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Tisztelt Partnerünk! 

Ismét eltelt egy év, mely vissza-
tekintve talán könnyebbnek tű-
nik, és kezdünk egy másikat, mint 
annyiszor már megtettük.
Az agrárágazat sajátosságai miatt 
a napok összefolynak, a gazdasá-
gi események nem mindig naptá-
ri időszakokhoz kötődnek, mégis 
értékeljük az elmúlt időszak ese-
ményeit, és tervezzük a jövőt. A 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
jó évet zárt – külön készültünk 
arra, hogy a 25. évét ünneplő Bá-
bolna Takarmány márka hozzá illő 
teljesítménnyel tudjon növekedni, 
és a vevőink hasznához eredmé-
nyesen járuljon hozzá mindany-
nyiunk megelégedésére. Sok po-
zitívumról tudunk beszámolni, de 
talán a legfontosabbak kiemelése 
nem tűnik szerénytelenségnek.
Az Alföldi Állattenyésztési Napo-
kon szakmai pályázatunk I. helye-
zést ért el az egyre rangosabb és 
színvonalasabb szakmai verseny-
ben – ezzel továbbra is tudtuk 
jelezni, hogy bár magyar vállalat-
ként korlátozottabbak a K+F lehe-
tőségeink, mint a multinacionális 
versenytársainknak, de fejlesztő-

ink a szakma kiválóságaihoz tar-
toznak.
2017-ben már másodjára nyertük 
el a Magyar Brands Kiváló Üzle-
ti Márka címét, mely szűk körbe 
bekerülni igen nehéz. A függet-
len szakmai bizottság vizsgálja és 
értékeli a cég identitását, márka-
építését, a megbízhatóságot, az 
általa képviselt tradíciókat, gaz-
dasági eredményességét.
A 2016. év végén kitört madár-
influenza jelentős károkat okozott 
a baromfi tartóknak és hozzájuk 
kapcsolódó partnereknek, akár 
beszállítói, akár vevői oldalról. 
Nem tudtuk mi sem függetleníte-
ni magunkat ennek hatásaitól, és 
ez jelentős forgalmi kiesést oko-
zott elsősorban a keleti régióban. 
Nehéz indulás után értékesítő és 
szaktanácsadó kollégáink tudatos 
piacépítő munkájával viszont már 
májusban minden idők legmaga-
sabb értékesítési számait tudtuk 
teljesíteni, amit év közben még 
augusztusban és októberben is 
túl tudtunk szárnyalni. Ezzel cé-
günk 2017-ben 400.000 tonnás 
értékesítéssel ismét növelte piaci 
részesedését.
Szerencsére a versenyszférában 
kell teljesítenünk, megfelelni a 
partnereink elvárásainak, így a 
jövő kihívásai csak részben vál-
toznak. Hatékonyságunkat, fej-
lesztéseinket – és ezzel a part-
nereink eredményességét is 
javítanunk kell, hogy a globális 
piacokon mindannyian fent tud-
junk maradni, és ha lehet, növel-
jük jelenlétünket.
A következő évek valódi kihívásai 
viszont mások lesznek az eddigi-
ektől. Az ágazatok az állategész-
ségügyi járványokat tekintik a 
legnagyobb veszélynek, talán 
nem véletlenül. Bár az eddigi ta-
pasztalatok alapján a kitörések 

regionálisak, minden szereplőre 
– legyen az termelő, takarmányos 
vagy feldolgozó – kihatnak gaz-
daságilag. Mindannyiunk köte-
lessége és felelőssége, hogy az 
állategészségügyi kockázatokat 
minimalizáljuk. A magunk részé-
ről minden takarmányos autót a 
telephelyekre történő ki – és be-
hajtáskor fertőtlenítő kapukon 
kezelünk, az autókat nyomon 
követjük, és ha szükséges, ak-
kor a telepek állategészségügyi 
státusza ismeretében irányítjuk a 
kiszolgálási sorrendet.
E mellett a közeljövő nagy ki-
hívása a munkaerő kérdésköre 
lesz. Tapasztaljuk, hogy egyre 
nehezebb megfelelő képzettsé-
gű, az állattenyésztésben dolgoz-
ni akaró munkavállalókat találni 
és megtartani. Mindemellett a 
növekvő bérek olyan állandó 
költségemelkedést jelentenek, 
melyek kigazdálkodása egyre na-
gyobb erőfeszítést igényelnek a 
munkáltatóktól. Mégis erre min-
denkinek megoldást kell találni, 
mert a munkaerő hiánya vagy 
nem megfelelősége versenyhát-
rányba szorítja azt, akinek erre 
nincs jó válasza. A technológiai 
fejlesztések és a robotizáció lehet 
az egyik megoldás, de az ember 
nem helyettesíthető minden fá-
zisban.
A Bonafarm-Bábolna Takarmány 
Kft. a 2018-as évben is kiváló 
szolgáltatója akar lenni a part-
nereinek!

Aktív, eredményes 2018-as évet 
kívánunk Önöknek!

Lajtos Lajos 
Értékesítési igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
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Jó termék, jó árak, szorgalmas 
piackutatás…? Ön szerint mi az 
évszázados múltú, de önálló már-
kaként 25 éve sikeres Bábolna 
Takarmány titka? 

– A sikerességet mindig egy 
keretben, feltételrendszerben 
érdemes értékelni. A Bábolna 
Takarmány sikeressége abban 
foglalható össze, hogy a saját 
maga és a piac által meghatáro-
zott lehetőségeket, kihívásokat 
az elmúlt 25 évben a Bábolna 
Takarmány márkanév mögött 
dolgozó emberek a legtöbbször 
jól értékelték, azonosították, és e 
kihívásokra jó válaszokat adtak. 
A siker legfontosabb mércéje 
mégis az, hogy a vevőink napról 

napra minket választanak, ami-
kor a takarmányrendeléseiket 
leadják. A sikeres cégek cégélet-
kora az elmúlt 30 évben 40–50 
évről 20 év alá csökkent, tehát 

az új feltörekvő cégek és a kihí-
vások mindig arra ösztökélnek 
bennünket, hogy megújuljunk. 
Ezt tartom a sikeresség legfon-
tosabb feltételének. Megújulni 
azonban csak akkor tudunk, ha 
a környezet, amiben dolgozunk, 
biztos alapot ad erre. A Bonafarm 
Cégcsoport, a Bonafarm Mező-
gazdaság olyan hátteret biztosít 
a Bábolna Takarmány márkanév 
napi működéséhez, mely a jövő-
ben is alapja a sikernek. 

A rendezvényen kiemelte, hogy 
a Bábolna-érzést kiemelkedő 
értéknek tartja. Az új és vissza-
térő kollégák családias munka-
helynek nevezik a társaságot. 

– A siker mögött mindig emberi 
döntések, értékítéletek állnak. 
Ott a szubjektív elem: amikor 
azonos árak, minőségek mellett 
az dönt, hogy a Bábolna Takar-
mány márkát képviselő kolléga 
kicsoda, milyen érzelmekkel 
beszél a cégről, a márkáról. És ez 
az érzelem sokkal hitelesebb egy 
olyan kolléga szájából, akit átjár 
a Bábolna-érzés. Ez az érzés min-
dig egy családias hangulathoz 
kötődött, kötődik. Ez egy nagy 
család a hibáival, problémáival 
együtt, de semmiképpen nem 
gépies multicég. Ezt kiemelkedő 
értéknek tartom, ezt meg kell 
őriznünk. 

Geszti Péter a nyitottságra, a 
kényszermentes megújulásra 
és a rugalmas alkalmazkodásra 
fókuszálta a hallgatóság figyel-
mét. Önnek mit jelentenek e 
fogalmak? 

– A Geszti Péter által említett 
értékekkel én és hitem szerint a 
cégvezetés is teljesen egyetért, 
azonosulni tud, akar. Hogy egy 
megújulás mennyire kényszer-
mentesen valósul meg, hogy 

Hitelesség és értékelvűség: 
25 éves a Bábolna Takarmány 
Huszonöt éve önálló márkaként az egyik legfontosabb hazai ágazati cég a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., amely jubileumi rendezvényére számos part-
nerét, ügyfelét meghívta, hogy velük együtt ünnepelje a közös gazdasági és szak-
mai sikereket. A rendezvény után Lengl Tamás ügyvezető válaszolt a kérdésekre. 

Kedves Kollégák!

Ünnepeljük együtt a Bábolna Takarmány 
jubileumi évfordulóját!

Program: 
14:00 Köszöntő 

14:30 Meglepetés vendég 
15:30 Ünnepi étkezés, kötetlen beszélgetés,  

zenés délután-est

Időpont: 2017. november 11.

Helyszín: 5054 Jászalsószentgyörgy, Zagyva út 36.,  
Erzsébet Malom.

Jelentkezés: Szuh Krisztinánál november 7-ig
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mennyire tudunk rugalmasak 
lenni, az a nagyobb kihívás: egy 
500 fős cégben, még ha az elvek, 
értékek tiszták is, a megvalósítás, 
az egyéni alkalmazkodás a nehe-
zebb feladat. Itt visszautalnék a 
Bábolna-érzés családias voltára, 
amivel ezeket a nehézségeket is 
könnyebben meg tudjuk közösen 
oldani. 

700 vevő-partnerük kiszolgálá-
sában 49 olyan kolléga is részt 
vesz, akik 25 éve a Bábolna 
Takarmány márka mögött tevé-
kenykednek. 

– Mint említettem, a Bábolna 
Takarmány márka mögött dol-
gozó kollégák a legfontosab-
bak: akár 25 éve, akár kevesebb 
ideje teszik ezt. Természetesen a 
munka eredményét, mint minden 
cégnél, a számok-adatok mutat-
ják objektíven. E fő számaink a 
munkánk eredményeként folya-
matosan javulnak. Az árbevétel 
és az eredmény évről évre nő, új 
termékeink a piacon és a külön-
böző vásárokon sikereket érnek 
el. A tevékenységünket egyre 
több védjeggyel tudjuk igazolni. 
A jövő egyik legbiztosabb siker-
tényezője, hogy a Bonafarm 
Csoport a takarmánygyártásba 
beruház. A technológia, a gyár-
tás, a vevő-kiszolgálás vala-
mennyi területén folyamatosan 
évről évre jelentős invesztíciók 
valósulnak meg. Nagyon bízom 
abban, hogy a közeli jövőben új, 
korszerű gyártóbázissal is növelni 
tudjuk a vevőink elégedettségét, 
mely elégedettség a Bábolna 
Takarmány márka értékét adja. 

Kohout Zoltán,
Agrárágazat



Hogy kerültél erre a pályára?
Édesapám kohómérnök volt. Szerette volna, hogy 
én is erre a nehézipari pályára kerüljek. Azonban 
engem már gyerekkoromban is inkább a nagy-
anyám tyúkjai érdekeltek, így kezdődött. 
Később, a gimnáziumban volt egy tanárom, aki 
abban mérte fel a képességeit, hogy hány embert 
tud bejuttatni az orvosi egyetemre, így 3 és fél évig 
nekem sem jutott eszembe más, mint hogy orvos 
legyek. 3 és fél év után ő elment szülni, így szá-
momra is kinyílt a világ. Végiggondoltam, hogy 
én orvosként mit is szeretnék csinálni, de aztán rá 
kellett jönnöm, hogy az nem az én pályám. Végül 
agráregyetemre mentem Gödöllőre 1976-ban.

Az agráron belül mi érdekelt akkoriban?
Az agráregyetemben pont az tetszett, hogy elég 
nyitott, számtalan lehetőséget rejt magában. 
Ugyan csak a második év után kellett szakirányt 
választanom, az első pillanattól az állattenyésztés 
iránt kezdtem el érdeklődni. Bár a tanulmányaim 
során húshibrid szülőpárokkal kapcsolatos témá-
ban kezdtem dolgozni, érdekes módon úgy alakult, 
hogy az egyetem után már egyáltalán nem foglal-
koztam baromfival. Érkezett egy megkeresés az 
egyetemre, miszerint építenek egy 1000-es kötet-
len tartású tehenészetet az akkori Dömsödi Dózsa 
Szövetkezetben. Oda kellettek olyan emberek, 
akik ezt az egészet segítenek beüzemelni. Végül 

az egyetemről hárman mentünk oda 1981-ben, de 
csak én maradtam ott sokáig.

Nem volt ez túl nagy kihívás?
Ez egy jó, és egyben szerencsés kihívás volt. Nagy 
mázlim volt, hogy az egyetemről kikerülve egyből 
egy ilyen lehetőségem adódott. Szinte azt lehet 
mondani, hogy ezt a tehenészetet nekem építet-
ték, és a szerint dolgozhattam, amit a legjobbnak 
gondoltam. Ennek a cégnek volt egy 500-as tehe-
nészete a Kis-Duna partján, amit környezetvédelmi 
okok miatt meg kellett szüntetni. Amíg nem indult 
el az új telep, addig itt dolgoztunk gyakornokként. 
Az új telepnek az építését év elején kezdték, és 
szeptember-október környékén már költöztünk is 
be. Szépen beállítottuk a technológiát és elkezdtünk 
termelni az akkoriban jellemző szinten. Az állomány 
egy része magyar tarka, a másik része pedig svéd 
vörös-tarka lapály volt, az országban egyedüliként.
Ugyan egy eldöntött tény volt, hogy fajtaátalakító 
keresztezés indul mind a két fajtánál, nem is értet-
tem, hogy a svéd vörös tarka lapály teheneket mi 
okból kell átkeresztezni, amikor csodálatos ered-
ményeket produkáltak az első laktációban. Viszont 
annyira gyenge volt a tőgyfüggesztő szalagjuk, 
hogy a második laktációban az összesnek meg-
ereszkedett a tőgye. Így egyértelművé vált a szá-
momra is, hogy a fajtaátalakítás nélkül nem mehet 
tovább a dolog.

 RólunK 

Közel
negyven éve 

a pályán…

interjú Kollár Sándor 
szaktanácsadóval
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Milyen tejtermeléssel dolgoztatok akkor?
A kezdeti elég csapnivaló volt, kb. 15 literes istálló-
átlaggal. Már akkor jellemző volt a munkaerőhiány. 
Nem csak minőségi, mennyiségi problémák is fenn-
álltak. Az első év arról szólt, hogy vemhesítsünk 
minden állatot, amelyiket lehet. A létszám volt a 
cél mindenekelőtt. Ez a helyzet néhány év munka 
után már megoldódott, és ésszerű selejtezésekkel 
tudtunk tovább haladni.

Ki lehetett jönni az akkori tejárakból?
Országos szinten biztos voltak telepek, ahol anyagi 
gondokkal küszködtek, de itt nem volt jellemző, 
mert elég jól volt beállítva a rendszer. Valószínűleg 
onnan is fakad az állattenyésztés negatív megíté-
lése, hogy akkoriban sok helyen azért foglalkoztak 
állattenyésztéssel, mert azt mondták, hogy foglal-
kozni kell vele.
Mivel a rendszerváltás után a szövetkezet ipari 
része hanyatlásnak indult, a szövetkezet szét-
vált iparra és mezőgazdaságra. A bankok ezt nem 
nagyon akarták finanszírozni, de miután belátták, 
hogy az iparnak így is, úgy is vége van, megad-
ták a lehetőséget a mezőgazdasági résznek, hogy 
Duna Táj néven tovább működjön. Így a tehenészet 
ugyan talpon maradt, de nem volt egyszerű, sok 
áldozattal járt.

Mi következett ezután?
Elmentem a Kertészeti Egyetem tangazdaságába 
dolgozni, mint telepvezető 1992-ben. Itt meg-
próbáltunk többen is részt venni a tangazdaság 
privatizációjában, de nem sikerült. Itt dolgoztam 
5 évet. Mivel a szép elképzelésből nem lett semmi, 
átmentem a Sastej Kft-hez 1997-ben, ami később 
Agrifutura Kft-ként működött tovább. Itt 5 évet 
töltöttem el, mint telepvezető. Így elmondhatjuk, 
hogy dolgoztam szövetkezeti formában, állami 
gazdaságban, és külföldi tulajdonban lévő tehené-
szetben is.

2002-ben kerültél a Bábolna Takarmányhoz. Több 
mint 20 év telepi gyakorlat után nem volt nehéz 
szaktanácsadóként tovább dolgozni?
Szerencsére itt a mai napig különválik a szakta-
nácsadó és a kereskedő, így tudunk szűken a szak-
mai dolgokkal foglalkozni. Persze a termékekbe 
bele kellett ásni magam, de ezzel együtt pillanatok 

alatt megtapasztaltam, hogy az innovációra min-
den lehetőség adott ennél a cégnél. Mindent meg 
tudunk oldani, legyen szó egy ötletről, vagy épp 
telepi kényszerről. Ez szerencsére a mai napig így 
van, a cég ezt hordozza magával, nyitott ezekben 
a kérdésekben.
Ami a tanácsadásnak a recept oldalát illeti, sze-
rencsém volt, mert a dömsödi időszakban én már 
foglalkoztam számítógépes receptoptimalizálással. 
Akkor ez még a takarmányos cégeknél sem volt jel-
lemző. Az egyik barátom írt egy általános célú line-
áris programot, amit megvett a szövetkezet. Ennek 
a forráskódjából írtam egy biológiai rendszerekre 
adaptált takarmányszámítási rendszert, amelyek 
tartalmazták a szükségletek számításait és lehetett 
optimalizálni is. Ez a nyolcvanas években nem volt 
általános.

Mint minden, a takarmányozás is sokat fejlődött az 
elmúlt évtizedekben. A fejlődéssel könnyebb, vagy 
nehezebb lett a munkátok?
A munka minden percben izgalmas. Rengeteg 
információ lát napvilágot, amelyek egyrészt segítik 
a munkát, de ugyanakkor a rengeteg új tudnivalót 
fel is kell dolgozni. Ugyanakkor a nagy áttörést a 
jó minőségű tömegtakarmányokban látom, hiszen 
a bendőműködést csak akkor tudjuk kihasználni, 
ha egy megfelelő szárazanyag felvétellel az adott 
tömegtakarmányt elég jól tudja hasznosítani az 
állat. Ahhoz pedig hasznosítható rostokra van szük-
ség, mert ha ez a rost ballasztként funkcionál, akkor 
semmit sem tudunk elérni. Ebben történt nagy vál-
tozás, és igazából nekünk ezt kell folyamatosan 
lekövetnünk. Visszagondolva, mondjuk 12 évvel 
ezelőtt, én sem mertem volna kiengedni a kezem-
ből olyan rosttartalmú adagokat, mint amilyet most. 
Például 15 évvel ezelőtt az ADF, NDF rostfrakciókra 
csak, mint kuriózumként tekintettünk, míg ma már 
sokkal kisebb részleteiben nézzük a takarmányokat.

Mikorra forrott ki benned a protokoll, a szisztema-
tikus ellenőrzés, amit egy új telep látogatásakor 
végigcsinálsz? Vagy ez már az elejétől fogva meg 
volt?
Én szeretem magam tartani ahhoz az elvhez – amit 
már telepvezetőként is gondoltam a szaktanács-
adásról – hogy csak akkor gyere ide, ha belém 
tudsz rúgni egyet. Mert ha csak jössz és simogatsz, 
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akkor minek jöttél? Attól én nem leszek előrébb. Ha 
te feltárod a problémákat, amiket én nem vettem 
észre, vagy valamiért nem volt lehetőségem, akkor 
hozod nekem a pénzt. Tehát akivel lehet így dol-
gozni, azzal eredményesen tudunk haladni egyről 
a kettőre.

Hogyan változott a telepek működése az elmúlt 
évtizedekben? (állomány, szaporodásbiológia, 
takarmány menedzsment, stb.)
Két dologban hatalmas javulás tapasztalható. 
15 évvel ezelőtt, de korábban még inkább általá-
nos szemlélet volt az országban az, hogy elkezdünk 

„fényképre” termelni és erőn felül termelünk azért, 
hogy szép eredményeket tudjunk produkálni. Erre 
jó pár állomány egésze, vagy bizonyos százaléka 
rá is ment, mert egy erőltetett termelés folyt, amit 
egy szintig meg lehetett csinálni, de sok esetben 
állategészségügyi problémákat eredményezett. 
Ezért volt az, hogy bizonyos állományokkal nem 
lehetett előrelépni, csak toporogtak egyhelyben.
A másik nagyon nagy változás, ami szerintem rend-
kívül fontos, amit én is hallottam az egyetemen, a 
sok jó minőségű tömegtakarmány, amihez akkor 
még hozzátették, hogy olcsó. Ebből mindenkinek 
beragadt az olcsó, a sok jó pedig nem. Most én 
úgy érzem, hogy végre ebben van egy áttörés és 
tényleg el tudunk indulni a jó minőségű tömegta-
karmányok felé. Időnként abszolút nüánszokkal 
tudjuk ezt elérni. Jó példa erre Halász János, aki a 
tavalyi évben rendkívül jó takarmányértékű lucerna 
szenázst készített, a 217-es RFV értékkel messze 
felülmúlta a korábbiakat. A kulcsa az volt, hogy fia-
talon, a zöld bimbó elején vágatta le a lucernát.

Kitől tudunk tanulni? A jó dolgok nyugatról jönnek?
Szerintem mindenkitől tudunk tanulni, ha nem a 
csodát várjuk. Higgyük el, hogy a csoda bennünk, 
és a jó együttműködésben van. Igyekezzünk ennek 
megfelelően minden tudást ésszerűen használni. 
Ugyanúgy a szaporodásbiológiában, a tőgybiológi-
ában, a telepi menedzsmentben, a cégvezetésben 
és a takarmányozásban is. Ha ezek mind együtt 
tudnak dolgozni, akkor jó eredmények jöhetnek 
ki belőle. Tipikus esete ennek, amikor egy cég-
nél csináltam egy – szerintem – kiváló receptúrát, 
ami nagyon nem működött. Abszolút nem történt 
semmi. Gondoltam akkor csináljunk egy végletet. 
Eltoltam a fehérjét végletesen a túletetés irányába. 

Semmi nem történt, minden maradt ugyanúgy. Na jó, 
akkor csináljunk egy másikat. Fehérje ki, energia be, 
végletesen rengeteg energia. Semmi nem történt. 
Ez az ősztől egészen eltartott Karácsonyig. A két 
ünnep között visszavonultam, csináltam egy utolsó 
receptet, ami majdnem olyan volt, mint az első, és 
úgy döntöttem, hogy többet nem csinálok. Ha ez 
működik, akkor azért nem, ha meg nem működik, 
akkor meg azért nem, mert nincs értelme, hiszen 
teljesen mindegy mit csinálok, mindig ugyanaz lesz. 
Ezt elmondtam az akkor ott lévő állatorvosnak, aki 
ezt tolmácsolta a tulajdonos felé. Másnap oda volt 
rendelve egy ember az etető kocsi mellé és egész 
nap nézte, mit csinálnak. Este jelentést tett, és 
megállapította, hogy össze-vissza raknak az etető 
kocsiba mindent. Tehát néha ilyen „apróságokon” 
múlik a dolog.

Hogyan képzeled el a következő 25 évet?
Ami a tejelő teheneket illeti, nem vagyunk könnyű 
helyzetben, ez egyértelműen látszik. Ami teljesen 
nyilvánvaló, hogy bizonyos kiegészítők használata 
elkerülhetetlenné válik az egyre növekvő termelési 
szintek mellett. A genetikában nagyon szép ered-
ményeink vannak, de nem tudjuk felmérni, hogy 
hol tart. A genetikához képest a tartás- és takar-
mányozástechnológiában is le vagyunk maradva. 
Most még nem tudjuk hol vannak a határok, hogy 
mennyit tudunk előrelépni, de valamennyit min-
dig lehet. Amikor eljutunk oda, hogy ezeket látjuk, 
biztos lesznek további területek, pontok, ahol ezt 
az egész rendszert lehet még támogatni. Sajnos 
ebben még nem tudunk gondolkodni, mert csak 
most van kialakulóban. 
Ami viszont most is igaz és a jövőben is az lesz, az 
a problémamegoldó szemlélet a szaktanácsadás-
ban. Természetesen ez igaz magára a takarmányos 
cégre is. A feladatunk, hogy olyan tanácsokkal és 
termékekkel lássuk el a termelőket, amelyek a 
problémák megoldásában segítenek. 

Dr. Tanai Attila
Fejlesztési vezető

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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A fejlesztés során kialakított ter-
mékek közül első ízben a Crémo 
22/20-as tejpótló borjútápszer 
került kipróbálásra egy olyan 
tenyészetben, ahol a tehénál-
lomány nagyságából fakadóan 
megfelelő létszámú üsző borjú 
áll rendelkezésre a kiértékelés-
hez. Június elején indult a kísér-
let. Ezt megelőzően a borjúneve-
lési technológia takarmányozási 
szempontok alapján az alábbiak 
szerint valósult meg:

• 2016 nyarán tejpótló borjútáp-
szer használatáról áttértek a pasz-
tőrözött teljes tej itatására. Ehhez 
a beteg tehenek tejét használták 
fel kiegészítve az egészséges 
tehenek tejével attól függően, 
hogy mekkora volt az ellátásra 
szoruló borjú létszám. A napi adag 
ekkor borjanként kétszeri itatás 
során 6 liter volt.

• 2017 februárjában az eddig alkal-
mazott 6 literes napi adagot fel-
emelték borjanként 7 literre.

• Teljes értékű tejről a választást 
65–70 napos kor között kezdték el. 
Innentől kezdve egy héten keresz-
tül a borjak napi egy alkalommal 
kaptak 3,5 liter pasztőrözött tejet.

• A tejtáplálás során a Steinmann 
ketrecben a borjak szénát nem kap-
tak, de rendelkezésükre állt ad libi-
tum borjú indító granulátum, vala-
mint a két tejitatás között ivóvíz.

• Az előző átmeneti egy hetet 
követően a borjak még plusz egy 
hetet a Steinmann ketrecekben 

tartózkodtak. Ekkor csak borjú 
indító granulátumot és ivóvizet 
kaptak.

• Majd vegyedi mérlegelést köve-
tően átkerültek borjú óvodába, 
ahol már kiscsoportos tartásban 
8–10 db borjú volt elhelyezve.

• Tehát a borjak 72–77 napos kor 
között lettek leválasztva a tejről.

Az 1-es számú diagram a fent 
vázolt takarmányozási technoló-
gia mellett a 2017-es év február-

Esettanulmány:
Pasztőrözött teljes értékű tej itatásának 
részleges kiváltása, Crémo termékcsaládhoz 
tartozó GMO-mentes borjútápszerrel
A Bonafarm Bábolna Takarmány Kft. K+F csapata a 2017-es évben a Crémo ter-
mékcsaládjába tartozó tejpótló borjútápszereinek fejlesztését indította el. Ennek 
köszönhetően a termékcsalád eddigi tagjai mellett két olyan tejpótló borjútápszer 
került kialakításra, amelyek a GMO-mentes takarmányozás kritériumainak megfe-
lelve már a borjúnevelés során is rendelkezésére áll a hazai tenyésztőknek:

• Crémo 24/20-as tejpótló borjútápszer
• Crémo 22/20-as tejpótló borjútápszer
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ját követő tavaszi időszak (7 liter 
tej/borjú/nap) három hónapjának 
súlyozott átlagait mutatja kiegé-
szítve a teljes negyedévre vonat-
koztatott súlyozott átlaggal:

• a borjak választáskori életnap-
jának teljes súlyozott átlaga: 
76,51 nap

• választáskori napi testtömeg-
gyarapodás teljes súlyozott 
átlaga: 658 g.

A pasztőrözött teljes értékű tej 
részleges kiváltására irányuló 
kísérlet 2017. június elején indítot-
tuk az alábbi technológia szerint, 
ami napjainkban is tart:

• A borjak 3 hetes korukig pasz-
tőrözött teljes értékű tejet kapnak 
napi két alkalommal, összesen 7 
liter mennyiségben.

• Ezt követően 3 napos átmenet 
alatt áttértünk a Crémo 22/20-as 
tejpótló borjútápszerre, aminek az 
adagja kétszeri itatás mellett 8 liter.

• A Crémo 22/20-as tápszer beke-
verési aránya 14,5%-os.

• A választást szintén 65–70 napos 
kor között kezdjük el, ettől kezdve 
egy héten keresztül a borjak napi 
egy alkalommal 4 liter tejpótló 
borjútápszert kapnak.

• A tápszer mellett a Steinmann 
ketrecben a borjak szintén nem 
kapnak szénát, csak ad libitum 
borjú indító granulátumot és a két 
tejitatás között ivóvizet.

• A többi technológiai elem meg-
egyezik a korábbiakban alkalma-
zott eljárással.

• Tehát a borjak 72–77 napos 
koruk között itt is le lettek 
választva a tejről.

A 2-es számú diagram a beveze-
tésre kerülő új takarmányozási 
technológia súlyozott átlagszá-
mait szemlélteti. Egyértelműen 
kiolvasható, hogy szinte mind-
egyik hónapban a súlyozott 
napi testtömeg-gyarapodás 
meghaladja a pasztőrözött tel-
jes értékű tejre alapozott tech-
nológia számait. Abban az eset-
ben, ha az elmúlt 6 hónap teljes 
súlyozott átlagának testtömeg-
gyarapodását szembe állítjuk a 
tavaszi időszak átlagával, akkor 
az 9,42%-kal jobb eredményt 
mutat, miközben ebben az idő-
szakban 248 db borjú egyedi 
mérlegelése történt.

Abban az esetben, ha a kísér-
let során megvalósuló közel 
75 napos választáskori életna-
pot és a tápszer konkrét számlá-
zási árát veszem alapul, valamint 
94,33 Ft-os tejfelvásárlási átlag-
árral számolunk a 2017-es évre, 
akkor a következő megállapítás 
tehető a költségelemzés oldaláról:

	  

	  

	  

	  

	  



• Egy borjúra jutó tejitatás költ-
sége a Crémo 22/20-as tápszer 
alkalmazása mellett megköze-
lítőleg 7.570 Ft-al olcsóbb, mint 
a pasztőrözött teljes értékű tej 
alkalmazása során. 

• Napi szinten a költségcsökke-
nés mellett árbevétel emelke-
déssel is számolhatunk, hiszen 
a tápszeres megoldás során a 
napi értékesített tej mennyisége 
is emelkedik, ugyanis ebben az 
esetben az egészséges árutej-
ből nem kell kivenni a borjak 
itatásához.

Gyors és vázlatos számolás 
során 1.000 db tehénre vonat-
koztatva kiegyensúlyozott és jó 

szaporodásbiológia mellett egy 
évben megközelítőleg 1.120 db 
újszülött borjúval számolhatunk. 
Tételezzük fel, hogy a született 
utódok 65 %-ka női ivarú. A fen-
tiek alapján a 728 db üsző Crémo 
22/20-as tápszerrel történő ita-
tásának költsége 5.510.960 Ft-al 
kevesebb, miközben az értéke-
sített tej mennyiség éves szin-
ten emelkedik.

Záró gondolatként meg kívá-
nom jegyezni, hogy az adatok 
feldolgozása során a borjak 
testtömeg-gyarapodásában 
kifejezetten nagy szórás volt 
tapasztalható, ezért is számol-
tam súlyozott átlagokat. Annak 
érdekében, hogy az eredmények 

jobbak legyenek ezt mérsékelni 
szükséges, azaz partneremmel 
további egyeztetések és fino-
mítások indokoltak a tartási és 
takarmányozási technológiát és 
állategészségügyi protokollokat 
illetően.

Halász Róbert
Szarvasmarha takarmányozási

szaktanácsadó
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Hírek a nagyvilágból

A tejelő szarvasmarhák takarmányaiban 
lévő keményítő mennyiségének 
és emészthetőségének hatásai
A többi táplálóanyaggal összehasonlítva sok éven át a keményítő volt a leginkább alulértékelt 
kutatási téma a tejelő szarvasmarhák takarmányozásában. Emiatt az NRC (2001) soha nem ha-
tározott meg keményítőszükségleti értékeket tejelő tehenek számára. Újabban a laktációban 
lévő tejelő tehenek keményítő-értékesítésében bekövetkezett javulás felkeltette a tejterme-
lők és takarmányozási szakemberek figyelmét, különösen a kukoricaárak elmúlt évtizedben 
bekövetkezett jelentős emelkedése miatt. Ennek következtében a laktációban lévő tejelő te-
henek keményítő-értékesítése fontos kutatási témává vált. A jelen cikk célja, hogy bemutassa 
és megvitassa a laktációban lévő tejelő tehenek keményítőhasznosításának optimalizálását 
célzó potenciális stratégiákat.

A takarmány keményítőtartalma
A nagy termelésű tejelő teheneknek magas ener-
giaszintű takarmányokra van szükségük genetikai 
képességeik kiaknázásához. A tejtermelő ágazatban 
a kukorica a legfontosabb energiaforrás, és a sze-
mes kukorica energiaértékének mintegy 75%-át a 
keményítő adja. Ezért a kukoricaárak jelentős emel-
kedése megújította a csökkentett keményítőtartal-
mú takarmányok etetése iránti érdeklődést. Az NRC 
2001-es ajánlásaiban szerepelnek a tejelő tehenek 
energiaszükségleti értékei, keményítőszükségle-
ti értékek azonban nem kerültek meghatározás-
ra. Ezért más fermentálható szénhidrátok (például 
rost és cukrok) etethetők a laktációban lévő tejelő 
tehenek megállapított energiaszükségletének ki-
elégítésére. Csökkentett keményítőtartalmú takar-
mányadagok összeállíthatók úgy, hogy a szemes 
kukoricát részlegesen magas rosttartalmú és ala-
csony keményítőtartalmú melléktermék takarmá-
nyokkal (például szójahéj, citrustörköly, egész gya-
potmag, répaszelet, gyapotmagdara és búzadara), 
magas keményítőtartalmú tömegtakarmányokkal 
(a teljes növényből készült kukoricaszilázs) vagy 
magas cukortartalmú összetevőkkel (például me-
lasz, savó és szacharóz) helyettesítik. Noha e vál-
tozatos szénhidrátforrások felhasználhatók ener-
giaforrásként, a bendő-mikroorganizmusok általi 
fermentációjuk különböző erjedési végtermékeket 
eredményez, ami megváltoztatja a tejelő tehenek 
anyagforgalmát és teljesítményét.

A bendőben élő mikroorganizmusok a keményí-
tőt gyorsan propionáttá fermentálják. A propionát 
bekerül a véráramba, amely a májba szállítja, ahol 
később a glükóz előanyagaként használódik fel. Ha 
a bendőben nem emésztődik meg, a keményítő 
a vékonybélbe jut, ahol a hasnyálmirigy által ter-
melt amiláz enzim azt közvetlenül glükózzá alakítja. 
Így annak ellenére, hogy a keményítőre nincsenek 
meghatározva szükségleti értékek, a keményítő-ki-
egészítés közvetlenül befolyásolja a tejelő tehenek 
glükóz-ellátottságát és ez utóbbin keresztül azok 
laktációs termelését is.

Shaver (2010) szerint az irodalomban közölt rövid 
időtartamú (10–21 napos) visszaváltásos etetési kí-
sérletek eredményei azt sugallják, hogy a szemes 
kukorica magas rosttartalmú és alacsony keményí-
tőtartalmú melléktermék takarmányokkal (például 
szójahéj, citrustörköly és egész gyapotmag) való 
részleges helyettesítésével előállított csökkentett 
keményítőtartalmú takarmányadagok alkalmazha-
tóak lehetnek. Az irodalomban azonban csak kevés 
hosszú távú (10–12 hetes) etetési kísérlet adatai 
lelhetők fel, ezért a fenti takarmányok laktációs 
teljesítményre gyakorolt hatásait hosszú távú, fo-
lyamatos laktációs kísérletekben kell igazolni. A 
Wisconsini Egyetemen (Madison) végzett négy 
folyamatos laktációs kísérlet eredményeinek ösz-
szefoglalásáról e konferencián korábban már be-
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számoltak (Shaver, 2013). E négy kísérletben a ke-
vesebb keményítő etetése 2–12%-kal csökkentette 
a tényleges tejre vetített takarmányhatékonyságot 
és 1–11%-kal csökkentette a tej-szárazanyagra vetí-
tett takarmányhatékonyságot. Ezek az eredmények 
vagy csökkent tejtermeléssel, vagy a tejtermelés 
fenntartása mellett fokozott szárazanyag-felvétel-
lel álltak összefüggésben, ha a keményítőt magas 
rost- és alacsony keményítőtartalmú melléktermék 
takarmányokkal helyettesítették.

A közelmúltban megjelent egy összefoglaló közle-
mény, amely metaanalízist használt annak értékelé-
sére, hogy a takarmány keményítőtartalma milyen 
hatással van a tejelő tehenek laktációs teljesítmé-
nyére (Ferraretto és munkatársai, 2013). A szerzők 
csak a takarmány keményítőértékeit vették figye-
lembe, és nem vették tekintetbe a keményítő he-
lyettesítésére használt szénhidrát konkrét típusát. 
A takarmány keményítőkoncentrációja nem befo-
lyásolta a takarmányfelvételt, ami a szerzők felté-
telezése szerint két egymással ellentétes hatással 
állt összefüggésben: a bendőtelítődés korlátozó 
hatása (Mertens, 1987) és a bendőbeli propionát-
koncentráció emelkedése az elfogyasztott takar-
mánymennyiség ennek megfelelő csökkenésével 
(Allen és munkatársai, 2009) abban az esetben, ha 
a szemes kukoricát részlegesen tömegtakarmány 
eredetű, illetve nem tömegtakarmány eredetű 
rostforrásokkal helyettesítették. Noha a tejhozam 
a takarmány keményítőtartalom minden százalék-
egységnyi emelkedésével 0,08 kilogrammal nőtt 
naponta, a takarmány keményítőtartalma a ta-
karmányértékesítést nem befolyásolta. Emellett a 
takarmány keményítőkoncentrációjának emelése 
növelte a tej fehérjetartalmát. A csökkentett kemé-
nyítőtartalmú takarmányokkal etetett tehenek te-
jének alacsonyabb fehérjetartalma az alacsonyabb 
keményítőfelvétellel áll összefüggésben, ami csök-
kenti a bendőbeli mikrobafehérje-termelést (Oba 
és Allen, 2003). A másik lehetőség, hogy kevesebb 
keményítő jut el a vékonybélbe, ami az artériás vér 
inzulin-koncentrációinak megváltozásán keresztül 
befolyásolja a tej fehérjetartalmát (Rius és munka-
társai, 2010). A tejfehérjével ellentétben a tejzsírtar-
talom viszont csökkent a takarmány keményítőtar-
talmának növekedésével párhuzamosan. A magas 
keményítőtartalmú takarmányok etetésekor meg-

figyelt tejzsírcsökkenés valószínűleg a magasabb 
keményítő- és az alacsonyabb NDF-felvétellel függ 
össze ( Jenkins és McGuire, 2006). A takarmány ke-
ményítőkoncentrációjának emelkedésével párhu-
zamosan csökkent a tej karbamidkoncentrációja is. 
Ezek az adatok összességükben azt jelzik, hogy a 
takarmány keményítőtartalmának növekedésével 
párhuzamosan javul a bendőbeli nitrogénhasznosí-
tás (NRC, 2001).

A Ferraretto és munkatársai (2013) által végzett 
meta-analízis egy további eredménye az a megál-
lapítás, hogy a takarmány keményítőkoncentráci-
ója hatással van az in vivo NDF emészthetőségre 
(1. ábra) [a táblázatokat és az ábrákat lásd a mel-
lékletben]. A takarmány NDF-tartalmának bendő-
beli emészthetősége 0,61 százalékegységgel, a 
teljes gastrointestinalis traktusban pedig 0,48 szá-
zalékegységgel csökkent a takarmány keményí-
tőtartalmának minden 1%-os növelésekor. A tej-
zsírtartalom csökkenéséhez hasonlóan a csökkent 
rostemészthetőség is részben megmagyarázható a 
bendőfolyadék pH-jának annak következtében ki-
alakuló csökkenésével, hogy a keményítőfelvétel 
emelkedésével párhuzamosan nagyobb mennyisé-
gű keményítő emésztődik meg a bendőben. Ismert, 
hogy a bendőtartalom alacsony pH-ja befolyásolja 
a mikrobák szaporodását és megtapadását, ezál-
tal pedig a rostbontást is. A csökkent keményítő-
tartalmú takarmányadagokban a szemes kukorica 
részleges helyettesítésére használt nem-tömegta-
karmány természetű rostdús melléktermékek ere-
dendően magas rostemészthetősége is részben fe-
lelős lehet ezért. A Weiss által a 28. ADSA Discover 
Konferencia a Kérődzők Keményítő-ellátásáról című 
rendezvényen bemutatott tanulmány kiszámította, 
hogy a takarmány keményítőtartalmának minden 
1%-os változására eső, a teljes gyomor-bél traktus-
ra vonatkozó NDF emészthetőség 0,5%-os válto-
zása (lásd az 1. ábrán bemutatott görbét) hogyan 
befolyásolja a takarmány energiaértékét. A Weiss 
által végzett s1.
Számítás szerint a takarmány keményítőtartal-
mának 5 százalékegységnyi növekedése (vagyis 
például 25% helyett 30%) 6,5%-kal növelné a ta-
karmányadag nettó energiaszintjét (NEL), ha nem 
vennénk figyelembe a takarmányban lévő kemé-
nyítőnek a teljes gyomor-bél traktus NDF emészt-
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hetőségére gyakorolt kedvezőtlen hatását. A teljes 
gyomor-bél traktusra vonatkozó NDF emészthe-
tőség 2,5 százalékegységnyi (vagyis 46,5%-ról 
44,0%-ra történő) csökkenése viszont megváltoz-
tatja ezt a „forgatókönyvet”, és a takarmány nettó 
energiaszintjének 5,3%-os növekedését eredmé-
nyezné. Indokoltnak tűnik a jövőben ezeket a hatá-
sokat beépíteni a modellekbe.

Fredin (2015) meta-analízist végzett azoknak a 
takarmányozási stratégiáknak a meghatározása 
érdekében, melyek mérsékelhetik a csökkentett 
keményítőtartalmú takarmányadagok laktációban 
lévő tejelő tehenekkel való etetésének potenciális 
negatív hatásait. A tejhozam csökkent, ha a kemé-
nyítőt vagy nem-tömegtakarmány eredetű rost-
forrásokkal helyettesítették (a tejhozam naponta 
0,16 kg-mal csökkent a takarmány keményítőtar-
talmának minden 1%-os csökkenésekor), vagy tö-
megtakarmánnyal váltották ki (a tejhozam naponta 
0,32 kg-mal csökkent a takarmány keményítőtar-
talmának minden 1%-os csökkenésekor). A kutatók 
feltételezése szerint – a nem-tömegtakarmány ere-
detű NDF-hez képest (Allen, 1997) – a tömegtakar-
mány-eredetű NDF csökkent felvétele és bendőbeli 
lebomlása a tejhozam nagyobb mértékű csökkené-
sét eredményezte, amikor a takarmányrostot Fredin 
(2015) vizsgálatában tömegtakarmánnyal helyette-
sítették. Fredin (2015) azonban hangsúlyozta, hogy 
a tejhozam 61 kezelési átlaga közül 24 magasabb 
volt a csökkent keményítőtartalmú takarmányada-
gok etetésekor, mint a magas keményítőtartalmú 
takarmányok használatakor, ami azt sugallja, hogy 
csökkent keményítőtartalmú takarmányadagok 
etetésével pozitív hatást lehet gyakorolni a laktá-
ciós teljesítményre. A takarmánykeményítő helyet-
tesítésekor a tejösszetevők hozamai is csökkentek.

A tejhozamra vagy a takarmányértékesítésre gya-
korolt potenciális negatív hatások aláhúzzák, hogy 
az egységnyi takarmány-szárazanyag ára helyett 
a takarmányköltségen felüli bevételt kell vizsgálni 
annak érdekében, hogy teljes körűen értékelni tud-
juk a csökkentett keményítőtartalmú takarmány-
adagok gazdasági előnyeit. A négy folyamatos 
laktációs kísérlet összefoglalása (Shaver, 2013) és 
az irodalomban megjelent közlemények meta-ana-
lízisének eredményei (Ferraretto és munkatársai, 

2013; Fredin, 2015) alapján a laktáció csúcsán és an-
nak középső szakaszában lévő tejelő tehenek ese-
tében nem feltétlenül javasolható a takarmány ke-
ményítőtartalmának csökkentése, és minden egyes 
esetet gondosan értékelni kell.

A szemes kukoricában és a szilázsban lévő kemé-
nyítő emészthetősége
A kukoricaszilázs energiaértékének körülbelül 
50%-a, a szemes kukorica energiaértékének pedig 
mintegy 75%-a származik a keményítőből (az NRC 
2001 alapján számítva). Így a keményítő hasznosít-
hatóságának optimalizálása a csökkentett keményí-
tőtartalmú takarmányadagok használatával kombi-
nálva javíthatja a keményítő bendőbeli és a teljes 
emésztőtraktusra vetített emésztését. A jobb ke-
ményítőbontás a táplálóanyagok jobb hasznosulá-
sát és a takarmányköltségek csökkenését eredmé-
nyezheti. Ebben a szakaszban a kukoricaszilázsban 
és a szemes kukoricában lévő keményítő haszno-
sulását befolyásoló tényezőket mutatjuk be és tár-
gyaljuk meg részletesen.

A teljes kukoricanövényből készült kukoricaszilázs 
(WPCS), a nedves roppantott kukorica (HMC) és a 
száraz darált kukorica (DGC) keményítőjének emészt-
hetőségét több tényező befolyásolhatja. Először is: a 
keményítőtartalmú endospermiumot a magház védi, 
amely – ha sértetlen – rendkívül ellenálló a mikrobák 
megtapadásával szemben (McAllister és munkatár-
sai, 1994); ezért a magház feltörése nélkülözhetet-
len. A 2 mm-nél kisebb átlagos frakcióméretű (MPS) 
nedves roppantott kukoricát tartalmazó takarmány-
adagok teljes emésztőtraktusra vonatkoztatott ke-
ményítő-emészthetősége (TTSD) nagyobb volt, 
mint a 2 mm-nél nagyobb átlagos frakcióméretű 
nedves roppantott kukoricáé (95,2%, illetve 89,5%; 
Ferraretto és munkatársai, 2013). Hasonló módon 
az átlagos frakcióméret növekedése csökkentette a 
teljes emésztőtraktusra vonatkoztatott keményítő-
emészthetőséget a száraz darált kukoricát tartalma-
zó takarmányokban (77,7% a 4 mm-es és 93,3% az 
1 mm-es átlagos frakcióméret esetében; Ferraretto 
és munkatársai, 2013). Ez azzal függ össze, hogy a ki-
sebb részecskék esetében összességében nagyobb 
a bakteriális és enzimatikus lebontáshoz rendelke-
zésre álló felület (Huntington, 1997). Jobb keményí-
tőemészthetőség és ennek megfelelően nagyobb 
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tejtermelés akkor érhető el, ha a kukoricaszilázst 
olyan szemroppantó henger alkalmazásával takarít-
ják be, melynél a hengerek között beállított távolság 
1 és 3 mm között van (Ferraretto és Shaver, 2012). 
Egyéb betakarítási eljárások azonban ronthatják a 
szemroppantó hengerek működési hatékonyságát.
A szemroppantás hatékony volt, ha a járva-
szecskázókon az elméleti szecskahossz (TLOC) 0,93 
és 2,86 cm közötti értékre volt beállítva, ennél rövi-
debb vagy hosszabb szecskahossz-beállítások ese-
tében azonban nem (Ferraretto és Shaver, 2012). 
Ezt valószínűleg az magyarázza, hogy alacsonyabb 
elméleti szecskahossz (TLOC) értékek esetén a 
vágókések hatékonyabb szemroppantást eredmé-
nyeznek ( Johnson és munkatársai, 1999), illetve az, 
hogy nagyobb TLOC értékek esetén a szárrész meg-
gátolja a szemek roppantását a hengerek közötti 
áthaladáskor. A szemroppantás továbbá növelte a 
silóbontáskor 32–40%-os szárazanyag-tartalmú tel-
jes kukoricanövényből készült szilázst (WPCS) tar-
talmazó takarmányadagok teljes emésztőtraktusra 
vonatkoztatott keményítőemészthetőségét, de ez 
a hatás nem érvényesült, amikor a WPCS száraz-
anyag-tartalma meghaladta a 40%-ot (Ferraretto 
és Shaver, 2012). Ha a magban nagyobb arányt kép-
visel az üveges endospermium, ez nagyobb érett-
ségre utal (Phillipeau és Michalet-Doureau, 1997). 
A magok nagyobb üveges endospermium tartalma 
növeli a mag keménységét, aminek következtében 
viszont a nagyon száraz kukoricaszilázsban lévő 
magvak kevésbé hajlamosak a törésre a betakarí-
táskor végzett szemroppantáskor.

Még az exponált endospermium sem emésztődik 
meg teljesen a zein fehérjék és a keményítőszem-
csék közötti kémiai kötések által létrehozott kemé-
nyítő–fehérje mátrix miatt (Kotarski és munkatársai, 
1992; McAllister és munkatársai, 1993). A bendőbeli 
in vitro keményítőemészthetőség jobb volt, ha a 
nedves roppantott kukoricát alacsonyabb száraz-
anyag-tartalom mellett takarították be (3. ábra) 
Ferraretto és munkatársai, 2014). Ferraretto és 
Shaver (2012) meta-analízisen alapuló összefog-
laló cikkében továbbá a teljes emésztőtraktusra 
vonatkoztatott keményítőemészthetőség (TTSD) 
csökkenése volt kimutatható a 40%-ot meghaladó 
szárazanyag-tartalmú WPCS esetében. Ez azzal le-
het összefüggésben, hogy az érettebb magvakban 

nagyobb az üveges endospermium aránya (Correa 
és munkatársai, 2002; Ngonyamo-Majee és mun-
katársai, 2009). A szárazabb WPCS esetében a ki-
sebb mértékű erjedés (Der Bedrosian és munka-
társai, 2012) gyengítheti a zein fehérjék lebomlását 
az erjedés során (Hoffman és munkatársai, 2011). 
Goodrich és munkatársai (1975) a 67%-os száraz-
anyag-tartalommal betakarított nedves roppantott 
kukoricát (HMC) kemencében 73%-os és 79%-os 
szárazanyag-tartalomra szárították annak érdeké-
ben, hogy tanulmányozza a nedvességtartalom ha-
tását a HMC erjedésére. Arról számoltak be, hogy 
a szárazanyag-tartalom növekedésével párhuza-
mosan csökkent az acetát- és a laktát-koncent-
ráció, és ennek megfelelően emelkedett a pH. Az 
alacsonyabb laktát- és acetát-koncentrációk a víz 
korlátozott elérhetősége miatt valószínűleg csök-
kentik a baktériumszaporodás mértékét (Muck, 
1988). Goodrich és munkatársai (1975) azt figyel-
ték meg, hogy a szárazanyag-tartalom növekedé-
sével párhuzamosan csökkent a bendőbeli in vitro 
gáztermelődés, ami arra utal, hogy nagyobb szá-
razanyag-tartalom esetén csökken a HMC kemé-
nyítőemészthetősége. Ezek az eredmények ösz-
szességükben azt jelzik, hogy a betakarítás idején 
a kukoricának megfelelő érettségi stádiumban kell 
lennie ahhoz, hogy maximális legyen a WPCS és a 
HMC keményítőemészthetősége.

A silózási időnek a teljes kukoricanövényből készült 
kukoricaszilázs (WPCS) bendőbeli in vitro keményí-
tőemészthetőségére (ivSD) gyakorolt hatásait tanul-
mányozó kutatási kísérleteket az 1. táblázat foglalja 
össze. A silózás 30. és 45. napján a keményítőemészt-
hetőség átlagosan 7 százalékegységgel emelkedett, 
és ez valószínűleg a jellemzően ebben az időben zaj-
ló fermentációs fázissal függ össze. Érdekes módon 
további silózási idő után mind a 7 kísérletben foko-
zatosan nőtt az ivSD, ami azt sugallja, hogy talán az 
ivSD folyamatosan nő a raktározás során. A fehér-
jebontó aktivitás (mind a mikrobiális eredetű, mind 
a növényi proteázok általi proteolízis) nagyobb mér-
tékben fordul elő az anaerob erjedési folyamat során 
(Baron és munkatársai, 1986). Az anaerob fázist a pH 
drasztikus csökkenése jellemzi (Muck, 2010), ami tá-
mogatja a gabonamagvak endospermiumára speci-
fikus növényi proteázok aktivitását (Simpson, 2001), 
jóllehet a növényi proteázok aktivitása alacsony pH 
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mellett jellemzően csökken (Muck, 1988). Junges és 
munkatársai (2015) értékelték a fehérjebontó forrá-
sok fehérje-szolubilizációhoz való hozzájárulását 90 
napja besilózott rehidrált kukoricában. Arról számol-
tak be, hogy a szolubilis nyersfehérje-koncentráció 
emelkedéséért 60%-ban a bakteriális proteázok, 
30%-ban a kukoricaszem enzimei, és 5–5%-ban a 
gombák és az erjedési végtermékek.
Jóllehet egy hosszabb silózási időszak kedvező-
en befolyásolhatja a keményítőemészthetőséget 
olyan helyzetekben, amikor durvább, szárazabb 
vagy üvegesebb hibrideket takarítanak be, az e 
területen végzett kutatások száma korlátozott. 
Két másik vizsgálatot (Ferraretto és munkatársai, 
2015a, b) is végeztünk annak értékelésére, hogy a 
hibridtípusok és a silózási idő hogyan befolyásol-
ják a WPCS keményítőemészthetőségét. Hipotézi-
sünk az volt, hogy a tartós silózás csökkenti vagy 
talán el is tünteti az egyes hibridtípusok között a 
keményítőemészthetőségben kimutatható különb-
séget. Az első kísérletben – amely egy ágazati–
egyetemi együttműködésben végzett vizsgálat volt 
(Ferraretto és munkatársai, 2015b) – 8 WPCS hibri-
det (4 bm3 és 4 leveles) 0, 30, 120 és 240 napig si-
lóztunk. Noha az ivSD hasonló volt a különböző hib-
ridek esetében a silózási időszak során, az N frakció 
fermentációs időre adott válasza a hibridtípustól 
függően változott, ami azt sugallta, hogy a leve-
les hibridek esetében nagyobb volt a zein fehérjék 
lebomlására gyakorolt hatás, mint a bm3 hibridek 
esetében. A második kísérletben (Ferraretto és 
munkatársai, 2015a) három hibridet (bm3, kettős 
hasznosítású és kísérleti lisztes-leveles) hasonlí-
tottunk össze 0, 30, 60, 120 és 240 napos silózás 
után. Kísérleti feltevésünkkel ellentétben azonban 
a hosszabb silózási idő nem gyengítette a kukorica-
szem üvegességének az ivSD-re gyakorolt negatív 
hatásait. Ezen kísérletek eredményei rámutatnak, 
hogy a teljes növényből készült kukoricaszilázs 
(WPCS) keményítőemészthetőségével további ku-
tatásokat kell végezni a hibrid, a betakarítás ide-
jén elért érettségi stádium, a szemroppantás és a 
silózás közötti potenciális kölcsönhatások megha-
tározása érdekében. Az eddig kapott eredmények 
arra utalnak, hogy a kukoricaszem-endospermium 
tulajdonságainak megváltoztatásával leginkább a 
bm3 típusú hibridek esetében lehet javítani a ke-
ményítőemészthetőséget.

A keményítőemészthetőség értékelése a gazda-
ságban
Fredin és munkatársai (2014) arról számoltak be, 
hogy szoros összefüggés van a bélsár keményítő-
tartalma és a teljes emésztőtraktusra vonatkozta-
tott keményítőemészthetőség (TTSD) között. Ezek 
az eredmények azt sugallják, hogy a bélsár kemé-
nyítőtartalmán kívül további mérésekre – mint pél-
dául a takarmány keményítőtartalmának mérésére 
vagy az emészthetetlen markerek (iNDF vagy lig-
nin) bélsárban vagy takarmányban való mérésére – 
nincs szükség. Fredin és munkatársai (2014) továb-
bá azt találták, hogy a közeli infravörös reflektancia 
spektroszkópia (NIRS) alkalmazásával nagy pon-
tossággal meghatározható a bélsár keményítőtar-
talma, és e módszer gyorsabb és olcsóbb elemzést 
tesz lehetővé. Noha a jobb keményítőemészthető-
ség tejtermelésre gyakorolt előnyös hatása jól is-
mert, a valódi gazdasági kihatását nagyon nehéz 
megbízhatóan megbecsülni. Az e cikkben ismer-
tetett és tárgyalt kísérlet célja az volt, hogy meg-
próbáljon néhány kiindulópontként használható 
számadatot adni a tejtermelők és a takarmányozási 
szakemberek számára.

Célunk elérése érdekében egy hipotetikus forga-
tókönyvet hoztunk létre: önkényesen öt bélsár-
keményítőtartalom értéket választottunk ki és 
használtunk a TTSD meghatározására Fredin és 
munkatársai (2014) egyenlete alapján (2. táblázat). 
Ezt követően a következő feltevéseket alkalmazva 
megbecsültük annak a kukoricának a mennyisé-
gét, aminek a hozzáadására szükség lenne ahhoz, 
hogy ugyanannyi emészthető keményítőt kapjunk, 
mint ha a TTSD 100% lenne: a takarmány keményí-
tőtartalma szárazanyagra vetítve 25%, a száraz-
anyag-felvétel pedig 55 font/nap (25 kg/nap). Kö-
vetkezésképpen azt tételeztük fel, hogy a tehenek 
naponta 13,75 font (~6,2 kg) keményítőt vettek fel. 
A TTSD alapján kiszámítottuk a bélsárral történő 
keményítőveszteséget, ami 0 és 3,5 font (~1,6 kg) 
között volt. Ha tekintetbe vesszük, hogy a szemes 
kukorica 70% keményítőt tartalmaz és a bendőbe-
li in vitro keményítőemészthetőség 70%, minden 
hozzáadott font kukorica csak 0,49 font emészt-
hető keményítőt szolgáltat. Így a keményítővesz-
teséget 0,49-dal elosztva megkaptuk azt a kukori-
camennyiséget, amely az emésztetlen keményítő 
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helyettesítéséhez szükséges. A szemes kukorica 
költségének kiszámításához a 130,40 USD/tonna 
(0,065 USD/font) árat vettük figyelembe. A jelen 
példában alkalmazott számok nem reprezentálják 
az egész amerikai tejtermelő ágazatot, de jól jelzik 
azt a potenciális gazdasági veszteséget, amely az 
alacsony keményítőemészthetőségből származik. 
Ezért ajánlatos, hogy a tejtermelők és takarmá-
nyozási szakembereik saját forgatókönyveik és 
elérendő céljaik alapján hasonló számításokat vé-
gezzenek.

Összefoglalás
A bélsár keményítőtartalma nem az egyes konk-
rét takarmányösszetevők, hanem a teljes takar-
mány emészthetőségét jelzi, és értékes eszköz az 
egyes tehéncsoportoknak az idő függvényében 
történő nyomon követésére – ehhez a csoportban 
lévő állatok legalább 10%-ától mintákat kell venni. 
Ha a bélsár keményítőtartalma meghaladja a 3%-
ot, a probléma tisztázása érdekében értékelni kell 
az egyes keményítőben gazdag takarmányokat. 
Emellett a takarmány- vagy menedzsment-változ-
tatások után 2 vagy 3 héttel ajánlott ismét értékelni 
a keményítőtartalmát.

Forrás: – Luiz F. Ferraretto
Állattudományi Tanszék, 

Floridai Egyetem, Egyesült Államok
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takarmány- vagy menedzsment-változtatások után 2 vagy 3 héttel ajánlott ismét értékelni a 
keményítőtartalmát. 
 

Irodalom 
 
 
A 2017. évi Floridai Kérődző-takarmányozási Szimpóziumon (Gainesville, Florida, Egyesült 
Államok, 2017. február 6–8.) elhangzott előadás. 
Mellékletek 
  

1. ábra (a,b): A takarmány keményítőkoncentrációjának hatása az in vivo NDF 
emészthetőségre 
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2. ábra: A szemroppantás és a teljes kukoricanövényből készült szilázs 
szárazanyagtartalmának hatása a keményítő teljes emésztőtraktusra vonatkoztatott 

emészthetőségére (Ferraretto és Shaver 2012)  
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3. ábra: 7 órás in vitro keményítőemészthetőség és a szárazanyagtartalom közötti kapcsolat 
magas nedvességtartalmú kukoricánál  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. táblázat: A silózási idő hatása a teljes kukoricanövényből készült kukoricaszilázs 
bendőbeli in vitro keményítőemészthetőségére1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  	   	  	   	  	   	  	   Napok	  száma	  
Hivatkozás	   0	   30	   45	   60	   90	   120	   150	   180	   240	   270	   360	   P-‐érték	  

Teljes	  kukoricanövényből	  készült	  szilázs	   keményítő	  %	  
	  Der	  Bedrosian	  és	  mtsai,	  2012	  1	   69	   -‐	   75	   -‐	   77	   -‐	   -‐	   79	   -‐	   82	   82	   0,01	  

Windle	  és	  mtsai,	  20141	   54	   -‐	   59	   -‐	  
	  

-‐	   68	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,01	  
Young	  és	  mtsai,	  20122	   66	   -‐	   76	   -‐	   63	   -‐	   79	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,01	  
Ferraretto	  és	  mtsai,	  2015	  a2	   56	   59	   -‐	   61	   -‐	   63	   -‐	   -‐	   67	   -‐	   -‐	   0,01	  
Ferraretto	  és	  mtsai,	  2015	  b2	   62	   72	   -‐	   -‐	   -‐	   79	   -‐	   -‐	   84	   -‐	   -‐	   0,01	  
Ferraretto	  és	  mtsai,	  2016	  1	   60,7	   69,3	   -‐	   -‐	   -‐	   72	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,05	  
Ferraretto	  és	  mtsai,	  2016	  2	   54	   61,7	   -‐	   -‐	   -‐	   66,7	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   0,04	  
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1,2	  IIn	  vitro	  bendőbeli	  emészthetőség	  (7	  órával	  számolva,	  3-‐4	  mm	  rostával	  darálva)	  
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2. táblázat: Kukorica kiegészítés gazdasági hatása az emésztetlen keményítő helyettesítésére 
 

Vizsgált	  paraméterek	   Bélsár	  keményítőtartalma,	  szárazanyagtartalom	  %	  

	   	   	   	   	  
0	   5	   10	   15	   20	  

TTSD1,	  a	  keményítő	  %-‐a	   100	   93,75	   87,5	   81,25	   75	  
Keményítőfelvétel2,	  kg/tehén/nap	   5,89	   5,89	   5,89	   5,89	   5,89	  
Keményítőveszteség3,	  kg/tehén/nap	   0	   0	   0,45	   0,9	   1,36	  
Szemes	  kukorica	  kiegészítés4,	  kg/tehén/nap	   0	   0,45	   1,36	   2,26	   3,17	  

Szemes	  kukorica	  költsége5,	  Ft/tehén/nap	   0	   32,05	   61,44	   93,49	   122,87	  
1Fredin	  és	  munkatársai	  által	  meghatározva	  (2014),	  teljes	  emésztőtraktusra	  vonatkozó	  
emészthetőség	   	  
(TTSD)=	  100-‐(1,25×bélsár	  keményítőtartalma)	  
2Keményítőfelvétel=	  (24,94	  kg	  szárazanyag	  ×	  25%	  keményítő)	  /	  100	  
3Keményítőveszteség=	  keményítőfelvétel	  -‐	  ((keményítőfelvétel	  ×	  TTDS)	  /	  100)	  
4	  Szemes	  kukorica	  kiegészítés	  =	  keményítőveszteség	  /	  0,49	   	  
5Szemes	  kukorica	  költsége=	  szemes	  kukorica	  kiegészítés	  ×	  0,0652.	  A	  szemes	  kukorica	  költsége	  a	   	  
FeedVal	  2012	  jelentése	  alapján	  (2016.november)	  
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Állati eredetű fehérjék a takarmányban 
az Egyesült Államokban és Európában – 
szabályozási és piaci kihívások
Az állati hullákból származó takarmány-összetevők – köztük az állati eredetű fehér-
jék, zsírok, olajok és a specializáltabb lisztek – visszafordíthatatlanul beépültek a 
takarmánygyártási és az állattenyésztési ágazatok tevékenységébe. Ezek az anya-
gok a fehérjék és más nélkülözhetetlen tápanyagok könnyen emészthető forrását 
biztosítják a takarmánygyártók számára. A takarmányipar ugyanakkor átveszi az 
állattenyésztési ágazattól az állati hullák mindazon részeit, amelyek egyébként ve-
szendőbe mennének, így hozzájárul az ágazat fenntarthatóságához.

E nélkülözhetetlen szerep természetét azonban gyak-
ran nem kellően értik meg az érzelmek által vezérelt 
köznapi emberek és a nekik felelősséggel tartozó jog-
alkotók sem, akik emiatt nem kellően átgondolt, sze-
szélyes rendelkezéseket alkotnak. Annak érdekében, 
hogy e kérdéskör dinamikáját jobban megérthessük, 
a Feedinfo Hírszolgálat az Atlanti-óceán mindkét part-
ján beszélgetett az ágazat képviselőivel, akik között 
szerepelt Dr. Martin Alm, az Európai Zsírfeldolgozók 
és Állatifehérje-feldolgozók Szövetségének szakmai 
igazgatója, valamint az Egyesült Államok és Kanada 
országos állatifehérje-feldolgozói szövetségeinek 
két képviselője: Dr. Jessica Meisinger tudományos is-
meretterjesztési és kommunikációs igazgató és Kent 
Swisher nemzetközi programokért felelős elnökhe-
lyettes.
Természetesen a két piac nagyon eltérő pozícióból 
indul, az egyes kontinensek BSE-vel kapcsolatos kü-
lönböző tapasztalatai miatt. Az állati melléktermékek 
élelmiszertermelő állatok takarmányaiban való fel-
használására vonatkozó európai korlátozások, illetve 
az azon állatok körének meghatározására vonatkozó 
európai szabályozások, amelyek esetében engedé-
lyezett az állati melléktermékeket tartalmazó takar-
mányok fogyasztása, általában szigorúbbak, mint az 
Egyesült Államok hasonló szabályai. Az európai sza-
bályok általában kategorikusan korlátozó jellegűek: 
emlősállatok húsa és csontja nem használható fel ál-
lati takarmányokban, tilos a fajon belüli újrahasznosí-
tás (például a sertések nem kaphatnak sertéserede-
tű hús- és csontlisztet), stb. Ugyanakkor az Egyesült 
Államok szabályai általában célzottabbak. Az Egyesült 

Államokban kérődző eredetű állati fehérjék természe-
tesen nem etethetők más kérődzőkkel, illetve a ké-
rődzők nem fogyaszthatnak semmilyen emlőseredetű 
fehérjét, egy 2008-ban elfogadott törvény továbbá 
megtiltja a legnagyobb kockázattal járó szarvasmar-
haszövetek (agy, gerincvelő, idegdúcok/ganglionok) 
állati takarmányokban való felhasználását; ezen túl-
menően azonban a rendelkezések viszonylag ru-
galmasak, megengedik például, hogy az együregű 
gyomrú állatok takarmányaiban feldolgozott állati 
fehérjék legyenek, sőt lehetővé teszik még az ugyan-
azon a fajon belüli etetést is. Ezzel szemben az Európai 
Unió alig engedélyezi még a legkitűnőbb minőségű, 
legszigorúbban ellenőrzött feldolgozott állati fehérjék 
élelmiszertermelő állatokkal való etetését sem. Nem 
kérődző állatokból származó feldolgozott állati fehér-
jéket Európában jelenleg csak bizonyos típusú állati 
takarmányokban – nevezetesen kisállateledelekben 
és akvakultúrás tápokban – használnak; az utób-
bi (akvakultúrás) felhasználást pedig csak 2013-ban 
engedélyezték újra azt követően, hogy az Európai 
Unióban 12 éven át be volt tiltva a feldolgozott álla-
ti fehérjék élelmiszertermelő állatokkal való etetése. 
Ez azt jelenti, hogy Európában a feldolgozott állati 
fehérjék nem használhatók olyan állatfajok etetésé-
re, mint például a baromfifajok, amelyek az Egyesült 
Államokban a különböző haszonállatfajok közül a fel-
dolgozott állati fehérjék hagyományosan legnagyobb 
fogyasztói.
E korlátozásokat előreláthatólag enyhíteni fogják 
Európában a monogasztrikus (nem kérődző) állatokkal 
etetett monogasztrikus (nem kérődző) eredetű feldol-
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gozott állati fehérjék tekintetében, de a változás lassú, 
mivel az Európai Bizottság „érthetően óvatos” – aho-
gyan Dr. Alm fogalmaz. Konkrétan, mielőtt e szabályo-
zás bármilyen változtatását életbe lehetett volna lép-
tetni, egy tesztet kellett kifejleszteni, amely lehetővé 
teszi annak az állatfajnak az azonosítását, amelyből a 
feldolgozott állati fehérje származik. „Az ágazat folya-
matosan dolgozott a tudományos bizonyítékok össze-
állításán és annak a bizonyításán, hogy irányítása és 
szakmai szabványai a lehető legmagasabb szintűek” 
– magyarázza Dr. Alm. „A tesztek kifejlesztése hosszú 
ideig tartott, mivel azoknak képesnek kell lenniük az 
egyes takarmányokban (például a tejtermelési mel-
léktermékekben) lévő megengedett anyagok okoz-
ta hamis pozitív eredmények megkülönböztetésére. 
A tesztek már készen vannak, és jelenleg zajlik az 
Európai Bizottság általi jóváhagyási folyamatuk, így 
reményeink szerint a következő tizenkét hónapban 
már hozzáférhetővé válnak a felhasználók számára.”

Mindeközben a tétek nagyok, különösen a fenntartha-
tóság tekintetében. Ahogyan Dr. Meisinger rámutat: 
„ha kivesszük az az állati eredetű fehérjéket, akkor 
valami mást kell helyettük beletennünk a takarmá-
nyokba. Nagyon sokszor ezek „szűz”, korábban még 
nem használt összetevők”, mint például a szója vagy 
a hal. „Az állati hullák feldolgozása abszolút létfontos-
ságú a mezőgazdaság fenntarthatóságához.” Dr. Alm 
ezzel egyetértve hozzáteszi: „Jelenleg az Európai Unió 
fehérjeszükségletének 70%-át harmadik országok-
ból importálja, így a feldolgozott állati fehérjék fontos 
szerepet játszhatnak ennek az importnak a kiváltá-
sában.” Azok nagyon kedvező foszfortartalma miatt 
Dr. Alm kifejezetten pozitívan ítéli meg az állati ere-
detű fehérjék hasznosíthatóságát a piac baromfi- és 
tojástermelési ágazatában. „Ezeknek az anyagoknak 
a foszfortartalma, ami fontos az állatok csontjainak 
egészségéhez, rendkívül jól emészthető, ami csök-
kenti a trágyából származó környezetterhelést.”

Mégis, a feldolgozott állati fehérjék Európában való 
felhasználhatóságát nem kizárólag a piac mérete kor-
látozza, hanem a fogyasztóknak a változás elfoga-
dására való hajlandósága is. Dr. Alm optimista ezzel 
kapcsolatban, mivel úgy látja, hogy a fogyasztók az 
előrejelzések szerint elfogadnák az olyan sertések és 
baromfi húsát, melyek takarmányában feldolgozott 
állati fehérjék vannak, feltéve, hogy megfelelő in-

formációk állnának rendelkezésre az erőforrások fel-
használásának hatékonyságáról, valamint arról, hogy 
azok által hogyan lehet megelőzni a földterület-hasz-
nálat megváltozását – különösen az esőerdők kiirtását 
(ha az állatifehérje-forrásokkal ki lehetne váltani pél-
dául egy olyan fehérjét, mint a szójafehérje). Amint 
azonban az amerikai tapasztalatok bizonyítják, a fo-
gyasztók nem mindig állnak hozzá ésszerűen a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos állításokhoz. Dr. Meisinger 
például különösen bosszantónak találja, hogy újabban 
„vegetáriánus módon takarmányozott” címkék buk-
kannak fel a brojlerek és tojótyúkok számára összeál-
lított takarmányokon. „Mindez nem más, mint marke-
tingfogás.” A csirkék természetüknél fogva nem ve-
getáriánusok… mindenki, aki valaha volt már csirkék 
közelében, tudja ezt. A legfőbb problémát az jelenti, 
hogy azok az emberek, akik ezeket a vegetáriánus tá-
pokat preferálják, pont ugyanazok az emberek, akik 
a fenntarthatóság miatt is leginkább aggódnak. Kent 
Swisher az Informa Economics számadatait idézi, me-
lyek szerint az Egyesült Államok brojlertermelésének 
körülbelül 25%-a már most is kizárólag növényi (teljes 
körűen vegetáriánus) tápokat használ, és ez az arány 
várhatóan akár 35%-ot is elérhet.

Mégis, jóllehet a feldolgozott állati fehérjék belföldi 
piacát egyre összetettebb tényezők szabályozzák, a 
világpiacon az ilyen fehérjék iránti igény továbbra is 
jelentős. Kent Swisher Indonéziát és Kínát említi két 
virágzó exportpiacként, melyek elsősorban a barom-
fi- és akvakultúrás piacuk jelentős mérete és bővülési 
pályája miatt fontosak. Nagy volumenű lazacexportjá-
nak köszönhetően Chile ugyancsak jelentős fogyasz-
tó. Ahol csirkéket nevelnek és halakat tenyésztenek, 
illetve kedvenc állatokat tartanak (még ha nem is 
olyan nagy számban), és ahol nincs jelentős nagy-
ságú termőföld, ahol szóját termeszthetnének, akkor 
az egy jó piac a feldolgozott állati fehérjék számára 
– állapítja meg Kent Swisher. És – legalábbis az export 
tekintetében – a dolgok egyre inkább kedvezően ala-
kulnak az európai termelők számára. A nem-kérődző 
eredetű feldolgozott állati fehérjék export célokra már 
2013 óta rendelkezésre állnak, de csak kétoldalú meg-
állapodások alapján. Ezt a követelményt 2016-ban 
visszavonták, ami bizonyos értelmezési nehézségek-
hez vezetett egyes tagállamok részéről. Ez év július 
1-jétől már a kérődző eredetű feldolgozott állati fe-
hérjék exportálása is engedélyezett. Az importáló or-
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szágok a saját rendelkezéseiket alkalmazzák a feldol-
gozott állati fehérjék újrahasznosítása tekintetében, 
a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) állatbe-
tegségek elleni védekezési szabályainak keretein 
belül – magyarázza Dr. Alm. „A nem-kérődző eredetű 
feldolgozott állati fehérjék iránti igény jelentős volt, 
és mi azt várjuk, hogy a kérődző eredetű feldolgozott 
állati fehérjék exportpiaci részaránya ugyancsak nőni 
fog. Az export mértékét befolyásolni fogja az árak és 
a belföldi felhasználói igények hosszú távú alakulása, 
de az export bővülése mindenképpen jó hír az európai 
állatifehérje-feldolgozó ipar számára.”

Ezt a változtatást az európai állatifehérje-feldolgozók 
már régen szorgalmazták, mivel érvelésük szerint 
ésszerűtlen, hogy egy más országokban törvényesen 
használható terméket az európai gyártók nem expor-
tálhatnak annak világszínvonalú biztonsági színvonala 
dacára. A termékek minősége pedig az egyik legmeg-
győzőbb érv, amit az Atlanti-óceán mindkét oldalán 
tevékenykedő termelők felhozhatnak. Kent Swisher 
érvelése szerint az állatifehérje-lisztek feldolgozásá-
nál alkalmazott hőmérséklet elég magas ahhoz, hogy 
elpusztítsa a kórokozó baktériumokat és az olyan ví-
rusokat, mint a madárinfluenza-vírus. Kollégája, Dr. 
Meisinger pedig arra mutat rá, hogy az ágazatban 
tevékenykedő gyártók szigorú belső vizsgálatoknak, 
vevői auditoknak és a szabályozó hatóságok által le-

bonyolított szemléknek vannak kitéve, melyeknek 
köszönhetően a rendszer hatékonyabban képes ki-
mutatni és kiküszöbölni bármely szabálytalanságot. 
Dr. Alm megjegyzi, hogy az európai rendszerbe több 
biztonsági intézkedés van beépítve: „Az európai jog-
szabályalkotók egy óvatosságon alapuló megközelí-
tést alkalmaznak, hogy megakadályozzák bármilyen 
állatifehérje-újrahasznosításból eredő betegség kiala-
kulását, még akkor is, ha semmilyen konkrét beteg-
ségkockázatra nincs tudományos bizonyíték.” Az ága-
zat minden szereplője törekszik arra, hogy szektoruk 
fenntarthatóságát és biztonsági tanúsítványait jobban 
megismerjék a döntéshozók annak érdekében, hogy 
ezt az egyedülállóan értékes összetevőt optimális ha-
tással tudják használni az állati takarmányokban az 
egész világon. Ahogyan Dr. Meisinger mondja: „Ha 
úgy gondolunk az árutermelő mezőgazdaságra, mint 
egy kör felső felére, akkor az állati hullák feldolgozása 
jelenti a kör alsó felét, és pontosan ez az, ami fenn-
tarthatóvá teszi az egész folyamatot. Az amerikaiak 
például egy állat mintegy 50%-át nem eszik meg. Ez 
nagyon sok hasznosítatlan maradékot jelent.”

Feedinfo Hírszolgálat 2017
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   Mezőgazdasági kitekintés  
   2017–2026
A Mezőgazdasági Kitekintés 2017–
2026 a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) és 
az Élelmezésügyi és Mezőgazda-
sági Világszervezet (FAO) együttes 
munkája, melynek elkészítésében 
segítséget nyújtottak a tagorszá-
gok kormányainak szakértői és a 
különböző árutermelési szakszö-
vetségek képviselői. A kitekintés 
egy konszenzuson alapuló érté-
kelést nyújt a mezőgazdasági és 
haltermelési árupiacok középtávú 
(10 éves időtartamra vonatkozó) 
kilátásairól országos, regionális és 
globális szinten. Az idei kiadás kü-
lönösen Délkelet-Ázsia mezőgaz-
dasági és haltermelési szektorait 
veszi górcső alá.

RÖVID ÖSSzEfOGlAló
Az idei Kitekintés kontextusa az, hogy 2016-ban a szektor legtöbb termékéből rekordnagyságú termelés való-
sult meg és bőséges készletek voltak, ami az árakat jóval az elmúlt évtizedben tapasztalt csúcsok alatt tartotta. 
A gabonafélék, a húsok és a tejtermékek átlagárai tovább csökkentek, míg az olajos magvak, a növényi olajok 
és a cukor ára kismértékű növekedést mutatott 2016-ban.

fOGyASzTÁS
Kína és a bioüzemanyag többé már nem a globális keresletnövekedés fő hajtóerői
A Kitekintés által felölelt időszak alatt a keresletnövekedés az előrejelzések szerint tekintélyesen le fog lassulni. 
Az elmúlt évtizedben a növekedés legfőbb forrása a Kínai Népköztársaság volt, ahol a növekvő hús- és halkereslet 
hatására a takarmányfelhasználás évente csaknem 6%-kal nőtt. A második legfontosabb keresletnövelő tényező 
pedig a globális bioüzemanyag-szektor volt, amelyben a takarmány alapanyagok felhasználása évente csaknem 
8%-kal bővült. A keresletet növelte az is, hogy az elmúlt évtizedben a gabonakészleteket 230 millió tonnával 
feltöltötték. A várakozások szerint a jövőben középtávon ezek a közelmúltbeli hajtóerők nem fogják ugyanilyen 
módon támogatni a piacokat, és nem láthatók előre olyan erőforrások, amelyek helyettesíthetnék azokat.

A növényi olaj, a cukor és a tejtermékek fontosabbá válnak az emberek étrendjében
A Kitekintésben szereplő gyakorlatilag összes termék iránti élelmezési célú kereslet növekedése a várakozások 
szerint kisebb lesz, mint az előző évtizedben. A gabonafélék iránti élelmezési célú egy főre jutó kereslet glo-
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bálisan jórészt szinten marad, és növekedése csak a legkevésbé fejlett országokban várható. A húskereslet az 
előrejelzések szerint folyamatosan nőni fog, noha az étkezési preferenciák és a korlátozott hozzáférés számos 
országban visszafogja majd a fogyasztást. A plusz kalória és fehérje a várakozások szerint főként a növényi 
olajból, a cukorból és a tejtermékekből származik majd. Összességében a nyugati étrend felé történő „konver-
gencia” korlátozott mértékűnek tűnik.

A megfelelő tápláláshoz való hozzáférés továbbra is egyenlőtlen marad
2026-ra a hozzáférhető kalória az előrejelzések szerint a legkevésbé fejlett országokban eléri a 2450 kcal/nap 
átlagértéket, a többi fejlődő országban pedig meghaladja a 3000 kcal-t. Az élelmiszerhez való hozzájutás bi-
zonytalansága világméretekben kritikus aggály marad, és a hiányos tápláltság legkülönbözőbb formáival való 
együttes előfordulása új kihívásokat jelent majd számos országban.

A bioüzemanyag-szektort az országonkénti stratégiák irányítják
Az etanol és a biodízel iránti kereslet növekedése lelassult a fosszilis tüzelőanyagok alacsonyabb ára és a kor-
mányzati politikákból eredő ösztönzők csökkenése miatt. Noha az energiaárak az előrejelzések szerint emel-
kedni fognak, a bioüzemanyag gyártásra használható takarmány alapanyagok (különösen az etanolgyártásra 
használható kukorica és cukornád, illetve a biodízel gyártásra használható növényi olaj) iránti kereslet lassan 
nő majd, kivéve azokban a fejlődő országokban, ahol a kereslet növekedését a proaktívabb belsőpiaci straté-
giák szabályozzák.

TERMEléS
A növénytermesztésben a növekedést elsősorban a magasabb hozamok eredményezik majd, míg a tej- és 
a hústermelés bővülése a nagyobb állományméretekből és az állatonkénti teljesítmény növekedéséből fog 
adódni.
A növénytermesztés jövőbeli növekedése főként a nagyobb hozamokból fog adódni. A hozamok növeke-
dése az előrejelzések szerint egy kissé lassulni fog ugyan, de a termésmennyiség növelhető lesz azoknak 
a nagy terméshozam különbségeknek a csökkentése révén, amelyek továbbra is fennállnak, elsősorban a 
Szubszaharai Afrika területén. A gabonafélék termőterülete világméretekben csak csekély mértékben fog nőni, 
míg a szójabab termőterületének további bővülése az előrejelzések szerint elegendő lesz a takarmány- és a 
növényolajipar szójaigényének a kielégítéséhez.
A hús- és a tejtermelés növekedése a nagyobb állományméretek és az állatonkénti teljesítményjavulás révén 
lesz elérhető, miközben továbbra is nagy különbségek lesznek a termelés intenzitása tekintetében. A húster-
melés teljes növekedésének csaknem felét a baromfitermelés növekedése fogja adni a következő évtizedben. 
A tejtermelés növekedése a várakozások szerint felgyorsul majd az előző évtizedhez képest, a legjelentősebb 
mértékben Indiában és Pakisztánban.
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főre jutó kereslet globálisan jórészt szinten marad, és növekedése csak a legkevésbé fejlett 
országokban várható. A húskereslet az előrejelzések szerint folyamatosan nőni fog, noha az étkezési 
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A haltermelési ágazatban az akvakultúra dominál, mivel a halászat teljesítményét a halállományok jelenle-
gi szintje szabályozza és a túlhalászás korlátozására irányuló jogszabályok irányítják. Kína meg fogja őrizni 
60%-ot meghaladó részarányát a világ haltermeléséből. A Kitekintésben szereplő termékek közül a halte-
nyésztés jelenti a leggyorsabban növekvő fehérjeforrást.

KERESKEDElEM
A mezőgazdaság és a halkereskedelem növekedésének mértéke az előrejelzések szerint az előző évtizedre 
jellemző növekedési arány mintegy felére fog csökkenni. Az elkövetkező évtizedben azonban a kereskedelem 
egy nagyjából állandó hányadot tesz majd ki az ágazat teljesítményén belül. A mezőgazdasági áruk kereskedelme 
általában rugalmasabban reagált a makrogazdasági ingadozásokra, mint az egyéb áruké. A gazdálkodási 
szektorra jellemző viszonylag magas szintű védelemre tekintettel a mezőgazdasági kereskedelem bővülését 
támogathatja a piac további liberalizálása.

Az élelmiszerimportőrök a legtöbb termék vonatkozásában kevés beszállítót találnak majd
Az élelmiszerimport – elsősorban Szubszaharai Afrikában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten – egyre fonto-
sabbá válik a biztonságos élelmiszerellátáshoz. Míg néhány ország esetében ez azt tükrözheti, hogy a megnö-
vekedett kereslethez nem társul a belföldi élelmiszer-előállításhoz szükséges elegendő természeti erőforrás, 
más esetekben olyan mezőgazdaság-fejlesztési problémákat jelezhet, melyekre oda kell figyelni.
Az előrejelzések szerint Észak-, Közép- és Dél-Amerika, Kelet-Európa és Közép-Ázsia esetében a nettó export 
növekedésére lehet számítani, míg Ázsia más részein és az afrikai országokban a nettó import növekedése 
várható. Az export néhány országra koncentrált marad, ezzel ellentétben az importot jelentős szétszórtság jel-
lemzi majd. Ez azt eredményezi, hogy a világpiac érzékenyebb lesz a természeti és politikai tényezőkből fakadó 
„kínálati sokkokra”, mint a keresleti sokkokra.

ÁRAK
A reálárak várhatóan a jelenlegi szinteken vagy azok alatt maradnak
A Kitekintés várakozásai szerinti alapvető kínálati és keresleti viszonyok között, a legtöbb mezőgazdasági és 
haltermék reálárai egy kissé csökkenő tendenciát fognak mutatni és a korábbi csúcsok alatt maradnak a kö-
vetkező tíz évben. A mezőgazdasági termékek árait jelentős ingadozás jellemzi, és azok hosszú időszakokon át 
jelentős eltéréseket mutathatnak a hosszú távú tendenciáiktól.
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DélKElET-ÁzSIA
A széles alapú növekedés az alultápláltság jelentős csökkentését tette lehetővé Délkelet-Ázsiában. A mező-
gazdaság fenntartható fejlődésének biztosításához az erőforrás-kezelés javítására, a kutatás-fejlesztés bővíté-
sére és pénzügyi befektetésekre lesz szükség.
A Kitekintésben külön fejezet foglalkozik a délkelet-ázsiai országokkal, ahol a gazdasági növekedés erős volt 
és a mezőgazdasági és haltermelési ágazatok gyorsan fejlődtek. Az utóbbi években a széles alapú növekedés 
az alultápláltság jelentős csökkentését tette lehetővé a régióban.
A mezőgazdasági és a halászati szektorok bővülése miatt azonban a régióban egyre nagyobb nyomás nehe-
zedik a természeti erőforrásokra, ami különösen az exportorientált haltermelési és pálmaolaj-ágazatot érinti. 
A Kitekintés előrejelzése szerint a pálmaolaj-termelés növekedése jelentősen lelassul majd annak következté-
ben, hogy a legfőbb pálmaolaj-termelő országok a fenntartható fejlődésre összpontosítanak.

Az erőforrás-kezelés javítására és a kutatás-fejlesztési tevékenység bővítésére lesz szükség a fenntartható 
termelékenység növekedés eléréséhez. A rizstermesztést támogató stratégiákat is újra lehetne gondolni a 
mezőgazdaság diverzifikálásának elősegítésére. Mivel a régió nagyon érzékeny a klímaváltozásokra, beruhá-
zásokra lesz szükség a sikeres alkalmazkodás elősegítéséhez.

Forrás: FAO/OECD – 2017
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klímaváltozásokra, beruházásokra lesz szükség a sikeres alkalmazkodás elősegítéséhez. 

 5 

 
 
 

Forrás: FAO/OECD – 2017 
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A máj egészségi állapota 
kulcsfontosságú 
az ellés körüli időszakban
Az ellés körüli (átmeneti, tranzíciós) időszak nagy kihívást jelent a tejelő tehén szá-
mára. A tehén anyagforgalmának gyorsan alkalmazkodnia kell a szárazonálló időszak-
ból a laktációba való átmenethez, reproduktív rendszerének pedig új petesejteket kell 
termelnie a következő termékenyítési időszakra. Ebben az időszakban a takarmány 
B-vitaminokkal való kiegészítése fontos szerepet játszhat.
Az átmeneti időszakban az anyag-
forgalom hirtelen megváltozása 
háromszorosára növeli a tejelő 
tehén energiaszükségletét, és a 
tejszintézishez és a jó minőségű 
petesejtek termeléséhez nagyon 
sok glükózra is szükség van. A 
szárazanyag felvétel gyakran nem 
fedezi e megnövekedett energia-
szükségletet, a szövetek pedig 
rezisztenssé válnak az inzulinra. A 
test zsírtartalékai mobilizálódnak és 
nem-eszterifikált zsírsavak (NEFA) 
szabadulnak fel belőlük további 
energiaforrásként. Ez a metabo-
likus adaptáció normális jelenség a 
nagy tejtermelésű tehenekben, de 
károssá válik, amikor a test zsír-
tartalékainak mobilizációja megha-
ladja a máj mobilizált zsírokat 
metabolizáló képességét. A májat 
átszövi a zsír, így csökken annak 
működőképessége.

A máj működőképessége és jelen-
tősége
A máj egészségi állapota kulcsfon-
tosságú a tejelő tehenekben, mi-
vel ez a szerv kulcsszerepet játszik 
számos anyagforgalmi folyamat-
ban, például a glükóztermelésben, 
az ammónia méregtelenítésében, 
az ellenanyagok termelésében, 
stb. A kérődzők többek között ab-
ban különböznek az együregű 
gyomrú állatoktól (a sertéstől és 
a baromfitól), hogy bendőmikro-
báik illózsírsavakká alakítják át a 

takarmánnyal felvett glükózt. A 
tejelő tehénnek szintetizálnia kell 
a glükózt, és e szintézis a májban 
megy végbe. A laktáció korai sza-
kaszában egy naponta 40 kg tejet 
termelő tehénnek egyedül a tejter-
meléshez 2,9 kg glükózra van szük-
sége minden nap. Ez további terhet 
ró a májra. A máj egészségi állapo-
ta nyilvánvalóan kulcsfontosságú a 
maximális glükóztermeléshez.
A kulcsfontosságú tápanyagokkal 
való megfelelő ellátás jó eszköz a 
máj egészségi állapotának javítá-

sához az átmeneti időszakban. A 
kolin és egyes B-vitaminok – pél-
dául a folsav, a B12-vitamin és a 
riboflavin – specifikus szerepet 
játszanak a testzsírok mobilizáci-
ójának csökkentésében, a zsírok 

májbeli oxidációjának és a májból 
való elszállításának javításában 
(1. ábra). Ezek az értékes funkciók 
csökkentik a máj zsírokkal való be-
szűrődését.

A szárazanyag-felvétel növelése
Kimutatták, hogy egy kolint, folsa-
vat és riboflavint tartalmazó keve-
rék növeli a szárazanyag-felvételt 
az ellés előtti időszakban. Ez plusz 
energiát eredményez és kulcs-
fontosságú a testzsír-mobilizáció 
szükségességének csökkentésé-

ben. A kolin és a folsav részt vesz 
a májbeli zsíroxidációhoz szüksé-
ges karnitin termelésében, amely 
segít csökkenteni a májat beszűrő 
zsír mennyiségét és javítani a máj 
működőképességét. A B12-vitamin 

1.	  ábra	  –	  A	  kolin	  és	  a	  B-‐vitaminok	  szerepe	  a	  máj	  zsíros	  infiltrációjának	  csökkentésében	  
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szintén szerepet játszik a zsíroxi-
dációban, de egy másik mechaniz-
mus, a metilmalonsav szintjének 
csökkentése révén. A kolin, a fol-
sav és a B12-vitamin metildonorok, 
ami azt jelenti, hogy más vegyü-
letekkel képesek kicserélni egy 
metilcsoportot: ez nélkülözhetet-
len a zsír májból való elszállításá-
ban szerepet játszó nagyon ala-
csony denzitású lipoprotein (VLDL) 
termeléséhez.
Az átmeneti időszakban nagyon 
nagy a metildonorok iránti igény. A 
metionin nevű aminosav szintén a 
metilcsoportok jó forrása, de a máj 
zsírral való beszűrődésének csök-
kentésében játszott szerepe nem 
egyértelmű, mivel más funkciók 
– például a tejfehérje-szintézis és 
az immunitás – elsőbbséget élvez-
nek. A kolin a tejzsírtermelésben 
játszik szerepet, és a laktáció ko-
rai szakaszában a kolin elsősorban 
a tejtermelésre használódik fel, 
nem pedig a zsírok májból való el-
szállításában közreműködő VLDL 
szintézisére. A folsav és a B12-
vitamin egyaránt metildonorok, és 
a tranzíciós időszakban nagyobb 
mértékben használódnak fel a máj 
zsíros infiltrációjának csökkenté-
sére.

A B-vitaminokkal való kiegészítés 
pozitív hatása
A tranzíciós időszakban a máj 
egészségének jól ismert és 
gyakorlatias indikátora a béta-
hidroxibutirát (BHB) értéke. A BHB 
főleg akkor termelődik nagyobb 
mennyiségben, ha a májbeli zsír-
oxidáció a máj fokozott zsíros 
infiltrációja miatt zavart szen-
ved. A vér megemelkedett BHB-
szintje a ketózis előfordulásával 
is összefügg: a vérben 1,2 mmol/l 
BHB-szintet elérő vagy meghala-
dó tehenek százalékos aránya a 
szubklinikai ketózis állományszintű 
előfordulásának indikátora.
Nagy árutermelő telepeken vég-
zett vizsgálatokban összeha-
sonlították egy védett folsavat, 

riboflavint és kolint tartalmazó ke-
verék és a kizárólag védett kolint 
tartalmazó takarmánykiegészítő 
etetésének hatásait. A vitaminke-
verékkel történő kiegészítés hatá-
sára a vér BHB-szintjei több mint 
50%-kal csökkentek az összes 
problémás állományban, a kizáró-
lag kolinnal végzett kiegészítéshez 
képest (2. ábra). Az egészséges 
tehenek több tejet is termeltek 
(3. ábra). Az egyedül kolinnal tör-
ténő kiegészítéshez képest kapott 
javulás azzal magyarázható, hogy 
a folsav és a riboflavin fontos sze-
repet játszik a máj egészségének 
fenntartásában, és e vitaminok a 
kolinnal szinergista hatást fejte-
nek ki.

A védett (a bendőbeli lebomlás el-
len védett) B-vitaminok innovatív 
eszközt jelentenek a máj egész-
ségének javításában az ellés kö-
rüli időszakban lévő tehenekben. 
Az egészségesebb máj egész-
ségesebb teheneket jelent, ami 
nagyobb tejtermelésben és jobb 
reprodukciós teljesítményben nyil-
vánul meg. Mindez jelentős gazda-
sági nyereséggel jár a tejtermelő 
gazdaságok számára.

Forrás: Dairy Global – 2017
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A kutatók már csaknem 100 éve tanulmányozzák az esszenciális zsírsa-
vak (EfA) egészségre és teljesítményre gyakorolt hatásait. Noha még 
sokat kell megtudnunk arról, hogy e hatások milyen mechanizmusok 
révén valósulnak meg és hogyan használhatjuk ki még előnyösebben 
az EfA hatásait, az eddigi ismeretek az állományszintű szaporodási tel-
jesítmény javulását jelzik az EfA alkalmazásának legfőbb előnyeként.

Az utóbbi időben számos kutatás foglalko-
zott omega-3 (18:3, linolénsav) és omega-6 
(18:2, linolsav) esszenciális zsírsavaknak (például 
az Essentiom készítménynek) a tranzíciós tehenek 
takarmányában való adásával az immunfunkciók és 
ezzel összefüggésben a reprodukciós paraméterek 
javítása érdekében. E paraméterek közé tartozik az 
embrióelhalás csökkenése, a jobb reprodukciós tel-
jesítmény, a magasabb vemhesülési arányok és a 
vér alacsonyabb béta-hidroxibutirát- (BHBA-) szint-
je, amely a tehenek jobb anyagforgalmi állapotával 
függ össze az átmeneti időszakban.

Az Essentiom készítményben lévő omega-3 és 
omega-6 esszenciális zsírsavak kétségkívül előse-
gítik a jobban szabályozott és hatékonyabb immun-

működést, a méh jobb egészségét és a nagyobb 
reprodukciós teljesítményt.

lényeges tények az esszenciális zsírsavakról
Először is fontos tudni, hogy az állat maga nem 
képes esszenciális zsírsavakat előállítani más ren-
delkezésre álló táplálóanyagokból vagy kémiai 
reakciók útján, hanem a takarmánnyal kell azokat 
felvennie. Előfordulhat azonban, hogy a takar-
mányadagokban jellemzően jelen lévő takarmány-
alapanyagokkal a tehenek nem vesznek fel elég 
esszenciális zsírsavat ahhoz, hogy azoknak jelentős 
hatása legyen.
Míg több takarmány-alapanyag – mint például a 
gyapotmag és az egész szójabab – jelentős meny-
nyiségű esszenciális zsírsavat tartalmaz, az e takar-

A reprodukciós 
teljesítmény 

javítása 
esszenciális 

zsírsavakkal
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mányokban jelen lévő esszenciális zsírsavak gyak-
ran átalakulnak a bendőben zajló biohidrogenizáció 
révén. E folyamat hasznosíthatatlanná teszi az esz-
szenciális zsírsavakat, így azok nem képesek ki-
elégíteni a napi szükségletet. Ezért fontos, hogy 
a takarmányok olyan – kutatási eredmények által 
bizonyítottan hatásos – omega-3 és omega-6 esz-
szenciális zsírsavakat tartalmazzanak, amelyek vé-
dettek a bendőbeli biohidrogenizációval szemben 
és alkalmasak maradnak a vékonybélből való fel-
szívódásra.

Mindez azért fontos, mert az esszenciális zsírsa-
vaknak három olyan létfontosságú szerepük van, 
amely jelentősen befolyásolja a szaporodást és az 
immunműködést. 

Az esszenciális zsírsavak:
1. elősegítik egyes specifikus reprodukciós hor-

monok – például a progeszteron – termelését, 
amelyek felerősítik az ivarzás fizikai jeleit és se-
gítik a petefészektüszők növekedését;

1. támogatják a prosztaglandinok termelését, 
amelyek elősegítik az ivari ciklusok kialakulását 
és felerősítik az ivarzás látható jeleit;

2. támogatják a sejtmembránok épségét és egész-
séges működését.

A takarmányozás hatása
Az utóbbi években az Egyesült Államok különböző 
részein végzett több üzemi takarmányozási kísér-
let bizonyította, hogy omega-3 és omega-6 esz-
szenciális zsírsavaknak a takarmányadaghoz való 
célzott hozzáadása előnyösen befolyásolja a tehe-
nek egészségét és termelését. A kísérletsorozat-
ban szereplő gazdaságok mindegyike más és más 
menedzsment-filozófiát, csoportosítási stratégiát, 
alap-takarmányadagot és szabványműveleti elő-
írásokat alkalmazott. E gazdaságok az ország kü-
lönböző részein helyezkedtek el, ami azt jelenti, 
hogy az egyes helyszínek földrajzi adottságokban 
és klíma tekintetében is különböztek egymástól.

A tehenészetekben az esszenciális zsírsavakat 
ugyanolyan dózisban (0,25 font/113 gramm/állat/nap) 
és az ellés előtt ugyanannyi ideig (21 nap) etet-
ték, de az ellés utáni etetési időtartam és ete-
tett mennyiség eltért az egyes gazdaságokban.  

A vér BHBA-szintjét ugyan csak egy gazdaságban 
mérték, de ebben a tehenészetben azt figyelték 
meg, hogy az esszenciális zsírsavak etetése 44%-kal 
csökkentette ezt az értéket. Állományszinten a 
BHBA hasznos indikátora annak, hogy a tehenek 
mennyire képesek megbirkózni az anyagforgalmi 
kihívásokkal a tranzíciós időszakban. Az egyes te-
henek esetében az ellés körüli időszakban a vérsa-
vóban mért megemelkedett BHBA-koncentrációkat 
összefüggésbe lehetett hozni az alacsonyabb tej-
termeléssel és a gyengébb korai szaporodási ered-
ményekkel.

Jobb reprodukciós teljesítmény
Minden tehenészetben csökkent a korai embrió-
elhalás aránya, sok állományban a korábbi érték 
felére vagy még nagyobb mértékben. A vemhes-
ségi arányok szintén jelentős mértékben javultak 
minden tehenészetben. E paraméter tekintetében 
7–9%-os emelkedést lehetett megfigyelni. Végül – 
a magasabb vemhességi arányokkal közvetlen ösz-
szefüggésben – az állományszintű fogamzási ará-
nyok is 7–15%-kal nőttek a kísérletsorozatba vont 
gazdaságokban.

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy az 
omega-3 és omega-6 esszenciális zsírsavak etetése 
– elsősorban az ellés körüli időszakban – jelentősen 
javíthatja a különböző környezeti körülmények kö-
zött működő és eltérő menedzsment-stratégiákat 
alkalmazó tehenészetek reprodukciós programjai-
nak hatékonyságát. Az esszenciális zsírsavak ete-
tése következetesen javította a tehenek egészségi 
állapotát és növelte azok termelését. 

Forrás: Dairy Global – 2017.
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Az utóbbi időben aggályok merültek 
fel azzal kapcsolatban, hogy növényi 
alapú termékek forgalmazhatók-e „tej, 
sajt, vaj vagy joghurt” megjelöléssel. 
Egy vegetáriánus és vegán élelmiszereket termelő és 
azokat „tej, sajt és vaj” néven forgalmazó német válla-
lat elleni pert követően az Európai Bíróság e héten azt 
a döntést hozta, hogy e neveket csak állati termékek 
megjelölésére lehet alkalmazni. A kizárólag növényi 
alapú termékeket elvileg nem szabad „tej, tejszín, vaj”, 
„sajt vagy joghurt” néven forgalmazni, mivel e kifeje-
zéseket az Európai Unió jogrendszere az állati eredetű 
termékek megjelölésére tartja fenn – jelentette ki a bíró-
ság. Ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor e 
megjelöléseket olyan magyarázó vagy leíró kifejezések 
kísérik, amelyek az adott termék növényi eredetét jel-
zik. A rendelkezés alól van azonban néhány kivétel.

A nem-tej termékek forgalmazása
A németországi székhelyű TofuTown vállalat vegetáriá-
nus és vegán termékeket állít elő és forgalmaz „Soyatoo 
Tofu vaj, növényi sajt, vegetáriánus sajt, tejszín” és más 
hasonló megjelölésekkel. A többek között a tisztességte-
len verseny elleni küzdelemért felelős német Gazdasági 
Versenyhivatal (Verband Sozialer Wettbewerb) azt a né-
zetet vallja, hogy e termékek ilyen megjelölésekkel való 
reklámozása sérti az EU tej és tejtermékek megjelölésé-
re vonatkozó jogszabályait. 
Emitt a versenyhivatal pert indított a TofuTown vállalat 
ellen a Trieri Tartományi Bíróság előtt a jogsértés meg-
szüntetésre való kötelezést kérelmezve. A TofuTown 
ugyanakkor azt állítja, hogy reklámtevékenysége nem 
sérti a vonatkozó jogszabályokat. Érvelése szerint az 
elmúlt években jelentősen megváltozott az, amit a fo-
gyasztók a fenti megjelöléseken értenek.
A vállalat továbbá nem önmagukban használja a „vaj 
vagy tejszín” megjelöléseket, hanem mindig az érintett 
termékek növényi eredetére utaló szavak kíséretében, 
mint például „tofu vaj vagy rizs-habtejszín”. A fenti-
ek miatt a német versenyhivatal arra kérte az Európai 
Bíróságot, hogy értelmezze a vonatkozó EU szabályo-
zást. Ítéletének indoklásában a Bíróság megjegyezte, 
hogy a kérdéses forgalmazás és reklámozás tekinteté-

ben a vonatkozó szabályozás a „tej” kifejezést elv-
ben kizárólag az állati eredetű tej megjelölésére tartja 

fenn. Emellett e szabályozás szerint – egyes kifejezetten 
meghatározott esetek kivételével – a „tejszín, chantilly 
krém, vaj, sajt és joghurt” megjelölések kizárólag tej-
termékek, vagyis tejből készült termékek megjelölésére 
vannak fenntartva.
A bíróság arra a konklúzióra jutott, hogy a fent felsorolt 
megjelöléseket törvényesen nem lehet használni egy 
pusztán növényi alapú termék megjelölésére, hacsak az 
adott termék nem szerepel a kivételek listáján, ami a 
szója vagy a tofu esetében nem áll fenn. A bíróság ma-
gyarázata szerint az érintett termék növényi eredetét 
jelző leíró vagy magyarázó – mint például a TofuTown ál-
tal alkalmazott – kiegészítések szerepeltetésének nincs 
hatása e tilalomra. A bíróság azt is hozzátette, hogy a 
vonatkozó jogszabályok értelmezése nincs ellentétben 
az arányosság elvével vagy az egyenlő bánásmód el-
vével. Példaként hozta fel a franciául hagyományosan 
„crème de riz” (rizskrém) néven megjelölt terméket. 
Hasonlóan – a kivételek között – a „krém” szó szerepel-
tetése egy termék megjelölésében határozottan csak 
bizonyos feltételek mellett megengedett, egy további 
kifejezéssel kiegészítve, különösen az alkoholos italok 
vagy a levesek megjelölésére. 

A tejtermelő ágazat elégedett
Alexander Anton, az Európai Tejtermékszövetség 
(European Dairy Association) főtitkára elégedett volt a 
bíráság határozatával. A következőket mondta: „A tejben 
és a tejtermékekben lévő mikro- és makrotápanyagok 
egyedülálló keverékével egyetlen növényi alapú termék 
sem lehet egyenrangú. Az Európai Bíróság döntése az 
európai fogyasztókat védi. Az olyan tejtermelési kife-
jezések, mint a „tej, vaj, savó, sajt vagy joghurt”, nem 
használhatók növényi eredetű pót- vagy utánzat-ter-
mékek megjelölésére. Még ha a különbség meg is van 
magyarázva a csomagoláson, e növényi alapú termékek 
gyártói nem élhetnek vissza a mi tejtermelési kifejezé-
seinkkel termékeik értékesítésének elősegítése céljá-
ból. A mai nap egy nagyon jó nap a tejtermelő ágazat, 
az európai polgárok és egész Európa számára.”

Forrás: Dairy Global 2017.

Az Európai Unió Bíróságának döntése szerint 
a jövőben csak az igazi tej nevezhető tejnek
Lehet, hogy a „szójatej” hamarosan múltbeli dolog lesz, mivel az Európai Unió Bíróságának dön-
tése szerint a „tej” szót csak állati eredetű termékek megjelölésére lehet használni.

 HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

31 FARM INFO



IMPRESSZUM – Farm Info
Kiadja: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. • 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park, Telefon: 34/557-050, Fax: 34/557-060 • www.babolnatakarmany.hu • info@babolnatakarmany.hu

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság • Lengl Tamás (elnök) • Lajtos Lajos (értékesítési igazgató) • Harmath Krisztina • Zalkáné Havacs Beáta
Gra�kai tervezés: Junior Grafikai Stúdió – www.juniorgrafika.hu • Sajtószemle: Dr. Tanai Attila (fejlesztési vezető)

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 • Gurmai Tamás – 06-70/3806-551 • Láng Lilla – 06-70/3322-306 • 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


