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Idén is lesz Iskolatej Program
Ebben a tanévben is biztosított az iskolai tej- és gyümölcsprogram,
melynek fő célja a zöldség-és gyümölcsfogyasztás ösztönzése, de
emellett hozzájárul a termelők jövedelmének stabilizálásához is –
közölte az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára
Budapesten.
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────
KIROVEC – Régi új
erőgép

Fontos kárenyhítési
határidők közelednek!
Szeptember 15-ig kell
megfizetniük az agrárkárenyhítési rendszer tagjainak
a kárenyhítési hozzájárulást,
és legkésőbb szeptember 30ig van lehetőségük a
termelőknek az idei aszálykár
bejelentésére a még be nem
takarított kultúrák esetében.

Az idei tanévre is biztosított az iskolai
tej- és gyümölcsprogram
Ebben a tanévben is biztosított az iskolai tej- és
gyümölcsprogram, melynek fő célja a zöldség-és
gyümölcsfogyasztás

ösztönzése,

de

emellett

hozzájárul a termelők jövedelmének stabilizálásához
is – közölte az Agrárminisztérium mezőgazdaságért

Az iskolatej-programban 12,8 millió liter tejet vagy

felelős államtitkára Budapesten.

azzal egyenértékű tejterméket tudnak a gyerekeknek
biztosítani ebben a tanévben, erre 4,66 milliárd
forintot költ a kormány.

Feldman Zsolt kiemelte, az egészséges táplálkozás
alapját a friss zöldségek, gyümölcsök és a különböző
tejtermékek jelentik, ezért működtetik már 2010 óta

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár

a programot. A részletekről szólva elmondta, az

arról

iskolások

kapnak

gyümölcsprogramban 2309 általános iskola 536 ezer

zöldséget,

tanulója, a tejprogramban pedig 2678 iskola 435 ezer

heti

térítésmentesen

3-4
friss

alkalommal
gyümölcsöt,

gyümölcslevet. A kínálati palettán hétféle gyümölcs
és

négyféle

százalékos

zöldség
zöldség

szerepel,
és

valamint

100

gyümölcslevekből

választhatnak az iskolák. Ez 52 millió adag terméket
jelent, és 3,15 milliárd forintot fordít erre a kormány,
a termékeket több mint száz gazdálkodó biztosítja.

beszélt,

diákja vesz részt.

hogy

a

program

sikeres,

a

Kitért arra, hogy a kormány az elmúlt években nagy

állomás vezetője, adott erről tájékoztatást az elismert

figyelmet fordított a gyermekétkeztetésre, amelynek

szakember.

forrásait évről évre növelte, de az iskolai tej- és
gyümölcsprogramban is egyre több iskola vesz részt.
Hangsúlyozta, a kormány elkötelezett a program
folytatásában, bővítésében.
Forrás: https://agrarmediairoda.hu/iden-is-lesz-iskolatejprogram/

********

Idén több, mint 50 burgonya fajta került a
kísérletekbe beállításra, együttműködésben az ország

Burgonyabemutató Gyulatanyán a
jubileumok jegyében

legjelentősebb nemesítő házaival és vetőgumó
forgalmazóival, többek között a Debreceni Egyetem
Nyíregyházi Kutató Intézetével, a Pannon Egyetem

A NÉBIH Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomásán
2019. július 25.-én, csütörtökön került sor a
Jubileumi, 30. Országos és Nemzetközi Burgonya

Burgonyakutatási

Központjával

(Keszthely),

a

Bédalin Kft.-vel, a Bács Gazda-Coop Zrt.-vel, a
Kruppa-Mag Kft.-vel és a HZPC céggel.

Tanácskozás, Fajta, Növényvédelmi, Technológiai
Bemutatóra.

Ehhez pedig még egy másik jubileum is társult,
mégpedig az, hogy ez az esemény már a 150. volt a
sorban, mióta – 1993.-tól – Augusztinyi András az

Az esemény Fővédnöki Tisztét Dr. Nagy István
Agrárminiszter

Úr

töltötte

be.

A

Bemutató

programjában neves szakemberek által tartott

szakmai előadásokra került sor, melyek előtt
Köszöntők is elhangzottak.

Az Agrárminisztérium agrárgazdálkodásért felelős
A körzet országgyűlési képviselője, Vinnai Győző,
Nyírtelek szülöttje, Köszöntőjében kiemelte, hogy a
térségben

a

burgonyatermesztésnek

komoly

hagyományai vannak, ezért is fontos, hogy az ágazat
fenntarthatóságának kérdései napirenden legyenek.

A

Megyei

Szabolcs-Szatmár-Bereg

közgyűlés

helyettes államtitkára, Juhász Anikó, az előadásában
kifejtette, hogy a magyar mezőgazdaság kibocsátása
2018-ban rekordot ért el. Az exportegyenleg felét az
agrárium adta, a termelékenységi adatok pedig
meghaladták az uniós átlagot.

Az

öntözési

rendszerek

fejlesztéséről

szólva

alelnöke, Baracsi Endre szerint hasznosak az ilyen

hangsúlyozta, hogy ezek olyan modernizációs

rendezvények, mert ezeken a gazdák és a különféle

eszközök,

vetőgumóval

leginkább

kereskedő,

valamint

az

input

amelyek

korszerűsítésével

alkalmazkodni

a

lehet

a

klímaváltozás

anyagokat kínáló cégek képviselői találkozhatnak

kihívásaihoz. A helyettes államtitkár véleménye

egymással. Az is fontos, hogy az agrárium

szerint a hazai burgonyafajták népszerűsítését

érdekvédelmi

továbbra is folytatni kell, és ehhez a megfelelő

szervezete

képviseltetheti magát.

és

a

szaktárca

is

mennyiségű és minőségű szaporítóanyagot

is

szükséges biztosítani.

álltak

majd

az

érdeklődők

rendelkezésére.

A szántóföldi szemle során a NÉBIH szakemberei,
valamint a fajtatulajdonosok és a vetőgumóforgalmazók

szaktanácsadással

közreműködésében

azt

is

megszemlélhették az érdeklődők, hogy hogyan

Ezekkel párhuzamosan – mintegy húsz csapat
részvételével – főzési versenyre is megrendezésre
került, amelyen különféle burgonyából (IS) készült,
különleges ételek elkészítése volt a cél.

teljesítettek a fajták ebben a termőtájban.

A zsűri elnöki tisztét Krivács András, a Magyar
A burgonya-nemesítők, fajtatulajdonosok mellett a
különféle

input-anyagok,

pl.

növényvédőszer-,

illetve növénykondícionáló készítmények gyártói és
forgalmazói

is

jelen

lesznek.

A

cégek,

a

közreműködő szervezetek a rendezvény egész ideje
alatt kiállítói standokon mutatták be a termékeiket és
a

nyújtott

szolgáltatásaikat,

és

folyamatos

Nemzeti Gasztronómia Szövetség elnöke töltötte be.

Ezen túlmenően még a burgonyafajták kóstoltatása is

Az agrártárca 2019. szeptember 10-i közleményében

zajlott, amelyekkel többek között a magyar földben

figyelmeztet, hogy a kárenyhítési hozzájárulás

megtermelt,

határideje a Magyar Államkincstár (MÁK) számlára

hazai

burgonya

fogyasztására

is

szerették volna felhívni a figyelmet a szervezők.

történő beérkezésének a határideje, nem az összeg
feladásának vagy a befizetés kezdeményezésének az
időpontja.

Közölték,

hogy az

idei

egységes

kérelemben bejelentett területek mérete és a
termesztett növénykultúrák figyelembevételével a
gazdálkodóknak kárenyhítési hozzájárulást kell
fizetniük, amelyről a MÁK júliusi határozatában
Forrás: https://agrarmediairoda.hu/burgonyabemutato-

tájékoztatta az érintett gazdákat. Amennyiben

gyulatanyan-a-jubileumok-jegyeben/

határidőig az államkincstár számlájára nem érkezik

********

meg a 2019-re vonatkozó összeg, a károsult termelő

Fontos kárenyhítési határidők közelednek

nem részesülhet kárenyhítő juttatásban, függetlenül

Szeptember 15-ig kell megfizetniük az agrárkár-

attól, hogy az egyéb támogatási feltételei esetleg

enyhítési

teljesültek.

rendszer

tagjainak

a

kárenyhítési

hozzájárulást, és legkésőbb szeptember 30-ig van
lehetőségük a termelőknek az idei aszálykár
bejelentésére a még be nem takarított kultúrák
esetében.

Kitértek arra is, hogy a termelők az idei kárenyhítési
évben eddig összesen 278 ezer hektár területre
jelentettek be kárt: a legnagyobb területre aszálykárt,
emellett pedig jégesőkárt illetve viharkárt.

********

Teltházas szakmai programokat hozott az

A három nap alatt mintegy 25 ezer ember látogatott

idei Kaposvári Állattenyésztési Napok

el a kiállításra.
Az eseményről készült képgalériánk megtekinthető az alábbi
képre kattintva:

Hét konferencia több mint 1700 szakembert vonzott.
A rendezvényeken olyan problémák megoldási
lehetőségeiről tanácskoztak, mint a gyógyszermentes

********

állati termék előállítása érdekében fejlesztendő
takarmányozási stratégiák, a sertéstartás jelenlegi
állategészségügyi

kihívásai,

az

automatizált

technológiák okozta kihívások a tejtermelésben, a
tógazdasági haltermelés diverzifikációja, és a
kiskérődző ágazat kilátásai. Immár hagyományosan
a KÁN adott otthont az Országos Agrár Felsőoktatási
Intézmények Gazdászversenye döntőjének. Idén első

Tenyészbika támogatási program:
lehetőség a minőségi javulásra
A legfőbb cél évek óta a minőségi előrelépés
húshasznú szarvasmarhákat tenyésztőknél, ez most
az új támogatási formának köszönhetően meg is
valósulhat. A tenyésztők nagy lehetőséget látnak a
programban.

alkalommal pedig megrendezték az Országos AgrárStartup Ötletversenyt, amelynek célja a fiatalok
innovatív ötleteinek felkarolása.

Feldman

Zsolt,

mezőgazdaságért

az
felelős

Agrárminisztérium
államtitkára

szerint

minőségi fordulatot hozhat a húshasznú tenyészbika
támogatási programja a húságazatban, lehetővé téve,
hogy minél több itthon vágott hús jusson el a
fogyasztókhoz.

Az

államtitkár

a

városlődi

sajtótájékoztatóján közölte: 700 millió forintos
támogatást

adnak

húshasznú

vásárlásának támogatására, ettől
genetikai

színvonalának

tenyészbikák
az

állomány

növelése

várható.

Hozzátette, 2019. szeptember 20-áig lehet pályázni a
programra, melyre több

mint

ezer állattartó

igénylésével számol az agrártárca.

Wagenhoffer Zsombor, a Magyar Állattenyésztők
Szövetsége ügyvezető igazgatója kitért arra, hogy
míg 20 esztendővel ezelőtt 21 ezer húshasznú tehén
volt Magyarországon, mára ez a szám 170 ezerre
növekedett.

Hozzátette:

a

gyepgazdálkodás

korszerűsítésével további mennyiségi növekedésre
lenne lehetőség, bár a legfőbb cél évek óta a
minőségi előrelépés. Mint mondta, a fejlődő
országokban egyre nő a kereslet a marhahús iránt,
hozzátéve,

hogy

a

dél-

és

észak-amerikai

versenytársakkal folytatott versenyben évek óta
A program keretében húshasznú tenyészbika esetén
750 ezer forint, hústípusú magyartarka tenyészbika
esetén 650 ezer, magyar szürke tenyészbika esetén
400 ezer forint, bivaly tenyészbika esetén 300 ezer
forint adható. Feldman Zsolt kitért arra is, hogy a
húsmarha-ágazat,

mely

a

mezőgazdaság

legdinamikusabban fejlődő ágazatává vált az elmúlt
években, tavaly 91,5 milliárd forintot termelt.

talpon tud maradni Magyarország.
Ifj. Csomai

Géza, az

Imár Bt.

tulajdonos-

üzletvezetője elmondta, hogy mind a gazdák, mind a
tenyésztők nagy lehetőséget látnak a programban,
hiszen

csak

jó

minőségű

állománnyal

versenyképesen gazdálkodni.
Forrás:MTI/nak.hu

********

lehet

ALL IN! – A Holstein Genetika
mindent vitt

Genetika által forgalmazott tenyészállat lett. Ezzel
bezsebelték a 2019-es FarmerExpo szaporítóanyag
forgalmazói között a legjobb helyezést.

A 28. FarmerExpo a Holstein Gentika Kft. életében
a legjobb eredményekkel kecsegtető kiállítások

Az eseményről készült videónk megtekinthető az alábbi képre
kattintva:

egyike volt.
A képre kattintva megjelenik a Holstein Gentika Kft. honlapja:

********
Szinte minden kategóriában sikerült tenyészállatot

A felvásárló borászatok tekintsenek

indítanunk és ezek kiváló eredményeket értek el. –

partnerként a szőlőtermelőkre

nyilatkozta Vörös Imre a Holstein Genetika Kft.
területi igazgatója.

A szüret nemcsak régi népszokásunk, de egyben
ünnepünk is, hiszen ez a szőlősgazdák legfontosabb
A kategória győztes állatok többsége, a Holstein

gazdasági és társadalmi eseménye. Olyan alkalom,

Genetika Kft. által forgalmazott bikák apaságával

amikor rokonok, családtagok, barátok, ismerősök

büszkélkedhet. A kiállítás legjobbja (a tenyésztési

dolgozni és kikapcsolódni jönnek össze – mondta

nagydíjas és a legjobb tőgy díjas) szintén a Holstein

köszöntőjében Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium

mezőgazdaságért felelős államtitkára a XXVII.
Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok
megnyitóünnepségén.

A változás persze ezt az eseményt sem kerüli el, a
szüret kezdete az utóbbi években egyre korábbi
időpontban köszönt be. Azonban kezdetétől és
végétől függetlenül a magyar embereknek mindig is
fontos eseménye volt és mindmáig megőrizte ezt az
örömteli jellegét szerte az országban. Itt, a
Az államtitkár szavai szerint egy szüreti fesztiválon
a vigasságnak, a felhőtlen ünneplésnek van itt az
ideje. Úgy fogalmazott: Kiskőrösön, ezen a három
napon a helyiek és a környékbeli emberek az eddig
elvégzett munka után megállnak és visszatekintenek:

szőlőültetvényekkel körülvett Kiskőrösön a város
méltó módon tartja a háromnapos szüreti napokat: a
magyar és szlovák ételek, sütemények versengésével,
a különböző díjátadásokkal, a borlovag-avatással
vagy éppen a vasárnapi szüreti felvonulással.

a szüretben nemcsak a szőlőt és a bort, hanem az
ezekkel dolgozó embert és a munkát is ünnepeljük.
Magyarország ma olyan ország, ahol megbecsülik a
munkát és az értékteremtést. Az ország pénzügyileg
erősödik,

hazánk

államadósságnak

a

folyamatosan

és

a

csökkenő

foglalkoztatottság

emelkedésének köszönhetően az Európai Unió egyik
legdinamikusabban

növekvő

gazdasága

–

hangsúlyozta Feldman Zsolt. Mint mondta, a stabil
kormányzati háttér biztonságot ad ahhoz, hogy
nyugodtan ünnepelhessünk.

Feldman Zsolt elmondta: az elkövetkező hetekben
derül ki, hogy milyen lett az idei termés, milyen lesz
a 2019-es évjárat. Örömteli tény, hogy a magyar
borok egyre jobb minőségűek. Az elmúlt évek

nemzetközi sikerei, a több tucatnyi díj, elismerés

Az államtitkár hangsúlyozta: ez az év azt mutatja,

bizonyítja, hogy a hat magyar borrégióban minőségi

hogy a szőlő-bor szektor csak akkor lehet sikeres, sőt,

munka folyik. A hazai bortermelők évről-évre arra

csak akkor tudja fenntartani magát, ha minden

törekszenek, hogy a legkiválóbb bor kerüljön

szereplője

poharunkba, s ezzel is megerősítsék a magyar borok

szőlőtermelőtől kezdve, a néhány hektáros családi

jó hírnevét.

gazdaságokon át a legnagyobb, több tízezer

-

a

legkisebb,

pár

négyszögöles

hektoliter bort előállító felvásárló üzemekig közösségben gondolkodik és szóba állnak egymással,
különösen baj idején. A szőlőfelvásárlóknak ebben a
helyzetben

különösen

fontos

feladata,

hogy

partnereikkel, a szőlőtermelőkkel, valamint a
A

felmerülő

nehézségekkel

kapcsolatban

az

államtitkár beszélt arról is, hogy az elmúlt évtized
sikerei mellett az idei év kíméletlen módon
rámutatott a szőlő- és bortermelésünk gyenge
pontjaira is. Az év első felének negatív piaci
folyamatai – a telített hazai pincék és a megtelt
európai borpiac, a borexport egyre nehézkesebbé

hegyközségek és a borvidék képviselőivel is szót
értsenek. A szőlőtermelőknek pedig meg kell
érteniük,

hogy

a

kellő

időben

termékértékesítési szerződés jelenti számukra a
legnagyobb biztonságot és nem érdemes azt a
kockázatot vállalniuk, hogy termésüknek csak a
szüret idején keresnek vevőt.

válása – soha nem látott lépésekre ösztönözte az
agrárkormányzatot.

Az

Agrárminisztérium

támogatta a zöldszüretet, amellyel itt, a Kunsági
borvidéken is 931 termelő élt, így 270-280 ezer
mázsával csökkentette a leszedett szőlő a borvidéki
várható termést. Az országos átlagban 6-800 ezer
forint hektáronkénti támogatást október 15-ig fizeti
ki a Magyar Államkincstár – mondta Feldman Zsolt.

megkötött

********

Félmilliárdos vidékfejlesztési

A Zilda tejfeldolgozó üzem egy teljesen új, korszerű,

támogatásból épült tejfeldolgozó

energiatakarékos, a kor legmodernebb technológiáját

üzem Mágocson

alkalmazó kézműves, kis kapacitású tejfeldolgozó
üzem, melynek a fejlesztéséhez a közel 483 millió

A vidékfejlesztési politika stratégiai célja az

forint Vidékfejlesztési támogatás is hozzájárult. A

agrárgazdaság

beruházás

és

élelmiszeripar

mintegy

970

m2

alapterületű

versenyképességének fejlesztése, egyúttal a vidéki

épületcsarnokon valósult meg, melynek keretein

munkahelyteremtés

belül joghurtot, lágy sajtot, érlelt kemény sajtot

és

munkahelymegőrzés

a

mezőgazdaságban.

állítanak elő.

Emiatt főként a munkaerő-igényes ágazatok, mint
például az állattenyésztés, a kertészet, illetve az
élelmiszer-feldolgozás támogatásai kerültek előtérbe
- hangsúlyozta Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős
államtitkár a Zilda tejfeldolgozó üzem avatásán.

Kis Miklós az avató ünnepen elmondta: a tejágazat
beruházási elképzeléseinek támogatását négy főbb
beruházási jellegű pályázat szolgálta, melyen az
Irányító Hatóság ez idáig több mint 170 milliárd
forint összegű támogatási döntést hozott. A
Vidékfejlesztési Program élelmiszer-feldolgozást
támogató

első felhívása keretében eddig 40

tejfeldolgozó üzemet támogattunk, részükre közel 9
milliárd forintot kötöttünk le. Emellett elérhető volt
a tejágazat számára is a mezőgazdasági- és

feldolgozó
javítását

üzemek
célzó,

keretösszegű

mintegy

kiírás.

tehenészetek

energiahatékonyságának
35

milliárd

Szintén

fejlesztését

célozza

a

forint

a

szolgáló

szigorú

********

tejágazat

mintegy 36 milliárd forintos összege is, amely az
javát

vidék alapjait teremtheti meg.

tejtermelő

szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

állatok

mezőgazdaság az, amely a sikeres és tudásalapú

higiéniai

A kormány 1200 hektár állami földdel
segíti a hátrányos helyzetű települések
lakosságát

és

takarmányozási előírások betartásához járul hozzá.

Az Agrárminisztérium és a Nemzeti Földügyi
Központ nyilvános pályázatot hirdetett települési
önkormányzatok számára, melynek keretében állami
földek

ingyenes

használatára

szerezhettek

jogosultságot.

Az agártárca államtitkára felhívta a figyelmet: a
Vidékfejlesztési Program keretében sorra valósulnak
meg a beruházások. A jövő szempontjából rendkívül
fontos, hogy a magyar vidék gazdaságának legyen
igénye és képessége a megújulásra. Célunk volt

A szociálisan rászorulók megsegítése érdekében

ebben a programozási időszakban és a következő

indított program keretében 17 megye 109 települése

ciklusban is az, hogy a magyar vidéken hosszú távon

nyújtott be sikeres kérelmet - mondta el Nagy István

is

agrárminiszter az MTI-nek.

életképes

gazdaságokat

támogassunk,

akik

stabilitást adnak a helyi közösségeknek. Ehhez
növelnünk

kell

a

magyar

mezőgazdasági

vállalkozások termelékenységét és hatékonyságát,
hiszen

a

modern

technológiákat

követő

Így, a kormány döntése alapján 371 földterület,

előállítását, így kitörési lehetőséget biztosít a

összesen több mint 1230 hektár állami föld kerül 5 és

hátrányos helyzetű települések lakossága számára. A

15 év közötti időszakra ingyenesen a települési

pályázat segítségével változatos művelési ágú

önkormányzatok használatába.

(szántó, legelő, gyümölcsös, fásított terület, stb.)
földek kerülnek tartós önkormányzati használatba,
így az érintett települések lehetőségei is igen
szélesek a földhasználat módja szerint.

Az agrártárca vezetője elmondta: a kormány kiemelt
célja a magyar falvak támogatása, agrárgazdasági
lehetőségeik kibővítése, a rászoruló vidéki emberek
megsegítése.

Nagy István arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy a
Nemzeti Földügyi Központ a kormány döntése
alapján

hamarosan

vagyonkezelési

megköti

szerződéseket

az
az

ingyenes
érintett

településekkel.

A

Magyar

Falu

Program

célkitűzéseivel

összhangban az Agrárminisztérium és a Nemzeti
Földügyi Központ pályázata elősegíti a helyi
közfoglalkoztatás és a vidéki munkaerő-piaci
lehetőségek bővítését, valamint támogatja a helyben
termelt,

egészséges

mezőgazdasági

termékek

A

vagyonkezelői

jogviszony

alapján

az

önkormányzatok jogosultak lesznek valamennyi, a
földekhez kapcsolódó agrártámogatás lehívására, így

a földek jövedelemtermelő-képessége maximálisan

közreműködésével. Az idei rendezvény újdonsága az

az

Az

volt, hogy a legújabb SMART talajművelő eszközök

önkormányzatok ingyenes földhasználati programja

munkáját – egymással összehasonlító módon – egy

újabb lehetőséget nyújt a magyar vidék további

több mint 30 méteres interaktív talajszelvényben

felzárkóztatására, segítséget ad a hátrányosabb

láthatták

helyzetű települések agrárgazdasági pozícióinak

köszönhetően az eszközök működése nemcsak a

megerősítésére

megszokott felülnézetből, hanem szemmagasságban

önkormányzatoknál

és

a

hasznosul.

szociálisan

rászorulók

támogatására - fogalmazott a miniszter.

az

érdeklődők.

A

szelvénynek

is megtekinthető volt.
Az eseményről készült képgalériánk megtekinthető az alábbi
képre kattintva:

********
Bábolnai Gazdanapok

********
IMMUNITY+ A TERMÉSZETES

Ebben az évben is megrendezésre került szeptember

VÉDŐPÁNCÉL

5-8. között a Bábolnai Gazdanapok.
Az antibiotikumok használata nem megoldást nyújt
az állomány egészségügyi problémáira, csupán a
betegségek tüneteit kezeli.

Az előző évekhez hasonlóan több szakmai program
várta a Bábolnára érkező embereket. Folytatódott a
gyakorlati bemutatóval kiegészített SMARTFARM
konferenciasorozat, több mint 50 cég és intézmény

Ráadásul fokozott elővigyázatosságot és hatósági

legfőbb mérőfoka azonban mégis az a bizalom,

ellenőrzést

amelyet a termelők tanúsítanak a termék iránt.

igényel.

Napjainkban

azonban

a

betegségek kialakulása már természetes módon
megelőzhető. 20 évvel ezelőtt elkezdett genetikai
kutatásaink

eredményeképpen

megszületett

az

Immunity+®. Ha csapást akarunk mérni a támadó
kórokozókra, nem kell mást tenni, mint Immunity+®
bikák használatával genetikai úton maximalizálni az
állomány ellenállóképességét. Az erős immunválaszt
Nemrégiben a guelphi egyetemmel végzett kutatás
adó lányok esélye a megbetegedésre 30%-kal
során számszerűsítették a profit mértékét, amelyet a
alacsonyabb,

mint

immunválaszt

adó

az

átlagos

vagy

gyenge
termelők az Immunity+ befektetésüktől remélhetnek.

társaiké,

így

erős

belső
Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy az

védelmükre egy sokkal egészségesebb állomány
Immunity+-

bikák

lányai

ellenállóbbak

a

építhető.
betegségekkel
csökkenthetik

szemben,
a

amellyel

tejtermelők

72$-ral

költségeit

a

születésüktől az első laktáció végéig.

Az Immunity+ betegségekkel szemben ellenálló
genetikai termékek ma már a 37%-át teszi ki a Semex
eladásainak. Az, ami egy kutatási projektként indult
több, mint húsz éve, a Semex megalapítása előtt,
mára átírta a játékszabályokat. A Semex genetikusa
és üzleti elemzője, Dr. Steven Larmer úgy gondolja,
hogy számos oka van az Immunity+ sikerének,

Larmer azt mondja, hogy ugyan fontos mérni a
pénzügyi megtérülést, de amikor a termelőkkel
beszél, egyértelmű, hogy az Immunity+ ennél
lényegesen nagyobb és fontosabb hatást fejt ki. A
magas immunválasz annyit jelent, hogy a tehenek
ritkábban betegszenek meg, termelékenyebbek és

nagyobb hasznot hoznak. Végső soron egyetlen

Fontos hangsúlyozni, hogy egy telepen megjelenő

gazdálkodó sem akar beteg tehenekkel bajlódni. A

egészségügyi kihívások, kórokozók és betegségek

felszabaduló időt olyan tevékenységekre fordíthatják,

idővel valószínűleg változnak. A termelőknek nem

amelyek sokkal hasznosabbak és kellemesebbek.

szabad elfelejteniük, hogy három év telik el, mire az
általuk tenyésztett utódok termelni kezdenek.

Sok termelő a tőgygyulladás és a sántaság ritkább
előfordulását jelöli meg az Immunity+ legfőbb
előnyeként, azonban Larmer úgy véli, hogy a
technológiában ennél sokkal több lehetőség rejlik.
Nem akarunk túlzott hangsúlyt fektetni az egyedi
egészségügyi esetekre. Az Immunity+ átütő ereje
abban van, hogy segítségével olyan utódokat
tenyészthetünk,

amelyek

ellenállók

lesznek

bármilyen útjukba kerülő betegséggel szemben magyarázza Larmer. - Arra összpontosítunk, hogy
hogyan működik a teljes immunrendszer, és azt
akarjuk

biztosítani,

hogy

az

állat

egész

Larmer

azt

felhasználóival

mondja,
történő

hogy

az

Immunity+

beszélgetések

gyakran

kezdődnek a borjak egészségével. Az első dolog,
amit észrevesznek, hogy az Immunity+ bikák borjai
ritkábban betegszenek meg, és kevesebb az
egészségügyi problémájuk, amikor kikerülnek a
csoportba. Ez az, ami igazán segít a termelőknek a
technológia melletti döntés meghozatalában. Idővel
a termelők egyre több pozitív hatást tapasztalnak a
tenyészetükben - mondja Larmer. Amikor az adatok

immunrendszere erős és hatékony legyen.

mélyére ásnak, kevesebb tőgygyulladást, sántaságot
Erős

immunrendszerű

állomány

esetén

a

gazdálkodók nem csak az olyan gyakori betegségek
terén tapasztalnak ritkább előfordulást, mint a
tőgygyulladás és a sántaság – teszi hozzá Larmer.

és egyéb betegséget találnak. Azt látjuk, hogy 2012es indulása óta az Immunity+ folyamatosan terjed,
mivel egyre több tejtermelő tapasztalja ezeket a
valódi, kézzelfogható eredményeket a gazdaságában.

Különösen szembetűnő a különbség az Immunity+

Kirovec- régi új erőgép

bikák utódai és a tenyészet többi tagja között – ez
minden esetben rendkívül meggyőző érv. Larmer
megjegyzi, hogy más technológiák is megjelentek az
Immunity+ mellett a piacon, azonban két rendkívül
vonzó tulajdonsága kiemeli versenytársai közül: a

Így utólag elmondhatjuk, hogy nagy sikere volt a
bemutatónak, ez emberek egymásnak adták a
traktorokat, hiszen mindenki ki szerette volna
próbálni azokat.

a

Saját gazdaságunkban is ezeket a traktorokat

vakcinázásra adott erősebb reakció. Ez sokkal jobb

használjuk, nagyon megbízható, erős és masszív

indulást garantál a borjak számára, és a termelők

gépek, kötött talajon kizárólag ezzel tudunk dolgozni.

biztosak lehetnek abban, hogy amikor vakcinázásra

– nyilatkozta Trabach Zoltán a Kond-Coop Kft.

kerül a sor, az állataik hatékonyan és eredményesen

ügyvezetője.

reagálnak majd. Ezek azok az előnyök, amelyek

A Kond-Coop Kft. munkagépei kitűnően támogatják

kolosztrum

valódi

magas

értéket

minősége,

képviselnek.

A

valamint

Semex

olyan

ezeknek a traktoroknak a munkáját és rendkívül jó ár

megoldásokra összpontosít, amelyek segítik a

érték arányban állnak a gazdák rendelkezésére a

tejtermelőket a termelés és a gazdaságosság

piacon szereplő többi munkagéphez viszonyítva.

növelésében, és Larmer úgy érzi, hogy egy olyan

Legközelebb szeptember 5.-én Bábolnán, majd 2020.

újítás, mint az Immunity+ egy lépéssel közelebb

januárjában az AGROmashEXPO-n lehet a Kond-

viszi a céget e kötelezettségvállalás teljesítéséhez.

Coop Kft. gépeivel találkozni.

Tudatában kell lennünk, hogy a termelők az egész
világon

napról

napra

egyre

elfoglaltabbak.

Az eseményről készült videónk megtekinthető az alábbi képre
kattintva:

Megoldásainkat úgy alakítjuk ki, hogy a partnereink
életét a lehető legkönnyebbé tegyék, és hogy minél
kevesebb időt töltsenek el azzal, hogy az állataik
miatt aggódnak. Az Immunity+ tökéletesen beleillik
ebbe a törekvésbe.

********

********

