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A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. elsődleges célja, hogy 
ne csupán beszállítója, hanem hosszú távú, megbízható 
szolgáltatója legyen partnereinek. Cégünk meghatározó 
szereplője a magyar takarmánypiacnak, termékeink közt 
premixeket, koncentrátumokat, keveréktakarmányokat, 
takarmány-kiegészítőket kínálunk, magas szintű 
kereskedelmi és logisztikai szolgáltatásokkal kiegészítve. 

– A mai eseményt olyan információkkal és tapasztalatokkal 
szeretnénk fűszerezni, ami hosszútávon Önöket is arra 
motiválja, hogy együtt közös sikereket érjünk el, illetve  
az ágazattól teljesen független, olyan civil emberek 
élettörténetét is meghallgatnánk, akik érdekesek lehetnek 
számunkra, és példát mutatnak mind életvitelükkel, mind 
szakmai sikereikkel – mondta köszöntőjében Lajtos Lajos 
értékesítési igazgató.  

Lengl Tamás ügyvezető előadásában beszélt az eddig 
bevezetett újításokról, újdonságokról pl. a járatértesítő sms 
küldéséről, mellyel jelezni tudjuk a takarmány elindulását  
az üzemből a kereskedő felé, központi rendelésfelvételről és 
számlázásról, felhívta a figyelmet a kft. jövőbeni nagyobb 
változásaira. Többek között arra, hogy 1-2 hónapon belül 
minden egyes terméket vonalkóddal látunk el, illetve egy 
újabb, fejlettebb informatikai készlettervező rendszert is 
bevezetünk a zsákos termékek kiszolgálásának könnyítésére. 

– Büszkén mondhatom, hogy hazánkban, az ágazatban 
egyedüliként másfél éve kifejlesztettünk egy saját kalibrációt 
a hozzánk beérkező alapanyagok (búza, kukorica, árpa...) 
minőségi paramétereire – hangsúlyozta Lengl Tamás. 

A rendezvény következő előadója Dr. Potori Norbert,  
az Agrárgazdasági Kutató Intézet kutatási igazgatója volt.  
A téma aktualitását a folyamatban lévő szabadkereskedelmi 
tárgyalásokról szóló viták adták az USA és az EU között. 

Az előadó politikai felhangok nélkül, közgazdasági és 
kereskedelmi szempontok alapján próbált a hallgatóságnak 
eligazodást nyújtani a kérdésben.

A Csendes-óceáni Partnerségi megállapodás nyélbe 
ütése miatt az EU-nak erősebb érdeke fűződik az USA-val 
megkötendő szabadkereskedelmi egyezményhez, mint 
fordítva. Az orosz embargó meghosszabbítása nem 
véletlen: Oroszország mindent elkövet, hogy minél több 
élelmiszerből önellátó legyen. Nagyon sok terméknek, 
amely az EU tagországaiból az orosz piacra került, máshol kell 
vevőt találni. Csökken az ázsiai térség, köztük Kína gazdasági 
növekedése, ami kihat az élelmiszerek kereskedelmére,  
a bővülés üteme elmarad a várakozásoktól, ezért is fontos, 
hogy a kereskedelmi korlátokat más piacokon megpróbálják 
lebontani. Kétségtelen, hogy a piacvédelem minden 
országban erősebb a feldolgozott termékek esetében, 
mint az alapanyagoknál. A nem tarifális (nem vám jellegű) 
kereskedelmi akadályok sok esetben csak kemény tárgyalások 
árán oldhatóak fel. Itt gondolni kell az egyes országok eltérő 
humán-, állat- és növény-egészségügyi előírásaira. Jelentős 
eltérés a két kontinens között például, hogy az élelmiszerek 
előállítása során az EU a gyártási folyamatokat szabályozza, 
míg az USA a végtermék ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt. 
Szintén fel kell oldani a tárgyalások során a védett földrajzi 
nevekből adódó érdekellentéteket is. Dr. Potori előadása 
második felében globális terménypiaci hatásokról és 
kilátásokról beszélt. A Világ legnagyobb búza exportőre 
az EU a 2015/2016. gazdasági évben: az Európai Bizottság 
adatai szerint 31,15 millió tonna búza harmadik országokba 

Törjünk együtt a csúcsra!

2016. szeptember 9-én tartottuk hagyományos 

országos partnertalálkozónkat, „A Szakma Napja” 

című rendezvényünket. A korábbi évek 

„gyakorlatából” merítve a szakmáról, a partner- 

kapcsolatok elmélyítéséről, a közös munka 

„érzéséről” szólt a rendezvény, ahol a jövőről, 

terveinkről is beszámoltunk. A tradícióhoz hűen 

idei évben is átadtuk a termelési- és életmű díjakat. 

Az elégedettség egy másik vetületéről beszélt 

meghívott vendégként Klein Dávid hegymászó, aki  

a csúcs meghódításáról, a valóban „csúcs ez az érzés”-

nek a hátteréről, a felkészülésről, a teljesítményről is 

mesélt, kihangsúlyozva, hogy minden jó teljesítmény 

mögött csapat/csapatok vannak, akik ugyanúgy 

dolgoznak, tesznek a sikerért.
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történő kivitelére született kötés. Az árpa globális export 
piacán is az EU tagországok az elsők 10,1 millió tonnával. 
Kukoricából Európa messze nem önellátó, 13,16 millió tonna 
kukorica behozatalára születtek kötések a 2016. június  
30-ával zárult gazdasági évben. A gabonapiac szempontjából 
a fő konkurens Ukrajna és Oroszország, utóbbi a 2016/2017. 
gazdasági évben a búzapiacon előreláthatóan át is veszi  
a globális vezető szerepet.

Nincs mindig katarzis a csúcson…

Ábel Anita műsorvezető, színésznő a nap vendégével, Klein 
Dávid hegymászóval beszélgetett, aki egyedüli magyarként 
májusban meghódította a 8091 méter magas Annapurnát 
és fejében már megvan a következő nagy kihívás, mely nem 
más, mint a Karakorum – Himalája 2-es számú csúcsa, a K2. 

„Szerintem a mászásnak nem az a lényege, hogy az életünk 
túlzott kockáztatásával felérjünk a csúcsra, hanem hogy egy 
nehéz és szép célt teljesítsünk. Minden veszélyfaktort persze 
nem lehet kiiktatni, de arra törekszem, hogy minimalizáljam  
a tragédia, és maximalizáljam a siker lehetőségét.” (Klein Dávid) 

A fenti idézet átfogóan tükrözi cégünk szakmai múltját, 
jelenét és jövőjét. Több száz fős csapattal arra törekszünk, 
hogy mint egy hegymászó az „alaptábortól” kiindulva 
a „hegycsúcsig” a partnerek, vásárlók összes felmerülő 
igényét teljesítsük. 
– Valóban hajlandóak vagyunk mindent megtenni azért, 
hogy partnereink szintén csúcsteljesítményt érjenek el. Korrekt 
megoldásokat nyújtva kiváló minőségű takarmányt szállítunk 
és a jövőben is törjünk együtt a csúcsra! – zárta az ünnepélyt 
Lengl Tamás.
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károsodik (szaporodásbiológiai problémák).

Amiről, viszont keveset beszélünk, az nem más, mint 
az A-vitaminnak a glükoneogenezisbe betöltött közvetett 
szerepe, valamint annak kémiai formája:

A tejben lévő laktóz glükózból és β-galaktózból álló 
diszacharid, amely a természetben csak az emlősök 
tejében fordul elő. Mennyisége a tejben szemben a 
tejzsírral és tejfehérjével, viszonylag állandó. Ennek az az 
oka, hogy a tejben a tejcukornak az ozmózisos viszonyok 
szabályozásában kiemelkedő szerepe van. Miután a 
tőgy mirigyhámsejtjei a β-galaktózt is glükózból állítják 
elő, a tejcukorszintézisnek jelentős glükózigénye van.  
1 liter tejjel ürülő laktóz mennyiségének glükózigénye 72 g. 

Monogasztrikus állatok anyagcseréjében a szükséges glükóz 
mennyiség helyes takarmányozás esetén a felszívódás útján 
rendelkezésre áll. Kérődzők esetében viszont az előzőekben 
kifejtett okok miatt a glükoneogenezis segítségével kell a 
hiányzó glükóz mennyiséget előállítani.
A tejtermelésre specializált tehénfajták tejtermeléséhez 
azonban már olyan nagy mennyiségű glükózra van szükség, 
amit a tehenek csak intenzív glükoneogenezis útján tudnak 
a tejtermelés céljára előállítani. Ennek igazolására szolgáljon 
egy napi 45 liter tejet termelő tehén glükózmérlegének  
a bemutatása:

A két érték összevetéséből látható, hogy az adott tehénnek 
naponta 2.190 – 2.720 g glükózt kell a termelés céljára 
glükoneogenezis útján előállítani. A glükoneogenezishez 
a szervezetnek elsősorban 3 szénatomos glükóz- 
prekurzorokra van szüksége. Ilyenek a propionát, a glicerin 
és a laktát. Ezekből oxálecetsav segítségével közvetlenül 
képződhet glükóz. 

A zavartalan glükoneogenezisnek a folyamathoz szükséges 
prekurzorok jelenlétén túlmenően az is fontos feltétele, 
hogy elegendő oxálecetsav álljon az anyagforgalomban 
rendelkezésre, tekintettel arra, hogy a zsírbontás 
termékeinek oxidálásához is oxálecetsavra van szükség. 
Tehát a glükoneogenezis csak akkor lesz zavartalan, ha 
a zsírtartalékok lebontását mérsékelni tudjuk. Ennek 
előfeltétele, hogy az „anyuka” un. „tenyészkondíciós” 

Vitaminok azok a kis molekulatömegű, szerves táplálkozási, 
illetve takarmányozási tényezők, amelyek az élőlények 
számára létfontosságúak. Ez abban nyilvánul meg, hogy  
az anyagcsere-folyamatok meghatározott enzimjeit, 
hormonjait katalizálják. Ebből kifolyólag a különböző 
vitaminhiány tünetek szoros kapcsolatban vannak 
a hiányzó vitamin által aktivált enzimek, hormonok 
működésének csökkenésével. Ez az A-vitamin esetében 
sincs másképp. Nagyon fontos, hogy az A-vitamin 
ellátásról a laktáció folyamán, megfelelő mennyiségben 
és formában gondoskodjunk. Ez hatványozottan érvényes 
a laktáció első fázisában, ugyanis az ellést követően  
a tejtermelés lineáris emelkedésével párhuzamosan  
a tehén szervezete fiziológiásan negatív energia balanszba 
kerül. Ebben az időszakban nagyon fontos, hogy  
az élettanilag elkerülhetetlen testtömeg csökkenésből 
származó ketonanyagok semlegesítése csak mérsékelt 
vetélytársa legyen a termelés szempontjából oly fontos 
glükoneogenezisnek.

Néhány általános és alapvető gondolat a szarvasmarha 
A-vitamin ellátottságához: 

 
 igénye által meghatározott mértékig nem képes, ami igaz 
 a D és E-vitaminra is.

 
 provitaminjai, a karotinoidok.  

 
 karotinoidok enzimatikus úton A-vitaminná alakulnak.

 
 a hatásfoka rendkívül gyenge – szarvasmarha esetében 
 1 mg β-karotinból mindössze 0,12 mg A-vitamin képződik!

 
 tárolás során akár 80-90%-kal is csökken!

 
 az intenzív anyagcsere következtében megfelelő 
 A-vitamin kiegészítésről kell gondoskodni.

Az előbbi alapvető gondolatokat követően összefoglalom 
azokat a legfontosabb klinikai tüneteket, valamint a tehén 
szervezetében bekövetkező negatív változásokat, ami  
a hiányos A-vitamin ellátásból fakadhat:

 
 megrepedése,

 
 traktusban csökken a táplálóanyagok felszívódása  
 (hasmenés, hurut),

 
 (bronchitisz, kruppos tüdőgyulladás),

Zavart szenved a vesetubulushám működése (vesegyulladás, 
 vesekőképződés),

 
a  fertőzésekkel szemben fogékonyabbak, 

Ár-érték alapú döntés: 

A-vitamin és az intenzív tejtermelés

Napi glükóz szükséglet

– 45 liter tejjel leadott tejcukor előállításához szükséges glükóz 3.240 g

– Agy és idegrendszer működéséhez szükséges glükóz 500 g

Összes glükózigény 3.740 g

– Átlagos felszívódás a vékonybélből 500 -1.000 g

– Vérplazma és máj glükózkészlete 520 -550 g

Rendelkezésre áll: 1.020 – 1.550 g
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állapotba elljen be, valamint borjadzást követően a laktáció 
első harmadában a tehén is megfelelő energia ellátásban 
részesüljön. Abban az esetben, ha a tehén glükoneogenezis 
útján nem tudja a tejcukorszintézishez szükséges glükózt 
előállítani, csökkenteni kénytelen tejtermelését, ugyanis 
a tejcukor mennyisége határozza meg a tej ozmotikus 
viszonyait, így a tehén nem tud kisebb tejcukortartalmú 
tejet termelni.

A-vitamin és a glükoneogenezis: 
Mellékvesekéreg által termelt glükokortikoidok a kortizol és  
a kortikoszteron.  Fő hatásukat nevükből adódóan 
a szénhidrát-anyagcserében fejtik ki. A kortizol  
a glükoneogenezis kulcshormonja, azaz segíti  
az aminosavaknak (alanin, leucin, glutamin) és más 
glükogenetikus anyagoknak (tejsav, propionátok, 
glicerin) glükózzá, majd glükogénné való átépülését. 
Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy gátolja a glükolízis 
folyamatát, viszont serkenti a proteolízist. Így a fokozott 
fehérjebontás következtében felszabaduló aminosavakat 
dez-, illetve transzaminálás révén a máj be tudja kapcsolni 
a glükoneogenezisbe. A kortizol a zsíranyagcserére 
is katabolikus hatású, így a vérben megemelkedik  
az FFA-koncentráció. Ez azt eredményezi, hogy éhezéskor 
vagy stressz során a sejtek energiaszükségletüket  
a zsírsavakból, nem pedig a glükózból fedezik. 

Abban az esetben, ha az A-vitamin ellátás mennyisége 
és formája nem a termelési szinthez igazodik, akkor  
a mellékvesekéreg el kezd fokozatosan sorvadni, ennek 
következtében az általa termelt hormonok (kortizol, 
kortikoszteron) szintje a véráramban intenzíven csökken. 
Tehát ezért is indokolt, hogy az A-vitamin ellátás  
a nagytermelésű tehenek szükségletéhez, azaz glükóz-
igényéhez igazodjon. Szakember kollégáim és jómagam 
tapasztalata alapján az alábbi táblázatban összefoglaltuk, 
hogy bizonyos termelési szinthez igazodva mennyi 
hozzáadott A-vitamint tartunk indokoltnak naponta:

A Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. az általa összeállított 
és forgalomba hozott takarmány-kiegészítők esetében nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy a termelési szinthez igazodva 
az A-vitamin megfelelő mennyiségben és formában 
szerepeljen szarvasmarha komplett premixeinkben (KSZP). 
Ezen belül figyelembe vesszük azokat a kutatási és kísérleti 
eredményeket, amelyek azt vizsgálták, hogy az előgyomrok 
fermentációja során az A-vitamin hány százaléka bomlik 
el. Az így elbomló A-vitamin mennyiségében igen nagy 
szórás mutatkozik (20-60 %). A TMR összetétele ezt nagy 
mértékben befolyásolhatja. Minél abrakosabb a TMR, 

annál inkább növekszik az előgyomrokban lebomló 
A-vitamin hányad. Ezek alapján az általunk forgalmazott 
premixekben szereplő A-vitamin jelentős hányada védett 
formában van jelen. Az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy 
néhány komplett premixünk a megfelelő technológiai 
leírás betartásával hogyan is elégíti ki a tehenek A-vitamin 
szükségletét:

Az olvasó természetesen okkal teheti fel a kérdést, 
hogy a cikk írójaként a jelenlegi tejpiaci helyzet dacára  
a takarmányozás témakörében miért is foglalkozom egy ilyen 
látszólag kevésbé fontos témakörrel. Azt kell mondanom, 
hogy a kérdésfeltevés akár jogos is lehet, de próbáljuk meg 
mindezt egy kicsit komplexebb szemszögből vizsgálni. Ha 
ezt megtesszük, akkor „tankönyvízűen” egy olyan alapvető 
megállapítás jut eszünkbe, ami így szól: tenyészetünk 
genetikai képességének kibontakoztatása érdekében  
az ott termelő egyedek számára megfelelő környezetet kell 
biztosítani. 
Mi is a megfelelő környezet? Ha ezt nekem, mint 
állattenyésztő, egy mondatban kellene megfogalmazni, 
akkor Magyarország tekintetében és tejtermelés 
vonatkozásában így szólna. 
A Kárpát-medence változó mikroklímáját szem előtt tartva,  
a már meglévő tartástechnológia folyamatos 
felülvizsgálatával és korszerűsítésével olyan agrotechnológia 
megválasztása, ami az adott mikroklímán, a rendelkezésre 
álló erőforrások (szántóföld, kaszáló, legelő…) egy hektárjára 
vetítve a lehető legnagyobb táplálóanyag-mennyiséget 
tudja biztosítani a tejelőállomány részére annak érdekében, 
hogy 1 liter tej megtermelése ökonómiailag kedvezőbb 
legyen. 
Azt gondolom, hogy a megközelítés igen komplex és igaz.  
Legyen szó száraz, vagy csapadékos évről. Száraz vagy 
csapadékos év ide vagy oda, ilyen tejár vagy olyan tejár, 
minden tenyésztő használ valamilyen ásványianyag és 
vitamin kiegészítőt. Éppen ezért adott termék használata 
előtt érdeklődj, informálódj! Csupán 1 egységnyi termék 
ára ne alapozza meg döntésedet, mindig ár-érték alapon 
dönts, még akkor is, ha havi likviditásod szűkebbre van 
szabva. Döntésed során mindig jusson eszedbe, hogy saját 
otthonod gazdaságosabb működtetése érdekében szintén 
ár-érték alapon hozol döntést. Köszönöm, hogy eme pár 
sort elolvastad, valamint bátran fordulj hozzám illetve 
kollégáimhoz bizalommal!

 Halász Róbert
szarvasmarha szaktanácsadó

  nyugat és észak-dunántúli régió

Laktációs termelési szint (liter) Napi A vitamin igény (NE/tehén)

7.500 - 8.500 165.000 - 175.000

8.500 - 9.500 175.000 - 185.000

9.500 -10.500 185.000 - 195.000

10.500 - 11.500 195.000 - 205.000

11.500 - 12.500 205.000 - 215.000

12.500 - 13.500 215.000 - 225.000
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2016 augusztusában egy kellemes nyári délutánon ültünk le beszélgetni Szentesen az Árpád Agrár 

Zrt.-nél Dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgatóval és munkatársaival, hogy értékeljük a cégek között  

a 2000-es évek elejétől fennálló üzleti kapcsolat értékeit. A jelenlegi helyzetben mindkét vállalat életére jelentős 

hatással vannak a mezőgazdaság általános szerkezeti problémái, illetve a tejpiaci helyzetből adódó kedvezőtlen 

termelési kilátások. Ennek ellenére a kötetlen beszélgetést inkább kedélyesre terveztük és az elmúlt évek fontos 

állomásai mellett leginkább a pozitív élményeket igyekeztünk feleleveníteni.

Mind a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., mind  
a szentesi Árpád Agrár Zrt. életében az elmúlt évtizedek 
meghatározó jellegű változásokat hoztak. Megváltozott 
mind a tulajdonosi szerkezet és emellett a működési 
forma is. Elsőként röviden a cég bemutatására kértem 
az elnök urat. A történeti áttekintés keretében Dr. Csikai 
Miklós hangsúlyozta, hogy egy cég életében a saját 
adottságainak ismerete és azok megfelelő felhasználása 
kulcsfontosságú. A szentesi kertészek első szövetkezetüket 
1957-ben alapították, majd 1960-ban megalakult a Szentesi 
Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet. A térség hagyományai 
még az 1800-as évek végére datálódnak, amikor 1875-ben 
megjelentek az első bolgár kertészek a térségben 
és magukkal hozták a kertészeti termelés kultúráját.  
A helybeliek is hamarosan elsajátították az új módszereket. 
A melegágyi palántanevelés, a növények táblás termesztése, 
az árasztásos, majd később a bakhátas öntözés elterjedése 
jelentős előnyöket jelentett a zöldségfélék korai piacra 
kerülésében. A második világháborút követően az 50-es 
évektől kezdődően a zöldségtermesztés jelentősége tovább 
nőtt. 

További jelentős fejlődést eredményezett a gazdálkodásban, 
amikor 1964-ben elkészült a szövetkezet első termálkútja.  
A termálvíz hasznosítására 1968-ban elkészült az első 
üvegház, majd 1972-ben befejeződött a ma már réginek 
nevezett 6,5 ha-os üvegház telep építése.

„Fejleszteni vagy eltűnni a piacról…”

Napjainkban az Árpád Agrár Zrt. kiaknázva másik jelentős 
adottságát, a termálvizet, Magyarország egyik legnagyobb 
zöldséghajtató vállalkozásává fejlődőtt. A termálvízzel fűtött 
kertészetek között Európában a legnagyobb méretűek.  
Az elnök úr elmondta a beszélgetés során, hogy a jelenlegi 
üzemméret az alábbi néhány számmal jellemezhető: 
kertészeti tevékenységük közel 40ha-on zajlik, melyből  
5,5ha a palántanevelést szolgálja. Az üvegházak és 
fóliasátrak fűtésére 20 kútból nyerik a termálvizet. A paprikát, 
paradicsomot, uborkát a DélKerTÉSZ Tész-en keresztül 
értékesítik és szinte az év teljes egészében találkozhatunk 
termékeikkel a boltok a polcain.
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Az innováció, a fejlesztések és a beruházások folyamatosak 
voltak a cég több mint fél évszádos történetében. 2015-ben 
kezdtek el egy újabb beruházást, teljesen önerőből, 
pályázati pénzek nélkül megvalósítani, a gazdaság 
szegvári egységében. A 2,3 ha-os üvegház és a terveikben 
szereplő további fejlesztések az elnök úr elmondása 
szerint már nem a méret további növelését, hanem az 
időközben elavult épületeik leváltását, a legmodernebb, 
világszínvonalú technológia beépítésével egyértelműen 
a versenyképesség növelését célozzák meg. Az újonnan 
épített és a később építendő üvegházakat a meglévő 
termálkutak energiájára alapozzák, azonban az új, nagy 
légterű, modern épületek energiaigénye mintegy 50%-kal 
alacsonyabb a korábbiaknál, ugyanakkor az elérhető hozam 
a kétszeresére emelkedik majd.

A vállalat életében a zöldséghajtatás mellett évi 30 millió 
darabos nagyságrenddel szerepel a palántanevelés, melyre 
az jellemző, hogy a saját igényükön túl mintegy 1000 kisebb-
nagyobb kertészet szaporítóanyag beszállítói is egyben.

A címben is olvasható idézetet Dr. Csikai Miklós első 
hollandiai tanulmányútja idején ismerte meg és tette 
magáévá. A beszélgetés során elmondta, hogy a fejlesztések 
pályafutása során elsődleges prioritást élveztek és azokban 
az időszakokban sem szüneteltek, amikor lehívható pályázati 
pénzek nem álltak ehhez rendelkezésre. A kertészeti ágazat 
után áttértünk a szarvasmarha ágazattal kapcsolatos 
eredmények és aktualitások megbeszélésére, mely téma 
szintén nem szűkölködött a fejlesztésekben az elmúlt 
évek tekintetében. 2013-at követően az ágazat jelentős 

fajlagos hozamnövekedést produkált, mely elsősorban 
az 1 tehénre jutó termelt tej és árutej mennyiségének 
növekedésében mutatkozott meg. Míg a 2010-es évek elején 
a fajlagos árutej 7.500 liter/tehén szinten stagnált, addig 3 év 
alatt először az állomány a 8.000 litert haladta meg, jelenleg 
pedig már az éves 9.000 literes fajlag elérésére tör.

Kellerné Mencser Mária a szarvasmarha ágazat vezetője 
az egység ismertetése során beszámolt a konkrét 
eredményeikről. Az idei évben folyamatosan 600 db feletti 
tehénlétszámmal dolgoztak, mely a telep méreteihez képest 
magasnak mondható. A tehenek esetében 32–34% közötti 
selejtezés jellemzi az állományt az elmúlt években, melyben 
2–4%-os mértékű az elhullás. A borjak és növendékek 
felnevelése során a teljes időszakban a szaporulatra 
vetítve a felnevelési veszteségek 6–8% között alakultak az 
elmúlt időszakban. Partnereink részére szolgáltatásként 
biztosítjuk Csókás András menedzsment diagnosztika 
szolgáltatását, valamint a telep is részt vesz a Korrigált 

Életteljesítmény Program által létrehozott versenyben, 
melynek helyezettjeit a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

évente díjazza.

A telep eredményei alapján az idei évben a publikus értékeket 
elérő mezőny első felében helyezkedik el. A tejtermelés 
emelkedése mellett nagyon kedvező tejbeltartalmi értékeket 
produkál az állomány: a 2015-ben termelt tej zsírtartalma 
3,99%, míg fehérjetartalma 3,28% volt. A megtermelt tejet 
az Alföldi Tej Kft. felé értékesítik saját bolthálózatuk mellett. 
Kellerné véleménye szerint az elmúlt évek felgyorsult 

fejlődése, ami a hozamok emelkedésében megmutatkozik 
több tényezőre vezethető vissza, de a legtöbb esetben ezek 
is a fejlesztések eredményeinek tekinthetők.

Elsőként említette a 2013 decemberében beüzemelt 2x16 

állásos parallel rendszerű, gyorskiengedős fejőházat, 
mely a környék legmodernebb ilyen létesítménye.  
A fejőházban is van szerepe a termálvíznek: a padozatban 
padlófűtés került beépítésre, az emberek és állatok feje felett 
pedig termo ventilátor üzemel. A régi fejőházhoz viszonyítva 
csökkent a fejési idő, mely nem csak azt eredményezte, hogy 
a munkabérköltséget tudták csökkenteni, hanem az állatok 
pihenő ideje is növekedett. A rövidebb fejési idő és a beépített 
kehelyvisszamosó berendezés miatt higiénikusabb fejési 

munka mindenképpen emelte a hatékonyságot és döntően 
hozzájárult a hozamok emelkedéséhez is. Az istállókban 
változtattak a szellőzés rendszerén, nagyobb teljesítményű 
ventilátorokat helyeztek el és a párásító berendezést is 
kicserélték. A tehénkomfort emeléséhez a takarmányozás 
terén is hozzájárultak azzal, hogy az elmúlt években a szálas 
takarmány egy része tető alá került, illetve a kazlakat fóliával 
takarják, emellett a silóterek kapacitását is emelték.

Azt már Kovács György vezérigazgató-helyettes 

mondandójából tudjuk meg, hogy a vállalat 
növénytermesztését sok negatív hatás is éri. Átlagosan 
20 AK alatti területen gazdálkodnak. Mintegy 2600 
földtulajdonossal állnak kapcsolatban, akiktől az 5000 ha-t 
meghaladó területet bérlik. A szélsőséges időjárás általában 
a klímaváltozás érzékelhető hatásaiként az extrém erős 

besugárzással és a gyakran tapasztalható aszállyal sújtja 
őket. Azokban az időszakokban amikor esik, ez rendkívül 
egyenlőtlenül történik és emiatt jelentős belvíz is elő 
szokott fordulni a területeiken. Élénken él emlékezetükben 
2014. év ősze, amikor térségükben szinte folyamatosan 
esőzött. 2014 második felében közel 1000 mm csapadékot 
kaptak. Ez természetesen jelentős nehézségeket okozott  
a kukorica és napraforgó betakarításában, illetve késleltette 
az őszi talajmunkákat és a vetéseket is. Kukoricát még 2015 
tavaszán is kényszerültek betakarítani. Így a vetések jelentős 
része alapművelés nélkül került a talajba. Ezt követően 2015 
tavaszán és nyarán extrém magas hőmérséklet mellett az 
aszály pusztított területeiken. Június és augusztus között  
39 mm csapadékot kaptak összesen. 
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Azt már Dr. Csikai Miklós teszi hozzá a fentiekhez, hogy 
amióta a földhaszonbérlet fizetési kötelezettség terheli  
a gazdálkodókat, a nehézségek ellenére sem volt 
olyan időszak, amikor a Zrt. kezdeményezte volna  
a földtulajdonosok felé a bérleti díj csökkentését, vagy 
elengedését. 

Ezen tényezők mellett elmondható, hogy az állomány 
részére a tömegtakarmányokat saját maguk termelik: 
kukoricaszilázs, lucernaszenázs és széna, valamint réti széna 
szerepel a monodiétában. A tavalyi évben először termeltek 
rozsot, melyből szenázst készítettek. A vetésforgóban 
mintegy 350 ha szója is szerepel, melynek termését  
a saját takarmányágazat által feldolgozva tudják a termelő 
tehenekkel etetni. Ezáltal a saját termésű szójával teljes 
mértékben kiváltják az import szójadarát a tehenészetben.  

A TMR készítéséhez a telepen használnak még 
gabonaféléket, extrahált darákat, melléktermékeket. Minden 
alapanyag közvetlenül a telepre kerül, a kisebb mennyiségű 
kiegészítők, komplett premix, pufferek etetését is a termelő 
csoportok részére kevert teljes takarmánykeverékbe 
történő bekeveréssel oldják meg, ami nagy figyelmet kíván  
a kivitelezés tekintetében. 

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. szállítja az állomány 
számára szükséges komplett premixeket, esetleges 

kiegészítőket, védett fehérjét. A takarmányozási 
receptúrát az állatok részére szintén szakembereink készítik.

A tejelő szarvasmarha tartás jelenéről és jövőjéről az elmúlt 
évek jelentős beruházásai miatt is komoly viták zajlottak 
a cégen belül. Számos tanácsot kaptak és véleményt 
meghallgattak, érdemes-e jelentős összegeket befektetni 
az ágazatba. Csikai úr véleménye szerint, mellyel egyet is 
lehet érteni, soha le nem dolgozható versenyhátrányban 

vagyunk a nyugat-európai termelőkkel szemben. 

Elsősorban az enyhébb atlanti klíma miatt, mely kedvez 
annak, hogy az állatok már afelnevelésük alatt is, majd 
a termelésük során is sokat tartózkodhatnak legelőn. 
Ez részben a trágyakezelésben jelent jelentős előnyt, 
másrészt atakarmányozás is jelentősen gazdaságosabb.

Ennek ellenére elmondta, hogy Szentesen a tejelő 
tehéntartásnakvolt, van és lesz is jövője, melynek oka  
az általa többször is hangsúlyozott hosszú távú gondolkodás, 
melynek a mezőgazdaságban is érvényesülniekell. A másik 
általa említett fontos érv, a több lábon állás stratégiája 
melynek helyességéről meg van győződve. Régen  
a szarvasmarha azért volt szükséges a szövetkezet életében, 
mert a melegágyi termesztésben a fűtést a trágyával tudták 
megoldani. Jelenleg nem elhanyagolható a szerves- és 
hatóanyag-tartalma. A társaság által művelt területekből 
mintegy 2000 ha öntözött, ezek megfelelő állapotban 
tartásában különösen fontos a szerves trágya.

A vállalat eddig tárgyalt, önállóan is életképes ágazatainak 
együtt kell működnie: a kertészet a palántaneveléssel,  
a növénytermesztés és az állattenyésztés egymásra vannak 
utalva a mindennapokban. A közöttük lévő együttműködést, 
a szinergiákat kell erősíteni. De azt is el kell mondani, hogy 
a jelenlegi 63 Ft-os nyerstej felvásárlási alapárral a rendszer 
nem működtethető. Csikai úr véleménye szerint a tejtermelés 
önköltsége a hazai nagyüzemekben átlagosan 100 Ft/liter 
vagy efelett kalkulálható jelenleg. A jövedelempótló és 
egyéb rendkívüli, az ágazatot segítő támogatások ellenére 
is a termelés jelentős veszteséget állít elő nap mint nap. 

Az a gazdálkodó, akinek jelentős állománya van, istállót, 
fejőházat, trágya- és hígtrágya tárolókat épít egyértelműen 
20–25 évre kalkulál. Ezzel együtt nem tud megfelelő 
reakciókat adni arra, amikor egy év alatt több mint 
40%-kal csökkennek a felvásárlási árak. Hosszú távú és 
kiszámíthatóbb szabályozó rendszer lenne szükséges hazai 
szinten, ugyanakkor meg kell oldani az ágazat európai 
szintű válságát, mely a kvótakivezetés után alakult ki és  
az orosz-ukrán válságból adódó embargó tovább 
súlyosbított.

Szükséges lenne támogatni a hazai élelmiszerfeldolgozókat, 
közöttük a tejfeldolgozókat, melyek fölös kapacitásokkal 
rendelkeznek,  ugyanakkor sok esetben elavult 
technológiával, nem kellően hatékonyan kénytelenek 
dolgozni. 

Szentesen ezekre a problémákra sok esetben tudnának 
gyógyíreket, alkalmaznak olyan praktikákat, amelyekkel 
rövid távon átvészelhetőek a piaci zavarok, de leginkább 
az a makacs elszántság adjon erőt mindenkinek, ami Csikai 
úrból árad: „Nem adjuk fel, ne reménykedjen senki, az Árpád 
nem adja fel! Ahogy élt 56 évig, remélem még száz év lesz 
utánunk!”

Éliás Dávid Józsefné

Kelet-magyarországi értékesítési vezető, 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Éliás Dávid

vezető szarvasmarha szaktanácsadó, 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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Milyen tejpótlót válasszunk?

Születés után a borjú első tápláléka a biológiailag teljes 
értékű kolosztrum, amellyel a tápanyagokon túlmenően 
a szükséges mennyiségű immunglobulin is az állatok 
rendelkezésére áll. Bár a kolosztrum immunglobulin 
szintje, valamint az immunglobulinok felszívódásának 
hatékonysága rohamosan csökken, a születést követő 
3-5 napban javasolt a borjakat elsősorban kolosztrummal 
táplálni. A 6. naptól a tejjel, illetve a tejpótló tápszerrel 
történő táplálás időszaka következik, amely a telepi 
technológiáktól függően rendszerint 60-90 napig tart. Mivel 
fiatal állatoknál kezdetben az oltóban és a vékonybélben 
termelődő enzimek, elsősorban a renin, a laktáz és a lipáz 
működése a meghatározó, a tejpótló itatása során nem 
elég csak a táplálóanyag-tartalmat figyelembe venni,  
a tápérték forrásának, a felhasznált alapanyagoknak is külön 
figyelmet kell szentelni. Lehetőség szerint válasszunk nagy 
tejtermék hányaddal rendelkező, kifogástalanul oldódó 
terméket, amelyben a növényi fehérjék forrása csak kisebb 
arányt képvisel. Ezek közül is elsősorban a módosított 
(pl.: hidrolizált) szója vagy búza fehérjék javasolhatók.

Crémo 24/20 tejpótló kísérletek

Tejpótló tápszerrel végzett modell kísérleteinkben  
a technológiából adódóan 14 db 21 napos borjú vett 
rész (Sátorhely, Bóly Zrt.), amelyek 14,5%-os szárazanyag 
tartalomra beállított Crémo 24/20 tápszert (1. táblázat) 
kaptak választásig az alábbiak szerint:

napokon délután elektrolit oldat, a további napokon víz. 

A tejpótló tápszer mellett a borjak ad libitum granulált 
takarmányt (2. táblázat) is fogyasztottak, amelynek  
a mennyisége választásig elérte a 3 kg/borjú/ nap 
mennyiséget. Választásra a borjak átlagosan 101,93 kg-os 
testsúlyt értek el (1. ábra), így sikerült több mint 
12 kg-mal meghaladni az elvárt testtömeg- gyarapodás 
mértékét, mely eredmény alapján megállapítható, hogy 
a Crémo 24/20 tejpótló tápszer megfelel a legkorszerűbb 
borjútakarmányozási technológiák által támasztott 
elvárásoknak is.

Oraticsné Szabadkai Ivett (Bóly Zrt.)

Dr. Tanai Attila (Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.)

A borjúnevelés során alkalmazott technológiai elemek 

alapvetően befolyásolják a borjú növekedését, egészségi 

állapotát, valamint az állat későbbi teljesítményét.  

Éppen ezért a születéstől a választásig terjedő időszak 

kiemelt feladata, hogy megduplázzuk a borjú születési 

súlyát miközben az egészségügyi problémákat 

minimálisra csökkentjük.

Crémo, a borjútápszer
Fontos a jó indulás

A Crémo 24/20 borjútápszer hatása a választási
súlyok alakulására Holstein borjak esetében



10   II A SZAKMA LAPJA

A FRIESLAND CAMPINA TARTJA A TEJÁRAKAT

TheCattleSite News Desk, 26 July 2016

Hollandia - A Friesland Campina garantált nyers tej ára 

2016 augusztusára 25 Euro/100 kg tej.

Az augusztusi ár marad ugyanaz, mint az előző három 
hónapban. Az augusztusi garantált ár egy 0,39 Euro/100 kg 
negatív korrekciót foglal magában a júniusihoz képest, amit 
túl magasnak tartottak. Várható, hogy a referencia cégek 
tejárai stabilak maradnak augusztusban a júliusihoz képest.  
„A növekvő tejtermelés az EU-ban meglehetősen stabil, a 
csökkenő Közel-Keleti kereslet és az Afrikai alacsony olajárak 
ellenére,” mondta a cég. 

A MOODY’S SZERINT ANNAK ELLENÉRE, HOGY 

ÚJ-ZÉLAND BANKRENDSZERE STABIL 

A TEJÁGAZAT VESZÉLYBEN VAN

Reuters, Jul 31, 2016 8.45pm EDT and Dairy Herd Management, 

August 01, 2016

A Moody’s befektetői szolgálata azt közölte legújabb 

stabil, a tejágazat gyengélkedik és magas a lakossági 
tőkeáttételek aránya. 
„A következő 12-18 hónapban a bankok pénzügyi profilja 
egy egészséges abszolút értéken marad és összhangban 
lesz a jelenlegi értékelésükben szereplő elvárásainkkal,” 
mondta Daniel Yu a Moody’s alelnöke egy nyilatkozatában. 
Yu szerint, az alacsony tejárak és a növekvő tőkeáttétel 
jelenti a két fő kockázatot a bankok működési környezetére. 
Egészen mostanáig a tejipar jelentette az Új-Zélandi 

gazdaság húzóágazatát, körülbelül 25% exportot 

produkálva. De az árak több mint 50%-kal estek vissza 

2014 eleje óta, Kína gazdasági lassulása és a globális 

túlkínálat miatt. A termelők több mint 85%-a várhatóan 

az önköltségi szint alatt fog termelni. Korábban, a globális 

tejipari nagyvállalat a Fonterra Co-operative Group Ltd 

fenntartotta a termelő tulajdonosainak az előrejelzett 

árait a jelenlegi szezonra is, ami NZ$ 4.25 (1 NZ dollár= 

200 Ft). A kimutatások szerint már a harmadik éve tartja 

magát ez az alacsony tejár és egy becsült önköltségi 

szint alatt marad, ami körülbelül 5.28 NZ$. Yu azt mondta 

hitelfelvételének fellendülése, ami támogatja a teljes 

jelenleg rekord alacsonyan van 2,25%-on, ami végsősoron 
a lakossági hitelfelvételek jelentős növekedéséhez vezetett. 
Míg a bankok eszközminősége várhatóan csökkenni fog, 
különösen a tejágazatban. „A lakossági hitelek – melyek 
a bankok portfóliójának legnagyobb részét teszik ki –
továbbra is támogatva lesznek az alacsony kamatokkal és 
stabil foglalkoztatottsági feltételekkel. Ráadásul a központi 
bank makro felügyeleti intézkedései támogatni fogják 
az újabb hitel kihelyezéseket,” tette hozzá Yu. A Moody’s 

 
Ez a nyolc bank a teljes hitelrendszer 89%-át fedi le. 

bankrendszerre, ami 2010 szeptembere óta áll fenn. 

KÉPZÉS, HOGY JOBB TEJTERMELŐ 

MENEDZSEREKKÉ VÁLHASSUNK

Dairy Global, 14 Jul 2016

Az Aeresi Egyetem (Hollandia), a Cownexxion és a Global 

Dairy Farmers konzorciuma létrehoztak egy egyéves 

képzést a tejtermelő gazdák részére. 

A programot azért hozták létre, hogy a termelők jobbak 
legyenek egy nagy létszámú tejtermelő vállalkozás 
menedzselésében. A képzés befejezése után a résztvevők 
hatékonyabban irányítják a munkaerő gazdálkodást, 
a növelhetik a vállalkozásuk  profitját és a telepi 
menedzsment folyamatában fejleszthetik képességeiket oly 
módon, hogy a vezetés készségszintűvé válik a számukra. 
Ez az egyéves képzés egy gyakorlati menedzsmentoktatás, 
mely négy szakaszra bontható és egy ötödik fázissal 
fejeződik be. Minden szakasz, különböző technikai témákra 
összpontosít, amelyek alapvetőek ahhoz, hogy sikeresen és 
fenntarthatóan vezessünk egy tejelő tehenészetet. Minden 
periódus két hetes intenzív mesterkurzussal kezdődik, 
melyet mezőgazdasági szakértők, tejipari vezérigazgatók 
és tejipari munkacsoportok vezetnek workshopokban, 
előadásokon, kirándulásokon és gyakorlati képzéseken 
keresztül. Egy tanárral együtt, a résztvevők meghatározzák 
a vezetői céljaikat, amelyet folyamatosan elemeznek, 
igazítanak és fejlesztenek. Az oktatás után 8-10 hét 
következik a saját munkahelyükön azért, hogy a megszerzett 
elméleti tudást átültessék a gyakorlatba.
A tréning indulásának ideje, 2016 szeptember. Érdeklődés 
esetén az alábbi e-mail címen lehet jelentkezni: Ms Yvonne 
Leenders, manager Global Dairy Farmers 
gdf-manager@globaldairyfarmers.com
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AZ EU TAGORSZÁGOK AZT KÉRTÉK, HOGY 

CSÖKKENTSÉK AZ ANTIBIOTIKUMOK HASZNÁLATÁT 

AZ ÁLLATOKNÁL

TheCattleSite News Desk , 28 July 2016

EU – Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azt javasolta 

az állattartóknak, hogy a kolisztin hatóanyagtartalmú 

gyógyszereket, csak másodlagos kezelésként használják 

az állatgyógyászatban és az ilyen célú kereskedelmi 

eladásokat csökkentsék az EU területén. 

A kolisztint már több mint 50 éve használják, mind a humán, 
mind az állatgyógyászatban. A humán kezeléseknél ez 
egy utolsó lehetőségként alkalmazott hatóanyag, amellyel 
azon bakteriális fertőzéseket kezelik, amelyek rezisztensek 
más antibiotikumokra. Részben a más antibiotikumokkal 
szemben kialakult rezisztencia miatt, a kolisztin 
felhasználás növekedett az utóbbi években. Manapság ez 
az öt leggyakrabban használt hatóanyag egyike, amelyet 
az állatgyógyászatban alkalmaznak az EU-ban. Azonban 
az EMA most azt javasolja, hogy kevesebbet kellene belőle 
használni annak érdekében, hogy megőrizze hatékonyságát, 
ne alakuljon ki még több rezisztens baktérium vele szemben. 
Az Európai Bizottság azért vette napirendre a kérdést, mert 
felfedezték a kolisztin rezisztens baktériumok új működési 
mechanizmusát, amit az mcr-1 gén okoz. Az intézkedésben 
kifejtették, hogy a probléma megoldásához körülbelül 65%-kal 
csökkenteni kell a jelenlegi szintről, az állatgyógyászati 
felhasználását a kolisztinnek, EU-s szinten. A Gyógyszer 
Ügynökség szerint a kolisztin használatot nem másik 
antibiotikummal kellene helyettesíteni, hanem más módon 
elérni, hogy ne legyen szükség antibiotikum használatra. 
Példaként említették, javítani lehet az állattartás feltételeit, 
szigorítani a biosecurity rendszert a termelési ciklusok 
között és kiterjeszteni az állatok vakcinázását. 

KARNYÚJTÁSNYIRA VAGYUNK 

A TŐGYGYULLADÁS ELLENI VAKCINÁTÓL

Dairy Global, 30 Jun 2016  [Source: usherbrooke.ca]

A Sherbrooke Egyetem Kanadában és a Bayer összefogott, 

hogy kifejlesszen egy szarvasmarha masztitisz elleni 

oltóanyagot.

François Malouin a Sherbrooke Egyetem (UdeS) professzora 
több mint 7 évig fejlesztette a tőgygyulladás elleni 
vakcinát. Most a kutatást finanszírozó cég, a TransferTech 
(az UdeS része) aláírt egy licencszerződést a Bayerrel, hogy 
véglegesítse az oltóanyag kidolgozását.

A szarvasmarha masztitisz egy gyulladás a tehén 
tőgymirigyében, amelyet általában egy bakteriális fertőzés 
okoz. A leggyakrabban a Staphylococcus aureus a bűnös. 
A kórokozó, könnyen átterjed egyik tehénről a másikra 
az állományban. Rontja a perzisztenciát és krónikus 
fertőzéseket okoz, ami több hónapig is eltarthat. 
A gazdasági hatása a tejtermelésre óriási: 110 millió USA 
dollár (98,75 millió Euró) évente a kanadai Quebec 
tartományban és 400 millió dollár (359,1 millió Euró) 
Kanada szerte. François Malouin professzor és csapata 
által a Sherbrooke Egyetem Biológia Tanszékén fejlesztett 
vakcina korábban ismeretlen volt a fertőzés terjedésének 
visszaszorításában, amelyet a nagyon fertőző Staphylo- 
coccus aureus baktérium okozott. „A partnerünk a Bayernél 
azonnal felismerte a potenciált a védőoltásban”, mondta 
Malouin professzor. „Ezért a céget bevontuk a fejlesztés 
befejezésébe és lehetőség szerinti forgalmazásába 
a következő néhány évben.” Az UdeS örült a partneri 
lehetőségnek a Bayerrel, hogy előmozdítsa a masztitisz 
kutatást, amelyen sok más csapat is dolgozik világszerte. 
„Ez a vakcina ékes bizonyítéka a laboratóriumainkban 
dolgozó kutatóink minőségi munkájának,” – mondta 
Jacques Beauvais a Kutatásért, Fejlesztésért és Vállalkozói 
tevékenységért felelős alelnök a Sherbrooke-i Egyetemen. 
Ez a felfedezés nem jöhetett volna létre Céline Ster, Marianne 
Allard, és Julie Côté Gravel közreműködése nélkül (UdeS), 
a Montreáli Egyetem Állatorvos-tudományi Karának és 
az Agriculture and Agri-Food Canada tudósainak, 
különösen Pierre Lacasse, és a Canadian Bovine Mastitis 
and Milk Quality Research Network támogatása nélkül. 

HŐSTRESSZ: AZ ÉLESZTŐ ÉS 

AZ ANTIOXIDÁNSOK SEGÍTHETNEK

AllAbboutFeed News, 25 Jul 2016 

(Source: Lallemand Animal Nutrition)

Ahogy láthatjuk a klímaváltozás következményeit, 

a hőstressz egyre nagyobb problémát fog jelenteni 

a nagy tejtermelésű szarvasmarháknak. A bendőbe 

juttatott specifikus élő élesztő és az antioxidánsok 

ellensúlyozhatják a probléma káros hatásait. 

A hőstressz nagyon sok pénzébe kerülhet a tejelő- vagy 
húsmarhatartóknak, a tejtermelés esése és a testtömeg-
gyarapodás csökkenése miatt. A tejelő tehenek esetében 
a hőstressz első rövid ideig tartó hatása a tejhozam 
csökkenése, a 10-35%-os visszaesés általában elfogadott. 
Az acidózis veszélye is megnövekszik ilyenkor. 
Húsmarhák esetében az intenzív hízlalásban lévő állatok 
a legérzékenyebb a hőstresszre. A következmények, 
a megnövekedett acidózis kockázata és a takarmánybevitel 
csökkenése, azon belül alacsony rostfogyasztás, amely 
kisebb súlygyarapodáshoz és viselkedésbeli változásokhoz 
vezet. Az állattartók gyakran láthatnak kevesebb pihenő és 
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több ideges, nyugtalan állatot. Ez jól látható a hízó üszőknél, 
azok az állatok, amelyek a delelőhelyen, árnyékban voltak 
100g/nap átlagos napi többlet súlygyarapodás produkáltak, 
azokhoz képest, akik nem tudtak a tűző nap elől védelmet 
találni. Ráadásul ezek a marhák kevésbé voltak stresszesek 
és kevesebb volt a megfigyelhető hasított test hiba 
(sötét hús) vágás után. A hosszabb távú következmények 
okozhatnak egészségügyi problémákat, az immunrendszer 
hiányos működésében és/vagy a reprodukcióban,  mivel 
a hőstressz általánosan növeli a szabad gyökök számát, 
mely oxidatív stresszhez vezet. A tejelő tehenekben 
az oxidatív stressz növelheti a tőgygyulladás gyakoriságát és 
magasabb szomatikus sejtszámot eredményezhet a tejben. 
Csökkent fertilitást, megnövekedett embrióelhalást, ellés 
utáni magzatburok visszatartást és korai ellést okozhat, 
amely hatással van a borjak élősúlyára, elhullási arányára és 
egészségére is. Nyitott szájjal, a nyelv kiöltésével lihegő 

légzés, súlyos hőstresszt jelez. 

A bendőspecifikus élő élesztőt, a Saccharomyces cerevisiae 
I-1077 egy bendő módosítónak tekinthető, ami segíthet 
enyhíteni a hőstressz hatásait. Segít stabilizálni a bendő pH-t 
és fokozni a bendőben történő rost lebontását, így képes 
igazodni a hőstressz okozta kihívásokhoz. Néhány kísérlet 
sikeresnek bizonyult, mind a tejelő, mind a húsmarhák 
körében. A táplálékkiegészítőkkel való kísérletezések, 
ami egy antioxidáns kombináció, mely szerves szelént és 
elsődleges antioxidáns forrást tartalmaz, azt mutatták, 
hogy az állat teljes antioxidáns állapota (TAS) javult, ami 
40-60%-kal csökkentette a szomatikus sejtszámot, fokozta 
az immunrendszer működését (tejelő kecskék esetében 
is) és javuló húsminőségi paramétereket eredményezett 
a húsmarháknál. 

Ezen kiegészítők mellé, a fő takarmányozási ajánlások 
segíthetnek a hőstressz okozta költségek enyhítésében 
a tejelő- és húsmarha állományokban. Ezek például 
olyanokat tartalmaznak, mint megnövelt energia tartalom 
az étrendben, több keményítő vagy hozzáadott zsír az 
adagban (by pass zsír elkerüli a bendőbeli lebontást, ezért 
nem termelődik hő emésztése közben), ásványi elektrolitok 
egyensúlyára való odafigyelés (mivel a túlzott szedáció vagy 
zihálás nátrium és káliumvesztéshez vezet) és a tiszta, friss víz 
mindenkori hozzáférhetőségének fontossága (különösen 
fejés után).

ÚJ TESZTEKKEL MEGVÉDHETŐK 

A SZARVASMARHA TRÁGYÁT LEBONTÓ ÁLLATOK

TheCattleSite News Desk, 28 July 2016

Svájc – Az állatok gyógyszeres kezelései károsíthatják azokat 

a hasznos élőszervezeteket, amelyek a szerves trágyák 

lebontásában vesznek részt, egy új kutatás olyan tesztelési 

módot folytat le, amellyel elkerülhetők az ilyen károk. 

Az állatállomány új gyógyszeres kezeléseinek toxicitását 
jelenleg egyedi rovarfajokkal tesztelik, mint például 
a közönséges Sárga trágyalégy, az Istálló légy vagy 
Trágyabogár, de ezek érzékenysége az anyagokra változhat 
és akkor közeli rokonaikra gyakorolt hatás is eltérő lehet. 

Egy nemzetközi kutatócsoport, melynek tagja a Zürich-i 
Egyetem fejlődéstörténeti biológusa Wolf Blanckenhorn 
is, nemrég a vizsgálati rendszer kiterjesztését javasolta 
egy reprezentatív válogatáshoz, amelyben minden 
szervezet részt vesz, amelyek lebontják az ürüléket 
a természetes környezetükben. A tanulmányukhoz, a kutatók 
legeltetett szarvasmarhákkal dolgoztak a kanadai prérin 
és Dél-Franciaország mezőgazdasági területein, valamint 
Hollandia és Svájc négy területén, melyeknek teljesen 
különbözőek voltak az éghajlati adottságaik. Különböző 
koncentrációban alkalmazott Ivermektin gyógyszert adtak 
az állatoknak, ami általánosan használt szer a paraziták 
ellen, s a legelőkön vizsgálták a trágyát. „Ahogy várható volt, 
a teljes száma és diverzitása a trágyabogaraknak, trágya 
legyeknek és a parazitoid darazsaknak ott csökkent, ahol 
az Ivermektin koncentrációja nagyobb volt” - magyarázta 
Mr Blanckenhorn. Azonban számos faj bizonyította 
az ellenállóságát a gyógyszer hatóanyaggal szemben: 
a földigiliszták és az ugróvillások, amelyek a földben élnek 
a trágyalepények alatt nem voltak különösebben érintettek 
és egy párhuzamos vizsgálatból kiderült, hogy a trágya 
lebomlásának mértéke nem csökkent szignifikánsan. 
„Kétségkívül, a hasznos szervezetekre, mint például 
a földigiliszta, nincs akkora hatással a szer és szemmel 
láthatóan képesek kompenzálni más lebontó szervezetek 
számának csökkenését,” foglalta össze Mr Blanckenhorn. 
Az eredmény, amely reprodukálható volt négy különböző 
élőhelyen, egy olyan útra vezethet, melynek segítségével 
még átfogóbban lehet vizsgálni a gyógyszerek toxicitását 
a környezetben.

A LEGYEK KONTROLLÁLÁSA 

A LEGELTETETT SZARVASMARHÁKON

TheCattleSite, 13 July 2016 

(továbi információk: SDSU Extension’s iGrow).

A Bökőlegyek, az Őszi legyek és az Istálló legyek nem csak 

zavarják az állományt, de gazdaságilag is negatív hatással 

vannak a tejtermelésre és a borjak választási súlyára, 

a Dél-Dakotai Egyetem iGrow szolgálata szerint. 

Ezen felül, hatással lehetnek a legelési eloszlásra és 
szembetegségeket is átvihetnek egyik egyedről a másikra, 
mint a szembevérzések és az IBR. Nehéz megjósolni, hogy 
mennyi légy lesz adott évben, de a meleg, száraz időjárás 
általában kedvez nekik.

Légy határozó:
Ábra 1. (balról, jobbra): Házilégy, Szuronyos istállólégy, 
Bökőlégy és Őszilégy
(Lásd még: http://igrow.org/livestock/beef/fly-control-considerations-for-cattle-

on-pasture/#sthash.t0kwD2RT.rcbPnX6O.dpuf)
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Bökőlégy (Haematobia irritans)
A Bökőlégy az egyik leggyakoribb és legártalmasabb 
rovarkártevő, amelyek a szarvasmarhákat kínozzák a nyári 
szezonban. Kifejlett korukban, legtöbb időt az állatokon 
töltenek, átdöfik a bőrüket és vért szívnak. Naponta  
30-40 alkalommal táplálkoznak. Ha nem szorítják őket 
vissza, számuk elérheti egy marhán a néhány százat is a nyár 
közepéig. Ha a légypopulációk száma magas (200-300 légy/
állat feletti), összetett kezelési eljárás szükséges. Lehetőségek 
között ott vannak a porzsákok, takarmány adalékok, 
sprayk, permetezők és rovarirtó fül krotáliák használata. 
A porzsákok vagy olajozók lehetnek kötelezően használandók 
(olyan helyre teszik, ahol az állatoknak muszáj áthaladni), 
vagy szabadon választhatók. Jó védelmet biztosítanak, 
de sok időt vesz igénybe a zsákok ellenőrzése és javítása. 
A takarmány adalékokkal adagolható rovarirtó szerek 
áthaladnak az állat emésztőrendszerén és a légy lárváját 
pusztítják el az ürülékben. Míg ezen adalékok hatékonyak  
a lárvák számának csökkentésében, addig a kifejlett rovarok 
elleni védekezésben nem hatékonyak, mivel a Bökőlegyek 
egyik csordáról a másikra szállnak át. Szintén nehéz 
megállapítani a hatásos beviteli mennyiségét ezeknek  
a takarmány adalékoknak. A sprayk és permetezők  
2-3 hetente alkalmazandók, nem biztos azonban, hogy 
minden állattartó farmer számára alkalmas a nyári legeltetés 
során. A füljelzők rovarirtó szert tartalmaznak, amely rákerül 
az állat bőrére. Könnyű az alkalmazásuk és hatékonyak; 
azonban néhány különböző termékekben használt 
összetevőre kialakult már a rovarokban rezisztencia. 
Ezért fontos meggyőződni arról, hogy magas minőségű 
krotáliákat használjunk és ugyanazt a rovarölő szert ne 
használjuk ismételten.

A Nebraska-Lincoln Egyetem kutatói végeztek kísérleteket 
egyéb Bökőlégy kontroll lehetőségekkel, beleértve  
a rovarirtó szalagokat, amit a meglévő füljelzőre tesznek és 
CO2 segítségével pirethroidot bocsát ki. Ezen módszerek 
mindegyike eredményes a legyek visszaszorításában.  
A jelentések alapján a Bökőlegyek populációját 81-89%-kal 
csökkentik.

Őszilégy (Musca autumnalis)
Ezek nem csípnek, hanem az állat szeme, szája és 
orra körül csoportosulnak, hogy az állat váladékaival 
táplálkozzanak. Kárt okozhatnak a szem szöveteiben, 
ami fogékonnyá teszi az állatokat a fertőzésekre,  
e kártevők visszaszorítása elengedhetetlen a szembevérzés 
csökkentése szempontjából. Az elhelyezkedésük miatt, 
és azon okból, hogy legtöbbször nem tartózkodnak az 
állatokon, irtásuk nehéz. A hatékony kontrollálás miatt 
több módszer szükséges, beleértve a rovarirtós fülkrotáliák 
használatát, porzsákokat és sprayket. Ellentétben a kis 
Szuronyoslegyekkel az Őszilegyek számának csökkentése 
végett kezelni kell, mind a teheneket, mind a borjaikat.
 
Szuronyos istállólégy (Stomoxys calcitrans)
Az istálló legyek méretben azonosak a házi legyekkel, de 
a színük sötétebb. Vérszívó legyek, amik főként a mellső 
lábakon táplálkoznak. A leggyakoribb fejlődési helyeik 
az állattartó telepek, fejőházak és tejüzemek. Lárvaként 
bomló szerves anyagban fejlődnek, mint például a nedves 

széna. Azonban ott vannak a legelőkön, különösen a téli 
szénaetetők környékén. A szarvasmarhák gyakran reagálnak 
a legyekre szökkenéssel, dobogással, vagy vízbe állással. Ez 
megzavarhatja a legeltetési tervet. Mivel a legyek leginkább 
az állatok lábai körül csoportosulnak nehéz megfelelő 
inszekticides védekezést alkalmazni. A sprayk általában 
a legjobb lehetőségek és heti alkalmazásuk szükséges  
a populációk kezeléséhez. A ködösítő szerek használhatók 
leginkább erre a célra; azonban a kezdeti költségei magasak 
lehetnek. Az egyik legjobb módszer az Istállólegyek 
megsemmisítésére az, ha eltávolítjuk a szervesanyag 
forrásokat, amelyek a szaporodásukhoz elengedhetetlenek.
Összegzés: A sikeres légy kontroll program alapja a megfelelő 
kártevő azonosítás, a legjobb módszer meghatározása 
és a termékeken lévő utasítások követése, hogy  
az optimális kontrollt érjünk el és csökkentsük a rezisztencia 
kialakulásának lehetőségét.  

A TMR FOGYASZTÁSÁNAK ÉS 

A TAKARMÁNYOZÁSI VISELKEDÉST BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐK TEJELŐ TEHENEKNÉL

TheCattleSite, 22 June 2016

Az utóbbi években, a Nutriad’s Palatability Business Unit 

számos tanulmányt készített, amelyekben az ízek hatását 

vizsgálta és értékelte a tejelő tehenek takarmányozásában 

a TMR étrendekkel kapcsolatban. 

A tejelő tehenek táplálkozási szokásai hatással 
vannak a későbbi teljes szárazanyag felvétel szintjére. 
A takarmányozás TMR rendszerben történik, ami egy 
komplex étrend sok változóval. Fiziológiai és fizikai 
szempontok, mind befolyásolják a teljes takarmányfelvételt 
és a táplálkozási szokásokat. A kérődzőknek, beleértve 
a tejelő teheneket, nagyon jól fejlett szag- és ízérzékelő 
rendszerük van, ezért válogatnak a TMR-ből, így viszont 
nem fogyasztják el azt a kiegyensúlyozott mennyiséget, ami 
a számolt receptúrákban volt. Az állomány teljesítményére 
a kritikus faktor, a laktáció valamennyi szakaszában, hogy 
el tudjuk e érni az optimális szárazanyag bevitelt. A Nutiaid, 
az Illinois-i és a Minnesotai Egyetemmel közösen elvégzett 
kutatásai, amit az USA több államában farm kísérletek 
keretében végeztek el, értékelhető betekintést nyújtott 
ebbe a fontos témába.

TEJGAZDASÁGI TÖRTÉNETEK: 

AZ EU DILEMMÁJA

TheCattleSite, 29 June 2016

A szavazás az EU tagságunkról egy nagy dilemma elé 

állította az embereket szerte az Egyesült Királyságban, 

írja John Wigley a tejgazdasági blogjában.

„Néhány hete felmentem a Twitterre, hogy csatlakozzak 
a vitához és megtudjak néhány, a kérdést körülvevő érvet. 
Hozzá kell tennem, hogy mindig is szkeptikus voltam  
az EU-val való kapcsolatunkat illetően. A vita kibontakozását 
figyelve tisztán látszott, hogy mások is hasonló 
fenntartásokkal és bizonytalansággal néznek a jövőbe.  
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A kommentjeim nyilvánvalóan nem maradtak észrevétlenek, 
mert másnap a kilépés mellett álló kampány felkeresett 
és megkért, hogy írjak egy cikket termelőként, miért 
gondolom úgy, hogy az EU-n kívül jobb lenne. Elfogadtam 
a felkérésüket és igyekeztem írni egy cikket, ami nem 
több 500 szónál és az én szemszögemből mutatja az EU-
ból való kilépés előnyeit. Valójában a legnyilvánvalóbb és 
legerősebb érveket választottam, ami tejtermelőként fontos 
lehet, kezdve a közös agrárpolitikával. 

Ezt írtam (részlet):
„Június 23-án leteszem a voksomat és reménykedem, hogy 
az országom elhagyja az Európai Uniót. Tejtermelőként 
részesülök a közös agrárpolitika (KAP) támogatásaiból, 
ezért ez egy nagy döntés, amit meg kell hoznom. A KAP 
irányítása alatt gazdálkodni finoman szólva kaotikus. Az első 
időkben, Európában ösztönözve voltunk támogatásokkal, 
hogy annyi élelmiszert termeljünk, amennyit csak lehet.  
Ez gabona hegyekhez és a tej tavakhoz vezetett. 1985-ben  
az EU közbelépett és bevezette a tejkvótákat az egész EU-
ban, az Egyesült Királyság, így 15%-ot vesztett a termeléséből, 
más tagállamokhoz képest. Az intézkedés hatásai súlyosak 
voltak. A mi telepünkön 20 termelő tehenet kellett vágóhídra 
küldeni. Országszerte a termelők ugyanerre kényszerültek, 
a mostani állományok túl kicsik, hogy életképesek 
maradjanak. Az Egyesült Királyságot magára hagyták, 
kevesebb tejtermelővel, kevesebb tehénnel, kevesebb 
termelő kapacitással és nagyobb piaci veszteséggel, ami 
ma 1,2 milliárd £. Ez 1999-ig tartott, amikor egy radikális 
változás történt a támogatási rendszerben, így jelentek 
meg a környezet alapú támogatások. A változás a termelési 
támogatások elhagyására irányult, egy lépés volt jó irányba, 
de nem telt el sok idő mielőtt az EU újra beavatkozott  
a megújuló energiaforrásokról szóló törvénybe és támogatott 
energianövényeket, hogy azok termesztésével elektromos 
áramot állítsanak elő. A tülekedés azért, hogy növényeket 
termeljenek az új támogatásért nagy keresletnövekedést 
idézett elő a művelhető földterületekért, megduplázva  
a telep bérleti díjait és ellehetetlenítve a kevésbé 

jövedelmező vállalkozásokat, mint például a tejelő 
szarvasmarhatartókat, marha- és bárányhús előállítókat és 
gabonatermesztőket. Néhány a bérelt földjeim közül 
100-200 £/acre (1 acre= 4046,85 m²) áron kelt 
el egy éjszaka alatt. Az irodában 1 m magas könyv- 
halmom van arról, hogyan kell gazdálkodni az EU 
irányelvek szerint. Vannak direktíváik jóformán mindenre. 
Milyen növényeket termesszünk, melyik földeken és 
milyen sorrendben. A tej mennyiségére, amit az állomány 
előállít és az eszközökre, amiket használnunk kell. Hogyan 
műveljük a talajt, a használt eszköz típusát is megmondják. 
Hol vásároljuk a fehérjét, a műtrágyát, a gyógyszereket 
és hogyan alkalmazzuk őket, ezt mind az EU-s politika 
határozza meg. Egy politika, amit úgy találtak ki, hogy 
minden kultúrát átíveljen szerte a kontinensen. Termelőként 
elítélem egy olyan szervezet beavatkozását, amely távoli és 
rejtélyes. Ők a legjobbak annak megállapítására, hogy milyen 
növényt termesszünk, vagy hogyan fejjem a teheneimet? 
Természetesen nem! A távoli EU irányításnak vége kell, hogy 
legyen. Az egész életemet azzal töltöttem, hogy döntéseket 
hoztam az EU-s bürokrácia kedvéért, ahelyett, hogy  
a teheneimért, a farmomért és a vásárlóimért tettem volna 
ezt, azt akarom, hogy ez megváltozzon. Nem emlékszem 
olyan időre az életemben, amikor annyira elárasztottak 
volna szabályozásokkal és előírásokkal, mint most, vagy 
ennyire úgy éreztem volna, hogy leváltanám a jelenlegi 
hatalmat. Ami ironikus, mert állítólag demokráciában élünk. 
És a demokráciában a politikusok a választóktól kapnak 
utasítást, s nem fordítva.

Természetesen az Európai projekt sokkal több, mint a KAP 
és elismerem, hogy az EU-n belüli egységes piac elhárította 
a legtöbb kereskedelmi akadályt, amiből előnyünk 
származott. Ez a cikk a kilépés melletti kampányhoz íródott.” 

A GABONÁK BETAKARÍTÁSA 

SZARVASMARHA TAKARMÁNYOZÁSRA

TheCattleSite, 29 June 2016

A gabonafélék takarmányozási változatosságot 

biztosítanak az állattartóknak, amelyekkel megfelelően 

elégíthetik ki állományuk termeléshez kapcsolódó 

igényeit. Az AHDB tudományos munkatársa (húsmarha) 

Sarah Pick tárgyalta a farmerek gabonához kapcsolódó 

lehetőségeit. 

A gabonafélék jelentős energia és keményítő források  
a szarvasmarhák étrendjében, azonban a növény tényleges 
táplálkozási értéke azon múlik, mikor takarítják be és 
hogyan tartósítják. A legjobb gabonanövény kiválasztása  
a húsmarhák számára a szükséges takarmány típusától függ. 
Amennyiben egy terimés tömegtakarmányra van szükség, 
közepes vagy magas energiatartalommal, akkor a teljes 
növény a jó opció. 

A növény összetétele befolyásolható a betakarításkori 
vágásmagasság változtatásával. Magasabb tarló 
esetén a takarmány keményítőtartalma növekszik, míg 
alacsonyabb magasságnál növekszik a termésmennyiség 
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és a rosttartalom. A fehérje tartalom növelhető karbamid 
alapú tartósítószeres kezeléssel. Abban az esetben, ha 
a teljes növényt takarítják be érett gabonaszemekkel, 
célszerű a kukorica szemroppantó adaptert használni, 
hogy biztosan megsértsük a maghéjat, ami segíteni 
fogja az emészthetőséget. Azoknak a termelőknek, 
akik magas energiatartalmú takarmányt szeretnének  
a hízlaló- és befejező adagban, a gabonamagvakat célszerű 
betakarítaniuk. Amikor a gabonaszemeket elkülönítve 
aratják a szalmától valamilyen feldolgozási forma javasolt 
a szarvasmarhákkal történő etetés előtt, a zab kivételével. 
Ezzel elkerülhető, hogy a gabonák emésztetlenül 
áthaladjanak a bélrendszeren. Azokat a gabonákat, amiket 
15% feletti nedvességtartalommal takarítottak be, vagy 
le kell szárítani, vagy megfelelő tartósítási módszerrel 
kezelni, amilyen gyorsan csak lehet, hogy csökkentsék 
a romlási és a táplálóanyag veszteséget. 30-45% közötti 
nedvességtartalomnál a gabona roppantható/darálható és 
prizmában tárolható. Alacsonyabb nedvességtartalomnál 
propionsav vagy karbamid használható a tartósításhoz. 
A búza és árpa mellett, a gazdák szeretik az alternatív 
terményeket is, mint a zab és a tritikále, mert azok kedvező 
agronómiai tulajdonságaik lehetővé teszik, hogy alacsony 
ráfordítási költségekkel termesszék őket. Egész zabszemek 
etethetők egészben a borjakkal 8 hónapos kortól  
a magas rosttartalmuk és a magas maghéjszázalékuk miatt, 
ami elnyújtottá teszi a bendőbeli lebonthatóságukat.  
A kukorica megfelelő a befejező adagokhoz, akár szilázs 
akár szemes formában. Nem csak azért, mert a kukoricának 
van a legmagasabb metabolizálható energia tartalma  
a gabonák közül, hanem azért is, mert a keményítője kevésbé 
gyorsan bomlik a bendőben, a többi gabonához képest. 
Fontos megjegyezni, hogy bizonyos ásványianyagokban 
és vitaminokban a gabonafélék szegények, és a legtöbb 
gabona alapú étrendhez kell E-vitamin kiegészítés. 
Megéri olyan adagot etetni, amelyet egy szaktanácsadó 
állított össze, hogy egyensúlyban legyen az állatok 
mindenkori tápanyag igényeivel az etetett receptúra.  
(További információk elérhetőek:beefandlamb.ahdb.org.uk.)

A SZEROTONINNAL ELLÁTOTT TEHENEK 

TEJE EGÉSZSÉGESEBB

Élelmiszer Online (forrás: TheDailyMeal), 2016. július 25. 

Amerikai tudósok kimutatták, hogy ha a tehenek 

agyában növelik a (boldogsághormonként is számon 

tartott) szerotonin jelenlétét, akkor a kalciumszint is 

megemelkedik az állatok szervezetében.

A kalcium nagyon fontos tápanyag az emberek számára. 
Kalciumból minden más tápanyagnál több van az emberi 
testben, és így – akár tej formájában is – mondhatni 
meglehetősen magas az igény iránta. A tejelő teheneknek – 
szegényeknek – ennél fogva nagyon sok tejet kell előállítania, 
hogy ezt a „keresletet” ki tudják elégíteni. Az észak-
amerikai tejelő tehenek 5-10 százaléka hypocalcaemiában 
szenved – ez az állapot alacsony kalciumszintet okoz  
a szervezetben és a tejben is. A kalciumszint csökkenése 
mellett hypocalcaemia kevesebb vemhességhez és 
emésztési zavarokhoz vezethet a tejelő teheneknél. Laura 
Hernandez és kutatócsapata a University of Wisconsin-
Madisonon olyan kísérleteket folytatott, melynek során 
a gyakran örömhormonként emlegetett szerotonin nevű 
vegyülettel látta el a tejelő teheneket, hogy megpróbálja 
megakadályozni a hypocalcaemia kialakulását. Az eredmény 
azt mutatta, hogy a szerotonin a tejelő tehenek egyik 
fajtájának a vérében, egy másik fajtájának pedig a tejében 
növelte a kalciumszintet.  A hozam nagysága mindazonáltal 
változatlan maradt. Egy szó, mint száz, a boldog tehenek jobb 
tejet adnak.Több benne a kalcium és további változásokat 
hozhat a tejiparban. Hernandez szerint, ha szerotoninnal  
a tej kalciumtartalmát tartósan és egészséges módon meg 
lehetne emelni, akkor a tejtermelők úgy tarthatnák fent 
az üzletük jövedelmezőségét, hogy közben a teheneik 
egészségesebbek lesznek, és tápanyagokban gazdagabb 
tejet termelnek.

ÚJ MEGKÖZELÍTÉS 

A SZÁRAZONÁLLÓ TEHENEK MENEDZSELÉSÉBEN

Dairy Herd Management, June 28, 2016, 

Szerző: Glenn Holub, Ph.D., PAS (glenn.holub@pahc.com.)

A hagyományos szárazonálló tehéntartási módot sokan 

vitatják. A legtöbb tejelő programban a szárazonállás 

ideje 60 nap, két takarmányadaggal a szárazonálló- és 

előkészítő TMR-rel. Egyre több állattartó fontolgatja 

az átállást egy rövidebb, 40-42 napos, egy csoportos 

takarmányozási programra, párosítva ezt a negatív kation-

anion (DCAD) arányú adagok etetésével. Gondoljuk végig 

ezen megközelítés előnyeit:

1. Több tej- a tehenek termelésben vannak további  
 18-20 napig. A tejáraktól függetlenül ez a többlet  
 tej javítja a vállalkozás a pénzforgalmát és nyereségét.

2. Jobb lesz az egészségi állapota azoknak a teheneknek, 
  amelyek korábban ellenek (ikrek, rossz termékenyítési  
 időpont, stb. miatt) előnyükre válik egy negatív DCAD 
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 adag etetése bizonyos ideig (minimum 21 nap) az ellés 
 előtt és így kevesebb elléskörüli betegséggel 
 számolhatunk. Egy negatív DCAD étrend etetése  
 befolyásolja a kalcium felszívódását és mobilizációját, 
 ami segít megelőzni a klinikai és szubklinikai 
 hypokalcémiát egy helyesen összeállított adagban. 

3. Vezetési és munkaerő források takaríthatók meg 
 a tehenek istállón belüli mozgatási számának 
 csökkentésével. Kevesebb idő fordítódik a válogatásra és  
 mozgatásra egyik csoportból a másikba. Munka költségek 
 csökkenthetőek, azzal hogy kevesebb idő fordítódik 
 a két külön csoport takarmány adagjának keverésére. 

4. A válogatási stressz csökkenthető, mert a tehenek 
 kevesebb időt töltenek azzal, hogy megállapítsák 
 a helyüket a rangsorban és így több idejük marad 
 az evésre és pihenésre. A így megnövekedett  
 takarmánybevitel a szárazonállás ideje alatt, magasabb 
 ellés utáni tejtermelést, és kevesebb betegséget 
 eredményez a tranzíciós időszakban. 

5. Egyszerűsített takarmány adagok, egy csoport adag, 

 a kettő helyett. 

A kutatások szerint a 30 napos szárazonállás már 
csökkentheti a tejtermelést, így a kevesebb, mint 40 napos 
szárazonállás, nem javasolt. A kutatás során az is kiderült, 
hogy azoknak a teheneknek, amelyeknek szárazonállási 
időszaka 45 vagy 30 nap, ugyanolyan tejösszetételük és 
tejminőségük van a következő laktációban. Kettőről egy 
csoportra váltó szárazonállási stratégia lehetőséget biztosít 
az először ellő üszők és a tehenek elkülönítésére. A szociális 
verseny csökkentésével és jobb etetővályú kihasználással, 
az üszők több energiát tudnak felvenni így javul termelésük 
a későbbi laktációk során. A rövidebb szárazonállási 
időszak költségelőny hatása növelhető, negatív DCAD 
etetéssel, mert a betegségek kialakulásának gyakorisága, 
mint például a szubklinikai hipokalcémia, a méhgyulladás,  
a tőgygyulladás és a ketózis csökkenthető. Ez különösen igaz 
azokra a tehenekre, amelyek a vártnál korábban ellenek és 
sokkal fogékonyabbak a fertőzésekre. A Georgia-i Egyetem 
2014-ben publikált tanulmányában kimutatták, hogy  
a negatív DCAD étrendnek nincs káros hatása egészen  
6 héttel az ellés előttig. Nem mutattak ki különbséget az 
egészségi állapotban vagy a tejtermelésben, amikor negatív 
DCAD adagokat kaptak a tehenek három-, négy- vagy 
hathétig. Ráadásul a vér kalcium szintje az ellés után hasonló 
volt azoknál a teheneknél, amelyek csak három hétig kapták 
ezt az adagot azokéhoz képest, akik hathétig ették ugyanezt. 
Amennyiben a tehenek nem ellenek korábban a vártnál, 
a negatív DCAD étrend és a kalcium mobilizáció előnyei 
akkor is kimutathatóak egy tervezett, vagy nem tervezett 
hosszabb szárazonállási időszakban. 

A szükséges irányelvek a negatív DCAD étrend 
összeállításához

 
 vizelet pH-ja 5,5-6,0. Azon tehenek estében, amelyek 
 14-21 napig voltak ezen a takarmányadagon 

 
 (165-190 gramm)  

 
 százalékában (53-59 gramm)

 
 (51-55 gramm) 

A negatív DCAD étrendek bizonyítottan működnek. 
A lerövidített szárazonállási időszak sok előnnyel jár. 
A kettő kombinációja számos módon pozitívan befolyásolja 
a tejelést. 

SZÁJON ÁT ADOTT GYÓGYNÖVÉNYES GÉL 

A KETÓZIS ELLEN

All About Feed News, 27 Jun 2016

Indiai kutatók egy gyógynövényes készítményel végeztek 

vizsgálatokat, a tejelő tehenek ketózisának kezelésére. 

Kutatásaik eredményét a The Journal of Veterinary 

Science-ben publikálták. 

A ketózis egy anyagcsere betegség, ami akkor jelentkezik 
tejelő szarvasmarháknál, amikor az energiaigény meghaladja 
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az energia bevitelt, és az energiaegyensúly negatív. 
A jelenlegi kutatás célja az volt, hogy értékelje az AV/KPC/10 
(M/S Ayurvet Limited) gyógynövényes gél hatékonyságát 
a szubklinikai ketózis kezelésében. 18 állatot, mely pozitív 
volt a szubklinikai ketózisra véletlenszerűen csoportokba 
soroltak, az I. csoportban (n=6) a gyógynövényes gélből 
200 g-ot kaptak kétszer egy nap szájon át két napig, utána 
100 g-ot egyszer egy nap három napig. A II. csoport (n=6) 
folyékony anabolittal kezelték 200 ml-es adagban kétszer 
egy nap szájon át két napig, utána 100 ml-rel kétszer egy 
nap három napig és a III. csoportot (n=6) intravénásan 
25%-os dextróz injekcióval kezelték 500 ml-es dózisban, 
egyszer egy nap, három napon át. Az eredmények 
azt mutatták, hogy az a csoport, amelyet a gyógynövényes 
géllel kezeltek javulást mutatott a plazma glükóz 
szintjében, a szérum trigliceridekben és a szérum 
foszforban a harmadiktól, a harmincadik napig a kezelés 
után. Minden gyógynövényes géllel kezelt tehén negatív 
volt a szubklinikai ketózisra három, hét és harminc nappal 
az alkalmazás után. Egy látványos tejhozam növekedés is 
látható a gyógynövényes kezelést követően. 

(A teljes cikk itt érhető el: The Journal of Veterinary Science. Photon 116 (2015) 

457-464 https://sites.google.com/site/photonfoundationorganization/home/

the-journal-of-veterinary-science Original Research Article. ISJN: 1784-6372: 

Impact Index: 5.8)

3-NOP MOLEKULA CSÖKKENTI 

A KÉRŐDZŐK METÁN KIBOCSÁTÁSÁT

All About Feed  News, 3 jun 2016 (Az eredeti írás, a Proceedings of 

the National Academy of Sciences (PNAS) magazinban jelent meg.)

Egy kutatócsoport azt vizsgálatot végzett annak 

kiderítésére, hogy egy kis molekula, a 3-nitrooxypropanol, 

hogyan gátolhatja a kérődzők metánkibocsátását,  

a takarmányon keresztül adagolva.

2014-ben a tudósok bebizonyították a molekula 
hatékonyságát juhoknál, de nem tudták kimutatni  
a működési mechanizmusát. Most egy új kutatásban 
olyan inkubált anaerob mikroorganizmusokat használtak 
a kérődzők emésztőrendszeréből, melyeknél sikerült 
kimutatni, hogy a 3-nitrooxypropanol csak a metántermelő 
mikroorganizmusokra van hatással (arqueas methanogens), 
míg a többi emésztésben aktív baktériumra nincs.  
Az eredmény megmutatta, hogy a 3-NOP kifejezetten  
a metil-koenzim M reduktázra hat (MCR). A nikkel enzim, 
amely csak akkor aktív, ha a Nikkel ion a +1 oxidációs 
állapotban van, katalizálja a metánképződést a bendőben.  
A molekuláris dokkolás alapján a 3-NOP szívesebben 
kötődik az MCR aktív helyén olyan pozícióban, hogy  
a redukálható nitrát csoportját a Ni(I) elektrontranszferétől 
távol tartsa. Tisztított MCR-el, arra jöttek rá, hogy a 3-NOP 
inkább inaktiválja az MCR-t mikromólos koncentrációban 
oxidálva az aktív helyén lévő Ni(I)-t. David Yáñez a CSIC 
kutatója a Zaidin Kísérleti Kutató Központban, Granadában 
azt magyarázta, hogy „mostanáig senki nem írta le egy olyan 
vegyület hatásmechanizmusát, amely folyamatosan képes 
csökkenteni (30%-kal) az állatokban a metántermelődést, 
bármiféle kockázat nélkül az állat egészségére vagy 
termelésére”. Ezen munka eredménye új lehetőségeket tár 
fel a metánkibocsátás csökkentésére és hozzájárul a globális 
hőmérséklet csökkenéséhez, amelyet az üvegházhatású 
gázok okoznak. 



18   II A SZAKMA LAPJA



A SZAKMA LAPJA II   19

IMPRESSZUM A Szakma Lapja – A Szakma kapja

Kiadja: 

Sajtószemle: Nyomda: 

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető: Kissné Babos Anikó – 06-20/3404-223

Területi képviselők:

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető: Éliás Dávid Józsefné – 06-20/5290-429

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.
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Hát a 
Crémo Müzli Starter

a menő a fiataloknál!

Hanem mit?

Alkalmazásának előnyei:
   egyszerűbb és biztonságosabb borjúnevelés
  a borjak jobban bendősödnek
  borjúnevelés széna nélkül
  a borjak szívesen fogyasztják
  erősebb, szilárdabb szervezet
  nagyobb testkapacitás
  zökkenőmentes választás

 

javasoljuk a                                  tejpótlókCrémo
A jobb borjúnevelési eredmények eléréséhez
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