
FARM INFO
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. időszakos megjelenésű szakmai kiadványa

2019. év 1. szám

Szarvasmarha

A generációváltás stratégiája 
Fókuszban a generációváltás  

– partnertalálkozó Kecskeméten
Egy jól működő nagykorú kapcsolat  

– Gyulai Agrár Zrt.
A keményítő helyettesítése nem tömeg- 

takarmány eredetű rostforrásokkal  
a tejelő tehenek takarmányadagjában

Közeli infravörös spektroszkópia



2 FARM INFO

 RólunK 

Kedves Partnerünk! 

Az idő megy tovább. Hányszor 
hallottuk vagy talán mondtuk is 
másoknak. Ma talán azt érez-
zük és tapasztaljuk, hogy az a 
bizonyos idő inkább rohan, mint 
megy. Felgyorsult világban élünk. 
A változások, amihez alkalmaz-
kodnunk kell, folyamatosan egy-
re gyorsabban következnek be.

A környezet változásaival a kap-
csolati formák is változnak. Nem 
csak személyek szerint, hanem 
az új generációk szokásaihoz 
igazodva ezek szintje, gyakorisá-
ga és mélysége is változik. Mint 
ahogy a gyermekek nevelését 
is el lehet olvasni sok könyvből 
– és gyakorló szülőként rájövünk, 
hogy van, amit nem lehet könyv-
ből megtanulni -, az életben a 
gyakorlati alkalmazások az iga-
zán nagy kihívások. Lehet álta-
lánosítani, de mindenki mégis 
egyedi igényekkel jelenik meg és 
van olyan is, ahol nincsenek sza-
bályok.

Elmúlt évben A Szakma Napja 
rendezvényünkön a generáció-

váltással foglalkoztunk. Jelen-
leg a partnereink 10 %-ánál már 
folyamatban van a vállalkozás 
átadása-átvétele. Nehéz külde-
tés előtt állnak az érintett cé-
gek, családok, hiszen ennek a 
kultúrája nincs meg Kelet-Euró-
pában. Még a nálunk fejlettebb 
üzleti örökséggel rendelkező or-
szágokban is a cégek  mintegy 
30%-a éli túl az első generáció 
váltást. Meglepően alacsony 
szám. A generációváltás egy-
szerre lehet lehetőség és veszély 
is. Sok esetben az alapítók szem-
szögéből vizsgáljuk a folyamatot, 
pedig ez is – mint általában az üz-
leti folyamatok – legalább kétol-
dalúak. A leköszönők részéről fel-
merül, hogy kompetens-e az utód 
a cég átvételére, a fiatalok részé-
ről pedig el kell dönteni, hogy 
vállalják-e ezt a feladatot, illetve, 
hogy valóban ebben akarnak-e 
kiteljesedni, vagy egészen más-
hol képzelik el a jövőjüket. Mind-
két fél nehéz helyzetben van, és 
döntésük súlyát sokáig kell majd 
cipelni, ha rosszul döntenek.

A történelem vizsgálatánál min-
dig tudunk olyan pontot találni, 
amire azt mondhatjuk, hogy az 
adott kor vagy birodalom sorsa 
megpecsételődött (jelentsen ez 
akár kudarcot vagy világsikert). 
Aki viszont abban a pillanatban 
él, nem tudja ezt száz százaléko-
san megítélni. Egyszerűen dönt, 
és alkalmazkodik a helyzethez, 
hiszen ez a biológiai kódunk. 

A generációváltások – bármi-
lyen módon is – bekövetkeznek. 
Éppen ezért fontos, hogy a ve-
zetés átadását tervezni kell, és 
tudatosan cselekedni. Segíteni 
fogja ezeket a folyamatokat a 
megváltozott gazdasági körül-

mények felgyorsult változása is. 

Az emberiség utolsó 500 éve 
többet hozott a teljesítményünk-
ben, mint az előző több ezer év. 
Ma a világ legsikeresebb cégei, 
mindössze néhány évesek. A 
jövő a biológiai és kémiai infor-
mációk matematikai algoritmu-
sokra írásában van. Nem elég a 
biológiai örökség, Darwin elmé-
lete viszont még mindig igaz: az 
marad fenn, aki jobban tud al-
kalmazkodni.

Az új nemzedékeknek kell ma-
tematikai statisztikát tanulni: 
mindegy, hogy közgazdász lesz 
vagy pszichológus.

Mi, a Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft. képviselői sem külön-
bözünk általánosságban. Mi sem 
tudjuk megmondani a biztos 
jövőt. De tudatosan készülünk 
a jövőre: több évre előre ter-
vezzük a stratégiánkat, beruhá-
zásainkat, menedzsmentünket. 
Kockázatos ez is, mint minden 
üzleti döntés. A jövőnkben vi-
szont meggyőződéssel hiszünk, 
és megteszünk mindent, hogy 
elérjük céljainkat. Mindez mit 
sem ér, ha Önök, mint partnere-
ink nem jönnek velünk. A gene-
rációváltás is egy üzleti kapcso-
lat – a bizalomra épül.

Kívánom Önöknek, hogy érjék 
el céljaikat 2019-ben is! Bízzunk 
egymásban!

Lajtos Lajos 
Értékesítési igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
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Az idei „Szakma Napja” partnertalálkozóra november 20-án került 
sor Kecskeméten. Az esemény témájául a generációváltást válasz-
tottuk, hiszen számos partnerünk családi vállalkozásként működik. 

A hazai családi vállalkozások 
jelentős részének problémát okoz 
a generációváltás. A sikeres műkö-
dés érdekében szükséges a tuda-
tos tervezés és szembe kell nézni 
azzal, hogy a cég és a világ is vál-
tozott az elmúlt években, évtize-
dekben. Különösen fontos kérdés, 
hogy a generációváltás milyen 
módon valósul meg a mezőgaz-
daságban. Az AgroStratéga kuta-
tása szerint a megkérdezettek 

88 %-nál nem történt meg a gaz-
daság átadás-átvétele az elmúlt 5 
évben. Fontos megjegyezni, hogy 
a válaszadók négyötöde tervezi a 
munkavégzést vagy még dolgozik 
a nyugdíjkorhatár elérése után is.

A rendezvényen a közönség 
három olyan nagyszerű előadó 
prezentációját hallgathatta-néz-
hette végig, akik szintén érintet-
tek a témában.

Kürti Tamás, a KÜRT Akadémia 
tulajdonosa, kiemelte a családi 
vállalkozások szerepét, melyek a 
nemzetgazdaság gerincét adják. 
Második generáció szemszögéből 
és a nemzetközi trendek alapján 
közelítette meg a témát.„Tanuló 
családok, agilis vállalkozások” 
című előadásában beszélt még a 
fenntartható irányítási struktú-
rákról és a családi alkotmány fon-
tosságáról is.

Fókuszban a generációváltás 
– partnertalálkozó Kecskeméten
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„Generációváltás: esély vagy 
veszély” frappáns címet válasz-
totta Szentirmay Péter, a Credit 
Management Group ügyvezetője. 
Előadásában történelmi és föld-
rajzi áttekintést nyújtott a családi 
vállalkozásokról. Elmondta, hogy 
az első tömeges generációváltás 
zajlik ma hazánkban és ez a válto-
zás egybeesik a digitális forrada-
lommal is és a staféta botot átvevő 
utódok egy teljesen új generációt 
képviselnek más nyelvezettel, 
kommunikációval, attitűddel.

Bárány László, a Master Good cég-
csoport alapító tulajdonosa „Gene-
rációváltás – avagy felkészülés egy 
változó világra” című előadásában 

kiemelte, hogy mennyire fontos az 
összhang, a következetesség és a 
közösen (szülő és az utódok által) 
lefektetett alapszabályok betar-
tása.  Elmondta, hogy jó mene-
dzser bárkiből válhat az iskolái 
elvégzése után, de jó tulajdonos 
csak az lehet, akit a család a maga 
értékrendje alapján évek, évtize-
dek alatt erre tudatosan felkészít. 
Mint szülő, tapasztalatait meg-
osztva, jó néhány tanáccsal látta 
el az alapítókat és nem titkolta el 
azt sem, hogy a generációváltás 
(még ha jól csinálják is) hosszú és 
fájdalmas folyamat.

A program zárásaként köszönetet 
mondtunk azon partnereinknek, 

akikkel generációkon át együtt-
működünk!
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A globális népesség-növekedés és az egyre szél-
sőségesebb környezeti feltételek következtében 
kialakult, fokozódó problémát jelentő élelmiszerellá-
tási helyzet megoldása napjaink egyik legsürgetőbb 
feladata. Az elkövetkezendő években még több ter-
ményt és takarmányt kell előállítani a világon, mint 
az ezt megelőző több száz évben eddig összesen. 

Olyan módszereket és eszközöket kell továbbá a 
termelés szolgálatába állítani, amelyekkel lehető-
ség nyílik korszerű termékek korszerű gyártástech-
nológiával történő előállítására, ezzel növelve a 
hatékonyságot és versenyképességet, amely által a 
cégek profitálni tudnak az ipar 4.0 vívmányaiból.

Közeli infravörös spektroszkópia 
– folyamatfelügyelő, támogató és analizáló 
technológia a minőségi  takarmánygyártás 
szolgálatában – I. rész
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. kiemelt feladatának tekinti, hogy kiváló minőségű ter-
mékekkel szolgálja ki Partnereit. Ehhez elengedhetetlen, hogy Takarmánykeverő üzemeinkbe 
kifogástalan minőségű alapanyagot engedjünk be illetve a takarmányreceptúrák összeállítását 
precíziós eszközökkel, a takarmánykomponensek táplálóanyag-tartalmának pontos ismereté-
ben, az állatok táplálóanyag-szükségletéhez maximálisan igazodva állítsuk össze. Mindezt a 
takarmánykeverő üzemeinkben működő, hálózatba kapcsolt NIRS (Near Infrared Reflectance 
Spectroscopy) készülékek teszik lehetővé.

A mezőgazdasági antibiotikum-felhasználással kapcsolatban az egyik leggyakoribb 
zavar forrása a preventív használat és a hozamfokozóként történő használat közötti 
különbségtétel. Ez a cikk megvilágítja az antibiotikumhasználat e két típusát, és egy-
ben megmagyarázza, hogy miért fontos figyelembe vennünk ezt a különbséget.
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A végtermék tulajdonságainak tervezéséhez nagy 
segítséget jelentenek a gyártást támogató folya-
matfelügyelő és analizáló technológiák (Process 
Analytical Technology, PAT), melyekkel a termelés 
költséghatékonyabbá tehető. A PAT lényege, hogy 
a már kifejlesztett gyártófolyamatunkra egy olyan 
robusztus szabályozási stratégiát alakítunk ki, amely 
megbízható mérőrendszereken alapul.

A NIRS egy olyan gyors és olcsó analitikai módszer, 
amellyel új távlatok nyíltak meg a takarmányágazat 
számára a folyamatszabályozás és minőségbiztosítás 
területén, objektív információs alapokra helyezve a 
döntéshozatalt. A méréstechnika előnyei az egysze-
rűség, az alacsony költség és az azonnali válasz. Az 
idő faktor csökkentése jelentős szerepet játszik a ter-
melőüzemekben a gyártási folyamatok hatékonysá-
gának növelésében. Emellett az állati takarmány iránt 
megnőtt mennyiségi és minőségi igények, az alap-
anyagokkal és a takarmánykeverékekkel szemben 
támasztott magas minőségi követelmények rámutat-
tak a hagyományos laboratóriumi, analitikai módsze-
rek tér- és időbeli, valamint anyagi korlátaira.

A fent említett lehetőségek kihasználására a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. takarmánykeverő 
üzemeiben (Nagyigmánd, Zalacséb, Újszász, Mohács, 
Dalmand, Pápa-Pálháza) az országban egyedülálló 
módon egymással hálózati összeköttetésben álló 
NIRS készülékeket üzemeltet, mely a felhasználók 
számára lehetőséget biztosít a mérési adatok gyors, 
földrajzi korlátok nélkül elérhetőségére, lehetővé 
téve ezáltal a takarmány alapanyagok táplálóanyag-
tartalmát érintő változások folyamatos monitorozá-
sát és ennek megfelelően a takarmány-receptúrák 
állandó precíz optimalizálását.

Takarmánygyártási folyamatunkban a minőség-
ellenőrzés és -biztosítás mind a beérkező alapanya-
gok átvételénél, mind a késztermékek kiszállítását 
megelőzően, kiemelt szerepet játszik. Ezzel a gyár-
tási folyamat input és output oldala is szabályozott, 
takarmánykeverő üzemeinkbe kizárólag olyan alap-
anyagokat engedünk be, melyeknek a minősége 
a szerződésben foglalt paramétereknek megfelel, 
hiszen ez az alapja annak, hogy Partnereinket kiváló 
minőségű termékekkel tudjuk kiszolgálni. A beérkező 
alapanyagokat szállítmányonként vizsgáljuk, már a 
kapuban néhány perc alatt döntést hozunk az adott 
tétel sorsáról.

Az eredmények megbízhatósága érdekében a kalib-
rációink folyamatos fejlesztés alatt állnak. A háló-
zatra kapcsolt NIRS készülékek által rögzített adatok 
bármikor visszakereshetőek és lekérdezhetőek.  Ez 
lehetővé teszi számunkra, hogy hazai termőhely-
ről származó alapanyagokra alapozott, saját lokális 
kalibrációs adatbázist építsünk. 

Oktatással biztosítjuk, hogy minőségellenőr Kollé-
gáink naprakész és azonnal alkalmazható tudással 
rendelkezzenek a készülékek üzemeltetésével kap-
csolatban. A megfelelő szaktudású munkaerő által, 
szabályozott körülmények között üzemeltetett, háló-
zatba kapcsolt, távolról is felügyelhető NIRS készü-
lékeink szolgáltatta eredmények segítségével a ter-
melési szint, a kiegészítő takarmányok mennyisége 
és a takarmányok összköltsége is könnyebben kal-
kulálható, ami a biztonságos, jó minőségű terméket 
előállító, hatékony termelést segíti.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. által gyártott 
több, mint 400 000 t takarmánynak köszönhetően 
kellő mennyiségű adattal rendelkezünk ahhoz, hogy 
a NIRS technológia adta lehetőségeket folyamatosan 
és naprakészen a takarmány előállítás és a minőség-
ellenőrzés szolgálatába állítsuk.

Tóth Szimonetta
NIR mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
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Egy jól működő, 
nagykorú kapcsolat
A Gyulai Agrár ZRt. szarvasmarha ágazati vezető-
jével beszélgettem a múltról, jelenről és a jövőbeli 
célokról.
A jogelőd 1967-ben alakult Köröstáj Mezőgazdasági 
Szövetkezet néven, három Szövetkezet egyesülésé-
vel. Az akkor megszokott szövetkezeti formában ter-
meltek. A kezdetekben 4300 hektáron gazdálkodva 
növénytermesztéssel és kertészettel foglalkoztak a 
körös deltában, az állattenyésztési ágazatban tejelő 
szarvasmarha- és baromfi volt, brojler csirketenyész-
tést végeztek. Ebben az időszakban 300 embert fog-
lalkoztatott a szövetkezet. Az 1980-as évek elején 
a rossz termelési eredmények miatt a brojler csirke 
nevelést befejezték. 1982-ben a tejtermelés fejlesz-
tése mellett tették le a voksot, a meglévő 250 db 
holstein-fríz tejhasznú állományhoz vásároltak jó 
genetikájú növendéküszőket és felfejlesztették az 
állományt 550 db-ra. A jó döntés meghozta a várt 
eredményt, fokozatosan tudták fejleszteni és bőví-
teni a szövetkezet méretét és vagyonát. 1983 végén 
és 1984 elején fejőházat építettek. 1985-ben egy 
belső etető utas ellető istállót építettek és hozzá 
kezdtek egy 192 férőhelyes pihenő bokszos, belső 
etető utas termelő istálló építéséhez. 

A rendszerváltás utáni időszakot jellemző szövet-
kezeti átalakulások a Köröstáj Mezőgazdasági Szö-
vetkezetnél 2000-ben következett be, ekkor alakult 
meg a Gyulai Agrár ZRt, mint a szövetkezet jogutódja. 
A társaság megerősödése után tovább folytatták a 
fejlesztéseket. 2003-ban új fejőházat építettek, ami 
a megemelkedett termelésnek és a kor elvárásainak 
megfelelő volt. A fejőházi beruházással egy időben a 
termelő istállókat is felújították és külső etető utakat 
építettek, mert az épületek fejlesztése mellett kor-
szerű gépeket és takarmánykiosztó kocsit is vásárol-
tak és ezekhez már a belső etető utas istállók nem 
feleltek meg. A fokozatos fejlesztéseknek köszön-
hetően tovább tudták növelni a tejtermelő szarvas-
marhák létszámát. 2007-től már 800 db holstein-fríz 
tejhasznú szarvasmarha áll termelésben. 

A földterületek sajnos folyamatosan csökkentek, 
napjainkban már csak 1800 hektáron gazdálkodnak. 
Ezeken a területeken a szarvasmarha telep abrakta-
karmány alapanyagait, a tejtermeléshez nélkülözhe-
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tetlen tömegtakarmányokat, illetve áru növényeket 
(szójabab, napraforgó, árukukorica) termelik meg. A 
terület fokozatos csökkenésével a növénytermesz-
tési ágazatban is rákényszerültek a géppark fejlesz-
tésére és követni a termesztési technológiák folya-
matos alakulását. 

A Köröstáj Mezőgazdasági Szövetkezet átalakulásá-
val egy időben a szarvasmarha telep takarmányo-
zásában is történt átalakulás. Az ezredfordulótól a 
Bábolna Takarmány Kft termékeivel végzik a takar-
mányozást. Az együttműködés kezdetétől a telep 
szaktanácsolását Éliás Dávid vezető szarvasmarha 
szaktanácsadó végzi. Ez egy jól működő „nagy-
korú” kapcsolat Dáviddal és a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft-vel is. A termékeink fejlesztése során 
mindig szívesen próbálják ki újításainkat és az új 
termékeket, mert bíznak Dávid tudásában, illetve 
a termékeink minőségében. A földterületükön 
megtermelt szemes takarmányok mellé komplett 
premixeket, koncentrátumokat, kiegészítőket és a 
SOYZIN saját előállítású termékünket vásárolják. Ez 
utóbbi egy GMO-mentes full-fat szója alapanyagból 
előállított bendővédett fehérje- és zsírforrás kérő-
dző állatok részére. A megtermelt és vásárolt ter-
mékekből a takarmánykeverőjükben készítik el a 
növendékek és termelő csoportok számára a tápo-
kat a javasolt felkeverések alapján. 

A takarmányozási irányelvek folyamatos fejlődését 
és a genetika előrehaladását követő takarmányo-
zásnak, a telepi menedzsment munkájának az ered-
ményei jól látszanak a telep termelésén. 2017-ben 
10133 kg-os átlagot értek el a standard laktációs tej-
termelésben, kiemelkedve környezetükből. A tejter-
melés mellett folyamatosan értékesítenek vemhes 
üszőket, az elmúlt 5-6 évben átlagosan 100 db-ot 
meghaladóan évente. A  telepen született bika bor-
jakat felhizlalják, nagy végsúlyban értékesítik őket.

A tejtermelés fejlődésének elengedhetetlen eleme 
volt a takarmány termesztés fejlődése. Ez rész-
ben azt jelenti, hogy évről-évre jobb minőséget 
(beltartalmat) érnek el. Ez elsősorban a betakarí-
tásban résztvevő géppark fejlesztésével (pl.: siló-
kombájn, pótkocsik, a zöldvonal gépei), valamint 
az emberi tényező javításával volt megvalósítható. 
Másrészt a korábbi hagyományosnak mondható 

kukorica szilázs és lucerna széna jellemezte takar-
mányozási szisztémáról is egyre inkább térnek át a 
szenázsok elterjedtebb használatára. Ezzel a nyári 
időben egyértelműen a széna etetett mennyisége 
csökken, az év folyamán pedig alacsonyabb a kuko-
rica szilázs aránya is az adagokban. A növendék 
nevelésben igen kis adagokban valósul meg a kuko-
rica szilázs etetése, a tehenek esetében a lucerna 
szenázs mellett próbálkoznak szudánifű, festulolium 
termesztésével, illetve különböző keverékek kipró-
bálásával is. A szenázs készítésnek kedvező hát-
tered ad, hogy a korábban egyedüli lehetőséget 
jelentő csomagolt bálás technológiát a silótér kapa-
citás bővítésével ki tudták egészíteni falközi terekbe 
betárolt takarmányokkal is. Az utóbbi egy-két év 
további újítása volt részükről a tehenekkel felete-
tett kukorica nagyobb részének fóliatömlőbe töl-
tése nedves darált kukorica formájában. Ez utóbbi 
takarmányt használják mind savazva, mind bizonyos 
tételeket baktérium kultúrával kezelt formában is.

Jelenleg 90 embernek ad munkalehetőséget a Gyu-
lai Agrár ZRt. A céget és azon belül a tehenészetet is 
érzékelhetően sújtja a mezőgazdaság egészét érintő 
munkaerő válság. Jövőbeli rövidtávú célok között 
szerepel a szárítóüzem korszerűsítése. Távlati céljaik 
között pedig egy fejőházi fejlesztés is, ami a megnö-
vekedett létszám és termelés következménye. 

Az előttük álló kitűzött célok eléréséhez sok sikert 
és további jó egészséget kívánunk Kónya Sándor 
cégvezetőnek, Fürj Antal ágazati vezetőnek és a 
Gyulai Agrár ZRt dolgozóinak.

Dudás György
területi képviselő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
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Takarmányozási megközelítés a metánkibocsátás 
csökkentésére
Ismert tény, hogy a kérődzők az üvegházhatást oko-
zó gázkibocsátáshoz metántermeléssel (CH4) járulnak 
hozzá (felböfögve és bélgázok formájában). Számos 
takarmányozási és gazdálkodási stratégia alkalma-
zására van lehetőség annak érdekében, hogy ezt a 
hatást minimalizáljuk. Korábbi kísérletek során már 
vizsgálták a növényi olajok és az olajos magvak 
használatát. Néhány mechanizmusról feltételez-
hető, hogy – a hozzáadott zsírkiegészítők hatására 
– hozzájárul a CH4 termelés csökkentéséhez, ideért-
ve a bendő csökkenő szervesanyag fermentációját, 
az acetát/propionát arány csökkenését, valamint a 
metanogénekre és protozoákra gyakorolt közvetlen 
gátló hatását. A kísérletek során azt is kimutatták, 
hogy a magasabb olajtartalom gyakran veszélyez-
teti a takarmányfelvételt és megváltoztatja a bendő 
mikrobiális összetételét is. A zsírforrások CH4 terme-
lésére gyakorolt hatását ugyanakkor nem ismerték. 
Azzal a ténnyel együtt, hogy a tej zsírsavösszetéte-
lének módosítása az ember számára előnyös lehet, 
finn kutatók egy csoportja úgy döntött, hogy meg-
vizsgálja az összes ilyen tényezőt.

4 különböző növényi olajat vizsgáltak norvég vörös 
tehenek esetében
A kutatócsoport arra volt kíváncsi, hogy erjesztett 
fűszilázs takarmányozás mellett alkalmas-e a zsírki-
egészítés, mint CH4 kibocsátást csökkentő stratégia, és 
egyúttal javítható-e a tej zsírsav összetétele. A vizsgá-
latban 4 különböző lánchosszúságú és telítettségű zsír-
kiegészítőt használtak és adtak 5 (bendő kanülökkel 
ellátott) norvég vörös tehénnek. A takarmány fűszilázs 
alapú TMR-ből állt, 60:40 arányban tejelő táppal kiegé-
szítve, amelyből a kontroll zsírkiegészítés nem, míg a 
kísérleti takarmányok szárazanyagra számítva 50 g/kg 
mirisztinsavat, repceolajat, sáfrányolajat vagy lenolajat 
tartalmaztak.

A szárazanyag-felvételre (DMI) és a tej összetevőire 
gyakorolt hatás
Kimutatták, hogy a mirisztinsavval történő etetés ered-
ményezte a legalacsonyabb szárazanyag felvételt, de 
a kontrollhoz képest a repceolajat tartalmazó kiegészí-
tés is csökkentette azt. A mirisztinsavval történő etetés 
csökkentette a tejhozamot, a tejbeltartalmi paramétere-
ket és a zsírtartalom szerint korrigált tejmennyiséget is. 
A növényi olajok nem befolyásolták a tej és a tej kom-

A fűszilázshoz adott növényi olajok 
csökkentik a metán kibocsátást
A fű alapú takarmányokhoz adagolt növényi olajok csökkenthetik a szarvasmarhák metánter-
melését és kedvező hatással vannak a tej bizonyos zsírsavaira.

 HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
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ponensek hozamát, viszont a lipidmentes kiegészítőhöz 
képest csökkent a tejfehérje koncentráció. A kezelések 
nem befolyásolták a bendő fermentációs tulajdonsága-
it, kivéve hogy a mirisztinsav, a repceolaj és a sáfrány-
olaj etetés következtében a lipidmentes kiegészítőhöz 
képest nőtt az ammónia-N koncentráció. A takarmány-
hoz adott zsírforrások csökkentik a kérődzők napi CH4 
kibocsátását, azonban ezzel együtt bizonyos mértékben 
alacsonyabb takarmányfelvételt eredményezhetnek. 
A lipidek módosítják a mikroflóra összetételét anélkül, 
hogy csökkentenék a baktériumok, archeák vagy a csil-
lós egysejtűek összmennyiségét. Az etetési kísérletek 
látszólag nem befolyásolták a szerves anyag, a rost és 

a bruttó energia teljes traktusbeli emészthetőségét. A 
kezelések nem befolyásolták a tej energiatartalmát az 
energia bevitel arányában, illetve a takarmányadag N 
tartalmának hasznosulását. Az összes lipidféle csök-
kentette a de novo zsírsav szintézist a tőgy mirigy-
hámjában. A növényi olajok növelték a tejzsír 18:0, 
cisz 18:1, transz- és egyszeresen telítetlen zsírsavainak 
arányát, és csökkentették a telített zsírsavak arányát a 
lipidmentes és a mirisztinsavas kiegészítőhöz viszonyít-
va. Mind a sáfrányolaj, mind a lenmagolaj növelte a tel-
jes többszörösen telítetlen zsírsav, az összes konjugált 
linolénsav, cisz-9, transz-11 konjugált linolsav arányát. A 
mirisztinsav etetése egyértelműen növelte a zsírsavak 
Δ9 deszaturációját.

Következtetés
Ezen eredmények alapján a kutatók szerint a növényi 
olajokkal kiegészített fűszilázs alapú étrend csökkenti a 
kérődzők metán kibocsátását és a tej telített zsírsav tar-
talmát, valamint növeli a telítetlen zsírsavak és az összes 
konjugált linolsav arányát, miközben nem befolyásolja 
az emészthetőséget, a bendőfermentációt, a bendőben 
lévő mikrobák mennyiségét, vagy a tejtermelést.

Forrás: Dairy Global 

A lipid kiegészítés hatása tejelő tehenek bendőjének metántermelésére fűszilázs alapú takarmányozás mellett. 
A metánkibocsátás mértéke különböző meghatározások alapján
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A keményítő helyettesítése nem tömeg-
takarmány eredetű rostforrásokkal 
a tejelő tehenek takarmányadagjában
BEVEZETÉS
A takarmány adagban felhasznált költséges szemes 
termény mennyiségének csökkentése megnövelheti a 
takarmányköltséggel csökkentett bevételt, és poten-
ciálisan lehetővé teszi a gabonaféléket egy nagyobb 
profittal járó felhasználásra. A takarmányban lévő ga-
bonakeményítő mennyiségének csökkentéséhez ha-
gyományosan a nem tömegtakarmány ereddetű rost-
forrásokat (NFFS) ajánlják, ugyanis monoszacharidokat 
(Miron et al., 2001) és olyan könnyen emészthető ros-
tokat tartalmaznak, amelyek fenntartják, vagy akár 
megnövelik a tejelő tehenek hozamát (Bradford és 
Mullins, 2012). Azt azonban vitatják, hogy milyen ha-
tással van a tejelő állatok termelékenységére az, ha a 
rostok mennyiségét a gabonaszemek NFFS-re történő 
cseréjével lecsökkentik.

A korábbi kutatások takarmányozási szempontból írták 
le azt, amikor NFFS-t adtak a tejelő marhák táplálékához. 
Firkins (1997) leírta az NFFS emésztésének kinetikáját, 
és meghatározta, hogy az NFFS-ből származó neutrális 

detergens rost (NDF) nagyobb mértékben járul hozzá a 
teljes emésztőtraktus NDF emészthetőségéhez, mint a 
takarmányból származó NDF. Mindezeken felül Firkins 
(1997) megállapította, hogy a keményítő NFFS-re való 
cseréje megnövelte a rostok emészthetőségét a kisebb 
mértékű negatív asszociációs hatás miatt. Nemrég 
Bradford és Mullins (2012) arra a következtetésre jutott, 
hogy amikor NFFS-re cseréltek egyes takarmányokat, 
a tehenek szárazanyag felvétele emelkedett, azonban 
az adag struktúrális hatékonysága csökkent. A szerzők 
megállapították, hogy a keményítő részleges NFFS-re 
való cseréje optimalizálhatja az állatok táplálóanyag 
felhasználását anélkül, hogy hátrányosan befolyásolná 
az állat egészségi állapotát.

Az 1982. és 2016. között publikált cikkek azt mutat-
ják, hogy a tejelő tehenek étrendjében a keményítőt 
főleg úgy cserélték ki, hogy a gabonamagvak ará-
nyát két- vagy többféle NFFS segítségével csökken-
tették le, illetve volt néhány tanulmány, amelyben 
a gabonamagvakat egyetlen NFFS-re cserélték ki. 

Válaszváltozó n1 Paraméter Becslés Standard 
hiba P-érték

Átlagos négy-
zetes gyökel-

térés
Szárazanyag-bevitel 
(kg/nap)

114 Tengelymetszet 19,152 0,9034 <0,0001 0,0292

Keményítő 1,105 0,3016 0,0005
Keményítő2 -0,077 0,0297 0,01

Tejhozam (kg/nap) 114 Tengelymetszet 31,869 1,1164 <0,0001 0,0261
Keményítő 0,339 0,0935 <0,0001

Tejzsír (%) 112 Tengelymetszet 3,942 0,0827 <0,0001 0,0388
Keményítő -0,047 0,0106 <0,0001

Tejzsír hozam 
(kg/nap)

103 Tengelymetszet 1,074 0,0724 <0,0001 0,0224

Keményítő 0,047 0,0213 0,03
Keményítő2 -0,005 0,0020 0,03

Tejfehérje (%) 116 Tengelymetszet 3,012 0,0437 <0,0001 0,0470
Keményítő 0,017 0,0053 0,003

Tejfehérje hozam 
(kg/nap)

107 Tengelymetszet 0,946 0,0368 <0,0001 0,0375

Keményítő 0,019 0,0044 0,0003
1 A megfigyelések száma
1. táblázat Lineáris és négyzetes regressziós egyenletek a különböző keményítő szintekre adott válaszok mérésére a szemesek 
nem tömegtakarmány eredetű rostforrásra való cseréjével.
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Ezért úgy döntöttünk, hogy összesítjük 39 lektorált 
cikk információanyagát, hogy metaanalízis techniká-
val (Sanchez-Duarte, 2017) kiértékeljük a csökkentett 
mennyiségben bevitt keményítő és a teljesítmény, a 
bendőfermentáció és a teljes emésztőrendszer táp-
anyagemésztése közötti összefüggést. Ezekben a ta-
nulmányokban a gabonakeményítőt felváltó NFFS közé 
tartozott a répaszelet, a szárított sörmaláta, a citruspép, 
a szárított gabonatörköly (DDGS), a takarmányliszt, a 
burgonyapép, a szójahéj, a búzakorpa és a búzaderce. 
Az adagok átlagos keményítő mennyisége 5,1 kg/nap 
volt, amely a 0,32 - 9,08 kg/napos tartományba esett. 
Az átlagos nyersfehérje (CP) és NDF bevitel 3,87 kg/
nap (0,90 - 5,29 kg/nap) és 7,35 kg/nap (2,42 - 13,82 kg/
nap) volt. A St-Pierre (2001) által javasolt metaanalízis 
módszertan szerint regressziós analízist végeztünk.

A TEJELŐ TEHENEK VIZSGÁLATA
A tejelő tehén vizsgálata magában foglalta a száraz-
anyag-felvételt, a tejtermelést, valamint a tejzsír és 
a tejfehérje koncentrációját és mennyiségét (1. táb-
lázat). A szárazanyag-felvétel négyzetesen reagált a 
keményítő felvétel növekedésére, a tejtermelés azon-
ban lineáris függést mutatott a keményítő felvétellel. 
A növekvő keményítő felvétel lineárisan csökkenti a 

tejzsír-koncentrációt, azonban lineárisan növeli a tej-
fehérje-koncentrációt. A tejzsír hozam négyzetesen 
aránylott, a tejfehérje mennyisége pedig lineárisan 
nőtt a növekvő keményítő bevitellel párhuzamosan. A 
tej alkotóelemeinek mennyiségi értékei a megnöveke-
dett tejtermelés és az adott tejbeltartalmi paraméter 
koncentrációjának szorzatából származtak.

Az 1. ábra grafikusan mutatja a keményítő bevitele és a 
termelési paraméterek közötti összefüggést. A maga-
sabb keményítő-bevitel azokra a tehenekre vonatko-
zott, amelyeket nagyobb mennyiségű gabonát tartal-
mazó takarmánnyal etettek (27,5% szemes mennyiség 
± 11,5% a szárazanyagban) összehasonlítva azokkal a 
tehenekkel, amelyeket NFFS-sel etettek (25,9% NFFS 
tartalom ± 11,5% a szárazanyagban). Látható, amint a 
keményítő bevitel emelkedett, a szárazanyag felvétel 
csökkent (1a. ábra), feltételezhetően a szubklinikai/
klinikai acidózis miatt (Oetzel, 2003). Fontos rámutat-
nunk arra, hogy a táplálékban a növekvő mennyiségű 
hozzáadott NFFS hogyan befolyásolta a termelési mu-
tatókat. Azok a tehenek mutatták a legalacsonyabb 
szárazanyag-beviteli (1a. ábra), tejtermelési (1b. ábra) 
és tejfehérje-koncentráció (1d) értékeket, amelyeket 
nagyobb NFFS tartalmú adagokkal takarmányoztak 

1. ábra A szárazanyag-felvétel (a), a tejtermelés (b), a tejzsír- (c) és a tejfehérje-koncentráció (d) változása a tejelő tehenek 
takarmányában lévő keményítő mennyiség növekedésének hatására. A megfigyeléseket a vizsgálatok véletlenszerű hatásához 
igazítottuk hozzá. A háromszögek a nem tömegtakarmány eredetű rostforrásokkal létrehozott adagokat [25,9 ± 11,5% a száraz-
anyaghoz viszonyítva (csökkentett keményítőt tartalmazó adag)], a körök pedig a gabonamagvakkal létrehozott adagokat[27,5 ± 
11,5% az eredeti takarmányban (nagy mennyiségű keményítőt tartalmazó étrend)] jelölik.
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a keményítő koncentrációjának csökkentése érdeké-
ben, viszont ez a takarmányadag megnövelte a tejzsír 
koncentrációját (1c. ábra). Alacsonyabb szárazanyag 
felvételt és tejhozamot figyeltek meg, amikor olyan 
NFFS forrásokat alkalmaztak, mint például nedves CGF 
(Staples et al., 1984), szójahéj és sörmaláta (Batajoo és 
Shaver, 1994), valamint DDGS-t  használtak a könnyen 
emészthető szénhidrátok helyett. A jelenlegi elem-
zésben lévő hatáshoz hasonlóan a szemes kukorica 
NFFS-re való cseréje megnövelte a tejzsír koncentrá-
cióját (Weiss, 2012). A keményítőnek a mikrobiális fe-
hérjeszintézisre gyakorolt pozitív hatását már alaposan 
dokumentálták (Herrera- Saldana et al., 1990; Clark et 
al., 1992). A nagy mennyiségű keményítőt elfogyasztó 
tehenek nagy mennyiségű mikrobiális fehérjét hoznak 
létre, amely hozzájárulhat a megnövekedett tejterme-
léshez és tejfehérje-koncentrációhoz.

BENDŐFERMENTÁCIÓ
A bendőfermentáció alakulását a keményítő meny-
nyiségére a 2. táblázat mutatja be. A megnövekedett 

keményítő bevitel nem befolyásolta a bendő pH-ját és 
NH3 koncentrációját, azonban a megnövekedett kemé-
nyítő-bevitel lineárisan csökkentette az összes illó zsír-
sav (VFA) mennyiségét, valamint az acetát-propionát 
arányt. A bendőben lévő acetát koncentráció ehhez 
hasonlóan lineárisan csökkent a növekvő keményí-
tő felvétellel. Ezzel ellentétben a növekvő keményí-
tő mennyisége lineárisan megnövelte a propionát, az 
izobutirát, az izovalerát és a valerát koncentrációját. Jól 
ismert, hogy a keményítő fermentációja megnöveli a 
propionát koncentrációját (Raun, 1961; Rémond et al., 
1995), azonban lecsökkenti az acetát koncentrációját 
a bendőben (Rémond et al., 1995; Gao és Oba, 2016). 
A megnövekedett propionát koncentráció valószínű, 
hogy hatással volt a szárazanyag felvételre, ugyanis a 
propionát a feltételezések szerint fontos szerepet játszik 
a takarmányfelvétel szabályozásában, a jóllakottság és 
az éhség befolyásolásán keresztül (Oba és Allen, 2003). 
A megnövekedett propionát, valerát és izobutirát meny-
nyiség magyarázatot adhat a jelenlegi metaanalízisben 
a tejtermelés növekedésére. Ezek a metabolitok a glü-

Válaszváltozó n1 Paraméter Becslés Standard 
hiba

P-érték Átlagos négyzetes 
gyökeltérés

pH 52 Tengelymetszet 6,299 0,0775 <0,0001 0,0373
Keményítő -0,009 0,0073 0,24

NH3 (mg/dl) 51 Tengelymetszet 12,220 1,7748 <0,0001 0,0735
Keményítő 0,026 0,1943 0,89

Összes illózsírsav 
(Mm)

79 Tengelymetszet 114,470 4,6885 <0,0001 0,0312

Keményítő -0,810 0,4629 0,09
Acetát (mol/100 mol) 83 Tengelymetszet 66,153 1,3566 <0,0001 0,0416

Keményítő -0,584 0,1430 0,0004
Propionát (mol/100 
mol)

83 Tengelymetszet 20,171 0,8907 <0,0001 0,0361

Keményítő 0,305 0,1187 0,01
Butirát (mol/100 mol) 83 Tengelymetszet 12,117 0,5307 <0,0001 0,0314

Keményítő -0,024 0,0663 0,72
Acetát:propionát 55 Tengelymetszet 3,296 0,1139 <0,0001 0,0631

Keményítő -0,049 0,0256 0,06
Izobutirát (mol/100 
mol)

57 Tengelymetszet 0,950 0,1723 <0,0001 0,0233

Keményítő 0,039 0,0178 0,03
Izovalerát (mol/100 
mol)

49 Tengelymetszet 1,059 0,1859 <0,0001 0,0335

Keményítő 0,050 0,0151 0,002
Valerát (mol/100 mol) 61 Tengelymetszet 1,875 0,2528 <0,0001 0,0352

Keményítő 0,104 0,0498 0,04
1 A megfigyelések száma
2. táblázat A bendőfermentáció különböző keményítő szintekre adott válaszainak lineáris regressziójának egyenletei a 
gabonamagvak részleges, nem tömegtakarmány eredetű rostforrásra való cseréje esetén.
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kóz nettó szintézisének glükogenetikus prekurzorai 
(Reynolds et al., 2003; Larsen és Kristensen, 2009), a 
glükóz pedig a laktóz, a tejtermelés fő meghatározó 
anyagának, szintéziséhez szükséges (Aschenbach et 
al., 2010).

A TELJES EMÉSZTŐRENDSZERBEN TÖRTÉNŐ 
TÁPANYAGEMÉSZTÉS
A keményítő felvétel és a teljes emésztőrendszerben 
történő tápanyagemésztés változói közötti viszonyt a 3. 
táblázat mutatja. A szárazanyag és a nyersfehérje (CP) 
emésztése négyzetesen aránylott a keményítő felvé-
telhez. Az NDF emésztése lineárisan csökkent a kemé-
nyítő bevitelének növekedésével. A keményítő bevitel 
alakulása, valamint a szerves anyag és a keményítő 
emésztése között nem figyeltünk meg összefüggést. A 
szárazanyag emészthetőségének négyzetes alakulása 
segít megmagyarázni a szárazanyag-bevitel alakulását 
a keményítő bevitel növekedése esetén. Annak ellené-
re, hogy számos NFFS-nek az NDF emészthetősége na-
gyon magas, ez a rost a csökkentett keményítő meny-
nyiséget tartalmazó adagok esetén hozzájárul a takar-
mányfelvétel korlátozásához, és hozzájárulhat az NFFS 
takarmányba keverése esetén a csökkenő sebességű 
takarmány passzázshoz. A nyers fehérje bevitel négy-
zetes alakulása részlegesen hozzájárult a tejtermelés 
növekedéséhez, amikor megnövelték a keményítő 
mennyiségét. A megnövekedett keményítőbevitel 
negatív hatása az NDF emészthetőségére jól ismert 
(Mertens and Loften, 1980), és abból ered, hogy a ben-
dőben a keményítő növekvő mennyiségével kialaku-
ló alacsony pH miatt lecsökken a fibrolitikus aktivitás 
(Hoover, 1986; Lechartier és Peyraud, 2011), noha eb-
ben a jelenlegi vizsgálatban nem tudtuk kimutatni a 
bendő pH-jában bekövetkező változásokat. Ezért a szá-
razanyag, a nyersfehérje és az NDF emészthetősége is 
segít megmagyarázni a keményítő NFFS-re való cseré-

jének hatását a tejelő tehenek szárazanyag felvételére, 
a tejtermelésére és a termelt tej összetételére.

KÖVETKEZTETÉSEK
Ez a metaanalízis azt mutatja, hogy a gabonamagvakból 
származó keményítő mennyiségének NFFS-re történő 
cserével való csökkentése jelentős mértékben befolyá-
solta a tehenek teljesítményét, a bendőfermentációt 
és a teljes emésztőrendszerben lejátszódó tápanyag-
emésztést. A keményítő bevitelének növelésével a 
szárazanyag-felvétel négyzetesen változott, míg a tej-
termelés és a tejfehérje-koncentráció lineárisan nőtt. 
A keményítő bevitel növekedésével azonban a tejzsír 
koncentráció csökkent. A tejzsír és a fehérje hozam 
rendre négyzetesen és lineárisan reagált a megnöve-
kedett tejtermelés és az adott tejbeltartalmi paraméter 
koncentráció növekedésének kombinációja hatására. Ez 
azt is mutatta, hogy az NFFS-t tartalmazó adaggal takar-
mányozott állatok szárazanyag-felvétele, tejtermelése 
és tejfehérje-koncentrációja alacsonyabb volt, mint a 
nagy mennyiségű gabonamagvat fogyasztó teheneké, 
azonban ezek az állatok magasabb tejzsír-koncentrációt 
hoztak létre. A szárazanyag-felvételt részlegesen ma-
gyarázza a szárazanyag emészthetőségének négyze-
tes hatása a megnövekedett keményítőbevitelre adott 
válaszként, míg az emelkedő tejtermelést a megnö-
vekedett keményítő bevitel hatására fellépő növekvő 
propionát, izobutirát, izovalerát, valerát és nyers fehérje 
emészthetőség magyarázta. Másrészről a tejzsír kon-
centrációt a megnövekedett keményítő bevitelre adott 
csökkenő NDF emészthetőség befolyásolhatja. Ezért a 
takarmány árai mellett figyelembe kell venni az ebben 
a metaanalízisban megfigyelt állatok teljesítmény mé-
réseit is, amikor NFFS-t szeretnénk használni a tehenek 
étrendjében lévő gabonamagvak kiváltására.

Forrás: Feedinfo

Válaszváltozó (%) n1 Paraméter Becslés Standard 
hiba

P-érték Átlagos négyzetes 
gyökeltérés

Szárazanyag 69 Tengelymetszet 63,059 1,8300 <0,0001 0,0779
Keményítő 1,648 0,6879 0,02
Keményítő2 -0,139 0,0651 0,04

Szerves anyag 60 Tengelymetszet 69,331 1,2163 <0,0001 0,0559
Keményítő 0,002 0,1636 0,98

Keményítő 45 Tengelymetszet 94,485 1,5167 <0,0001 0,0843
Keményítő -0,173 0,2157 0,43

Nyers fehérje 55 Tengelymetszet 61,657 2,3380 <0,0001 0,0368
Keményítő 2,286 0,8360 0,01
Keményítő2 -0,229 0,0770 0,005

NDF 63 Tengelymetszet 64,390 1,8187 <0,0001 0,0692
Keményítő -2,351 0,3737 <0,0001

1 A megfigyelések száma
3. táblázat A különböző keményítőbevitelre adott, a teljes emésztőrendszerben történő tápanyagemésztés válaszának lineáris és 
négyzetes regressziói a gabonamagvak nem tömegtakarmány eredetű rostforrásra való cseréje esetén.
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Az IFCN legújabb kiadványának egyik legfontosabb eredménye alapján mától 2030-ig 
a tej és tejtermékek globális keresletének növekedése háromszorosa lesz a jelen-
legi amerikai tejtermelésnek. A Tejipari Kutató Hálózat (Dairy Research Network, 
IFCN) megvitatta ezeket az eredményeket a 19. IFCN Tejipari Konferencián, melyet 
ezen a héten tartottak Írországban.

35%-kal többre lenne szükség 
Napjainkban mintegy 876 millió tonna tejet állítanak 
elő világszerte, Óceániával, az EU-val és Indiával az 
élvonalban. De mégis mennyivel több tejre lesz szük-
ség 2030-ban? Dr. Torsten Hemme, az IFCN ügyve-
zető igazgatója kijelentette: "Több tejre lesz szükség 
a piacon. A kereslet növekedése nem csak a világon 
élő emberek számának tudható be, a növekvő jólét 
és a világméretű tejtermék-fejlesztési beruházások 
miatt az egy főre jutó fogyasztás is növekedni fog.” 
Az IFCN alapítója hangsúlyozta, hogy a megnöveke-
dett keresletet nagy, globális tejkínálat fogja fedezni. 
A tejtermelő gazdaságok szerkezeti átalakulásának 
dinamikája nemzetközi szinten folytatódik, és inten-
zívebb gazdálkodási rendszereket vezetnek be. Dr. 
Hemme elmondta, hogy „az IFCN szerint 2030-ra nö-
vekedni fog a tejtermelés, valamint összesen 35%-
kal fog megnőni a kereslet."
Biotechnológia és big data
A konferencia kulcsfontosságú témája volt az új 
technológiák jövőbeli szerepe a tejtermelésben. A 
jövőben várható legjelentősebb fejlesztések a bio-
technológia és a big data. Robert Walker, az Alltech 
cég munkatársa megjegyezte: "Az új technológiák 
alapja az adatgyűjtés képessége. Gondoljunk csak 
a drónokra, a blokkláncokra, vagy a képelemzésre. 
A jobb technológia továbbá segíteni fogja az ada-
tok értelmezését, hatékonyabbá teszi a termelést 
és segít a források megőrzésében." Georg Kaufman 
a DSM-től hozzátette: "Ne felejtkezzünk meg a tej-
ágazat üvegházhatást okozó gázkibocsátásáról sem. 
Lehetőség van arra, hogy új technológiák révén csök-
kentsük ezeket.”

Időjárási anomáliák és gazdasági tényezők 
gátolják a növekedést.
A rövid távú IFCN perspektívák a világ tejtermelésé-
nek folyamatos növekedésére irányulnak. 2017-ben 

a világ tejtermelése közel 4% -kal nőtt, ami lénye-
gesen magasabb, mint a 2016-os növekedési szint. 
Ez a növekedés azonban 2018-ban jelentősen lelas-
sult. A 2018-as lassabb növekedés elsődleges okai 
az éghajlatváltozások Új-Zélandon, az EU-ban és 
Argentínában, valamint az Egyesült Államok tejter-
melőinek nehéz gazdasági helyzete. 2018 második 
felében az IFCN arra számít, hogy a kínálat és a ke-
reslet növekedése jobban összehangolt lesz. A várt 
világpiaci árszínvonal pedig 35-37 US $/100 kg, vagy 
30-32 €/100 kg, 6,4-6,7 NZ $/kg homogén és 15-16 
USD/cwt (US szövetkezetek együtt dolgozva) körül 
alakul majd.
 

Szerző: Muzaffar Yunusov, IFCN
Forrás: Dairy Global

IFCN: 2030-ra több tejre 
lesz szükség

 Hírek a nagyvilágból 
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Ritkán veszik figyelembe a 
szarvasmarhák zajokra adott 
termelési és viselkedési reak-
cióit. Milyen hatásai vannak, és 
hogyan lehet megelőzni azokat?
Az állattartási eljárások hangos 
zajt okozhatnak, különösen akkor, 
ha fémberendezést is működtet-
nek, vagy amikor sietve végzik 
a munkafolyamatokat. A zajfor-
rások lehetnek technikai eszkö-
zök, rutinszerű munkák (nyíló és 
záródó ajtók, karámok, mosók, 
kézikocsik, a dolgozók beszéde, 
takarmány adagolás), a mecha-
nikai szellőztetés és az állatok 
okozta egyéb alapzaj (mászás és 

a kerítések rágása). A repülőgé-
pek áthaladása a gazdaság felett 
szintén egy fontos zajforrás, mely 
befolyásolhatja a szarvasmarhák 
és más háziállatok takarmányfel-
vételét, növekedését vagy ter-
melését. Az ezen zajokra adott 
válasz súlyossága faj, csoport 
méret, csoport felépítés, nem, 
életkor, növényborítás, évszak 
és a géptől való távolság függvé-
nyében változó lehet.

A kolompok hatása
A haszonállatok zajnak való 
kitettségét potenciális stressz-
forrásként azonosították, mely 

jelen van nemcsak a tartás során, 
hanem szállításkor és a vágóhí-
don is. Az állatokat gyakran teszik 
ki akut zajszinteknek a vágóhida-
kon, melyet a szellőzőventilátorok 
és a működő berendezések okoz-
nak. A világ egyes részein a legelő 
teheneket gyakran több hónapra 
kolomppal szerelik fel, hogy a 
gazdák megtalálják az állataikat a 
széles legelőkön. Ezen esetekben 
az állatok hajlamosak kevesebb 
mozdulatot végrehajtani a fejük-
kel annak érdekében, hogy elke-
rüljék a zajkeltést. Emiatt csökken 
az evés és a kérődzés időtartama, 
mivel ezek a folyamatok fejmoz-

A zaj hatása a szarvasmarhák 
teljesítményére
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gást igényelnek. A táplálkozási idő csökkenése a 
legelő alacsonyabb kihasználtságához és az állatok 
alacsonyabb növekedési üteméhez vezet. Továbbá 
a kérődzési idő csökkenése a nyáltermelés csök-
kenését okozza, mely veszé-
lyeztetheti az állat egészsé-
gét, bendő-acidózis fokozott 
kockázatával jár. A kolomp 
viselése a vagosympathetic 
egyensúly megváltoztatá-
sához vezethet, amely egy 
állatjóléti mutató, amely 
lehetővé teszi a különböző 
gazdálkodási eljárások össze-
hasonlítását.

A zaj mérése és az elfogad-
ható zajszint
A fent említett források bár-
melyikével társított zajin-
tenzitást legjobban deci-
belben (dB) mérhetjük egy 
szonométer segítségével. 
A mérést különböző mate-
matikai egyenletekkel telje-
sítmény (kilowattban, kW), 
hatásfokvizsgálattal és más 
elektromechanikai tulajdon-
ságok alapján is végezhet-
jük a megfelelő eszközzel. 
Az utóbbi eljárást általában 
mezőgazdasági célokra nem 
alkalmazzák, különösen 
akkor nem, amikor a zaj külső 
forrásból származik ismeret-
len technikai paraméterekkel. 
A szarvasmarha tolerálhatja 
a mérsékelt zajt, és könnyen 
alkalmazkodik a 60-90 dB 
zajintenzitáshoz. Ezen felül 
azonban az állatokra súlyos 
következményei lehetnek a 
fent említett tényezőknek. 
Ugyanezen feltételek mel-
lett a szarvasmarha külön-
böző termelési paramétereire 
gyakorolt zajhatás változhat attól függően, hogy az 
állatok folyamatosan vagy időszakosan vannak-e 

kitéve a zajnak. Az utóbbi eset súlyosabban érinti az 
állatokat, mivel nem tudnak alkalmazkodni a zajhoz.

A zaj és a takarmányfelvétel
A gyakori zajkibocsátás befo-
lyásolhatja a mellékveseké-
reg szekréciós aktivitását. Ily 
módon az állatnak kevesebb 
motivációja van enni, mivel 
az emésztett takarmány las-
sabban halad, az előgyomor 
telítettsége, és az emésztett 
takarmánynak a vékonybélbe 
történő késleltetett bejutása 
hozzájárul a vártnál alacso-
nyabb testsúlygyarapodás-
hoz. A viselkedési változások 
szintén hozzájárulhatnak a 
csökkentett takarmányfelvé-
telhez. Ahogy arról korábban 
is szó esett, a kolomppal fel-
szerelt legelő tehenek hajla-
mosak a fejmozgások csök-
kentésére, hogy elkerüljék a 
zaj létrehozását, ezáltal csök-
kentve a lelegelt növények 
mennyiségét.

A zaj és az anyagcsere folya-
matok
A normál anyagcsere folyama-
tok során szabadgyökök, pél-
dául malondialdehid (MDA), 
szuperoxid-dismutáz (SOD) 
és glutation-peroxidáz (G-Px) 
keletkezik. A túlzott zaj mel-
lett azonban ezeknek a sza-
bad gyököknek a szintje olyan 
mértékben megnövekszik, 
hogy az antioxidáns enzim 
kapacitása kevés hozzá, hogy 
enyhítse hatásukat. Az ilyen 
termékek megnövekedett 
szintje okozhatja a többszörö-
sen telítetlen zsírsavak károso-
dását, ezek a lipidperoxidációs 

reakciókat más anyagcsere folyamatokhoz vezetik, 
amelyek mérgezőek lehetnek a sejt alkotóelemeire.

Tippek a zajszint csökkentésére

•	 Számos	 olyan	 stratégia	 létezik,	 amely	
segíthet a túlzott zaj szarvasmarhákra 
gyakorolt hatásainak enyhítésében.

•	 A	fűtési	és	szellőztetési	rendszereket	az	
általuk létrehozott zaj mennyisége alapján 
kell meg választani, és megfelelő karban-
tartással biztosítani kell, hogy azok haté-
konyan	és	minimális	zajjal	működjenek.

•	 Ahol	 elektromos	 generátorokat	 hasz-
nálnak a gazdaságban – akár energiafor-
rásaként, akár elektromos meghibásodás 
elleni védelem érdekében –, a lehető leg-
távolabb kell elhelyezni azokat az állatok-
tól. Minél nagyobb a távolság, annál kisebb 
az állatok teljesítményére és egészségére 
gyakorolt kedvezőtlen hatás. Ez a megol-
dás nem feltétlenül valósítható meg egy 
kis területen lévő gazdaságban, ebben az 
esetben a hangelnyelők vagy rezonáto-
rok telepítését kell fontolóra venni. Ebben 
képzett akusztikus szakember tud taná-
csot adni.

•	 Ha	lehetséges,	akkor	a	gazdaság	legyen	
távol mind a polgári, mind a katonai repü-
lőterektől, és a gyakran használt repülési 
útvonalaktól.	A	légi	jármű	zajproblémáiból	
eredő jogviták ritkán elegendőek a terme-
lésvesztés kompenzálására.

•	 Ahol	 a	 zajterhelés	 nem	 kerülhető	 el,	 a	
takarmány antioxidánsokkal (pl. vitami-
nokkal és bizonyos ásványi anyagokkal) 
történő kiegészítése segíthet a szabad 
gyökök termelésével és bizonyos káros 
anyagcsere-reakciókkal kapcsolatos prob-
lémák enyhítésében.
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A zaj hatása az endokrin rendszerre
Zaj okozta stressz esetén a mellékvese kisebb 
mennyiségű ciklikus adenozin-monofoszfátot 
(cAMP) termel, mely feltételezhetően enyhíti a 
káros reakciókat. Az is ismeretes, hogy a túlzott 
mértékű zaj növeli a glükokortikoidok termelé-
sét. A glükokortikoid az izomsejtekben a glikogén 
gyors lebomlását okozza, ami a pH csökkenését és a 
vágás utáni hőmérséklet csökkenést eredményezi, 
mindkét tényező felelős a sápadt, lágy, exudatív 
(PSE) húsért. Továbbá, a reprodukciós hormonok, 
mint például az ösztrogén és a progeszteron, rosz-
szul reagálnak az alacsonyan repülő repülőgépek 
által előidézett zajra.

A zaj és a szaporodás
A kiszáradáshoz és a hőstresszhez hasonlóan a 
krónikus zajterhelés (100 dB vagy magasabb) is 
befolyásolja a férfi nemi hormont, és változásokat 
idéz elő a reproduktív szervekben és mirigyekben. 
A zajterhelés a szérum kortikoszteroid növeke-
dését idézi elő, ami a tesztoszteron-koncentráció 
80%-os csökkenését okozza. Az alacsony tesz-
toszteron-termelés hátrányosan befolyásolja az 
ejakulátumok minőségét és a termékenységet. A 
tesztoszteronszint csökkenése szintén összefügg 
a spermiumszám jelentős csökkenésével a mellék-
herében. Ráadásul a mellékherében a spermiumok 
agglutinálódnak a zajnak való kitettség mellett, és 
az elhalt spermiumok száma is nő. Ezek a változá-
sok a legtöbb esetben visszafordíthatatlanok és a 
zaj okozta meddőség megmaradhat a hím állatok 
teljes reproduktív ciklusában. A zaj nőivarú állatok 
reproduktív funkcióira gyakorolt hatásait még nem 
állapították meg, de ezen a területen laboratóriumi 
állatokon végeztek vizsgálatokat. A petefészkek és 
a méh mérete jelentősen csökkent a nőstény pat-
kányokban, miután 110 dB zajkibocsátást végeztek 
5 percen keresztül, napi 15 alkalommal, 11 napon 
át, 375-500 Hz-en. Ilyen körülmények mellett az 
ivarzás a zajkibocsátás mellett is bekövetkezik. A 
vetélés gyakoriságának növekedését és a magzat 
felszívódását, illetve a magzat súlyának csökkené-
sét szintén megfigyelték. Csökkent a méh vérellá-
tása, gázcseréje és tápanyag cseréje a magzat és az 
anyaállat között. A patkányok szaporodási szokásait 
is befolyásolhatja, amikor zajterhelésnek vannak 
kitéve. Tanulmányok kimutatták, hogy a patkányok 

50-80 kHz-es, 80-90 dB-es expozíciója a párosodási 
időszak négy napja alatt 73,2% -kal csökkentette a 
termékenységet. A 4 napos időszak során naponta 
egy percig tartó 100 dB-es, 3-12 kHz-es expozí-
ció 70-80%-kal csökkentette a termékenységet. 
További kutatásra van szükség, hogy meghatároz-
hassuk milyen hatások figyelhetők meg zajos kör-
nyezetben tartott szarvasmarhák esetében.
 
A zaj és a tejtermelés
Egy vizsgálat során tejelő teheneket közvetle-
nül fejés előtt hirtelen zajnak tettek ki – 2 percen 
keresztül 10 másodpercenként felrobbantottak 
egy papírzacskót. Ez a tejtermelés azonnali felfüg-
gesztését eredményezte, valószínűleg a hirtelen 
zaj hatására megnövekedett adrenalin szint és a 
többi neuroendokrin profil megváltozása miatt. Ha 
ugyanazokat az állatokat hirtelen nagy intenzitású 
(110 dB) zajnak tesszük ki, például alacsonyan szálló 
repülőgép zajának fejési időben, csökken a tejkivá-
lasztási reflex hatékonysága. Ezzel romlik a fejés 
hatékonysága és  nő a rezídium tej mennyisége, a 
tejtermelés általános csökkenése megfigyelhető. 
Azonban gyakori feltevés, hogy a nagy intenzitású 
zaj hatására adott reakció valószínűleg nem ennyire 
negatív. Ezt az elméletet alátámasztja, hogy azok-
nak a tejelő teheneknek a termelése, melyeket 
olyan területen tartottak, ahol a gyakori (napi 4-5) 
hangrobbanásnak voltak kitéve hasonló hozamot 
produkáltak, mint a kontroll tehenek.

Nagy intenzitású zaj esetén a szomatikus sejtszám 
(SCC) növekszik, jelezve a tejtermelés csökkené-
sét, akár toxinok jelenléte miatt, akár a hámsej-
tek károsodása miatt. A megnövekedett sejtszám 
a tej tartósságát, ízét és más termékké, például a 
joghurttá vagy a sajttá való feldolgozhatóságát is 
befolyásolja. Szélsőséges esetekben, vagyis amikor 
a tej SCC értéke meghaladja a 400.000-et, az Euró-
pai Unió a tejet emberi fogyasztásra alkalmatlannak 
tekinti.

A zaj és az immunitás
A zajos környezetben tartott anyaállatok borjai 
kisebb csecsemőmiriggyel rendelkeznek a szülés 
után, valamint alacsonyabb a vérsavó IgG szint-
jük is, ami a másodlagos immunválasz károsodá-
sát jelzi. A prenatálisan stresszelt állatok humoralis 
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immunválaszuk jelentős romlását mutatták (a T-sej-
tek számának csökkenése és a fagocitózis aktivitás 
csökkenése). Ezen hatások általában eltérőek vol-
tak az egyes nemeknél, a nőivarú állatok általában 
jobban károsodtak, mint a hímek. A kortikoszteron 
megnövekedett felszabadulása miatt a heterofil/
lymphocyta arány (H:L) is emelkedett a magas zaj-
szint mellett. A magas H:L arányú állatok számos 
betegségben szenvednek, beleértve a májkáro-
sodást is. A zaj és az immunitás közötti kapcsola-
tot laboratóriumi állatok esetében vizsgálták már. 
További vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy 
megállapítsák van-e ilyen kapcsolat a szarvasmar-
hák és más háziállatok esetében is.

A zaj és az állati viselkedés
A következőkben néhány viselkedésbeli választ tár-
gyalunk, melyet magas zajszintű körülmények között 
figyeltek meg, ezért a stressz jelzésként kell őket 
értelmezni. A jobb gazdálkodási gyakorlat és a meg-
felelő védelem biztosítása érdekében:

•	 Az	 állatok	 szökkenhetnek	 egyet,	 amikor	 hirte-
len, hangos zajhatás (139–143 dB) éri őket, ezután 
csökkentik az aktivitásukat és összebújnak akár 30 
percre is.

•	 Mozdulatlanná	 dermednek,	majd	 később	 agresz-
szívvá válhatnak.

•	 Többet	 ürítenek,	 és	 csökkentik	 a	 társas	 és	 nem	
társas tevékenységeiket is (szaglászás, tisztálkodás, 
kúszás).

•	 Amikor	egy	repülőgép	152	m-rel	a	talajszint	felett	
elrepül, a szarvasmarha legalább 10 métert fut, majd 
egy percen belül folytatja szokásos tevékenységét.  
A váratlan, nagy intenzitású zaj, például az alacso-
nyan szálló repülőgépek (110 dB felett), a fejőház-
ban rossz hatással vannak az állatokra, azok rúgnak 
és dobognak. A szarvasmarha viselkedési reakcióját 
85–90 dB feletti zajküszöb váltja ki. Az ennél nagyobb 
zajok visszavonulást, mozdulatlanná dermedést vagy 
idegességet okoznak.

•	 A	fejőház	zajának	kitett	üszők	menekülési	választ	
adnak, összhangban a félelem okozta reakciókkal.

•	 Az	állatok	a	helikopter	okozta	zajra	reagálva	csök-
kentik a táplálkozásra fordított idejüket, a téli időszak-
ban a legérzékenyebbek a zavarásra (43%-os takar-
mányozási hatékonyság-csökkentést is okozhat).

•	 A	 legelő	 állatok	 gyakran	 zavartak	 lesznek	 és	
futásnak erednek a helikopterek okozta zajtól. Meg-
állapították azonban, hogy a helikopterek okozta zaj 
következtében az anyák nem hagyják magukra a bor-
jakat, és sem azonnal sem pedig hosszú távon nem 
befolyásolja a jólétüket.

•	 Megfigyelések	szerint	az	állatok	galoppozni	kezd-
tek, mikor gépek repültek el felettük. Intenzív reak-
ciók, véletlenszerű mozgások és harapás/rúgás is 
megfigyelhető volt.

Forrás: 
Dairy Global
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