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Amikor 2020 februárjától az esti híra-
dásokból és a közösségi médiából 
jöttek az első hírek a Covid-járvány-
ról, nem gondoltuk, hogy bő két 
éven át ez fogja meghatározni hét-
köznapjainkat.
A március közepi lezáráskor éppen a 
gödöllői egyetemről fogadtunk egy 
népes külföldi diákcsoportot, akik 
döntően Afrikából és Ázsiából érkez-
tek ismereteket szerezni Magyaror-
szágra. Rémületünket fokozta, hogy 
egy Gödöllőn tanuló iráni hallgató 
elsőként keveredett bele a beteg-
ségbe, de szerencsére nem tartozott 
a nálunk megfordult küldöttségbe.
Az egyébként jól indult 2020-as évün-
ket alapjaiban kellett átszervezni a 
Covid miatt. Bár munkánk jórészt ad-
dig is irodán kívüli tevékenységekből 
állt, kialakítottunk egy home office- 
rendszert, és több munkatárs ezt kö-
vetően így végezte a feladatait. Fel-
függesztettük a személyes jelenléttel 
járó megbeszélések, értekezletek tar-
tását, helyettük mindent igyekeztünk 
telefonon és internetalapú megoldá-
sokkal lebonyolítani.
A partnerek kiszolgálásában, a szállí-
tási feladatok szervezésében és vég-
rehajtásában a személyes érintkezés 
minimalizálására, a fertőzés megelő-
zésére helyeztük a hangsúlyt. Min-
denki elfogadta a járványügyi szak-
emberek által javasolt maszkviselést 
és gyakori kézfertőtlenítést. Amikor 
az oltás elérhetővé vált, éltünk a lehe-
tőséggel.
Elhalasztottuk a tervezett vagy már 
szervezés alatt álló külföldi és hazai 
utazásokat, tanácskozásokat. Külföldi 
partnereink viszont az interneten ke-
resztül nagyon hatékonyan folytatták 
a továbbképzéseket; szinte heti gya-
korisággal kaptunk ismereteket kü-

lönböző, a tevékenységeinkhez kö-
tődő témakörökben.
A Holstein Genetika Kft., mint ameri-
kai–magyar vegyesvállalat az éves 
taggyűléseit is internetalapon tartot-
ta meg két alkalommal. A jogi háttér 
rugalmas és gyors biztosításával 

partnerek voltak ebben az érintett 
külső cégek, így ez is újdonságként 
vonult be a cég históriájába.
Érdekes, sokszor váratlan, meglepő 
tapasztalatokat gyűjtöttünk az üzemi 
kapcsolataink működtetése során. 
Forgalmi számaink alapvetően nem 
csökkentek, miközben nőtt a fegyel-
mezettség és a hatékonyság. Például 

az árukiszállítások szervezése és le-
bonyolítása még olajozottabban mű-
ködött. Internetes kapcsolattartásunk 
az üzemekkel és cégen belül céltu-
datosabbá és pontosabbá vált.
A pandémiás intézkedések feloldása 
természetesen mindenkinek meg-

könnyebbülést hozott. Lassan vissza-
tér a korábban megszokott munka-
végzési gyakorlat. A partnerlátogatá-
sok ismét lehetőséget biztosítanak a 
hosszabb, és több telepi munkatárs-
sal történő személyes egyeztetésre. 
Nemzetközi kapcsolataink rendszere 
is életre kelt, egymás után érkeznek 
hozzánk a külföldi szakemberek ta-
nácsadói is képzési, valamint üzleti 
céllal. Örömünkre a kiállítások és 
más közösségi események is újra le-
hetővé váltak. 
Az elmúlt évtizedekben megszok-
hattuk, hogy sohasem köszönt ránk 
kihívásoktól mentes időszak. Sajnos 
a Covid utáni oldottabb életérzést 
erősen beárnyékolja a szomszé-
dunkban zajló háborús konfliktus, a 
részben abból is fakadó piaci költ-
ségnövekedés és az időjárás okozta 
nehézségek.
Bízunk ágazatunk szereplőinek men-
tális erejében és elhivatottságában, 
amely már sokszor átsegített ben-
nünket extrém kihívásokkal teli hely-
zeteken. A magunk részéről ehhez 
igyekszünk korrekt, empatikus és 
magas színvonalú szolgáltatásokkal 
hozzájárulni!

Akác Balázs

Bízunk ágazatunk szereplőinek mentális erejében 
és elhivatottságában, amely már sokszor átsegített 
bennünket extrém kihívásokkal teli helyzeteken.
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A tenyésztésben mintegy másfél év-
tizede forradalmi változásoknak va-
gyunk tanúi, részesei, s a változások 
tempója nem lanyhul. Nap mint nap 
érkeznek hírek új kutatási eredmé-
nyekről, illetve a gyakorlat szabta kihí-
vásokról, amelyekre a tenyésztőszer-
vezeteknek, köztük a tenyész bi ka-elő-
állító vállalkozásoknak is reagálni kell. 
Mivel ez nem történhet egyik napról 
a másikra, nagyon fontos az előre 
gondolkodás, a várható igények és 
lehetőségek évekre előre történő he-
lyes felmérése, és a tenyésztési prog-
ramok ezekhez való adaptálása.
Amerikai partnerünk, a World Wide 
Sirest tulajdonló Select Sires évtize-
dek óta a tenyésztésbeni előremoz-
dulás élenjáró letéteményese, s ez 
jelenleg sincs másképp. A kutatás-fej-
lesztés intézményeivel és a termelő 
gazdaságokkal fennálló szerteágazó 
kapcsolatrendszere, nemzetközi be-
ágyazottsága az amerikai kontinensen 
és világszerte megalapozza megha-
tározó szerepét, elismertségét. Nem 
lehet figyelmen kívül hagyni tehát azo-
kat a megállapításokat, tényeket, ame-
lyek a Select Sires tenyésztési prog-
ramjának mai koncepcióját jellemzik.
Ennek elsőrendű eleme, hogy a te-
nyészbikák kiválogatása ma már el-
sődlegesen a HHP$ (a masztitisz-re-
zisztenciát igen hangsúlyosan szere-
peltető állományegészségi index), 
továbbá a DWP$ (tejelő wellness pro-
fit index) szelekciós indexek alapján 
történik a NM$ és a TPI háttérbe szo-
rításával. Ez mindenekfelett a hasz-
nos tehén előállítását segíti az egész-
ségen és a minél jobb szaporodási 
képességen keresztül. Világszerte a 
gyenge szaporodás, a tőgygyulladás 
és a sántaság jelentik a legfőbb selej-
tezési okokat.
Következő szelekciós lépcsőként je-
lenik meg a megtermelhető beltarta-
lom mennyisége (CFP: Combined Fat 
and Protein quantity), majd a DPR 
(Daughter Pregnancy Rate), ZMast 
(Zoetis masztitisz-rezisztencia érték), 

a PL (várható élettartam), a tőgykom-
pozit, a kazein-genotípusok, végül har-
madik körben a haplotípusok, a pedig-
ré, a sántaságrezisztencia (nem külle-
mi, hanem genomvizsgálati alapon), 
a borjúegészség, és a küllemi lineáris 
jellemzők. Fontos megállapítás, hogy 
tenyésztőként nem érdemes pusztán 
a toplisták elejéhez ragaszkodni, hi-
szen nagyon bő és minőségileg igen 
szoros a kiváló képességű bikák köre. 
A jövőben egyre nagyobb szerephez 
juthat a vetélési hajlam csökkentése 
és a borjak betegségekkel szembeni 
ellenálló képessége.
Az elléslefolyással ma már csak ab-
ban az esetben érdemes foglalkozni, 
ha az SCE érték 4,0 feletti, ilyen bikák 
azonban a mai populáció alig több 
mint 1%-át teszik ki. Az elléslefolyásra 
gyakorolt hatás számításának két év-
vel ezelőtti markáns reformja új, ked-
vezőbb megvilágításba helyezett szá-
mos vérvonalat.
Érthető törekvés a fajtán belüli gene-
tikai sokféleség fenntartása, sőt növe-
lése. A Select Sires esetében évről 
évre növekvő tendenciát mutat az 
adott évi bikanemzedéket előállító apák 
és anyai nagyapák száma. A diverzi-
tásra törekvés révén új vonalak, új pe-
digrékombinációk kerülhetnek be, 
amelyek többféle tenyésztői igényt 
tudnak kiszolgálni. Több bika hasz-
nálatával csökkenthető a hibás dön-
tések hatása, valamint kritikus szint 
alatt tartható a rokontenyésztettség.
A genomikus bikák ranglistáival kap-
csolatban két dolgot ki kell emelnünk. 
Egyrészt, hogy a Select Sires csak olyan 
bikákat enged a publikus listákra ke-
rülni, amelyek spermatermelő stá-
tuszban vannak, tehát szaporítóanya-
guk már most vagy a közeli hónapok-
ban rendelhető. Másrészt a genomi-
kus fiatal bikák listájából csak mérsé-
kelt biztonsággal következtethetünk 
a pár évvel későbbi ivadékvizsgált 
éllovasok társulatának összetételére.
A genomika érezhetően felgyorsítot-
ta a holstein-fríz (és más tejhasznú faj-

ták) genetikai előrehaladását! A vizs-
gált tulajdonságok körének folyama-
tos szélesedése abba az irányba hat, 
hogy genetikai oldalról minél inkább 
kifejthessék képességeiket a (mindkét 
ivarú) tenyészállatok utódai. A Select 
Sires évente mintegy hatezer kisbika 
genomtesztjét végezteti el, ezekből 
szűkítik a kört 250-300-ra. Ezek a sa-
rokszámok évről évre emelkednek. A 
kiválogatás alapja a genomeredmé-
nyen túl a sokféleség biztosítása: a 
feketetarka dominancia mellett a vö-
röstarka, a show-, a homo- és hetero-
zigóta szarvatlan, a hőstresszel szem-
ben ellenállóbb ún. Slick-bikák helye 
is megvan a kínálatban. A jelen és 
jövő piaci igényeinek felmérésében 
nagy segítséget kapnak a nemzetközi 
forgalmazói hálózattól. Egy friss fel-
mérés szerint előkelő helyen szerepel 
az igények között a takarmányhaté-
konyság, a fertilitás, az egészség aspek-
tusai, de természetesen nem mond-
hatunk le a termelés mennyiségi nö-
veléséről sem. Szerepel a szempontok 
között a testméretek kordában tartása, 
a hőstressztűrő képesség, vagy épp a 
bimbóhelyeződés és bimbóhossz is.
A spermatermék fertilitását kifejező 
SCR mutatóról fontos tudni, hogy je-
lenleg a szexált szaporítóanyaggal tör-
ténő termékenyítéseket nem veszik fi-
gyelembe az SCR számításakor. Egye-
lőre nem publikálnak hivatalos érté-
kelést a szexált spermára vonatkozóan, 
pusztán a legjobban teljesítő bikák 
neveit teszik kiemelten közzé. Ennek 
az is az oka, hogy a fiatal bikáknak 
nemcsak a spermatermelése kisebb, 
hanem a megtermelt anyaguk fertili-
tása is sokkal változékonyabb, mint az 
idősebbeké. Az sem mellékes, hogy 
az SCR-t értékelésenként görgetett 
adatok alapján számítják, tehát egy-
egy kiválóan sikerült időszak nagyon 
feltornászhatja a viszonyítási pontot. 
Ez egyes bikák esetében negatívan 
tűnhet fel anélkül, hogy a bika fertili-
tása érdemben romlott volna.

Süpek Zoltán

NÉHÁNY GONDOLAT 
A TENYÉSZBIKÁK ÉRTÉKELÉSÉNEK MAI HELYZETÉHEZ
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Napjainkban, amikor a tejtermelés in-
putköltségei az egekbe emelkedtek, 
kifejezett előnyhöz jutnak azok a vállal-
kozások, amelyek idejében elkezdték 
állományuk modern genetikai minősé-
gének emelését. (De most sem késő 
hozzáfogni!) A genetikába történő be-
fektetés jelenti a legolcsóbb és legha-
tékonyabb eszközt, amellyel állomá-
nyunk és vállalkozásunk jövőképe ked-
vezően alakítható. A költségminimalizá-
ló szemlélettől ideje eltávolodni, és az 
optimalizált költségszinthez képesti leg-
nagyobb árbevételre kell törekedni.
A szaporítóanyag költsége a legmaga-
sabb színvonalú (esetünkben NxGEN) 
genetika használata esetén is eltörpül 
a teljes költségszerkezeten belül. Ha 
ehhez hozzászámítjuk a genomikai in-
formációkban rejlő tartalékot, amely 
révén egészségesebb, hatékonyabb, 
gazdaságosabb tehenet tudunk elő-
állítani és a fogyasztó számára leg-
jobb tejet tudjuk termelni, nem kér-
dés, hogy a legnagyobb megtérülést 
a tenyésztésbe fektetett pénz hozza.
A genetikai befektetés megtérülése 
3-5 év, a technológiai menedzsment 
jellegű invesztíciók már rövid távon 
érzékelhetők. A kettő együttese adja 
meg a genetika maximális kifejező-
désének lehetőségét.

MINDEN KORÁBBINÁL AKTUÁLISABB A GENETIKAI FEJLESZTÉS

CLARIFIDE PLUS A PROBLÉMAMENTESEBB ÁLLOMÁNYÉRT

A WWS hitvallása így hangzik: „Azzal segítjük partnereinket céljaik elérésé-
ben, hogy megbízható és innovatív genetikai megoldásokat kínálunk lel-
kes tenyésztési szakértői csapatunkon keresztül, minden egyes partnerünk 
igényeihez és kívánságaihoz igazítva!”
Ennek szellemében alkotta meg a vállalat a WWS ULTIMATE programot, 
amely az Ön közreműködésével készíti el a gazdaság genetikai tervét. A cél 
terv nélkül csupán egy álom. Programunk több lépcsőben ad eszközöket a 
megvalósításhoz, végül pedig a nyomon követéshez, értékeléshez. Így le-
het a maximumot kihozni a tenyésztési stratégiából.

Az amerikai Zoetis vállalat által kifej-
lesztett és működtetett Clarifide Plus 
genomvizsgálati módszer az első az 
USA-ban, amelyik mind a nyolc tehén-
wellness-mutatóról információt ad: ezek 
a tőgygyulladás, a sántaság, a méh-
gyulladás, a magzatburok-visszatartás, 
az oltógyomor-helyzetváltozás, a ketó-
zis, az ellési bénulás, illetve a légúti meg-
betegedés iránti hajlam. Szerepel ben-
ne továbbá három fertilitást befolyá-
soló tényező, a petefészek-cisztásodás, 
a ve télés és az ikervemhesség. A mód-
szer képes a szarvatlanság és a béta- 
kazein genotípus meghatározására is.
Borjúwellness tekintetében az életké-
pesség, a légúti megbetegedésre és 

a hasmenésre való genetikai hajlam 
mutatható ki.
Ezek a genomikai előrejelzések áru-
termelő amerikai tehénállományok-
ból összegyűjtött egészségi adatok 
millióinak elemzésén alapulnak. A 
Zoetis és a Select Sires együttműkö-
désében kifejlesztett DWP$ index 
használatával, az e cégek adatbázisá-
ból számított egyedi rangsorból a tel-
jes hasznos élettartamra jósolható 
profittermelésben (Lifetime Profitabi-
lity Ranking) markáns különbség mu-
tatkozik a tehenek legjobb és leg- 
gyengébb 25-25%-a között: 1474 
dollár/tehén, a takarmányköltségek 
levonása után. A legjobb tehenek át-

lagosan 193 nappal tovább marad-
nak termelésben és 9900 kg-mal ad-
nak több tejet, DWP$ átlaguk pedig 
528-cal magasabb!
A DWP$ szelekciós index és a Clarifide 
Plus genomelemző módszer együttes 
alkalmazásával igen kedvezően befo-
lyásolhatjuk a telep jövedelmezőségét 
meghatározó fontos mutatókat, úgy-
mint az állományforgás költségét, az ál-
lományi méretet, a komplex szaporodá-
si teljesítményt, az üszőszükségletet, 
a tejkibocsájtást, a szomatikus sejtszá-
mot és a munkaerőigényt.
Itt már valóban precíziós állattenyész-
tésről beszélhetünk!

S. Z.

1. Célok kijelölése
A jelen állapotból hová akarunk eljutni, és mikorra érjük el a célkitűzést
2. A szükséges utánpótlás számítása (Genetic Strategy Calculator)
Az állomány összetételének és hovafordításának optimalizálása
3. Az egyedek rangsorba állítása (Clarifide Plus)
A következő nemzedék szülőinek kijelölése (lehetőleg genomvizsgálat alapján)
4. A párosítandó tenyészbikák kiválasztása (Genetic Value Calculator)
A tenyésztési célt leginkább szolgáló apák meghatározása
5. Optimális párosítás tervezése WMS segítségével (Worldwide Mating 
Service)
6. A változások nyomon követése (monitoring)
A hasznos élettartam, a selejtezési hányad alakulása, a genetikai képességek 
valós kifejeződésének értékelése, a termelt tej mennyiségi és minőségi jel-
lemzőinek változása. Az értékeléshez kellő mennyiségű, megbízható adatra 
van szükség!

TENYÉSZTÉSI ÜZEMI TERV KÉSZÍTÉSE

A WWS ULTIMATE HAT LÉPÉSE



www.holstein-genetika.hu 4

ÜZEMI BESZÁMOLÓ
 

   

FIR RIDGE HOLSTEIN FARM, LLC.
Másfél évtized is eltelt azóta, hogy Scott 
Ruby – akkoriban regionális kereskedel-
mi igazgató, ma a World Wide Sires 
nemzetközi kereskedelemért felelős el-
nökhelyettese – ismertetőt tartott egy 
hazai rendezvényünkön saját családi tej-
termelő vállalkozásáról. Május elején 
nálunk tett látogatása során beavatott 
minket tehenészete jelenébe. Az el-
mondottakból szemeztünk néhány ér-
dekességet annak érzékeltetésére, hogy 
amerikai kollégánk és főnökünk gya-
korló tenyésztő-tejtermelőként is a leg-
magasabb szinten állja meg a helyét.
A Fir Ridge Holstein Farm, LLC. az Egye-
sült Államok nyugati partvidékén, 
Oregon államban, a Csendes-óceán-
tól néhány száz kilométerre található. 
A modern tartási rendszerű istállók-
ban 1254 törzskönyvezett holstein-fríz 
tehén termel, átlagosan 12 ezer kilog-
ramm felett, 3,9% tejzsír- és 3,3% tej-

fehérje-tartalommal. A gazdaságot az 
USA Holstein Szövetsége az elmúlt 
hét évben folyamatosan Progressive 
Genetics Herd Award elismerésben 
részesítette. A telepen található még 
69 jersey és 6 brown swiss tehén is.
A tehénlétszám az 1967-es, pártehenes 
indulástól nagy utat járt be. 1983-ban 
érték el a kétszázas, 2000-ben pedig 
a hétszázas méretet. Ezt követően két 
lépcsőben, 2016-ra alakult ki a mai lét-
szám. Ennél izgalmasabb az állomány 
kor szerinti összetétele: a létszám 

55%-át minimum harmadik laktációs 
tehenek alkotják, miközben az első-
sök aránya 21, a másodikosoké 24%. 
Teheneik átlagosan 3,7 laktációt teljesí-
tenek, ami a 2,7-es hivatalos amerikai 
átlagnál is jóval magasabb. Nagyon 
büszkék arra, hogy minimális a kény-
szerselejtezés, a telepet elhagyó egye-
dek máshol folytatják hasznos életüket.
A tejtermelő vállalkozások versenyében 
kiemelkedő előnyüknek tartják, hogy 
az abraktakarmányokat éves szerződés 
keretében kedvezően kötik le, vala-
mint rendelkeznek saját gyepterület-
tel. Ugyanide sorolják, hogy tenyésztési 
programjukkal kiaknázzák a mai tudás 
adta lehetőséget: a DWP$ index saját 
magukra szabott változata segítségé-
vel választanak tenyészbikákat, továb-
bá 2014 óta minden nőivarú utódot 
genomvizsgálnak a Zoetis Clarifide 
Plus módszerével, DWP$-hangsúllyal, 

kiemelten figyelve a tőgygyulladás- 
és sántaságrezisztenciára. A ter melés 
35%-os súlyán belül a fehérje 16, a zsír 
18%-kal szerepel, és 1%-ot a tejmeny-
nyiség is kap. A küllem 12%-kal része-
sedik, ebből 10% a tőgyalakulás, 2% a 
mellkas erőssége. A fennmaradó 53% 
az egészségi tulajdonságok széles kö-
réé, köztük 11% a tőgygyulladás elle-
ni és 5% a sántaság elleni rezisztencia.
Tagjai a Select Sires NxGEN elitprog-
ramjának, így kizárólag a mindenkori 
csúcsbikák szaporítóanyagával dolgoz-

nak, annak is csak a szexált formájá-
val. Az állomány fejlesztésében (után-
pótlás-menedzsment) használják a 
World Wide Sires stratégiai tervező 
szoftverét (Genetic Strategy Calcula-
tor), ez segíti a szaporítóanyag-kész-
letgazdálkodásukat. Spermafelhaszná-
lásuk 45%-ban tehát szexált holstein- 
fríz szaporítóanyagot jelent, amit 55% 
húshasznú szaporítóanyag egészít ki. 
Termékenyítési indexük teheneken 2,3, 
üszőkön 1,55, az átlag 2,11. Hagyomá-
nyos spermatermék nincs a telepen. 
Az egyedi genomeredmények döntik 
el, hogy melyik egyed milyen szaporí-
tóanyagot kap. Meggyőző táblázato-
kon keresztül mutatta be a tulajdonos, 
hogy még egy ilyen kiegyensúlyozott, 
sokéves tenyésztői munkát hordozó 
állományban is mekkora különbségek 
vannak az egyes tulajdonságokban 
(pl. tejmennyiség, hasznos élettartam, 
DPR, szomatikus sejtpontszám) az ál-
lomány legértékesebb és legkevésbé 
értékes negyedei (kvartilisei) között, 
ami a tenyésztésben rejlő további ha-
talmas lehetőségre utal.
Fentiek tükrében válik igazán érde-
kessé a tény, mely szerint a tejterme-
lés költségszerkezetében mindössze 
1,3%-ot (!) tesz ki a spermaköltség, 
miközben a takarmányozás 53, a mun-
kaerő 16%-kal szerepel. Állatorvosra 
és állatgyógyászati készítményekre 
1,8%-ot fordítanak.
Az állomány párosítása a nálunk is 
régóta ismert WMS programmal tör-
ténik. Telepirányítási szoftvercsomag-
juk az Amerikában egyre népszerűbb 
BoviSync, amely hatékonyan képes ke-
zelni a CowManagerből érkező, a fe-
jőházi, a genomvizsgálati, a párosítási 
és a napi állatorvosi beavatkozások 
adattömegét. Rendkívüli előnyöket 
nyújt számukra a CowManager tehén-
monitoring program működtetése a 
szaporodásbiológia, az általános és 
bendőegészség fenntartásában és a 
takarmányozás optimalizálásában. 
Nagyon köszönjük Scott Rubynak, 
hogy megosztotta velünk gazdaságá-
nak naprakész jellemzőit!

S. Z.  

Hazánkban is elérhető, jelenlegi NxGEN tenyészbikáink
USA NAAB-kód Bika neve Pedigré

7H15778 BEETHOVEN TAOS X LEGACY
14H15929 CIRRUS-P PARFECT X KENOBI
14H15932 CUMULUS CONWAY X LIONEL
7H15937 ESQUIRE TAOS X BRASS

250H06074 FIGARO PARFECT X COFFEE
7H15821 FROST BITE GRANADA X LIONEL
7H15617 GAMEDAY BIG AL X BLOWTORCH
7H15807 GEORGE MILLER TAOS X LEGACY

250H015872 IBENDIGO GAMEDAY X ZAREK
7H15583 KASHTON MAXIMUS X FRAZZLED

250H16110 LETCHWORTH CONWAY X RAPID
14H15582 MASHAK MAXIMUS X TAHITI
7H15695 ONO ROSCOE X RENEGADE

250H16115 PAZZLE ROZLINE X DELTA-LAMBDA
14H15865 PERLE MOONSHINER X LIONEL
7H15245 PERPETUAL LIONEL X MEDLEY

250H15988 SOYSAUCE PARFECT X LEGACY
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Május közepén kétnapos ún. európai 
workshopon vehettünk részt a hollan-
diai Zwolléban a World Wide Sires 
szervezésében; Sr. Akác Balázzsal és 
Süpek Zoltánnal együtt hárman kép-
viseltük a Holstein Genetika Kft.-t. A 
pandémia kitörése óta ez volt az első 
jelentős nemzetközi rendezvény, 
amelyet az anyacégünk megtartott. 
Jó volt ennyi idő után újra találkozni a 
kollégákkal, főképp Európából, hi-
szen 21 ország WWS-forgalmazói vol-
tak jelen Hollandiában.
Scott Ruby, a World Wide Sires nem-
zetközi kereskedelemért felelős el-
nökhelyettese tartotta a köszöntő, fel-
vezető beszédet. David Thorbahn ve-
zérigazgató videóüzenetben szólt a 
résztvevőkhöz, majd megkezdődtek 
a sokféle témakört felölelő előadá-
sok. Különös érdeklődéssel hallgat-
tuk Todd Kranz gondolatait, amelyek-
ből betekintést nyerhettünk a szaporí-
tóanyag-világpiac alakulásába és a 
Select Sires által meghatározott válla-
lati jövőképbe.

Kiemelt téma volt továbbá a Bart Soe-
tebier, a WWS hollandiai-belgiumi 
leányvállalatának ügyvezetője által 
bemutatott WWS Ultimate program, 
amely a genomikus eredményeket 
felhasználva hozza ki a legtöbbet a 
párosítási és állományoptimalizálási 
rendszerünkből, így érve el gyorsított 

genetikai haladást egy adott állo-
mányban. A szóbeli ismertetést a 
Hampsink Farm meglátogatása kö-
vette (200 tehenes családi farm, Lely 
robotfejéssel), amely az Ultimate 
programban részt vevő telep. Itt cso-
portokra tagozódva, hat állomáson 
tudtuk végigkísérni a program lépé-
seit és eredményeit.

A második napon Jeff Ziegler beszélt 
a Select Sires genetikai programjáról, 
amelyben nagy szerepet kap a DWP$ 
(tejelő wellness profit index) és HHP$ 
(állományegészségi profit index), il-
letve a húsmarha (beef-on-dairy) 
program. A vállalat minden eddiginél 
szorosabbra fűzte kapcsolatát a Zoe-

tis-szel a genomika területén, vala-
mint a CowManager céggel, amelyet 
fémjelzett Reiner van der Steeg és 
Matt Hershey közös előadása. Ebben 
kiemelték a CowManager tehénmo-
nitoring rendszer hasznosságát, eset-
tanulmányokkal alátámasztva a há-
rom modul (ivarzási, egészségi, takar-
mányozási) működését. A napot or-
szágbeszámolók zárták, ahol a Hols-
tein Genetika Kft. is bemutatta 
hároméves stratégiai elképzeléseit a 
magyar piacon.
Összességében egy nagyon tartal-
mas programon vettünk részt, amely 
egyben remek alkalom volt rég nem 
látott kollégákkal való közvetlen be-
szélgetésekre is. Rövid ottlétünk alatt 
megerősödött bennünk az érzés, 
hogy Hollandia még mindig agrár-
nagyhatalom, a tejágazatban betöl-
tött szerepe is jelentős, a 1,5 milliós 
tehénlétszám minden alapot megad 
erre a szerepkörre. Érthető, hogy a 
WWS saját leányvállalatot alapított az 
itteni forgalmazói képviseletére.
A konferenciát megelőzően felkeres-
tük a Heemskerk farmtermék-forgal-
mazó vállalkozás központját, majd 
ellátogattunk a CowManager cég 
központjába. Mindkét esetben rend-
kívüli szervezettséget tapasztaltunk, 
valamint érzékeltük a munkájukba 
vetett hitet, a tejágazat iránti elköte-
lezettséget.

Jr. Akác Balázs

KISZABADULTUNK…

TOVÁBBKÉPZÉS



www.holstein-genetika.hu 6

KIÁLLÍTÁS
            

 

A Holstein Genetika Kft. a kezdetektől 
fogva kiállító résztvevője az Alföldi Ál-
lattenyésztési és Mezőgazda Napok 
rendezvénynek. Nem volt ez más-
képp az idei, 29. alkalommal sem, 
amikor május 5–7. között a megszo-
kott helyen vártuk partnereinket, láto-
gatóinkat. Ezúttal két külföldi munka-
társunk csatlakozott hozzánk: a TechMix 
részéről David Muysson nemzetközi 
kereskedelmi igazgató és Nicolaus 
Brunner szaktanácsadó kapcsolódott 
be a hazai szakemberekkel folytatott 
beszélgetésekbe.
Standunkat ezúttal is a Kiáll Kft. épí-
tette.
A holstein-fríz tenyészállat-bemuta-
tóra regisztrált száznál több állat kö-
zül 19 rendelkezett World Wide Si-
res apasággal, tíz tenyészetből ér-
keztek. Köszönetünket fejezzük ki va-
lamennyi érintett gazdaságnak és 
dolgozónak!
Elért helyezéseinket a táblázat foglal-
ja össze. Külön örülünk annak, hogy a 
hét dobogósunk mindegyike más 
apától származott, valamint, hogy hat 
különböző gazdaságból érkeztek.
A verseny legeredményesebbjei kö-
zül kettőnek különdíjat ajánlottunk fel: 
az Intermediate Champion tenyészál-

lat bemutatásáért a derecskei Kasz-
Farm Kft., a legnagyobb életteljesít-
ményű bemutatott tehénért a Ne-
messzalóki Mg. Zrt. kapott tőlünk elis-
merést. Különdíjainkat Akác Balázs 
ügyvezető adta át.

ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI 
ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

MILLIOMOS TENYÉSZ BIKÁINK A HOLSTEIN-FRÍZ FAJTÁBAN

MELARRY FRAZZLED: A NAGY HATÁSÚ „FÉLMILLIOMOS”

David Muysson, a TechMix nemzetközi 
kereskedelmi igazgatója és Nicolaus Brun-
ner szaktanácsadó a Holstein Genetika Kft. 
standján, Hódmezővásárhelyen

Egyre nehezebb átlépni egy tenyész-
bikától az egymillió eladott adagszá-
mot. A genomika korában megnőtt az 
aktív bikák száma, egyben az érdeklő-
dés is eltolódott a mindenkori legfia-
talabb, de már hozzáférhető bikák 
irányába. Nagyon gyors a nemzedé-
kek forgási sebessége, a szexálás na-
gyobb anyagigénye is jelentősen 
csökkenti az árualapot. Vannak azon-
ban olyan teljesítmények, amelyek 
visszairányítják a figyelmet egy-egy 
korábbi sztárra, amelyek újabb ko-
moly adagszámú piaci igényt tudnak 
így kielégíteni. Ilyenek Montross és 

A holstein-fríz tenyészállat-bemutató WWS apaságú dobogósai
Kategória Helyezés Egyed Pedigré Tenyésztő

Szűz üsző 1. 2. 3094 Előd Helix x Spur Cankó 2000 Kft., 
Bogyoszló

Szűz üsző 2. 1. 3992 Balta Happy x Altaceo Agronómia Kft., Deszk
Növ. üsző   

Vemhes üsző   

<30 hó tehén 1. 6659 Terka Doc x Butler Hód-Mezőgazda Zrt., 
Hódmezővásárhely

 2. 7238 Böske Spark x Butler Geo-Milk Kft., Sárospatak
30-36 hó tehén   
36-42 hó tehén   

42-48 hó tehén 3. 4653 Hegyes Pharo x Deman For-Milk Kft., 
Telekgerendás

48-60 hó tehén 3. 7107 Isaura Most Wanted 
x Shamrock Nyakas Farm, Hajdúnánás

60< hó tehén 3. 1661 Bagó Gambler 
x E.T. Shottle

Hód-Mezőgazda Zrt., 
Hódmezővásárhely

Frazzled 2016 áprilisában jelent meg 
először a hivatalos gTPI listán. Modern 
bikának mondták: ritka kombinációja 
a magas termelési képességnek és a 
jó egészségi tulajdonságoknak. Utób-
bi a genomvizsgálat révén szélesedő 
információnak köszönhetően vált is-
mertté a bika korai életszakaszában. 
Mára Frazzled megalkotta saját brand-
jét, közelíti a hatszázezer eladott adag-
számot, amelyből 175 ezer adagot 
meghaladó a szexált szaporítóanyag 
(kiválóan szexálható spermát termel).
A bika 2015 áprilisában született Min-
nesotában. Anyja kilencéves, 90 pon-
tos küllemű. Pedigréje mindkét olda-
lán fellelhető a Select egyik ikonikus 
bikája, Robust, amely nálunk elsősor-
ban fia, Supersire révén gyakorolt 
nagy befolyást a tenyésztésben.
Nem izgalommentes, amikor egy geno-
mikus fiatal bikát széles körben elkez-
denek használni. Ilyenkor még csak 
reménykedhetünk, hogy ténylegesen 
beváltja azokat a várakozásokat, ami-
ket a kiváló tehéncsaládja okán táplá-
lunk. A Frazzled mögötti tehéncsalád-
ban nagy életteljesítményű tehenek 
szerepelnek. A várakozást alátámasz-
totta a bika kimagasló genomikus 
eredménye.
Frazzled szemléletbeli áttörést hozott 
(talán O-Man szerepét lehet hozzá ha-
sonlítani) abban, hogy a mérsékelt 
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MILLIOMOS TENYÉSZ BIKÁINK A HOLSTEIN-FRÍZ FAJTÁBAN

MELARRY FRAZZLED: A NAGY HATÁSÚ „FÉLMILLIOMOS”

Dragonheart, talán az utolsók közül, 
amelyektől egymilliónál több adag 
értékesítése történt meg. A világ első 
„milliomos” tenyészbikája Mandingo 
volt, a Select Sirestől. Abban az idő-

ben, harminc éve ez különös teljesít-
ménynek számított, azonban az elkö-
vetkező évtizedekben megszaporo-
dott a számuk, így Dragonheart öt-

vennyolcadikként került a halhatatla-
nok ezen körébe.
A World Wide Sires zászlója alatt tizen-
négy tenyészbika lépte át a különleges 
határértéket: tizenhárom a Select Sires, 
és egy (Potter) az Accelerated Genetics 
kínálatából. Nevüket a történelmi emlé-
kezet kedvéért érdemes (születési év-
vel) felsorolni, annál is inkább, mert 
kivétel nélkül rendelkeztek/rendelkez-
nek utódokkal Magyarországon. Közü-
lük Integrity, Blitz és Planet eladott adag-
száma átlépte a másfél milliót! Való-
színűsíthető, hogy a jövőben a félmilli-
ós adagszám is komoly mérföldkő lesz.

A WWS TIZENNÉGY  
„MILLIOMOSA”  
Fisher-Place Mandingo (1979)
Paradise-R C Mathie (1988)
Robthom Integrity (1990)
Fustead Emory Blitz (1996)
O-Bee Manfred Justice (O-Man) (1998)
Keystone Potter (1999)
Robthom Moscow (2001)
Ensenada Taboo Planet (2003)
England-Ammon Million (2003)
Lincoln-Hill Shot Laser (Shot) (2005)
Mountfield SSI Dcy Mogul (2010)
Seagull-Bay Supersire (2010)
Bacon-Hill Montross (2012)
Mr OCD Epic Dragonheart (2012)

testméretekkel rendelkező, szívós, el-
lenálló tehenek az igazán gazdaságo-
sak. Frazzled lányai közepes termetű-
ek, jellemzőjük, hogy napi szinten a 
telepi átlag felett termelnek, és sokáig 
maradnak termelésben. A Frazzled-lá-
nyok korrigált átlagos termelése 
13571 kg, 4,2% tejzsírral és 3,3% tej-
fehérjével. Lábszerkezetük funkcioná-

lis, karóállás szinte biztosan nem jelenik 
meg náluk. Ráadásul igen kedvező 
hatású a bika a szomatikus sejtszám 
alakulására: masztitisz-rezisztencia 
mutatója éppúgy kimagasló, mint a 
ketózis-rezisztencia értéke. Mindezek 
felett a nőivarú utódai az üszőnevelés 
során jóval átlagon felüli vitalitást és 
betegség-ellenállóságot mutatnak.

A genomika korában egyre több is-
meret és tapasztalat alapján mondha-
tó, hogy a hagyományos szemüvegen 
át nézve „nem túl szép” lineáris külle-
mi ábra kevéssé korlátozza a bika 
használhatóságát. Örökített tőgytulaj-
donságai nem adnak okot aggoda-
lomra, negatív lábparamétereinél pe-
dig bizonyítottan fontosabb jelző az 

átlagnál kedvezőbb sánta-
ságrezisztencia-értéke.
Frazzled tehát brand lett, a 
közepes testméretű, ren-
geteg tejet adó, ellenálló 
szervezetű, jelentősen masz-
titisz-rezisztens, nagy élet-
teljesítményű teheneket elő-
állító tenyészbika brandje. 
Természetesen, mint min-
den bika örökítőprofiljá-
ban, nála is találunk gyen-
gébb pontot: esetében ez 
a lányai lassabb újravem-
hesülése (DPR). Első ellé-
sük időszakában nem túl 

élesek, viszont szép tőgyalakulást mu-
tatnak. Laktációs görbéjük viszonylag 
laposan indul, de kitartóan emelke-
dik. Aztán a második laktációjuktól 
kezdve tejtermelésük megugrik, a te-
hén mélyül és szélesedik, a kitűnő 
tőgy megmarad.
A fentiek ismeretében Frazzled és te-
nyészvonala a továbbiakban is nép-

szerű marad. Lányai (24 ezernél több 
zárt már laktációt) szép számban bizo-
nyítanak az Egyesült Államokon kívül 
Olaszországban, Spanyolországban és 
– bár kisebb számban – hazánkban is. 
Szaporítóanyagát több mint harminc or-
szágban használták eddig! A tenyész-
bika immár nyolcadik életévében is jó 
egészségnek örvend, kiválóan ter-
mel. Erre az iránta megnyilvánuló fo-
lyamatos kereslet „kötelezi” is. Szá-
mos helyen már telepi utódai alapján 
döntenek ismételt használata mellett.
A korai, kedvező genomikus és pe-
digréinformációk alapján Frazzled 
azonnal a tulajdonos Select Sires fi-
gyelme középpontjába került. Így fiai 
hamarosan megjelentek a listákon, 
jelenleg is megtalálhatók az ivadék-
vizsgált TPI-ranglista legjobbjai kö-
zött. A ragyogó spermatermelő Mr. 
T-Spruce Lionel listavezető, Tahiti, Ri-
veting, Rome, Legacy, Big Dollars, Ar-
rowhead és Speedy ugyancsak gya-
kori szereplők a pedigrékben. Big Al 
pedig Gameday nevű genomikus fián 
keresztül kiemelt népszerűségnek ör-
vend a cég NxGen elnevezésű elit-
programjában. Összesen a Select Si-
res hatvan feletti aktív Frazzled-fiúval 
rendelkezik. Ebből is érzékelhető 
Frazzled várható masszív jelenléte a 
következő nemzedékekben.

S. Z.

Nevüket a történelmi 
emlékezet kedvéért 
érdemes felsorolni

Mr T-Spruce Frazz LIONEL-ET, Frazzled legjobb fia
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Aligha járunk túl messze a valóságtól, 
ha kijelentjük: jelenleg a világ legis-
mertebb és legkedveltebb tenyész-
bikája Woodcrest King DOC (W. Mo-
gul Yoder két évvel fiatalabb istálló-
társa). A hat és fél éves sztár minden 
megtermelt szaporítóanyaga már elő-
re gazdára talál. Népszerűsége az iva-
dékvizsgált korszakának beköszönté-
vel ugrott csak igazán a csúcsra. Külö-
nös adottság, hogy egyetlen bika ké-
pes legyen szolgálni az árutermelő 
farmer, a szenvedélyes tenyésztő és 
az elit showring igényeit! Két évtize-
de Regancrest Elton Durham volt ha-
sonló hatású bika, így talán nem a 
véletlen műve, hogy Doc pedigréjé-
ben háromszor fordul elő: egyszer az 
apai, kétszer az anyai ágon (Durham 
viszont – egészségügyi tesztje miatt – 
nem volt forgalmazható az európai 
országokban). Doc szerencsére kivá-
ló egészségnek örvend, nagyszerű 
spermatermelő. A Select Sires tőle 
adta el a legtöbb szaporítóanyagot 

az elmúlt három év mindegyikében. 
Szaporítóanyaga minden piacra al-
kalmas, s ezzel ma is élnek a legfejlet-
tebb holsteintenyésztő országok. Vi-
szonylag fiatal kora ellenére már át-
lépte a 700 ezer eladott adagszámot. 
Hazai tenyészetekben is láthatók már 
kivételes küllemű, egyszersmind ki-
emelkedően termelő leányai. 
Doc genomikus időszakában már egy-
értelműen a fitnesztulajdonságokra 
terelődött a tenyésztői hangsúly a 
küllemmel szemben. Ennek köszön-
hető, hogy viszonylag kevés számú 
fia került a listákra. Közülük Hancock 
és Hollywood emelhető ki kínálatunk-
ból. Sokkal jelentősebb hatása várha-
tó ugyanakkor leányain keresztül, hi-
szen már most tizenkétezret megha-
ladó utóda zárt laktációt. Hanans 
nevű bikaunokája már azt jelzi, hogy 
lányai a bika-előállításban is komoly 
szerephez juthatnak.
Scott Ruby (WWS) szavait idézve: „Mi-
helyt meglátja a gazda Doc lányait, 

elámul, hogy milyen fantasztikusan 
átjön az apa hatása a megjelenésük-
ben, s ez ráadásul kiváló tejmennyi-
séggel párosul!”        ■

• A Holstein International 2022. tava-
szi számaiban a következő tenyészbi-
káinkról jelent meg rövidebb-hosz-
szabb méltatás: Woodcrest King DOC 
(márciusi szám), T-Spruce FROST BITE 
(március), Mr T-Spruce Frazz LIONEL 
(március és május), Mr  OCD DRA-
GONHEART (április, június), Ri-Val-Re 
RAGER-RED (április), DE-Su Frazz TA-
HITI (június), Siemers PARFECT (júni-
us). A júliusi szám S-S-I Montross 
DUKE történetét fogja bemutatni.
• Szinte feledésbe merült már az 
1997-es esztendő, amelynek egyik 
szakmai szenzációja volt Muranda 
Oscar Lucinda (Oscar bikánk lánya) 
30 870 kg-os éves (12 éven át világ-
csúcs) termelésével. Nos, T-Spruce 
S-S-I BEETHOVEN bikánk (Taos × 
Renegade pedigrével) nyolc nemze-
déknyi távolságban visszavezethető 
erre a fenomenális tehénre!               
• Tizenegy éves korában befejezte 
életpályáját 7H11351 SUPERSIRE bi-

kánk. A holstein-fríz fajta jelenére vi-
lágviszonylatban nagy hatású te-
nyészbikától mintegy 1,3 millió adag 
szaporítóanyagot értékesítettek, en-
nek ötöde szexált termékként került 
forgalomba, ami a tulajdonos Select 
Siresnél az eddigi csúcs. A bika érté-
kelt leányainak száma nyolcvanezer, 
közülük Magyarországon ezer feletti 
utódszámot tartunk nyilván.
• Különleges értékét bizonyította a vö-
röstarka holstein változatban 7H12344 
RAGER-RED. Eladott adagszáma kö-
zelíti a hétszázezret, amelynek felét az 
USA-n kívüli piacok vásárolták meg. A 
bika kiváló spermatermelő, ma is jó 
állapotban termel. Ismereteink sze-
rint sajnos egyetlen fia sincs sperma-
termelő állomáson, ami a vöröstarka 
változat speciális megítélésének kö-
vetkezménye.
• Immár húsz évre tekint vissza a 
baszkföldi Aberekin S.A. mestersé-
ges termékenyítő vállalattal fennálló 
együttműködésünk a World Wide Si-
res kapcsolatrendszer keretében. El-

sősorban húshasznú fajták szaporító-
anyagával állnak rendelkezésünkre, 
de számos holstein-fríz és jersey biká-
juk is eredményesen szerepelt ná-
lunk. Utóbbiak vonatkozásában emlí-
tésre méltó, hogy tenyészbikáik 70%-
a A2A2 béta-kazein genotípusú, s ezt 
az arányt 90%-ra emelik a közeljövő-
ben. Carlos Ugarte vezérigazgatóval 
egész oldalas interjú jelent meg a HI 
májusi számában.
• Elindult a BART (Beef Agressive 
Reproductive Technologies) és a 
HerdFLEX Program a Select Siresnél. 
Előbbi speciális húshasznú bikák 
előállítását célozza a tejelő populá-
ció ge netikailag gyengébb hánya-
dának kiváló minőségű hízó végter-
mék irányú hasznosítására. Az első 
etapban nőivarú angus egyedeken 
angus és simangus szaporítóanyag 
felhasználásával állítanak elő bikákat 
és nőivarú donorokat. A HerdFlex 
program embriók felhasználásával 
állít elő tisztavérű húshasznú borja-
kat tejhasznú recipiensektől.                   ■

KING DOC MÉLTATÁSA

RÖVIDEN…

DRAGONHEART
Átlépte a bűvös egymillió eladott 
adagszámot a most tízéves 
Mr  OCD DRAGONHEART te-
nyészbikánk! A bika tipikus példá-
ja annak, hogy létezik a vásárlói 
elégedettség fogalma a tejterme-
lő ágazatban. Dragonheart lányai 
(21 ezer feletti laktációt zárt leány) 
ugyanis a mai termelő istállók 
álomtehenei. A bika nagy terme-
lésű, könnyen vemhesülő tehén-
családból származik, kiváló tő-
gyet, mobilis lábakat örökít, rá-
adásul A2A2 béta-kazein és BB 
kappa-kazein genotípusú, s ezek 
a jellemzők lányainál is nyomon 
követhetők. Így sok tenyésztő visz-
szanyúl hozzá a bikaválasztáskor.
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SZAKTANÁCSADÁS
            

 

Közel száz előadóval idén hetedik al-
kalommal rendezték meg májusban 
Budapesten a PREGA precíziós gaz-
dálkodás és agrárinformatikai konfe-
renciát és kiállítást. A Holstein Gene-
tika Kft. kiállítóként és előadóként  
is szerepelt e neves rendezvényen. 
Részvételével programunkat színesí-
tette a hollandiai CowManager cég 
két munkatársa is, a szoftverfejlesztő 
Lotte Hermeling, illetve a területi kép-
viselő Marc van Mensvoort. Előbbi-
vel készült interjúnk a Facebook-ol-
dalunkon megtekinthető.
A CowManager – mint kiváló, számí-
tógépre alapozott vezetői döntése-
ket elősegítő rendszer – három mo-
duljával (ivarzásjelzés, állategészség-
ügyi felügyelet, takarmányozás-moni-

toring) hathatós segítséget nyújt a 
tejtermelő tehenészeti telepek irányí-
tásában és felügyeletében. A rend-
szer lelke a tehén fülébe helyezhető 
szenzor, amely a mozgási aktivitást, a 
kérődzést, valamint a testhőmérsék-
letet és az ivarzási állapotot is a nap 
24 órájában folyamatosan nyomon 
követi. Az adatokat mesterséges intel-
ligencia dolgozza fel, értékeli, és fi-
gyelmeztetéseket generál a telepi 
döntéshozók számára. Egyszerűen 
áttekinthető, mobiltelefonon is jól le-
olvasható, valamint könnyen értel-
mezhető ábrákkal siet a felhasználók 
segítségére. Az információk adatfel-
hőben tárolódnak, bárhonnan és 
bármikor elérhetővé tehetők. A rend-
szer telepítése rendkívül egyszerű, az 

istállóban nem igényel külön inter-
netkapcsolatot. Használatával a pre-
venciót helyezzük előtérbe, hiszen az 
adatok alapján már két-három nap-
pal a tünetek megjelenése előtt be-
avatkozhatunk, csökkentve ezzel a 
betegség kialakulásának esélyét 
(akár az antibiotikum-felhasználás is 
mérsékelhető).
A CowManager bemutatását köve-
tően Bérdi Petra, a Bonafarm Mező-
gazdaság csípőteleki tehenészeti 
telepének ágazati állatorvosa gya-
korlati példákkal illusztrálta a tejter-
melő tehenészetben hosszabb idő 
óta működő rendszer mindennapi 
használatát és az eddig elért ered-
ményeket. 

Szilágyi László

Június második hetében üdvözöl-
hettük hazánkban Rodrigo Garcíát, a 
TechMix szaktanácsadóját, aki lassan 
egy évtizede segíti szakmai munkán-
kat alapos állatélettani és takarmá-
nyozás-élettani ismereteivel. 
Ezúttal az ország keleti felére össz-
pontosítottuk programját. Területi-
leg illetékes kollégáink kíséretében 
igen szerteágazó beszélgetésekre 
és telepbejárásokra került sor Saru-
don (Multiton Kft.), Debrecen-Bö dön-
 háton (Agrárgazdaság Kft.), Csoba-
jon (Ivanics Farm), majd Mezőhe-
gyesen (Nemzeti Ménesbirtok és 
Tangazdaság Zrt.) és Hódmezővá-
sárhelyen (Hódagro Zrt.), végül pe-
dig Palotás-Besenyszögön (Palotási 
Mg. Zrt.), valamint Jászladányban 
(Jászföld Zrt.) és Jászberényben (Agro-  
Lehel Kft.).
Kiemelt témakörként tekintettünk a 
TechMix hőstressz elleni védelmet 
szolgáló programjára, de szó esett a 
tehenek és borjak stresszhelyzetek-
ben és betegség esetén szükséges 
célzott egyedi, illetve állományszintű 
kezelési lehetőségeiről is, amelyek 
keretében az élettani összefüggése-

ket hasznosító takarmány-kiegészí-
tőink állnak rendelkezésre. A hidra-
táltság, az étvágy, a kérődzés kulcs-
kérdések a sikeres tehenészet életé-
ben, a TechMix pedig komplexen 
fejlesztett, évek, évtizedek óta kipró-
bált termékekkel segíti az állati szer-
vezet egyensúlyának megőrzését 
vagy helyreállítását.

Vörös Imre

BEMUTATTUK A           -T A PREGA KONFERENCIÁNKING DOC MÉLTATÁSA

TELEPBEJÁRÁSOK A TECHMIX SZAKTANÁCSADÓJÁVAL

Itt hívjuk fel ismételten az Ol-
vasó figyelmét arra, hogy a 
TechMix több termékének (Calf 
Renova, HydraTabs, Bovine Blue-
Lite Pellets Max) elméleti hátte-
réről és gyakorlati tudnivalóiról 
számos kisfilm található a www.
holstein-genetika.hu honlapon, 
magyar feliratozással!

Rodrigo García szaktanácsadót többek között a csobaji Ivanics Farm (balról), 
illetve a sarudi Multiton Kft. (jobbról) csapata fogadta
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KONFERENCIA
  

Az etológia a biológia állatok viselke-
désével foglalkozó ága. Az alkalma-
zott etológia a haszonállatok viselke-
désével foglalkozik, azok tartásához 
nyújt gyakorlati célú ismereteket. Az 
állatok viselkedési jellemzőinek isme-
rete segít a termelés növelésében, hoz-
zájárul az állatok jóllétéhez és biztonsá-
got ad embernek, állatnak egyaránt.
A tanulékonyság közepesen örökölhe-
tő; a holstein-fríz pedig tanulékony-
nak mondható, viszonylag könnyen 
alkalmazkodik a technológiai elemek-
hez (pl. pihenőbox, karusszeles vagy 
robotfejés). Az agresszivitás hasonló 
mértékben öröklődik. Csoportosítás-
kor vagy az etetőjászolhoz való hoz-
záférésben van különös jelentősége 
a rangsor kialakulásának. Elsősorban 
a testméret és az életkor határozza 
meg. Száz feletti csoportlétszámnál a 
rangsorharc elveszíti jelentőségét.
A tehén 320 fokos szögben lát, kivá-
lóan érzékeli a mozgást és van szín-
látása, de gyenge a látásélessége, 
így nem szívesen megy be sötét hely-
re. Igényli az egyenletes megvilágí-

tást. Szag- és ízérzékelése az embe-
rénél jobb. Hallása szélesebb spektru-
mú, mint az emberé, kedveli a halk 
alapzajt, a hirtelen erős hanghatások 
azonban megriasztják. 
A tehén természetes mozgási se-
bessége 3 km/óra. Szívesebben mo-
zognak csoportban, mint egyedül, a 
zsúfolódás azonban nincs kedvük-
re. Mozgás közben közvetlen kör-
nyezetüket figyelik, az adódó terep-

tárgyakat kikerülik vagy átlépik. Fel-
ismerik az emberi bánásmódok 
közti különbséget, és annak megfe-
lelően reagálnak. Veszélyhelyzetet 
érezve a felemelt fej és farok, a bő-

gés és a vizelet speciális szaga ad 
figyelmeztetést a társaknak. Hasz-
nos lehet rutinszerű beavatkozások-
nál néhány tapasztaltabb, az adott 
helyzethez már korábban hozzászo-
kott, ún. mágnesállatot alkalmazni 
az „újoncok” megnyugtatására.
Fontos, hogy a gondozójukat rend-
szeresen lássák, rá vezérként tekint-
senek. Ez megnyugtatást jelent szá-
mukra, hiszen eredendően az em-

berre úgy tekintenek, mint ragado-
zóra, azaz veszélyforrásra. Helyes 
emberi magatartás a karok oldalt le-
engedett tartása, a lassú mozgás hir-
telen irány- vagy sebességváltás nél-
kül, minimális zajhatással. Ellenkező 
esetben viselkedésünk stresszt, szo-
rongást vagy pánikot válthat ki ben-
nük és menekülni kezdenek. Külö-
nös hangsúlyt kell fektetni a fejéssel 
összefüggésben szerzett tapasztala-
tokra a fejőházba történő felhajtástól 
kezdve az istállóba történő visszaen-
gedésig. Legjobb, ha az ember–állat 
kapcsolat már borjúkortól kialakul. A 
kiszámítható, nyugodt környezet, az 
emberhez kapcsolódó pozitív ta-
pasztalatok segítik azt, hogy a tehén 
képességeinek megfelelő teljesít-
ményt nyújtson. 

A. L.

ALKALMAZOTT ETOLÓGIA A TERMELÉS SZOLGÁLATÁBAN

A tehenek felismerik az emberi bánásmódok közti 
különbséget, és annak megfelelően reagálnak

A hagyományokat folytatva az Axiál Kft. a Covid-járvány után újra megszervezte a korábban Sárváron 
tartott, tejtermeléssel kapcsolatos programját. Idén áprilisban tartották a rendezvényt Budapesten, az 
Aqua World szálloda- és konferenciaközpontban, IX. Axiál Gyakorlati Akadémia címmel. A szokásos te-
henészeti telepbejárásra Jászladányban került sor. Itt a Jászföld Zrt. új DeLaval fejőházát, valamint rész-
ben felújított és új istállókat lehetett megtekinteni Dobra Lajos vezetésével. A Holstein Genetika Kft. 
képviseletében Alföldi László területi igazgató tartott előadást Alkalmazott etológia a termelés szolgá-
latában címmel, amelynek összefoglalóját itt közöljük.
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CSAPATÉPÍTÉS

A szokásos havi értekezletünket júni-
usban a szokástól eltérően nem a 
központi irodánkban, hanem Vásá-
rosnaményban, a Hunor Hotelben 
tartottuk. A környéken eltöltött két 
nap alatt alkalmunk nyílt egy kis csa-
patépítésre, helyi nevezetességek 
meglátogatására, a tradicionális spe-
cialitások megkóstolására, és termé-
szetesen teleplátogatásokra is.
Az értekezlet után bejártuk a Kiss B. 
Zoltán jóvoltából létrejött helyi vadá-
szati kiállítást, ami a Vadászati Világki-
állítás kihelyezett helyszíne volt 2021-
ben. Tarpán, Esze Tamás szülőfalujá-
ban megnéztük a Rákóczi-szobrot, és 
a falu központjában az Esze Tamás 
emlékére készített domborműsoro-
zatot. Szatmárcsekén – Kölcsey Fe-
renc itt fejezte be a Himnuszt – elláto-
gattunk a temetőbe, ahol mintegy 
hatszáz csónak alakú fejfa mellett a 
temető legmagasabb pontján, egy 
kis dombon áll a falu leghíresebb fiá-
nak síremléke. 
A következő napon első állomásunk 
az Erdőhát Zrt. vámosoroszi tehené-
szeti telepe volt, ahol Végh Norbert 
telepvezető kalauzolt körbe minket. 
A telepen a különösen szép tehenek 
láthatóan jól érzik magukat, a „leán-
derek árnyékában” kedélyesen sétál-
tak a fejőház felé, ahol már jól tudták, 
pontosan hova kell állniuk, hogy a 
gondozók feltehessék rájuk a fejőké-
szüléket. Az istállókban sétálva egy-
egy általunk forgalmazott tenyészbi-
ka (Gifian, Gambler, Kingpin, Jedi, 
Modesty, Duke, Doc) nagy élettelje-
sítményű lányait is megtekinthettük.
A cég számára az állatok jólléte mel-
lett fontos a környezettudatos szem-
lélet is. A telepen a trágya sem vész 
kárba, hatalmas tartályokban tárolva 
biogázt állítanak elő. Az ebből kelet-
kező elektromos áramot pedig visz-
szaforgatják az országos hálózatba, 
ezzel is csökkentve a telep ökoláb-
nyomát. 
A következő megállónk Tisztabere-
ken volt, ahol két eltérő koncepció 
mentén haladó gazdaságot látogat-
tunk meg. 

A Herceg Farmon Herceg Károly és 
Zsolt fia helyi szilvaesszenciákkal fo-
gadtak bennünket. Az iroda falain a 
Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületé-
nek elismerései lógnak, a telepről 
több ezüstkannás tehén került ki az 
évek során. A kétszáz tehenes farm 
igazi családi gazdaságként működik: 
ahogy végigsétáltunk a istállókon, a 

tulajdonos minden állatot szinte név-
ről ismert. Szerencsére a tehenek a 
hőstressz ellenére is nagyon kíváncsi-
ak voltak ránk. A füljelzőkön örömmel 
betűztük Dragonheart, Capone és 
Wiggins bikáink nevét.
Utolsó állomásunk a Berek Farm volt, 
ahol Bodó Csaba és fia, Gergő vártak 
minket. Itt egy családi nagygazdasá-
got tekinthettünk meg, összesen 
mintegy 900 tehenet számláló állo-
mányt. A telepszemle során végig-
jártuk az újonnan épült istállókat, ahol 
vízágyak és gumírozott padozat biz-
tosítja a tehenek komfortérzetét. Az 
újonnan beüzemelt robot etetőgép 
napi ötször végzi az állatok etetését. 
A telep a precíziós gazdálkodásra tö-
rekvés mintapéldája. 
Összességében mindhárom farmon 
látszik a szakma iránti elkötelezettség. 
A vezetés számára a termelés mellett 
fontos az állatok jólléte, egészsége és 
a környezettudatosság.

Nagy-Szabó Kitti

KIHELYEZETT ÉRTEKEZLET VÁSÁROSNAMÉNYBAN
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HÍREK

RÖVIDEN

A Holstein Genetika Kft. 2022. január 
1-jétől partnereink gördülékenyebb 
kiszolgálása érdekében új pozíciót lé-
tesített tehergépkocsi-vezető és áru-
kezelő címen. A munkakört a fent jel-
zett időponttól Pesti József tölti be.
Az egész ország területén közremű-
ködik az áruk kiszállításában, vala-
mint az áruraktárban és a szaporító-
anyag-depóban a logisztikai tevé-
kenységekben, folyékony nitrogén 
töltésében, esetenként targoncázási 
munkákban. Többféle jármű vezeté-
sére (kamion, traktor, gépkocsi, tar-
gonca) képesítő okmányokkal ren-
delkezik.

Új munkatársunk 45 éves, nős, két fiú-
gyermek édesapja, felesége peda-
gógus, és a közeli Őrbottyánban él-
nek családi házban. Korábbi munka-
helyén, Csomádon szintén közvetett 
kapcsolatban volt a tejtermeléssel, 
mivel tejtermékek értékesítésében vett 
részt.
Az elmúlt hónapokban már számos 
Holstein Genetika-partnerüzemmel is-
merkedett meg különböző termékek 
kiszállításakor. Feladatát eddigi visz-
szajelzéseink alapján mindenki meg-
elégedésére végzi.
Pesti József kollégánknak sikeres éve-
ket kívánunk csapatunk tagjaként!

A járványhelyzet megszűnését követő első külföldi vendé-
günk David Muysson volt, aki 2022. február végén láto-
gatott el hozzánk. Áttekintettük a közelmúlt történéseit, az 
előttünk álló feladatokat, szemléztük raktárkészletünket. 
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ÚJ MUNKAERŐ A LOGISZTIKÁBAN

Komoly elismerésben részesült John Schouten, a WWS 
tavaly nyugdíjba vonult vezérigazgatója. A Dairy Shrine 
Guest of Honor titulus odaítélése méltó lezárása egy közel 
negyvenéves szakmai karriernek.

Május első napjaiban vendégünk volt Scott Ruby és 
Steve Winnington, a WWS vezetői
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