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Tisztelt Partnerünk!

A 2017-es év nagy jelentőséggel 
bír cégünk életében, mivel idén 
lesz 25 éves a Bábolna Takarmány. 
Ebben az elmúlt negyedszázadban 
óriási változáson ment keresztül 
a magyar mezőgazdaság és ezen 
belül az állattenyésztés is. Szemta-
núi voltunk a rendszerváltást köve-
tő éveknek, az ezzel járó gazdasági 
átalakulásnak, amely nem kedve-
zett az állatállomány alakulásá-
nak. Ezután az új évezred elején a 
magyar állattenyésztés az EU csat-
lakozás és a szabad kereskedelem 
nagy vesztese lett, mivel vélemé-
nyem szerint nálunk a jó termelési 
adottságok ellenére összességé-
ben a többi tagországhoz képest 
rosszabb volt a termelési környe-
zet. Összességében ebben az 
időszakban az állattenyésztés igen 
nehéz helyzetét a takarmánygyár-
tás is a saját bőrén érezte, hiszen 
az állatlétszám csökkenésével és 
az állattenyésztés jövedelmi viszo-
nyainak kiszámíthatatlanságával 
folyamatosan csökkent a kereslet 
az iparilag előállított takarmányok 
iránt. Igen jelentős eredményként 
értékeljük, hogy a 25 éves Bábolna 
Takarmány ebben a nehéz hely-
zetben, csökkenő állatlétszám 
és takarmánygyártás mellett, az 

elmúlt években tudta növelni a 
takarmánygyártását és értékesí-
tését.

A takarmánygyártásnak a felada-
ta nem kevesebb, mint az állat-
tenyésztés kiszolgálása az egyre 
intenzívebbé váló termelés megva-
lósítása érdekében, miközben a 
szigorodó állatjóléti, élelmiszer-
biztonsági és környezetvédelmi 
feltételeknek is meg kell felelni. E 
feladat elérése érdekében igen 
fontosnak tartjuk, hogy takarmá-
nyaink a kutatás-fejlesztési csapa-
tunk irányításával folyamatosan 
korszerűsödjenek és megújuljanak 
a legújabb hazai és nemzetközi 
kutatási eredményeket követve és 
a gyakorlati tapasztalataink alap-
ján. Ebben a munkában nagy előnyt 
jelent, hogy az ország legnagyobb 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
cégcsoportja, a Bonafarm Csoport 
tagjaként új takarmányaink fejlesz-
tésénél a saját tapasztalatainkra és 
kísérleti eredményeinkre tudunk 
támaszkodni. Továbbra is igaz egy 
régi bábolnai vezető azon mondá-
sa, hogy a mi takarmányunk legna-
gyobb kritikusa a saját állatállo-
mányunk. Ez viszont garanciát is 
jelent arra, hogy csak olyan sikeres 
takarmányokkal állunk partnereink 
rendelkezésére, amely már a saját 
állatállományunknál bebizonyította 
a hatékonyságát, átment a vizsgán.

Az ilyen, már bizonyítottan sike-
res megoldásainkra jó példa a már 
működő GMO-mentes takarmánya-
ink és az ehhez kapcsolódó takar-
mányozási programunk. Egy tavaly 
októberében megjelent FM rende-
let alapján lehetővé vált Magyaror-
szágon GMO-mentes termelésből 
származó hús, tojás és tej megkü-
lönböztető jelölése. Amennyiben 
az állatainkat GMO-mentes takar-
mánnyal etetjük, úgy lehetőség van 
ezen élelmiszerek csomagolásán 
feltüntetni a „GMO-mentes terme-
lésből” feliratot. Véleményem 

szerint a GMO-mentes termelés, 
figyelembe véve Magyarország 
ebből a szempontból kedvező státu-
szát, az állattenyésztésünk és az 
élelmiszeriparunk részére egy kitö-
rési lehetőséget jelent, ami által az 
így jelölt magyar termékek egy más 
minőségi kategóriát jelenthetnek a 
világpiacon. A Bonafarm Csoport 
már elindult ezen az úton, ezáltal 
rendelkezünk GMO-mentes terme-
lésre alkalmas takarmányokkal 
minden főbb állatfaj részére. Ezen a 
takarmányok etetésével biztonság-
gal és bizonyítottan megvalósítható 
a GMO-mentes állati termék előál-
lítás.

Büszkék vagyunk a fejlesztéseink 
eredményeképpen az ország legna-
gyobb állattenyésztési kiállításán, a 
hódmezővásárhelyi Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napokon 
elnyert díjakra. Az 2010-től 1 db III., 
2 db II., és 3 db I. helyezést értünk el 
a Termékdíj a Magyar Állattenyész-
tésért pályázaton, két alkalommal 
pedig a Nagydíjat vihettük haza. 
Ezek az elismerések egyedülállóak 
a takarmánygyártó cégek körében, 
és jól mutatja elkötelezettségünket 
annak érdekében, hogy folyama-
tosan új és korszerű termékekkel 
álljunk partereink rendelkezésére. 
Az elnyert díjakon túl valójában az 
igazi elismerést az Önök, Partnere-
ink által a Bábolna Takarmánynak 
odaítélt bizalom jelenti azzal, hogy 
állatállományuk táplálásához a 
mi takarmányainkat választják 25 
éve nap, mint nap. Köszönöm ezt, 
továbbá azt is, hogy az olvasással a 
megújult szakmai kiadványunknak, 
a Farm Info-nak bizalmat szavaznak.

Remélem, hogy a kiadványban 
minden olvasó talál számára hasz-
nos információkat.

Fábián János, Ph.D.
K+F igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Az első előadó Dr. Tanai Attila a génkezelt növé-
nyek, és takarmányok aktuális szabályozását 
foglalta össze. A jelölés általános európai szabálya, 
amennyiben egy termék 0,9%-nál nagyobb mérték-
ben tartalmaz génkezelt összetevőt, a fogyasztó 
számára ezt fel kell tüntetni. A GMO mentes termék 
jelölésére, a tavaly szeptemberben megjelent FM 
(61/2016) rendelet ad lehetőséget. Az állati termé-
kekből semmilyen módon nem mutatható ki, ha 
az állatot génkezelt takarmánnyal etették, így a 

takarmányokat és az alapanyagokat lehet labo-
ratóriumban ellenőrizni. A borjúnevelés során is a 
GMO mentes borjútápszereket célszerű használni. 
A nagyobb tejtermékhányadú és 1% alatti nyers-
rost tartalmú készítményeket javasolta az előadó. 
A szilárd starter keveréktakarmányt 5–7 naposan el 
lehet kezdeni kínálni, a választásra min. 1,5 kg/nap 
mennyiséget fogyasszon el a borjú. A bendő papillák 
növekedésére a tejpótló+gabona alapú tápok (széna 
nélkül) etetése volt a legjobb hatással. Összefoglal-
va elmondható, hogy ha körültekintően járunk el a 
borjúnevelés során, és szem előtt tartunk néhány 
sarkalatos dolgot, akkor a GMO mentes borjútakar-
mányozási technológia sem jelenthet plusz terhet a 
születéstől az ellésig eltelt időszakban.

Éliás Dávid vezető szarvasmarha szaktanácsadó, 
GMO mentes takarmányozás tapasztalatait foglal-
ta össze, tejtermelő partnereiknél. A GMO mentes 
élelmiszerek iránt egyre nagyobb a kereslet az 
egész világon. 2016-ban a FAO meghirdette a hüve-
lyesek nemzetközi évét, felhívva a figyelmet ezen 
növények emberi fehérjeellátásban betöltött szere-
pére. Magyarországon erős politikai támogatást 
élvez a GMO növények elterjedésének korlátozása. 

2017. március 8-án tartotta Sarlóspusztán, a már hagyományos szarvasmarha road showt 
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. „Legfrissebb értékeink, eredményeink…” címmel. 

Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. 

SZARVASMARHA 
Road Show

RólunK
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Cél, hogy fehérje szükségletünket mind nagyobb 
hányadban hazai előállítású, GMO mentes növé-
nyekkel elégítsük ki. A szója termesztés ezért került 
egy magasabb támogatási kategóriába. Bonafarm 
szintjén is megszületett a döntés, GMO mentes 
termékpályákat kell kialakítani sertéshús, tej és 
baromfi vonalakon. A GMO mentes termékpályába 

illeszkednek a szarvasmarhák részére kifejlesztett 
védett szója termékek. A SOYZIN full fat szója alapú 
bendővédett fehérje- és zsírforrás és a SOYZEX 
extrahált szójadara alapú bendővédett készítmény. 
29 tejtermelő gazdaság használja ezeket a termé-
keket, kielégítve a GMO mentes takarmányozás-
ra vonatkozó előírásokat, költséghatékony, opti-
mális fehérje és energia ellátással biztosítva a jó 
termelési paramétereket és a szaporodásbiológiai 
státuszt. A Körmendi Agrár Kft. volt 2015 nyarán, 
akik üzemi szinten kezdték el használni a védett 
szója terméket. A Soyzin etetett adagja a telepen 
1,5–2,0 kg/tehén/nap, más szója terméket és védett 
zsírt nem használnak. Fejési átlaguk 1,9 kg-al emel-
kedett az átállást követően tehenenként, míg napi 
takarmány költségük 90 Forinttal csökkent tehe-
nenként és naponta, jó szaporodásbiológiai muta-
tók mellett. A Gyulai Agrár Zrt. tehenészeti telepén 
is sikerült költségcsökkenést elérni a Soyzinnel, 
a váltás után. A termelési eredmények javulása 
mellett (7,6 millió liter értékesített tej), kiemelkedő 

a tejzsírtermelésük (4% felett) és kiválóak szaporo-
dási mutatóik is. Csanádpalotán az AgrárKer Kft.-nél, 
430 tehenet tenyésztenek, laktációs termelésüket 
2.000 kg-mal sikerült megemelniük 2016-ban és 
elérni a 11.000 kg-os tehenenkénti átlagos laktációs 
termelést, 3,8–3,9% tejzsír mellett. A takarmányvál-
tásnál a költségcsökkentés, és a termelés emelésén 
kívül, szempont volt a GMO mentes takarmányozás 
megvalósítása is. A 1,5 kg Soyzin, melegen sajtolt 
repcedara, napraforgódara és kukorica-glutén bizto-
sítja a fehérje ellátást, nagyon jó minőségű tömeg-
takarmányokkal. Az Alcsiszigeti Mg Zrt. számos 
beruházást valósított meg az elmúlt években. A fő 
cél a költségcsökkentés és a tejbeltartalmi értékek 
növelése volt. A tömegtakarmányaik minőségén 
is sikerült javítani. Fehérje forrásaik: 1 kg Soyzin, 
melegen sajtolt repcedara, extrahált repce-, napra-
forgódara és CGF, védett zsírt nem etetnek. Merész 
Sándor, a 200 tehenes gazdaságában, a megtermelt 
napi 5–6.000 liter tejet feldolgozza, és így értékesí-
ti. 2016-ban a havi befejéseik 40 kg/tehén, fejési 
átlag körül mozgott. A Soyzinre történő átálláskor 
a konkurens terméknél kedvezőbb ár volt a fő ok, 
1–2 kg mennyiségben etetik, melegen sajtolt repce-
dara, és egy fogadó koncentrátum szerepel még a 
receptekben. Védett zsírt a fogadó csoportban etet-
nek. Nemesszalóki Mg. Zrt., elkötelezett a hazai 
tejtermelés és tejfogyasztás népszerűsítése érde-
kében. 2016 novemberében azzal a céllal kezdték 
etetni a Bonafarm-Bábolna védett szója termékét, 
hogy csökkentsék takarmányozási költségeiket, a 
tejtermelési szint megtartásával. Két lépésben való-
sult meg a receptúraváltás, ami 4–5% megtakarítást 
eredményezett, a tejtermelési szint megtartásával. 
Saját telepünkön Csípőtelken, 2016 szeptemberében 
indult kísérlet fő célja az volt, hogy a GMO mentes 
takarmány előállításra átállított keverőkben, kivál-
tásra kerüljenek a vásárolt szója termékeket Soyzin-
nel és Soyzex-szel, ami költségcsökkentést tesz 
lehetővé, a termelés megtartásával. A kísérlet pozi-
tív eredménnyel zárult, így 2016 decemberétől az 
import szója termékeket felváltották a saját gyártá-
sú védett szóják, teheneként napi 1 kg-os mennyi-
ségben. 

A védett szójatermékkel elérhető a takarmányozási 
költségek csökkentése, a termelési mutatók megtar-
tásával-, vagy növelésével, jó tejbeltartalommal 
és szaporodásbiológiai státusszal, GMO mentes 
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termékpályára vonatkozó előírások betartása 
mellett.

Dr. Bérdi Petra állatorvos, „Amerikai tapasztala-
tok adaptálása a borjúnevelésben” címmel tartott 
előadást. Először a Bóly Zrt. Csípőtelki tehenészetét 
mutatta be a hallgatóságnak. 

A borjúnevelés, már a szárazonálló csoportok 
takarmányozásával, tartásával kezdődik. Az elle-
tés technológiája, a tiszta, higiénikus környezet 
megteremtése, az ott dolgozók folyamatos okta-
tása elengedhetetlen az egészséges borjak világra 
segítésében. Fontos szakasz az újszülöttek életé-
ben a kolosztrum menedzsment. A borjak egyedi 
elhelyezésben, takarmányozásban és állategész-
ségügyi ellátásban részesülnek. A súlygyarapodás 
monitorizálásával folyamatosan ellenőrzik fejlődé-
süket. Elemzik a halva ellések, és az első 24 órában 

történt elhullások számát. A cél, hogy elsőborjas 
tehenek esetében 9% alatt, többször ellet tehe-
nek borjai esetében 5% alatt maradjon a mutató. 
A borjú elhullásokat 1–60 nap (választásig) között, 
szintén 5% alatt kell tartani. 3 hónapos korig 2%, 
ennél idősebb állatoknál az 1% alatti elhullást kell 
célként megfogalmazni. Súlygyarapodás tekinte-
tében az alapszabály, hogy választásig meg kell 
duplázni a születési súlyt. 3 hónapos korig a napi 
1 kg, 6 hónapos korig 0,9 kg/nap, ezután vissza-
fogottabb takarmányozás mellett 0,7–0,9 kg/nap 
közti testtömeg-gyarapodás elérése az elvárt. A 
kolosztum ellenőrzésére Csípőtelken digitális mérő-
műszert használnak, nyelőcsőszondán keresztül 
3,8–4,0 liter kolosztrumot kap minden borjú itatá-
sonként, az első itatásra a születés után max. 1 órán 
belül kerül sor, a 2. itatás 12 óra elteltével történik. 
Az igazolt Staphylococcus aureus-szal fertőzött és 
klinikai tőgygyulladásban szenvedő tehenek föcs-
tejét nem kaphatják a borjak. 2–5 napos borjaktól 
vért vesznek, az immunglobulin szint ellenőrzésé-
re (5g/dl-nél több legyen). A borjak életük első 3 
hetét töltik Csípőtelken, utána átkerülnek növendék 
telepre. 

Az első 3 hétben tejpótlóval kiegészített teljes tejet 
fogyasztanak. A teljes tejet 73 °C fokon, 30 percig 
hőkezelik, tejporral nyáron 14,5%-ra javítják fel a 
szárazanyag tartalmát (7–9%-ról), télen 16,5%-ig 
emelik a szárazanyag tartalmat. Első héten 2×3 litert, 
2. héttől választásig 2×4 liter az itatott mennyiség. 
3 napos kortól tiszta ivóvizet, 5 napos kortól tápot 
kínálnak az állatoknak, a táp fehérje tartalma 20%, 
rosttartalma 7%. Nyáron elektrolit pótlást alkalmaz-
nak, és homok almolással hűtik a borjakat. Télen 
szalma almolással és polár kabáttal fűtik a kis állatok 
szervezetét. 3 hét után Sátorhelyre kerülnek át az 
állatok, itt tejpótló (24/20) itatás történik választá-
sig és a már említett granulált tápot kapják tovább. 
Választásra 3,0–3,5 kg szilárd tápot fogyaszt el 
minden borjú. A táphoz lapkázott kukoricát kever-
nek. A választástól 6 hónapos korig már 6 kg tápot 
képesek megenni, ehhez fejenként 0,5 kg kukoricát 
adnak és ad libitum réti szénát kapnak a növendék 
üszők. 5 hónapos kortól „bocimixet” esznek, ami 
lucerna szenázsból, fűszénából és a táp dercés válto-
zatából áll, majd 7 hónapos kortól kapják a TMR-t. 

RólunK
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A Zrt. az Egyetértés Mg TSZ utódjaként alakult 2001-
ben, jelenleg több mint harminc magyar természe-
tes személy tulajdonában van – kezdte Zoltán a cég 
bemutatását. Az átlagos dolgozói létszám 116 fő, ebből 
hetvenen dolgoznak az állattenyésztésben, amely a 
cég árbevételének mintegy kétharmadát biztosítja. Az 
ágazat két telephelyen helyezkedik el, Pápasalamonban 
történik a 4–5 hónapos korban kiszállított tenyészüszők 
felnevelése, melyek aztán 4–5 hónapos vemhesen 
térnek vissza a nemesszalóki tehenészetbe. A teljes 
állatlétszám 2.818 db, ebből 1.297 a tehén, melyből 
1.165-öt fejnek. Az állomány 2016-ban 11.763 kg-os zárt 
laktációs termelést produkált. A 2017 márciusi befejés 
adatai alapján 38,8 kg a fejési, 34,3 kg az istállóátlag, 
3,5%-os zsír és 3,2%-os tejfehérje-tartalommal, 200 
000 alatti szomatikus sejtszámmal. A megtermelt tejet 
az Alföldi Tej Kft.-n keresztül értékesítik, mely cégnek 
egyben az egyik legnagyobb tulajdonosai is. 

A telepi menedzsment meghatározó minden állatte-
nyésztési telep életében, Nemesszalókon évek óta jól 
működő, összeszokott csapat végzi a különböző terü-
letek irányítását, melyben mindenkinek személyre 

szabott feladatai vannak. Tóth László a takarmányozás-
sal kapcsolatos munkákat szervezi, Filátzné Páli Judit a 
borjúnevelés mellett a tenyésztői feladatokat látja el,  
Kocsis Zsolt pedig a tejházért, tejminőségért felel. Az  
állategészségügyi csapatot két állatorvos vezeti, Dr. 
Tóth Csongor és Dr. Feczkó Péter.

Takarmányozás
A Zrt. és a 2006-ban alakult Agroszalók Kft. összessé-
gében 3.000 hektáron gazdálkodik, gyenge talajadott-
ságok (14 AK átlagosan) mellett is biztosítva az állat-
állomány takarmányigényét. Kukoricaszilázs, kukorica, 
őszi búza, őszi árpa, cirokszilázs, lucerna szenázs és –
széna, olaszperje szenázs, rozsszenázs és réti széna a 
saját előállítású takarmánykomponensek, ezeken kívül 
fehérjedarákat (repce, napraforgó), nyalósót és egyéb 
takarmánykiegészítőket vásárolnak.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-től – mely 2006 óta 
partnere a cégnek – a premixeket, speciális kiegészítő-
ket és a Soyzint vásárolják, amely termék szójababból, 
kíméletes hőkezeléssel készítve kiváló bypass fehérje- 
és energiaforrást jelent a nagytermelésű teheneknek. 

A Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt. tejelő tehenészete hosszú évek óta az élbolyba tarto-
zik termelési eredményei és állatállományának nagysága alapján is. Régi partnerünknél 
az elmúlt években rengeteg változás történt, ezekről is beszélgettünk Baki Zoltán főál-
lattenyésztővel, aki 2007 májusa óta vezeti a szarvasmarha ágazatot.

A HAZAI 
TEJTERMELÉS 

ÉLVONALÁBAN
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Nemesszalóki 
Mezőgazdasági Zrt. 
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A takarmánykiosztást 18 m3-es, két függőleges csigá-
val rendelkező silómarós, önjáró keverő-kiosztó Faresin 
etetőkocsival végzik, amely takarmányanalizátorral is 
rendelkezik, így az adott takarmánykomponens száraz-
anyagának megváltozása esetén (csapadékos időjárás, 
nagyméretű silódepó esetén előforduló változások) 
korrigálja az adagba bekevert komponens mennyisé-
gét. Az analizátort már 5 éve használják, segítségével 
a korábban pl. esős időjárás után tapasztalt változó 
étvágy és hasmenés okozta problémák megszűntek 
– nyugtázza elégedetten Zoltán. A takarmányreceptú-
rák összeállítását Halász Róbert szaktanácsadó végzi 
a rendelkezésre álló tömegtakarmány bázis, az alap-
anyagok aktuális beszerzési árának és a telepi etetési 
tapasztalatoknak a figyelembe vételével. A takarmá-
nyozási program gyakorlati megvalósulását vályúmin-
ták rendszeres vizsgálatával ellenőrzik (táplálóanyag-
tartalom és fizikai szerkezet). Minden nagyobb léptékű 
receptúra változtatás során az etetőasztalról vett TMR 
– mintákkal párhuzamosan trágyamosás és pontozás 
segítségével ellenőrizzük az adagok emészthetőségét, 
ezen felül természetesen évente anyagforgalmi vizsgá-
latokkal (vér, vizelet) is kontrolláljuk állományunkat.

A megújult telep: 
tartás- és fejéstechnológiai beruházások
A 80-as évek elején épült épületek és a korábban hasz-
nált fejéstechnológia a 2000-es évekre elavultak és a 
férőhelyet tekintve sem feleltek meg a telep igényei-
nek. Az állatlétszám növekedése, színvonalas tartása és 
a nagy hozamú, kiváló minőségű tejtermelés fenntart-
hatósága további növelésének lehetősége megköve-
telte e két kulcsfontosságú területen az előrelépést. Új, 
fejőház, felhajtóút, korszerű istállók épültek és megújult 
a szociális épület is – mondja Baki Zoltán.

Az új, 2×504 férőhelyes Brauer tehénistállók december-
ben lesznek két évesek. A korábban használt mélyalmos, 
napi almolású, gépi trágyatolást és jelentős kézi munka-

erőt igénylő épületekhez képest az állatok nyugodtabb 
pihenését biztosító pihenőbokszos istállók épültek. A 
trágyázást szakaszos üzemű hidraulikus trágyalehúzó 
végzi. Jászol helyett etetőasztalra kapják az állatok a  
takarmányt, melynek esetleges maradéka géppel kitol-

ható és visszamérhető, ill. a kistejű csoporttal feletet-
hető. A tehenek a bokszokban keményfa forgáccsal 
felszórt gumimatracokon pihennek, komfortérzetüket 
a ventillátorokon kívül a nyári melegben párásító rend-
szer is javítja illetve az istállók oldalfelületén lévő függö-
nyök is nyithatóak. Az istállókért az istállómester felel, 
az ő dolga a trágyeltávolító rendszer működtetése és 
az ivarzók felírása is. A selejtezett, apasztás előtti vagy 
sánta tehenek a régi mélyalmos istállókban vannak 
elhelyezve, akárcsak a pihenőbokszokba nem beszok-
tatható jószágok is. A 2×24 férőhelyes DeLaval parallel 
fejőház szeptemberben lesz 5 éves. A korábban hasz-
nált zsúfolt, alacsony belmagasságú fejőházhoz képest 
az új épület teteje, oldala nyitható és immár egyeden-
ként mérhető a tejtermelés, egyedi azonosítóval és 
ivarzásmérővel vannak ellátva a tehenek. Mindez gyors 
beavatkozást tesz lehetővé az ivarzók és a megbete-
gedett tehenek esetében. A többutas válogatókapuval 
ellátott inszeminálóhelységből nyílik az orvosi szoba és 
a műtő. Míg korábban a 40 fejőállást 2×2 fejő látott el, 
az új fejőárokban a 48 tehenet hárman fejik.
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A fenti beruházások eredményeképpen jelentősen 
csökkent a tőgyproblémás és az önmagukat kiselejtező 
tehenek aránya, javult a tejminőség és a nyári extrém 
meleg időszakok sem okoznak nagyobb mértékű tejter-
melés kiesést, valamint a szaporodásbiológia és tehén-
kiesések területén korábbi önmagunkhoz képest jelen-
tős javulást eredményeztek.

Fennmaradni a változó piaci körülmények között
Az elmúlt két év a nyerstej piaci árának mélyrepülé-
se miatt aligha nevezhető sikertörténetnek a hazai 
tehenészetek történetében, bár a tavaly ősz óta tartó 
áremelkedés némileg enyhített a nehézségeken. Ebben 
az időszakban a takarmányozási szakember segítségé-
vel két lépcsőben sikerült a takarmányozási költségen 
faragni, miközben a termelés volumene nem változott, 
sőt minimális mértékben emelkedett is (lásd diagram).

Nemesszalókon a gondos tenyésztői munka ered-
ményeként és kihasználva a vemhes üszők iránti 
külföldi keresletet jelentős mennyiségű üszőt sikerült 
értékesíteni az elmúlt években, a tavalyi nyomott 
árak miatt viszont 2016-ban inkább a tehénselejte-
zésre fektettek nagyobb hangsúlyt, ami a genetikai 
előrehaladás miatt várhatóan tovább fogja növelni 
a hozamokat. De mivel létszámot már nem tudnak 

növelni, hamarosan ismét szükség lehet az üszők 
értékesítésére – immár a helyhiány miatt.

Nagy gondot okoz viszont a szakképzett fizikai munka-
erő hiánya, a nyugdíjba ment vagy más okból eltávozó 
kollégák pótlása évről-évre nehezebben megoldható, 
a rendelkezésre álló munkaerő egyre kevésbé alkal-
mas a nagyértékű állatok, technológiák gondozására, 
üzemeltetésére, ezért is fontos, hogy a már megva-
lósult beruházásokkal egyben munkaerőt is spóroltak. 
Bár az említettekhez hasonló volumenű fejlesztések 
most néhány évig nem várhatóak, de azért a tavalyi 
évben volt egy terményszárító beruházásuk és terve-
zik az erjesztett tömegtakarmányok tárolási lehetősé-
geinek növelését is, valamint a folyamatos üzemelte-
tés biztosítása érdekében egy új önjáró keverő-kiosztó 
etetőkocsi beszerzését. Versenyképesnek maradni 
csak folyamatos fejlesztésekkel lehetséges, ez viszont 
az elérhető támogatások függvénye is, mivel a tarta-
lékait már sok állattenyésztő telep felélte.

De Nemesszalókon hosszú távra terveznek, mert 
hisznek a hazai állattenyésztésben és abban, hogy 
mindig szükség lesz a kifogástalan minőségű hazai 
élelmiszerekre. 
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Hasmenés? Rehidratáljunk!
A borjúnevelés során gyakran előfordulhatnak olyan folyadékvesztéssel járó kórfor-
mák, melyek a legtöbb esetben ugyan könnyen kezelhetők, mégis az elhullások rela-
tíve nagy százaléka hozható összefüggésbe velük. Abban az esetben, ha a hasmené-
ses megbetegedéséből következő elhullást meg is tudjuk előzni, a hasmenés okozta 
vízveszteség még jelentős mértékben visszavetheti az állatokat a fejlődésben, komoly 
gazdasági károkat okozva ezzel a telepek életében.

A hasmenés során az állatok nagy mennyisé-
gű, testtömegüknek akár 10%-ával megegyező 
vízmennyiséget is képesek elveszíteni egy nap alatt 
(Naylor, 1989), a vízveszteséggel pedig jelentős 
mennyiségű elektrolit is távozik a szervezetükből. 
Ilyen mértékű a vízveszteség nemcsak a kiszára-
dás veszélyét hordozza, de az elektrolit veszte-
ség miatt számos élettani folyamatot is negatívan  
befolyásolhat.

A szervezet folyadéktereiben előforduló meghatá-
rozó elektrolitok a Na+, K+, Mg2+, Ca2+, a HCO3- és 
a Cl- ionok. Ezeknek az ionoknak mind a koncentrá-
ciója, mind pedig az összetétele különbözik a sejte-
ken belüli (intracelluláris), illetve a sejteken kívüli 
(extracelluláris) vízterek esetében, csak a pozitív- és 
negatív töltésű részecskék összege azonos.

Míg az intracelluláris víztér és a benne lévő elektro-
litok az életfontos biokémiai reakciók színtere, addig 
az extracelluláris víztér a sejtek közvetlen környeze-
tét képezi és biztosítja a sejtek működéséhez szük-
séges feltételeket. Éppen ezért a nagy mennyiségű 
víz- és elektrolit vesztés számos anyagcserezavart 
vonhat maga után (pl.: metabolikus acidózis, vércu-

korszint csökkenés, sejtmembrán transzport zava-
ra, enzimaktivitás csökkenés), amelyek a kiváltó 
októl függetlenül csak rehidratálás és az elektrolitok 
pótlása, vagyis az elektrolit egyensúly visszaállítása 
mellett szűntethetők meg.

A hasmenés okozta dehidratáció mértékére utaló 
tüneteket az 1. táblázatban foglaltuk össze. A dehid-
ratáció okozta tünetekre azért is érdemes figyel-
ni, mert a kiszáradás veszélye mellett jelentősen 
megnő a másodlagos kórokok (pl. fertőzések) kiala-
kulásának a kockázata is. 

1. táblázat: Tünetek, amelyek segítenek értékelni a dehidratáció 
mértékét. Forrás: Naylor (1989)

Dehidratáció Tünet
5–6% Hasmenés, nincs klinikai tünet, erős 

szopóreflex.
6–8% Enyhe depresszió, beesett szemek, 

gyenge, de még nem fekszik le.
8–10% Súlyos levertség, szeme nagyon 

beesett, az állat lefekszik.
10–14% Nem tud felállni, a végtagjai hidegek, 

a bőre elveszíti rugalmasságát.
>14% A borjú elpusztul.
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Takarmányozási eredetű hasmenést leggyakrabban 
a túl nagy mennyiségű, vagy nagyon gyenge minő-
ségű tejpótló tápszer itatása, esetleg a táplálóanyag 
tartalomban történő hirtelen változás okozhat. 
Fontos a tej, illetve a tejpótló tápszer hőmérsékle-
tére (36–38 °C) is figyelni, a túl hideg, vagy éppen 
túl meleg tej vagy tejpótló tápszer itatása ugyan-
úgy okozhat hasmenést. A hasmenés kialakulásá-
nak hátterében leggyakrabban valamilyen kórokozó 
által okozott betegség húzódik meg, de találkozha-
tunk takarmányozási problémákkal, illetve olyan 
egyéb stresszfaktorokkal is, amelyek akár önma-
gukban is kiválthatják a borjak hasmenését, vagy 
éppen a betegségek kialakulásának kedveznek.

A borjak a különböző hasmenéssel járó megbe-
tegedésekre elsősorban életük első 3–4 hetében 
fogékonyak. Mivel az immunrendszerük ebben 
az időszakban még nem fejlődött ki megfelelően 
(1. ábra) különösen nagy figyelmet kell fordítanunk 
a kiváltó ok megszűntetésére és a tünetek kezelé-
sére. Az 1. ábra jól mutatja, hogy ebben az időszak-
ban mekkora jelentősége van a megfelelő mennyi-
ségű és minőségű kolosztrum itatásának, a tiszta, 
higiénikus környezetnek, és az állatok igényeinek 
megfelelő elhelyezésnek (pl.: megfelelő szellőzés, 
ne legyen huzat stb.).

A betegségek és takarmányozási problémák mellett 
érdemes figyelnünk az olyan, akár étrendi, akár 
környezeti változásokra is, melynek során az állatokat 
stressz éri (pl.: szállítás, takarmányváltás, hőstressz 
stb.). A stressz által kiváltott hasmenés jellemző-
en a kiváltó ok megszűnésével gyorsan megszűnik.  
Legyen szó akár betegség, akár takarmányozá-
si- vagy stressz eredetű hasmenésről, a kivál-

tó ok megszűntetése, kezelése mellett az állatok 
rehidratálása, és az elektrolitok pótlása is elen-
gedhetetlen. Ehhez nyújt megoldást a Crémolit 
elektrolitpótló, mely optimális összetételének 
köszönhetően nem csak a szükséges elektrolitokat 
tartalmazza, hanem könnyen felszívódó energia-
forrást is biztosít a borjaknak. Probiotikum tartalma 
segít helyreállítani a bélrendszer mikroflóráját, míg 
vitamin és szerves mikroelem tartalma a borjak 

általános állapotát és az állatok immunrendszerét 
támogatják. A termék további fontos ismérve, hogy 
– az előírásoknak megfelelően alkalmazva – az álla-
tok szívesen fogyasztják, a kísérletek során itatott 
Crémolit elektrolitpótlót a borjak 100%-ban felvet-
ték.

Felhasznált irodalom
Heinrichs, A. J., and C. M. Jones (2003). Feeding the newborn dairy calf. 
UD013. The Pennsylvania State Univ., University Park.
Naylor, J. M. (1989): A retrospective study of the relationship between 
clinical signs and severity of acidosis in diarrheic calves. Can. Vet. J. 
30:577–580.
Michel A. Wattiaux (2003): Neonatal Diarrhea. Dairy Essential, Heifer 
Raising – Birth to Weaning, Chapter 31.

Vida Orsolya
termékfejlesztő mérnök
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Baktériumok Vírusok Paraziták
Escerichia coli Rotavírus Cryptosporidia

Salmonella Coronavírus Coccidia
Clostridium 
perfingens

Adenovírus

2. táblázat: A leggyakoribb hasmenést okozó mikroorganizmusok 
Az újszülött borjú első napjaiban leggyakrabban az E. coli fertő-
zés eredményez hasmenést, míg a Clostridium perfingens okoz-
ta megbetegedés 5-10 napos kor között jellemző. A vírusok és a 
Cryptosporidia megjelenése jellemzően a 2. héttől, a Salmonella a 
3. héttől, míg a Coccidium okozta megbetegedés a 4. héttől ered-
ményezhet hasmenéssel járó megbetegedést.
Forrás: Wattiaux (2003)

1. ábra: A passzív és aktív immunitás alakulása a borjak első 
heteiben. Forrás: Heinrichs és Jones (2003)
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A „terep” előkészítése: 
a hatékony borjúnevelés
Az állomány-utánpótlásra szolgáló tejelő üszőborjak mai takarmányozási módszerei és menedzsment-gyakorla-
ta 2018-tól kezdve éreztetik majd a hatásukat a tejtermelő állományok teljesítményében (és a termelés gazda-
ságosságában). E viszonylag hosszú „fáziskésés” miatt a legtöbb tejtermelő gazda és tejtermelési szaktanácsadó 
a kívánatosnál kevesebb erőfeszítést és figyelmet fordít a borjú- és az üszőnevelésre. A tejelő tehenekre jellem-
ző szituációval ellentétben – ahol a menedzsment jellemzően a tejhozamra, a tejösszetételre, a takarmányfel-
vételre, a kondícióra stb. vonatkozó feljegyzéseken alapul –, az üszők menedzselése inkább „megérzéseken”, 
semmint módszeres adatgyűjtésen és nyilvántartásokon alapul. Ma azonban már egyértelműen ismert, hogy 
(mind a születés előtti, mind a születés utáni korai) fejlődés meghatározott időszakaiban biztosított tápanyag-
felvétel és bekövetkező hormonális jelzések tartós változásokat eredményezhetnek a haszonállatok utódai-
nak anyagforgalmában, teljesítményében, testösszetételében és metabolikus funkcióiban. Egy meta-analízis 
eredményeiből az a következtetés vonható le, hogy az élet első két hónapjában elért minden 100 g/nap plusz 
tömeggyarapodás mintegy 225 kg plusz tej termelését eredményezi az első laktációban.

Ahhoz, hogy az élet korai szakaszában gyors gyarapodást 
(>750 g/nap) érjünk el, naponta több mint 4 liter tejpótló 
vagy tej itatása szükséges. A 8 liter/nap mennyiség ugyan-
akkor ronthatja az indítótáp felvételét, és ha naponta csak 
kétszer adnak tejpótlót a borjaknak, ez elősegítheti az 
inzulinrezisztencia kialakulását. Emellett a nagy mennyi-
ségű tejjel itatott borjak nehezebben állnak át a szilárd 
takarmány fogyasztására, és a választás előtt elért jobb 
gyarapodás egy része elveszhet (1) a csökkent tápanyag-
felvétel és (2) a gyengébb emészthetőség miatt. Ezért a 
szilárd takarmány felvételének támogatása kulcsfontos-
ságú, ha a borjakkal nagyobb mennyiségű (például 6 liter/
nap) tejet itatnak. Az indítótáp fogyasztása növelhető, 
ha az „ízletesebb” összetevőkből áll. A borjak szilárdta-
karmány-felvételének növelésére hatásos módszer az is, 
ha – a hagyományos ajánlással ellentétesen – ad libitum 
hozzáférést biztosítanak a számukra (tápanyagtartalom 
szempontjából) gyengébb minőségű szecskázott szalmá-
hoz vagy szecskázott fűszénához. Kimutatták, hogy ez a 
gyakorlat 23%-kal javítja a szilárd takarmány felvételét 
(és ennek következtében a tömeggyarapodás is javul). 
Továbbá a borjak tömegtakarmányokkal való ellátása 
csaknem négyszeresére növelte az illózsírsav-transzport-
erek számát a bendőben, ami a sav bendőfolyadékból 
való aktív eltávolítása révén csökkenti a bendőacidózis 
kialakulásának kockázatát.

Az általános ajánlás az, hogy a borjakat akkor kell elvá-
lasztani, amikor három egymást követő napon át naponta 
körülbelül 1 kilogramm indítótápot fogyasztanak. Ha azon-
ban a cél az, hogy a választás körüli időben az átlagos napi 
tömeggyarapodás mintegy 1 kg/nap legyen, a borjakat 
nem szabad elválasztani addig, amíg naponta legalább 
2,0 kg száraz takarmányt nem fogyasztanak. Már 2,0 kg/
nap alatti mennyiségű száraz takarmány fogyasztásakor 
is el lehet ugyan választani a borjakat, de ez a gyarapodás 

– és esetleg az egészség – kárára válhat. Egy megfelelő 
takarmányozási program alkalmazása esetén a válasz-
tás körüli átmeneti (a választás előtti néhány napos és a 
választást követő néhány napos) időszakban lévő borjak 
könnyen elérhetik a mintegy 1,2–1,3 kg/nap gyarapodást, 
mégpedig nagyon hatékonyan (körülbelül 40%-os takar-
mányhatékonyság mellett), így ez az időszak a borjak 
vagy az üszők teljes növekedési időszaka alatt a legnye-
reségesebb fejlődési stádium. Végül meg kell említeni azt 
is, hogy a választás rendszerint egy stresszel járó időszak. 
A választás körüli stressz minimalizálása érdekében gyak-
ran azt javasolják, hogy a borjakat a választás után még 
további egy vagy két héten át egyedileg elkülönítve tart-
sák. A legújabb vizsgálatok viszont azt igazolták, hogy a 
borjak kis csoportokban való összekeverése a választás 
előtti időszakban (a tejpótló mennyiségének csökkenté-
se mellett) előnyösen befolyásolja a szilárd takarmány 
felvételét és csökkenti a szarvasmarha légzőszervi beteg-
ségének (BRD) előfordulását. E csoportok kialakításának 
módja (korábban BRD-ben már megbetegedett és BRD 
előtörténet nélküli állatok összekeverése) szintén jelentős 
hatással van a BRD előfordulási gyakoriságára. A kutató-
csoportunk által nyert legújabb bizonyítékok azt mutatják, 
hogy a tehenek termelő élettartama fordított arányban 
áll azoknak a BRD-epizódoknak a számával, melyeken a 
tehén borjú- vagy üszőkorában átesett.

A választás és a termékenyítés közötti időszakban az 
optimális átlagos napi tömeggyarapodás körülbelül 900 
gramm/nap. Van azonban egy egyre általánosabban 
hangoztatott aggály, nevezetesen az, hogy az ivarérés 
előtti időszakban elért túlzott mértékű (napi 700 grammot 
meghaladó) tömeggyarapodás ronthatja a tőgy fejlődé-
sét és a későbbi tejtermelő képességet. Több olyan vizs-
gálati eredményt is közöltek azonban, melyek szerint az 
állatok elhízása nélkül elért gyors (akár 1 kg/nap) tömeg-
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gyarapodás nincs káros hatással a jövőbeni tejhozamra, 
sőt valójában még növelheti is azt. Azokkal a megfi-
gyelésekkel szemben azonban, melyek szerint az ivar-
érés előtti időszakban elért gyors tömeggyarapodás (ha 
nem jár elhízással) nem káros hatású, úgy tűnik, hogy 
a vemhesség alatti nagy átlagos napi tömeggyarapodás 
gyengébb tejtermeléssel áll összefüggésben. A vemhes 
üszők anyagforgalmát a progeszteron befolyásolja, amely 
a laktációra való előkészületképpen serkenti a zsír mobili-
zációját. A kutatási részlegünk által gyűjtött adatok szerint 
a termékenyítést követő időszakban elért gyors tömeg-
gyarapodás csökkent tejtermelési teljesítménnyel áll 
összefüggésben.

Végül pedig az ellést megelőző két hónap során az üszők-
kel etetett takarmányadagoknak elegendő tápanya-
got kell nyújtaniuk egy 750 gramm/nap mértékű átla-
gos napi tömeggyarapodás eléréséhez. Az ellés előtt 
álló üszőket általában az ellés előtt álló felnőtt tehe-

nekkel együtt tartják és takarmányozzák, amely utób-
biak általában energiában gazdag takarmányadago-
kat kapnak az ellés utáni testzsír-mobilizáció, ketózis 
és zsírmáj minimalizálása érdekében, valamint azért, 
hogy a bendő mikroflóráját hozzászoktassák a laktáció 
során etetettekhez hasonló magas energiaszintekhez.  
A legújabb vizsgálatok eredményei azonban azt mutat-
ják, hogy ha a szárazonállási időszakban ad libitum etet-
nek magas energiatartalmú takarmányokat, ez csökkenti 
az ellés előtti és az ellés utáni takarmányfelvételt, így az 
ellés előtti időszakban ilyen magas energiatartalmú takar-
mányadagokkal etetett tehenek esetében nagyobb az 
ellés körüli betegségek kialakulásának kockázata. Ezért az 
ellés előtt álló üszőket (és a felnőtt teheneket is) ajánlatos 
alacsony energiatartalmú és magas rosttartalmú takar-
mányokkal etetni egészen az ellés idejéig.

Forrás: Feedinfo News Service – 2017

Egyes tehenek termékenyülési zavarai az Y kromoszómával 
állhatnak összefüggésben
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) által végzett vizsgálat szerint egyes tehenek 
esetében a vemhesülés elmaradásának egyik oka az lehet, hogy DNS-ükben hím (Y) kromoszóma-
fragmentumok vannak.

A borjak előállítása szempontjából a szaporodás hatékony-
sága a legfontosabb gazdaságossági mutató. Amikor egy 
tehénnek nem születik borja, a szarvasmarhatartó gazda 
nem jut nyereséghez, miközben ez esetben is ki kell fizet-
nie a takarmányt, a munkaerőt és más költségeket.
Húsmarhatartó gazdák segítségével a Mezőgazdasági 
Kutatási Szolgálat (ARS) genetikusa, Tara McDaneld és 
munkatársai az ügynökség Roman L. Hruska Egyesült Álla-
mokbeli Hústermelési Kutatóközpontjánál (USMARC, Clay 
Center, Nebraska) mintegy 6400 nőivarú egyed reproduk-
ciós adatait vizsgálták meg Colorado, Florida és Nebraska 
államok szarvasmarha-állományaiban és az USMARC-nál. 
A kutatócsoport – melynek tagjai közé tartozott John Keele 
molekuláris biológus és Larry Kuehn genetikus is – ezután 
egy „DNS egyesítésnek” nevezett (az egyes állatok DNS-
ét egyetlen készletbe egyesítő) költségtakarékos genetikai 
szűrési módszerrel meghatározta az állatok genotípusát.
A nőivarú egyedek rendszerint mindkét szülőtől egy X-kro-
moszómát (XX), míg a hímivarúak egy X- és egy Y-kromo-
szómát örökölnek (XY). Ebben a vizsgálatban csak nőivarú 
állatokat teszteltek. A kutatók csak a nem vemhes tehe-
nek egyesített DNS készletében találták meg a hímivarú 
Y-kromoszóma fragmentumait. Tara McDaneld szerint a 
nőivarú állatok esetében minden eredménynek XX-nek 
kellett volna lennie. Eredményeik megerősítése érdeké-
ben a tudósok egy további, polimeráz láncreakción (PCR) 
alapuló tesztet is elvégeztek, mellyel olcsón és hatéko-
nyan azonosíthatók az Y kromoszóma darabjai. A gyenge 
reprodukciós hatékonyságú állatok esetében a PCR vizs-

gálat azt mutatta ki, hogy a floridai populációban az ilyen 
tehenek 25 százaléka, az USMARC csoportban pedig azok 
20 százaléka rendelkezett legalább egy szignifikáns Y-kro-
moszóma genetikai markerrel. A magas szaporodási haté-
konyságú tehenek között egyetlen állat sem rendelkezett 
ilyen markerekkel, ami arra utal, hogy a gyenge szapo-
raságú tehenek vemhesülése azért maradt el, mert azok 
Y-kromoszóma szegmentumokat hordoztak. Az USMARC 
tudósai a világon elsőként azonosítottak Y-kromoszóma 
genetikai markereket, csökkent reprodukciós hatékonysá-
gú hústehenekben.

Forrás: Feedinfo News Service – 2017
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A nyomelemek (Zn, Cu, Se és Mn) és a szerzett immunválasz 
közötti összefüggés szarvasmarhákban
Az immunrendszernek két fő ága van: a veleszületett (természetes) és a szerzett (adaptív) immunitás. E két 
komponensnek külön-külön funkciói vannak, de együttműködnek annak érdekében, hogy megvédjék az állatot 
a fertőzéstől. A nyomelemek kulcsfontosságúak a megfelelő immunválasz kialakulásához szarvasmarhákban – 
különösen a stressznek kitett állatokban – hiszen e mikroelemek közül némelyek szerepet játszanak egyes anyag-
csere-folyamatok, a DNS replikáció, az antioxidáns védekező rendszerek és más folyamatok aktiválásában, illetve 
szerkezeti összetevői azoknak.

A nyomelemek adagolásának az állatok egészségére 
és teljesítményére gyakorolt előnyös hatásait korábban 
már értékelték tejelő szarvasmarhákban (Harrison és 
munkatársai, 1984; Machado és munkatársai, 2013) és 
húsmarhákban (Arthington és munkatársai, 2014; Berry 
és munkatársai, 2000; Genther és Hansen, 2014; Richeson 
és Kegley, 2011) egyaránt. Több vizsgálat tanulmányozta 
az injekcióban adható nyomelemeknek a szarvasmar-
hák immunrendszerére gyakorolt hatásait (Arthington és 
Havenga, 2012; Chirase és munkatársai, 1994; Clark és 
munkatársai, 2006; Droke és Loerch, 1989), melyek közül 
némelyeket ebben a dolgozatban tárgyalunk.

A hízóborjak nyomelem-ellátottsági állapotának javítására 
összpontosító üzemi és kísérletes vizsgálatok a nyomele-
mek adásának előnyös hatásait mutatták ki a takarmány-

hatékonyság javítása, a megbetegedési arány és a gyógy-
kezelési költségek csökkentése, valamint a teljesítmény és 
a termelési paraméterek javítása terén. A Georgiai Egye-
temen végzett vizsgálataink azt állapították meg, hogy a 
tejelő és húsborjak attenuált élővírussal való vakcinázásá-
val egyidejűleg injekcióban adott nyomelemek (Se, Zn, Cu 
és Mn) hatására korábban és magasabb titerben jelentek 
meg ellenanyagok, illetve nagyobb mértékű volt a víru-
sokkal való stimulációra adott fehérvérsejt-proliferáció, 
mint a kontroll csoportban. Ezért az injekcióban adható 
nyomelem-kiegészítők alkalmazásának a borjúnevelé-
si programokba való beépítése ígéretes eszköznek tűnik 
a haszonállatok egészségének javítására az árutermelő 
gazdaságokban.

Forrás: Feedinfo News Service – 2017
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A kalcium-anyagforgalom javítását célzó takarmányozási 
változtatások és beavatkozások
2016. december 12. – A hypocalcaemia gyakori és jelentős probléma tejelő tehenekben. A vér összkalcium- (tCa) 
vagy ionizált kalcium- (iCa) koncentrációja és az észlelt klinikai tünetek alapján szubklinikai vagy klinikai formáját 
különböztetik meg. 

A klinikai hypocalcaemiában szenvedő tehenekben izom-
gyengeség és izomrángások, a testhőmérséklet szabá-
lyozásának képtelensége, étvágytalanság és állva mara-
dási képtelenség figyelhető meg, ami végül elfekvéshez, 
kómához és – kezelés hiányában – elhulláshoz vezet. Noha 
a hypocalcaemia klinikai formája elhullást eredményez-
het, rendszerint könnyen kezelhető, és a tehenek mind-
össze 3–5%-át – elsősorban az idősebb teheneket – érinti 
az ellés utáni időszakban. A szubklinikai forma ugyanak-
kor sokkal gyakoribb és hátrányosan befolyásolhatja a 
tehenek későbbi egészségi állapotát. Definíciójától és a 
diagnosztikai célú vérmintavétel gyakoriságától függően 
a szubklinikai hypocalcaemia az először vemhes tehenek 
25–40%-át és a többször ellett tehenek 45–80%-át érint-
heti. Szubklinikai hypocalcaemia esetén csökken a tehe-
nek szárazanyag-felvétele, gyengülnek a veleszületett és 
a szerzett immunfunkciók, romlik az energiaforgalom és 
nő az egyéb ellés körüli betegségek előfordulási gyako-
risága. A teheneknél azért alakul ki hypocalcaemia, mivel 
a kolosztrum szintézisével egyidejűleg a tehenek képtele-
nek gyorsan helyreállítani a vér kalciumszintjét a csontok 
átépülése, a bélből való felszívódás vagy a vesén keresz-
tüli visszaszívódás révén. A tejmirigy eltávolítása jelentő-

sen mérsékli a vér kalciumszintjének ellés körüli csökke-
nését. A nem megfelelő takarmányok jelentősen növelik 
a hypocalcaemia kialakulásának kockázatát. A takarmány 
módosításai jó alkalmat kínálnak a kalcium-homeosztázis 
javítására az ellés körüli időszakban. Kimutatták, hogy az 
ellés előtt etetett takarmány ásványianyag-összetételé-
nek megváltoztatása, amely a takarmány negatív kation/
anion különbségét (DCAD) idézi elő a metabolikus acidó-
zis kompenzálása érdekében, csökkenti a klinikai és a 
szubklinikai hypocalcaemia kockázatát. Emellett a Ca, P és 
Mg takarmánybeli koncentrációinak megfelelő beállítása 
szintén fontos a negatív kation/anion különbséggel rendel-
kező takarmány etetésének sikeréhez. A hypocalcaemia 
megelőzésének egyéb lehetséges módjai közé tartozik 
a takarmányok Ca-tartalmának nagyon alacsony szinten 
(<0,30%) tartása az ellés előtti időszakban, a kalcium 
bélben való megkötése szintetikus zeolit etetésével, vala-
mint kalciumsók adása közvetlenül az ellés utáni időszak-
ban. Ez a dolgozat a tejelő tehenek hypocalcaemiájának 
megakadályozására és kedvezőtlen hatásainak mérséklé-
sére szolgáló módszerekkel kapcsolatos legújabb kutatá-
sokat tekinti át.

Forrás: Feedinfo News Service – 2017
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Egy egyesült államokbeli vizsgálat a borjak 
korai elválasztásának előnyeit igazolja
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) által elvégzett vizsgálatok igazolják, hogy a borjak 
korai elválasztása gazdaságos azokban az esetekben, amikor a kedvezőtlen időjárási viszonyok – például az 
aszály – hátráltatják a húsmarha-termelést.

Aszályos időszakokban a legeltetéshez rendelkezésre álló 
tömegtakarmányok korlátozott mennyisége csökkenthe-
ti a borjak tömeggyarapodását, így a borjak testtömege 
kisebb lehet a választáskor. Szárazság idején a tehenek is 
veszíthetnek kondíciójukból, gyengülhetnek az immun-
funkciók és romolhat az általános egészségi állapot és a 
reprodukciós teljesítmény. Richard Waterman állattudo-
mányi kutató – aki a Mezőgazdasági Kutatási Szolgálat 
(ARS) Fort Keogh Haszonállat- és Legeltetési Kutatólabo-
ratóriumának (LARRL) munkatársa a Montana állambeli 
Miles City-ben – azokat a tartástechnológiai és menedzs-
ment-megoldásokat tanulmányozta, melyekkel minimali-
zálhatók a súlyos szárazság negatív hatásai a legeltetéses 
állattartás körülményei között. 

Az ARS az Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztéri-
umának (USDA) legjelen-
tősebb belső tudományos 
kutatási ügynöksége, és a 
jelen kutatás alátámasztja 
az USDA vezető szerepét a 
nemzetközi élelmiszerellá-
tás biztonságának előse-
gítésében. A helyi legel-
tetéses állattartókkal, a 
Montanai Egyetem kutató-
ival és az Amerikai Szimen-
táli Szövetség munkatársaival 
(Bozeman, Montana) együttműköd-
ve Waterman a hústípusú borjak korai választását, 
valamint a korai választásnak a tehenek, az üszők és 
a tinók teljesítményére gyakorolt hatásait tanulmá-
nyozta. Montana állam két állományában ( Judith Gap 
és LARRL) a borjakat korán (80 napos korban), illetve 
a hagyományosabb módon, 215 napos korban válasz-
tották el. Azok a tehenek, melyektől korán választot-
ták el a borjút, a tél elején nagyobb testtömegűek és 
jobb kondíciójúak voltak. Ennek eredményeképpen 
az ilyen teheneknek kisebb mennyiségű betakarított 
takarmányra volt szükségük ahhoz, hogy a tél folya-
mán végig megőrizzék megfelelő testtömegüket és 
kondíciójukat.

Waterman hangsúlyozta, hogy a korai választás életképes 
menedzsment-lehetőség, kevesebb problémával jár, és 
lehetővé teszi, hogy a szarvasmarhatartók jobban ellen-
őrzés alatt tudják tartani a termelési környezetet. Arra 
is rámutatott, hogy a korai választásnak köszönhetően 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy az üszők a követke-
ző termékenyítési időszakban időben vemhesülnek.

A testtömeg-gyarapodást, a hizlalási teljesítményt és a 
vágott test tulajdonságait tanulmányozó további vizsgálatok 
szerint a korán elválasztott tinók hamarabb érik el az érettsé- 

get, mint hagyományosan elválasztott társaik. Waterman 
megjegyezte azt is, hogy a korán elválasztott tinók tartása 
és takarmányozása közvetlenül befolyásolja azok vágás-
kori minősítését. Egyes esetekben a korán elválasztott 
tinók gyengébb USDA vágási kihozatali minősítést kaptak, 
mert a vágott test túlzottan zsíros volt. A kutató azonban 
rámutatott, hogy a húsmarhatartók úgy tudják maximali-
zálni a korán elválasztott tinók vágóértékét, ha az állato-
kat a hizlaldába kerüléskor azonosítják, majd egy korábbi 
időpontban vágják le azokat.

Forrás: Feedinfo News Service – 2017
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A csökkentett lignintartalmú lucernával kapcsolatos 
megnövekedett érdeklődés miatt a növénytermesz-
tők azon kezdtek tűnődni, hogy „termesszem-e?”, a 
tejtermelő gazdákban pedig a következő kérdések 
merültek fel: „Több tejet tudok-e termelni vele? És 
hogyan etessem?”. David Weakley, a Forage Genetics 
International takarmánykutatási igazgatója a 2016. évi 
World Dairy Expo [Tejtermelési Világkiállítás] egyik 
szemináriumán a csökkentett lignintartalmú lucerná-
ban rejlő lehetőségeket tekintette át.

Amint azt minden növénytermesztő tudja, a lucerna 
terméshozama és minősége között fordított arányos-
ság van az érettségi stádiumok előrehaladásával. A 
lucernát lekaszálhatjuk 15 centiméteres (6 hüvelykes) 
magasságban és így tényleg nagyon jó minőséget kap-
hatunk, de a tonnában kifejezett terméshozam nagyon 
alacsony lesz. Ezzel ellentétes módon megvárhatjuk a 
lucerna beérését, hogy megfelelő hozamot nyerjünk, 
de a teljes virágzási stádiumban a minőség jelentősen 
romlik. Tehát a cél a megfelelő egyensúly – vagyis a 
mindkét mutató tekintetében a legjobb állapot – meg-
találása, és David Weakley véleménye szerint a csök-
kentett lignintartalmú lucerna egy olyan eszköz, amely 
segíthet elérni ezt a célt.

Előnyök a szénakészítők számára
A szénakészítők számára a jelenlegi kaszálási ütemterv alkalmazása valószínűleg kitűnő minőségű lucerna betakarítását 
eredményezné, magasabb neutrális detergens rost emészthetőséggel (NDFd) és relatív szálastakarmány-minőséggel 
a csökkentett lignintartalmú lucerna használatakor. Ha a hozam növelése érdekében 7–10 nappal késleltetett kaszálást 
használnak, ettől az emészthetőség nem romlik. A késleltetett betakarítás összességében kisebb számú kaszálást je-
lenthet, csökkent szállítási és üzemanyagigénnyel, eszközkopással és munkaerő-szükséglettel. A kisebb számú kaszálás 
javítja a növény perzisztenciáját is. A szénakészítők számára további előnyt jelent a csökkentett lignintartalmon alapuló 
technológia jelentette rugalmasság, ami lehetővé teszi a kaszálási ütemtervnek az időjáráshoz vagy más tényezőkhöz 
való adaptálását.

Előnyök a tejtermelő gazdák számára
Még mindig csak nagyon csekély számú etetési vizsgálat jelent meg független bírálói rendszerrel rendelkező folyóira-
tokban a csökkentett lignintartalmú lucernától, mivel a termék csak a közelmúltban vált hozzáférhetővé az áruterme-
léssel foglalkozó termesztők számára. Weakley szerint azonban nagy a bizalom a korai etetési megfigyelésekben és az 
eddigi egyetemi vizsgálatokban, amelyek a jobb emészthetőség állati teljesítményre gyakorolt hatását tanulmányozták. 
Figyelmeztetett arra, hogy jobb NDF emészthetőség (NDFd) – és esetleg magasabb tejtermelés – csak akkor várható, ha 
a termesztő a szokásos (vagy korai) kaszálási ütemtervét alkalmazza (ellentétben a késleltetett kaszálási ütemtervvel, 
melynek alkalmazásakor a tonnában kifejezett hozam nő).
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Weakley ezután azokra a gyakori kérdésekre válaszolt, melyek a témával kapcsolatban a szénakészítők, illetve a tejter-
melő gazdák oldaláról felmerülnek:

A kérdésekben és válaszokban előforduló rövidítések:
	 •	 BCS	=	kondíciópontszám
	 •	 DM	=	szárazanyag
	 •	 DMI	=	szárazanyag-felvétel
	 •	 ME	=	metabolizálható	energia
	 •	 NDF	=	neutrális	detergens	rost
	 •	 NDFd	=	a	neutrális	detergens	rost	emészthetősége
	 •	 NIR	=	közeli	infravörös	reflektancia
	 •	 RFQ	=	relatív	takarmányminőség
	 •	 RFV	=	relatív	takarmányérték
	 •	 TDN	=	összes	emészthető	táplálóanyag

A szálastakarmány-termesztők jellemzően az alábbi értékmérőkre koncentrálnak:
	 •	 Hozam
	 •	 Relatív	takarmányminőség	(lucerna)
	 •	 Relatív	takarmányérték	(lucerna)
	 •	 Összes	emészthető	táplálóanyag
	 •	 Egy	tonna	takarmánnyal	termelhető	tej	mennyisége	(kukoricaszilázs)

A takarmányozási szakemberek és a tejtermelők jellemzően a következő táplálóanyag-tartalmi és minőségi érték-
mérőkre összpontosítanak:
	 •	 Neutrális	detergens	rost	és	neutrális	detergens	rost	emészthetőség
	 •	 Keményítő	és	keményítő-emészthetőség
	 •	 A	bendőben	lebomló	keményítő	(RDS)
	 •	 A	bendőben	le	nem	bomló	neutrális	detergens	rost	(RUNDF)	vagy	a	bendőteltség
	 •	 Szárazanyag
	 •	 Fehérje

Kérdés: A neutrális detergens rost emészthetőségének javítása növeli-e a lucerna energiatartalmát?

Válasz: Igen, de csak viszonylag csekély mértékben: 10 font (4,5 kg) lucerna szárazanyag × 1,0 mcal ME/font (0,45 kg) 
szárazanyag	×	42	százalék	NDF	×	10	százalékos	javulás	=	0,42	mcal	ME	(ez	0,8	font	=	0,36	kg	tej	termelésére	elég,	felté-
telezve, hogy a teljes ME növekedés a tejtermelésre és nem a létfenntartási igények fedezésére fordítódott).

Kérdés: Az energiaválasz csekélynek tűnik – akkor miért etessünk magasabb neutrális detergens rost emészthetőségű 
lucernát?

Válasz: A bendőteltség csökkentése és a szárazanyag-felvétel növelése érdekében. A magasabb NDFd értékű lucerna 
a tejtermelést inkább a szárazanyag-felvétel növelése, nem pedig a magasabb energiakoncentráció révén befolyásolja. 
Ha több helyet teremtünk a bendőben, a tehenek többet tudnak enni, ennek következtében pedig nő a tejtermelés az 
egész takarmányadag jobb hasznosulása révén.
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Kérdés: Mekkora tejtermelés-növekedést várhatunk a neutrális detergens rost jobb emészthetőségétől?

Válasz: Az NDF in vitro emészthetőségének egy egységnyi növekedése naponta 0,37 fonttal (0,16 kg) növeli a száraz-
anyag-felvételt és 0,55 fonttal (0,25 kg-mal) növeli a 4 százalékos zsírtartalomra korrigált tej termelését naponta és 
tehenenként. A korai laktációban lévő, magasabb termelésű tehenekben – melyekben a túlzott bendőteltség a száraz-
anyag-felvétel jelentős korlátozó tényezője – nagyobb mértékű a szárazanyag-felvétel javulása, míg az alacsonyabb 
termelésű tehenekben kevésbé szembetűnő a javulás.

Kérdés: Ha magasabb NDFd értékű lucernát etetek, mindig látni fogom a szárazanyag-felvétel növekedését?

Válasz: Nem. Csak abban az esetben lesz javulás, ha a bendőteltség túlzott mértékű, ha a szálastakarmány-arány meg-
haladja a mintegy 55 százalékot, vagy ha a szálastakarmányok emészthetősége átlag alatti.

Kérdés: Látni fogok-e javulást a szárazanyag-felvételben, ha a bendőteltség nem túlzott mértékű?

Válasz: Nem. Ha a takarmányadag szálastakarmány-szintjei alacsonyak (45 százalékosnál kisebbek) vagy a szálastakar-
mányok emészthetősége átlag feletti, a bendő teltsége nem korlátozza a szárazanyag-felvételt.

Kérdés: Ha javulást látok a szárazanyag-felvételben, ez minden esetben tejtermelés-növekedést eredményez?

Válasz: Nem, nem minden esetben. Ha a tehenek gyenge kondíciójúak vagy a laktáció késői szakaszában vannak, a 
nagyobb energiafelvétel a szövetek növekedésére, nem pedig tejtermelésre használódik fel.

Kérdés: Ha magasabb NDFd értékű lucernát etetek és a bendőteltség magas szintű, a tehenek kondíciója jó (a kondíció-
pontszám > 3,5) és a tehenek a laktáció korai szakaszában vannak, látnom kell-e javulást a szárazanyag-felvételben és 
a tejtermelésben?

Válasz: Nagyon valószínű, hogy igen. A szárazanyag-felvétel minden 1 fontos (0,45 kg) növekedése után 2,5 fontos 
(1,125 kg-os) növekedés várható a zsírra korrigált tej termelésében.

Kérdés: Két és fél fonttal (1,125 kilogrammal) több tej minden 1 fontos (0,45 kg-os) szárazanyag-felvétel növekedés után 
– ez tényleg látványos eredmény! Mekkora szárazanyag-felvétel növekedést várhatok a magasabb neutrális detergens 
rost emészthetőségű lucerna etetésétől?

Válasz: Minél nagyobb a magasabb NDFd értékű lucerna aránya a takarmányadagban és minél nagyobb mértékű a ben-
dőteltség, annál nagyobb lesz a szárazanyag-felvételre gyakorolt hatás.

Kérdés: Miért akarna egy növénytermesztő magasabb neutrális detergens rost emészthetőségű lucernát termeszteni, 
különösen, ha nem is tart teheneket?

Válasz: Azért, hogy emelt áron adhasson el jobb minőségű szénát.
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Kérdés: Vagyis a magasabb neutrális detergens rost emészthetőségű lucerna magasabb relatív takarmányértékű (RFV) 
vagy összes emészthető tápláálóanyag-tartalmú (TDN), és ezért fizetnek érte kiemelt árat?

Válasz: Sajnos nem. A magasabb NDFd e két mutató egyikében sem fog tükröződni.

Kérdés: Ha a relatív takarmányértékben vagy az összes emészthető táplálóanyag-tartalomban nem fejeződik ki a jobb 
NDFd, akkor miben tükröződik az?

Válasz: A	relatív	takarmányminőségben	(RFQ),	az	egy	kereskedelmi	laboratórium	által	mért	NDFd	érték	alapján.	A	közeli	
infravörös reflektancia (NIR) alapján előrejelzett NDFd alábecsülheti a kitűnően emészthető lucerna emészthetőségét, 
de az in vitro mérésnek pontosnak kell lennie.

Kérdés:	Minden	kereskedelmi	laboratórium	magasabb	NDFd	és	RFQ	értékeket	fog	mérni?

Válasz: Nem mindig. Ha a kereskedelmi laboratórium NDFd-re vonatkozó predikciós egyenletei gyengén reprezentálják 
a magasabb NDFd értékű lucerna populációjának szélsőségeit, az előrejelzés alábecsüli a tényleges NDFd értéket. [Da-
vid Weakley szerint az egyes NIR számításokban használt adatbázis jelenleg még nem annyira robusztus, mint ameny-
nyire lehetne, mivel eddig még nem értékeltek elég nagy számú mintát. A Forage Genetics International [Nemzetközi 
Takarmánygenetikai Szervezet] jelenleg azon dolgozik, hogy szándékosan „benépesítse” az adatbázis-tartomány felső 
végét az NDF-re és az NFDd-re vonatkozó NIR predikciós egyenletük finomítása érdekében.]

Kérdés: Kell-e valamit változtatnunk a takarmányadagon a kitűnő emészthetőségű, csökkentett lignintartalmú lucerna 
etetése érdekében?

Válasz: Nem igazán. Használjunk ahhoz hasonló receptúrákat, mint amilyeneket bármely magas NDFd értékű lucerna 
esetében alkalmaznánk. Ha a bendőteltségi értékek alacsonyak, lehetőség van a takarmányadag szálastakarmány-ará-
nyának növelésére, de ne essünk áldozatul az „adj hozzá búzaszalmát” reakciónak. A csökkentett lignintartalmú lucerna 
további előnye, hogy a takarmányadag alacsony szálastakarmány-szintje és alacsony szintű bendőteltség esetén a 
növénytermesztők inkább hozamra takaríthatnak be, mivel ez esetben nincs szükség a magasabb NDFd értékre.

Forrás: Progressive Dairyman – 2017

10.
11.
12.

13.
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A katabolikus „végítélet” kezelése és 
ellenőrzése az ellés körüli időszakban 
lévő tehenekben
A tejelő tehenek a vemhesség és a laktáció közötti átmeneti („tranzíciós”) időszakban energiahiányos állapotba 
(negatív energiamérleg) kerülnek, mivel a tejtermelés energiaszükségletét a takarmányfelvétel önmagában 
nem képes fedezni. Az ellés körüli időszakban a szárazanyag-felvétel csökkenése miatt elégtelen a fehérjebe-
vitel és a vér hasznosítható cukorszintje, így nem áll rendelkezésre elegendő fehérje és cukor a tejfehérje és a 
tejcukor szintéziséhez. Ez egy katabolikus állapothoz vezet, ami azt jelenti, hogy a tehén testének zsír- és izom-
szövetei kezdenek lebomlani a fenti anyagforgalmi szükségletek kielégítése érdekében, ami rendszerint gyors 
kondícióvesztésben nyilvánul meg az ellés utáni időszakban. Ez különösen azokban a tehenekben szembetű-
nő, amelyeknél a laktáció korai időszakában súlyos energiahiány alakul ki, és amelyeknél megemelkednek a 
vérben egyes energiahiány-markerek – például a májbeli metabolizmusból származó béta-hidroxibutirát (BHB) 
ketonanyag, valamint a zsírszövetek mobilizációjából eredő nem-eszterifikált zsírsavak (NEFA) – koncentrációi. 
Epidemiológiai vizsgálatok – többek között a közelmúltban a Cornell Egyetemen végzett tanulmányok – arra 
derítettek fényt, hogy az energiahiány-markerek megemelkedett koncentrációit mutató tehenek esetében na-
gyobb a különböző betegségek és a termeléscsökkenés kockázata. 

A BHB mérésére rendelkezésre álló istállópróba gya-
korlatiassága folytán könnyen adatokhoz juthatunk a 
hyperketonaemiával összefüggő kockázatokra vonatko-
zóan (hyperketonaemiáról akkor beszélünk, ha a vér BHB-
koncentrációja	=	1,2	mmol/L).	Ilyen	esetekben	nagyobb	
az oltógyomor-helyzetváltozás, a selejtezés, a tejterme-
lés-csökkenés és a szaporodási zavarok valószínűsége. 
Kutatásaink eredményei szerint a hyperketonaemiával 
összefüggő események a leggyakrabban az ellés utáni 
első 4–5 napban jelentkeznek először, és az ilyen korai 
időszakban kialakuló hyperketonaemia sokkal súlyosabb 
negatív egészségügyi következményekkel jár, mint a lak-
táció későbbi szakaszában (vagyis a laktáció első hetét 
követően) fellépő hyper¬ketonaemia. Ezen túlmenően a 
közelmúltban elvégzett gazdasági elemzésünk igazolta, 
hogy a hyperketonaemia jelentős gazdasági veszteség-
gel járó betegség, amely összességében tehenenként 
134 dolláros veszteséget okoz az üszők esetében és 111 
dolláros veszteséggel jár a többször ellett tehenek ese-
tében. E veszteség az először ellett állatok esetében 375 
dollárra, a többször ellettek esetében pedig 256 dollárra 
nő, ha hozzávesszük a hyperketonaemiának tulajdonít-
ható következményes betegségek – például a méhgyul-
ladás és az oltógyomor-helyzetváltozás – költségét is. A 
hyperketonaemia egy esete átlagosan 290 dollár vesz-
teséget okoz; figyelembe véve, hogy a hyperketonaemia 
állományszintű előfordulási gyakorisága jellemzően 40% 
körül van, így az állományszintű veszteségek sajnos óriá-
si összeget tesznek ki. A fentiek alapján a következő kér-
dés merült fel bennünk: miért alakul ki egyes teheneknél 
az átlagosnál súlyosabb energiahiányos állapot, és miért 
nagyobb az ilyen tehenek aránya egyes állományok-
ban, mint másokban? Az elléshez ennyire közeli időben  

kialakuló anyagforgalmi rendellenességek epidemiológi-
ájára és időpontjára vonatkozó ismeretek arra utalnak, 
hogy a szárazonállási időszak hozzájárulhat azok előfor-
dulásához, illetve azt mutatják, hogy meg lehet akadá-
lyozni ezt a „katabolikus katasztrófát”. Kutatásaink azt 
mutatták, hogy a szárazonállási időszakban energiával 
túletetett tehenek esetében mind a BHB, mind a NEFA 
koncentrációk magasabbak voltak a közvetlenül az ellés 
utáni időszakban. Az előrejelzett szükségleti értékeket 
körülbelül 50%-kal meghaladó mennyiségű energiával 
(vagyis a kontrollált mennyiségű energiát kapó cso-
porthoz képest nagyobb mennyiségű kukoricaszilázzsal 
és kisebb mennyiségű szecskázott szalmával) etetett 
tehenek esetében csaknem háromszor akkora volt (31 
a 13-mal szemben) a hyperketonaemiás epizódok szá-
ma az ellés utáni első három hét során, mint azokban 
a tehenekben, amelyek az energiaszükségleti értékeket 
kielégítő, de meg nem haladó (körülbelül 16% keményí-
tőt tartalmazó) takarmányt kaptak. Mindkét csoportban 
28 tehén volt, melyeket hetente háromszor vizsgáltak 
meg. A kontrollált mennyiségű energiát kapó csoportban 
emellett nem fordult elő a BHB-koncentrációk súlyosabb 
mértékű (2,5 mmol/l szintet meghaladó) emelkedése, 
míg a túletetett csoportban négy tehén klinikai megbe-
tegedés miatt kezelésre szorult. Az e vizsgálatban sze-
replő összes tehén azonos mennyiségű metabolizálható 
fehérjét (MP) kapott a szárazonállási időszakban annak 
biztosítása érdekében, hogy a hasznosítható fehérje 
esetleges különbségei ne járuljanak hozzá a megfigyelt 
eltérésekhez.

A jelen vizsgálat és más hasonló tanulmányok eredmé-
nyei alapján tehát a szárazonállási időszak alatti ener-
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giaellátásban kereshető az egyik oka annak, hogy egyes 
állományokban nagyobb az anyagforgalmi rendellenes-
ségek kockázata: az ellés előtt energiával túletetett te-
henek esetében nagyobb az ellést követő anyagforgalmi 
rendellenességek kialakulásának kockázata. Bizonyosan 
más menedzsmenttényezők is szerepet játszanak az 
egyes gazdaságok között megfigyelt különbségekben 
és hozzájárulnak a súlyos energiahiányos állapot foko-
zott kockázatához a laktáció korai időszakában: ezek 
közé tartozik a nem megfelelő tehénkomfort, a zsúfolt 
tartás (például a 80%-ot meghaladó betelepítési sűrű-
ség az előkészítő és a frissfejős/fogadó csoportban), a 
nagyszámú átcsoportosítás, a hőstressz elégtelen keze-
lése, valamint az ivóvízhez való korlátozott hozzáférés. 
Az anyagforgalmi rendellenességek kockázatát segít 
csökkenteni, ha legalább a nap 23 órájában kitűnő mi-
nőségű takarmány áll a tehenek rendelkezésére, illetve 
vannak a gazdaságban a fertőző betegségek – például 
a tőgygyulladás és a méhfertőzések – megelőzését cél-
zó menedzsment-programok. A laktáció elején nagyobb 
valószínűséggel alakul ki hyperketonaemia az érett te-
heneknél, azoknál a teheneknél, melyeknek korábban 
már volt nehézellésük, illetve azoknál, amelyek túlkon-
dicionáltak az ellés idején.

Annak a megállapításához, hogy az Ön állományában 
okoz-e gazdasági veszteséget a hyperketonaemia, elő-
ször ennek az anyagforgalmi rendellenességnek az elő-
fordulási gyakoriságát kell meghatározni. Az állatok 3. 
és 14. laktációs nap közötti rendszeres ellenőrzését ja-
vasoljuk az állományszintű előfordulási gyakoriság meg-
határozása érdekében – azért, mert ebben az időszak-
ban a legnagyobb a hyperketonaemia kialakulásának 
kockázata, és ekkor alakulnak ki a hyperketonaemiával 
összefüggő betegségek is. Tartsuk szem előtt, hogy a 
hyperketonaemiás tehenek 85–95%-a soha nem mutat 
az erre a rendellenességekre utaló klinikai tüneteket. A 
tehenek által kilélegzett levegő megszagolása erősen 
szubjektív és vizsgálófüggő módszer a ketózis kimuta-
tására, és nem teszi lehetővé a ketózis súlyosságának 
mennyiségi meghatározását, még abban az esetben 
sem, ha a vizsgáló személy helyesen diagnosztizálja a 
ketózis fennállását. Ezért az állomány megfigyelésen 
és szagláson alapuló ellenőrzése rendkívül pontatlan 
és nem ajánlható módszer. A legpontosabb vizsgáló-
módszer a vér BHB-koncentrációjának meghatározása, 
amely istállópróbaként is elvégezhető több különböző 
mérőeszköz használatával. A hyperketonaemia kimuta-
tására gyakran használnak vizeletre és tejre alapozott 
teszteket is, de ezek nem képesek olyan pontosan ki-
mutatni a valóban érintett teheneket, mint a vértesztek 
(nagyobb a hamis negatív eredményt adó tehenek ará-
nya), ezért e tesztek alkalmazása általában nem aján-
lott az ellenőrzési programokban. Az állományszintű 
előfordulási gyakoriság meghatározása eltér az esetleg 
hyperketonaemiában szenvedő összes tehén kimuta-
tásától, mivel az előbbihez elég megvizsgálni 20–24, az 

ellés után 3. és 14. nap közötti időszakban lévő állatok 
közül véletlenszerűen kiválasztott tehenet. Ha az állo-
mányban több mint 24 tehén van ebben az időszakban, 
jó megoldás egy listát összeállítani az összes ilyen te-
hénről, majd a listáról véletlenszerűen kiválasztani leg-
alább 24 tehenet. El kell kerülni a tehenek vizsgálathoz 
való „véletlenszerű” kiválogatását (például a különösen 
betegnek látszó tehenek vagy az éppen a nyakfogóban 
lévő tehenek „kényelmi alapon történő” kiválogatását), 
mivel az ilyen tehenek vizsgálata hamis képet ad a tény-
leges előfordulási gyakoriságról. A már kezelt tehenek 
tesztelése szintén kerülendő. A hyperketonaemiára irá-
nyuló ellenőrzést a legjobb beépíteni a frissfejős tehe-
nek programjába, hogy a nyakfogóban töltött idő mini-
malizálható (naponta 1 óránál kevesebb) legyen.

Mit kell tenni, ha már megvannak a vizsgálati ered-
mények? Kutatásaink szerint a hyperketonaemiára 
megvizsgált és pozitívnak talált tehenek kezelése elő-
nyös, mivel így rövidebb idő alatt megszüntethető a 
hyperketonaemia és csökkenthető az oltógyomor-hely-
zetváltozás és az állományból való kiselejtezés koc-
kázata. A hyperketonaemia enyhe eseteinek (például 
BHB < 2,5 mmol/L) kezelésére 10 folyadékuncia (kb. 
300 ml) propilénglikol szájon át történő (drencs) al-
kalmazását ajánljuk naponta egyszer, 3–5 napon át. A 
hyperketonaemia súlyosabb eseteiben hasznos lehet a 
propilénglikol mellett intravénásan dextrózt (250–500 
ml 50% dextróz) adni egyetlen infúzióban. Ezután ki kell 
számolni a hyperketonaemia állományszintű előfordulási 
gyakoriságát: a pozitív állatok számát el kell osztani az 
összes megvizsgált állat számával. Ha a pozitív tehenek 
aránya ≤ 15% (ez a legalacsonyabb kockázati kategó-
ria), azt javasoljuk, hogy folytassák az állományszintű 
prevalencia havonkénti ellenőrzését, és csak azokat az 
állatokat kezeljék, amelyek az ellenőrzés során pozitív-
nak bizonyulnak. Ha az állományszintű előfordulási gya-
koriság 16 és 40% között van (közepes kockázati kate-
gória), azt ajánljuk, hogy a 3. és a 9. laktációs nap között 
minden tehéntől hetente kétszer vegyenek mintát és a 
pozitív eredményt adó teheneket részesítsék kezelés-
ben, hogy elkerülhetők legyenek az állatok egészségét 
és termelését rontó, fent leírt következmények. Ha az 
állományszintű prevalencia meghaladja a 40%-ot, az 
egyes tehenek tesztelésénél gazdaságosabb, ha a lak-
táció 3. napján vizsgálat nélkül elkezdik és öt napon át 
folytatják az összes tehén propilénglikol-drenccsel tör-
ténő napi egyszeri kezelését. Ha az állomány a közepes 
vagy a magas kockázati kategóriába tartozik, azt ajánl-
juk, hogy az állatorvos és a takarmányozási szakember 
bevonásával az állományszintű prevalencia csökkenté-
sén kezdjenek el dolgozni, figyelembe véve mindazokat 
a lehetséges tényezőket, melyek a konkrét szituációban 
hozzájárulhattak a probléma kialakulásához.

Forrás: Feedinfo News Service – 2017



Bonafarm-Bábolna Takarmány: út a GMO-mentességhez
GMO-mentes szarvasmarha takarmányozási program és termékek
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. a XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Nemzetközi Szakkiállítás és Vá-
sár „A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj 2017” elnevezésű pályázatán a „GMO-mentes szarvasmarha takarmányozási 
program és termékek” című szakmai anyagát I. díjat ismerte el a zsűri. Az új fejlesztésű, magyar eredetű és GMO-mentes 
szarvasmarha takarmányok etetésével költséghatékony, teljesítményorientált borjúnevelés és tejtermelés valósítható 
meg.
A GMO-mentes termékek jelölésével kapcsolatos változásoknak [61/2016 (IX.15.) FM rendelet] köszönhetően a hazai élel-
miszer előállítóknak lehetősége nyílt az állati eredetű termékeket GMO-mentességre utaló jelöléssel ellátni, amennyiben az 
a rendeletben meghatározottak szerint GMO-mentes termelésből származnak. A rendeletből az is kiderül, hogy bizonyos 
esetekben csak akkor tudhatjuk a GMO-mentes termék előállításunkat biztonságban, ha már az elválasztás előtt is GMO-
mentesen takarmányozzuk az állatainkat.
Az utóbbi évek kutatási eredményei rávilágítottak arra, hogy a tejelő tehenek teljesítménye szoros összefüggést mutat a 
fiatal állatok tejpótló tápszer- és szárazanyag felvétele, valamint súlygyarapodása között. Ugyanakkor mivel az első ellés idő-
pontjáig az állatok improduktívak, és a születéstől az első ellés időpontjáig eltelt időszak költségét viszonylag rövid, 2,3.2,5 
laktáció alatt kell megtermelnie a teheneknek, különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a borjak genetikája adta le-
hetőségeket maximálisan kiaknázzuk. Mindezek figyelembevétele mellett a Bábolna Takarmány munkatársai által kifejlesz-
tett GMO-mentes szarvasmarha takarmányozási program egyik legfontosabb célja az volt, hogy a borjúnevelés alatt olyan 
termelési eredményeket érjenek el takarmányaikkal (Crémo 24/20; Crémo Grain Mix), amelyek megfelelő mértékben tudják 
ellensúlyozni a GMO-mentes alapanyagok magasabb költségét. Másrészt a takarmányozási program kialakításánál felhasz-
nálták a Bonafarm Cégcsoport által előállított magyar eredetű extrahált szójadara és a Bábolna Takarmány saját fejlesztésű 
és gyártású bendővédett alapanyagok (SOYZIN és SOYZEX) által biztosított előnyt. Tehát az új fejlesztésű, magyar eredetű és 
GMO-mentes szarvasmarha takarmányok etetésével mind a költséghatékony, mind a teljesítményorientált borjúnevelés és 
tejtermelés megvalósítható, amely elengedhetetlen az állomány kiváló indulásához és a későbbi magas szintű termeléséhez. 
Ezt a termékekkel folytatott etetési kísérletek és a jelenleg is folyó piaci bevezetés sikerei mind igazolják.
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