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JPG, TIF formátumokban.
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1/1 oldal hirdetés: 210 mm x 297 mm (A/4)
1/1 oldal PR cikk: 4500 karakter + 2-3-4 fotó vagy illusztráció

3/1 oldal (2 oldal PR-cikk + 1 oldal hirdetés)
320 000 Ft + Áfa / 3 oldal
Hátsó borító (1 oldal hirdetés)
220 000 Ft + Áfa / oldal
1/1 hirdetés 
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1 oldal PR-cikk 
160 000 Ft + Áfa / oldal
Szakmai PR csomag/4 oldal
580 000 Ft+ Áfa
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ÁLLATTARTÓ TELEPEINEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

A Sanotól béreljük a takarmányos kocsit. 

Ez az egész egy számítógépes takarmá-

nyozási rendszer. Arra törekszünk, hogy 

minél jobb tömegtakarmányt állítsunk elő. 

A folyamat tehát ott kezdődik, hogy olyan 

vetőmagokat választunk, ami a silótakar-

mánynak megfelel. Utána kint a földön 

pedig arra törekszünk, hogy minél jobb 

minőségben megtermeljük, ne legyen pél-

dául toxinterhelt, mert a toxinmentesítés 

igen költséges eljárás lenne. Betakarítás 

után mintát veszek és elküldöm azt 

Gödöllőre a laborba. Megnézetem a bel-

tartalmi értékeket, utána ez alapján egy 

optimalizálási programmal kiszámolom, 

hogy mennyi kell annak a csoportnak, 

amelyet meg akarok etetni – avatott be 

a takarmányozás kulisszatitkaiba a 

szegvári Puskin Tej Kft. takarmányozási 

ágazatvezetője, Vigh János. 

Az állományunk 490 fejős szarvasmar-

hából, illetve annak szaporulatából áll, 

utóbbi hozzávetőleg 450 növendék. Ezzel 

gazdálkodunk. Csak tejelő Holstein-frízt 

tartunk, a hímivarú állatokat napos 

korban eladjuk kistermelőknek. Már csak 

azért is, mert nem sok földterületünk van,

éppen arra elég, hogy ellássa a saját ál-

tainkat. Szénát a környező termelőktől 

veszünk. Takarmánykeverő kocsival etet-

jük az összes állatot. A tömegtakarmány-

bázisunk a Sápi-telepen van, az abrakta-

karmánynak pedig bent, a központi telep-

helyen alakítottunk ki egy raktárbázist – 

mondta a szakember.

Csoportosítanak, számolnak

A takarmányozás első lépése náluk az, 

hogy csoportokba, más néven falkákba 

rendezik a szarvasmarhákat. Több szem-

pontot vesz figyelembe Vigh János: fi-

gyeli a laktációs időt, az elléstől számí-

tott időt, a vemhesség idejét, a kondí-

ciót. Ehhez összeállít egy programot, 

amely alapján meghatározza, melyik 

falkának mennyi takarmányra van szük-

sége. Emellett minden állatot minden 

hónapban egyedileg befejnek. Emiatt a 

csoportösszetétel mindig változik, van, 

hogy egy-egy falka 70, máskor 100 álla-

tot számlál. A szórás is változik: van na

Komputer tartja számon, 

mennyit eszik a tehén

A szegvári Puskin Tej Kft.-nél évekkel ez előtt tértek át precíziós takarmányozásra. A mennyiségeket 

pontosan kiszámolják, kocsira rakják, a minőséget laboratóriumban ellenőriztetik. A takarmányozási 

ágazat vezetője szerint csak így lehet hatékonyan és takarékosan tejelő szarvasmarhát tartani. A cég 

még szeretne tovább fejlődni a számítástechnikai eszközhasználat terén, ehhez pályázatokra vár.

A Csongrád-Csanád megyei cég elődjét 

évtizedekkel ezelőtt alapították. A 70-es 

években jött létre a Puskin Termelőszö-

vetkezet, majd 1993-ban ez öt részre 

szakakadt: építő, növénytermesztő, 

állattenyésztő, kertészeti és irodai rész-

legre. Ezek közül már csak a Puskin Tej 

maradt meg, a többit eladták. 

És hogy miért viseli egy alföldi községben 

egy tejtermelő vállalkozás a világiroda-

lom egyik legnagyobb, orosz írójának 

a nevét? A szegváriak emlékezete szerint 

alapításkor az akkori téeszelnök javasolta 

Puskin nevét azért, nehogy baj legyen. 

Így ugyanis egy híres orosz személyről 

nevezték el a szövetkezetet, de legalább 

olyan valakiről, aki nem kötődik a poli-

tikához. A cég neve az elmúlt évtizedek-

ben elismertté vált hazánkban, így ké-

sőbb már nem is gondoltak rá, hogy 

megváltoztassák. Jelenleg 42 dolgozójuk 

van, az előállított tejet az Alföldi Tej 

vásárolja meg a szegvári társaságtól.

31, vagy 41 litert adó tehén. Az egyik 

csoportnak például – magyarázta Vigh 

János – egy állat napi adagjába aktu-

álisan 20 kilogramm silókukoricát, 9 kilo-

gramm lucernaszenázst, fél kilogramm 

lucernaszénát, melaszból fél kilót, illetve 

tápból 12 kilogrammot tervezek. A tápot 

a cégnél keverik, ez 6 kiló kukoricából, egy 

kiló szójából, 2 kiló napraforgóból, plusz 

2 kiló készen vásárolt keveréktápból áll. 

Az ágazatvezető ezt követően elkészíti 

a megfelelő receptúrát, amit egy Da-

tapack nevű készülékben rögzít. A Data-

pack kapcsolódik az ő számítógépéhez 

is, de ami fontosabb, a traktorban lévő 

fogadóhoz is. Vagyis a recept megjele-

nik a traktor monitorján, ennek meg-

felelően rakja meg a rakodógép az 

etetőkocsit, de a telepvezető is látja 

a saját monitorján, hogy mi is törté-

nik.  Naponta lekéri az adatot a számí-

tógépről, hogy mit ettek meg az ál-

latok. A rakodást végző kollégái pre-

cizitását is meg kell említeni. Az egyik 

munkalapon láthattuk, hogy egy adott 

augusztusi napon a receptúrában fel-

tüntetett összesen 21998 kilogramm 

Az összeállított takarmányt elküldöm 

Gödöllőre, hogy vizsgálják meg a TMR bel-

tartalmát: szárazanyagot, nyersfehérjét, 

zsírt, rostot, cukrot, keményítőt, emészthe-

tő rostot, energiát. Egy tejtermelő telepen 

nem is lehet másképp dolgozni. Olyat 

nem csinálhatunk, hogy egy tehén egyik 

nap kevesebb, másik nap több abrakot 

kap. A tehén szempontjából sem jó ez, 

hiszen ha nincs kielégítve az igénye, elkez-

di bontani a saját testszöveteit, illetve 

ilyen takarmányárak mellett nem lehet 

pocsékolni. 1300 mázsa abrakot hasz-

nálunk egy hónapban. A pontosságnak 

köszönhetően nincs nálunk tejcsökkenés, 

a 8-9000 liter tejet naponta vizsgáljuk. 

Mi – bár kilóban kapjuk a tejpénzt – liter-

ben számolunk. Nekünk így egyszerűbb, 

a tartályaink 6500 literre vannak kalib-

rálva – részletezte.

Vigh Jánosnak reggel 4-kor az első dolga 

levenni a nagyobb pendrive-hoz ha-

sonló Datapackot a kocsiról, majd a 

számítógépre másolni az adatokat. Ezt 

a fajta precíziós takarmányozást el-

mondása szerint 6-7 éve alkalmazzák, 

az állatokat egyesével is lehet követni 

a számítógépen, pontosan lehet tudni, 

mikor, milyen események történtek ve-

le. Régen nehezebb volt, szögezte le a 

telepvezető, hiszen nem tudtak ennyit 

egy állatról.

Szeretnének fejleszteni a precíziós gaz-

dálkodás terén, várják a pályázatokat, 

hogy gépeket vásárolhassanak. A tehe-

nészetbe telepirányítási rendszert vásá-

rolnának, ennek a szaporodásbiológia 

terén lenne nagy jelentősége. A rend-

szer figyelné, mennyit lép egy nap egy te

hén, milyen a testhőmérséklete, az ivar-

zók felkutatása így egyszerűbb lenne. 

A másik beszerzési tervük ugyancsak 

pályázati támogatással egy silómarós e-

tetőkocsi. Előbbi 8-10, utóbbi 60 milliós

beruházás lenne. 
Králik Emese

(a fotókat a szerző készítette)

A precíz mérésnek köszönhetően a szarvasmarhák 

pontosan annyit kapnak, amennyire szükségük van

A rakodást végző kollégák rutinosan, szinte kilogrammra pontosan töltik meg a takarmányos kocsit

A kijelzőn figyelemmel követhető, 

mennyi takarmány van még a kocsin

Néhány falka délelőtt, mások délután kapják meg a takarmányt
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Komputer tartja számon, 

mennyit eszik a tehén

A szegvári Puskin Tej Kft.-nél évekkel ez előtt tértek át precíziós takarmányozásra. A mennyiségeket 
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ágazat vezetője szerint csak így lehet hatékonyan és takarékosan tejelő szarvasmarhát tartani. A cég 

még szeretne tovább fejlődni a számítástechnikai eszközhasználat terén, ehhez pályázatokra vár.
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1. TÁBLÁZAT. Összefüggés a forgás üteme és a hasznos élettartam között
2. TÁBLÁZAT. A tulajdonságsúlyozások össze-
hasonlítása a NM$ és DWP$ indexekben

Éves 
selejtezés

Átlagos
laktációszám/

tehén
40%

2,5

33%
3

25%
4

Tulajdonság NM$ DWP$Termelés
45%

36%Masztitisz, SCS
5%

14%Fertilitás
10%

12%Egyéb egészségi 21%
19%Elléslefolyás

4%
3%Borjúegészségi 0%
6%Küllem

10%
0%Testméret

-5%
-10%

Ideje újragondolni a genetikai fejlesztéstA tőgygyulladás és a sántaság elleni küzdelem stratégiájának genetikai aspektusa

Az utóbbi években két téma söpört vé-gig a tejtermelő farmokon az Egyesült Államokban: az egyik a húshasznú bi-kák használata az állomány genetikailag gyengébb részén, a másik az üszőután-pótlás létszámának optimalizálása.Mostanra ezek a koncepciók jórészt a megvalósulás útjára léptek, így ideje át-gondolni, hogy milyen hatással lehetnek a jövő tehenészeteire.A nyilvánvaló hatás abban fogalmazhatómeg, hogy kevesebb üszőutánpótlás ne-velésével az állomány forgása lassulni fog (kisebb éves selejtezés). A forgás meg-határozza az állományban lévő tehenek átlagos életkorát. Értelemszerűen a for-gás csökkenésével az átlagos életkor emelkedik (1. táblázat).

Egy 40%-ban első laktációs tehenekbőlálló állomány menedzselése eltér attól, amit egy olyan állomány kíván, amely-ben a tehenek 35%-a negyedik laktációs vagy még idősebb. Ahogy az állomány átlagos kora emelkedik, a termelési cé-lok elérése könnyebbé válik, viszont több kihívást rejt a tehenek egészségénekmegőrzése és az üres napok számának(szervizperiódus) kézben tartása. Az üszőutánpótlás nagyságát befolyásoló gazdálkodási döntéseknek ki kell ter-jedniük a genetikai szelekciós stratégia áttekintésére is!
A tenyésztő által alkalmazott szelekciósindex az elsődleges eszköz a genetikaistratégia megvalósításához. Ennek idő-szakonkénti átgondolása a tehenészet jövőtervezésének kulcseleme. Az állo-mány létszámbeli változásainak tervezé-sekor az egészségi tulajdonságokra történő közvetlen szelekció hangsú-lyosabbá válása komoly szempont. Az egészségi tulajdonságokra való közvet-len odafigyelés másik oka az, hogy ezek jellemzően kedvezőtlen genetikai kap-csolatban állnak a termelési tulajdonsá-gokkal. Amikor nagyobb termelőképes-ségű tehenek érdekében tenyésztünk, akaratlanul kevésbé betegség-ellenálló 

litási tulajdonságok vonatkozásában az elmúlt évtizedek folyamán ezt már  megtapasztaltuk, hasonló a helyzet az egészségi jellemzők esetében is.Szerencsés körülmény, hogy közvetettmódon jó ideje végzünk az egészségrevonatkozó értékelést azzal, hogy a hasz-nos élettartam (Productive Life, PL) és a szomatikus sejtpontszám (SCS) szerepel a válogatási szempontok között, hiszen ezek a betegség-ellenállóság geneti-kai szintjének fenntartását is segítik. Az egészségi tulajdonságokra való köz-vetlen értékelés lehetősége manapság hatékonyabbá teszi ezt a törekvést, éstámogatja a telep egyre jobb teljesítő-képességét.
Az ágazatunkban használt legtöbb index, például a Net Merit (NM$) tartalmazegészségi tulajdonságokat, azonban vi-szonylag kis súlyozással. A Dairy Wellness Profit (DWP$) ettől elég jelentősen elté-rő, komplexebb megközelítéssel dolgozik. A kettő összevetése rávilágít erre a kü-lönbségre (2. táblázat).Egy dolog mindenképpen szembetűnő,ez pedig a tőgygyulladással szembenirezisztenciára fektetett hangsúly. A masz-titiszre vonatkozó közvetlen értékelé- sek a Zoetis cégtől 2016-tól, a CDCB-től (Council on Dairy Cattle Breeding) 2018-tól érhetők el. Ezeket az értékeléseket független módon validálják, és az állo-mány-elemzésekből világos, hogy ezek az információk hatékonyak azon tehenek kiválasztásában, amelyek genetikailag el-lenállóbbak a tőgygyuladással szemben. A 3. táblázat nagy állományban termelő, második laktációs tehenek genomikus értékeinek feldolgozásával készült.

A tőgygyulladás nagy kihívás szinte min-den tehenészetben. Klinikai és szubkli-nikai formái jelentős költségkihatássaljárnak, s ez a legfőbb oka annak, ha egy 

tehén kikerül az állományból. Most, hogy van már genomikai lehetőségünk közvetlenül becsülni a masztitisz-rezisztenciát (MR), rendkívüli módon ajánlott a szelekciós indexekbe beemelni akár a CDCB, akár a Zoetis rezisztencia-mutatóját.
A sántaság a másik, sok fejtörést okozókihívás a gazdaságokban, és állatjólétiszempontból is nagyon aggályos. A DWP$ különlegessége, hogy a sántaság elleni rezisztenciát is tartalmazza, az egyéb egészségi tulajdonságok között! A 4. táblázatban foglaltuk össze az ide vonatkozó mutatók kölcsönhatását. Hagyományosan ágazatunkban a lábak küllemi sajátosságaira koncentráltunk, mint a lábvégek egészségét és a mobi-litást közvetett módon jelző jegyekre.Ha a nagy megbízhatóságú bikák gene-tikai értékelését tanulmányozzuk, látjuk 

a várt pozitív korrelációt a sántaság-rezisztencia, a hasznos élettartam (PL) és az életben maradási esélyt kifejező Livability (LIV) mutatók között. A lábvég-kompozit (FLC) és a lábak mobilitása (FLS) mutatók viszont negatívan függnekössze a PL és LIV értékekkel, ami a várakozással ellentétes. A sántaság-ellenállóság és a lábak küllemi tulajdon-

A jövő tehenének nagyobb betegség-ellenállósággalkell rendelkeznie!
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szakakadt: építő, növénytermesztő, 

állattenyésztő, kertészeti és irodai rész-

legre. Ezek közül már csak a Puskin Tej 

maradt meg, a többit eladták. 

És hogy miért viseli egy alföldi községben 

egy tejtermelő vállalkozás a világiroda-

lom egyik legnagyobb, orosz írójának 

lucernaszénát, melaszból fél kilót, illetve 

tápból 12 kilogrammot tervezek. A tápot 

a cégnél keverik, ez 6 kiló kukoricából, egy 

kiló szójából, 2 kiló napraforgóból, plusz 

2 kiló készen vásárolt keveréktápból áll. 

Az ágazatvezető ezt követően elkészíti 

a megfelelő receptúrát, amit egy Da-

tapack nevű készülékben rögzít. A Data-

pack kapcsolódik az ő számítógépéhez 

is, de ami fontosabb, a traktorban lévő 

fogadóhoz is. Vagyis a recept megjele-

a számítógépen, pontosan lehet tudni, 

mikor, milyen események történtek ve-

le. Régen nehezebb volt, szögezte le a 

telepvezető, hiszen nem tudtak ennyit 

egy állatról.

Szeretnének fejleszteni a precíziós gaz-

dálkodás terén, várják a pályázatokat, 

hogy gépeket vásárolhassanak. A tehe-

nészetbe telepirányítási rendszert vásá-

rolnának, ennek a szaporodásbiológia 

terén lenne nagy jelentősége. A rend-

szer figyelné, mennyit lép egy nap egy te

A Sanotól béreljük a takarmányos kocsit. 

Ez az egész egy számítógépes takarmá-

nyozási rendszer. Arra törekszünk, hogy 

minél jobb tömegtakarmányt állítsunk elő. 

A folyamat tehát ott kezdődik, hogy olyan 

vetőmagokat választunk, ami a silótakar-

mánynak megfelel. Utána kint a földön 

pedig arra törekszünk, hogy minél jobb 

minőségben megtermeljük, ne legyen pél-

dául toxinterhelt, mert a toxinmentesítés 

igen költséges eljárás lenne. Betakarítás 

után mintát veszek és elküldöm azt 

Gödöllőre a laborba. Megnézetem a bel-

tartalmi értékeket, utána ez alapján egy 

optimalizálási programmal kiszámolom, 

hogy mennyi kell annak a csoportnak, 

amelyet meg akarok etetni

a takarmányozás kulisszatitkaiba a 

szegvári Puskin Tej Kft. takarmányozási 

ágazatvezetője, Vigh János. 

Az állományunk 490 fejős szarvasmar-

hából, illetve annak szaporulatából áll, 

utóbbi hozzávetőleg 450 növendék. Ezzel 

gazdálkodunk. Csak tejelő Holstein-frízt 

tartunk, a hímivarú állatokat napos 

korban eladjuk kistermelőknek. Már csak 

azért is, mert nem sok földterületünk van,

falkának mennyi takarmányra van szük-

sége. Emellett minden állatot minden 

hónapban egyedileg befejnek. Emiatt a 

csoportösszetétel mindig változik, van, 

hogy egy-egy falka 70, máskor 100 álla-

tot számlál. A szórás is változik: van na

Néhány falka délelőtt, mások délután kapják meg a takarmányt
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1. TÁBLÁZAT. Összefüggés a forgás üteme és a hasznos élettartam között
2. TÁBLÁZAT. A tulajdonságsúlyozásokhasonlítása a NM$ és DWP$ indexekben

Éves 
selejtezés

Átlagos
laktációszám/

tehén

Tulajdonság NM$Termelés
45%

Ideje újragondolni a genetikai fejlesztéstA tőgygyulladás és a sántaság elleni küzdelem stratégiájának genetikai aspektusa

Az utóbbi években két téma söpört vé-gig a tejtermelő farmokon az Egyesült Államokban: az egyik a húshasznú bi-kák használata az állomány genetikailag gyengébb részén, a másik az üszőután-pótlás létszámának optimalizálása.Mostanra ezek a koncepciók jórészt a megvalósulás útjára léptek, így ideje át-gondolni, hogy milyen hatással lehetnek a jövő tehenészeteire.A nyilvánvaló hatás abban fogalmazhatómeg, hogy kevesebb üszőutánpótlás ne-velésével az állomány forgása lassulni fog (kisebb éves selejtezés). A forgás meg-határozza az állományban lévő tehenek átlagos életkorát. Értelemszerűen a for-gás csökkenésével az átlagos életkor emelkedik (1. táblázat).

Egy 40%-ban első laktációs tehenekbőlálló állomány menedzselése eltér attól, amit egy olyan állomány kíván, amely-ben a tehenek 35%-a negyedik laktációs vagy még idősebb. Ahogy az állomány átlagos kora emelkedik, a termelési cé-lok elérése könnyebbé válik, viszont több kihívást rejt a tehenek egészségénekmegőrzése és az üres napok számának(szervizperiódus) kézben tartása. Az üszőutánpótlás nagyságát befolyásoló gazdálkodási döntéseknek ki kell ter-jedniük a genetikai szelekciós stratégia áttekintésére is!
A tenyésztő által alkalmazott szelekciósindex az elsődleges eszköz a genetikaistratégia megvalósításához. Ennek idő-szakonkénti átgondolása a tehenészet jövőtervezésének kulcseleme. Az állo-mány létszámbeli változásainak tervezé-sekor az egészségi tulajdonságokra történő közvetlen szelekció hangsú-lyosabbá válása komoly szempont. Az egészségi tulajdonságokra való közvet-len odafigyelés másik oka az, hogy ezek jellemzően kedvezőtlen genetikai kap-csolatban állnak a termelési tulajdonsá-gokkal. Amikor nagyobb termelőképes-ségű tehenek érdekében tenyésztünk, akaratlanul kevésbé betegség-ellenálló 

litási tulajdonságok vonatkozásában az elmúlt évtizedek folyamán ezt már  megtapasztaltuk, hasonló a helyzet az egészségi jellemzők esetében is.Szerencsés körülmény, hogy közvetettmódon jó ideje végzünk az egészségrevonatkozó értékelést azzal, hogy a hasz-nos élettartam (Productive Life, PL) és a szomatikus sejtpontszám (SCS) szerepel a válogatási szempontok között, hiszen ezek a betegség-ellenállóság geneti-kai szintjének fenntartását is segítik. Az egészségi tulajdonságokra való közvetlen értékelés lehetősége manapság hatékonyabbá teszi ezt a törekvést, éstámogatja a telep egyre jobb teljesítő-képességét.
Az ágazatunkban használt legtöbb index, például a Net Merit (NM$) tartalmazegészségi tulajdonságokat, azonban vi-szonylag kis súlyozással. A Dairy Wellness Profit (DWP$) ettől elég jelentősen elté-rő, komplexebb megközelítéssel dolgozik. A kettő összevetése rávilágít erre a kü-lönbségre (2. táblázat).Egy dolog mindenképpen szembetűnő,ez pedig a tőgygyulladással szembenirezisztenciára fektetett hangsúly. A masz-titiszre vonatkozó közvetlen értékelé-
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„Verseny van, csak a többiek motorral 

mennek, mi meg szaladunk mellettük”

Tény, hogy az antibiotikumok használata, vagy inkább túlhasználata beláthatatlan következményekkel 

jár, erről a témáról egy korábbi lapszámunkban írtunk. Tény azonban az is, hogy úgy tűnik, nem 

engedheti meg magának a magyarországi sertéstartó azt a „luxust”, hogy megbetegedjenek az állatai. 

A problémát, ahogy a húspiacot, globálisan kell nézni. Hevesi István mindszenti gazdálkodó megosztotta

lapunkkal a tapasztalatait. Náluk a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, vakcinával óvják a sertéseket 

attól, hogy lebetegedjenek. 

Édesapám alapította a gazdaságot, 

több, mint 50 éve. A telepünkön jelenleg 

280-300 anyakoca és 5 kan van, illetve 

ezek szaporulatai, mesterséges terméke-

nyítést alkalmazunk. Ez egy magyar nagy 

fehér törzstenyészet, magasabb státusz-

ban vagyunk, mint egy átlagos telep, ez 

a Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők 

Egyesülete törzstelepe. Kan- és kocasüldő 

előállítás is folyik nálunk, nagyon jó 

körülmények között élnek az állataink, 

boldog állatokat biztosítunk a vevőink-

nek. Tíz embernek adunk munkát, sok 

mindent élő munkával végzünk. Nem 

minden munkafolyamatot automatizál-

tam, nekem a hagyomány is fontos – 

foglalta össze a tevékenységüket a 

Csongrád-Csanád megyei Mindszenten

Hevesi István. 

Az állatok antibiotikumos kezelése té-

makörben voltunk kíváncsiak a véle-

ményére. Egy korábbi lapszámunkban 

arról írtunk: bizonyos szuperkóroko-

zók, amelyek ellenállnak minden anti-

biotikumnak, részben azért alakulnak 

ki, mert az állattartók tápokba kevert, 

megelőzési céllal adott antibiotiku-

mokat adnak az állataiknak. Az anti-

biotikum tartós, helytelen használata, 

vagy túlhasználata azt eredményezi, 

hogy a baktériumokban kialakul az 

antibiotikum-rezisztencia. A mindszenti 

gazdálkodó leszögezi: két külön dolog 

a vakcinázás és az antibiotikumos 

kezelés, ráadásul Magyarországon 

nem lehet kiragadni az összefüggések 

közül ezeket a dolgokat. Ahhoz, hogy 

átlátható legyen a kérdés, komplexen 

kell nézni a hazai agrárium helyzetét. 

Pont azért, hogy vagy egyáltalán ne 

kelljen, vagy ha már muszáj, csak a 

legszükségesebb mértékben kelljen anti-

biotikumot használni, alkalmazzuk meg-

előzésként a vakcinázást. A nagy állat-

tartó telepeken koncentráltan vannak 

jelen az állatok, és emiatt a betegségek 

is. Ennek következtében, ahogy mond-

juk: egy idő után biológiailag elfárad 

egy telep. Hazánkban nem ritkák az  öt-

ven éves telepek. Inkább megelőzzük 

a betegséget. Ma már vannak erre 

komplett állategészségügyi technológiák. 

Tulajdonképpen ugyanaz zajlik, mint 

emberek esetében: védőoltást kap az 

állat. Legyengített, vagy messenger RNS 

formában visszük be a kórokozót, az 

állat szervezete pedig válaszreakciót ad

– magyarázta. 

Az érveit hallgatva könnyű belátni, 

hogy a hazai termelők, bár tökéletesen 

tisztában vannak az állatgyógyászati 

termékek esetleges nem kívánatos ha-

tásaival, kényszerhelyzetben vannak, 

nem tehetik meg, hogy nem élnek a 

lehetőséggel. Hevesi István rávilágított 

az okokra. 

Nem szabad elfelejteni, hogy globális 

piacon vagyunk. A magyar termelő egy-

szerűen nem teheti meg, hogy hagyja 

megbetegedni az állatát. Hogy miért? 

Ez is többszintű probléma. Először is 

az Európai Unióban, így hazánkban is, 

nagyon szigorú előírásoknak kell megfe-

lelni. Közben meg a versenyképességünk 

romlik, hiszen uniós bürokraták lehe-

tetlen szabályokat alkotnak, lassan több 

joga van az állatnak, mint az embernek. 

Az én állataim légkondis épületekben, 

szalmán élnek, levegőre, napfényre me-

hetnek. Ugyanakkor ott van versenytárs-

ként Kína, ahol 10 ezer kocás „lakótele-

peket” építenek, lifttel közlekedtetik az 

állatokat, vagy az USA a teljesen zárt 

telepekkel. Úgy a szántóföldi ágazatban, 

mint az állattartásban minden hatóa-

nyagot vonunk kifelé, közben versenyzünk 

unión kívüli országokkal, ahol lehet, hogy 

mindenre magasról tesznek. Fogalmam 

sincs, hogy a távoli országokból érkező 

húsok milyen vizsgálatokon mennek át, 

hogy ott milyen előírások vannak érvény-

ben, hogy ott szabad-e még használni a 

nálunk már betiltott szereket. Verseny 

van, csak mások motorral mennek, mi 

meg szaladunk mellettük – fogalmazott. 

A magyar sertés jelenleg nagyon nehéz 

helyzetben van a piacon, és ennek nem 

csak az az oka, hogy hazánk bejelen-

tette az afrikai sertéspestis jelenlétét 

vaddisznókban. Meglátása szerint az 

Európai Unió is kettészakadt. A ma-

gyarországi gazdálkodókat gúzsba 

kötik a „zöld gondolatok”, a takar-

mányár, az állategészségügyi követel-

mények, közben ott a legfőbb kérdés: 

ki milyen önköltségi áron tud húst 

előállítani. Ott van példának a híres 

spanyol serrano sonka. Három évig 

érlelik, a disznó többi része mellékter-

mék, filléres áron hazánkba zúdítják. 

Tavaly tavasszal olcsóbb volt számos 

spanyol termék, mint a hazai, emlé-

kezett vissza. 

Érzik ők is az idők szavát, annak, hogy 

látja a törekvést az antibiotikumok 

visszaszorítására, ő kifejezetten örül, 

tette hozzá. Létezik a köreikben csak 

148-as támogatásnak nevezett állat-

gyógyszer-támogatás. Ez nekik már 

nem elég, annyi vakcinát használnak 

különböző életkorokban, különböző 

célokra éppen azért, hogy ne kelljen 

antibiotikumot használni. Magyaror-

szágon az állatorvosok nagyon kemé-

nyen állnak a posztjukon, nem is cso-

da, hogy innen még járvány nem indult 

el. Emellett ott a hatóság, állandóan 

veszik a mintát, nagyon észen kell 

lenni. És nem csak a szabályok miatt, 

hanem azért is, mert a családjuk is azt 

eszi, amit megtermelnek, mutatott rá. 

Ha nem lesz változás, fel fogják adni 

a hazai sertéstartók, és nem azért, 

mert ne tudnának ők is hatékonyan 

termelni. Nem tudja, kis tagállamként 

mit tehetne hazánk az uniós dönté-

sekkel szemben, az is kérdés, mekkora 

lobbierők vannak egy döntés mögött. 

Ezek pedig elbizonytalanítják a terme-

lőket, jönnek a hatalmas pályázatok, de 

kérdés, hogy merjenek-e fejleszteni. 

Hevesi István úgy fogalmazott: bár ő 

nagyon optimista, bízik a jövőben és a 

gyermekét is erre tanítja, de ha ez így 

folytatódik, akkor előbb-utóbb eljön a 

most még megmosolygott, laboratóri-

umban előállított műhús kora.

Králik Emese

fotó: Hevesi István

terén, hogy az unióban érvényes 

döntéseket sokszor nem mérik 

fel előzetesen. Hevesi István 

példaként említi a tojótyúktartást, 

ahol 2027-től betiltják a zárt tartást. 

Azt, hogy ennek hogyan zajlik majd 

a gyakorlati megvalósítása, 

hogy a vásárló hajlandó lesz-e 

20, 50, vagy 100 százalékkal 

többet fizetni csak azért, mert 

a termelőknek be kell tartani 

az állatjóléti előírásokat, nem 

érdekli a döntéshozókat. 

Mint ahogy valószínűleg 

az sem, ha emiatt telepek zárnak 

majd be – összegezte a véleményét. 

A mindszenti gazdálkodó szerint 

a – például – Kínában épített 

óriástelepek pár év múlva 

komoly veszélyforrást jelentenek 

majd biológiai értelemben is. 

Túl azon, hogy a telepek léte

 jelentős környezetterhelést jelent, 

egy idő után, hasonlóan a hazai 

régi telepekhez,  azok is el fognak 

fáradni biológiailag. Koncentráltan 

jelennek majd meg a vírusok, 

jobban mutálódnak. Meglátása 

szerint lassan olyan lesz az egész, 

mint egy biológiai hadviselés.

Hevesiék gazdaságában az állatok

 jólétére, a tartási körülményekre is 

nagy hangsúlyt fektetnek

Gyermekkorban kell megszeretni 

ezt a munkát, és életstílust – ahogy 

a gazdálkodó kisfiának példája is mutatja

A mindszenti telepen közel 300 magyar 

fehér fajtájú sertés nevelkedik 
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az információk hatékonyak azon tehenek kiválasztásában, amelyek genetikailag el-lenállóbbak a tőgygyuladással szemben. A 3. táblázat nagy állományban termelő, második laktációs tehenek genomikus értékeinek feldolgozásával készült.

a szelekciós indexekbe beemelni akár a CDCB, akár a Zoetis rezisztencia-mutatóját.
A sántaság a másik, sok fejtörést okozókihívás a gazdaságokban, és állatjólétiszempontból is nagyon aggályos. A DWP$ 

a várt pozitív korrelációt a sántaság-rezisztencia, a hasznos élettartam (PL) és az életben maradási esélyt kifejező Livability (LIV) mutatók között. A lábvég-kompozit (FLC) és a lábak mobilitása (FLS) mutatók viszont negatívan függnekössze a PL és LIV értékekkel, ami a várakozással ellentétes. A sántaság-ellenállóság és a lábak küllemi tulajdon-
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„Verseny van, csak a többiek motorral 

mennek, mi meg szaladunk mellettük”

Tény, hogy az antibiotikumok használata, vagy inkább túlhasználata beláthatatlan következményekkel 

jár, erről a témáról egy korábbi lapszámunkban írtunk. Tény azonban az is, hogy úgy tűnik, nem 

engedheti meg magának a magyarországi sertéstartó azt a „luxust”, hogy megbetegedjenek az állatai. 

A problémát, ahogy a húspiacot, globálisan kell nézni. Hevesi István mindszenti gazdálkodó megosztotta

lapunkkal a tapasztalatait. Náluk a megelőzésre helyezik a hangsúlyt, vakcinával óvják a sertéseket 

attól, hogy lebetegedjenek. 

Édesapám alapította a gazdaságot, 

több, mint 50 éve. A telepünkön jelenleg 

280-300 anyakoca és 5 kan van, illetve 

ezek szaporulatai, mesterséges terméke-

nyítést alkalmazunk. Ez egy magyar nagy 

fehér törzstenyészet, magasabb státusz-

ban vagyunk, mint egy átlagos telep, ez 

a Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők 

Egyesülete törzstelepe. Kan- és kocasüldő 

előállítás is folyik nálunk, nagyon jó 

körülmények között élnek az állataink, 

boldog állatokat biztosítunk a vevőink-

boldog állatokat biztosítunk a vevőink-

boldog állatokat biztosítunk a vevőink

nek. Tíz embernek adunk munkát, sok 

mindent élő munkával végzünk. Nem 

minden munkafolyamatot automatizál-

tam, nekem a hagyomány is fontos – 

foglalta össze a tevékenységüket a 

Csongrád-Csanád megyei Mindszenten

Hevesi István. 

Az állatok antibiotikumos kezelése té-

makörben voltunk kíváncsiak a véle-

ményére. Egy korábbi lapszámunkban 

arról írtunk: bizonyos szuperkóroko-

zók, amelyek ellenállnak minden anti-

biotikumnak, részben azért alakulnak 

ki, mert az állattartók tápokba kevert, 

megelőzési céllal adott antibiotiku-

mokat adnak az állataiknak. Az anti-

biotikum tartós, helytelen használata, 

vagy túlhasználata azt eredményezi, 

hogy a baktériumokban kialakul az 

antibiotikum-rezisztencia. A mindszenti 

gazdálkodó leszögezi: két külön dolog 

a vakcinázás és az antibiotikumos 

kezelés, ráadásul Magyarországon 

nem lehet kiragadni az összefüggések 

közül ezeket a dolgokat. Ahhoz, hogy 

átlátható legyen a kérdés, komplexen 

kell nézni a hazai agrárium helyzetét. 

Pont azért, hogy vagy egyáltalán ne 

kelljen, vagy ha már muszáj, csak a 

legszükségesebb mértékben kelljen anti-

biotikumot használni, alkalmazzuk meg-

előzésként a vakcinázást. A nagy állat-

előzésként a vakcinázást. A nagy állat-

előzésként a vakcinázást. A nagy állat

tartó telepeken koncentráltan vannak 

jelen az állatok, és emiatt a betegségek 
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juk: egy idő után biológiailag elfárad 

egy telep. Hazánkban nem ritkák az  öt-

egy telep. Hazánkban nem ritkák az  öt-

egy telep. Hazánkban nem ritkák az  öt

ven éves telepek. Inkább megelőzzük 

a betegséget. Ma már vannak erre 

komplett állategészségügyi technológiák. 

Tulajdonképpen ugyanaz zajlik, mint 

emberek esetében: védőoltást kap az 

állat. Legyengített, vagy messenger RNS 

formában visszük be a kórokozót, az 

állat szervezete pedig válaszreakciót ad

– magyarázta. 

Az érveit hallgatva könnyű belátni, 

hogy a hazai termelők, bár tökéletesen 

tisztában vannak az állatgyógyászati 

termékek esetleges nem kívánatos ha-

tásaival, kényszerhelyzetben vannak, 

nem tehetik meg, hogy nem élnek a 

lehetőséggel. Hevesi István rávilágított 

az okokra. 

Nem szabad elfelejteni, hogy globális 

piacon vagyunk. A magyar termelő egy-

szerűen nem teheti meg, hogy hagyja 

megbetegedni az állatát. Hogy miért? 

Ez is többszintű probléma. Először is 

az Európai Unióban, így hazánkban is, 

nagyon szigorú előírásoknak kell megfe-

lelni. Közben meg a versenyképességünk 

romlik, hiszen uniós bürokraták lehe-

tetlen szabályokat alkotnak, lassan több 

joga van az állatnak, mint az embernek. 

Az én állataim légkondis épületekben, 

szalmán élnek, levegőre, napfényre me-

hetnek. Ugyanakkor ott van versenytárs-

ként Kína, ahol 10 ezer kocás „lakótele-

peket” építenek, lifttel közlekedtetik az 

állatokat, vagy az USA a teljesen zárt 

telepekkel. Úgy a szántóföldi ágazatban, 

mint az állattartásban minden hatóa-

nyagot vonunk kifelé, közben versenyzünk 

unión kívüli országokkal, ahol lehet, hogy 

mindenre magasról tesznek. Fogalmam 

sincs, hogy a távoli országokból érkező 

húsok milyen vizsgálatokon mennek át, 

hogy ott milyen előírások vannak érvény-

hogy ott milyen előírások vannak érvény-

hogy ott milyen előírások vannak érvény

ben, hogy ott szabad-e még használni a 

nálunk már betiltott szereket. Verseny 

van, csak mások motorral mennek, mi 

meg szaladunk mellettük – fogalmazott. 

meg szaladunk mellettük – fogalmazott. 

meg szaladunk mellettük

A magyar sertés jelenleg nagyon nehéz 

helyzetben van a piacon, és ennek nem 

csak az az oka, hogy hazánk bejelen-

tette az afrikai sertéspestis jelenlétét 

vaddisznókban. Meglátása szerint az 

Európai Unió is kettészakadt. A ma-

gyarországi gazdálkodókat gúzsba 

kötik a „zöld gondolatok”, a takar-

mányár, az állategészségügyi követel-

mények, közben ott a legfőbb kérdés: 

ki milyen önköltségi áron tud húst 

előállítani. Ott van példának a híres 

spanyol serrano sonka. Három évig 

érlelik, a disznó többi része mellékter-

mék, filléres áron hazánkba zúdítják. 

Tavaly tavasszal olcsóbb volt számos 

spanyol termék, mint a hazai, emlé-

kezett vissza. 

Érzik ők is az idők szavát, annak, hogy 

látja a törekvést az antibiotikumok 

visszaszorítására, ő kifejezetten örül, 

tette hozzá. Létezik a köreikben csak 

148-as támogatásnak nevezett állat-

gyógyszer-támogatás. Ez nekik már 

nem elég, annyi vakcinát használnak 

különböző életkorokban, különböző 

célokra éppen azért, hogy ne kelljen 

antibiotikumot használni. Magyaror-

szágon az állatorvosok nagyon kemé-

nyen állnak a posztjukon, nem is cso-

da, hogy innen még járvány nem indult 

el. Emellett ott a hatóság, állandóan 

veszik a mintát, nagyon észen kell 

lenni. És nem csak a szabályok miatt, 

hanem azért is, mert a családjuk is azt 

eszi, amit megtermelnek, mutatott rá. 

Ha nem lesz változás, fel fogják adni 

a hazai sertéstartók, és nem azért, 

mert ne tudnának ők is hatékonyan 

termelni. Nem tudja, kis tagállamként 

mit tehetne hazánk az uniós dönté-

sekkel szemben, az is kérdés, mekkora 

lobbierők vannak egy döntés mögött. 

Ezek pedig elbizonytalanítják a terme-

lőket, jönnek a hatalmas pályázatok, de 

kérdés, hogy merjenek-e fejleszteni. 

Hevesi István úgy fogalmazott: bár ő 

nagyon optimista, bízik a jövőben és a 

gyermekét is erre tanítja, de ha ez így 

folytatódik, akkor előbb-utóbb eljön a 

most még megmosolygott, laboratóri-

umban előállított műhús kora.
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ilyen takarmányárak mellett nem lehet 

pocsékolni. 1300 mázsa abrakot hasz-

nálunk egy hónapban. A pontosságnak 

köszönhetően nincs nálunk tejcsökkenés, 

a 8-9000 liter tejet naponta vizsgáljuk. 

Mi – bár kilóban kapjuk a tejpénzt – liter-

Mi – bár kilóban kapjuk a tejpénzt – liter-

Mi – bár kilóban kapjuk a tejpénzt – liter

ben számolunk. Nekünk így egyszerűbb, 

a tartályaink 6500 literre vannak kalib-

ilyen takarmányárak mellett nem lehet 

pocsékolni. 1300 mázsa abrakot hasz-

nálunk egy hónapban. A pontosságnak 
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