Ismertető a Mozsi Major tenyészbikáihoz
Először is engedd meg, hogy gratuláljunk az általad választott “Mozsi bikához”.
Bízunk benne, hogy tenyészetedben a bikád hosszú életű lesz és bő szaporulattal örvendezteti meg a
gazdaságod.
Ahhoz, hogy ez így legyen, kérlek olvasd el az alább leírt tájékoztatót, melyben összefoglaljuk mire
kell figyelned a kisbika tenyésztésbe állítása során.
Először is tudnod kell, hogy a Mozsi Majorban a kisbikák különleges nevelésben részesülnek.
Minden tőlünk kikerülő kisbika hallgat a nevére, ezért kérlek NE változtasd meg az általunk adott
nevet! Ha hazaszállítod a bikát gyakran szólítgasd a nevén, meglátod, hallgatni fog rád, miután
összebarátkoztatok. Bikáink kézszelídek, emberre nem támadnak, embertől nem tartanak. Hogy ez
így marad-e, rajtad múlik! A környezetváltozás miatt átmenetileg agresszíven viselkedhet, azonban
ezt kérlek ne torold meg, kizárólag a félelem hatása ez. Amennyiben Tőled is pozitív gondoskodást
kap, élete végéig szelíd marad.
Az első napok:
Állategészségügyi előírások betartása és a bika egészsége érdekében beszállítás után egy hónap
karanténba kell helyezned a kisbikád. A bika féregtelenítő oltással rendelkezik az egészségügyi
papírjain szereplő vizsgálatokon felül (TBC, kéknyelv, IBR Ge-, Leukózis, Brucellózis, Paratbc, BVD
negatív), így további oltást nem igényel.
A bikát jól zárt karámba, nyitott színbe tedd, mert bár ismeri a villanypásztort, az első napokban az
nem fogja visszatartani, haza akar szökni…
Az első héten kizárólag jó minőségű rétiszénát és tiszta ivóvizet adj a bikának, majd ezt követően
kezdd el fokozatosan az abrakolását, szilázs etetését. A bika jó legelőkészségű, azonban míg az új
helyét meg nem szokja, letargikus, étvágytalan lehet – ez az időszak pár hét, de pár hónapig is
eltarthat!
Orrkarika:
Minden kisbikánk orrában orrkarikát találsz, így a Te bikád is visel egyet. Jogszabály írja elő, hogy
tenyészbikát munkavédelmi okból kizárólag orrkarikával ellátva tarthatsz – így egy esetleges
munkaügyi ellenőrzésnél vagy eljárás esetén nyugodt lehetsz, bikánk teljesíti az előírásokat. Az
orrkarika rozsdamentes acélból készül, így gondozásmentes, nincs vele teendőd. A tőlünk kikerülő
bikák többsége kézbe adja a karikát, azonban ez nem jelenti azt, hogy a karikánál fogva a bika
vezethető! Amennyiben vezetni szeretnéd a bikád, a karika erre lehetőséget nyújt, azonban a bikát
vezetésre be kell tanítani! Ilyen szándék esetén kérlek keress minket tanácsért, szivesen segítünk.

Hárem mérete:
A kisbika egészsége és megfelelő fejlődése érdekében 16 hónapos kora előtt nem ajánlott háremre
tenni. Az ideális időpont 18-24 hónapos kor között van. A hárem mérete az első évben lehetőleg ne
haladja meg a 25 tehenet.
Takarmányozás:
A bikák 4-5 éves korukig fejlődnek, azaz a rámaméretük és testtömegük csúcsát erre a korra érik el.
Amennyiben fejlődésük – nem megfelelő tartásmód esetén – akadályozva van, úgy hasznos
élettartamuk megrövidülhet és a bika “besülhet” azaz nem éri el a genetikai képességeinek megfelelő
testméretet. Ezért javasoljuk, hogy 4-5 éves koráig a bika a legelőn a háremen is kapjon napi szintű
abrakkiegészítést. Különösen fontos ez a tenyésztésbe állítás első két évében, hiszen a bika ekkor még
jelentős növekedésen megy át, miközben már megkezdi a termékenyítési munkát. Ebben az
időszakban napi szinten 4-5 kg magas fehérjetartalmú és kiváló aminosav összetételű komplex
granulált tápot kapjon. A bika a nevét hallva vagy füttyszóra a gondozóhoz jön és kézből, vödörből
egyszerűen abrakolható.
Egészségügyi vizsgálatok a legelőn:
A tenyészbikák gyakori fedezést akadályozó fertőzése, hogy nyári időszakban bizonyos köpőlegyek az
ivarszervet rejtő tasak bejáratához helyezik el a petéiket, majd az ebből kikelő lárvák az élő húsba
rágják magukat. Így jelentős fájdalmat okoznak a bikának, mikor a tehenek beugrásakor ivarszervét a
tasakból kinyújtja. E fájdalom miatt a bika elhagyja a termékenyítést, ezért különösen fontos a bikák
tasakjának heti többszöri ellenőrzése. A tasak bejáratának kóros duzzanata, illetve vérzése jelzi a
köpőlégy lárvák jelenlétét. Az általunk nevelt bikák tasakja egyszerűen lekezelhető fertőtlenítőrovarölő szerekkel. Abraketetéskor a bika hátát, oldalát majd hasát simogatva, vakargatva kézzel
megvizsgálhatjuk a tasakot és a fertőtlenítést el tudjuk végezni.
Köröm és csülökápolás:
A kisbikák ápolt körmökkel kerülnek átadásra tulajdonosaiknak. A tenyészbikák egészségének és a
kiváló párzási képességeinek megtartása érdekében javasoljuk az évenkénti szakszerű köröm és
csülökápolást.
Bízunk benne, hogy a fenti ismertető elősegíti, hogy a nálunk vásárolt tenyészbika hosszú éveken át
kezes, egészséges – és nem utolsó sorban mindvégig nagy értékű tenyészállatként szolgálja gazdáját.
További kérdés esetén szivesen állunk rendelkezésre

Mozsi és Lilla

