
Stieneke IJdema

Végzettségek:

• Tanár 

• Számos agrár és menedzsment kurzuson vett részt (kooperáció menedzsment, 

Lean menedzsment, vezetői kommunikáció)

Korábbi munkahelyek: 

• Noorderlandmelk Dairy tanácsának tagja 

• Rabobank Ledenraad tanácsának tagja

• A Fruerlundgaard társtulajdonosa

• Minősített Cow Signal tréner

• Lely Lean Dairy Wise módszer alkalmazója

Jelenleg: 

• Fruerlundgaard Farmot irányítja
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Fruerlundgaard

• Tanár: Igazgatósági tag NoorderlandMelk tehenészet - minőség
• Farmer: 150 tehén és szaporulata 

• Dánia-Fruerlundgaard 2014.nov.
• +/- 380 tehén
• 2x12 gyors kijárat - 7 Lely fejőrobot (3 szekció és ‚gyengéd törődés’ csoport

2016. december óta)





• 2014. november – sejtszám: 450

• A legnagyobb problémát a Staph. aureus okozza 

• Nincs SOP (Sztenderd Működési Folyamat)/munkastruktúra



2015. január

• Sztenderd Működési Folyamat (SOP) bevezetése a masztitisz megoldására

• ‚mentás’ kezelés elindult (mentás spray)

• A Lely-től kapott lista alapján az istállóban a masztitiszes tehenek 
megkeresése és szűrése naponta

• Minden 6. héten szűrés a tejellenőrző lista alapján

• Agar táptalajon tenyésztés

SOP bevezetése 



SOP*: Masztitiszes tehenek

Masztitisz

Beteg

Nem beteg

Tejminta

Kezelés: akut 
tőgygyulladás

Egyszerű masz-
titisz eljárás

SOP*: Egyszerű masztitisz

Mintavétel a beteg negyedből

Várakozás az eredményre 12-24 óra

Laktációs napok száma ellenőrzés. Ha > 90 - MEGFONTOLÁS

Ellenőrizni a SCC előzményt – Krónikus magas => siker esélye kicsi

Ellenőrizni a kezelési előzményt – ismételt kezelése => siker 
esélye kicsi

Ha a teszt OK – SOP: egyszerű masztitisz kezelés

Ha a teszt nem OK – SOP: nem-antibiotikumos kezelés

*SOP=Sztenderd Működési Folyamat



Sztenderd Működési Folyamat (SOP): Friss fejős

4. nap: 
CMT teszt

CMT 1111 
fejés

CMT 2-3 
újra 11. nap

CMT >4 SOP 
nem - antibio-
tikum kezelés

CMT 1-2 
fejés

CMT >2 
nem-antibiotikum 

kezelés

CMT 3-5 
tejmintaCMT-Kalifornia Masztitisz teszt

CMT 1111 
fejés



2015. május

• Nem elégedett az eredménnyel

• PCR kontroll elindítása

• Új csoportok az istállóban

Azt hittük, mentes csoportunk van....



2015. június

• Lely Tejelő-szaktanács

• Több SOP a telepen és 
a környezetben

• Őszinte kommunikáció

Lean megközelítés a 
tejelő tehenészetekben

A Nestlé és a Lely közös kezdeményezése a Lean
megközelítés bevezetése a tejelő tehenészetek jövője 

érdekében





2015. augusztus

• MQC-C →bevezetése 2015. aug. 14

• Mind a 6 robotnál

• Robot 1+2  ≥ 150 sejtszám

• Robot 3+4  ≥ 100 sejtszám

• Robot 5+6  ≥ 500 sejtszám

• Tehenek átcsoportosítása (ismét…)

Az istállóhelyzet jobb áttekinthetősége



MQC-C

• Minden 3. fejés
• „Smart” mintavétel - ≥200 minden fejésnél
• Astri-cell (3330 Ft / üveg )

EGYSZERŰ!



Minden nap szűrés

• Ellenőrző lista a számítógépben→ CMT ‘magas’ tehenek

• Minden este, gyorsszűrés→ +500 tej elkülönítés

• A kezelt tehenek teje a csatornába

• Az összes magas sejtszámú tehéntől származó tej (≥ 500) a borjaknak 
átszállítva

Különböző tej irányok



2015 sejtszám



SOP PCR teszt MQ-CC bevezetése

1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés



2015. ősz

•1-2 és 3-4 csoport → Alacsony sejtszám

•5-6 csoport → Staph. aureus csoport

• Tej ellenőrzés 6-szor egy évben

•3 kezelés masztitisz ellen

A masztitiszes tehenek folyamatos megkeresése
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2016

• 2016. februárjában kezdődött a Startvac kezelés – minden tehén 
és üsző

• Már nincs tejellenőrzés

• 3 kezelés (5 nap, E. coli, fájdalomcsillapító)

• Új tőgyfürösztő Omni- Breedncare Denmark

Stabilabb helyzet
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2016. december

• 7 Robot „gyengéd törődés” 

• Kevesebb stressz a kezdésnél

• Jobb indulás – sejtszám

Jobb laktációs eredmények



2016. sejtszám
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2017.

• Egyre javuló helyzet

• Kevesebb krónikus masztitisz előfordulás

• Kevesebb kezelés – alacsonyabb gyógyszerfelhasználás

• Pro Square vezetékek

• ….nagy baleset



2017. augusztus

• 80 új tehénnel indulás
•Nagyon stresszes – sejtszám instabil
• SOP
• Lehetőség a sejtszám alacsonyan tartására!

Nem várt indulás!



2018

• Startvac használatának befejezése
• Az új üszők utolsó csoportja
• Elkezdtünk új alomanyag után nézni
• Folyamatosan szűrjük sejtszámra a teheneket minden reggel, a 

szokásos rutin részeként

Nem várt eredmények !



2018 sejtszám
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Napi munka a sejtszám meghatározással

• Sejtszámra szűrés –
több sejtszám szűrés –
CMT

• Tejelő tehén (agar)

• 3 kezelés (E. coli, 5 
napon /bomba/, 
fájdalomcsillapító)

• 4 nap mentás kezelés



Sejtszám ellenőrző lista

1. Ellenőrizze a sejtszámot T4C

2. Piros tehén – CMT kézikönyv

3. 1-2 eredmény – Mentás kezelés

4. 3-4-5 eredmény – napi tejellenőrzés

5. Tejelő tehén ellenőrzés megindítása

6. A CMT eredmények lejegyzése a Lely állománynaplóba

(2018.01.01 CMT 1233 tejminta)

7. Mentás kezelés

8. Újabb teszt – 10 órával a kezdést követően

9. Sejtszám kezelés SOP használata



Cellcount up Start Mint procedure

Cellcount down Check health history 2 treatment Mint treatment

current laktation pain killing treatment mastites

Gram Positiv

1 treatment Mint treatment

current laktation anti biotic treatment

Gram Negativ Check temperatur fever Start Mintprocedure op

Start treatment akut mastites

Pump with water

1/2 bottle calcium

not fever Start Mintprocedure op

Start treatment pain killing mastites

Gram +

Gram -

Sejtszám fel

Sejtszám le

Mentás kezelés indítása

Korábbi egészségi 
adatok ellenőrzése

Ebben a laktá-
cióban 2 kezelés

Ebben a laktá-
cióban 1 kezelés

Mentás kezelés
Fájdalomcsillapító kezelés

Mentás kezelés
Antibiotikumos kezelés

Hőmérséklet 
ellenőrzése

Lázas

Nincs láz

Mentás kezelés elkezdése
Akut masztitisz kezelés elkezdése
Vízpumpa
½ üveg kálcium

Mentás kezelés elkezdése
Fájdalomcsillapító masztitisz kezelés















Mit értünk el….

•Kevesebb kezelés – ADD 0,61

• Egészséges tehén

• Több tej

•Kevesebb munka

•…..



2018    Top 10 telep sejtszám alapon



Köszönöm a figyelmet!

Kérdések?

Boldog tehén
boldog gazda


