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RólunK

Tisztelt Partnerünk!

Új évet kezdünk, kissé még visszate-
kintve az előzőre, de összpontosítva 
az előttünk állóra. A kínai horoszkóp 
szerint 2017. a Kakas éve. Sok ba-
romfis partnerünk talán összehúzza 
szemöldökét, a madárinfluenza jelen-
tős veszteségei miatt – mit hozhat ez 
nekünk? A Kakas évében habár lassú, 
de biztos alapokon nyugvó növekedés 
vár a gazdaságra nézve. Ilyen évben 
hódította meg az emberiség a Holdat, 
és a Concorde szuperszonikus repülő 
először repült hangsebesség felett.

Én a magam részéről nem bízok a sze-
rencsében, de tudom, hogy az élet si-
kereihez az is kell. Kollégáimmal együtt 
azon dolgozunk, hogy eredményesen 
működjünk partnereinkkel összefo-
gásban. Mindig is ez volt a célunk, de 
a környezetünk folyamatosan változik, 
melyhez alkalmazkodnunk kell.

Idén 25 éves lesz az a Bábolna Takar-
mány, mely önálló jogi személyként az 
egyik legnagyobb piaci szereplője a 
hazai takarmány piacnak. Ez a márka 
2016-ban Kiváló Üzleti Márka díjban 
részesült a Magyar Brands elismerése-
ként. Büszkék vagyunk rá, hogy ebben 
a szegmensben elsőként ért minket ez 
a megtiszteltetés. Ennél azonban fon-
tosabb, hogy vevőink elégedettségét 
növelni tudtuk új termékfejlesztése-
inkkel és kiszolgálási rendszerünkkel.
Az élelmiszer előállítás – melyben 
minden állattartó közvetve vagy köz-
vetlenül részt vesz – globális piac. Az 
Európai Unióban a szabad kereskede-
lem korlátozása még nehezebb, így 
nincs más lehetőség a versenyben 
maradásra, mint a hatékony technoló-
giák bevezetésére vagy adaptálására. 
Ma az állattartóknak a genetika olyan 
lehetőségeket ad, melynek kiakná-
zását még nem tudjuk megközelíteni. 
Ha csak néhány évvel ezelőtti takar-
mányozási technológiákat hasonlítunk 
össze a maival, már abban is jelen-
tős fejlődéseken mentünk keresz-
tül. Cégcsoportunk előnyeivel élve  

kísérleti és telepi adatokra adaptálva 
nem csak mennyiségben, hanem ha-
tékonyságban is előnyt élveznek part-
nereink – hiszen az új fejlesztéseinket 
azonnal bevezetjük a szabad piaci vá-
sárlóink részére is. Kutatóink és fej-
lesztő mérnökeink a szakmai tudásuk 
mellett olyan kreativitással rendelkez-
nek, mely segít bennünket az előre 
haladásban – ennek minden kockáza-
tát felvállalva.

Nem vagyunk tökéletesek, fejlesz-
téseink során vannak nem megva-
lósítható vagy nem költséghatékony 
újításaink. De hiszünk az elvégzett 
munka eredményében, és az ered-
mények elismerésében Kiemelten 
kezeljük a partnereink által megfo-
galmazott kihívásokat, mellyel az ál-
lattartás jövedelemtermelő képessé-
gét tudjuk növelni. 

Alkalmazkodunk – a mai kor kihívása 
az is, hogyan juttassunk el Önhöz új 
információkat hatékonyan. Ennek je-
gyében megváltoztattuk folyóiratun-
kat, melyet már most is digitálisan 
olvashat – bárhol, bármikor.

Fejlődünk – szarvasmarhában ame-
rikai, csúcstermelésű technológiák 
tapasztalatait honosítjuk meg ter-
mékeinkben, sertésben élen járunk 
a genetikai alapú takarmányozási 
technológiákban, baromfiban pedig 
egyedülálló eredményeket érünk el, 
legyen az tojó, brojler, vizi szárnyas 
vagy pulyka. 

Legyen hasznos az olvasásra fordított 
ideje, és eredményes a 2017-es gaz-
dasági éve!

Lajtos Lajos
értékesítési igazgató 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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A borjak nagy növekedési eréllyel rendelkeznek, 
amit csak akkor tudunk teljes egészében kihasznál-
ni, ha törésmentesen, egyenletesen nagy súlygya-
rapodással neveljük a borjakat. Költséghatékonyan 
ez a cél a szárazanyag felvevőképesség növelésé-
vel valósítható meg. Fiatal korban a szárazanyag 
felvevő képesség a bendőpapillák kialakulásával 
arányos, ezért a borjú takarmányozás egyik legfon-
tosabb feladata a bendő fejlődésének a támogatá-
sa. A legkedvezőbb eredményre akkor számítha-
tunk (1. ábra), ha a tejitatást már 3–5 napos kortól 
gabonafélék etetésével kombináljuk. A gabonák 
egyrészről fizikailag is stimulálják a bendő fejlő-
dését, másrészről a fermentációjuk során képződő 
illózsírsavak közül elsősorban a propionsav és a 
vajsav nagymértékben hozzájárul a bendőpapillák 
növekedéséhez. 

1. ábra: Különböző takarmányozási technológiák 
hatása a 6 hetes borjak bendőpapilláinak fejlett-
ségére (A=csak tej; B=tej+gabona; C=tej+széna).

(Heinrichs and Jones, 2003)

Az üszők a születéstől az első ellés időpontjáig, még optimális esetben is 22–24 hóna-
pig improduktívak, és jelentős költséggel terhelik a gazdaságokat. Hazánkban ezt a 
költséget az állatoknak az első ellést követő 2,3–2,5 laktáció alatt kell megtermelni-
ük, mivel Magyarországon jelenleg átlagosan ennyi laktációt teljesítenek a tehenek. 
Éppen ezért érdemes átvizsgálnunk a borjúnevelési programunkat, mert nem biztos, 
hogy a legolcsóbb vagy éppen a legdrágább takarmányozási technológia jelenti szá-
munkra a legköltséghatékonyabb megoldást.

Borjú-
takarmányozás

költséghatékonyan

Dr. Tanai Attila
termékfejlesztő mérnök

K+F TUDÁSBÁZIS
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Ugyan a bendőbe kerülő száraz ta-
karmány alapvetően befolyásolja 
a bendőmikroflóra összetételét, 
a mikrobák számát, valamint a 
bendő fejlődését, ne feledkez-
zünk meg arról sem, hogy a szi-
lárd takarmányok etetése mellett 
folyamatosan biztosítanunk kell 
friss vizet is az állatoknak. A tejjel 
vagy tejpótló tápszerrel felvett 
víz az oltógyomorba jutva nem 
hozzáférhető a bendőmikrobák számára, azaz ha a 
víz bevitelt a tej- és tejpótló tápszerrel bevitt vízre 
korlátozzuk, akkor végső soron a bendőben zajló 
fermentációt, a bendő fejlődését is visszafogjuk.

Leichmeister és Heinrich (2004) kísérleteik során 
arra is rávilágítottak, hogy a starter takarmányok 
bendőfejlődésre gyakorolt hatását a tápértéken 
túlmenően a benne lévő kukorica fizikai kezelése 
is nagymértékben befolyásolhatja. Kísérleteikben 
egész (E), roppantott (R), hőkezelt-roppantott (HR), 

és pelyhesített (P) kukorica etetésének hatását 
vizsgálták. Eredményeik szerint a bendőpapillák 
hossza akkor volt a legnagyobb, amikor a starter 
takarmány pelyhesített kukoricát tartalmazott. 
A legrosszabb eredményt a roppantott kukorica 
eredményezte. A papillák szélességét vizsgálva a 
kutatók statisztikailag is igazolható különbséget 
nem tudtak kimutatni az egyes kezelések között. 

A szemes kukorica mindkét esetben a pelyhesített 
kukoricához hasonlóan jól szerepelt. A pelyhesí-
tett kukorica a szemes kukoricához képest csak a 
bendőfal vastagság esetében ért el szignifikánsan 
jobb eredményt. Az adatok alapján megállapítha-
tó, hogy a maximális bendőfejlődés eléréséhez a 
pelyhesített kukoricát tartalmazó starter takarmá-
nyokat érdemes előnyben részesíteni, ugyanakkor 
az egész kukoricaszemeket tartalmazó starter ta-
karmány tűnik a legköltséghatékonyabb válasz-
tásnak. 

1. táblázat: Különböző módszerekkel feldolgozott 
kukorica etetésének hatása (egész=E, roppantott=R, 
hőkezelt-roppantott=HR, pelyhesített=P) a bendő- 
papillák fejlődésére négyhetes Holstein borjak 
esetében.

A takarmány árakat figyelembe véve a borjúne-
velés legköltségesebb időszaka a születéstől a 
választásig terjed, éppen ezért kézenfekvő meg-
oldásnak tűnik a választásig eltel idő lerövidítése. 
Jones és Heinrichts (2007) kísérleteikben arra ke-
resték a választ, hogy a választás időpontja mi-
ként befolyásolja a borjak naturális mutatóit és 
az elfogyasztott starter takarmány mennyiségét 
(2. táblázat).

Vizsgált paraméter n 
szám

Kezelés

E R HR P

Papilla hossz, cm 12 0.87ab 0.71b 0,80ab 0.89a

Papilla szélesség, cm 12 0.57 0.54 0,51 0.61

Bendőfal vastagság, cm 12 1,06b 1,10ab 1,14ab 1,21a
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a,b: A különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (P<0.10).
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A kísérlet alatt itatott tejpótló tápszerek minősége 
és napi adagja megegyezett. A protokoll szerint a 
tejpótló tápszer mennyiségét a választást meg-
előző héten a felére csökkentették.

A kísérletek során nem figyeltek meg különbsé-
get az állatok egészségi állapotában, és a 8 hetes 
korban vizsgált bendő is hasonló fejlettségi álla-
potot mutatott. Ugyan a 8 hetes korban mért test-
súlyban mutatkoztak különbségek, de a szerzők 
szerint azok mértéke nem tekinthető jelentősnek. 
Nem volt jelentős különbség az ezekből a csopor-
tokból származó üszők első ellésének időpontjá-
ban (23,4 hónap) és az első laktációs tejtermelé-
sek között sem.

Az eredményeik szerint, ha a borjak 3 héten keresz-
tül starter takarmányt fogyasztanak, már elegen-
dő baktérium lesz jelen a bendőben ahhoz, hogy 
az elfogyasztott takarmányt fermentálva fedezzék 
a szükséges energia nagy részét. Ennek ellenére 
a szerzők nem javasolják a 3 hetes korban törté-

nő választást, mivel a választást megelőző héten 
– amikor a tejpótló mennyiségét megfelezték – az 
állatok még nem tudtak elfogyasztani megfelelő 
mennyiségű starter takarmányt. A 4 hetes korban 
történő választás már elfogadható lehet, de csak 
kifogástalan körülmények teljesülése esetén.

Figyelembe véve, hogy a hazai gyakorlatban jel-
lemzően 60–90 nap közé esik a választás idő-
pontja, már a 6. héten történő választás meg-
valósításával is jelentős megtakarítást lehetne 
elérni. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy 
a borjak nagy tápérték tartalmú tejpótló táp-
szer (pl.: Crémo 24/20) mellett már a 3–4. nap-
tól kifogástalan minőségű starter takarmányt  
(pl.: Crémo Grain-Mix) is fogyasszanak. Ez eset-
ben szénát a választásig egyáltalán ne adjunk az 
állatoknak, mert az relatíve több helyet foglal a 
bendőben, mint amennyi energia a fermentáció-
ja során felszabadul. Másrészről pedig eltelítve a 
bendőt csökkentheti a starter takarmány felvé-
telét is.

1. Kísérlet
Választási idő (hét)

2. Kísérlet1

Választási idő (hét)

3 4 5 6 3 4 5 6

Testsúly 8 hetes korban (kg) 73,07 74,48 71,62 74,12 72,80 74,21 77,20 79,20

Átlagos napi takarmányfelvétel 1–8. hétig 
(g/nap) 499 531 549 558 540 581 689 649

Csípő magasság 8 hetesen (cm) 88,1 87,9 89,2 89,7 88,9 89,2 91,2 91,7

Marmagasság 8 hetesen (cm) 82,6 83,1 84,6 85,1 85,1 85,1 86,1 86,1

Starter takarmány felvétel (g/nap)

Választás előtt 272 318 408 490 272 531 730 980

Választás után 1061 1139 1370 1719 1188 1501 1941 2431

Takarmányértékesítés választás előtt kg/kg 4,80 2,52 2,29 2,11 5,67 3,09 3,39 2,62

K+F TUDÁSBÁZIS

1 A takarmányfelvétel a 2. kísérlet 4. 5. és 6. hetében nagyobb volt, mint az 1. kísérlet azonos időszakában.

2. táblázat: A választási idő hatása a borjak növekedésére és a takarmányfelvételre
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A borjúnevelés során sajnos gyakran előfordul-
hatnak folyadékvesztéssel járó időszakok is, 
amelyet számos tényező indukálhat (pl.: has-
menéssel járó megbetegedés, különböző stressz 
faktorok, mint pl.: takarmányváltás, szállítás, 
időjárás stb.). A borjak egy nap alatt testtöme-
güknek akár 10%-át kitevő vízmennyiséget is 
képesek elveszíteni (Naylor, 1989), amely nagy-
ban visszavetheti az állatokat a fejlődésben. Ilyen 
esetekben az elektrolit pótlók (pl.: Crémolit) al-
kalmazása, az állatok rehidratálása nélkülözhe-
tetlen.

A Crémo termékcsaládban a starter takarmányok 
mellett a nagy tejtermékhányadú tejpótló táp-
szerek széles köre is megtalálható, melyek al-
kalmazásával mindenki megtalálhatja a számá-
ra legköltséghatékonyabb borjútakarmányozási 
megoldást.

Felhasznált irodalom:
Heinrichs, A. J., and C. M. Jones (2003). Feeding the 
newborn dairy calf. UD013. The Pennsylvania State 
Univ., University Park.

Jones, C. M., and A. J. Heinrichs (2007): Early 
weaning strategies. DAS 07–117. The Pennsylvania 
State Univ., University Park.

Naylor, J. M. (1989): A retrospective study of the 
relationship between clinical signs and severity of 
acidosis in diarrheic calves. Can. Vet. J. 30:577–580.

K+F TUDÁSBÁZIS

Borjútápszerek
 Crémo 24/20 tejpótló borjútápszer
 Crémo Milky tejpótló borjútápszer
 Crémo Baby tejpótló borjútápszer
 Crémo tejpótló borjútápszer 

Takarmánykeverékek
 Crémo Müzli Starter takarmánykeverék
 Crémo Grain-Mix Starter takarmánykeverék
 MT. Borjú takarmánykeverék

Kiegészítő takarmány
 Crémolit elektrolit pótló

Merjünk 
nagyot 
álmodni!
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Egy külföldi 
tanulmányút 
hatásai
2016 novemberében a BONAFARM-Bábolna Takarmány Kft. szervezésében és több magyarországi tehe-
nészeti telep vezetőinek társaságában volt alkalmunk rövid bepillantást nyerni néhány tejelő tehenészet 
mindennapjaiba a tengerentúlon.

Elöljáróban magunkról annyit, hogy a Körös-Maros Biofarm Kft. képviseletében vettünk részt az utazá-
son. A cégcsoportot édesapánk, Dr Ráki Ferenc alapította a 90-es évek elején. 1995-ben vásároltuk meg 
Gyulán a lerobbant és csődbe került Lenin MgTSZ-t 200 állattal. Jelenleg állattartó telepeinken több mint 
1.000 db tejelő tehénnel, illetve szaporulatával rendelkezünk és 2016-ban 7.000.000 litert meghaladó 
mennyiségű biotejet értékesítettünk partnereinknek, nagyobb részt exportra.

Utunk célja az USA közép-nyugati régiójába tartozó Wisconsin és Minnesota államok voltak. Mióta az 
1800-as évek elejétől a telepesek meghódították és mezőgazdasági művelésbe vonták a korábban itt 
elterülő prérit, a vidéket a nemzet „kenyereskosaraként” is ismerhetjük. Fő növényei a vidéknek a ku-
korica, búza, zab, illetve szója. Ennek eredményeként élen jár a terület az amerikai tejtermelésben is, 
jelentős mennyiségű tejet állítanak elő és dolgoznak fel a vidéken, rengeteg kis (60–100 tehenes) családi 
farmot is láttunk útközben, viszonylag egységes megjelenésben. Wisconsin az USA „tejcsarnokaként” 
is ismert. Közel 1,3 millió tehén él az államban és csak Kalifornia előzi meg létszám tekintetében az USA 
államok közül. A táj domborzati, növényzeti, éghajlati viszonyai hasonlóak a miénkhez, csak nagyobb 
szélsőségekkel (hasonló szélességi körön van, Magyarország kissé északabbra). Nem láttunk igazán nagy 
egybefüggő földterületeket, szabdaltak voltak a táblák, nagyon sok helyen azonban lineár öntöző rend-
szerrel felszerelve.

RólunK
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A közgazdaságtan alaptörvénye a profit maximalizálása. A hatékonyság növelése mindenütt elsődleges 
és ennek az elvnek rendelik alá a döntéseiket a farmerek. Azaz mindenre költenek, ami a tejtermelés ér-
dekét szolgálja, a tehenek komfortját növeli és a takarmányozást javítja. De semmi másra nem szívesen. 
Meglepően alacsony munkaerő ráfordítással és létszámmal érnek el magas hozamokat. Jelenleg az ala-
csony tejár (35 $ cent / spot 29 $ cent) és a túlkínálat miatt egy nagyon nehéz időszakon mennek keresz-
tül a tejtermelő gazdaságok, melyet a hatékonyság javításával próbálnak túlélni. Komoly szakmai munkát 
fordítanak a tömegtakarmányok minőségére, a takarmány adagok optimalizálására, az állatok egyeden-

kénti figyelésére. Ezzel együtt 
a zsúfolt, túltelepített álla-
pot (110%–140%) mindenütt 
megfigyelhető volt. Termelési 
szintet tekintve 37–45 literes 
fejési átlag jellemezte a meg-
látogatott telepeket. A szo-
matikus sejtszám átlagosan 
kedvezően alakul a tapasztalt 
150–220 ezer sejt/cm3 közötti 
értékekkel. Tehén létszámot 
tekintve 370–1.550 tehenes 
farmokon voltunk, viszonylag 
kevés, de intenzíven művelt, 
öntözött földterületekkel. 

Összehasonlítva az európai 
és amerikai gyakorlatot szá-

mos ellentmondás megfigyelhető: a gazdasági környezet liberális, vállalkozás barát. Nincs túlszabályoz-
va, mint az EU piaca. Nem kötelező az ENÁR rendszer, így ezzel kapcsolatos adminisztráció sincs, az álla-
tok jelölése és nyilvántartása a farmon történik. Nem jellemző a hatósági állategészségügyi ellenőrzés, 
nem vesznek vért, nem vizsgálják központilag a betegségeket. Lazábbak a munkajogi előírások, azaz a 
mexikói munkások napi 12 órát dolgoznak, heti 6 napon keresztül 9–11 $ órabérért. Nem kell körbekerí-
teni a telepeket, nincs kerékfertőtlenítő, nincs betonozott placc sem az istállókon kívül. Nem jellemző az 
adatszolgáltatási kötelezettség és egyéb (pl. EKÁER) adminisztrációs teendők. Máshogy értelmezendő az 
állatjólét fogalma, mint a mi biofarmunkon. A farok csonkítás, szarvtalanítás, zsúfoltság megszokott dolog 
és nincs szénaetetési kötelezettség sem. Nem költenek sokat általában a környezetvédelemre, infrastruk-
túrára, irodákra.

Vannak viszont az EU-ban tiltott dolgok, mint a növekedési hormon (BST), melyet valószínűleg be fognak 
tiltani 2017-ben. Használatával napi 1,5–2 kg plusz tejet lehet nyerni az alkalmazás ideje alatt. A legjel-
lemzőbb takarmánynövények, mint a silókukorica, lucerna és szója általában GMO-sak. Használható a 
takarmányozásban az állati fehérje, így a farmok etetnek például sertés vérlisztet (0,2 kg/tehén). A sza-
porodásbiológiában általános a hormonkezelések tömeges alkalmazása. Minden telepen etetőasztal volt 
jellemzően és a nyakfogó használata is elterjedt, elsősorban a fogadó csoportban, az állatok kezelése 
érdekében.

Jellemző, hogy a farmokon napi egyszer etettek, és egy kivételével háromszor fejték az állatokat a megte-
kintett 6 telepen. Állami támogatásokat nem kapnak sem jövedelempótló céllal, sem beruházások támo-
gatására. Jellemző viszont a különféle biztosítások támogatása, például a hozam, vagy tejár biztosítása. 
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
RólunK

A meglátogatott farmok családi 
tulajdonban és üzemeltetésben 
voltak. A családtagok aktívan ki-
veszik a részüket a munkából le-
gyen az fizikai, vagy az irányítás-
sal összefüggő feladat. Jellemző 
hogy a családon belül megosztják 
a teendőket. Volt ahol az egyik 
fiú felelt a takarmányozásért, a 
másik a szaporodásbiológiáért, a 
mama a könyvelésért és a borja-
kért, stb.

A takarmányozás jellemzőit, a 
Weiss Family Farms Inc. példáján 
keresztül próbálom érzékeltetni. 
A farmon 950 tehénnel dolgoz-

nak, melyből 800 db volt a fejős. A termelési színvonalat jellemezi, hogy 38 literes istálló átlag mel-
lett 43 liter volt a fejési átlag. 13 millió liter tejet értékesítenek évente, az átlagos szomatikus sejtszám 
160 ezer sejt/cm3. 1.000 ha nagyrészt öntözött területen gazdálkodnak, melyből 400 ha a lucerna, 200 ha 
kukorica, 200 ha szója, míg a fennmaradó 200 ha termését értékesítik. A gazdaságot a 4 családtag és 11 
alkalmazott látja el.

Az etetett kukorica szilázs mennyisége a tejelő tehenekkel 27 kg volt. Természetesen ők is GMO-s hibri-
det használnak az úgynevezett BMR (brown midrib) kukoricát termelik, melyre jellemző az igen alacsony 
rost és lignin tartalom. Ez az anyag emészthetősége miatt rendkívül kedvező a tehenek számára, azonban 
egy erősebb vihar esetén könnyen megdőlhet a növény a gyenge szár miatt. Beltartalmára jellemző, 
hogy 33% szárazanyag mellett, kiválóan roppantott szemeket tartalmaz. A cél, hogy ne látszódjon egész 
szem, ne legyen veszteség a keményítőből. Emellett nagyon kicsi szecska mérettel dolgoznak.

A lucerna szenázs mennyisége 11 kg volt 
az adagban, 24,2% nyersfehérje tarta-
lom mellett a szárazanyagban. Ennek 
ellenére nem a nyersfehérje tartalom 
a legfontosabb paraméter, hanem az 
emészthetőség (NDF, ADF tartalom) a 
nem emészthető lignin minimalizálása. 
Ezt úgy érik el, hogy nagyon korai stá-
diumban vágják le először a növényt: 48 
cm magasan, bimbókezdemény állapot-
ban. Ezt követően 21–28 naptári napon 
belül vágják a második növedéket, majd 
ugyanennyi idő után a harmadikat. Idén 
4 növedéket vágtak le és egymás elé ta-
posták be a depóba. A mintegy 400 ha 
területet minden alkalommal 2,5 nap alatt, óriási bérmunka kapacitások igénybevételével takarították be. 
Nagyon nagy gondot fordítanak a légmentes azonnali takarásra vastag fóliával, szeletelt gumiabroncsok-
kal a teljes felületet betakarják, így nincs a felső rétegben romlás. Széna készítésével nem foglalkoznak 
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az időtényező és az időjárás miatt. Az erjesztett lucerna amúgy is jobban emészthető a tehenek számára, 
bár a széna kedvezőbb lenne a növendékek részére.

CCM-et 7kg/tehén mennyiségben etetnek 
a farmon. A jellemző szárazanyag 64%. Ez 
az anyag tartalmazza a szemeken kívül a 
darált csuhéleveleket és a csutkát is.

A fenti 3 komponens adja a tömegtakar-
mányt, melyeknek aránya az adag száraz-
anyagában 55%. A fennmaradó 45% egy 
koncentrátum, mely szójadarából, repce-
darából és nagyszámú kiegészítőből te-
vődik össze (aminosavak, vérliszt, stb.) a 
termelés igényeinek megfelelően. A kon-
centrátum összetevőit keverő hiányában a 
vontatott, vertikális takarmánykeverő-ki-
osztó kocsiban keverik fel.

A telepen jellemző szárazanyag felvétel 
átlagosan 28kg/tehén. Ezen belül a nagy-

tejű tehén csoportoknál ez az érték meghaladja a 30 kg-ot, míg első borjasoknál 25,5 kg! 

Elmondásuk alapján a magas tejtermelési szint három dolognak köszönhető: első helyre teszik a takar-
mány minőséget, melyen belül az emészthetőségre helyezik a hangsúlyt. Másodsorban a tehén komfort 
fontosságát hangsúlyozták. Míg harmadrészt a termelés motorja a kiválóan működtetett szaporodásbio-
lógiai rendszer. Az állatorvosuk heti egy alkalommal van a telepen. Leginkább a szaporodásbiológiai vizs-
gálatok érdekében. Kiemelten fontos a szárazonálló és az ellést megelőző időszak számukra. Az állatok 
gyakorlatilag „mannát” kapnak ilyenkor, hogy ellés után is meg tudják őrizni az egészségi állapotukat. 
Amennyiben a fogadó csoportban sikerül stabilizálni a teheneket, azt követően már nem várható velük 
kapcsolatban probléma. Az ellést követően 20 napig hőmérőznek és néznek egyedileg minden állatot. 
Double ovsynch programozott ivarzási protokollt használnak. A telepen a két ellés közötti idő 408 nap!

A meglátogatott telepek közül kiemelkedik a Twin Spruce Farm, mely Minnesota államban, Richmond kö-
zelében található. A legintenzívebb és legdiverzifikáltabb tevékenység ezen a farmon folyt. 1.550 tehénnel 
rendelkeznek, 44,5 literes fejési átlaggal termeltek. Nagy hangsúlyt fektetnek a genetikára: az USA top 5% 
bikáiból használnak 8–10 darabot. A legnagyobb genetikai értékkel rendelkező előhasi üszőkből embriót 
mosnak 2 hetente és ezeket ültetik be az 1–2. laktációs tehenekbe és a nagyobb értékű 3. laktációsokba. 
A többi állatot húsmarha termékenyítő anyaggal vemhesítik és az utódokat kiszórják az állományból. Ezzel 
nagyon gyors genetikai előre haladás mellett, egy hihetetlenül egységes állományt hoztak létre.

A kolosztrum menedzsmentet a Landwehr Dairy-nél mutatták be: elléskor a föcstejet bevizsgálják, mi-
nősítik, pasztőrözik, majd lehűtik, fagyasztják. A magasabb immunglobulin szintű tejet adják az előhasi 
üszők, illetve az értékesebb genetikájú tehenek üszőborjainak, a gyengébbet pedig a bikáknak. Tömeg-
takarmány készítésüket hihetetlen intenzitással és bérmunka kapacitás felhasználásával végzik. A szilázs 
készítésben, 2 silózó, 4 taposó traktor, 15–20 nyerges szállító jármű vesz részt. Így elmondásuk szerint 36 
óra alatt 800 tonna anyagot hoznak be és taposnak a depókba.

10 FARM INFO

RólunK



11 FARM INFO

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
RólunK

Felvetődik a kérdés, hogy mi az, amit hasznosítani tudunk a látottak alapján?

Újra kell gondolni a termelési struktúránkat, ezzel együtt a HR politikánkat! Meg kell nézni, hol tudunk 
olyan újításokat bevezetni, amivel az állat kényelmét, komfort fokozatát szolgáljuk, és erőteljesebben 
rendszerbe kell foglalni, automatizálni a munkafolyamatokat a hatékonyság érdekében. Hihetetlenül 
nagy a munkaerőráfordítás nálunk, az amerikai farmokhoz képest. Természetesen a jogszabályok, vala-
mint a szétaprózódottságunk miatt jelentős korlátaink vannak és nem is lehet ugyanazt elérni.

A növénytermesztés folyamataiban tu-
datosabb fajtakiválasztás szükséges a 
nálunk is engedélyezett és ilyen irányban 
speciálisan nemesített kukorica hibridek 
vonatkozásában. A betakarítási stádiu-
mok újragondolása és az időpontok jobb 
tervezése szükséges. Általában törekedni 
kell egy korábbi állapot elérésére, a mi-
nőség felülírja a mennyiséget! A szálas-
takarmányoknál igazodni célszerű ahhoz 
a trendhez, hogy a szenázsok arányát 
növeljük és a szénaféléket csökkentsük 
a tejelő adagokban. Az optimális erjedés 
és a táplálóanyag veszteség minimalizá-
lása érdekében szükséges a kapacitások 
tervezése és a betakarítási idők rövidítése. A 
bérgépek alkalmazása megtérülhet a rövidebb 
betakarítási időben és a jobb minőségben. Az 
elkészült depók azonnali takarását kell elérni és 
megfelelően lesúlyozni a fóliát!

Az állattenyésztés esetében tervezzük beve-
zetni a megismert kolosztrum menedzsmen-
tet. A fogadó csoportba kerülő állatainkra jóval 
nagyobb figyelmet kell összpontosítani. Úgy gondolom, hogy a jól menedzselt fogadó időszak esetén 
jelentősen csökkenthető a kiesések száma és emelhető a laktációs csúcs. Át kell gondolni a csoportosítási 
szempontjainkat is, előtérbe kell helyezni a laktációs napok szerinti rendszert és nem csak a termelési 
szintre koncentrálni. Az etetések gyakorlati kivitelezésére és annak ellenőrzésére nagyobb figyelmet 
fogunk fordítani. Rendszeresebb laborvizsgálatokat fogunk bevezetni a TMR összetételének kontrolljá-
ra. Figyelemmel fogjuk követni a trágya és TMR monitoring rendszeres bevezetésével a takarmányozás 
gyakorlati kivitelezését és az emésztés hatékonyságát. A tervezett beruházásokat is újragondolva foglal-
koztat a jelenlegi jászlak helyett etetőasztalok kialakítása. Az etetőkocsink esetében látjuk a hasznát a 
telepített NIR egységnek, a szárazanyag tartalom etetés közbeni kontrolljára.

A fentiek alapján is elmondható, hogy hasznos egy hetet töltöttünk el, sok mindenben változott az eddigi 
szemlélet és igyekezni fogunk a megvalósítható változtatásokkal javítani termelésünket! 
       Ráki Zsolt

tulajdonos
       Körös–Maros Biofarm Kft.

Éliás Dávid
vezető szarvasmarha szaktanácsadó

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Az üszők első elléskori életkorának 
alakulása Pennsylvaniában
Az üszők első elléskori életkora nagymértékben befolyásolja az üszőnevelés összköltségét. 
Ez a cikk a DHI adatai alapján a Pennsylvania állambeli holstein üszők első elléskori életko-
rának alakulását tanulmányozza.

Az üszők a tejtermelési tevékenység költséges ele-
mét képviselik. Az üszőnevelési költségek a legtöbb 
beszámoló szerint a tejtermelés összköltségének har-
madik legnagyobb költségtényezőjét jelentik a tejelő 
tehenek takarmánya és a munkaköltség után.

Vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy az üszők 
első elléskori életkora jelentősen befolyásolja az üszők 
felnevelési költségeit. Emellett az is ismert, hogy az el-
léskori testtömeg és az ivarérettség elérése előtti nö-
vekedési erély hatással van az adott üsző első laktációs 
termelési potenciáljára. Úgy tűnik, hogy az üszőkre ma 
már jobban odafigyelnek, mint néhány évvel ezelőtt; 
ez részben a fenti tényezőknek köszönhető, részben 
pedig annak a ténynek, hogy ma már jobb munkát 
végzünk az üszők takarmányozása és tartása terén.

A Tejtermelési Adatkezelő Rendszerből (DRMS) ada-
tokat nyertünk Pennsylvania állam összes első lak-
tációs holstein tehenére vonatkozóan a 2015-ös évre. 
A DRMS Tejtermelési Mérőszámok [Dairy Metrics] 
rendszerének adatai alapján állományonként tanul-
mányoztuk az első elléskori életkor alakulását is. Az 
itt bemutatott grafikonok közelebbi képet adnak arra 
vonatkozóan, hogyan is alakul az első elléskori átlag-
életkor Pennsylvaniában.

A pennsylvaniai holstein állományokban az első 
elléskori átlagéletkor már több éve 25,5 hónap körül 

mozog, és az utóbbi 12 hónapban csökkenő tenden-
ciát mutatott. A DRMS Dairy Metrics adatai szerint az 
első elléskori életkor állományátlaga 2007-ben 25,66 
hónap, 2009-ben 25,51 hónap, 2011-ben 25,48 hónap, 
2013-ban pedig 25,68 hónap volt. 2015-ben az első el-
léskori átlagéletkor 25,51 hónap volt, a 2015 áprilisa és 
2016 áprilisa között megfigyelhető legfrissebb tenden-
cia pedig az 1. ábrán látható. Az elmúlt évben az első 
laktációs tehenek életkora 25,5 hónap alatt volt. 

A 2. ábra a 2015-ben különböző életkorokban ellett 
holstein üszők számának alakulását mutatja. Ezen a 
grafikonon összesen 110.280 üsző szerepel, melyek 
első elléskori életkora 18 és 30 hónap között válto-
zott( átlag: 24 hónap, szórás: 2,24 hónap; az adatokat 
a DRMS gyűjtötte össze). A 2015-ös évben több penn-
sylvaniai üsző ellett 24 hónapos korban, mint bármely 

más életkorban, ami megegyezik az általunk már né-
hány éve észlelt tendenciával. Ami ezzel a grafikon-
nal kapcsolatban változást jelen, az a 24 hónaposnál 
fiatalabb korban ellő üszők száma. Amint láthatják, 
2015-ben több üsző ellett 23 hónapos korban, mint 25 
hónapos korban, és a 22 hónapos életkorban történő 
ellések száma nagyobb volt, mint a 26 hónapos korban 
bekövetkező elléseké. 

Noha van néhány nagyon későn (30 hónapos korban 
vagy annál később) ellő üsző (ezek adatait itt nem mu-
tatjuk be), ezek száma viszonylag alacsony. 2015-ben 

Trends in Age 
at Calving of Heifers in
Pennsylvania
The age of heifers at their first calving has
profound impact on the total costs of raising
heifers. This article examines what is
happening to age at first calving in
Pennsylvania Holsteins based on DHI data.

Heifers are an expensive part of the dairy business. By most
accounts, heifer rearing costs are the third largest contributor
to the total cost of milk production, behind feed for the
milking cows and labor.

Studies show that the age of the heifer at calving has a
profound impact on what it costs to raise that heifer. In
addition, we know that body weight at calving and rate of
growth before puberty impact the first-lactation production
potential of that heifer. Heifers seem to get more attention now
than they did several years ago, partly because of these factors
and partly because we are doing a better job of controlling
heifer diets and management.

We obtained records from DRMS for all first-lactation
Holsteins in Pennsylvania during 2015. We also accessed
DRMS Dairy Metrics for the average age at first calving by
herd. The graphs presented here give us a closer look at what
is happening to age at first calving in Pennsylvania.

In Pennsylvania Holstein herds, average age at calving has
been hovering around 25.5 months for several years and is
trending lower over the last 12 months. Data from DRMS
Dairy Metrics indicate that herd-average age at calving was
25.66 months in 2007, 25.51 months in 2009, 25.48 months in
2011, and 25.68 months in 2013. In 2015 the average age at
calving was 25.51 months, and Figure 1 shows the current
trend from April of 2015 through April of 2016. Age of first
lactation cows has been less than 25.5 months over the past
year.

Figure 1. Age of first lactation Holsteins (months) in
Pennsylvania from April of 2015 through April of 2016. Data
from Dairy Metrics, DRMS, Raleigh, NC; May 2016.

Figure 2 shows the number of Holstein heifers who calved at
various ages during 2015. This graph represents 110,280
heifers with age at calving ranging from 18 to 30 months
(average 24 months, standard deviation 2.24 months; records
collected by DRMS). In 2015, there were more PA heifers
calving at 24 months than any other age, which we have seen
for a number of years now. The aspect of this graph that has
been changing is the number of heifers calving at less than 24
months. As you can see, in 2015 more heifers calved at 23
months than at 25 months, and the number calving at 22
months was more than the number calving at 26 months.

Az első laktációs tehenek életkora

Figure 2. Distribution of age at calving of 110,280 first-lactation
Holstein heifers in Pennsylvania in 2015. Data from DRMS,
Raleigh, NC.

While there are a few that calve very late—30 months and
beyond (not shown here), they are a small number in
comparison. In fact of these Holstein heifers from 2015, 60%
calved at 24 months or less and 74% calved at 25 months or
less. The other noticeable aspect of this graph is that most of
the heifers (66%) are clustered between 22 and 25 months,
meaning they are getting bred in a relatively short interval.
This may be enhanced by improved reproduction management
and grouping or more aggressive culling of problem breeders.

Figure 3 shows the actual 305-day lactation records from the
heifers in Figure 2. This data set is based on a calendar year,
so many heifers had not yet completed their first lactation. The
actual average days in milk was 281, with a range of 45 to 305
days. Even with this variability, we see that heifers calving at
21 months of age made the same amount of milk as older
heifers, demonstrating that heifers can calve early and still
make the milk that we want. Average milk production (again,
including incomplete records) was 19,150 pounds for the 2015
heifer crop.

Figure 3. Average actual 305-day milk production by age at
calving of first-lactation Holstein heifers in 2015 in
Pennsylvania. Data from DRMS, Raleigh, NC.

Another way of looking at the milk production data is
presented in Figure 4. In this graph, each X represents a single
heifer. Again, it is clear that heifers calving before 24 months
of age can achieve high yields. However, a close look at the
solid section near the top of each column shows that the

number of heifers milking at the highest levels increases for
each age category from 20 months through 23 months and
then decreases through 28 months.

Figure 4. Actual 305-day milk production and age at calving of
first-lactation Holstein heifers in 2015 in Pennsylvania. Each X
represents an individual heifer. Data from DRMS, Raleigh, NC.

Obviously, the concept of producing the same amount of milk
from younger animals is the driving force behind reducing age
at calving. This quick look at Pennsylvania DHI records
shows that it can be done successfully. From these graphs you
can see there were very few Holsteins calving at 20 months or
less, and those calving at young ages did not produce as well.
However, from 21 months on the results appear very positive.
These data do not allow us to evaluate the number of heifers
that calve but do not complete their first lactation, but past
research has shown that heifers calving too early have a higher
risk of being culled in the first lactation. Calving at 22 to 24
months of age is recommended.

Take a look at your herd’s age at calving. Studies show that
for every month beyond 24 months, heifers cost you an
additional 5% per month to keep them in the heifer barn. In
that case, once heifers get out towards 30 months before
calving, they are costing you an additional 30% or more just to
get them in the milking string. This likely does not pay for any
farm.

Said another way, heifers that calve at 30 months or more
were successfully bred at the age they could have been
calving. That amounts to trading nine months of milk income
for extra feed. A select group of heifers with exceptional
genetic merit may be able to recoup these costs, but for the
vast majority of heifers we need to focus on breeding by 13 to
15 months and consider culling those that fail to breed within
that window.

This is an updated and expanded version of an article
published in Hoardʼs Dairyman, April 25, 2013. Reviewed by
Rob Goodling, Penn State and Logan Horst, Penn State.
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1. ábra: Az első laktációs holstein tehenek életkora (hónap) Penn-
sylvaniában 2015. április és 2016. április között. Az adatok forrása: 
Dairy Metrics, DRMS, Raleigh, Észak-Karolina; 2016. május.

2. ábra: Az első elléskori életkor megoszlása 110 280 első laktációs 
pennsylvaniai holstein üszőben 2015-ben. Az adatok forrása: 
DRMS, Raleigh, Észak-Karolina.
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az e felmérésben szereplő holstein üszők 60%-a 24 
hónapos vagy annál fiatalabb korban, 74%-uk pedig 
25 hónapos vagy annál fiatalabb korban ellett először. 
A másik dolog, ami ezen a grafikonon figyelmet érde-
mel, az a tény, hogy a legtöbb üsző (66%) 22 és 25 
hónapos kor között ellett, ami azt jelenti, hogy ezeket 
egy viszonylag rövid intervallumon belül termékenyí-
tették. Ez tovább fokozható a reprodukciós menedzs-
ment javításával, illetve a termékenyülési problémá-
kat mutató üszők elkülönítésével vagy határozottabb 
selejtezésével.

A 3. ábra a 2. ábrán szereplő üszők 305 napos tényle-
ges laktációs termelési adatait mutatja be. Ez az adat-
sor naptári év alapú, így sok üsző még nem fejezte 
be az első laktációját. A laktációs napok átlagos szá-
ma ténylegesen 281 volt (szélsőértékek: 45–305 nap). 

E nagy szórás ellenére is látható, hogy a 21 hónapos 
életkorban ellő üszők ugyanannyi tejet termeltek, mint 
az idősebb üszők, ami azt bizonyítja, hogy a korán ellő 
üszők is képesek megtermelni azt a tejmennyiséget, 
amit mi elvárunk tőlük. A 2015-ös üszőpopuláció átla-
gos tejtermelése 19.150 font (8675 kg) volt (beleértve 
a be nem fejezett laktációk adatait is).

A 4. ábra a tejtermelési adatok egy más szempon-
tú elemzését mutatja be. Ezen a grafikonon minden X 
egy üszőt jelent. Itt is egyértelműen látszik, hogy a 24 
hónapos életkoruk előtt ellő üszők nagy tejhozamo-
kat érhetnek el. Ha azonban közelebbről megnézzük 
az egyes oszlopok teteje közelében található tömör 
oszlopszakaszt, látható, hogy a legmagasabb tejhoza-
mú üszők száma a 20. hónaptól a 23. hónapig minden 
egyes életkor-kategóriában emelkedik, majd ezt köve-
tően a 28. hónapig csökken.

Az első elléskori életkor csökkentésére irányuló tö-
rekvések hajtóereje nyilvánvalóan az a koncepció, 

hogy fiatalabb tehenekkel termeljenek ugyanannyi 
tejet. A pennsylvaniai DHI adatok gyors áttekintése 
szerint ez sikeresen elérhető. A grafikonokról jól lát-
ható, hogy csak nagyon kevés holstein üsző ellett 20 
hónapos vagy annál fiatalabb korban, és a túl fiatal 

korban ellő üszők nem termeltek olyan jól. Huszon-
egy hónapos kortól kezdve azonban nagyon pozitívak 
az eredmények. A jelen adatok nem teszik lehetővé 
a leellő, de az első laktációjukat be nem fejező üszők 
számának elemzését, de a korábbi kutatások eredmé-
nyei szerint a túl korán ellő üszők esetében nagyobb 
az első laktáció során történő selejtezés kockázata. A 
22–24 hónapos korban történő első ellés ajánlott.

Vizsgálja meg a saját állománya első elléskori élet-
korát! Az elvégzett vizsgálatok eredményei szerint 24 
hónapos kor feletti első ellés esetén minden egyes 
hónapra számítva havonta plusz 5% költséggel jár az 
üszők üszőistállóban tartása. Ez azt jelenti, hogy ha az 
üszők az első ellésük előtt megközelítik a 30 hónapos 
kort, 30%-os vagy még nagyobb plusz költséggel jár 
már az is, hogy egyáltalán bekerüljenek a fejt állo-
mányba. Ez valószínűleg egyetlen gazdaságban sem 
lehet nyereséges.

Másképpen kifejezve: a 30 hónapos vagy azt megha-
ladó életkorban ellő üszőket csak abban az életkorban 
termékenyítették sikeresen, amikor már leellhettek 
volna. Ez azt jelenti, hogy kilenc havi tejbevétel helyett 
egy ugyanilyen hosszú időn keresztül felmerülő plusz 
takarmányköltség jelentkezett. Az üszőknek egy ki-
vételesen nagy genetikai értékű válogatott csoportja 
képes lehet behozni ezeket a kiadásokat, de az üszők 
túlnyomó többsége esetében a 13–15 hónapos korban 
történő termékenyítést kell megcélozni, és fontolóra 
kell venni az ebben az intervallumban nem terméke-
nyülő üszők selejtezését.
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Ez a cikk egy, a Hoard’s Dairyman 2013. április 25-ei számában megjelent közlemény frissített
 és kibővített változata. Lektorálta: Rob Goodling (Pennsylvania Állami Egyetem) és Logan Horst 

(Pennsylvania Állami Egyetem).

Figure 2. Distribution of age at calving of 110,280 first-lactation
Holstein heifers in Pennsylvania in 2015. Data from DRMS,
Raleigh, NC.

While there are a few that calve very late—30 months and
beyond (not shown here), they are a small number in
comparison. In fact of these Holstein heifers from 2015, 60%
calved at 24 months or less and 74% calved at 25 months or
less. The other noticeable aspect of this graph is that most of
the heifers (66%) are clustered between 22 and 25 months,
meaning they are getting bred in a relatively short interval.
This may be enhanced by improved reproduction management
and grouping or more aggressive culling of problem breeders.

Figure 3 shows the actual 305-day lactation records from the
heifers in Figure 2. This data set is based on a calendar year,
so many heifers had not yet completed their first lactation. The
actual average days in milk was 281, with a range of 45 to 305
days. Even with this variability, we see that heifers calving at
21 months of age made the same amount of milk as older
heifers, demonstrating that heifers can calve early and still
make the milk that we want. Average milk production (again,
including incomplete records) was 19,150 pounds for the 2015
heifer crop.

Figure 3. Average actual 305-day milk production by age at
calving of first-lactation Holstein heifers in 2015 in
Pennsylvania. Data from DRMS, Raleigh, NC.

Another way of looking at the milk production data is
presented in Figure 4. In this graph, each X represents a single
heifer. Again, it is clear that heifers calving before 24 months
of age can achieve high yields. However, a close look at the
solid section near the top of each column shows that the

number of heifers milking at the highest levels increases for
each age category from 20 months through 23 months and
then decreases through 28 months.

Figure 4. Actual 305-day milk production and age at calving of
first-lactation Holstein heifers in 2015 in Pennsylvania. Each X
represents an individual heifer. Data from DRMS, Raleigh, NC.

Obviously, the concept of producing the same amount of milk
from younger animals is the driving force behind reducing age
at calving. This quick look at Pennsylvania DHI records
shows that it can be done successfully. From these graphs you
can see there were very few Holsteins calving at 20 months or
less, and those calving at young ages did not produce as well.
However, from 21 months on the results appear very positive.
These data do not allow us to evaluate the number of heifers
that calve but do not complete their first lactation, but past
research has shown that heifers calving too early have a higher
risk of being culled in the first lactation. Calving at 22 to 24
months of age is recommended.

Take a look at your herd’s age at calving. Studies show that
for every month beyond 24 months, heifers cost you an
additional 5% per month to keep them in the heifer barn. In
that case, once heifers get out towards 30 months before
calving, they are costing you an additional 30% or more just to
get them in the milking string. This likely does not pay for any
farm.

Said another way, heifers that calve at 30 months or more
were successfully bred at the age they could have been
calving. That amounts to trading nine months of milk income
for extra feed. A select group of heifers with exceptional
genetic merit may be able to recoup these costs, but for the
vast majority of heifers we need to focus on breeding by 13 to
15 months and consider culling those that fail to breed within
that window.

This is an updated and expanded version of an article
published in Hoardʼs Dairyman, April 25, 2013. Reviewed by
Rob Goodling, Penn State and Logan Horst, Penn State.
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3. ábra: Az első laktációs holstein üszők 305 napos tényleges átla-
gos tejtermelése (fontban) az első elléskori életkor függvényében 
2015-ben Pennsylvania államban. Az adatok forrása: DRS, Raleigh, 
Észak-Karolina.

4. ábra: Az első laktációs holstein üszők 305 napos tényleges 
tejtermelése (fontban) az első elléskori életkor függvényében 
2015-ben Pennsylvania államban. Minden egyes X egyetlen üszőt 
jelöl. Az adatok forrása: DRS, Raleigh, Észak-Karolina.

Figure 2. Distribution of age at calving of 110,280 first-lactation
Holstein heifers in Pennsylvania in 2015. Data from DRMS,
Raleigh, NC.

While there are a few that calve very late—30 months and
beyond (not shown here), they are a small number in
comparison. In fact of these Holstein heifers from 2015, 60%
calved at 24 months or less and 74% calved at 25 months or
less. The other noticeable aspect of this graph is that most of
the heifers (66%) are clustered between 22 and 25 months,
meaning they are getting bred in a relatively short interval.
This may be enhanced by improved reproduction management
and grouping or more aggressive culling of problem breeders.

Figure 3 shows the actual 305-day lactation records from the
heifers in Figure 2. This data set is based on a calendar year,
so many heifers had not yet completed their first lactation. The
actual average days in milk was 281, with a range of 45 to 305
days. Even with this variability, we see that heifers calving at
21 months of age made the same amount of milk as older
heifers, demonstrating that heifers can calve early and still
make the milk that we want. Average milk production (again,
including incomplete records) was 19,150 pounds for the 2015
heifer crop.

Figure 3. Average actual 305-day milk production by age at
calving of first-lactation Holstein heifers in 2015 in
Pennsylvania. Data from DRMS, Raleigh, NC.

Another way of looking at the milk production data is
presented in Figure 4. In this graph, each X represents a single
heifer. Again, it is clear that heifers calving before 24 months
of age can achieve high yields. However, a close look at the
solid section near the top of each column shows that the

number of heifers milking at the highest levels increases for
each age category from 20 months through 23 months and
then decreases through 28 months.

Figure 4. Actual 305-day milk production and age at calving of
first-lactation Holstein heifers in 2015 in Pennsylvania. Each X
represents an individual heifer. Data from DRMS, Raleigh, NC.

Obviously, the concept of producing the same amount of milk
from younger animals is the driving force behind reducing age
at calving. This quick look at Pennsylvania DHI records
shows that it can be done successfully. From these graphs you
can see there were very few Holsteins calving at 20 months or
less, and those calving at young ages did not produce as well.
However, from 21 months on the results appear very positive.
These data do not allow us to evaluate the number of heifers
that calve but do not complete their first lactation, but past
research has shown that heifers calving too early have a higher
risk of being culled in the first lactation. Calving at 22 to 24
months of age is recommended.

Take a look at your herd’s age at calving. Studies show that
for every month beyond 24 months, heifers cost you an
additional 5% per month to keep them in the heifer barn. In
that case, once heifers get out towards 30 months before
calving, they are costing you an additional 30% or more just to
get them in the milking string. This likely does not pay for any
farm.

Said another way, heifers that calve at 30 months or more
were successfully bred at the age they could have been
calving. That amounts to trading nine months of milk income
for extra feed. A select group of heifers with exceptional
genetic merit may be able to recoup these costs, but for the
vast majority of heifers we need to focus on breeding by 13 to
15 months and consider culling those that fail to breed within
that window.

This is an updated and expanded version of an article
published in Hoardʼs Dairyman, April 25, 2013. Reviewed by
Rob Goodling, Penn State and Logan Horst, Penn State.
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2016. december 8.-án kiadott, FAO Élelmiszer Árindex* 
(FFPI) átlagos szintje 171,3 pont volt 2016 novembe-
rében, ami csak 0,4%-kal alacsonyabb az októberi 
szintnél, de még mindig 10,4%-kal magasabb a 2015.  
novemberi értéknél. Hónapról hónapra egy kis csök-
kenés figyelhető meg az egyévig tartó, majdnem foly-
tonos Index növekedés után. Novemberben az éles 
cukorár csökkenés enyhítette az Indexet, miután ellen-
súlyozta a növényi olajok árának erős növekedését.

A FAO Gabona Árindex 
átlagosan 141,4 pont 
volt októberben, amely 

0,6%-os csökkenés októbertől és 
12 ponttal (7,9%-kal) van az elő-
ző évi értékek alatt. Az erősődő 
USA dollár és a bőséges ellátás 
hozzájárult a hosszantartó gyen-
geséghez a gabonapiacokon. A 
jó terméskilátások Argentínában 
és Ausztráliában meghatározták 
a búza árfolyamait. A nemzetkö-
zi rizs árak közel maradtak a több 
éves mélypont eléréséhez októ-
berben, és az új termés, valamint 
a visszafogott kereslet is nyomást 
gyakorolt rá. 

A FAO Növényi Olaj Ár-
indexe 175,6-ra növeke-
dett novemberben, ami 

7,6 pontos (vagy 4,5%-os) nö-
vekedés az októberihez képest 
és a legmagasabb szint 2014 au-
gusztusa óta. Az erős növekedés 
főként a pálmaolajnak köszönhe-
tő, melynek árai a vártnál kisebb 
mértékben erősödtek a Délkelet-

Ázsiai termelés és a folyamatos 
globális ellátás szűkülése mellett. 
A szójaolaj árfolyamai is túlér-
tékeltek, ami a globális import 
kereslettel és Dél-Amerikában 
potenciális alatti sajtolási meny-
nyiséggel indokolható. A növekvő 
kereslet kilátásai a biodízel szek-
torban tovább támogatja a növé-
nyi olajok árának emelkedését. 

A FAO Tej Árindex átla-
gosan 186,4 ponton volt 
novemberben, ami 3,6 

ponttal (1,9%-kal) magasabb 
az októberinél. A Teljes Tejpor 
(WMP) árfolyamai emelkedtek 
különösen, de a vaj is erősödött. 
Az import kereslete fennmaradt a 
Közel-Kelet, Észak-Afrika, és Kína 
piacaira, limitált Új-Zélandi kíná-
lattal – mint fő ellátóval – veze-
tett a Teljes Tejpor árainak 9%-os 
növekedéséhez. A vaj piacai szű-
kültek a növekvő belföldi fel-
használás miatt az EU-ban és az 
Egyesült Államokban, valamint az 
egyéb országokból érkező erős 

import kereslet miatt. A sajt és a 
zsírszegény tejpor ellátás és ke-
reslet egyensúlyban volt és az 
árak állandó szinten maradtak.

A FAO Hús Árindex átla-
gosan 161,5 ponton volt 
novemberben, lényegé-

ben változatlan az októberi érté-
kekhez képest. Alacsonyabb árai 
voltak a juhhúsnak, amit a sertés-, 
és baromfihús ellensúlyozott a 
növekedésével. A sertéshús meg-
felelő ellátása az EU-ban, meg-
előzte a juhhústermelés főszezon-
ját Óceániában, és egy csökkenő 
csirkehús ár hozzájárult ezen ter-
mékek árfolyamainak visszaesé-
séhez. Ezzel szemben a szűkülő 
belső juhhús ellátás Ausztráliában 
az export árfolyamok növekedé-
séhez vezetett. 

A FAO Cukor árindex 
átlagosan 287,1 ponton 
volt novemberben, ami 

közel 28 ponttal (8,9%-kal) ala-
csonyabb az októberi értékek-

A FAO élelmiszer árindexe 
szerint a hús nem változott, 
míg a tejtermékek ára 
növekedett novemberben
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nél. Hat havi növekedés után ez 
az első csökkenés. A nemzetközi 
cukorár csökkenés nagymérték-
ben a brazil fizetőeszköznek az 
USA dollárral szembeni gyen-

gülésének tudható be. Ez befo-
lyásolta a brazil cukorexportot, 
mely ország a legnagyobb cu-
kortermelő és exportőr a vi-
lágon. Egy vártnál magasabb 

terméseredmény Közép-Délen, 
ami Brazília legnagyobb cukor-
termelő területe, ugyancsak le-
felé nyomta a cukor árát. 

Más termékcsoportoktól elté-
rően, a legtöbb ár, melyet fel-
használnak a FAO Hús Árindex 
kalkulációjában nem elérhető, 
amikor a FAO Élelmiszer Árinde-
xe kiszámításra és közzétételre 
kerül, ezért a Hús Árindex értéke 
a legutóbbi hónapokból a terve-
zett és a megfigyelt árak ele-
gyéből származik. Ez időnként 
jelentős módosításokat igényel 
a végső hús árindex értékében, 
amely befolyásolhatja a teljes 
élelmiszer árindex értékét.

Forrás: 
FAO Food Price Index 

(dated 08/12/2016) 
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Antibiotikumok: hatályba lép 2017. január 1.-én 
az USA új Állatorvosi és Takarmány Directívája (VFD)
2016. november 29. – Annak érdekében, hogy csökkentsék a gyógyszeres takarmányok túlzott használa-
tát és biztosítsák az antibiotikumok folyamatos hatékonyságát az FDA új állatorvosi takarmány irányelvei 
(VFD) fogják szabályozni a gyógyszer használatot az Egyesült Államokban 2017 január 1-jétől. A gyógyszert 
tartalamzó takarmányokat egy állatorvos engedélyezheti és a használatát felügyeli. Az új szabályozás vár-
hatóan drasztikusan változtatni fog az antibiotikumok adminisztrációs folyamatán. Az USA-ban mind az 
állattartó farmok, mind a takarmánygyártással foglalkozó cégek készülnek a váltásra.

Orvosi szempontból fontos, hogy az élelmiszer kategóriába tartozó antimikrobiális szereket már nem kell 
címkézni, ha azokat növekedés fokozására adják. Számos antibiotikum, amely jelenleg vény nélkül kapható a 
jövőben csak állatorvoson keresztül lesz elérhető. Az VFD hatálya alatt az Állatorvosi Ügyfél – Beteg Kapcso-
lat (VCPR) válik meghatározóvá. Ebben a viszonyban az állatorvosnak tisztában kell lennie az álattartó farm 
üzemelési viszonyaival, felelősséget kell vállalnia kezelésekért, amelynek előfeltétele az állatorvosi helyszíni 
látogatások, vizsgálatok elvégzése. Ezen kívül, a termelő vállalja, hogy követi az állatorvos utasításait, vala-
mint az állatorvos számára hozzáférhetővé kell tennie a nyomon követhetőséget. 

A leggyakoribb érintett hatóanyagok, a tetraciklinek (oxitetraciklin), szulfonamidok, tilozin, neomicin és 
virginiamicin. A gyógyszer osztályokba sorolás nem érinti az ionoforokat, babermycineket, a bacitracint, a 
tiamulint és kokcidiosztatikumokat és a velük elvégzett kezeléseket. A gyártóknak azonban meg kell igényel-
niük a VFD engedélyt, ha a gyógyszereket nem az eredeti szabály szerint alakalmazzák, hanem kombinációk-
ban etetik (pl. Rumensin/Tylan).

Forrás: 
Feedinfo News Service – 29/11/2016
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
RólunK

Ezen előnyök közül néhány magában foglalja a 
kryptosporidiózis és a bélgyulladások kezelését, 
csökkentik a bakteriális eredetű megbetegedé-
sek, és az ebből fakadó elhullások kockázatát. A 
mikotoxinok károsítását is enyhítik. Azonban még 
nem ismerjük jól ezeknek a szénhidrátoknak a 
működési mechanizmusát. Továbbá, a feldolgozá-
si folyamat – beleértve a finomításukat – úgy tű-
nik szerepet játszik a termék hatékonyságában, 
működésében. Nagy a variabilitás a szénhidrátok 
méretében és struktúrájában a különbőző élesz-
tő termékek összehasonlítása során. Érdekes, hogy 
a termék működőképessége nem közvetlenül a 
jelenlévő szénhidrátok mennyiségétől függ. Elő-
zetes strukturális és funkcionális összehasonlítást 
végeztek a különböző módon előállított élesztőter-
mékek között, mely néhány hasonlóságot és elté-

rést is eredményezett. Az élesztősejtek strukturális 
alkotói főként a MOS, a béta-glükánok és kitinek 
hasonló koncentrációban vannak jelen, de van kü-
lönbség a molekulatömegükben, a kapcsolódásuk-
ban és a működésükben. Az RFC-t élesztősejtekből  
(S. cerevisiae) vonják ki speciális enzimek segítségé-
vel. Néhány funkcionális szénhidrátot mannózként, 
a mannóz oligomerjeként (MOS), vagy a manner 
polimerjeként, mannanként, és béta 1,3–1,6 glükán 
maradványként azonosítottak. Mivel az elvégzett in 
vivo tanulmányok komplexek és nehéz a kivitelezé-
sük, in vitro módszereket dolgoztak ki azért, hogy 
megértsék az RFC hatásmechanizmusát.

Forrás: Feedinfo News Service, 
Dr. Sangita Jalukar – Arm & Hammer Animal Nutrition Princeton, NJ, USA 

(dated 12/12/2016)

Mik azok a finomított funkcionális szénhidrátok, és 
hogy járulnak hozzá a bélrendszer egészségéhez?
Összefoglalás – Az életbelépő új VFD szabályozások előreláthatólag nehéz helyzetbe 
hozhatják a tejtermelőket az USA-ban. Az élesztő termékek nagy lehetőséget jelente-
nek, melyek segíthetnek átvészelni ezeket a kihívásokat. Széles a választék az élesztő 
és az élesztő eredetű termékekből, de hatékonyságuk változó. A Finomított Funkcioná-
lis Szénhidrátokat (RFC(TM)) az élesztőkből állítják elő, számos kedvező hatásuk van a 
termelés során fellépő stresszorok káros hatásainak enyhítésére, így etetésük nagyobb 
jövedelmezőséghez vezet. 
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A sántaság megelőzése az ellés ellőtt 
kulcsfontosságú a későbbi láb egészség 
szempontjából
Anglia – A Dermatitis Digitalis (DD) fertőzések megelőzése ellés előtt és 
a testkondíció vesztés értékének minimalizálása ellés után fontos ahhoz, 
hogy biztosítsuk az optimális csülök egészséget az első laktációban és az 
utána következő időszakokban.

Dr. Jenny Gibbons az AHDB Dairy tudósa a legutóbbi 
AHDB Dairy Calf to Calving (C2C) konferenciáján el-
mondta, hogy különösen a téli istállózási időszakban 
gondolni kell a Dermatitisz Digitalis (DD) ellenőrzé-
sére is. Magyarázata szerint: „A DD egy fájdalmas ál-
lapot, és ha jelen van az üszőknél, akkor kezelni kell. 

Az ellési stresszel rosszabbodhat a helyzet és az 
üszők a tejelő állomány nagy részére fertőzési nyo-
mást jelenthetnek. „A Wisconsin-i Egyetem tanul-
mánya szerint azok az üszők, amelyek DD fertőzöt-
tek voltak az ellés idején, 55%-kal kisebb eséllyel 
voltak elsőre vemhesíthetők és 334 kg-mal keve-
sebb tejet adtak a laktáció első 305 napjában.” A 
DD szabályozására Dr. Gibbons egy kontroll program 
megvalósítását javasolta a vemhes üszök számára, 
mely a betegség korai jeleinek kiszűrésére fókuszál. 
Dr. Gibbons elgondolása szerint végig kell nézni a 
vemhes üszőket és megállapítani a csülöksérülése-
ket. A lábakat, melyeken mutatkozik a betegség ko-
rai jele meg kellene tisztítani, szárítani és kezelni egy 
erre való lokális spray-vel. 

A fertőzési nyomást csökkenteni lehet az ürülékkel 
való érintkezés minimalizálásával, megbizonyosod-
va róla, hogy a tartási körülmények megfelelőek. 
„Amennyiben a DD jelei mutatkoznak az üszőállo-
mányban, a leghatékonyabb módszer az újabb fer-
tőzések elkerülésére az állatok lábfürösztőn történő 
áthajtása. Meg kell bizonyosodni a víz mélységéről 
és tisztaságáról, hogy a fertőtlenítő hatás megfelelő 
legyen” – magyarázta. Dr. Gibbons a testkondíciópont 
csökkenésének minimalizálását is kiemelte, mint 
egy fontos szempont a lábegészségügyben, mind a 
tehenek, mind az üszők esetében. Ahogy a Nottin-

gham Egyetem tanulmánya is rávilágított, azok az 
állatok, amelyek háti zsírt vesztenek ellés után vagy 
vékonyabb a háti zsírjuk, sokkal hajlamosabbak vol-
tak talpfekélyre vagy patavérzésekre is. Ez annak 
eredménye, hogy ezek a tehenek a láb zsírpárná-
jukból is vesztettek zsírt, amely egy védőrétegként 
funkcionál a patacsont alatt. 

Elléskor, a láb ínszalagjai ellazulnak, így lehetőség 
van a láb csontjainak lesüllyedni, ami zsugorodást 
vagy zúzódást okoz, amely később alakulhat talp-
fekéllyé vagy bevérzésekké. Mivel az üszők kifejlett 
kori testtömegüknek csak 90 százalékát érik el az 
első ellésre ezek a zsírpárnák sincsenek még teljesen 
kialakulva, így még nagyobb a DD kialakulásának a 
kockázata.” A sántaság veszélyének limitálásához a 
test kondíció csökkenésének és az ellés alatti szociá-
lis stressznek a minimalizálására kell fókuszálni. Ahol 
az üszők nincsenek külön csoportokban ellés után, 
ott mozgatni kell az üszőket kettes vagy hármas 
csoportokban a nap végén. Ez időt ad nekik, hogy 
megtalálják a helyet, ahol ehetnek és feküdhetnek. 
A megfelelő szárazanyag bevitel biztosítása érdeké-
ben a bőséges etetőhely is kulcsfontosságú ebben 
az időszakban. 

Forrás: 
TheCattleSite News Desk,

01 December 2016
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EU – A Kéknyelv-Betegség Vírusa (BTV) továbbra is problémát 
jelent Európában, a franciaországi jelentések több mint 90 
esetet írnak le az elmúlt hetekben, Sandrine Moine PhD, a 
Thermo Fisher Scientific K+F igazgatója szerint. A diagnoszti-
kai tesztek gyorsan és megbízhatóan azonosítják a vírust, és 
segítenek az állatorvosoknak a betegség megfékezésében.

Folyamatban lévő 
Kéknyelvbetegség 

víruskitörések Európában

„A diagnosztika kulcsszerepet 
játszik a BTV védőkörzetek fel-
állításában. Jelenleg az EU-ban 
14 helyen van érvényben védő-
körzet kijelölés, amelyek segí-
tenek a betegség terjedésének 
megfékezésében,” – mondta Dr. 
Moine. Mivel BTV terjedését el-
sősorban Culicoides szúnyogok 
okozzák, a betegség a meleg 
időszakokban jelenik meg legin-
kább. Az enyhe, szúnyog-barát 
tél is segíthet a kórokozó terje-
désében. A kérődzőkben a BTV 
okozhat vetélést, deformált-, 
torz magzatokat és akár elhul-
lást is. Vizuális azonosítása a 
betegségnek nagyon nehéz, mi-
vel szarvasmarhában a látható 
klinikai tünetei hasonlóak egyéb 
betegségek tüneteihez. 

A fertőzött tehenek klinikai tüne-
tek nélkül fertőzhetnek tovább 
egy állományban vagy régióban. 
A Pirbright Intézet referencia la-
boratóriuma a BTV kimutatására 
PCR és ELISA kiteket érvényesí-

tett a Thermo Fishernek, ame-
lyek gyorsan és megbízhatóan 
azonosítják a vírus jelenlétét, il-
letve hogy melyik törzs fertőz az 
adott állatban. Sok európai or-
szág részvételével hozták létre 
a felügyeleti és kezelési progra-
mokat, hogy ezen keresztül se-
gítsenek az állatorvosoknak és 
a gazdálkodóknak a Bluetongue 
vírus kimutathatóságában. 

„Mi már 2007 óta részt veszünk 
a francia felügyeleti program-
ban, amikor a járvány tavaly 
ismét megjelent Franciaország-
ban, a Thermo Fisher Scientific 
gyorsan reagált a a BTV diag-
nosztikai eszközök iránti meg-
növekedett igényekre. Szorosan 
együttműködtek a francia állat-
egészségügyi szakemberekkel, 
a kimutathatóság gyorsításában, 
különösen mivel a rendelkezés-
re álló oltóanyag mennyisége 
is korlátozott volt” – jegyezte 
meg. „Ez része a cégünk külde-
tésének, arra törekszünk, hogy 

megbízható diagnosztikai esz-
közöket adjunk partnereinknek 
az állategészségügyi problémák 
kezelésére.” 

Amíg a rendelkezésre álló BTV 
vakcina használata országon-
ként változik, az állatorvos 
megfelelő információk birtoká-
ban tud dönteni az oltásról, an-
nak üzleti kockázatáról az adott 
gazdaságban és a diagnosztikai 
vizsgálat eredményei alapján a 
régióban.

Forrás: 
TheBeefSite News Desk, 

22 November 2016
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Tehenek és a rizsföldek 
emelik a metán kibocsátás 
– francia tanulmány
2016. december 12. – A mezőgazdaságból és más forrásokból származó metán 
kibocsátás is nőtt az elmúlt években. Fenyegető erőfeszítéseket, lassú éghajlat-
változást állapított meg egy nemzetközi tanulmány.
A francia Laboratoire des Sciences du Climat et de 
l’Environnement (LSCE) kutatói által készített tanul-
mány arról számolt be, hogy a metán koncentráci-
ója a levegőben, 2007 körül kezdett el hullámozni, 
majd meredeken nőtt 2014-ben és 2015-ben. Két év 
alatt a metán koncentrációja drasztikusan emelke-
dett 10 vagy még több ppb-vel évente, míg az éves 
átlagos növekedés a Global Carbon Project (klí-
makutatók csoportja) által kiadott tanulmány sze-
rint mindössze 0,5 ppb volt a 2000-es évek elején. 
Marielle Saunois, a tanulmány vezető szerzője, és 
az Université de Versailles Saint Quentin tanárse-
gédje, azt mondta „a metán kibocsátás növekedé-
se veszélyeztetheti erőfeszítéseinket, hogy korlá-
tozhassuk a globális felmelegedést. Többet kellene 
tennünk a metán kibocsátás ellen. Amennyiben el 
akarjuk érni, hogy a hőmérséklet-emelkedés 2°C 
fok alatt maradjon, és ne kövesse a jelenlegi tren-
det, gyors fordulatra van szükség” – mondta egy 
nyilatkozatában. A metán sokkal kevésbé elter-
jedt a légkörben, mint a szén-dioxid (CO2) – a fő, 
ember által kibocsátott üvegházhatású gáz – de 
sokkal erőteljesebb hatású, mert 28-szor több hőt 
képes visszatartani. A jelentés nem tesz említést 
arról, hogy a metán milyen mértékben járul hozzá 
a globális felmelegedéshez. A CO2-kibocsátás vár-
hatóan a harmadik egymást követő évben stagnál 
2016-ban is, köszönhetően a kínai csökkenésnek, 
a Global Carbon Project múlt hónapban kiadott je-
lentése szerint. Saunois szerint, a metán kibocsátás 
hullámzását nem ismerjük még eléggé, de a leg-
valószínűbb forrásai a szarvasmarha tenyésztés 
és a rizstermesztés. A tehenek nagy mennyiségű 
metánt bocsátanak ki, míg a vízzel elárasztott ta-
lajokon termesztett rizsföldeken nagy mennyiség-
ben telepednek meg metánt termelő mikrobák. 
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 

(FAO), adatait idézte, amely szerint világszerte bő-
vült az állattenyésztés, ezen belül 1994-ben 1,3 mil-
liárd szarvasmarhát tartottak nyilván, míg 2014-ben 
ez a szám, 1,5 milliárd volt. Hasonló növekedés volt 
a rizs termesztésében is, sok ázsiai országban. Ro-
bert Jackson, a tanulmány társszerzője és a Stanford 
Egyetem professzorra szerint a metán is származ-
hat számos más forrásból, beleértve a természe-
tes eredetű kibocsátásokat, például a mocsarakat 
és egyéb vizes élőhelyeket. Azonban mintegy 60 
százaléka emberi tevékenységből kerül ki, elsősor-
ban a mezőgazdaságból. Kisebb részben az ember 
általi metán kibocsátás származhat a fosszilis tüze-
lőanyagok feltárásából, ahol metán szivároghat az 
olaj- és gázkutak fúrása során. „Amikor a metán ki-
bocsátást vizsgáljuk, a fosszilis tüzelőanyag-iparra 
nagy hangsúlyt kell fektetnünk, de talán még na-
gyobbat a mezőgazdaságra” – mondta Jackson.

Forrás: Reuters
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