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kiállítási terület nagysága az előző évekhez képest nem 
változott, de az új elrendezés optikailag növelte a stand 
területét. A standok megújulásával nemcsak új grafikai 
megoldásokat alkalmaztunk, hanem a sertés ágazatunkra 
jellemző új sertés fajtát is bemutattuk. 

Nagyon örültünk természetesen a házigazda által 
kiállított „Emléklapnak” a színvonalasan kialakított kiállítói 
megjelenésért, de a legnagyobb örömöt mégiscsak azok 
a termékdíjak, azok az elismerések, azok az állatbírálat által 
elnyert helyezések jelentették, amiket a kiállítás ideje alatt 
kaptunk.

Pályázati sikereink
Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi 
Szakkiállítás és Vásár „Termékdíj a Magyar Állattenyésztésért 
2016” elnevezésű pályázatára összesen 49 pályázat 
érkezett a növénytermesztési és állattenyésztési 
termékdíjakra. Ebből 35 termék pályázott 
az állattenyésztési díjakért. A nagyszámú jelentkezés 
okán a pályázat kiírója állattenyésztésen belül három 
kategóriát alakított ki: 

- Takarmányozás (14 pályázat)
- Tartástechnológia és agrár-informatika (12 pályázat)
- Állategészségügy és szaporodásbiológia (9 pályázat)

A Bonafarm Mezőgazdaság halászati ágazata a tartás- 
technológia és agrár-informatika kategóriában kiírt 
pályázatára beadott „Egynyaras harcsa (Silurus glanis) 
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2016. május 19-22. között került megrendezésre 

a legnagyobb hazai mezőgazdasági szakmai 

találkozó, a hódmezővásárhelyi Alföldi 

Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi 

Szakkiállítás és Vásár, ahol az állattenyésztés és  

az ahhoz kapcsolódó növénytermesztés szak- 

iparának legjelesebb képviselői mutatkoztak be. 

A rendezvényen az igen felkészült mezőgazdászok 

és állattenyésztők mellett igényes programokkal 

találkozhattak a látogatók. 

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY

Az idei XXIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 
Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vásáron való 
4 napos szereplésünkről elmondhatjuk, hogy a Bonafarm 
Mezőgazdaság ágazatai, ismét egy sikeres kiállítást 
tudhatnak maguk mögött, hisz szinte valamennyi 
tevékenységünket – több kiállítói területen – bemutattuk 
és igen kiváló eredményeket értünk el, mind a beadott 
pályázati helyezések, mind pedig az állatbírálatok során 
elnyert eredményeink terén.

Bonafarm Mezőgazdaság a korábbi hagyományokhoz 
hűen tagvállalatokkal összefogva együttesen jelent meg 
a kiállításon. Két helyszínen is fogadtuk a vendégeinket, 
partnereinket, valamint a vásárra kilátogatókat, 
érdeklődőket egyrészt a szabadtéren felállított Bonafarm 
Mezőgazdaság sertéságazatának megújult kiállítói standján, 
ahol ismét élő állatokat lehetett megtekinteni, valamint 
a II-es csarnokban felépített standon. A csarnokon belüli 

A Bonafarm Mezőgazdaság sikerei Hódmezővásárhelyen



A SZAKMA LAPJA II   3
BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY

RÓ
LU

N
K

nevelése a Dalmand Zrt. tavi-recirkulációs hal-előnevelő 
telepén” címet viselő pályaműve I. helyezését ért el.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. a kérődző állatok 
részére gyártott „SOYZIN” full fat szója alapú bendővédett 
fehérje- és zsírforrással I., a Platinum brojler és pulyka 
takarmánysorokkal III. helyezést ért el. A dobogós helyek 
megszerzésével a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
kiemelkedő teljesítményt nyújtott a takarmányágazati 
pályázók között. 

Díjazott szarvasmarháink
A Bonafarm Mezőgazdaság szarvasmarha ágazatának 

Holstein-fríz egyedei is sikeresen vették az akadályokat 
az idei megmérettetésen a különböző kategóriákban 
folytatott bírálatokon, ahol nagy tekintélyű, elfogulatlan 
külföldi és hazai bírák mondtak véleményt arról a tenyésztői 
munkáról, amit a felvonultatott állatok képviseltek.

Szűz üsző II. kategória: 1. helyezés

Vemhes üsző kategória: 3. helyezés

Első laktációs tehén kategória:  4. helyezés

Második laktációs tehén kategória: 2. helyezés

A helyezések mellett számos külön díjjal is büszkélkedhettek 
azok a vezetők és kollégák, akik részt vettek a díjátadáson.
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a választási súly. Meg vagyunk elégedve a termékkel, azóta 
is folyamatosan etetjük.

Hasonló véleménnyel vagy a drench italunkról is?
Igen, kb. 1 éve kezdtük el használni az Energiaitalt, egyből 
pozitív volt a tapasztalat, az állatok szívesen fogyasztják 
önmaguktól az ellés után, ezért a gondozók is szívesen 
a tehenek elé teszik, mert nem kell plusz munkát 
belefektetni a drenchelésükbe.  Itatásával csökkentek 
az ellés utáni komplikációk, kevesebb a gyógyszer- 
felhasználás és egészségesebb a laktációkezdés.

Van-e még valami, amit szívesen megemlítenél velünk 
kapcsolatban?
Nagyon szépen köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk 
a csípőtelki tehenészet áttekintésére, itt nagyon sokat 
tanultunk, rengeteg jó tapasztalattal tértünk haza és 
az etetési technológiájukból merítettünk, ami azóta is 
nagyon jól működik.

Az előbbi két termék kiválóan szerepel a telepen, nézzük 
miért is működhetnek az Ön telepén is! 
Az Energiaital nevű drench készítményünk használatával 
az ellés körüli problémák csökkenthetők, mivel javul 
az állatok energia ellátása, ami biztonságos kezdést biztosít 
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BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY

A címben szereplő „kezdetek” szó több szempontból 
is ideillik. Egyrészt a cikkben bemutatásra kerülő két 
termékünk (az Energiaital nevű drench készítmény és 
a Cremo müzli starter borjútakarmány) felhasználására utal. 
Az Energiaital a laktációkezdéskor, a Cremo műzli startert 
pedig a borjak életük elején kezdik el fogyasztani. Másrészt 
a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft.-vel ezzel a két 
takarmánnyal kezdődött a kapcsolatunk. Zabos Imre úrral, 
a cég szarvasmarha ágazatvezetőjével beszélgettünk. 

Kérlek, mutasd be a cégeteket néhány szóban:
A cég nemrég alakult át szövetkezetből Kft.-vé. 5500 Ha-on 
gazdálkodunk, melyből kb. 5000 Ha szántó. A vetésszerkezet 
az állatok igényein kívül árunövényeket is tartalmaz, mely 
részletesen a következő:
- 2000 Ha kukorica
- 1200 Ha kalászos
- 500 Ha lucerna
- 200 Ha rozs (szenázsnak)
- 300 Ha olaszperje
- 400 Ha napraforgó
- 500 Ha repce

Állatállományunk sertésből és szarvasmarhából áll. Két 
telepen 1100 kocát tartunk, az egyik 2010-ben lett felújítva, 
melybe modern technológia lett beépítve. A megszületett 
malacokat magunk hizlaljuk. A szarvasmarha ágazat közel 
2000 tehénből és szaporulatából áll. Ebből 120 db magyar 
tarka, a többi holstein-fríz. A két ellés közti időnk 419 nap. 
Fajlagos termelésünk 9700 liter körüli, mely 16 millió liter 
értékesített tejet jelent. 

2010-ben telepi rekonstrukciót hajtottunk végre, melynek 
során több istálló ( 2 db 528 fh-es és 2 db 310 fh-es) és egy 
80 állásos karusszel rendszerű fejőház is épült. Kb. 750 
tehenet háromszor fejünk, a többit kétszer. 

Az üszőnevelés külső telepeken történik, 1700 db üsző 
található 3 telepen. Előkészítésre jönnek vissza ide az állatok. 
Rendelkezünk egy takarmánykeverővel, melyben csak saját 
felhasználásra keverünk tápokat, ill. van egy szárítónk a 
hozzá tartozó tárolókapacitással.

Volt egy műzlietetési kísérlet a telepen a borjaknál! 
Hogyan emlékszel rá vissza?
Kellemes emlékeim vannak róla, volt egy összehasonlító 
kísérlet, melyben a kontroll csoport a saját borjútápunkat 
ette, a kísérleti csoport pedig a Cremo műzli startert! 
A kísérlet eredménye táblázatban ki lett értékelve, mely 
alapján megállapítható a két csoport közti különbség. 
A Cremo műzli starter ár-érték aránya megfelelő, 
szívesen fogyasztják a borjak, szemmel láthatóan jobbak, 
bendősebbek, hamarabb elkezdik a szilárd takarmány 
felvételét, nagyobb a súlygyarapodásuk és magasabb 

A kezdetek...
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a tejtermeléshez. Csökkennek az anyagforgalmi betegségek, 
csökken az oltógyomor-helyzetváltozás kialakulásának 
esélye. Rövidebb lesz az involúciós időszak, ami korábbi 
termékenyítést tesz lehetővé. Könnyű kezelhetősége miatt 
nem okoz többletmunkát a telepen, kedvező ízhatása miatt 
az állatok önként szívesen fogyasztják. A termékben lévő 
glükóz prekurzorok (dextróz, laktóz, Ca és Na propionát) 
fontos szerepet töltenek be, energiát biztosítanak 
a zsírmobilizációs betegségek megelőzésében. A benne 
levő puffer stabilizálja a bendő pH-ját, ez segít megelőzni 
az acidózis kialakulását. A könnyen hozzáférhető Ca forrás 
biztosítja az ellési bénulás megelőzéséhez nélkülözhetetlen 
elektrolitokat. A Na-propionát jól hasznosuló Na forrás, 
mely a szervezet folyadéktereinek szabályozásában szerepet 
játszó elektrolitot szolgáltatja a kívánt mennyiségben. 
A klorid a szervezet elektrolit egyensúlyához 
nélkülözhetetlen, a pozitív és a negatív töltésű ionok 
közti egyensúlyt biztosítja. A kálium az intracelluláris tér 
legfontosabb elektrolitja, a Na sejten belüli szintjének 
fenntartásáért felelős Na-K pumpa fontos eleme. A szerves 
kötésű mikroelemek könnyen hozzáférhető, jól hasznosuló 
nyomelemek. A kobalt a B12 vitamin központi eleme, amely 
a propionsav anyagforgalomba való bekapcsolódását segíti 
elő, lehetővé téve annak glükóz forrásként való működését. 
A mangán a glikozil transzferáz enzim alkotórésze, amely 
a vázrendszer zavartalan fejlődésében és működésében 
játszik szerepet. Segíti a szaporodásbiológiai folyamatokat, 
védi a genitáliákat. A cink számos enzim alkotórészeként 
részt vesz a szénhidrát anyagcserében, segít megelőzni 
a szaporodásbiológiai zavarokat. A jelentős vitamintartalma 
fontos a tehenek egészségének megőrzésében. A niacin 
(B3 vitamin) reverzibilis H-szállító (NADH; NADP), 
a szénhidrátok, zsírok, fehérjék anyagforgalmában játszik 
jelentős szerepet. Szarvasmarhában a glükoneogenezis 
javítása által növeli a tejtermelést, ill. védelmet nyújt a ketózis és 
a zsíros májelfajulás kialakulása ellen. A biotinnak (H-vitamin) 
több enzimrendszer részeként szerepe van a zsírszintézisben, 
glükoneogenezisben és az ornitin ciklusban. A kolin (betain)
az egyik legfontosabb metildonor. Szerepet játszik a zsírok 
májból a zsírdepókba való elszállításában, meggátolva ezáltal 
a máj elzsírosodását. Az acetilkolin képzésében betöltött 
szerepe folytán segíti a paraszimpatikus idegek ingerület 
átvitelét. Az élőélesztő kultúra (Saccharomices cerevisiae) 
stabilizálja a bendő pH-ját, intenzívebb illózsírsav termelést 
téve lehetővé. Oxigénfogyasztó képessége folytán kedvez 
az anaerob környezetet preferáló hasznos bendőflórának, 

ill. gátolja a rothasztó fajok felpasszálódását. Csökkenti 
az anyagforgalmi betegségek (acidózis, ketózis) kialakulásának 
valószínűségét.

A Cremo műzli starter borjútakarmány 30% granulátum  
és 70% pehely részaránnyal rendelkezik. A pehely 
hidrotermikus eljárással kezelt gabona (kukorica és árpa), 
teljes olajtartalmú főzött szója, almadara, lucernaliszt, 
tejcukor és melasz keverékéből áll. Etetése optimális 
aminosav arányokat biztosít magas vitaminszintekkel. 
Tartalmaz pre-, és probiotikus anyagokat, valamint aroma 
és étvágyfokozó adalékokat. Használatával egyszerűbb és 
biztonságosabb borjúnevelés valósítható meg, a borjak 
jobban bendősödnek, ami később magasabb szárazanyag-
felvételt tesz lehetővé. Erősebb, szilárdabb vázszerkezet 
alakul ki, nagyobb testkapacitással zökkenőmentes lesz 
a választás. A borjú és növendéknevelés során az a cél, hogy 
az üszők ellése lehetővé váljon 24 hónapos koruk előtt, 650kg 
körüli, de nem elzsírosodott testsúllyal. Ezáltal csökken a 
takarmányozási költség a felnevelés során, kevesebb ellés 
utáni anyagforgalmi betegséggel kell számolni és magasabb 
első laktációs termelés érhető el. A borjak nagy növekedési 
eréllyel rendelkeznek, elzsírosodásra 5-6 hónapos korukig 
nem hajlamosak. Ezt a nagy növekedési erélyt akkor 
tudjuk teljes egészében kihasználni, ha törésmentesen, 
egyenletesen nagy súlygyarapodással neveljük a borjakat. 
Költségtakarékosan ez a cél a szárazanyag felvevőképesség 
fiatalkori növelésével valósítható meg. Fiatal korban 
a szárazanyag felvevő-képesség a bendőpapillák 
kialakulásával arányos. A bendő papillázottságának 
kialakításában az abrakféleségeké a döntő szerep, 
tej + széna alig mutat jobb eredményt, mint csak a tej. 
Ezért fiatal korban kerülni kell a szénaetetést, helyette 
minél korábban el kell kezdeni könnyen emészthető, 
feltárt abrakféleségeket etetni. Az abrakfelvétel növelése 
érdekében az itatott tej mennyiségét korlátozni célszerű, 
viszont fontos a mindig rendelkezésre álló friss ivóvíz.

A telepen mindenhol tisztaság és rend uralkodik, ami 

az ott dolgozók és vezetők munkáját dícséri. Köszönöm 

szépen a segítséget a cikk megírásához Zabos Imrének, 

valamint külön szeretném megköszönni a kísérleti etetés 

korrekt lefolytatásában nyújtott segítséget Harangi 

Sándornak.

További sok sikert kívánok a telepnek!

 Bagi Tamás
 szarvasmarha szaktanácsadó
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TAKARMÁNYOZÁSI MEGOLDÁSOK 

A TŐGY- ÉS KÖRÖMEGÉSZSÉG JAVÍTÁSÁRA 

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

A tőgy- és körömegészség fontosságát a tejelő 
állományokban nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
A statisztikák szerint az idő előtti selejtezések 45%-a 
a masztitiszre vagy a sántaságra vezethető vissza.  
Számítások szerint 1 masztitiszes eset átlagosan 150 euró, 
(kb. 47 000 Ft) 1 lesántulás átlag 200 euró (kb. 63 000 Ft) 
pluszköltséget okoz a termelőknek a tejhozam-visszaesés, 
selejtezés, állatorvosi kezelések és a csökkenő fertilitás 
formájában. A megelőzés itt is a jó gazdálkodás legfontosabb 
eleme, hiszen az állat saját immunrendszerének 
karbantartásával és erősítésével érhetjük el a legjobb és 
legköltséghatékonyabb eredményeket. A tőgygyulladás 
esetében a fejés higiéniai előírásainak pontos betartásán és 
bizonyos vakcinázási lehetőségeken túl az állatok optimális 
vitamin- és nyomelemellátása, valamint az ellés utáni 
energiahiány minimalizálása a legkritikusabb. 
A takarmányozási megfontolások közül az alábbiakra 
érdemes nagyon odafigyelni:

 
 célszerű növelni

 
 csökkenteni 

 
 célszerű csökkenteni

 
 a kockázati időszakban

A bendő jótékony baktériumai 6,7-es bendő-pH mellett 
tudnak a legoptimálisabban működni, de 6-os pH alatt már 
komoly károkat szenved a bendő egészsége. A laktáció korai 

szakaszában törvényszerűen előálló negatív energiamérleg 
szintén nagy kihívás elé állítja az immunrendszert, 
a reproduktív és antioxidatív rendszert egyaránt, ezért is 
gyakori a masztitisz a korai laktáció során. A bendőfunkció 
stabilan tartása és a bendőmikrobák megfelelő táplálása 
a laktáló tehenek egészségének alapköve. Például 
az ún. nem-fehérje alapú nitrogén (non-protein nitrogen, 
NPN) állandó utánpótlása elengedhetetlen a mikrobiális 
fehérjeképzéshez, ami minőségi fehérjeforrást biztosít 
a tehén számára. Szintén nagyon fontos a szelénkiegészítés, 
amivel a szomatikus sejtszámot lehet kordában tartani, 
valamint a cink- és rézkiegészítés, ami az E.coli elleni 
rezisztenciában játszik kulcsszerepet.

HATÉKONY VÉDELMET NYÚJT A KETÓZIS ELLEN 

A TENGERI ALGAKIVONAT

(International Dairy Topics, 2016/2.)

Becslések szerint a tejelő tehenek mintegy 60%-a szenved 
klinikai vagy szubklinikai ketózisban a laktáció kezdetén. 
A ketózist a takarmányfelvétel és a termelési/fenntartási 
szükségletek között kialakuló negatív energiamérleg 
okozza. Az energiahiány hatására az állat masszívan 
elkezdi mozgósítani testzsír-tartalékait, melynek nyomán 
megemelkedik a nem-észterezett zsírsavak koncentrációja 
a vérben. A zsírsavakat a máj könnyebben felhasználható 
energiaforrást jelentő ketontestekké alakítja (pl. béta-
hidroxibutirát; BHB), ezek túltengése okozza a ketózist, 
amely étvágytalansággal és a tejhozam csökkenésével 
jár, sokszor idegrendszeri problémákkal is párosulva. 
A tapasztalatok alapján a 3 laktáción túli tehenek 
vannak kitéve leginkább a ketózis kockázatának. Ha 
a BHB koncentrációja a vérben 1,2-1,4 mmol/liter 
között van, akkor szubklinikai, 1,4 mmol/liter felett 
klinikai ketózisról beszélünk. A megelőzés hagyományos 
stratégiája a megnövelt energiabevitel (pl. propilén- 
-glikollal) és a májfunkció támogatása. A francia Olmix 
cég a májfunkció javítására tengeri algákból kivont 
poliszacharidokkal folytatott kísérleteket, amelyek olyan, 
szárazföldi növényekben nem fellelhető szulfátcsoportokat 
tartalmaznak, melyek igen hasonlóak az állatokban 
megtalálható szulfáttartalmú poliszacharidokhoz (pl. 
kondroitin, heparin). Ezek a fontos emésztőenzimek 
stimulálásán keresztül csökkentik a vér és a máj zsírsavszintjét, 
ezáltal segítenek a ketózis kialakulásának megelőzésében. 
Egy 64 holstein tehénre kiterjedő franciaországi 
kísérletben az ilyen algakivonatokat tartalmazó DigestSea 
takarmánykiegészítő hatását vizsgálták az ellés utáni 
időszakban. A BHB-szintek és a testkondíció pontszámok 
elemzése alapján kiderült, hogy a 400 ml/nap propilén-
glikol kiegészítést kapó kontroll csoport 3. vagy 4. laktációs 
tehenei kivétel nélkül a szublkinikai ketózis állapotába 
kerültek, míg a 80 ml/nap DigestSea dózissal is kezelt kísérleti 
csoport összes egyedénél határérték alatt maradtak a BHB-
szintek, és a testkondíció is sokkal kedvezőbben alakult. 
Az eredmények alapján megállapították, hogy a propilén-
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glikol önmagában nem elegendő a ketózis megelőzéséhez, 
míg az algakivonat hatékonyan képes megakadályozni 
azt az ellés utáni első hónapban.

TESTKONDÍCIÓ-PONTSZÁM SZERINTI 

TAKARMÁNYOZÁSSAL NÖVELHETŐ A PROFIT

(The Dairy Site, 03.14.)

Manapság egyre több közepes és kisebb marhatelep 
ismeri fel a testkondíció-pontozáson alapuló 
állománymenedzsmentben rejlő lehetőségeket. Ezen 
belül is az állományon belüli eltérések kezelése kecsegtet 
a legjobb eredményekkel, hiszen köztudott tény, hogy 
a túl kövér és a túl sovány tehenek sokkal gyakrabban 
küzdenek vemhesülési és ellési problémákkal. A legtöbb 
tehénállományban a testkondíció-pontszámok 2 és 
4 között szóródnak. A szélső értékek közötti eltérés 
a rendelkezésre álló energiamennyiség tekintetében 
3 jókora bála fűszilázsnak felel meg teheneként. Ezért 
a vemhesítés és az ellés idejére optimálisan beállított 
testkondícióval takarmányköltséget takaríthatunk meg, 
és maximalizálhatjuk az állomány termelési potenciálját. 
A tehenek szakszerű bepontozása után a legfontosabb, 
hogy az eredmények alapján homogén csoportokra osszuk 
és eltérően takarmányozzuk az állományt. A lényeg, hogy 
a pontszámokat megpróbáljuk minél inkább kiegyenlíteni, 
amit a gyakorlatban úgy érhetünk el, hogy a túlhízott 
tehenektől elvett takarmányt a sovány teheneknek adjuk oda. 
Az elkülönítés ma már a kisebb üzemméreteknél is egyszerű 
eszközökkel, pl. villanypásztor-szalagok alkalmazásával 
megoldható az istállón belül. Az ellés és az újravemhesítés 
várható ideje is meghatározó az optimális testkondíció-pont 
szempontjából: pl. hústermelő állományoknál a kora tavaszi 
elléshez 2,5-ös, a késő tavaszihoz 2-es, míg az őszi ellésékhez 
3-hoz közeli pontszámokat javasolnak a szakemberek. 

ÚJ TÁVLATOKAT ÍGÉR A TEHENEK VISELKEDÉSÉNEK 

AUTOMATIKUS MEGFIGYELÉSE 

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

Az ivarzó tehenek kiszűrése lépésszámláló segítségével már 
évtizedek óta bevett technológia. Napjainkban azonban 
már közel járunk ahhoz is, hogy automatizált, vezeték 

nélküli megfigyelő eszközökkel a tehenek viselkedésének 
teljes spektrumát hatékonyan figyeljük, a nap 24 órájában 
(táplálkozás, kérődzés, pihenés, állás, járás, a társakkal 
való interakciók stb.). Mindez óriási lehetőségeket jelent 
az állatgyógyászat és a takarmányozás számára egyaránt, 
hiszen a problémák megjelenését szinte minden esetben 
megelőzik a viselkedésbeli változások, mint előjelek. 
A problémás állatok kiszűrése és az időben megindított 
beavatkozás óriási megtakarítást és hatékonyságnövelést 
tesz lehetővé a termelők számára. Az automata rendszerek 
előnye a humán megfigyeléssel szemben, hogy alkalmasak 
minden egyes állat szűntelen, folyamatos megfigyelésére, 
a nyert adatok folyamatos, sztenderdekhez igazodó 
elemzésére, és a normálistól eltérő viselkedés észlelése 
esetén a megfelelő korai riasztások indítására. Az egyszerű 
lépésszámlálókkal szemben képesek pl. a megtett távolság és 
a lépésfrekvencia, a kérődzési frekvencia, a testhőmérséklet, 
az etetőnél töltött idő, a fekvési és állási idő stb. mérésére, ill. 
különösen ezek változásainak regisztrálására. Ezek az adatok 
a szakemberek számára felbecsülhetetlen támpontokat 
nyújtanak a problémák korai, pontos azonosításához és 
a leghatékonyabb beavatkozások megtételéhez. 

„CSENDES CSORDÁS”: 

VEZETÉK NÉLKÜLI TEHÉNFIGYELŐ NYAKÖRV 

(International Dairy Topics, 2016/2.)

A „Csendes Csordás” (Silent Herdsman) egy 
szabadalmaztatott, nyakra szerelhető monitoring eszköz 
a tehenek ivarzásának és egészségügyi problémáinak 
automatikus kiszűrésére, amelyet a skót kormányzat 
támogatásával fejlesztett ki egy glasgow-i cég. A műszer 
a tehenek mozgásának, kérődzésének és táplálkozási 
aktivitásának megfigyelésével képes vezeték nélküli riasztást 
kiadni a telep központi számítógépének, amennyiben 
ivarzásra vagy az egészségi állapot megváltozására utaló 
jeleket észlel. A rendszer adatfelhőn keresztül a telepi 
dolgozók tablet számítógépeire ill. okostelefonjaira is elküldi 
a riasztást, akik így több időt tudnak a problémás egyedek 
kezelésére és egyéb fontos munkafolyamatokra fordítani, 
mivel nem kell közvetlenül figyelniük az állományt.

MINDEN TEHÉNHEZ KÜLÖN ALKALMAZKODIK 

A DELAVAL ÚJ FEJŐROBOTJA

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

A svédországi székhelyű DeLaval csoport új fejlesztésű 
VMS fejőrobotja minden tehén esetében az állat aktuális 
laktációs fázisához szabva állapítja meg a pulzátor optimális 
működési frekvenciáját. Mivel minden tehénnél más és más 
az optimális pulzálási frekvencia, az ún. Smart Pulsation 
rendszer segítségével nem egy előre beállított gépi érték 
diktálja a pulzátor teljesítményét, hanem maga az állat. 
Mindezt úgy érik el, hogy a robot automatikusan elemzi 
az adott tehén fejési viselkedését az egész laktáció 
során, és ez alapján választ a rendszer 4 beépített 
pulzálási frekvenciája közül. A DeLaval kísérletei alapján 
a tejelő állományok kb. 80%-a számára a fejőrobotok által 
használt szokásos pulzátor-frekvencia túl lassú, azaz nem 
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eredményez optimális fejési teljesítményt. Az új robot 
az ebben rejlő, a gyártó szerint 5-9% közötti tejtartalék 
kihasználásában nyújt segítséget. A Svéd Agrártudományi 
Egyetem kísérletsorozatának eredményei alapján a fejőgép 
pulzátor-frekvenciájának változtatása nincs hatással sem 
a tőgygyulladás előfordulására, sem a szomatikus sejtszám 
alakulására. 

 „TEHÉNTISZTÍTÓ” AUTOMATA KEFERENDSZER  

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

A német GEA cég CowCleaner Duo automata keféi egyszerre 
teszik lehetővé az istállóhigiénia javítását és a tehenek 
komfortérzetének növelését természetes vakaródzási 
szükségletük kielégítése révén. Az autómosók keféihez 
hasonló elrendezésű berendezés megfelelően robusztus 
kialakítású az erős nyomásnak való ellenálláshoz, így 
az állatok nem tudják ellökni maguktól vakaródzás közben. 
A dupla keferendszer a tehenek teljes testét eléri (fej, hát, 
szügy és oldalak), és akkor kezd forgó mozgásba, amikor az 
állatok megemelik. Az egyszeri működési idő egy digitális 
kijelző segítségével 7,5-120 másodperc között állítható.

FELÉRE CSÖKKENTHETŐ AZ ISTÁLLÓ 

AMMÓNIAKIBOCSÁTÁSA EGY ÚJ DESZIKKÁLÓVAL

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

A francia Olmix csoport Mistral névre hallgató új terméke 
100%-ban természetes összetevőkből áll, nem irritálja 
a bőrt és a nyálkahártyákat, így alkalmazása teljesen 
biztonságos az alomnak még a tőggyel érintkező részein is. 
Az alomra kiszórva a Mistral magas szárítóképessége révén 
megakadályozza a húgysavat és a karbamidot ammóniává 
alakító baktériumok elszaporodását, ezáltal lényegesen 
javítja az istálló levegőminőségét. Egy borjúboxokban 
lefolytatott kísérlet során a termék 50%-kal csökkentette 
az ammóniakibocsátást a kontroll csoporthoz képest.  

FÉMMENTES TEHÉNELVÁLASZTÓ PIHENŐBOX 

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

A holland Wateler cég AsconFreestall névre hallgató új 
terméke fém alkatrészek használata nélkül kínál állatjóléti 
szempontból előnyös megoldást a tehenek pihenőhelyének 
istállón belüli felosztására. A fém alkatrészek kiküszöbölése 
lehetővé teszi az állatok kényelmesebb, akadálymentes 
lefekvését és felállását. A fém alkatrészekkel való közvetlen 
érintkezés elkerülésével csökken a sérülésveszély és nő 
a pihenéssel töltött idő, ami végső soron jótékony hatással 
van a tejtermelésre is. A jól átgondolt forma és méretezés, 
valamint a felhasznált anyagok minősége a hagyományos 
fém pihenőboxokhoz képest számos előnyt kínál.

GAZDAGABB ÍZÜK MIATT EGYRE KERESETTEBBEK 

AZ IDŐSEBB MARHÁK A PIACON

(The Beef Site, 04.06.)

Új gasztronómiai irányzat hódít az USA, Nagy-Britannia és 
Európa előkelő éttermeiben: az étlapokon egyre szélesebb 
körben kínálnak vendégeik számára idős marhák húsából 
készült ételeket. A vezető séfek szerint a marhahús annál 
mélyebb és gazdagabb ízvilággal rendelkezik, minél 
öregebb állatból származik, és a fiatal állatok húsa ugyanezt 
nem tudja produkálni. A piacon pár éve megjelenő igény 
kiszolgálására mostanra számos marhatenyésztő vállalkozás 
állt rá a tengerentúlon és Európában is; ezek vagy saját 
nevelésű húsmarhákat nevelnek jóval hosszabb ideig, vagy 
a tehenészetek leselejtezett példányait tartják tovább még 
évekig. Utóbbiak idősebb példányaiért akár 90%-kal a normál 
piaci ár fölött is fizetnek. Az észak-spanyol Galícia régióban 
különösen sok ilyen „öreg tehenek otthona” működik, 
ahová begyűjtik és még jó pár évig tovább tartják az EU-
szerte leselejtezett holstein-fríz tehenek legjobb példányait. 
Az innen származó, 17 éves kort meghaladó marhák húsa 
a gasztronómia csúcsának számít pl. Angliában. Az USA-ban 
sok hasonló vállalkozás a túltartást GMO-mentes vagy bio 
tenyésztéssel kombinálva ér el még nagyobb hozzáadott 
értéket.

NEM ELÉG HATÉKONYAK 

A JELENLEGI NYERSTEJ-ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁSOK

(Dairy Reporter, 04.05.)

Az amerikai Utah államban 2014-ben csaknem 100 embert 
fertőzödött meg a Campilobacter jejuni baktériumtörzzsel 
egy nyers tejet forgalmazó tejüzemből származó tej 
fogyasztása révén. A betegek közül 10-et kórházba kellett 
vinni, és 1 ember bele is halt a fertőzésbe. Az eset annak 
ellenére történt, hogy a szóban forgó tejüzem mind 
a járványkitörés előtt, mind a vizsgálat alatt és után negatív 
eredményeket produkált a hatóságok rutin nyerstej 
minőségellenőrzései tesztjein. Mindez ráirányította 
a figyelmet arra, hogy a jelenlegi, szomatikus sejtszámon 
és E.coli baktériumszámon alapuló nyerstejminőség-
vizsgálati módszerek nem minden esetben elégségesek 
a nyers tej szennyezettségének kimutatására. Az eredmények 
a hatóságokat is félrevezették, akik az első vizsgálat 
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eredményei alapján még engedélyezték a tejüzemnek 
a nyers tej további forgalmazását, mígnem az újabb 
megbetegedések nyomán – más tesztek alkalmazásával 
– fény nem derült a termék fertőzöttségére. Az amerikai 
élelmiszerbiztonsági hatóság az eset kapcsán hangsúlyozta: 
nyomatékosabban fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy 
a nyers tej fogyasztása veszélyes lehet, még akkor is, ha 
teljesíti a szabvány tesztértékeket. A legbiztonságosabb 
megoldás a tej pasztőrözött formában való fogyasztása. 

NANOTECHNOLÓGIÁVAL 3-10-SZERESÉRE NÖVELHETŐ 

A SAJT ELTARTHATÓSÁGA 

(Dairy Reporter, 04.04.)

Egy törökországi biotechnológiai kutatóintézet egy 20 millió 
dolláros kutatási projekt keretében azt vizsgálta, hogyan 
őrizhető meg a sajtok frissessége a gyártók által jelenleg 
használt magas sótartalmú páclevek és egyéb, gyakran 
drága, szintetikus vagy nem elég hatékony módszerek 
használata nélkül. A sajt eltarthatóságának kulcsa a víz 
behatolásának megakadályozása a termékbe, amelyet 
a kutatóintézet által nanotechnológiával előállított, 
X-12 nevű természetes alapú víztaszító bevonattal érnek 
el. A bevonat egy speciális nanotechnológiás mátrixgél, 
amelyhez szerves tartósítószereket és antioxidánsokat 
adtak, és amely a víz számára áthatolhatatlan réteget képez 
a sajtok felületén. 

CSAK JÖVŐRE JÓSOL ENYHÜLÉST 

A TEJPIACI KRÍZISBEN A RABOBANK

(Dairy Reporter, 04.07.)

A holland Rabobank 2016. első negyedéves globális tejpiaci 
elemzése szerint az idei év hasonlóan nehéznek, ha nem 
nehezebbnek ígérkezik a tejtermelők számára a tavalyinál. 
Ennek fő oka a továbbra is gyengélkedő globális kereslet, 

melyet a világszerte csökkenő vásárlóerő okoz. Utóbbi 
az olajárak változatlan mélyrepülésének, a dollár 
erősödésének, a latin-amerikai gazdasági problémáknak 
és az elégtelen EU-s válságcsökkentő intézkedéseknek 
köszönhető a bank szerint. Mindezek alapján a globális 
készletek további duzzadását jósolják, amit az év második 
felében valamelyest enyhíthetnek a kínai importőrök 
várhatóan megerősödő megrendelései. Ez, és a fontos 
exportáló országok év közben lelassuló termelése az év vége 
felé már bizonyos árfelhajtó folyamatok megindulásához 
vezethet. Középtávon viszont a jelentés már sokkal 
optimistább képet fest: a fogyasztás tartós emelkedését 
jósolja Ázsiában, az USA-ban és az EU-ban egyaránt. Egyedül 
az évtizedek óta látott legsúlyosabb recesszójában vergődő 
Brazíliában nem várnak jelentős javulást.

KEVESLI AZ EU VÁLSÁGENYHÍTŐ INTÉZKEDÉSEIT 

AZ EURÓPAI TEJ TANÁCS

(Cattle Site News, 03.17.)

Március közepén az EU-s agrárminiszterek a válságenyhítő 
csomag keretében jóváhagyták, hogy a tejtermelő 
szövetkezetek, szakmai és szakmaközi szervezetek önkéntes 
termeléskorlátozást hirdethetnek meg tagjaik között 
a tejárak kínálati oldalról történő megtámogatására. 
Az Európai Tej Tanács (European Milk Board, EMB), 
amely régóta sürgeti termeléskorlátozó intézkedések 
bevezetését, ennek ellenére nem elégedett: szerintük 
az új intézkedés hatástalan fog maradni mindaddig, amíg 
azt nem központilag, hanem decentralizáltan szervezik. 
Az érdekképviselet elnöke szerint a lokális önkéntes 
termeléskorlátozásokat gyorsan termelésnöveléssel 
fogják kompenzálni másutt, mivel erre a túlélésükért 
küzdő tejtermelők körében mindig nagy lesz a csábítás. 
„Ki gondolja azt komolyan, hogy amikor a német farmerek 
21 eurocentet kapnak a februárban leadott tejért, akkor egy 
ilyen „puha” intézkedés megoldhatná a tejpiaci válságot?” 
- tette fel a kérdést a szakember. Az EMB közleményben 
vázolta saját javaslatát az intézkedés módosítására: az egész 
EU-ra kiterjedő, bónusz támogatásért cserében vállalható 
önkéntes termeléskorlátozási felhívást kell közzétenni, 
az ebben való részvételről minden egyes termelő saját 
maga dönthessen. Ha legkésőbb 3 hónapon belül nem 
érkezik elég felajánlás, és az intézkedésnek nem mutatkozik 
érdemi hatása az árakra, úgy kötelező termeléskorlátozást 
kell bevezetni az EU teljes területén.

AZ EURÓPAI TEJVÁLSÁGRÓL IS TANÁCSKOZTAK 

A TEJIPARI INNOVÁCIÓS CSÚCSON

(International Dairy Topics, 2016/2.)

2016. április 13-14. között rendezték meg Amszterdamban 
a 2. Kanadai Tejipari Innovációs Csúcstalálkozót, amelyen 
több mint 140 vezető tejipari szakember vett részt 
az európai szövetkezeti, feldolgozói és magántermelői 
szektorból. A tanácskozáson elemezték az európai tejpiac 
alakulását 1 évvel a tejkvóták kivezetése után, áttekintették 
a legfrissebb innovációkat, a fogyasztói trendeket, 
a külpiaci expanzió lehetőségeit, a szektor aktuális 
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marketing kihívásait. Az előadók között olyan prominens 
cégek képviseltették magukat, mint a Danone, az Arla, 
a Nestlé, a FrieslandCampina, a Müller vagy a Dairygold.

ITTHON TEJKOMMANDÓ ALAKUL AZ ÁFACSALÓK ELLEN

(Élelmiszer Online, 04.07.)

Egy nyilvánosságra hozott terv szerint az áfacsalások és 
adóelkerülések leleplezésére szakosodott akciócsoporttal 
vennék fel a harcot a hatóságok a hazai tejpiacon 
tapasztalható visszaélésekkel. A 25 tagú testületbe a NÉBIH 
és a NAV szakembereit delegálnák, akik a Tej Terméktanáccsal 
együttműködve szigorúbb ellenőrzésekkel igyekeznének 
kiiktatni az adóelkerüléssel ügyeskedő nagykereskedőket. 
A lépés része lehet a nyomott árak és a hazai feketepiac 
miatt nehéz helyzetbe került hazai tejtermelők 
megsegítésére indított kormányzati intézkedéscsomagnak. 
Egy másik tervezet bevezetné a tej nagykereskedelmével 
foglalkozó vállalkozások kötelező regisztrációját is, 
akikre adatszolgáltatási kötelezettséget is rónának, hogy 
az import tej származásáról és mozgásáról létrejöhessen egy 
naprakész adatbázis, ami nagyban támogatná a hatóságok 
munkáját.

MÁRCIUSBAN TOVÁBB ESTEK A TEJÁRAK 

A VILÁGPIACON

(The Dairy Site, 03.16.)

A Globális Tejkereskedelmi Árindex (GDT) a márciusi aukció 
során 2,9%-kal csökkent, az átlagár 2 190 USD/tonnás 
szintre süllyedt. A sovány tejpor ára 2,5%-kal, a teljes tejporé 
0,8%-kal lett alacsonyabb. A vaj jegyzései 2,8%-kal, 
a cheddar sajté 5,6%-kal estek. Ezzel a GDT gyakorlatilag 
karácsony óta nem volt képes növekedést produkálni.

A MÉLYPONT KÖRÜL VANNAK A TEJÁRAK 

A LEGNAGYOBB EU-S KERESKEDŐ SZERINT

(International Dairy Topics, 2016/2.)

Az ír Greenfield tej- és tejtermék nagykereskedő cég 
vezetője április elején arra figyelmeztette az élelmiszeripari 
feldolgozókat, hogy a számukra kedvező alacsony tej- és 

tejtermékárak mostanra érhették el azt a pontot, ahonnan 
inkább már csak drágulás várható. A szakember az EU 
fokozott intervenciós erőfeszítéseire utalva arra bíztatta 
a tejpor- és vajfelhasználó ágazatok szereplőit, hogy hosszú 
távú szerződésekkel próbálják meg a mostani alacsony 
árakat 2-3 évre bebiztosítani maguknak. A Greenfield 
kiterjedt határidős ügyleteket bonyolít a világ összes nagy 
tejpiaci tőzsdéjén, így képes több évre előre fix áron szállítani 
partnereinek.

FÉLTI AZ EU MARHAHÚSPIACÁT 

A MERCOSUR-EGYEZMÉNYTŐL A COPA-COGECA

(Global Meatnews, 04.12.)

A Copa-Cogeca befolyásos európai gazdaszövetség ismét 
felemelte szavát a készülő EU-Mercosur kereskedelmi 
egyezmény ellen, amely a marhahús esetében preferenciális 
vámtarifákat és importkvótákat irányoz elő a dél-amerikai 
kereskedelmi tömb országai (Argentina, Brazília, Paraguay, 
Uruguay és Venezuela) számára. A Copa-Cogeca főtitkára 
kifejtette: az egyezmény teljességgel elfogadhatatlan 
az európai farmerek számára, mivel már így is ezekből 
az országokból származik az EU marhahúsimportjának 86%-
a, baromfihúsimportjának 70%-a. Ráadásul a tervezet szerint 
a vámkönnyítések nagyrészt egyoldalúak maradnának, mivel 
az EU marhahúsexportőrei előtt továbbra sem nyílnának 
meg érdemben ezen országok piacai. A dél-amerikából 
érkező hústermékek a főtitkár szerint nem teljesítik az EU 
magas környezetvédelmi és minőségi előírásait, továbbá 
aggályok merülnek fel az élelmiszerbiztonság és a nyomon 
követhetőség terén is. Az alacsony termékárak és magas 
inputárak szorításában vergődő európai termelők számára 
olyan további csapást jelentene az egyezmény, amelyre 
a jelenlegi krízishelyzetben a legkevésbé sincs szükségük – 
tette hozzá a szakember.

ÚJ ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNYT 

VEZETETT BE AZ EU

(The Beef Site, 04.13.)

Az Európai Parlament az Európai Bizottság javaslatára 
április elején elfogadta az unió új állategészségügyi 
szabályozását, amely 2016. április 20-tól hatályos, 
törvény formájában. Vytenis Andriukaitis, az EU 
egészségügyi és élemiszerbiztonsági biztosa üdvözölte 
a döntést, mint amely megnyitja az utat Európa számára 
az állategészségügyi járványok jobb megelőzése, 
az élelmiszerfogyasztók hatékonyabb védelme és a túlzott 
antibiotikum-felhasználás visszaszorítása felé. Az új törvény 
egyetlen átfogó, átlátható jogi szabályozással váltja fel 
az elmúlt évtizedekben felhalmozódott, gyakran bonyolult 
egyedi jogszabályokat. A biztos szerint egyértelműbb 
és egyszerűbb lesz az új szabályozás, ami megkönnyíti 
a tagállamok állategészségügyi hatóságainak munkáját, 
egyértelműen meghatározza a tenyésztők, a forgalmazók, 
az állatorvosok és a hatóságok közötti munkamegosztást, 
és jobb nyomon követő és riasztási rendszereket vezet be. 
A politikus szerint Európa a jövőben így sokkal jobb eséllyel 
veheti fel a küzdelmet az olyan pusztító állategészségügyi 
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járványokkal szemben, mint pl. a láb- és körömfájás, 
a kéknyelv-betegség vagy a madárinfluenza. A törvényt 
a továbbiakban még két további jogszabály fogja 
kiegészíteni – az állatgyógyszerekről és a gyógyszeres 
takarmányokról - , ezeket még jelenleg tárgyalja az Európai 
Parlament és az Európai Tanács.

ÚJABB KÉKNYELV-ESETEKET ÉS BSE-POZITÍV MARHÁT 

TALÁLTAK FRANCIAORSZÁGBAN

(The Beef Site, 03.30., 04.01.)

Franciaországban márciusban több év után először 
jelentettek bizonyítottan pozitív esetet szivacsos 
agyvelőgyulladásban (BSE, kergemarhakór) megbetegedett 
szarvasmarháról. A 2011-ben született Salers tenyésztehenet 
izomgyengeség tünetei miatt kellett elaltatni március elején, 
majd a megsemmisítés során vett minták pozitív eredménye 
után zárlatot rendeltek el a környéken a fertőzés forrásának 
és kiterjedésének azonosítására. Eközben a hónap során 
összesen 12 új helyen regisztráltak kéknyelv-megbetegedést 
az országban, amelyek 23 egyedet érintettek a járvány által 
veszélyeztetett összesen 3000 szarvasmarhából. Szakértők 
mintegy 80%-ra teszik annak az esélyét, hogy a betegség 
átterjed Nagy-Britanniára is.

EGY ROMÁN TEJFELDOLGOZÓBÓL INDULHATOTT 

A ROMÁNIAI E.COLI-FERTŐZÉS

(Dairy Reporter, 04.07.)

Februárban és márciusban 25 embert, főleg fiatalokat és 
gyermekeket diagnosztizáltak a shiga toxint termelő E.coli 
(STEC) baktériumtörzs által okozott HUS (haemolytic uraemic 
syndrome) betegséggel, akik közül 3 kisgyermeket már nem 
is tudtak megmenteni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) és az európai járványügyi hatóság (ECDC) 
vizsgálatai szerint a fertőzést egy román tejfeldolgozóból 
származó sajtok és egyéb tejtermékek terjesztették, 
amelyekből a belföldi forgalmazás mellett Franciaországba, 
Németországba, Belgiumba, Olaszországba és 
Spanyolországba is szállítottak. Olaszországból szintén 
jelentettek egy ehhez az esethez köthető HUS 
megbetegedést. Az üzemet a termékek pozitív E.coli 
tesztjei után március elején azonnali hatállyal bezárták, bár 
a helyi média szerint április elején ismét termelni kezdett. 
A vizsgálatok alapján a baktérium több törzse is érintett 
a jelenlegi járványban.

ROHAMLÉPTEKBEN FEJLESZTI TEJTERMELÉSÉT INDIA 

(International Dairy Topics, 2016/2.)

India már jelenleg is a világ legnagyobb tejtermelő 
országa: tejszektora hatalmas gazdasági jelentőséggel 
bír, 70 millió embert foglalkoztat (10-szer annyit, mint 
az EU tejgazdasága), és még óriási fejlesztési potenciállal 
rendelkezik. A két legfontosabb fejlesztendő terület 
a termelés hatékonysága és a tejminőség biztonsága; ezek 
javítására folyamatos erőfeszítéseket tesznek az állami és 
a privát szektor szereplői egyaránt. Nemrég jelentették be 

a Bosch India és a brit Pyreos nagyszabású együttműködési 
megállapodását, melynek keretében a brit cég passzív 
infravörös technológiáját felhasználva közösen létrehoznak 
egy átfogó tejminőség-vizsgálati rendszert az országban, 
amelytől a hamisítványok hatékony kiszűrését, a tejminőség 
javulását és a kibocsátás növekedését várják.

KÍNA A LASSULÁS DACÁRA 60%-KAL NÖVELTE 

MARHAHÚSIMPORTJÁT TAVALY

(Global Meatnews, 03.30.)

A Rabobank adatai szerint a 6,9%-osra lassult éves 
GDP-növekedés ellenére Kína a tavalyi év során mintegy 
473 000 tonna marhahúst importált külföldről, ami 
60%-os emelkedés 2014-hez képest. Szakértők ugyanakkor 
figyelmeztetnek, hogy a kiugró növekedés részben 
a szürkegazdaság elleni tavaly első félévi állami razziáknak 
köszönhető, melynek hatására a külkereskedelmi forgalom 
nagyobb hányada került be a hivatalos statisztikákba. 
Másfelől a lakosság spekulatív vásárlásai is hozzájárultak 
ehhez az eredményhez. A beviteli többletet nagyrészt 
Argentína, Brazília és Új-Zéland szállította, ahol a gyengébb 
nemzeti valuták miatt versenyképesebb árakat tudtak kínálni 
az exportőrök. A Rabobank szerint az importnövekedés 
a gazdaság további lassulása ellenére folytatódni fog 
2016-ban is. Írország és Mongólia nemrég került fel 
az engedélyezett beszállító országok listájára, és jelenleg 
folynak a tárgyalások Nagy-Britanniával és Franciaországgal 
is. Ezzel a lépéssel a kínai kormány diverzifikálni próbálja 
beszállítóit, hogy stabilizálni tudja a belföldi marhahúspiacot, 
és csökkenjen az átlagár. Ugyanakkor továbbra is növekvő 
piacrészesedést jósolnak a dél-amerikai országoknak, ahol 
a valuták további gyengélkedése és erősödő kiviteli 
expanzió várható. 

1 MILLIÁRD TONNÁHOZ KÖZELÍT 

A VILÁG TAKARMÁNYKIBOCSÁTÁSA

(International Dairy Topics, 2016/2.) 

A vásárlóerő általános növekedésével világszerte nő 
az igény a hús és az egyéb állati fehérjék iránt. Az Alltech 
2016-os globális takarmánykutatásának (Global Feed 
Survey) becslése szerint a világ keveréktakarmány-
kibocsátása tavaly csaknem elérte az 1 milliárd tonnát 
(995,5 millió tonna), ami 1,5%-os bővülést jelent 
az előző évhez képest. Ezen belül a kérődzőtakarmányok 
előállítása 3%-kal, a baromfitakarmányoké 5%-kal 
növekedett, míg a sertéstápoké 2%-kal csökkent. Az első 
ilyen kutatás eredményeit 2011-ben publikálták, azóta  
14%-kal emelkedett a teljes globális tápkibocsátás. Tavaly 
a legnagyobb, 13 millió tonnás növekedést Európában 
regisztrálták, ezen belül Oroszország, Törökország, 
Fehéroroszország és Lengyelország tudta a legnagyobb 
arányban bővíteni termelését. A világ 10 legnagyobb 
gyártójának sorrendje változatlan maradt: Kína, USA, Brazília, 
Mexikó, India, Spanyolország, Oroszország, Németország, 
Japán és Franciaország vezeti a listát. Állatfajok szerint 
a baromfitápok állnak az élen: a világszerte gyártott összes 
takarmány 46%-át teszik ki.
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A gazdaságos szarvasmarhatenyésztés aktuális kérdéseivel 
foglalkozott az immár hagyományosnak mondható 
Szarvasmarha Road Show programunk, melynek egyik 
kiemelt jelentőségű gondolata, hogy van jelene és jövője 
2016-ban a tejelő szarvasmarha telepek üzemeltetésének.
Találkozónkon a tavalyi évet követően a laktációs 
csúcstermelés időszakának takarmányozásával 
foglalkoztunk. Ennek az időszaknak a speciális területe 
a tejelő tehenek védett fehérje szükséglete és annak 
biztosítása, melyről részletesen is volt szó.
Az energiaellátás kapcsán beszéltünk az állatok szénhidrát 
ellátásának kérdéseiről, beszámoltunk a folyamatban lévő 
új fejlesztéseinkről, partnereink kiemelkedő eredményeiről.

Szarvasmarha ágazatunk tenyésztési és piaci helyzete.
Dr. Wagenhoffer Zsombor Ph.D. ügyvezető igazgató, 
Magyar Állattenyésztők Szövetsége

Az előadó átfogó képet adott az állattenyésztés, azon belül 
a szarvasmarha-ágazat tenyésztési és piaci kérdéseiről. 
Bemutatta a szektor szerepét a jelenkori mezőgazdaság 
termelési szerkezetében. Utalt a tenyésztés és árutermelés 
céljainak párhuzamos alakulásáról, az ágazat érdekében 
megtett lépésekről.
A hazai tehén létszám 2015-ig enyhe emelkedést mutatott, 
jelenleg a tejpiacon érzékelhető felvásárlási és ár problémák 
megtörhetik ezt a tendenciát. A tejágazati támogatások 
rendszere nagyon fontos kiegészítője az alacsony 
tejáraknak, de nem jelenthet hosszútávú megoldást. 
Az ágazat szereplőinek egyeztetett lépéseire van szükség 
a kereslet ismételt növekedéséig.

GMO mentes takarmány előállítás 
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft-nél.
Dr. Fábián János Ph.D. K+F igazgató, 
Lajtos Lajos értékesítési igazgató
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Dr. Fábián János előadásukban értelmezte, hogy mit is 
tekintünk napjainkban GMO-nak, áttekintette a technológia 
alkalmazásának területeit a növénytermesztésben és 
a takarmányipar számára hasznosítható alapanyagok körét, 
melyek közül a legjelentősebb az elsősorban dél-amerikai 
eredetű extrahált szójadara. A világon jelenleg termelt szója, 
gyapot, kukorica, repce vetésterületének 30-80%-án GMO 
növények termesztése folyik. A GM növények vetésterülete 

leginkább Észak és- Dél Amerikában, Ázsiában (Kína, India) 
válik egyre meghatározóbbá.
Összefoglalta az érveket és az ellenérveket a témában: 
az elfogadók és ellenzők csoportja megosztja 
a véleményalkotókat mind a szakértők, mind a fogyasztók 
táborában.
A Bonafarm csoport jelentős stratégiai lépésre szánta rá 
magát a tavalyi évben. Ennek fontos állomásai a takarmány 
ágazat számára is jelentős megvalósítandó feladatokat 
jelentenek: a második negyedévben megtörténik a GMO 
mentes szójababból az első tétel extrahált dara legyártása, 
melynek a kijelölt keverőkben történő felhasználásával 
megindul a GMO-mentes takarmány előállítás. A folyamat 
végeredményeként a cél 2017-ben megjelenni az élelmiszer 
piacon a csoport által GMO-mentes takarmánnyal 
felnevelt, jó minőségű alapanyagból készült GMO-mentes 
élelmiszerekkel.

Tejelő tehenek fehérje ellátásának időszerű kérdései
– a védett fehérjék szerepe.
Dr. Tóth Tamás egyetemi docens, 
intézetvezető-helyettes,
Kaposvári Egyetem

Dr. Tóth Tamás rendszeresen visszatérő vendég előadója 
rendezvényeinknek. Előadásában a fehérje ellátás, azon 
belül a tejelő tehenek védett fehérje igényeiről és azok 
kielégítéséről beszélt. Áttekintette a takarmányfehérje 
bendőbeli és vékonybélben történő lebontásának 
állomásait.
Utalt rá, hogy nem elég a takarmány alapanyagok bendőbeli 
lebomlásának arányát ismernünk, a helyes adag összeállítás 
során figyelnünk kell a fehérje komponensek lebomlásának 
sebességére is.
Bemutatta, hogy a fehérje ellátottság megkerülhetetlen 
kérdése a szénhidrát forgalom és a két rendszer egymással 
szinkronban történő működése.
Előadásában áttekintette a nagytejű tehenek számára 
oly fontos védett fehérjék előállítási lehetőségeit és 
felhasználási területeit, ezzel kiváló felvezetést adva 
a következő előadáshoz.

„ Újabb csúcsokra törünk” 
Szarvasmarha Road Show rendezvény
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A Soyzin védett fullfat szója fejlesztésének lépései, 
további elképzelések.
Dr. Tanai Attila fejlesztő mérnök, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Kollégánk előadásában megállapította, hogy a hazai 
szójadara felhasználás döntő mértékben dél-amerikai 
eredetű és ezzel együtt GMO tartalma is egyértelmű. 
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. előtt álló feladatok 
teljesítésével összhangban a tejelő telepek számára is 
megfelelő alternatívát kíván nyújtani a fehérje és védett 
fehérje ellátás GMO-mentes megoldására. A fejlesztési 
munka során kiváló működésű és költséghatékony 
megoldások születtek: Soyzin (szójabab eredetű), Soyzex 

(extrahált szójadara eredetű) védett fehérje takarmányok. 
A termékek 70%-os by-pass hányadán kívül meg kell 
említeni kiváló vékonybélbeli emészthetőségüket.
A megvalósult fejlesztések hozzájárulnak ahhoz, hogy 
partnereink igényeit GMO-mentes takarmányokkal tudjuk 
kielégíteni.

Partnereink eredményei, telepi megoldások, lehetőségek.
Halász Róbert szarvasmarha szaktanácsadó,
Éliás Dávid vezető szarvasmarha szaktanácsadó,
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Szaktanácsadó kollégáink büszkeséggel mutatták be 
élenjáró partnereink telepi eredményeit. Tavaly nyár óta 
elkezdődött a Soyzin telepi alkalmazása. Azóta eltelt 
időben legtöbb partnerünk kipróbálta és elkezdte ennek 
a sikeres terméknek a használatát. A termelés emelésén 
kívül jellemző a telepek eredményeire a stabil tejzsírtar- 
talom is. A jelenlegi eredmények mellett nagyon fontos 
a költséghatékony termelés, mely a Soyzin alkalmazásával szintén 
megvalósítható, a takarmányozási költségek csökkenthetőek. 
A Bábolna Takarmány Kft. értékesítési akciót hirdet a termék 
elterjedésének elősegítésére, melynek részleteiről a vállalat 
értékesítői szolgálnak bővebb információval.

Egy tejtermelő vállalkozás evolúciója 
a talpon maradás érdekében.
Mélykúti Tibor ügyvezető igazgató, 
Agrár-Ker Kft. Csanádpalota

A cég ügyvezetője áttekintette a korábbi szövetkezetből 
történő átalakulást követő változásokat a Kft. életében. 
A jelenlegi működésüket meghatározó tényezők közül 
a legfontosabbnak a hatékonyság és nyereségességre 
való törekvés volt. A konkrét lépések közül ezen az úton 
az állomány méretének növelését és a fajlagos termelés jelentős 
emelését említette meg. A fejlődéshez elengedhetetlen volt, 
hogy fejlesszék tömegtakarmány betakarító gépsorukat és 
megteremtsék a kultúráját a minőségi takarmány előállításnak. 
Ennek keretében átalakították a vetésszerkezetüket, 
a lucerna mellett előtérbe került a rozs és az olaszperje, mint 
a szenázs készítés alapanyaga. A kukorica szilázs betakarítását 
bérmunkában oldják meg, míg a szenázsokat saját maguk készítik.  
2015-ben elnyerték az „Év lucerna szenázsa” díjat, melyet  
az ÁT Kft.  alapított.
A folyamatos fejlesztések a jelenlegi helyzetben a túlélést 
szolgálják, a tejár rendeződése után eredményesen 
szeretnének gazdálkodni, mert hosszútávon gondolkodnak 
a tejtermelés fenntartásában.

A tejelő tehenek cukor ellátásának aktuális kérdései.
Dr. Orosz Szilvia Ph.D. igazgató,
ÁT Kft. Takarmányanalitika Laboratórium, Gödöllő

Dr. Orosz Szilvia a téma szakavatott szakértője 
Magyarországon, előadásában kitért a cukor kiegészítés 
fontosságára a tejelő tehenek szárazanyag felvételében, 
a takarmány adag fehérjetartalmának hasznosulására. 
A cukrok alkalmazása napjaink takarmányozásában 
nem mindig kapja meg az őt megillető helyet, holott 
ez a táplálóanyag esszenciális az állatok számára és 
különösen fontos a bendőbeli mikroba populáció 
megfelelő működéséhez. Kapcsolódott Dr. Tóth Tamás 
megállapításaihoz: a cukrok és fehérjék helyes etetése 
a bendőbeli energia-fehérje egyensúly megteremtésének 
elengedhetetlen feltétele.
A szenázsok betakarításának kezdetén a technológiai elemek 
áttekintésével útmutatást adott a tömegtakarmányok 
természetes cukortartalmának megőrzésére is.

A cukor bevitel lehetőségei, 
a termékfejlesztésünk újabb eredményei.
Dr. Tanai Attila fejlesztő mérnök, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Fejlesztő kollégánk záró előadásában további sikeres 
fejlesztésekről tudott beszámolni. Ezzel a megfelelő 
cukorbevitel megvalósítását célzó termékek cégünknél 
elérhetőek már nem csak a hagyományos folyékony 
formában, hanem legújabb termékeink Mela-Pro Dry 

néven szilárd formában is.
A cukrok elsősorban a bendőmikrobák táplálására 
szolgálnak, de bendővédett formában a tehén energia- 
hiányos állapotát is hivatottak mérsékelni. Ferti plusz 
termékünk alkalmas a tehén vércukorszintjének emelésére, 
speciális mikrokapszulázott EPA és DHA tartalma 
következtében javítja az ovulációt és kifejezettebbé teszi 
az ivarzás tüneteit, illetve csökkenti az embrió elhalás mértékét.

A szarvasmarha takarmányozási napon megjelent jelentős 
számú vendég jól jelezte a témaválasztás fontosságát és 
időszerűségét. Az előadások alatt tapasztalható figyelem, 
a pozitív visszajelzések alapján az idei évben is sikeres 
rendezvényt tudhatunk magunk mögött és találkozunk 
jövőre is!
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IMPRESSZUM A Szakma Lapja – A Szakma kapja

Kiadja: 

Grafika: Sajtószemle: Nyomda: 

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők:

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők: 

Vezető szarvasmarha szaktanácsadó: Szaktanácsadók:

FULL FAT SZÓJA ALAPÚ
VÉDETT FEHÉRJE- ÉS ZSÍRFORRÁS

Beltartalmi paraméterek
Szárazanyag % 88,00

NEl MJ/kg 9,70

Nyersfehérje % 33,00

Nyerszsír % 19,00

Nyersrost % 5,50

Nyershamu % 5,20

 70% UDP hányad

 14g védett zsír 100g termékben

 Kíméletes gyártástechnológia

 Kiváló posztruminális emészthetőség

 GMO mentes alapanyag

 Kedvező ár/érték arány

Az intenzíven termelő tehenek egyre növekvő tejtermelése szükségszerűen megnöveli a védett fehérje-
források használatát az adagban. Mára már számos kémiai, fi zikai és kombinált kezelési eljárással készült 
termék elérhető a piacon, ugyanakkor a tudomány és technológia segítségével mégis lehetőségünk nyílt 
a legjobbak között is kiemelkedőt alkotni.

A SOYZIN GMO-mentes magyar szójából előállított védett fehérje- és zsírforrás. A kidolgozásra került 
kíméletes gyártástechnológiának köszönhetően 70%-os UDP* hányada mellett (nyersfehérjére vonat-
koztatva) kiváló, 98%-ot meghaladó valódi emészthetőséggel** rendelkezik.

Vizsgálati eredményeink alapján a SOYZIN-ben lévő telítetlen zsírsavak 
jelentős része áthalad a bendőn anélkül, hogy előfordulnának a telítet-
len zsírsavak etetésével járó olyan negatív hatások, mint pl.: a tejzsír-
depresszió. Ennek köszönhetően nemcsak az egyes telítetlen zsírsavak 
kedvező élettani hatásaival számolhatunk (javuló kondíció, erősebb im-
munrendszer, javuló szaporodásbiológiai eredmények) de a SOYZIN 
etetésével csökkenthető az adagban használt védett zsírok aránya is.

* 8%/óra bendőn történő áthaladási sebességgel számolva.
** A „mobil bag” módszerrel megállapított fehérje emészthetőség lényegét tekintve a valódi 
fehérje emészthetőséget fejezi ki. Számszerűleg azért nagyobb a takarmányozási tábláza-
tokban található látszólagos fehérje emésztési együtthatónál, mert nem terheli az endogén 
nitrogén veszteség.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu
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