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BİVÜLİ KÍNÁLATTAL A MINİSÉGI TEJTERMELÉS SZOLGÁLATÁBAN
Akác Balázs
Holstein Genetika Kft.
Összefoglalás
A Holstein Genetika Kft. 1990 óta szolgálja a hazai minıségi tejtermelés fejlesztését. Partnereinkkel közösen több mint
egy évtizede azon dolgozunk, hogy a tejtermelı szarvasmarha-tenyésztésben a világ élvonalához tartozzunk.
Együttmőködésünk eredményeként ma már, mint az Európai Unió tagjai, büszkék lehetünk arra, hogy a kitőzött célt
elértük, és a Holstein Genetika Kft. ebben a munkában jelentıs szerepet vállal. Kínálatunkkal és szolgáltatásainkkal
elértük, hogy partnereink jó minıségben és jövedelmezıen termeljenek. Saját munkánk során is az igényesség hívei
vagyunk, ezért cégünknél bevezettük az ISO minısítést. Tevékenységi körünket a kiváló minıségő bikasperma, a nagy
hatékonyságú tıgyfertıtlenítık (uddergold platinum, pregold, 4XLA), a probiotikumok (Tri termékcsalád), valamint
borjak részére tejpótlók értékesítése jellemzi. Szakembereink igénye esetén magas színvonalú szaktanácsadást
nyújtanak tıgybiológiai és szaporodásbiológiai kérdésekben. A tenyésztık számára nagy segítséget jelent a
számítógépre alapozott korrektív párosítási szolgáltatásunk, ezt a programot széles körben végezzük megrendelıink
megelégedésére. A Holstein Genetika Kft. céljai között szerepel partnereink szakmai ismereteinek bıvítése. Évente
több tanulmányutat szervezünk úgy az USA-ba, mint Európa más országaiba. A legújabb tudományos ismeretek
elsajátítása érdekében tanácskozásokat, szakmai összejöveteleket tartunk, amelyre elıadóként külföldi kollégáinkat
hívjuk meg. Az elıadások anyagaiból szakmai kiadványt is készítünk, amely segít a megszerzett ismeretek
elmélyülésében. Partnereink ítéletei és az elmúlt évek gazdasági mutatói alapján büszkén mondhatjuk a Holstein
Genetika Kft. az egyik legsikeresebben mőködı szolgáltató vállalat hazánkban a szaporítóanyagok és a
tıgyfertıtlenítık piacán.
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With expanding offer towards the quality milk production
Abstract
Holstein Genetika Ltd. has been serving Hungary since 1990 in the development of national quality milk production.
Together with our partners, we have been working for more than a decade to be among the highest level of dairy cattle
breeding in the world. As a result of our cooperation, we are members of the European Union today. Holstein Genetika
Ltd. has undertaken a significant role in this work and we are proud to say that we have achieved our objective. With
our products and services, we have helped our customers achieve success, producing high quality, profitable cattle. We
are committed to a high standard in our work, and therefore have introduced ISO qualifications. Our range of activity is
described as selling superior dairy cattle genetics, highly effective udder disinfectants (Uddergold, platinum, pregold,
4XLA) and probiotics (Tri product group) and CMR for calves. Our experts provide high standard consulting in udder
health and reproductive physiology. Our computer –based, corrective mating service is a great help for breeders. This
far-reaching program is carried out to the satisfaction of our customers. Extending the professional knowledge of our
customers is a goal of Holstein Genetika Ltd. We organise several study tours to the USA and to other European
countries each year. In order to provide the latest scientific knowledge, we organise workshops and seminars,
inviting foreign colleagues as speakers. We also prepare publications, which help reinforce the material presented.
Based on our customers’ feedback and economic indicators of the past years, we can say that Holstein Genetika Ltd. is
one of the most successful service companies in Hungary, marketing dairy genetics and udder disinfectants.
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