumot, szerves savakat és természetes 
E-vitamint is tartalmaz. Az Excellent ezeken kívül specifikus 
ellenanyagokat is tartalmaz E. coli, Salmonella, Clostridium, 
Rotavirus és Coronavirus ellen (nem a vakcina helyettesítésére, 
hanem a támogatására).

Sprayfo Yellow
A Sprayfo Yellow közkedvelt termék, a 
Sloten egyedi porlasztva-szárítás tech-
nológiájának köszönhetően kiválóan 
oldódik a vízben. A termék tökéletesen 
illeszkedik mind a vödrös, mind pedig az 
automata itatásos rendszerekhez. A meg-
felelő bekeverési arány és itatási javaslat 
betartásával kiváló hozamok és eredmé-
nyek érhetők el. A Sprayfo Yellow alkal-

mazásával akár 600 literrel magasabb első laktációs tejhozam 
is elérhető a LifeStart programmal. A Sprayfo Yellow sovány 
tejpor tartalma 10%, kiemelkedő ízletessége növeli a tejpor fo-
gyasztás mértékét.
A Sprayfo Yellow prebiotikumot, probiotikumot, szerves sava-
kat és természetes E-vitamint is tartalmaz.

Sprayfo Blue
A Sprayfo Blue nemzetközileg elismert 
termék, amelynek receptúrája garantálja 
az egészséges borjúnevelést. A megfele-
lő bekeverési arány és a Sprayfo  itatási 
javaslat betartásával a borjak a tejitatás 
időszakában kiemelkedően fejlődnek.  A 
Sprayfo Blue alkalmazásával akár 15%-al 
magasabb választás előtti testtömeg gya-

rapodás és 400 literrel magasabb első laktációs tejhozam is el-
érhető a LifeStart programmal. A termék kiemelkedően ízletes, 
magas tejszármazék tartalommal rendelkezik, kitűnően oldódik 
a vízben, probiotikumot is tartalmaz.

Sprayfo Violet
A Sprayfo Violet gazdaságos és bizton-
ságos megoldás a választás időszakára 
olyan telepeken, ahol elegendő munkaerő 
kapacitás van a kétféle tejpótló tápszer 
alkalmazásához. A Sprayfo Violet rendkí-
vül ízletes és a Sloten porlasztva-szárítás 
technológiának köszönhetően könnyen 
oldódik a vízben.

A Violet költséghatékony termék a választási fázisra (5-9. hét), 
nagyon jó végeredménnyel. A Sprayfo Violet prebiotikumot, 
probiotikumot, szerves savakat és természetes E-vitamint is tar-
talmaz.

Sprayfo Red
A Sprayfo Red egyszerűbb összetételű, 
de kiváló minőségű alapanyagokból álló 
termék. A Sprayfo Red a választási fázisra 
kialakított termék. A Sprayfo Red a Sloten 
egyedi porlasztva-szárított tejsavó-zsír 
golyócskáknak köszönhetően jól oldódik 
a vízben, probiotikumot is tartalmaz.
A Sprayfo Red ízletes, jó minőségű, 

ugyanakkor gazdaságos alternatívát jelent a választási fázisra 
(5-9. hét).

További információ: www.lifestartscience.com
Információ: www.intermix.hu Borjúnevelés menü Sprayfo

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
A Sprayfo hivatalos magyarországi forgalmazója:

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



55www.holstein.hu
2016/6

Hazai szerzőink

November végén a Vet-Produkt Kft. három helyszínen szer-
vezett előadássorozatot, melynek vezető témája a természetes 
immunitás megerősítésének – ezáltal a gyulladásos folyamatok 
nem specifikus, a szervezet által generált visszaszorításának – 
teljesen új irányú megközelítése volt. 
A modern felfogás szerint a szárazonállás időszaka igenis meg-
határozó a laktációs potenciál optimális kihasználását tekintve, 
az ellést követő egy hónap megítélése eddig is kulcsfontossá-
gú volt. A cég szakemberei ezt a létfontosságú 90 napot „The 
Vital 90 days” néven fogalomként kezelik s szeretnék ennek 
a gazdaságosság szempontjából alapvető jelentőségét a szak-
mával is elismertetni. Az ellés után jelentkező betegségek nagy 
része a szárazonállás körülményeinek esetleges hiányosságaira 
vezethető vissza. Az ellés körüli hetekben a tehenek immun-
állapota alacsonyabb, immunműködésük gyengébb, az en-
nek tulajdonítható legfontosabb betegség a tőgygyulladás, 
a méhgyulladás és az MBV. S itt jön a képbe a humán vona-
lon már alkalmazott, s most az állatgyógyászatban is beveze-
tett eljárás, mellyel a szervezet természetes immunitása az 
immunszupresszió időszakában helyreállítható. A veleszüle-
tett immunitás a vakcinákkal ellentétben nem specifikus, azon-
nali immunválaszt ad, meghatározó elemei a tanulmányainkból 
jól ismert neutrofil granulociták, melyek elsődleges feladata az 
ellés körüli időszakban a gyógyítás. Tőgygyulladáskor a szer-
vezet védekezésében ezek játsszák a főszerepet. Egy olyan 
mechanizmussal, mely ebben az időszakban erősíti és növeli a 

neutrofilek jelenlétét, sokat tehetünk tehenünk egészségéért. Az 
immunműködés helyreállításában nyújthat megoldást a szarvas-
marha granulocyta kolónia stimuláló faktor (bG-GSF), mely a 
neutrofil prekurzor sejtek szaporodását és differenciálódását sza-
bályozza a csontvelőben. A G-CSF megelőző alkalmazása meg-
gátolja a túlzott gyulladásos folyamatok kialakulását, s enyhíti 
a gyulladások lefolyását, normalizálja az immunitást. A készít-
mény a neurofil sejtek működésének helyreállításával és számuk 
növelésével javítja a szervezetbe jutó kórokozó baktériumok el-
pusztítására való képességét.
A hatás elve azonban csak akkor működőképes, ha az állat ellés 
körüli energiaellátása megfelelő, hiszen az alacsony immunmű-
ködés egyik valószínűsíthető oka eleve az állat nem megfelelő 
energiaegyensúlya. Érdekes és reméljük, a gyakorlatban is ered-
ményes alternatívát jelent majd az elléskörüli problémák keze-
lésében.

Dr. Ivanyos Dorottya a borjak kokcidiózisának témakörét 
taglalta a legfrissebb kutatások tükrében, Hejel Péter a tejterme-
lés hatékonyságának lehetséges optimalizálásáról tartott össze-
foglalót. Fontos a túlzsúfoltság elkerülése, a komfort biztosítása, 
az állomány folyamatos nyomon követése, s az eddig talán kicsit 
mellékesnek ítélt időszakok (pl. üszőnevelés, szárazonállás) je-
lentőségének felismerése, ezek egy kicsit mindig többet tesznek 
hozzá az ágazat nyereségéhez.

(SzI)

Javuló immunstátusz – a tőgygyulladás  
egy lehetséges megelőzése

 
 
PROFESSZIONÁLIS CSÜLÖKKÖRMÖZŐ 
KALODÁK HOLLANDIÁBÓL 
WOPA BV GYÁRTMÁNY
ÁTHAJTÓ JELLEGŰ KALODA
HORGANYZOTT VÁZSZERKEZETTEL
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 A kaloda alacsony küszöbbel gyártott, ez megkönnyíti az állat 

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

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

Tel/fax: 63/464-361   Mobil: 30/9453-764  
web: www.leholand.hu      e-mail: leholand@leholand.hu 
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Sokféle borjúnevelési módszer létezik. Tej vagy tejpótló-
tápszer, rövid vagy hosszú választás, csoportos vagy egyedi 
tartás... mindegyikre vannak pro és kontra érvek. A tudo-
mányos vizsgálatok – és a gyakorlat – azt mutatják, hogy 
bármelyik módszer lehet sikeres vagy sikertelen. Egy kedves 
kollégám szavait idézve: „A borjúnevelés során nagyon sok 
metódus figyelhető meg. A lényeg, hogy amit csinálunk, azt 
maximális igényességgel tegyük!” 

A bendő a tehén motorja
A bendő élettani szerepe sokrétű. Teret ad a mikrobás fermentá-
ciónak, emellett a szervezet immunrendszerének elsődleges vé-
delmi vonalát képezi. Megakadályozza a kórokozók véráramba 
történő bejutását. 
Gyakran esik szó a bendő fontosságáról a kifejlett tejelő tehe-
neknél. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy az egészséges, jól 
működő bendőt borjúkorban alapozzuk meg. 
A borjú a születését követő első 3-4 hónapban hatalmas élettani 
változáson megy át. Együregű-gyomrú állatból fokozatosan át-
alakul többüregű-gyomrú kérődzővé. A kifejlett szarvasmarhá-
ra jellemző bendőflóra és az előgyomrok fejlődése fokozatosan 
megy végbe. Ahhoz, hogy ez az átalakulás zökkenőmentesen 
legyen, következetes takarmányozásra és szigorú tartástechno-
lógiai protokollra van szükség. 

Takarmányozásból eredő anyagcsere-problémák
A szubakut acidózisról (SARA) leginkább a kifejlett tejelő tehe-
nek kapcsán szoktunk beszélni, pedig ez a takarmányozási- és 
tartástechnológiából eredő anyagcsere megbetegedés a borjakat 
is érinti. Bosszantó, amikor az egyedi ketrecekben még kitelt, 
széles hátú, fényes szűrű állatok a választást követően megtör-
nek, borzasak lesznek, lemegy a hátukról az izom. Noha esznek 
és látszólag étvágyuk is van, mégis, mintha csak átszaladna raj-
tuk a takarmány. A jelenség gyakori kísérője a „fényes” hasme-
nés. Ha egyéb patogén fertőzésből eredő okok kizárhatók, akkor 
nagy valószínűséggel szubakut acidózis áll a dolog hátterében.

Hogyan alakul ki SARA?
Attól fogva, hogy a borjú elkezd szilárd táplálékot fogyasztani, 
megindul az előgyomrok fejlődése. Az abrak-takarmányokban 
lévő keményítő bontása során keletkező illózsírsavak (főként 
propionsav, vajsav) a bendőpapillák kifejlődését segítik, míg a 
szálas takarmány az előgyomrok izomzatának és térfogatának 
növekedéséhez szükséges. A szilárd takarmányra történő váltás 
azonban nem megy egyik napról a másikra. Amerikai kutatások 
szerint az abrakfogyasztás megkezdésének napjától számítva 
mintegy 21 nap szükséges a bendőpapillák megfelelő kifejlődé-
séhez. 
A választást követően a borjú abrakfogyasztása hirtelen megug-
rik.  A kimaradó tejet szilárd takarmánnyal pótolja. Ha jól vé-
geztük a munkánkat és kellő fokozatossággal jártunk el, akkor 
a bendő ekkorra készen áll arra, hogy megbirkózzon az abrak 
bontása során keletkező nagyobb mennyiségű illózsírsavval. Ha 
azonban a bendőpapillák alulfejlettek, a hámintegritás hiányos, 
akkor könnyen kialakulhat az előbb említett acidózis. Ebben az 
esetben a puffer adagolása „tűzoltásként” szóba jöhet, de hosz-
szútávon nem oldja meg a gondunkat.

Ha megtaláltuk a problémát, akkor ne menjünk el mellette, ha-
nem tegyünk ellene. Vizsgáljuk meg az itatási- és választási 
technológiánkat és keressük  meg, mely pontokon kell esetleg 
változtatni. 

A borjú is válogat, ha hagyjuk! 
Külföldön elterjedt módszer a választás után a „száraz” TMR 
etetése. A szecskázott szalmából, szénából, tápból és melaszból 
álló keveréket általában 5-6 hónapos korig adják a borjaknak. A 
telepek egy része maga készíti a keveréket, de a piacon kaphatók 
késztermékek is. Ha helyesen alkalmazzuk, akkor a száraz TMR 
ötletes és bendőkímélő megoldás, amellyel elkerülhetők az er-
jesztett takarmányok túl korai etetéséből származó anyagcsere 
problémák (bendő elsavanyodása SARA). DE FIGYELEM!! 
Ha nem elég homogén a TMR (túl hosszú szecska, melaszos 
csomók stb.), akkor a borjú vígan kiválogatja a neki tetsző, ízle-
tes abrakot, ami szintén magában hordozza a SARA kialakulá-
sának kockázatát.
A bendő alulfejlettsége azonban nem csak takarmányozási 
eredetű hibákra vezethető vissza. A vírusos vagy baktériumos 
megbetegedések (E.coli, Salmonella, Rota, Corona stb...) szin-
tén nyomot hagynak az állat emésztőrendszerén. Ha időben el-
kapjuk a fertőzést, akkor a borjú megmenthető és idővel talán 
„összeszedi” magát. A kérdés csak az, hogy milyen áron? Egy 
Crypto vagy Eimeria fertőzésen átesett állat bendője sosem fog 
maximális hatékonysággal működni.

A megelőzés mindíg olcsóbb, mintha akkor kapálózunk, 
amikor már nyakunkon a baj – Használt IBC tartály olcsó és 
ötletes megoldás az újszülött borjú tisztántartására. Az anyja 
hozzáfér, a trágya nem.

Legyen egy szigorú és következetes itatási és választási pro-
tokollunk és azt tartassunk be a dolgozókkal! A borjú körüli te-
endőket általában nem egy személy végzi. Az elletősök, fejősök, 
borjászok közötti folyamatos információcsere és kommunikáció 
(beteg egyedek megjelölése, kezelések kiírása, ellés lefolyása 
stb.) rendkívül fontos! 

• Tartusk tisztán az elletőbokszot és az elletéshez, fejéshez, 
itatáshoz használt eszközöket folyamatosan fertőtlenítsük

• Újszülött borjú körüli teendők elvégzését ne halogassuk 
(köldökcsonk fertőtlenítése, kolosztrum-itatás)

Gondolatok a borjúnevelésről
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Ha megtaláltuk a problémát, akkor ne menjünk el mellette, ha-
nem tegyünk ellene. Vizsgáljuk meg az itatási- és választási 
technológiánkat és keressük  meg, mely pontokon kell esetleg 
változtatni. 

A borjú is válogat, ha hagyjuk! 
Külföldön elterjedt módszer a választás után a „száraz” TMR 
etetése. A szecskázott szalmából, szénából, tápból és melaszból 
álló keveréket általában 5-6 hónapos korig adják a borjaknak. A 
telepek egy része maga készíti a keveréket, de a piacon kaphatók 
késztermékek is. Ha helyesen alkalmazzuk, akkor a száraz TMR 
ötletes és bendőkímélő megoldás, amellyel elkerülhetők az er-
jesztett takarmányok túl korai etetéséből származó anyagcsere 
problémák (bendő elsavanyodása SARA). DE FIGYELEM!! 
Ha nem elég homogén a TMR (túl hosszú szecska, melaszos 
csomók stb.), akkor a borjú vígan kiválogatja a neki tetsző, ízle-
tes abrakot, ami szintén magában hordozza a SARA kialakulá-
sának kockázatát.
A bendő alulfejlettsége azonban nem csak takarmányozási 
eredetű hibákra vezethető vissza. A vírusos vagy baktériumos 
megbetegedések (E.coli, Salmonella, Rota, Corona stb...) szin-
tén nyomot hagynak az állat emésztőrendszerén. Ha időben el-
kapjuk a fertőzést, akkor a borjú megmenthető és idővel talán 
„összeszedi” magát. A kérdés csak az, hogy milyen áron? Egy 
Crypto vagy Eimeria fertőzésen átesett állat bendője sosem fog 
maximális hatékonysággal működni.

A megelőzés mindíg olcsóbb, mintha akkor kapálózunk, 
amikor már nyakunkon a baj – Használt IBC tartály olcsó és 
ötletes megoldás az újszülött borjú tisztántartására. Az anyja 
hozzáfér, a trágya nem.

Legyen egy szigorú és következetes itatási és választási pro-
tokollunk és azt tartassunk be a dolgozókkal! A borjú körüli te-
endőket általában nem egy személy végzi. Az elletősök, fejősök, 
borjászok közötti folyamatos információcsere és kommunikáció 
(beteg egyedek megjelölése, kezelések kiírása, ellés lefolyása 
stb.) rendkívül fontos! 

• Tartusk tisztán az elletőbokszot és az elletéshez, fejéshez, 
itatáshoz használt eszközöket folyamatosan fertőtlenítsük

• Újszülött borjú körüli teendők elvégzését ne halogassuk 
(köldökcsonk fertőtlenítése, kolosztrum-itatás)

• Kizárólag tiszta, fertőtlenített ketrecbe telepítsünk állatot
• Biztosítsunk száraz, tiszta, huzatmentes fekvőhelyet a 

borjaknak
• Mindíg a legfiatalabb borjak kapjanak inni először. 
• A beteg borjakat lehetőség szerint utolsóként itassuk meg
• Legyen kellő távolság az egyedi ketrecek között (kölcsönös 

szopás megakadályozása)
• Tiszta, jó minőségű és megfelelő hőmérsékletű ivóvíz álljon 

előttük
• Beteg állat kezeléséhez viseljünk kesztyűt és a kezelés vé-

gén fertőtlenítsük ruházatunkat. A beteg állatnál használt 
eszközöket tartsuk elkülönítve.

A választással járó stresszt nem tudjuk teljes mértékben 
elkerülni, de odafigyeléssel tehetünk azért, hogy minél kisebb 
törést okozzon az állatnak: 
• Csak egészséges borjút válasszunk el
• Ne a választás ideje alatt szarvtalanítsunk
• A választás fokozatosan történjen
• Mindig friss táp legyen a borjú előtt
• Célszerű a választást követően még egy hétig indítótápot 

adni a borjúnak. Ezt követően áttérhetünk a nevelő tápra. 
Az indító- és nevelőtáp fizikai struktúráját tekintve előnyös 
a granulált takarmány adása

• Kerüljük a felesleges csoportváltásokat
• Az elválasztás után még egy hétig tartsuk az állatot a meg-

szokott helyén, csak ezt követően helyezzük át új csoportba

Mit tehetünk még az egészséges bendőért?
Az amerikai Diamond V vállalat által gyártott Diamond Liqui 
Pro folyékony takarmánykiegészítő itatásos borjaknak adha-
tó a bendőfejlődés támogatására és az immunrendszer erősí-
tésére. A benne található metabolitok (peptidek, antioxidán-
sok, fitoszterolok, szerves savak, mannán-oligoszacharidok, 
bétaglükán stb.) gazdag tápanyagforrást jelentenek a bendő-
mikrobáknak. A Liqui Pro stimulálja a bendőfejlődést, emellett 
gátolja az emésztőrendszerbe jutott kórokozók megtelepedését 
a bélfalon, gyorsítja a kiürülésüket a szervezetből. Használatá-
val csökkenthető a gyógyszerfelhasználás. Adagolás: újszülött 
borjúnak 1×10ml (legelső kolosztrumitatás előtt!!), majd 5 ml/
borjú/nap választásig (tejbe, tejpótlóba keverve)

A következő grafikon egy 2014-ben végzett Salmonella befer-
tőzéses kísérlet egyik részeredményét mutatja (Brewer et al., 
2014, Iowa Egyetem, 40 borjú, kísérleti csoport 14 napig kap-
ta a Diamond V kiegészítést, majd mindkét csoport állatait be-
fertőzték Salmonella Typhimuriummal.) 

További eredmények a kísérleti csoportban: kevesebb klini-
kai tünet, gyorsabb felépülés, kisebb patogén kolonizáció, bak-
térium gyorsabb kiürülése a szervezetből.
A Diamond Liqui Pro hatóanyaga azonos a jól ismert és a ter-
melő teheneknél sikerrel alkalmazott Diamond  XP fermentált 
takarmány-kiegészítőével. Az Diamond XP növeli a hasznos 
mikrobák számát a bendőben, stabilizálja a bendő pH-t és javítja 
az emésztés hatékonyságát. A laktáció korai szakaszában növeli 
a szárazanyag-felvételt. Etetése különösen az előkészítő, fogadó 
és nagytejű csoportokban javasolt.

“Agrárszövetkezetünk két telepén 4 hónapja használjuk a Di-
amond XP takarmánykiegészítőt. Kazsokon a fogadó csoport 
kapja, Homokszentgyörgyön az előkészítő és fogadó csoporttal 
etetjük.  Azt tapasztaltuk, hogy javult az általános egészségügyi 
állapot az ellés után. A tehenek jobban indulnak a laktációban, 
ami a szaporodásbiológiára és a tejtermelésre is pozitívan hat. 
Emellett a beltartalmi mutatóink is javultak.”
(Bakos Gábor Állattenyésztési Igazgató, Bos-Frucht Agrárszö-
vetkezet)

Borjakkal foglalkozni öröm, de egyben kihívás is. Odaadást, 
türelmet és mindenekelőtt precizitást igényel. Ha hibázunk, ké-
sőbb kemény, „literekben” mérhető árat fizetünk érte. Ha azon-
ban jól végezzük a feladatunkat, akkor jutalmunk egy hosszú 
időn át problémamentesen és magas színvonalon termelő tejelő 
állomány lesz.

Szőke Orsolya

 További információért keresse a Diamond V termékek hiva-
talos Magyarországi forgalmazóját:
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Szakfordítás

A napokban, José Victor Isola, egy kedves Holstein Internatio-
nal (továbbiakban: HI) olvasónk, aki szarvasmarha tenyésztést 
tanul Brazíliában, küldte nekünk ezt a kérdést: „Honnan szár-
maznak a holstein-fríz szarvasmarhák pöttyei?” Bevallom, el-
sőre Blitz és Shottle bikákra gondoltam. Aztán elgondolkodtam, 
ez egy mutáció lehetett, aminek a végén ilyen pöttyös állatokat 
kaptunk vagy van más magyarázat is?
A válasz jól ismert a HI számára. Ez Burkgov Inka De Kol.

Burkgov a forrása minden egyes pöttynek a holstein tenyész-
tésben. De ezzel egy időben számos tulajdonság örökítése mö-
gött is ő ragyog. Ebben a tekintetben fiát Burkgov Heilo Belle-t 
érdemes rögtön megemlíteni, mivel anyai nagyapja Carlin-M 
Ivanhoe Bell-nek, aki a legbefolyásosabb 5 holstein tenyészbika 
egyike a világon.
Apropó, a top 5-ben benne van O-Man, Bell és Shottle… mind 
a három bika pedigréjében pedig ott találjuk Burkgov Inka De 
Kol-t. Micsoda tenyészbika!

Pöttyök a holstein tenyésztésben
Shottle, Blitz és Snowman napjaink örökítői. Ők Glendell Arlinda 
Chief-től és Hanover-Hill Inspiration-től örökölték pöttyeiket 
több generáción keresztül. Ebből a korszakból származik még 
Chapel-Bank Apache és Ca-Lill Standout Cavalier RC is, aki 
azon kívül, hogy a vörös gént örökíti, az első pöttyös bika volt 
a vörös holstein vonalon. Ezeknek a bikáknak mind egy közös 
ősük volt: Burkgov Inka De Kol, aki 1948. június 12-én született 
az Amerikai Egyesült Államokban, Utah államban. Csak nézd 
meg a képet és máris látod, hogy ideális forrása a foltoknak. És 
nem csak a foltok miatt, de kiemelkedő örökítő képességgel is 
bírt. Burkgov kombinálta a jó termelést a kiváló tőggyel és a 
hosszú hasznos élettartammal – ezek a szempontok már akkor 
elsődlegesek voltak a tenyésztőknél. Ezek alapján Burkgov el-
ismert és népszerű tenyészbika-előállító bika lett, és egy azonos 
időszakban több fia volt az amerikai mesterséges állomásokon, 
mint bármelyik más bikának eddig valaha!

Leopárd
Burkgov története Idaho államban kezdődött. Az 1920-as évek 
végén egy Larsen nevű iowai tenyésztő a Brown gazdaságban 
évekig sikeresen használta az általa választott Forum Uniform 
nevű bikát. 1941-ben Wendell Fuhriman az Utah Állami Egye-
tem tejelő farmjának vezetője Idahoba utazott, hogy találjon egy 

kiváló tehenet. A Brown gazdaságban meg is találta: Willowdale 
Skylark Beauty-t, aki 1938-ban született. Ő a korábban említett 
Uniform unokája volt, Fuhriman 300 dollárért vásárolta meg. 
Igazán jó tehén volt (VG-87, Gold Medal) – neki köszönhetően 
az utahi csapat visszatért Idahóba és megvásárolták Beauty lá-
nyát (Uniform vonal): Willowdale Inka De Kol May-t. Szenzáci-
ós siker volt, mivel May nem csak 92 pontos excellent tehén lett, 
hanem Burkgov anyja is. A kis bikaborjú születésekor nagy fel-
bolydulást keltett. Mikor Caine professzor az Utah Egyetemről 
meglátta May-t és a pöttyös bikaborját azt mondta: „szentséges 
pokol, ez úgy néz ki, mintha egy leopárd lenne az apja!”
De mivel ígéretes volt az anyai és apai oldalról is (Burkgov apja 
Pabst Governor volt, aki egy igencsak befolyásos bikának, Wis-
consin Admiral Burke Lad-nak volt a fia) az egyetem úgy dön-
tött, hogy használni kezdik a bikát. Kicsivel később a mester-
séges termékenyítő állomással kapcsolatban lévő Cache Völgyi 
Tenyésztő Egyesület (később a Select Sires része) úgy döntött, 
hogy a bikát tagjai között elérhetővé teszi. És így Burkgov adott-
ságaira lassan, de biztosan fény derült. Először csak az Államok 
nyugati részén kezdték használni, később már keleten és a kö-
zép-nyugati régiókban is, ezzel Burkgov minden lehetőséget 
megkapott, amit meg is érdemelt. Csak így lehetett képes arra, 
hogy 4 nagyszerű tenyészbikának (Burkgov Heilo Belle (1959), 
Sunnyside Standout (1962), Skokie Glamour Boy (1955), és 
Stowell Farms Lougo Butch (1961)) legyen az apja. Hagyomá-
nyos esetben csak megemlítenénk, mint nagyszerű bika-előállító 
tenyészbikát (mivel mind a 4 fia az volt) de ő több ennél, mert ott 
van minden egyes pöttyben. Nyomon követhető!!

A pöttyök forrása
Kezdjük a sort Stowell Farms Lougo Butch-nál, aki unokáján 
keresztül (Tora Triple Threat Lulu) a milliomos Hanover-Hill 
Inspiration anyai dédapja, aki viszont a szintén milliomos 
Picston Shottle anyai dédapja. Hozzáteszem, Shottle ősei között 
van még egy bika Glendell Arlinda Chief (akinek az ősi sorában 
megint csak megtalálható Burkgov), aki szintén egy erőteljes 
„pöttyforrás” volt, még ha csak egy fia Arlinda Rotate örökítette 
is ezt tovább. Glendell anyai ágon (Glendell Ned Boy Adorn) 
a második Burkgov fiútól Skokie Glamour Boy-tól származik, 
aki Cal-Clark Cutlass-t is bőven ellátta pöttyökkel. Aztán jöjjön 
Burkgov harmadik fia, Sunnyside Standout. Ő az apja egy má-
sik „pöttyforrásnak” Ca-Lill Standout Cavalier-nek, aki szintén 
továbbörökítette ezt a tulajdonságát fiaiba, Kinglea Leader-be 
és Whittier-Farms Ned Boy-ba. A negyedik Burkgov fiúról meg 
a lap tetején olvashatsz. Na és a pöttyös Chapel-Bank Apache? 
Ő az excellent 93 pontos Green Banks Burkgov Arlene fia, aki 
Burkgov egyik lánya.
Lássuk be, ez az oldal túl kicsi a hatalmas Burkgov-hoz…, de 
amihez elég: ő a pöttyök forrása!

Eredeti cím: Where do the Speckles int he Holstein Breed Come 
From? The answer: This Top Sire!
Forrás: Holstein International 12/2016; p: 35
Fordította: Ari Melinda

Hogyan kerültek pöttyök a holstein tenyésztésbe?

Olyan neves bikák ősi sorában szerepel, mint Carlin-M Ivanhoe 
Bell, Arlinda Rotate, Hanover-Hill Inspiration, Fustead-Emory 
Blitz-ET, Picston Shottle-ET vagy Flevo Genetics Snowman.
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