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BEVEZETŐ 

A Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft. az ország legna-
gyobb mezőgazdasági-élel-
miszeripari csoportjának 
tagjaként elkötelezett a 
vevői-fogyasztói és érde-
kelt felei igényeinek legma-
gasabb szintű kielégítése 
mellett. Ennek érdekében 
biztosítjuk takarmányaink 
előállításához szükséges 
korszerű technológiákat és 
innovációt, hogy előállított 
termékeink mindig bizton-
ságos és kiváló minőségben 
kerüljenek vevőinkhez. 

Tevékenységeinket a hazai és nemzetközi jogszabályi 
előírásoknak megfelelően végezzük, amelyet alapvető 
követelménynek tekintünk. – Cégpolitikánk vezérelve, 
hogy az alkalmazott minőségirányítási, élelmiszer-, takar-
mánybiztonsági és környezetirányítási rendszerek kiala-
kításával és fenntartásával megrendelőink igényei mara-
déktalanul teljesüljenek. 
Közös céljaink eléréséhez minden munkatársat bevonunk 
folyamatainkba, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk okta-
tási, képzési tevékenységre. Rendszeres, tervszerű képzé-
sekkel biztosítjuk számukra a naprakész tudást, ismétlődő 
oktatásokkal érjük el a minőség iránti elhivatottságot, a 
munkavégzésre vonatkozó előírások, szabályozások pon-
tos betartását. Képzési rendszerünk célja és alapja, hogy 
munkatársaink tudatában legyenek a követelményeknek 
való nem megfelelés következményeivel. Hatékonyság 
ellenőrzés igazolja vissza, hogy ezen esetek előfordulásá-
nak számát folyamatosan csökkenteni tudjuk.
Munkatársaink elkötelezettsége és az alkalmazott szab-
ványok együttesen biztosítják a takarmány-biztonságra 
vonatkozó követelmények teljesítését. A higiéniai elő-
írások szigorú betartása, mint rendszereink sarokkövei, 
azonosítási-, nyomon-követési rendszerünk és az alkal-
mazott HACCP előírások garantálják előállított terméke-
ink biztonságát. Gyártási folyamatainkat szigorú kontroll 
alatt tartjuk, kizárólag bevizsgálást és megfelelő minősí-
tést követően kerülnek alapanyagaink felhasználásra és 
termékeink kiszállításra. Kiemelten kezeljük beszállítóink 
gondos kiválasztását, alapanyagaink kockázatelemzésen 
alapuló tervszerű vizsgálatát. 
Cégünk és stratégiai partnereinek vezetése elkötelezi 
magát minőségirányítási, élelmiszer-, takarmánybiz-
tonsági és környezetirányítási rendszerek kialakítása és 
fenntartása mellett, az ezekben foglaltakat személyes 
példamutatásával, a munkatársak teljes körű bevonásá-
val valósítja meg.

Rendszereink a következő szabványoknak és követel-
ményrendszereknek megfelelően lettek kialakítva, nem-
zetközileg elismert szervezetekkel tanúsíttatva és rend-
szeresen felülvizsgáltatva:

ISO 9001 – minőségirányítási rendszer keretet 
biztosít az üzleti folyamataink rendszerszerű 
irányításához annak érdekében, hogy a követel-

ményeket teljesíthessük, sőt meghaladjuk azokat. Alapul 
szolgál szervezetünk működésének folyamatos fejleszté-
séhez, valamint a vevők és érdekelt felek megelégedett-
ségének növeléséhez.

ISO 22000 – élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszerrel olyan követelményeket teljesítünk, 
amelyek összekapcsolják az élelmiszer-bizton-

ságot a teljes élelmiszerlánc mentén – egészen a végső 
fogyasztókig: kölcsönös kapcsolattartás; rendszerirá-
nyítás; előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k); 
HACCP-alapelvek; nyomon-követés.

ISO 14001 – környezetközpontú irányítási rend-
szer működtetése, melynek elemei összekap-
csolódnak a vezetés által kitűzött környezeti és 

gazdasági elvárásokkal, így támogatást ad azok eléré-
séhez. Alapvető cél a környezetvédelem segítése és a 
szennyezés olyan mértékű megelőzése, amely egyen-
súlyban van a társadalmi, gazdasági szükségletekkel.

GMP+ B1 és B4 – segíti és lehetővé teszi a takar-
mányok biztonságának összehasonlíthatósá-
gát, ellenőrzését az egész takarmány láncon, 

mindamellett csökkenti a nem biztonságos takarmányok 
okozta események előfordulásának lehetőségét.
A takarmány része a teljes állattenyésztési-, állattartási 
láncnak ezért a takarmányok biztonsága elsőrendű fon-
tosságú. 

Global G.A.P. – olyan élelmiszerbiztonsági köve-
telményrendszer, amely a Jó Mezőgazdasági 
Gyakorlat követelmény és teljesítési feltétel 

rendszere. Magába foglalja a mezőgazdasági termelés és 
termékkezelés minden folyamatát, illetve a minőség és 
biztonság szempontjából a törvényi kötelezettségeken 
túl figyelembe veszi a vevői elvárásokat is.

GMO mentes előállítás – GMO-mentes keverék-
takarmány előállításunk a magyarországi és az 
európai uniós GMO-mentes rendeleteknek meg-

felelően történik, melyet rendszeres laborvizsgálatokkal 
is alátámasztunk. Ez adja alappillérét a Bonafarm Cégcso-
port Prémium Hús előállításának. Az állat teljes élettar-
tama alatt biztosítjuk a kizárólag GMO-mentes takarmány 
felhasználást. 

Gubisiné Sófalvy Erzsébet
takarmányágazati 

minőségbiztosítási vezető
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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 etetése a gyakorlatban 
GMO-mentes védett fehérjeforrásai közül a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
(BBT) Soyzin nevű termékével immár 5 éve van piacon. Ennek jegyében kör-
kérdést intéztünk partnereinkhez, vevőinkhez, hogy mondjanak véleményt a 
termékről, valamint annak felhasználása során szerzett tapasztalatokról.

Napjainkban számtalan védett fehérjeforrás érhető 
el a piacon, ezért nem könnyű eligazodni a termékek 
között. Főleg, ha hozzávesszük, hogy Magyarorszá-
gon az évente felhasználásra kerülő közel 50  000 
tonna védett fehérjeforrás jelentős része import 
eredetű génmódosított szójából származik annak 
ellenére, hogy a GMO-mentes élelmiszerek iránti 
kereslet növekedése éppen a GMO-mentes takar-
mányok szükségességét helyezi előtérbe. 

Soyzin termékünk GMO-mentes magyar szójából 
származik. A kidolgozásra került kíméletes gyár-
tástechnológiának köszönhetően 70%-os UDP 
hányada mellett (nyersfehérjére vonatkoztatva) 
kiváló nyersfehérje emészthetőséggel rendelkezik. 
Fontos megemlíteni, hogy vizsgálati eredményeink 
alapján a SOYZIN-ben lévő telítetlen zsírsavak jelen-
tős része áthalad a bendőn anélkül, hogy előfordul-
nának a telítetlen zsírsavak etetésével járó olyan 
negatív hatások, mint pl. a tejzsírdepresszió. Ennek 
köszönhetően nemcsak az egyes telítetlen zsírsavak 
kedvező élettani hatásaival számolhatunk (javuló 
kondíció, erősebb immunrendszer, javuló szaporo-
dásbiológiai eredmények), de a SOYZIN etetésével 
csökkenthető az adagban használt védett zsírok 
aránya is. Földrajzilag az egész országot lefedve, öt 
felhasználó fogja megosztani az olvasókkal a gya-
korlati tapasztalatokat. Az alábbi kérdéseket intéz-
tük a telepek szakmai irányítóihoz:

Hogyan hallott a Soyzinról, milyen információk 
alapján döntött a bevezetéséről a telepen?

Röviden mutassa be a telep takarmányozási sajá-
tosságait, (tömegtakarmányok, egyéb tápalkotók, 
a takarmányozás technológiája)!

Az etetés során melyek voltak a fő szempontok és 
célok, amit az etetéssel el szeretett volna érni?

Teljesítette-e az elvárásokat a termék?

Korábbi időszak termelési eredményeivel összeha-
sonlítva, jelenleg elégedett-e a termelés alakulá-
sával?

A Nemesszalóki Mg Zrt. részéről Baki Zoltán főállat-
tenyésztő és Tóth László takarmányozási vezető állt 
rendelkezésünkre. Szintén az ország nyugati részét 
képviselve nyilatkozott Nyúl Jenő, a Cankó 2000 Kft. 
szarvasmarha ágazatvezetője Bogyoszlóról. A Bicskei 
Mg Zrt. azon cégek közé tartozik, amelyek takarmá-
nyozási folyamataiban éppen ezzel a fehérjeforrással 
veszünk részt és egy éves kapcsolatunkat ez a ter-
mék alapozta meg. Simon Áron, a szarvasmarha-ága-
zat vezetője osztotta meg velünk tapasztalatait.  
A keleti országrészből a Gyulai Agrár Zrt. állattenyész-
tési igazgatója, Fürj Antal volt segítségünkre. Végül, 
de nem utolsó sorban egy hölgy következik a felso-
rolásban: Gyürki Anita ágazatvezető a csanádpalotai 
székhelyű AGRÁR-KER Kft. képviseletében válaszolt a 
kérdésekre.

Az 1. kérdésre, mely a termék „képbe kerülésével” 
kapcsolatos, az alábbi válaszok születtek.

B.Z.: Takarmányozás terén a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft.-vel 2015-ben kezdtünk el szorosabban 
együttműködni. Ekkor a receptekben még külön-kü-
lön szerepelt védett fehérjehordozó és védett zsír. 
BBT szaktanácsadónk – Halász Róbert – először 2016 
nyarán beszélt új fejlesztésükről a Soyzin-ról, ami egy 
full fat szója alapú védett fehérje- és zsírforrás. Ősszel 
a laktáció első felére készített egy javaslatot, amely-
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ben az előbbiekben említett kétféle védett termék a 
Soyzin-nel lett kiváltva. 

Ny.J.: 2018 májusában vettem át a Cankó 2000 Kft. 
szarvasmarha-ágazatának vezetését. Takarmányo-
zási szaktanácsadást egy külsős szakember végzi, 
aki évek óta használja a BBT által gyártott Soyzin-t, ő 
ajánlotta figyelmünkbe a terméket.

S.Á.: Más takarmányos cég szaktanácsadójától hallot-
tam a termékről. 

Egy lépésben kellett megoldanom az állatok fehérje- 
és energiaigényének növelését. Igyekeztem olyan 
terméket találni, amivel egyszerre tudom mindkét 
oldalt megtámogatni. Az állomány fehérje-energia 
egyensúlya a körülményekhez képest igen jó volt, ez a 
kiváló minőségű tömegtakarmányoknak volt köszön-
hető. A Soyzin által bevitt energia és fehérje kellett 
ahhoz, hogy az állatok tudják növelni a tejtermelést. 

F.A.: A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-vel a 2000-
es évek elejétől vagyunk kapcsolatban. A napi mun-
kánkban a takarmányos cég fejlesztéseit gyakran 
kipróbáljuk, sokszor részt veszünk egy-egy új termé-
kük tesztelésében, üzemi kísérletekben. A Soyzin ete-
tésére először 2015 októberében kaptunk javaslatot.

Gy.A.: A cégünket látogató BBT-s Éliás Dávid beszélt 
nekünk először az új termékükről. Számunkra fontos 
volt, hogy GMO-mentes, magyar termékről van szó, 
illetve hogy a bevezetésével költségmegtakarítást 
tudtunk elérni a korábbiakhoz képest.

Láthatjuk a partnerek válaszaiból, hogy a Soyzin 
ismertsége már elérte azt a szintet, hogy nemcsak a 
saját szakembereink vesznek részt a termék beveze-
tésében, hanem más rendszerek is használják, illetve 
független szaktanácsadók is szívesen ajánlják.

A 2. kérdésben a telepek takarmányozási hátterével 
foglalkoztunk annak érdekében, hogy bemutathas-
suk, a Soyzin milyen rugalmasan alkalmazható külön-
böző helyzetekben is.

B.Z.: Következők szolgálják a tömegtakarmány-bá-
zisunk alapját: silókukorica szilázs, lucernaszenázs, 
olaszperje szenázs, valamint réti és lucernaszéna. 
Melléktermékek közül melaszt, glicerint és sörtörkölyt 

használunk. Teljes takarmánykeverékeinkben saját 
kukorica és gabona mellett vásárolt fehérjeforrások 
(e.napraforgó, e.repce, e.szója, és Soyzin) szerepel-
nek.

Termelő állomány esetében 4 takarmányozási csoport 
van kialakítva – fogadó, nagytejű, közepes és apasztás 
előtti.

Önjáró 18 m3-es Faresin keverő-kiosztó etetőkocsival 
napi két alkalommal történik az etetés.

Ny.J.: A Cankó 2000 Kft. telepén a következők szolgál-
ják a tömegtakarmány bázis alapját: kukoricaszilázs, 
lucernaszenázs és az ősgyepeken megtermelt fűszen-
ázs. Melléktermékek közül csak melaszt használunk. 
Teljes takarmánykeverékeinkben saját kukorica és 
gabona mellett vásárolt fehérjetakarmányok (e.szója, 
e.napraforgó és Soyzin) szerepelnek.

Termelő állomány esetében 4 takarmányozási csoport 
van kialakítva – fogadó, nagytejű, közepes és apasztás 
előtti. Vontatott Faresin etetőkocsival napi egy alka-
lommal zajlik az etetés.

S.Á.: A telepünkön egy 27 köbméteres, Sitrex márkájú, 
önjáró etetőkocsi üzemel. Ez a gép látja el az összes 
jószágot a telepen. A 2018-ban betakarított takarmá-
nyaink jó minőségűek lettek. 

37% sz.a. tartalmú silókukoricánk van, 40%-os kemé-
nyítőtartalommal, a lucernaszenázst 38%-os sz.a tar-
talom és 22% fehérje jellemzi. 

A fogadó és az elsőborjas, nagytejű tehenek receptje 
ugyanaz. Ezeket egy menetben is etetjük ki. A több-
ször ellett tehenek szárazanyag-felvevő képessége 
folyamatosan nő. Jelenleg 26,5–27 kg-nál tart. Ennek 
alakulását minden nap ellenőrzöm. Ezen csopor-
tokon felül van még 1–1 elsőborjas illetve többször 
ellett közepes tejű csapat is, illetve egy kistejű cso-
port. Ezek értelemszerűen már nem kapnak Soyzint. 
A tejelő tápban egy komplett premixet használunk, 
ami tartalmaz élesztőt, karbamidot, puffer anyagot és 
minden szükséges mikro- és makroelemet valamint 
vitamint. E mellett etetünk kukoricát, extrahált nap-
raforgót és a Soyzint. Tervben van, hogy a napraforgó 
mellé betesszük a repcedarát, mint fehérje hordozót 
valamint szeretnénk kalászossal is bővíteni a tápot.
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F.A.: Jelenleg közel 800 db tehenünk van. A takarmá-
nyozásunkban vezető szerep a kukoricaszilázsnak és a 
lucernaszenázsnak jut. Ezek mellett használunk időn-
ként más takarmányokat is: szudáni szenázs, festulo-
lium szenázs, illetve különböző keverék, szenázsok is 
megjelennek a telepen. Az utóbbi években mellékter-
mékek (nedves CGF, melasz) is belekerültek a tehenek 
adagjába. A termelő csoportok elhelyezése hagyomá-
nyos, fogadó, nagytejű, közepes és kistermelésű cso-
portok vannak kialakítva.

Gy.A.: A 450 db-os tehenészetünkben az utóbbi évek-
ben nagy gondot fordítunk a tömegtakarmányok 
termelésére és azok minőségére. Több esetben is 
sikerült elnyerni az általunk előállított szenázsokkal 
(olaszperje, rozs, lucerna) az ÁT Kft. által alapított „Év 
tömegtakarmánya” díjak egyikét. A termelés emelke-
déséhez a javuló telepi és technológiai körülménye-
ken kívül ez a tényező járul hozzá legnagyobb mér-
tékben.

A válaszokból kitűnik, hogy a különböző technológiájú 
és más-más takarmányokkal rendelkező telepek ese-
tében is egyszerűen megoldható a Soyzin beillesztése 
a telepi adagokba!

A 3. körkérdésben a megoldandó feladatokról és cél-
jaikról beszéltek válaszadóink.

B.Z.: A Soyzin bevezetésével kapcsolatban részünkről 
az elvárás az volt, hogy a takarmányozási napra vetí-
tett költségek csökkenjenek, miközben az állomány 
megőrzi jó termelési színvonalát és egészségügyi stá-
tuszát. Így 2016 novemberében a már meglévő kész-
letek alapján ún. átmeneti adagokkal indultunk el, 
majd december közepén a Soyzin teljesen leváltotta a 
receptekben szereplő védett fehérjét és zsírt.

Ny.J.: Munkahelyem átvételekor elfogadható termelés 
volt. Apró és szisztematikus munkával kívántam előre-
haladni. Így takarmányozás terén nem szándékoztam 
nagyobb horderejű változtatást. A Soyzin-t meghagy-
tam, ami a későbbiekben sem tűnt rossz döntésnek és 
jelenleg is etetjük. Célom a jobb laktációkezdet, vala-
mint annak csúcsán magasabb termelési szint.

S.Á.: A cél kettős volt, elsősorban a tejtermelés növe-
lése, másodsorban pedig egyértelműen az állomány 

jobb tápanyag- ellátottsága szerepelt a céljaim között. 
Közvetve az állomány szaporodásbiológiai paraméte-
reinek, valamint kondícióbeli javulásának elősegítése 
érdekében.

F.A.: Esetünkben a receptúra egyszerűsítése volt az 
egyik szempont, de ennél is nagyobb jelentőséggel 
bírt, hogy szaktanácsadónk a javaslatát a költségek 
csökkentésével tette meg. Rövid időn belül átállt a 
teljes állomány, nem volt zökkenő, a termelés emel-
kedett.

Gy.A.: Néhány évvel ezelőtt jelentős istálló és fejőházi 
beruházásokat valósított meg cégünk. A 2015-ben 
megfogalmazott elvárások egyaránt hangsúlyosan 
tartalmazták a hozamok emelését, a költségek csök-
kentését, illetve a GMO-mentes takarmányozással 
megvalósított tejtermelését kialakítását. Szaktanács-
adónk négy alternatívát vázolt fel a költségek és a 
lehetséges GMO-mentesség alapján. A legkedvezőbb 
költségszintű tápot választottuk, melyben a Soyzin 
volt a legfontosabb változás.

Láthatjuk a válaszok alapján, hogy a telepek szerte-
ágazó célokat fogalmaztak meg, melyek között meg-
határozó a termelés emelése, költségcsökkentés, 
GMO-mentes takarmányozás megvalósítása, illetve a 
szaporodásbiológiai és egészségügyi státuszok javí-
tása. Az említett célok elérése sikeresen valósult meg 
partnereinknél!

A 4. kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a ter-
mék használatával kapcsolatosan elégedettek-e 
partnereink.

B.Z.: Elvárásaink teljesültek. Már az ún. átmeneti idő-
szakban az egyes termelési csoportok takarmányozási 
napra vetített költségei is csökkentek (-0,3–3,4%), ami 
a kiindulási helyzethez képest a végső receptek ese-
tében még kedvezőbb lett (-4–4,3%). Közben az állo-
mány fajlagos hozama még javulni is tudott. 

Ny.J.: Elvárásaim teljesültek, igaz apróbb változtatások 
történtek a takarmányozásban valamint a technológi-
ában is. Szűk egy év elteltével azt mondhatom, hogy a 
laktáció indulása mind az elsőborjas, mind a többször 
ellett tehenek esetében pozitív irányba változott.
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S.Á.: A két cél közül mindkettőt sikerült megvalósítani. 
Jó termelés mellett az állatok kondíciója is látványo-
san erősödött, valamint a szaporodásbiológiai ered-
ményeken is sikeresen tudtunk javítani.

F.A.: 2016-tól az eredményeink javultak, mely abban 
az időben a fajlagos termelésünk emelkedését jelen-
tette. A tej mennyiségi emelkedésén kívül a beltarta-
lom is pozitívan változott, mert 2017. első hónapjaiban 
a termelt tej tejzsír tartalma mintegy 0,4%-kal volt 
magasabb, mint két évvel korábban a Soyzin-etetés 
megkezdésének időszakaszában.

Gy.A.: A Soyzin használatával a kitűzött céljainkat sike-
rült maradéktalanul elérni: azóta is GMO-mentesen 
takarmányozzuk az állományunkat. Sikerült a terme-
lésünket jelentősen emelni, kihasználva ezzel a telepi 
épületek és a fejőházunk korszerűsítésében rejlő elő-
relépési lehetőségeket. 2018-ban a teljes év folyamán 
az ÁT Kft. befejési adatai alapján 35,0–40,0 kg között 
alakult az állomány fejési átlaga! A takarmányozási 
költség kezelését a relatíve jobb tejfelvásárlási árakat 
produkáló időszakban is nagyon fontos tényezőnek 
tartom a jövedelmezőség szempontjából.

A megkérdezett Soyzin-felhasználók véleménye egy-
becseng abban a tekintetben, hogy a termék haszná-
latával céljaikat sikerült megvalósítani és szakmailag 
sikeres éveket tudhatnak maguk mögött. Reméljük, 
hogy a termék további alkalmazásával sikereiket a 
későbbiekben is elő tudjuk segíteni!

A záró kérdéskörben arra voltunk kíváncsiak, hogy 
jelenlegi termelésükkel mennyire elégedettek a kol-
légák.

B.Z.: A 2,5 év távlata alapján elmondhatjuk, hogy a 
termékkel és a hozzá kapcsolódó szaktanácsadással 
elégedettek vagyunk. A bendő néhány apróbb kilen-
géstől eltekintve kiegyensúlyozottan van takarmá-
nyozva és ennek köszönhetően a termelés elvárása-
inknak megfelelően alakul, sőt az adott időszakban 
308 db vemhes üsző értékesítésére is sort tudtunk 
keríteni. 

Ny.J.: A laktáció indulásával elégedettebb vagyok! 

2018-as év első negyedévéhez képest az idei év ele-
jén induláskor a tehenek 2 literrel adnak több tejet és 
a laktáció csúcsán is magasabb termelésre képesek.

S.Á.: A korábbi időszakban rengeteg problémánk volt! 
Az állomány eleve sajnos nagyon gyenge kondíció-
val, gyenge immunitással és rossz termelési paramé-
terekkel rendelkezett. A következetes munka és a jó 
takarmányok elkészítésével sikerült kedvezőbb felté-
teleket teremtenünk, a tervek szerint ezek megvaló-
sulása után szerettünk volna következő lépésként új 
komponenst választani. Itt esett a Soyzinre a válasz-
tás. A Soyzin etetésének elkezdésével az eredmények 
látványosan fejlődtek. Magasabb energia- és fehér-
jeszint biztosításával nőtt a tejtermelés, emelkedett 
a tej beltartalma és a szaporodásbiológiai helyzet is 
javult.

F.A.: Az etetés kezdete óta eltelt időszak összességé-
ben eredményes volt, de meg kell találni a továbblé-
pés érdekében az ágazat hatékonyságát javító ténye-
zőket. Az ágazat érdekében az elmúlt években nagyon 
komoly beruházásokat végzünk: igyekszünk fenntar-
tani a géppark műszaki színvonalát, új takarmányke-
verőt építettünk a telepen, bővítettük a silótér, illetve 
fedett tároló kapacitásunkat. A nyereségességet csak 
a hozamok további javításával tudjuk fenntartani!

Gy.A.: Az állomány genetikai képességeinek kiakná-
zásában nagyon jelentősen sikerült a telepi rekonst-
rukciót követően előre lépni! Az elmúlt négy év alatt ki 
tudtunk alakítani a munkaszervezésben, telepi tech-
nológiák, műszaki színvonal, tömegtakarmány term-
esztés területén egy magasabb színvonalat jelentő 
gazdálkodást, mely egyértelműen hozta magával a jó 
eredményeket!

Köszönjük az elmúlt időszakban megvalósult part-
neri együttműködést, vevőinknek további eredmé-
nyes gazdálkodást és sikeres tejtermelést kívánunk!

Éliás Dávid
   vezető szarvasmarha szaktanácsadó

Halász Róbert
szarvasmarha szaktanácsadó

 
Dr. Tanai Attila

fejlesztési vezető 



 70% UDP* hányad
 14g védett zsír 100g termékben
 Kíméletes gyártástechnológia

 Kiváló posztruminális emészthetoség
 GMO mentes alapanyag
 Kedvező ár/érték arány

FULL FAT SZÓJA ALAPÚ
VÉDETT FEHÉRJE- ÉS ZSÍRFORRÁS

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25.

Telefon: 34/557-050, Fax: 34/557-060
www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu

vezető szarvasmarha szaktanácsadó: Éliás Dávid – 06-20/4686-076

szaktanácsadók: Bagi Tamás – 06-30/6336-855 • Halász Róbert – 06-20/4443-787 
Kollár Sándor – 06-20/4686-086

*8%/óra bendőn történő áthaladási sebességgel számolva



  Merjünk 
nagyot álmodni!
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Megújult Crémo borjútakarmányok 
és kiegészítők a Bábolna Takarmány 
kínálatában
Egyre több tudományos közlemény lát napvilágot, amelyek a borjúnevelés és 
a későbbi teljesítmény közötti összefüggéseket vizsgálják. Legyen szó akár 
a tenyésztésbevétel illetve az első ellés időpontjáról, vagy az első laktációs 
tejtermelésről, az adatok mind a borjúnevelés jelentőségét támasztják alá. Ezt 
igazolja a globális trendek alakulása is, amelyek a borjúnevelést, azon belül 
pedig a tejtáplálás időszakát helyezik fókuszba.
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Tejpótló tápszerek 
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. megújult tej-
pótló tápszerei három új márkanéven érhetők el a 
piacon, Crémo Silver, Crémo Gold, és Crémo Platinum 
elnevezésekkel. A három tejpótló között kizárólag 
a tápértéktartalomban van különbség, ami csak a 
fehérje- és a zsírforrások mennyiségét és arányát 
érinti, így mindenki megtalálhatja a számára legop-
timálisabb megoldást. Az összetevők, illetve azok 
kifogástalan minősége mindhárom termék eseté-
ben standard.

A tápanyagokon túlmenően a tápszerek olyan funk-
cionális összetevőket is tartalmaznak, amelyek az 
állatok egészségi állapotának fenntartását, és az 
általános jóllét biztosítását szolgálják. Egy saját 
fejlesztésű zsírforrásnak köszönhetően a termék 
esszenciális omega-6 és omega-3 zsírsavakat is tar-
talmaz, de megtalálhatók benne közepes szénláncú 
zsírsavak is, amelyek antimikrobás hatásuk révén 
a bélrendszerben lévő káros baktériumok szapo-
rodását gátolják. A termékek 3 féle probiotikumot 
(Bacillus Substilis, Bacillus Licheniformis, Entero-
coccus Faecium) is tartalmaznak az egészséges bél 
mikroflóra fenntartásáért. A szerves sav tartalom 
pedig elősegíti az emésztést és gátolja a kórokozó 
mikrobák elszaporodását.

Starter takarmányok
Az elmúlt évek kísérleti eredményeire támaszkodva 
megújítottuk starter takarmányainkat is. A tejpót-
lókhoz hasonlóan a startereknél is három termékkel 
kívánjuk kielégíteni partnereink igényeit.

A Crémo Borjú elődje, az MT borjú termék már évti-
zedes múltra tekint vissza, ami elsősorban a stabil 
minőségnek és a kedvező árnak volt köszönhető. 
Az elmúlt évektől eltérően a termék nem csak az 
összetételében és tápanyag tartalmában újul meg, 
hanem ezúttal a nevében is. A Crémo Borjú starter 
takarmány nagyobb fehérje- és könnyen fermentál-
ható rosttartalmával továbbra is jó választás, min-
den tápanyagot tartalmaz, amellyel megvalósítható 
a biztonságos és kiegyensúlyozott borjúnevelés.

A Crémo Borjú Extraprot starter takarmány a Crémo 
Borjú továbbfejlesztett, nagyobb nyersfehérje tar-
talmú változata. A termék a könnyen fermentál-

ható rostok mellett olyan összetevőket is tartalmaz, 
amelyek a bendőpapillák kialakulását és fejlődé-
sét támogatják. Optimális választás azoknak, akik 
korábbi választást szeretnének megvalósítani, 
illetve nagyobb választási súlyt szeretnének elérni.

A Crémo Borjú Müzli starter takarmány az évek óta 
piacon lévő, jól bevált Crémo Müzli továbbfejlesz-
tésének eredménye. Nagyobb nyersfehérje- és jól 
fermentálható rosttartalma mellett az alapanya-
gok egy részét pelyhesített formában tartalmazza. 
Jelentős melasztartalmának köszönhetően ízletes 
takarmánya a borjaknak, amellyel maximalizálható 
a borjak szárazanyag felvétele. Ily módon nem csak 
a választás időpontja rövidülhet, de maximálisan 
kihasználhatjuk a borjak növekedési erélyét is.

CalfCare
A CalfCare egy komplex, amelynek a hatóanyagai 
stimulálják az immunrendszert, segítve ezzel a kli-
nikai tünetek kialakulásának megelőzését. Légző-
szervi problémák esetén javítja a légutak átjárha-
tóságát. A csillós hámsejtek frekvenciáját emelve 
segíti a légutakban lévő váladék feloldását és 
eltávozását. Hatóanyagai óvják a fiatal állatokat 
a kriptosporídiózis és a kokcidiózis kórokozóitól. A 
CalfCare a tejpótló tápszereink és starter takarmá-
nyaink választható kiegészítője.

Crémolit elektrolit pótló
A borjúnevelés során gyakran előfordulhatnak 
folyadékvesztéssel járó időszakok, pl.: hasmenés-
sel járó megbetegedés, különböző stressz faktorok, 
melynek során a borjak egy nap alatt testtömegük-
nek akár 10%-át kitevő vízmennyiséget is képesek 
elveszíteni. Ilyen esetekben az elektrolit pótlók, 
mint a Crémolit alkalmazása és az állatok rehidra-
tálása nélkülözhetetlen. A Crémolit nagy energia 
tartalma mellett tartalmazza a szükséges elektro-
litokat, és a metabolikus acidózis ellensúlyozásához 
szükséges puffer anyagokat is.

Dr. Tanai Attila 
fejlesztési vezető

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.



Merész Sándor Budapesttől északkeleti irányban, a 
30 km-re fekvő Csomádon gazdálkodik. Gazdaságá-
nak története szép példája az előző társadalmi beren-
dezkedés alatt elindított, háztáji gazdálkodásként 
kezdett, majd a rendszerváltoztatás évtizedeiben 
megerősödött családi gazdaság létrehozásának, fej-
lesztésének, kiteljesedésének. Sándort kértem meg, 
hogy idézze fel, életében milyen nagy mérföldkövek 
voltak, amelyek nyomon követték pályáját és oda 
vezettek, hogy a mai kor követelményeinek megfe-
lelő gazdaságát ki tudta alakítani.

Visszaemlékezve úgy gondolja, talán gyermekkorá-
ban fertőződött meg az állattenyésztés szeretetével. 
Szülei Őrbottyánra költöztek és a közelükben műkö-
dött az akkori termelőszövetkezet. Sokszor a puszta 
kíváncsiság vitte oda gyermekként, de már akkor 
érezte, hogy a mezőgazdaság szeretete belopta a szí-
vébe magát. Így indult a mérföldkövek sora!

1982-ben eleinte háztáji gazdálkodásban, de később 
egyéni vállalkozóként a helyi TSZ-től bérelte a tele-
pet és a teheneket. Az indulásnál 36 állattal kezdte 
a gazdálkodást, ezt növelte fel 100 tehénre. Mivel 
az állatoknak a tömegtakarmányt biztosítani kellett, 
ezért földeket bérelt. Gyenge minőségű 10–12 AK föl-
deken tudott gazdálkodni, de mindent megtett annak 
érdekében, hogy a tehenek jó minőségű tömegtakar-
mányát elő tudja állítani. Nemcsak a sors rajzolta a 
pályáját, kellett egy jó adag vállalkozói kedv is, hogy 
előre tudjon lépni!

A termelőszövetkezeti törvény módosulása után kivá-
lással a telep megvásárlására volt lehetősége, illetve 
a tehén létszámot tovább növelte 200–230 db-ra. 
Ezen kívül bikaborjak hízlalásával kezdett el fogla-
kozni. Ez időben földeket is vásárolt, hogy a szemes 
alapanyagok és a tömegtakarmányok saját gazdál-
kodásból biztosítva legyenek az állomány számára.  

Merész Sándor gazdaságának 
mérföldkövei

RÓLUNK

10 FARM INFO



11 FARM INFO

RÓLUNK

A növekedés, koncentráció minden vállalkozás szá-
mára a fejlődés motorja! 2000-ben a leukózis men-
tesítés érdekében teljes állománycserét hajtottak 
végre, melynek során magas genetikai értékű állo-
mányt sikerült megvásárolni. 

Később SAPARD pályázattal lehetősége nyílt moder-
nizálni a gazdaságot. A beruházás magában foglalta 
a telepen egy új fejőház építését és a termőföldek 
művelésére traktorok és munkagépek beszerzé-
sét. 47 éves koráig albérletben éltek feleségével, 
Sándor inkább istállók építésbe vágott bele. Saját 
ötletek és elsősorban Észak-Olaszországban látott 
példák alapján készültek az épületek tervei. Teljes 
egészében maguk csináltak minden folyamatot a 
szerkezet legyártásától a betonozásig. Eredetileg 
az istállók mélyalmosra készültek. Ez az első télen 
jól is működött, majd a nyár és a nagy meleg meg-
tette a hatását. A tehenek összeálltak, láb- és tőgy-
gyulladással küszködtek, ezért úgy döntött, hogy 
mégis elkészítik a pihenőbokszokat. Egy további 
beruházás keretén belül sikerült megvalósítani egy 
modern telep üzemeltetéséhez ma már nélkülözhe-
tetlen környezetvédelmi beruházásokat is, melyet 
egy működő biogáz erőmű tesz teljessé. Így sike-
rült biztosítani saját maga, családja és szomszédjai 
számára is, hogy a falu lakott környezetébe tud-
jon integrálódni egy állattartó telep úgy, hogy ne 
okozzon gondot működésével. A telepen képződő 
szerves trágya mellett kukorica és cirok szilázzsal 
kell „etetni” a fermentorokat. A nyereségterme-
lés helyett az erőmű elsődleges célja, hogy a kép-
ződő szerves trágyát környezetkímélő és higiénikus 
módon tudja kezelni.

A telepen az istállókban a hígtrágya szilárd fázisá-
val – szeparátummal – almoznak. A tehenek gumi-
matracon pihennek, mészhidráttal lúgosítanak. 
Ezzel a tőgy- és a lábbetegségeket tudják minimali-
zálni. Padlófűtés rendszer került kiépítésre a gumi-
szőnyegek alatt, mely az egész telepen megtalál-
ható, a közlekedő folyosók nyomvonalán. Így nem 
fagynak le télen a tehenek által használt közlekedő 
utak. Mindennek a hőenergia szükségletét a biogáz 
üzem biztosítja a képződő hulladékhő hasznosításá-
val. Környezettudatos szemlélettel kellett élnie és 
ennek megfelelően fejlesztette is gazdaságát!

2014-ben került sor a fejőberendezés átalakítására, 
felújítására. GEA típusú technológiát szereltek be, 
mely tartalmazza az egyedi azonosítást és a napi 
tejmérés lehetőségét. Az állatok lábára helyezett 
azonosító egyben lépésszámlálóként is működik.  
A pedométer segítségével történik az ivarzó állatok 
felderítése és fejést követően a kiválogatása. A szak-
ember által történő kontroll vizsgálat alapján dönte-
nek az állat termékenyítéséről. A harmadik esetlege-
sen sikertelen mesterséges termékenyítést követően 
az állat bika alá kerül. A rendszer nemcsak a meg-
növekedett aktivitás érzékelésére alkalmas, éppen 
ellenkezőleg, a beteg állatok felderítésére is sikere-
sen alkalmazzák a telepen. Fontos mérföldköve volt 
a vállalkozás fejlődésének a közvetlen értékesítés 
kialakítása, melynek során lépésről lépésre vásárol-
tak egyre újabb autókat, ahogy fejlődött a vevőkör. 
Mindez 1989-ben kezdődött, amikor volt egy olyan 
időszak, amikor a tejfeldolgozó nem tudott fizetni, 
illetve rendszeres volt a késedelmes fizetés. Ebben az 
időszakban kezdték el a nyerstej értékesítést Gödöl-
lőn és környékén. 

A kezdetek után beigazolódott a nagy siker hatá-
sára, hogy ebben kell gondolkodni hosszabb távon is.  
A 2009. év a tejipar válságát hozta, amikor 2008-ban 
1 liter tej felvásárlási ára 100 Forint volt, 2009 ele-
jén lezuhant az ár ennek a felére. Ez erősítette meg 
abban, hogy a megtermelt tejet közvetlenül nekik 
kell értékesíteni nyerstej és feldolgozott termék for-
mában. A naponta képződő tej 80%-át feldolgozzák 
a saját tejfeldolgozó üzemükben, a környék számos 
településén keresik az általuk előállított tejfölt, túrót 
és várják a nyerstej értékesítését végző autókat. 
2009-től a házi vajjal is bővítették a termékpalettáju-
kat. Jelenleg is 10 helyen értékesítik termékeiket.

„Melyek a jelenlegi kor kihívásai?” – kérdeztem. Elmo-
solyodott és máris sorolta a feladatokat: a munka-
erőhiány mérhetetlenül befolyásolja a működésüket. 
Napi feladataik megoldása is nagyon sok szervezést 
igényel. Az elvárt minőségi munka és minőségi ter-
mékek előállítása még jobban fokozza ezt a problé-
mát. A kiemelkedő termelési szinthez, elengedhe-
tetlen a magas szintű takarmányozás. 11 ezer kg-os 
termelést úgy lehet elérni, hogy a tehenek igényét 
maximálisan kielégítjük. Az esetleges takarmá-
nyozási hibák kiküszöbölése érdekében zabszen-
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ázst etetnek. A zöld zabot is fóliába csomagolják 
ugyanúgy, mint a lucernaszenázs készítésekor. 
Ezzel a tehenek béta-karotin-hiányát is mérsékelni 
tudják. A takarmány kiosztását önjáró, mérleggel 
és nedvességmérővel ellátott etetőkocsival végzik. 
A műgyantával bevont etetőasztalra naponta egy-
szer osztják ki a takarmányt, amiből semmit nem 
kell kidobni, mivel mindent mérnek és maximáli-
san betartják a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
szakembere által összeállított takarmány adagokat. 
Munkatársunk, Kollár Sándor szaktanácsadó immár 
közel húsz éve menedzseli a telep takarmányozási 
folyamatait. 

A tulajdonos idejének közel 90%-át teszi ki a 
gépek, berendezések, technológiák üzemelteté-
sének folyamatos biztosítása, az épületek, istállók 
állagának megtartása. Panaszkodik, hogy nincs 
egy komplex szolgáltató hálózat, amely külsős vál-
lalkozásként, gyorsan, rugalmasan, képzett szak-
emberekkel elvégezné a felmerülő feladatokat és 
biztosítaná a folyamatos üzemet. Sokszor a szer-
vizszolgáltatásra is várni kell, amennyiben még 
alkatrészt is kell hozzá hozatni (esetleg külföldről) 
az további időveszteség is lehet. Ez mind a terme-
lés rovására, vagy a betakarított termények minő-
ségi romlására is kihat.

Napjainkban egy vertikálisan szervezett birtokot 
irányít, ahol megvalósul az általuk művelt, mintegy 
500 hektáron az állatállomány takarmány igényé-
nek kielégítése. A növénytermesztés szervezése, 
a takarmány termesztés megvalósítása is Sándor 
feladata. Ennek elősegítése érdekében a jövőben 
az erőgépeket nagyobb teljesítményűekre fogja 
cserélni és korszerű munkagépeket fog alkalmazni, 
hogy a hatékonyságot javítsa, valamint a munka-
folyamatok elvégzésének idejét is optimalizálja, 
illetve a munkaerőhiány hatását is mérsékelje ezen 
a területen.

A fejőház későbbi modernizálásánál nem gondolko-
zik a robotfejésben, mert úgy véli, hogy ugyanúgy 
fenn kell tartani párhuzamban a fejőházat is azok-
nak az egyedeknek, akik a robotfejésre alkalmat-
lanok. Költségei miatt ez számára nem kifizetődő.

Mint nagyon sok tulajdonosnak és vállalkozónak 
nagy kérdés számára is, hogy amikor elérkezettnek 
látja a visszavonulást az irányításból, kinek is tudja 
átadni majd mindazt, amit pályája alatt létreho-
zott? Sándornak két leány gyermeke van. Egyikük 
a gyógyszerészi pályát választotta, második gyer-
meke pedig felsőfokú mezőgazdasági végzettsé-
get szerzett. Benne és vejében látja biztosítva az 
utánpótlást. Bevallotta őszintén, hogy neki is sokat 
kell még változnia, hogy zökkenőmentes legyen 
ez a folyamat. Ugyanakkor a fiatalabb generáció is 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a tanulási 
és tapasztalatszerzési folyamatot lerövidítsék és a 
Sándorra oly jellemző precizitást magukévá tegyék.

Arra a kérdésemre, hogy mit változtatna az életén, 
mit csinálna másképp, ha visszafordíthatná az idő 
kerekét, csak egy szóval válaszolt: „SEMMIT!”

„Boldog ember vagyok! Nem bántam meg semmit, 
úgy érzem, hogy az életem folyamán nagyon meg-
fontolt döntések alapján cselekedtem és a családom 
teljes mértékben mellém állt és segített, támogatott 
mindenben.” –foglalta össze élete filozófiáját. Úgy 
véli, hogy minden nehézségnek megvan a szépsége, 
mindenből lehet tanulni és okulni. A lehetőséget kell 
meglátni mindenben!

Kedves Sándor, magam és a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. nevében köszönöm, hogy több évti-
zeden keresztül részesei lehettünk az elért eredmé-
nyeknek. Bízunk benne, hogy a jövőbeli céljai eléré-
sében továbbra is segíteni tudjuk munkáját és még 
hosszú éveken keresztül működik közöttünk a kiala-
kult jó partneri kapcsolat! 
       
 Éliás Dávid Józsefné 

Kelet-magyarországi értékesítési vezető
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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A normál máj zsírtartalma nem lépi túl a 2%-ot. Azon-
ban ellés után, mikor a tehenek a növekvő tejterme-
lés miatt elkezdik mobilizálni a zsírt, a máj zsírtartalma 
10–15%-ra emelkedhet, mindössze 48–72 óra alatt. Ez 
a kritikus szint problémákat okozhat és akár elhulláshoz 
is vezethet, mondja Melendez. 

Az ellés előtt a tejelő tehenek takarmány és száraza-
nyag felvétele csökken, időnként az ellés napján nul-
lára is visszaeshet. Ezután a felvétel lassú emelkedést 
mutat, maximumát csak az ellés utáni 80–120. napra 
éri el. Ugyanakkor ebben az időszakban a tejtermelés 
gyorsan növekszik. „Következésképp a teheneknek a 
testtartalékaikból kell mobilizálniuk a zsírt (szubkután 
zsír és abdominális zsír), hogy a tejszintézishez szüksé-
ges energia rendelkezésre álljon” – mondja Melendez. 
„Tehát a tehenek ellés utáni zsírmobilizációja normá-
lis folyamat.” A zsírmobilizáció a vér nem észterifikált 
zsírsav (NEFA) szintjének mérésével követhető. A NEFA 
mennyiségének ellés előtt 0.3 mEq/L alatt, míg ellés-
kor és az azt követő 3 napban 0.7–0.9 mEq/L körül kell 
lennie. A probléma akkor jelentkezik, mikor a koncent-
rációja ennél nagyobb, mert akkor a májban fog akku-
mulálódni. „Ha a máj telítődik zsírral (a májnak több, 
mint 10%-a),a kezelések eredménytelenek és egyéb 
ehhez köthető rendellenességek alakulnak ki, mint pél-
dául ketózis, oltógyomor áthelyeződés, tőgygyulladás 
és méhgyulladás” – jegyzi meg Melendez.

Melendez jelenleg molekuláris technikák kifejlesztésén 
dolgozik, hogy azonosítson olyan biológiai markereket, 
amelyek segíthetik a korai zsírmáj megállapítását.

Okok, megelőzés és kezelés
1. Elhízás
„Az elhízott tehén elléskor kevesebb takarmányt 
vesz fel, mint a normál súlyban lévő társai” – mondja 
Pedro Melendez. Ennek következtében több zsírsa-
vat fog mobilizálni saját tartalékából, gyakran elérve a 
0.9 mEq/L koncentrációt. Tehát a szárazonálláskor fon-
tos a mérsékelt testkondíció (2.75–3). Ez érvényes az 
üszőkre is, az első ellést megelőzően.

Üszők esetében a napi testtömeg-gyarapodásnak 
0,7 és 0,8 kg között kell lennie, hogy 13–15 hónapos 
korukra elérjék a tenyésztésbe vételi súlyukat, illetve 
a 3.00–3.25 pontos testkondíciót. „Vemhesség alatt 
az üszőket visszafogottan kell takarmányozni, mivel a 
vemhességi hormonok felgyorsítják a súlygyarapodást 
nő a testkondíció,” – tette hozzá. 

2. Betegségek
Az ellés időszakában megjelenő betegségek csökken-
tik a takarmányfelvételt és a tehenek több zsírt fog-
nak mobilizálni. Tehát diagnosztizálja és kezelje azon-
nal a beteg teheneket az ellés körüli időszakban, és jó 
menedzsmenttel valamint, kiegyensúlyozott takarmá-
nyozással előzze meg a betegséget.

3. Stressz
„Minden olyan stressz, mint a rendkívül magas környe-
zeti hőmérséklet és páratartalom, árnyék és kényelem 
hiánya, szennyezett környezet, túlzsúfoltság és az állat-
jólét hiánya olyan mechanizmusokat vált ki, amelyek 
fokozzák a zsírmobilizációt ”– mondja Pedro Melendez 

Forrás: 
Dairy Herd, 2019

A zsírmáj szindróma anatómiája
A zsírmáj szindróma évente 60 millió dolláros veszteséget jelent. Mivel a zsírmáj szind-
róma kezelése nagymértékben hatástalan, a legjobb megoldás a megelőzés, kezdve 
az elhízás elkerülésével, mind az üszők, mind pedig a szárazonállás és az ellés előtt álló 
tehenek esetében, mondja Pedro Melendez, a Georgiai Egyetem állatorvosa.
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A tehenek a napnak több mint a felét fekve töltik, így 
mintegy 12–14 órát pihenésre fordítanak. Ebből körül-
belül 4 óra telik alvással, tehát a fekvéssel töltött idő a 
tehén kényelmének lényeges része.

Az ellést követő 2 hétben a tejelő állatoknál csökken-
het a pihenésre fordított idő. A Journal of Dairy Science 
áprilisi számában közzétett – közelmúltbeli tanulmány 
szerint – a csökkenő alvásmennyiség egészségügyi 
problémát jelezhet. Összesen 1052 tejelő állat tanul-
mányozása során a tudósok a tehenek hátsó lábához 
rögzített aktivitásmérőkkel a pihenéssel töltött időt 
elemezték. 30 napig rögzítették az ellési bénulás, 
méhgyulladás, tőgygyulladás, magzatburok visszatar-
tás, tüdőgyulladás, és az emésztőrendszeri megbete-
gedések előfordulását, valamint a tejtermelést. A kuta-
tók azt állapították meg, hogy az ellést követő első 14 
napban a pihenés ideje jellemzően lineáris összefüg-
gést mutatott a megnövekedett anyagcsere eredetű 
betegségekkel, különösen a ketózissal. A csökkenő 
fekvésre fordított idő csökkenti annak lehetőségét, 
hogy a tehenek pihenjenek és aludni tudjanak, de a 
takarmány felvételre fordított idő is mérséklődik.

„A tehenek az evésre fordított időt áldozzák fel az 
elveszett pihenőidő visszaszerzésére,” – mondja Rick 
Grant, a William H. Miner Mezőgazdasági Kutatóintézet 
elnöke. A tehenek úgy kompenzálják a napi 2–4 óra 
alvásmegvonást, hogy több időt töltenek pihenéssel 
és kevesebbet evéssel. „A tejelő tehén nagyon erős 
motivációt érez a pihenésre” – emlékeztet Kathy Lee, 
szarvasmarha szakértő a Michigani Állami Egyetemről. 
A tehenek természetes viselkedése kielégíti pihenési 
igényüket, még ha fel is kell adniuk a táplálkozásra 
fordított időből. Vizsgálatok kimutatták, hogy a tehe-
nek stresszként élik meg, ha a pihenési igényük nincs 
kielégítve.

A pihenési idő és az energiamérleg kritikus a tranzíciós 
időszakban lévő tehenek egészsége szempontjából, 
különösen az ellés előtti és utáni időszakban. Ügyelni 
kell arra, hogy az állatok számára rendelkezésre álljon 
a tiszta és kényelmes fekvőhely, a megfelelő méretű 
pihenőrész. Emellett oda kell figyelni a kritikus idő-
szakban a tehenek istállón belüli állománysűrűségére. 
A túlzsúfoltság meggátolja a 12–14 órás pihenési idő 
kitöltését.

Forrás: Dairy Herd, 2019

Az egészségi állapot indikátora a 
fekvési idő

Hírek a nagyvilágból
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Minden borjú egyedi, saját mikrobiommal rendelke-
zik. Egy erős, ellenálló belső környezet kialakításának 
megkezdése már a születéskor egészséges borjakhoz 
és hatékonyabb termeléshez vezet a későbbiekben. 

A mikrobiom a mikroorganizmusok genetikai anyagá-
nak összessége egy adott környezetben. A mikrobi-
óta azoknak a valódi mikroszkópikus szervezeteknek 
az összessége, melyek egy adott környezetben, mint 
például gyomor- és béltraktus, jelen vannak.

A fiatal borjak mikrobiótájának fejlődését számos 
tényező befolyásolja. Ezek az ellés során az anya-
állat mikroflórája, a környezet, melybe a borjú szü-
letik, a kolosztrumfelvétel, a takarmánytípusok, 
melyekkel a borjú találkozik, a korai kórokozóknak 
való kitettség és az antibiotikum-használat.

Az egész tápcsatorna kolonizációja, beleértve az 
újszülött bendőjét is, gyorsan bekövetkezik. Annak 
ellenére, hogy a bendő mikroflóra jól fejlett a korai 

Egészséges bendő kialakítása 
borjaink számára
Alakítsunk ki olyan takarmányozási programot a borjainknak, 
mellyel egészséges bendőflórát teremtünk!

Hírek a nagyvilágból
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életkorban, az állat fejlődésével párhuzamosan a 
bendő mikrobák jelentős változásokon mennek 
keresztül, ez alapozza meg a kifejlett állatra jellemző 
bendőmikroflórát.

Kezdjük meg korán a mikrobióta fejlesztését!
Rendkívül fontos, hogy a bélrendszerben a lehető 
legrövidebb időn belül kialakuljon egy normálisan 
funkcionáló mikrobióta, hogy segítsen megvédeni a 
borjút a hasmenéses betegségek ellen az élet korai 
időszakában.

A bél nyálkahártyarétege körülbelül 3 hetes korra 
fejlődik ki megfelelően és a különböző funkciókat 
is erre az időpontra tudja ellátni teljes mértékben. 
Ez a magyarázata annak, hogy a hasmenéses meg-
betegedések döntő többsége a korai időszakban 
jelentkezik. A menedzsment környezeti feltételek 
javítását célzó tevékenységei a korai életszakaszban 
fontosak az újszülött borjú bél patogénekkel szem-
beni kitettségének csökkentésében, hiszen a borjak 
ebben az időszakban a legérzékenyebbek. 

A születés utáni mielőbbi jó minőségű kolosztrum 
itatása szignifikáns pozitív hatással van a vékony-
bélben levő baktériumok kolonizációjára az első 12 
órában. Ha az első etetés kitolódik 6–12 órával az 
születés után, akkor a kolonizációs képesség jelen-
tősen csökken. 

A két másik nagyon fontos tényező, mely részt vesz 
a normál mikrobióta gyors kialakulásában, az itatott 
tej baktériumtartalma és az antibiotikumok jelenléte 
a tejben.

Kerüljük az antibiotikumokat!
A pasztörizálatlan tőgybeteg tej itatása kedvezőt-
len hatással van a borjak egészségére és betegsé-
gek is gyakrabban jelentkeznek. Ez a tej nagyszámú 
patogén baktériumot tartalmaz, mivel a nem árutej 
minőségű tej nagy része klinikai masztitiszes tehe-
nek tejéből származik. Ezek a kórokozók egyértel-
műen közvetlen negatív hatással lesznek a borjú 
egészségére, továbbá a mikroflórára is.

Általában, amikor a normál bél mikroflórát stressz 
éri, például takarmányváltás, infekciós nyomás, 

antibiotikumok stb., a normál mikroflóra változása 
és/vagy csökkenése jelentkezik. Ennek a változás-
nak valószínűsíthetően a leggyakoribb oka az antibi-
otikum használat, különösen a szájon át alkalmazott 
antibiotikumok. Néhány téves megállapítás szerint a 
mikrobióta ellenálló az antibiotikumokkal szemben, 
csak a patogén baktériumok érzékenyek az antibi-
otikumos kezelésre. Ez azonban messze áll a való-
ságtól. 

Az antibiotikummal terhelt selejtes tej bizonyítottan 
negatív hatással van a borjak mikroflórájára válasz-
tás előtt és után egyaránt. A pasztörizációnak nincs 
hatása az antibiotikumok közömbösítésére, tehát 
ajánlatos az antibiotikum tartalmú selejt tej haszná-
latát megszüntetni.

A borjaknál a másik bevett gyakorlat a szájon át 
vagy protokoll szerint alkalmazott antibiotikumok 
használata a hasmenéses betegségek kezelésére.  
A hasmenést okozó fő patogének az első két hétben 
a vírusok és protozoák, melyek nem érzékenyek az 
antibiotikumokra. Az egyetlen kivétel akkor van, ha 
a borjúnak hőemelkedése vagy láza van, ami légúti 
betegségre vagy Salmonellára, esetleg enterotoxin-
termelő E. coli-ra utal. Ha a hasmenés a 7–14 nap 
között jelenik meg, a legtöbb esetben nincs szükség 
antibiotikumos kezelésre.

A fiatal borjú mikroflórája nagyban eltér a felnőtt 
mikroflórától és folyamatosan változik, amit sok 
tényező befolyásol. – Mind a jó menedzsment és a 
megfelelő takarmányozási program hozzájárul egy 
stabil mikroflóra kialakításához.

A takarmányozás minőségének állandósága és a 
minimális, csak szükség esetén történő antibiotikum 
használat fontos támogató tényezők az egészséges 
mikroflóra megteremtésében és fenntartásában. 
Mindezek pedig lehetővé teszik a borjú egészségi 
állapotának és növekedésének maximális támo-
gatását, és ezáltal pozitív hatással lesznek az állat 
életteljesítményére is. 

Forrás: Dairy Herd, 2019
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A tejzsír szintézisben résztvevő 
zsírsavak két forrásból származ-
hatnak:

1. Hosszú szénláncú zsírsavak 
(hosszabb mint 16 szénatom/
molekula), melyek az emésztő- 
rendszerből felszívódó takarmány 
eredetű zsírból származó zsírsa-
vakból és a testzsír tartalékok 
mozgósításából származó szabad 
zsírsavakból eredeztethetőek.

2. Rövid (4–8 szénatomos) és közép-
hosszú szénláncú (10–14 szén- 
atom) zsírsavak- a tejmirigyből 
származnak, de novo szintézisen 

keresztül képződnek (zsírsavak, a 
tejmirigyben újraképződő kisebb 
molekulákból).

A 16 szénatomszámú zsírsavak 
mindkét forrásból képződhetnek. 
Egy megfelelően takarmányozott 
tehén esetében a tejzsír 4–8%-a a 
saját testzsír bontásából szárma-
zik (pl. szabad zsírsavak). Habár 
ezen forrásból származó zsírsa-
vak aránya fokozatosan növeked-
het, ahogy a tehén nettó energia 
egyensúlya csökken. (Bauman és 
Griinari, 2001). Hőstressz esetén 
két mechanizmus eredményez-
het tejzsírcsökkenést. Az egyik a 

bendőben levő telítetlen zsírsavak 
hidrogénnel történő telítődése, 
mely gátolja a tejzsír de novo szin-
tézisét. A másik a bendő lipopo-
liszacharid (LPS) tartalma, mely 
limitálja a szubsztrát ellátást és a 
de novo tejzsír szintézist.

A telítetlen zsírsavak hidrogénnel 
történő telítődése
A széles körben elfogadott „bio-
hidrogenizáció elmélet” sze-
rint (Bauman és Griinari, 2001) a 
tejzsírcsökkenés a bendőben levő 
telítetlen zsírsavak hidrogénnel 
történő telítődésének és a biohid-
rogenizációból eredő specifikus 

Hogyan kerüljük el a tejzsírcsökkenést 
hőstressz esetén?
A hőstressztől szenvedő tehenek esetében gyakori jelenség a tej zsírtartalmá-
nak csökkenése, mely komoly veszteséget jelenthet a termelőknek a jelenlegi 
piaci helyzetben. Jelen kutatás azt mutatja, hogy a bendőműködés optimalizá-
lása segít a tejzsír szinten tartásában hőstressz esetén.

Hírek a nagyvilágból
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köztitermékek a bendőből tör-
ténő átjutásának következménye 
(pl. transz-10, cisz-12 kondjugált 
linolsav). Ezek a köztitermékek 
zavarják a zsírszintézisben részt-
vevő gének expresszióját, csök-
kentve ezáltal a tejzsírszintézist 
a tejmirigyben. A növekvő meny-
nyiségű takarmány kiáramlás is 
fokozhatja a bendőből a biohidro-
gén intermedierek átáramlásának 
valószínűségét. Az elmélet azt 
is meghatározza, melyek azok a 
takarmány-összetevők és ténye-
zők, melyek kockázatot jelentenek 
a tejzsírcsökkenést illetően.

Némely esetben a takarmányo-
zási szakemberek némely esetben 
zsírkiegészítés alkalmazását java-
solják a tehén energia bevitelének 
fenntartása érdekében a hőstressz 
esetén. Rendkívül fontos azon-
ban, hogy az alkalmazott zsírfor-
rás bendővédett legyen, ellenkező 
esetben az alacsony bendő pH, 
mely hőstressz esetén jelentkezik, 
növeli a köztes anyagcseretermé-
kek képződését és növeli a tejzsír-
csökkenés kockázatát.

Lipopoliszacharid (LPS) termelés
A másik lehetséges mechanizmus 
a tejzsírcsökkenéssel kapcsolat-
ban hőstressz esetén a bendő 
LPS koncentrációját érinti, mely 
az elhalt Gram-negatív baktériu-
mokból származik. A kutatás azt 
mutatja, hogy amikor a bendő pH 
csökken, a bendő LPS koncentrá-
ciója növekszik. Ha a bendő LPS 
koncentrációja nő, a tejzsír kon-
centráció csökken (1. ábra). Zebeli 
és Ametaj (2009) magasabb LPS 
koncentrációt mutatott ki a ben-
dőben a receptúra gabona hánya-
dának növelése esetén. Ahogy a 
bendő LPS nő, a tejzsír koncent-

ráció csökken. Ez az összefüggés 
annak köszönhető, hogy az LPS a 
hasnyálmirigy inzulin termelését 
serkenti (Waldron és mtsai, 2006.) 
A megnövekedett inzulinszint és 
inzulin érzékenyég hőtressz ese-
tén csökkentheti a testzsír mobi-

lizációját. Ez az állapot akkor is 
jelentkezhet, amikor a hőstressztől 
szenvedő tehenek energiahiányos 
állapotban vannak takarmányfel-
vétel csökkenése és a létfenntar-
tás energiaigényének növekedése 
miatt (Baumgard és Rhoads, 2013).

A plazma szabadzsírsav tartalmá-
nak hiánya, mely hőstressz ese-
tén egy fontos prekurzor a tejzsír 
szintézishez (Bauman és Griinari, 
2001) hozzájárulhat a tej zsírtar-
talmának csökkenéséhez. Több 
tanulmány is az LPS tejzsírszinté-
zisre gyakorolt negatív hatásáról 
számol be: csökken a lipoportein 
lipáz aktivitás és expresszió, vala-
mint a zsírsav transzport fehérje 1 
expressziója (Feingold és mtsai., 
2009), a zsírsavak de novo szinté-
zise a tejmirigyben (Dong és mtsai, 
2011).

A bendőfunkció optimalizálása a 
hőstressz alatt
Számos eddigi kutatás számol be 
arról, hogy a tejzsírtartalom csök-
kenése a bendő egészségét hőst-
ressz során rontja. Ezen össze-
függés alapján a bendőfunkció 

optimalizálása segíthet fenntartani 
a tejzsírtartalmat és a tejtermelő 
tehenek termelési hatékonyságát. 
A hőstressz fiziológiai változáso-
kat okoz a tejelő tehenekben és 
viselkedésük is megváltozik. Ezek 
a változások optimális szinttől 
elmaradó állapotot idéznek elő a 
bendőben, valamint a tejzsír szin-
tézisét gátló anyagcseretermékek 
és LPS termelését serkentik. Nap-
jainkban számos olyan takarmá-
nyozási technológia áll rendelke-
zésre, mely a bendő működését 
támogatja, csökkentve ezáltal a 
hőstressz tej zsírtartalmára gyako-
rolt negatív hatását és a termelési 
hatékonyság fenntartását a nagy 
termelésű tehenészetekben.

Forrás: Dairy Global, 2019

1. ábra: A bendő lipopoliszacharid tartalma és a tejzsír közti korreláció, Zebeli és Ametaj (2009). 
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A borjak választási kora folyamatosan viták tárgya.  
A Guelph-i Egyetemen Michael Steele állatorvos 
kutató mérlegre tette a témát a Dairy Calf and Heifer 
Association nemrégiben megrendezett éves konfe-
renciáján tartott előadása során. Steele – akinek az 
elsődleges kutatása a borjak táplálására és emésztési 
funkcióira fókuszál – a 8 hetes korban történő válasz-
tást ajánlja. „6 hetesen a borjak nem fogyasztanak 
elegendő energiát, amely optimalizálná a tejitatás 
időszakát és előkészítené az emésztést a kizárólag 
száraz takarmányra való átállást. Egy 2015-ös Ontario 
tanulmányra hivatkozott (Eckert és mtsai.), amelyben 
kutatótársaival együtt a 6 és 8 hetes tejitatási fázist 
hasonlították össze. A tanulmány főbb pontjai:
1.   20 Holstein üszőt véletlenszerűen osztottak szét a 

6 és 8 hetes választáshoz.
2.   A borjak naponta 1,2 kg tejpótló tápszert kaptak, 

napi 2 etetéssel. A választás előtti héten a felére 
csökkentették a mennyiséget.

3.   A borjak starter takarmányt, apróra vágott szal-
mát és vizet is kaptak. A napi fogyást folyamato-
san rögzítették.

4.   A súlygyarapodást hetente mérték 70 napos korig
5.   A bendőfolyadékból, bélsárból és vérből mintát 

vettek és értékelték a – választási előtti és utáni – 
35., 49. és 63. napon.

6.   A választási stressz értékelésére szolgáló viselke-
dési tényezőket hetente háromszor 1 órán keresz-
tül figyelték, a második etetést megelőzően, 2 
hetes kortól választásig, és a választás utáni 2 
hetes periódusban. 

A vizsgálatok szerint szignifikáns különbség volt a 2 
csoport között, beleértve:
•   Az átlagos napi súlygyarapodás (ADG) a 8 hetes 

korban választott csoportnál 789 g volt a válasz-
tás előtti héten, szemben a 6 hetes korban mért 
340 g-mal.

•   A 8 hetes csoport átlagos napi gyarapodása (ADG) 
az elválasztás utáni héten 1047 g volt, szemben a 
6 hetes 349 g-jával.

•   A 8. héten elválasztott borjak 70. napon mért 
súlya mintegy 9 kg-mal meghaladta a 6 hetesen 
választott átlagsúlyt.

•   5 és 8 hetes kor között a starter és a vízfelvétel 
alacsonyabb volt a 8 hetes korban választott cso-
portnál. A 8 hetes csoportban elválasztáskor és az 
elválasztást megelőző héten az indítótáp felvétel 
magasabb volt, és a kísérlet utolsó hetében mind-
két csoport közel egyforma mennyiségű starter 
takarmányt fogyasztott.

•   Az elválasztást megelőző héten a 6 hetes cso-
portban lévő borjak 75%-kal több időt töltöttek 
különböző felületek szopásával; 55%-kal keve-
sebb időt kérődzéssel; és 36%-kal kevesebbszer 
feküdtek le, mint a 8 hetes csoport.

„Ezek az eredmények meglehetősen jelentősek, külö-
nösen akkor, ha megnézzük a két csoport súlygya-
rapodása közti különbséget, az elválasztást követő 
héten” – jegyezte meg Steele. „Magasabb szinten 
takarmányozott borjak a 6–8 hetes korban javítja a 
termelékenységet, és a borjak felkészítését a tranzí-
ciós időszakra választás után.

A magasabb szinten takarmányozott borjaknál, ame-
lyeknél a választást kitoljuk 6-ról 8 hétre, nő a ter-
melés, és hatékonyabb a választás utáni átmenetre 
történő felkészítés is.

Forrás: 
Dairy Herd, 2019

A kései választás esete
A legújabb tanulmányok azt mutatják, hogy a 8 héten át történő nagyobb 
mennyiségű tejadag itatása borjaknál nagyobb súlygyarapodást és nagyobb 
starter- és vízfelvételt, eredményezett a választás előtt és után egyaránt, 
valamint kevesebb stressz mutatkozott választás után, mint amikor a borjak 
csak 6 hétig kapták a tejet.

Hírek a nagyvilágból
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Megfelelő ivóvízellátás újszülött borjak számára
A víz nélkülözhetetlen tápanyag haszonállataink számára, ezért ajánlott a 
borjaknak is megfelelő mennyiségű friss ivóvizet kínálni már közvetlenül a 
születés után. Újabb amerikai kutatások azt bizonyították, hogy a születéstől 
biztosított megfelelő vízellátás pozitív hatást gyakorol a tejfelvételre, és a 
növekedésre.

Hírek a nagyvilágból

Annak ellenére, hogy a víz egy 
esszenciális tápanyag, gyakran 
haszonállataink vízigénye más 
tápanyagokhoz képest nem kap 
elegendő figyelmet. Ugyanez a 
helyzet a borjaknál is. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az újszü-
lött Holstein üszőborjak testének 
80%-a víz, ami a borjak növeke-
désével drasztikusan csökken a 
víz rovására beépülő zsír miatt, 
elképzelhetjük, hogy a vízbevitel 
milyen fontos. Ezen kívül a borjak 
nagymennyiségű vizet veszítenek 
hasmenés következtében is, mely 
látszólag elkerülhetetlen számos 
tehenészetben. Ráadásul a vízvesz-
teség tovább fokozódhat magas 
környezeti hőmérséklet hatására.

A gazdák hezitálnak az ivóvízel-
látáson
A borjak vízszükségletét a tiszta 
ivóvíz (következőkben ivóvíz), a 
takarmány nedvességtartalma 
és az anyagcsere-folyamatokból 
származó víz elégítheti ki. Amíg 
a tehenek a víz nagy részét ivó-
víz formájában veszik fel, addig 
a borjak tejjel vagy tejpótlóval. 
Ha a borjak folyékony takarmány 
bevitelét is figyelembe vesszük, 
ivóvíz igényük nem tűnik jelen-
tősnek. Az USDA’s National Ani-
mal Health Monitoring System 
2014-es tanulmánya szerint a 
tejelő tehenészetek átlagosan 17 
napot várnak, míg ivóvízzel kínál-
ják meg az újszülött borjakat.  

A termelők azért is vonakod-
nak az újszülött borjak vízellá-
tása kapcsán, mert azt feltéte-
lezik, hogy az hasmenést okoz. 
Összességében úgy tűnik, hogy 
az újszülött borjak ivóvíz ellátá-
sával, illetve annak a borjak tel-
jesítményére gyakorolt hatásával 
kapcsolatban nincs tudományos 
bizonyíték. Továbbá úgy tűnik, a 
legtöbb termelő azt hiszi, hogy 
az újszülött borjak megfelelő 
mennyiségű tejjel vagy tejpótló 
tápszerrel történő ellátása fedezi 
a test teljes vízigényét. Éppen 
ezért az Iowai Állami Egyetem 
kutatócsapata részletesebben is 
megvizsgálta ezt a témát.
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Hírek a nagyvilágból

30 borjú a tanulmányban
A vizsgálat célja az volt, hogy 
meghatározzák az újszülött bor-
jak vízfelvételét, illetve az elő-
ször születéskor vagy 17 nappal 
később felkínált ivóvíz hatását a 
folyékony takarmánnyal ad libi-
tum etetett üszőborjak tej és star-
ter takarmányfelvételére, testtö-
meg-gyarapodására, egészségi 
állapotára és a táplálóanyagok 
emészthetőségére.

A kísérletben 30 Holstein üsző-
borjú vett részt, melyeket két 
csoportra osztottak szét W0 (a 
0. naptól elérhető volt számukra 
a víz) W17 (a 17. naptól volt elér-
hető számukra a víz) az anyaálla-

tok laktációinak száma, a születési 
súly, és a születési hét alapján.  
A borjakat naponta háromszor 
itatták pasztőrözött teljes tejjel 
(2 kg/etetés 14 napig, utána 3.2 
kg/etetés). A választást 42 napos 
korban kezdték meg, és 49 napos 
korukra fejezték be. Néhány para-
métert naponta mértek, úgymint 
ivóvíz felvétel, a starter- és a tej-
fogyasztás. A testsúly és a csí-

pőmagasság mérésére hetente 
került sor, de vér és bélsár mintá-
kat is vizsgáltak a kísérlet során.

Testsúlyra gyakorolt hatás
Kimutatták, hogy a születés-
től kezdve a borjak 0,75 kg/nap 
vizet fogyasztottak attól a víz-
től eltekintve, amelyet az első 
16 nap sor-án tejjel vettek fel. 
A választást megelőző időszak-
ban a W17-es csoport több vizet 
fogyasztott (59%), mint a W0 cso-
port. Ugyanebben az időszakban 
a starter felvétel mindkét csoport 
esetében hasonlóan alakult, de 
a W0 csoportba tartozó borjak 
naponta 0,285 kg-mal több tejet 
fogyasztottak és nagyobb test-

súlyt, valamint szívkerületet értek 
el (1. táblázat). A testsúlykülönb-
ségek a választás előtti időszak 
végére váltak hangsúlyossá. Az 
átlagos napi súlygyarapodásban 
nem volt szignifikáns különbség 
a két csoport között, viszont a 
W0 borjak számszerűen nagyobb 
testtömeg gyarapodást produkál-
tak, mint a W17 borjak a választás 
előtti időszakban. A születés után, 

illetve a 17. napon kínált víz nem 
volt hatással a hasmenéses napok 
számára, illetve azok intenzitá-
sára, továbbá a vér hematokrit és 
haptoglobin koncentrációjára sem 
a választás előtti borjak esetében. 
A hasonló starter felvétel ellenére 
a választás után (50–70 napos kor 
között) a W17 csoporthoz képest 
a W0 borjaknak nagyobb volt a 
csípő magassága, és testhossza, 
nagyobb volt az ADF és NDF teljes 
traktusra vonatkoztatott látszó-
lagos emészthetősége, valamint 
jobb volt a borjak takarmányérté-
kesítő képessége.

A bendőre gyakorolt pozitív hatás
Ezen eredmények alapján a kuta-
tók arra következtetnek, hogy a 
közvetlenül a születés után adott 
víz javíthatja a borjak növekedé-
sét és fejlődését a választás előtt 
és után egyaránt azáltal, hogy 
potenciálisan stimulálja a bendő 
fejlődését így javítva a tápláló-
anyagok hozzáférhetőségét. A 
tejtől eltérően – ami a nyelőcső-
vájún keresztül közvetlenül az 
oltógyomorba kerül – a víz képes 
közvetlenül a bendőbe jutni, és 
így nélkülözhetetlen részévé válni 
a bendő fejlődésének.

Ez a cikk az eredeti cikk kivonata: „Drinking 
water intake of newborn dairy calves and its 
effects on feed intake, growth performance, 
health status, and nutrient digestibility” amely 
a Journal of Dairy Science januári számában 
jelent meg.

Forrás: Dairy Global, 2019

W0 W17

Születési súly (kg) 37,5 37,9

Napi testtömeg-gyarapodás 
0–42 nap (kg/nap) 0,66 0,61

Napi testtömeg-gyarapodás 
43–49 nap (kg/nap) 0,27 0,37

Testsúly 50–70 nap (kg) 81,9 80,8

Napi testtömeg-gyarapodás 
50–70 nap (kg/nap) 1,09 1,03

Testsúly 5 hónapos korban (kg) 199,9 186,9

1. táblázat: A testsúly és a napi testtömeg gyarapodás alakulása a W0 és W17 csoportokban
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A legelők tápanyagainak mérése  
NIR készülékkel
A gyepterületeken a tápanyagszintek ellenőrzésének új módja lehetővé teszi 
a gazdák számára a legelőfüvek táplálóanyag-tartalom változásának gyors 
monitorozást és ennek megfelelően legeltetési módszerek változtatását.

Hírek a nagyvilágból

„A vizsgálati idő 16 óráról keve-
sebb, mint egy percre történő rövi-
dítésével ez a meglehetősen olcsó 
és könnyű eszköz nagymérték-
ben javítja a legelők fenntartható 
menedzsmentjét. A legeltetés a 

világ számos részén a mezőgaz-
dasági tevékenységek egyik fő 
formája, olcsó és megfizethető 
táplálóanyag-forrást biztosít a 
kérődző állatoknak, melyek húst 
és tejet állítanak elő az emberek 
számára” – írja a ScienceDaily. A 
Frontiers in Sustainable Food Sys-
temsben publikáló kutatók ennek 
az új módszernek a használatával 
megállapították, hogy a legelő 
7 cm alá történő túllegeltetése 
szignifikáns mértékben csök-
kenti a legelőfüvek fehérjetartal-
mát és annak emészthetőségét.  
„A real-time táplálóanyag-monito-
rozás pontosabb és specifikusabb 
legelőgazdálkodást tesz lehetővé, 

mint ami jelenleg megvalósítható 
a gazdálkodók számára, ez pedig 
a termelés hatékonyságának foko-
zásához vezet”. – mondja Matt Bell, 
jelen kutatás vezetője, a Notting-
hami Egyetem adjunktusa.

NIR TECHNIKA
A legelőgazdálkodás hatékonyabbá 
tételéhez a kutatók egy kézi közeli 
infravörös spektroszkópiai (NIRS) 
készüléket kalibráltak a legelő-
füvek táplálóanyag-tartalmának 
mérésére. A NIRS technika a fény 
által megvilágított mintából visz-
szaverődő energia spektrumát 
méri, információt szolgáltatva a 
különböző táplálóanyagok szint-
jét illetően. Ez a vizsgálati időt 16 
óráról kevesebb, mint egy percre 
csökkenti. Luca Mereu, ennek 
a tanulmánynak a társszerzője, 
telepi mintákat gyűjtött a Notting-
hami Egyetemen a legelők táplá-
lóanyag-tartalom változásának, 

illetve az azokat kiváltó tényezők 
felmérésére. Az eredmények azt 
mutatták, hogy a legelő magassá-
gának és sűrűségének csökkené-
sével az emészthetőség és a fehér-
jetartalom is lineárisan csökken.

KERÜLJÜK A 7 CM ALATTI 
MAGASSÁGOT!
„Az intenzíven legeltetett legelők 
esetében kerülni kell a 7 cm alatti 
magasságot, különben az állatok 
táplálóanyag-felvétele limitált 
lesz. Ez alatt a magasság alatt a 
legelő összetételét nézve több 
szárat és növényi maradványt 
tartalmaz, mint vegetatív részt”, 
– magyarázza Matt Bell. „A vizs-
gálatunk megerősíti, hogy az új, 
hordozható NIRS technológia pon-
tosabb információt szolgáltat a 
legelőgazdálkodást illető döntés-
hozatalban és a legelők fenntart-
ható használatát illetően.”

A kutatók szeretnének egyéb 
más, a legelők táplálóanyag-tar-
talmának változását befolyá-
soló tényezőket is megvizsgálni, 
mint például botanikai összetétel, 
különböző fajok legelési hatásai és 
egy napon belüli változások. Ezek 
a kutatások segíthetik a gazdálko-
dókat az optimális legeltetési idők 
állatfajonként (juh, marha) tör-
ténő meghatározásában, valamint 
a szenázs készítést illetően.

Forrás: 
Dairy Global, 2018
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Gra�kai tervezés: Junior Gra�kai Stúdió – www.juniorgra�ka.hu 

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető: Kissné Babos Anikó – 06-20/3404-223
Területi képviselők: Kóbor Lajos – 06-20/3886-266 • Schill Gábor – 06-20/9609-190 • Schilli Péter – 06-70/3806-559 • Szentirmai Eszter – 06-20/3890-109

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető: Éliás Dávid Józsefné – 06-20/5290-429
Területi képviselők: Dudás György – 06-70/3806-555 • Gergely Dóra – 06-70/3322-306 • Gurmai Tamás – 06-70/3806-551 • Varga Gergő – 06-20/3886-154

Vezető szarvasmarha szaktanácsadó: Éliás Dávid – 06-20/4686-076 • Szaktanácsadók: Bagi Tamás – 06-30/6336-855 • Halász Róbert – 06-20/4443-787 • Kollár Sándor – 06-20/4686-086

„A Szakma Napja”
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

partnertalálkozója

Időpont:
2019. november 21.

Helyszín:
Lázár Lovaspark • Domonyvölgy, Fenyő u. 47.

Kérjük, jegyezze fel a naptárjába!

A részletekkel még jelentkezünk.


