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1. fejezet - A bendő szerepe a 
kérődző állatok takarmányozásában 

A kérődzők különleges helyet foglalnak el a növényevő állatok között. Ennek egyik oka, hogy terjedelmes 

előgyomraik révén képesek sok rostot tartalmazó növényi takarmányok hasznosítására, másrészt intermedier 

(közbülső) anyagforgalmuk során értékesíteni tudják a bendőben keletkezett illózsírsavakat. A bendő nagy 

térfogatának (szarvasmarhánál 150-200 liter, juhok esetében 20-25 liter) köszönhetően egyszerre nagy 

mennyiségű takarmányt képesek elfogyasztani. A takarmány rágása a takarmányfelvétel során felületes, alapos 

mechanikai felaprítására - miután a bendőben kellően felpuhult - a kérődzés során kerül sor. 

1. A bendő mikrobapopulációja 

Az elfogyasztott takarmánnyal a bendőbe jutó táplálóanyagok egy része a bendőben élő mikrobák működésének 

eredményeként lebomlik, átalakul. A legnagyobb átalakuláson a takarmány szénhidrátjai és a N-tartalmú 

anyagai esnek át. 

A bendőben élő mikrobiális ökoszisztéma mikrobái két csoportra, nevezetesen a baktériumokat magában foglaló 

mikroflórára és a protozoákból (infuzóriumokból) álló mikrofaunára oszthatók. A bendőben igen nagyszámú 

mikroba él, számuk 1 ml bendőtartalomban eléri a 109-1011csíraszámot. Ennek döntő részét a baktériumok teszik 

ki. Az újszülött borjú csökevényes előgyomrai, gyomra és bélcsatornája sterilek. A mikrobák az elfogyasztott 

tejjel, valamint a takarmánnyal jutnak be az emésztőcsőbe és szaporodnak el az említett mértékűre. A bendő 

mikrobapopulációja a bendő anatómiai és funkcionális fejlődésével párhuzamosan a növendékmarhák 3-4 

hónapos korára alakul ki. 

1.1. Mikroflóra 

A bendő mikroflóráját igen nagyszámú baktérium alkotja. Ismereteink szerint a bendőben 30 

baktériumcsaládnak mintegy 200 faja él. Ezeket aszerint, hogy milyen táplálóanyagot bontanak, illetve 

működésük eredményeként milyen anyagok keletkeznek, a következő csoportokba lehet sorolni: cellulóz-, 

hemicellulóz-, keményítő-, cukor-, szerves sav-, és fehérjebontó, továbbá tejsavat-, valamint metánt termelő 

baktériumok. A felsorolt csoportok baktériumfajainak számát, továbbá csiraszámát a bendőben alapvetően 

meghatározza az etetett takarmányadag összetétele és táplálóanyag tartalma. Ez a szoros kapcsolat magyarázza, 

hogy egy hirtelen, jelentősebb takarmányváltozás hatására miért borul fel az egyes baktérium csoportok közötti 

egyensúly, illetve, hogy miért csökken a baktériumszám akár több nagyságrenddel is (1. ábra). Mindez arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a kérődzők esetében változtatást a takarmányozásban csak fokozatosan, kellő 

átmenettel szabad végrehajtani. 

1.2. Mikrofauna 

A protozoák a baktériumoknál lényegesen kisebb számban (105/ml bendőfolyadék) vannak jelen a bendőben. 

Ugyanakkor a protozoák nagyobb méreteik (20-200 μm átmérő) következtében esetenként a bendő 

mikrobatömegének akár felét is adhatják. A protozoák többsége a csillósok (Ciliáták) rendjébe tartozik, de van 

közöttük kevés ostoros (Flagelláta) is. A csillósoknak két csoportja ismert, nevezetesen a Holotrich és az 

Entodiniomorf (Oligotrich) protozoák. A ciliáták nagyon érzékenyek a savas pH-ra, ha a bendőfolyadék pH-ja 

6-ra csökken, már nem szaporodnak. A protozoák nem nélkülözhetetlenek a bendőben. Ezt igazolja, hogy azok a 

borjak, amelyeknek a bendőjében elpusztítják az infuzóriumokat egészségesek maradnak. Ilyen esetben a kieső 

infuzórium mennyiségét a baktériumok pótolják. Protozoák hiányában a baktériumok keményítő bontó 

tevékenysége rosszabb. Megjegyzendő. hogy a defaunizálással végzett kísérletek tapasztalatai 

ellentmondásosak. 

A protozoák a bendőfolyadékban oldott táplálóanyagokat hasznosítják, de képesek takarmányrészecskéket és 

elpusztult baktériumokat is bekebelezni és enzimjeikkel megemészteni. Egyes holotrich infuzóriumok 

rendelkeznek nádcukrot, maltózt és cellobiózt bontó enzimekkel, továbbá α-amilázzal is. Az oligotrichek jól 

bontják a különböző keményítőféléket, jelentős mennyiségű keményítőt tudnak felvenni és az emésztőcső 

posztruminális részébe eljuttatni, megvédve ezzel a keményítőt a baktériumos lebontástól, ami fontos az állatok 

glükózellátása szempontjából. Az oligotrichek képesek kisebb mértékben cellulózt is bontani. 
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A protozoák proteolitikus aktivitással is rendelkeznek, képesek fehérjéket energiaforrásul felhasználni. 

2. Bendőfermentáció 

2.1. A szénhidrátok lebontása a bendőben 

A baktériumok a szaporodásukhoz szükséges energiát a takarmány szénhidrátjainak lebontásával nyerik. 

Ilyenkor szerves savak (főleg ecetsav, propionsav, vajsav, valeriánsav, tejsav) keletkeznek, miközben a 

felszabaduló energiát a baktériumok ATP formájában hasznosítják (2. ábra). Egy 600 kg-os tehén bendőjében 

naponta 3-5 kg szerves sav képződik, amelynek a takarmány szénhidrát összetételétől függően 50-70%-a 

ecetsav, 15-30%-a propionsav, 10-15%-a vajsav, 2-5%-a pedig valerián,-illetve kapronsav. 

A bendőfermentáció során képződő illózsírsavak fontos szerepet töltenek be a kérődzők közbülső 

anyagforgalmában. Fontosságukat igazolja, hogy a kérődzők energiaellátása mintegy 70-80%-ban a bendő 

illózsírsavaira alapozódik. Közülük a propionsav alakul át legjobb energetikai hatékonysággal ATP-vé. Az 

energiaellátásban betöltött szerepük mellett a zsírsavak részt vesznek a tej táplálóanyagainak képzésében is. Ez 

utóbbi feladatukról a későbbiekben még szólunk. 

Amikor a takarmány sok rostot tartalmaz, a rost fő komponensét képző cellulóz lassan és egyenletesen erjed 

(bomlik le), amelynek során sok ecetsav keletkezik. Ez a tejzsír termelés szempontjából kedvező, ugyanis a 

tejzsírnak mintegy 65%-a a bendőben termelődő illózsírsavakból - elsősorban az ecetsavból szintetizálódik. 

Sok oldható szénhidrátot tartalmazó takarmányok (melasz, répa) etetésekor gyors erjedés zajlik le a bendőben, 

amelynek során a bendőfolyadékban az ecetsav rovására megnő a vajsav mennyisége. A gyors erjedés 

eredményeként a pH akár 5 alá is csökkenhet a bendőben, ami a protozoák elpusztulását okozza. Az intenzív 

erjedés során a szubsztrát gyorsan elfogy, aminek következtében a bendőfolyadék pH-ja a két etetés közötti 

időben széles határok között ingadozik, ami kedvezőtlen a bendőerjedés szempontjából. A sok keményítőt 

tartalmazó abrakfélék etetésekor a propionsav szint növekedése következik be a bendőfolyadékban, de a sok 

keményítő kedvez a tejsavtermelő baktériumok működésének is. Amennyiben a nagyobb abrakhoz fokozatosan 

szoktattuk hozzá az állatokat, van idő a tejsavat lebontó baktériumok elszaporodásához. Ha viszont kellő 

átmenet nélkül jutnak nagy abrakadaghoz az állatok, az elegendő számú tejsavat lebontó baktérium hiányában a 

tejsav 4,5 alá csökkenti a bendőfolyadék pH-ját, amely környezetben csak a savtűrő, tejsavat termelő 

lactobacillusok és streptococcusok tudnak szaporodni és fermentálni. A képződő nagy mennyiségű tejsav 

laktacidózis kialakulásához vezet. 

Amikor a takarmányadag elegendő szálastakarmányt tartalmaz, helyes benne a szálastakarmáyok és az abrak 

aránya, akkor a bendőfolyadék ecetsav:propionsav aránya 3:1, ami tejtermelés esetén ideálisnak tekinthető, mert 

elegendő ecetsav áll rendelkezésre a tejzsír termeléshez. Az abrakadag növelése, valamint a szálastakarmány 

hányad csökkenése megváltoztatja a bendőerjedés jellegét, ami a propionsav termelés növekedését és az ecetsav 

részarányának csökkenését eredményezi. A szűkülő ecetsav: propionsav arány a fehérjeszintézisnek (a 

hústermelésnek) kedvező, tejelő tehenek esetében viszont a tej zsírtartalmának csökkenéséhez vezet. A 

propionsav termelés növekedése előnyös a laktóz előállítás szempontjából, ugyanis fontos prekurzora a 

glükoneogenezis keretében folyó glükózszintézisnek. 

A bendőfermentáció során az illózsírsavak mellett metán is keletkezik, amit a metántermelő baktériumok 

állítanak elő. A metán nagy energiatartalmú (39,57 kJ/l) terméke a bendőerjedésnek, ami jelentős 

energiaveszteséget okoz az állat számára, hiszen a metántermelés kapcsán veszendőbe menő energia eléri a 

takarmány bruttó energia-tartalmának mintegy 8%-át. A metán emellett még a környezetet terhelő gáznak is 

minősül, amely növeli az üvegház hatású gázok mennyiségét, bár ez utóbbi hatását gyakran eltúlozzák. A metán 

okozta energiaveszteséget metán inhibitorokkal igyekeznek csökkenteni. 

A vízben oldható mono- és diszacharidok teljes egészében elerjednek a bendőfermentáció során. Lebontásuk 

gyorsan megtörténik. A keményítő nem oldódik vízben, de képes vizet felvenni, aminek hatására megduzzad és 

ennek folytán a baktériumok meg tudnak tapadni a felületén. A különböző növények keményítőjének eltérő 

szerkezeti felépítése következtében az egyes takarmányok keményítője eltérő mértékben bomlik le a bendőben. 

Így pl. a gabonamagvak közül az árpa, búza és a rozs keményítője gyakorlatilag teljes egészében elerjed a 

bendőben, míg a kukorica keményítőjének mintegy 15-20%-a, a köles és a cirok keményítőjének pedig 25-30%-

a elkerüli a bendőemésztést. Ennek a ténynek az állatok - elsősorban a tehenek - glükózellátásban van 

jelentősége. 
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A cellulóz lebontását a bendőben tíznél is több, egymás tevékenységét kiegészítő cellulózbontó baktérium, 

valamint néhány protozoa faj végzi. A cellulóz lebontása több lépcsőben történik meg. A folyamat az 1,4-β-

glükozidáz enzim tevékenységével indul, mely extracelluláris celluláz enzim először kisebb egységekre tördeli a 

cellulózláncot. Egy következő lépcsőben ezekből a lánctöredékekből ugyancsak enzimhatásra cellobióz 

képződik, amit egy következő folyamatban a cellobiáz enzim bont le glükózzá. A cellulóz mikrobiális lebontását 

a liginintartalom jelentős mértékben befolyásolja. A lignin ugyanis ún. lignocellulóz kötéseket képez a 

cellulózzal és a sok ilyen kötést tartalmazó rostot a bendőmikrobák csak kisebb mértékben tudják lebontani. 

A takarmány rosttartalma átlagosan mintegy 40-60%-os mértékben bomlik le a bendőben. A nagy szórás 

mindenekelőtt a rost eltérő összetételével - elsősorban lignintartalmával - áll összefüggésben, de befolyást 

gyakorol a rost bendőbeli lebonthatóságára a mikrobák energia- és N-ellátottsága, a takarmány bendőben 

tartózkodásának ideje is, mely utóbbit önmagában is több tényező (pl. a takarmányozás intenzitása, a takarmány 

aprítottságának mértéke) határozza meg. A baktériumok energiaellátását illetően megjegyezzük, hogy sok 

könnyen lebontható szénhidrát jelenléte egy szinten túl, mint konkurens energiaforrás már csökkenti a rostos 

anyagok lebontást. 

A sejtfal másik komponensét, a hemicellulózt, részben a hemicellulózbontó baktériumok bontják le, de képes 

hemicellulózt lebontani a cellulózbontó baktériumok egy része is, és tud hemicelulózt bontani néhány protozoa 

faj (oligotrichek) is. A hemicellolóz nem képez kötést a ligninnel, ezért bendőbeli lebonthatósága jobb (50-70%) 

a cellulózénál. 

A növények egy részének rostjában pektin is található. A pektin is megduzzad a víz hatására, ami segít abban, 

hogy a pektinbontó baktériumok pektináz enzime, továbbá egyes infuzórium fajok a pektint galakturonsav 

monomerekre bontsák. 

2.2. A zsírok lebontása a bendőben 

A takarmánnyal egyszerű és összetett gliceridek egyaránt kerülnek a bendőbe, a szálastakarmányok ugyanis 

összetett zsírokat (galaktolipideket és foszfolipideket), a magvak pedig egyszerű zsírokat tartalmaznak. A 

zöldtakarmányok leveleiben található, a fotoszintézist végző kloroplasztok viszonylag nagy zsírtartalmának 

köszönhetően a fiatal zöldtakarmányok szárazanyaga mintegy 10% zsírt tartalmaz, mely zsírnak 60-70%-át 

galaktolipid, 20-30%-át pedig foszfolipid tesz ki. Ezek zsírsavainak nagyobbik hányada linolénsav, kisebb 

részük pedig linolsav. 

A takarmánnyal a bendőbe jutó lipideket a bendőmikrobák először hidrolizálják, majd hidrogénezés útján telítik. 

A zöldtakarmányok rövidebb ideig tartózkodnak a bendőben, ezért velük több telítetlen zsírsav kerül az 

emésztőcső posztruminális szakaszába, mint a szénával, ami magyarázza hagyományos takarmányozás esetén a 

nyáron és télen termelt tej zsírsavösszetételének különbözőségét. 

A bendőbaktériumok nemcsak fehérjét, hanem zsírt is szintetizálnak, ezért a bakteriális biomassza 9-10% zsírt 

tartalmaz. Ebben telítetlen zsírsav nem található. Ugyanakkor a protozoák zsírjában 10-20%-nyi linosavat 

találtak, ami feltehetően a kloroplasztok bekebelezéséből származik. 

2.3. A bendő nitrogénforgalma 

A kérődzők előgyomraira az ott élő mikrobák működésének eredményeként élénk N-forgalom a jellemző. 

Ennek során az előgyomrokban egyszerre mennek végbe a fehérjét lebontó és a fehérjét felépítő folyamatok. Az 

állatok fehérjeellátása ezeknek a folyamatoknak a mérlegétől függően alakul. A takarmánnyal a bendőbe kerülő 

fehérjének átlagosan mintegy 70%-a lebomlik a bendőben, majd az ebből származó aminosavak, illetve NH3 az 

ott uralkodó körülményektől (elsősorban a mikrobák energiaellátásától) függően kisebb-nagyobb 

hatékonysággal mikrobafehérjévé alakul és ebben a formában vesz részt az állatok fehérjeellátásában. 

2.3.1. Fehérjelebomlás (proteolízis) a bendőben 

A bendőmikrobák mintegy 25-30%-a rendelkezik proteolitikus aktivitással, azaz képes a bendőbe jutó fehérjék 

lebontására. Amint korábban már említésre került, képesek a fehérjék lebontására a protozoák is. A baktériumok 

extra-, és intracelluláris proteáz és polipeptidáz enzimekkel egyaránt rendelkeznek. A baktériumok a 

sejtfelületen megkötik a peptideket, majd aminosavakat hasítanak le a róluk. Ezt követően a szabaddá vált 

aminosavak és a maradék peptidek bejutnak a baktériumsejtbe és a peptidlánc lebontása enzimekkel ott 

folytatódik. A protozoák csak sejten belüli enzimekkel rendelkeznek. A fehérjelebontás pH optimuma 6 és 7 

között van, azaz olyan tartományban, amely a bendőre legtöbbször jellemző. A bendő mikrobái a különböző 
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takarmányok fehérjéjét eltérő mértékben tudják lebontani. A fehérjék bendőbeli lebontását több tényező 

befolyásolja. Így függ a lebonthatóság a fehérje szerkezetétől, aminosav összetételétől. A fibrilláris típusú 

fehérjék bendőbeli lebonthatósága kisebb a globuláris fehérjékénél. A diszulfid kötéseket, ciklikus aminosavakat 

tartalmazó fehérjék degradabilitása ugyancsak kisebb. A több lizint, aszparaginsavat, arginint és prolint 

tartalmazó fehérjék viszont nagyobb mértékben bomlanak le a bendőben. A tehenek laktációs termelésének 

növekedésével megnőtt a fehérjék bendőbeli lebomlásának jelentősége. Erről további ismeretek a 7.1. fejezetben 

találhatók. 

A fehérjelebontás során keletkező aminosavak felhasználódhatnak mikrobafehérje szintézis céljára. Ellenkező 

esetben az aminosavak dezaminálódnak, az NH3 pedig kijut a bendőfolyadékba. A dezaminálás során az 

aminosavak NH3-vá és α-ketosavakká alakulnak át. A folyamat pH optimuma 6-7 között van, azaz megegyezik a 

proteolízis optimumával, azonban a dezaminálás lassúbb folyamat a protolízisnél. 

A különböző aminosavak lebomlásának sebessége igen különböző. Egyes aminosavak (aszparaginsav, 

glutaminsav, arginin, prolin, alanin) gyorsan dezaminálódnak, míg más aminosavak (metionin, cisztin, glicin) 

lebomlása lassúbb folyamat. 

A bendőfolyadék NH3-tartalma több tényezőtől (az etetett fehérje bendőbeli lebonthatósága, az etetett fehérje 

mennyisége, a takarmány bendőben tartózkodásának ideje) függően széles határok között ingadozhat (2-20 

mmol/l). A bendőfolyadékból az NH3 diffúzió útján felszívódik, majd a májba jut, ahol az ornitinciklus 

keretében karbamiddá alakul. A karbamid egy része - amely mennyiség az állatok N-ellátottságától függ - a 

vizelettel elhagyja a szervezetet, míg a májban keletkezett karbamid másik része a rumino-hepatikus 

körfolyamat útján visszakerül a bendőbe (3. ábra). A karbamid recirkulációja két úton mehet végbe, nevezetesen 

karbamid juthat vissza a bendőbe a nyállal, valamint a bendő falán át történő kiválasztódással. A nyál útján csak 

nagyon kevés karbamid kerül vissza a bendőbe, a bendő falán át visszajutó karbamid nitrogénje az állatok 

fehérje-ellátottságától függően viszont a mikrobafehérje nitrogén tartalmának akár 20-40%-a is lehet. A rumino-

hepatikus körforgás tehát élettanilag fontos folyamat a kérődzők számára, mert olyan takarmányozási 

körülmények esetén jut általa nitrogén a bendőbe, amikor a mikrobiális fehérjeszintézist N-hiány limitálja. 

2.3.2. Mikrobiális fehérjeszintézis 

A mikrobiális fehérjeszintézis lényeges a kérődzők fehérje-ellátása szempontjából. A tehén esetében pl. a 

fehérjeigény nagyobb részét - a tejtermeléstől függően 55-75%-át - a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje 

fedezi. A bendőbaktériumokat abból a szempontból, hogy szaporodásukhoz milyen N-forrást használnak fel, 

három csoportra osztjuk. Mintegy egyharmaduk obligát NH3-hasznosító, azaz fehérje-állományuk felépítéséhez 

ezek csak ammóniát tudnak felhasználni. A cellulózbontó baktériumok zöme ebbe a csoportba tartozik. A 

bendőbaktériumok egy másik csoportja - mintegy fele - NH3-ból és aminosavból egyaránt képes fehérjét 

szintetizálni. Az ide tartozó baktériumok tehát fakultatív ammónia hasznosítók. A bendőflóra fennmaradó közel 

20%-ának az NH3 mellett aminosavakra is szükségük van, mert az életműködésükhöz szükséges elágazó, hosszú 

szénláncú zsírsavakat csak egyes aminosavakból tudják előállítani. 

A bendőbaktériumoknak fehérjeszintézisükhöz a nitrogénen kívül energiára, ásványi anyagokra (főleg foszforra 

és kénre), továbbá az aminosavak szintéziséhez szükséges szénláncot szolgáltató szerves vegyületekre van 

szükségük. Az aminosavak szintézise során fontos szerepet tölt be a glutaminsav, amely aminosav az α-

ketoglutársavból a glutaminsav-dehidrogenáz enzim közreműködésével egy NH3 felvételével képződik . A 

glutaminsav központi szerepet játszik az aminocsoportok felvételében, tárolásában és továbbadásában, ugyanis 

az NH3 csoportot transzaminázok viszik át róla más vegyületekre (pl. ketosavakra) további aminosavak 

előállítására. 

A fehérjeszintézis energiaigényes folyamat. Ugyanakkor a szénhidrátok bendőben lejátszódó anareob 

erjedésének energianyeresége jóval kisebb, mint amikor a glükóz oxigén jelenlétében bomlik le. Amíg ugyanis 

az aerob glikolízis során és a hozzá kapcsolódó citrátkörben a glükóz teljes lebontásakor 38 mol ATP képződik, 

az anaerob glikolízis energianyeresége 1 mol glükóz erjedésekor mindössze 2 mol ATP. Ezzel magyarázható, 

hogy a mikrobafehérje szintézist leginkább a rendelkezésre álló energia mennyisége limitálja. 

Angol és francia in vitro vizsgálatok eredményei szerint 1000 g emészthető szerves anyag (DOM) lebomlása 

187 g mikrobafehérje képződéséhez szolgáltat energiát. Ezzel az értékkel jó összhangban van a hazai 

metabolizálható fehérje rendszernek az az álláspontja, hogy 1000 g fermentálható szerves anyag (FOM) 160 g 

mikrobafehérje szintézisének energia igényét fedezi. A FOM ugyanis a DOM-nál kevesebb energiát foglal 

magában, hiszen a FOM-ban nem foglaltatik benne a bendőemésztést elkerülő fehérje (UDP), a zsír, a bypass 

keményítő és a fermentációs termékek (a silózott takarmányok szerves savainak) energiája. 
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A bakteriális biomassza nyersfehérje-tartalma 53-55%. Ezen belül a mikrobafehérje aminosav-tartalma 80%, a 

fehérjeként nem hasznosítható nukleinsavak és egyéb N-tartalmú anyagok (murmonsav, glükózamin) 

mennyisége mintegy 20%-ot tesz ki. A mikrobafehérjének jó - mintegy 80% - az emészthetősége. A protozoa 

fehérje emészthetősége kismértékben meghaladja a baktériumfehérjéét. 

A mikrobafehérjét aminosav összetétele alapján közel teljesértékű fehérjének tekintjük, amely a legtöbb 

aminosav tekintetében fedezi a tej- és hústermelés aminosav szükségletét (1. táblázat). A mikrobafehérje 

megfelelően komplettálja a növényi fehérjék aminosav garnitúráját. Az artériás és a vénás vér aminosav 

összetételének összehasonlítása alapján arra lehet következtetni, hogy tejelő tehenek esetében a metionin 

limitálhatja a tejtermelést. Ezt a nagy tejhozamú tehenekkel végzett védett (bypass) metionin kiegészítési 

kísérletek eredményei is igazolják. A juhok gyapjútermelését ugyancsak a kéntartalmú aminosavak limitálják (1. 

táblázat). 

Az eddigiekből egyértelműen következik, hogy a bendőben zajló mikrobiális fehérjeszintézis egyik 

legfontosabb alapanyaga az ammónia. Minthogy ennek az ammóniának egy része a rumino-hepatikus 

körfolyamattal a bendőbe jutó karbamidból származik, adott a lehetősége annak, hogy a mikrobafehérje 

szintézishez szükséges NH3 egy részét a takarmányhoz adagolt karbamiddal, vagy valamilyen más NPN 

anyaggal (pl. ammónium-szulfát, ammónium-laktát, stb.) fedezzük. Az NPN (nem fehérje nitrogén) anyagok 

fehérjeforrásként való felhasználásának alapfeltétele, hogy a mikrobiális fehérjetermelést a lebontható fehérje 

mennyisége korlátozza. A gyakorlat nagy nitrogén-tartalmából (46,5%) következően leginkább a karbamidot 

alkalmazza erre a célra. Ahhoz, hogy a karbamid nitrogénjének minél nagyobb része használódjon fel 

mikrobafehérje képzésére, több előfeltételt kell megteremtenünk. Ilyenek a bendőbaktériumok megfelelő 

energiaellátása, a karbamid bendőbeli hidrolízisének egyenletessé tétele, valamint a mikrobák kielégítő 

kénellátása. Amennyiben megfelelő a takarmányban a könnyen (gyorsan), közepesen és lassabban lebontható 

szénhidrátok aránya, a N:S aránya 10:1-nél nem tágabb a takarmányban, a karbamid nitrogénjének mintegy 

80%-os hasznosulásával számolhatunk. A karbamid biztonságos etetésének fontos feltétele dózisának helyes 

megállapítása. Amennyiben naponta két alkalommal etetünk, napi adagja retard karbamidból se haladja meg 100 

kg testsúlyra a 30 g-ot. Többszöri etetés esetén ez az adag valamelyest növekedhet. A napi karbamid adag 

megállapításakor ne csak a karbamid mérgezés elkerülése legyen az egyetlen cél, hanem törekedjünk a karbamid 

nitrogénjének jó hasznosítására is. Fontos, hogy a karbamidhoz fokozatosan, 8-10 napos átmenettel szoktassuk 

az állatokat. 
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2. fejezet - A kérődzők 
takarmányfelvétele 

1. A takarmányfelvétel szabályozása 

A takarmányfelvétel folyamatát a hipotalamuszban elhelyezkedő éhség és jóllakottsági központon keresztül a 

központi idegrendszer szabályozza. Az említett központok működését beindító ingerek részben az állatok 

szervezetéből, másrészt a külső környezetből indulnak. A szervezetből induló inger lehet pl. egyes metabolitok 

koncentrációjának megváltozása a vízterekben, vagy a takarmánynak az emésztőcsőre gyakorolt fizikai hatása. 

Ezeket a jelzéseket az interoreceptorok továbbítják a hipotalamuszba, míg a környezetből érkező ingerek a látás, 

a szaglás, az ízlelés, illetve a tapintás szerveiben található exteroreceptorok útján elsősorban az étvágy 

alakításával befolyásolják a takarmányfelvételt. 

2. A kérődzők takarmányfelvételét befolyásoló 
tényezők 

Attól függően, hogy a takarmányfelvételt irányító központok működésére a szervezet víztereinek metabolit 

koncentrációjában bekövetkezett változás, vagy a takarmánynak az emésztőcső teltségi állapotára kifejtett 

hatása gyakorol befolyást, a monogasztrikus állatokhoz hasonlóan a kérődzők esetében is kémiai, illetve fizikai 

szabályozást különböztetünk meg (4. ábra). Amíg azonban a monogasztrikus állatok elsősorban kémiai úton 

szabályozzák takarmányfelvételüket, addig a kérődzők esetében a fizikai szabályozás dominál, mely tény a két 

állatcsoport takarmánybázisának jelentősen eltérő energiakoncentrációjával magyarázható. Amíg ugyanis a 

monogasztrikus állatok takarmányozása a nagy energiakoncentrációjú abraktakarmányokra (gazdasági és ipari 

eredetű abraktakarmányok) alapozott, addig a kérődzők nagy mennyiségben fogyasztanak az 

abraktakarmányoknál jóval kisebb energiakoncentrációjú tömegtakarmányokat is. 

2.1. Kémiai szabályozás 

Amíg a monogasztrikus állatok esetében a vér glükóz tartalma alapvető jelentőségű a takarmányfelvétel kémiai 

szabályozásában, addig a kérődzőkben a bendőfolyadék illózsírsav-tartalma az elsődleges a kémiai 

szabályozásban. Ez arra vezethető vissza, hogy a bendőben a szénhidrátok nagyobbik hányada a bendőmikróbák 

működésének eredményeként illózsírsavakká alakul át. Az illózsírsavak bendőbeli koncentrációjának 

növekedését a bendő falában elhelyezkedő receptorok érzékelik. Az ecetsav-érzékelők a bendő dorzális 

zsákjának falában, míg a propionsavra érzékeny receptorok elszórtan mindkét bendőzsákban megtalálhatók, sőt 

a vénák falában is vannak propionsav-érzékelő receptorok. A vajsav ugyanakkor nem befolyásolja a kérődzők 

takarmányfelvételét. 

A hőmérsékletnek a takarmányfelvételt befolyásoló hatását, a termoregulációt, ugyancsak a kémiai szabályozás 

körébe soroljuk, hiszen az állati szervezetben termelődő hőmérséklet a táplálóanyagok szervezetbeli 

lebomlásakor áll elő. A kérődzőkben a termoreguláció nagyobb szerepet játszik a takarmányfelvétel 

szabályozásában, mint a monogasztrikus állatok esetében, aminek okaként a bendőben zajló mikrobás 

fermentáció hőtermelését, a szálastakarmányok rágásával, valamint a kérődzéssel együttjáró izommunka által 

termelt hőt, továbbá azt a tényt kell megemlíteni, hogy az illózsírsavakból a glükóznál rosszabb energetikai 

hatásfokkal tudnak az állatok ATP-t előállítani. A hőre érzékeny receptorok a bőrben, illetve a bendő falában 

találhatók. 

2.2. Fizikai szabályozás 

Egyenletes bendőfermentációra akkor számíthatunk, amikor a kérődzők napi takarmányadagja kielégítő 

mennyiségű szálastakarmányt tartalmaz. Ilyen esetben az illózsírsavak egyenletesen szívódnak fel a bendőből, 

következésképpen koncentrációjuk a bendőfolyadékban nem éri el azt a határt, ahol a kémiai szabályozás 

leállítaná a takarmányfelvételt. 

A fizikai szabályozás tekintetében lényeges tényező a passzázs, ami a takarmány emésztőcsövön történő 

áthaladását jelenti. A kérődzők esetében a passzázst a takarmány bendőben tartózkodásának az időtartama 
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határozza meg. A bendőt a takarmány ugyanis csak akkor hagyhatja el, amikor aprítottsága lehetővé teszi, hogy 

a takarmány részecskék át tudnak jutni a recés-százrétű nyíláson. 

A passzázs sebességét a kérődzőkben is több tényező határozza meg. Az egyik közülük az etetett takarmány 

aprítottsága. A rövid szecska hamarabb éri el a kérődzés és a bendőfermentáció során azt a méretet, amely az 

említett recés-százrétű nyíláson át tud jutni, mint a hosszú szecskájú, vagy a szecskázatlan szálastakarmány. A 

lisztté darált szálastakarmányok, valamint az abraktakarmányok csak rövid ideig tartózkodnak a bendőben. Meg 

kell említeni, hogy a rövidebb bendőben tartózkodási idő növeli ugyan a takarmányfelvételt, a nyersrost 

emészthetősége azonban - főleg a szálastakarmányok esetében – csökken. 

Függ a takarmány bendőben tartózkodásának ideje a kémiai összetételtől is. Elsősorban a takarmány 

rosttartalma, ezen belül a rostban található lignin mennyisége is befolyásolja a bendőben tartózkodási időt. A 

rost lebontásának sebessége is hatással van a takarmányok áthaladására, a lassan lebomló rost tovább 

tartózkodik a bendőben és gátolja a további takarmányfelvételt. A pillangósok rostja a nagy lignintartalom 

ellenére gyorsan lebomlik a bendőben és pillangósokból a takarmányfelvétel is nagyobb mint a fűfélékből. A 

több rostot, tartalmazó takarmányok hosszabban időznek a bendőben. A takarmány kielégítő fehérje-, valamint 

könnyen erjeszthető szénhidráttartalma azáltal, hogy serkenti a bendőfermentációt, csökkenti a takarmány 

bendőben tartózkodásának idejét. 

Függ a passzázs és ezáltal a takarmányfelvétel az etetések számától is, mely hatás a bendőfolyadék pH 

értékének alakulásán keresztül jut érvényre. Amikor ugyanis hosszú idő telik el az etetések között, a 

bendőfolyadék pH-ja széles határok között változik, ami csökkenti a mikrobaszámot a bendőben és ezzel a 

bendőfermentáció aktivitását. Mindez azzal jár, hogy romlik a nyersrost bendőbeli emészthetősége és csökken a 

mikrobafehérje szintézis is a bendőben. Gyakoribb etetés esetén a bendőfolyadék pH-ja kiegyenlítettebbé válik, 

javulnak a mikrobaműködés feltételei, aminek eredményeként nő a takarmányfelvétel. A tejelő tehenek napi 3-4 

alkalomnál többször történő etetése azonban már nem növeli az állatok takarmányfogyasztását. 

A passzázs sebességét befolyásoló említett tényezők akkor alakulnak a takarmányfogyasztás szempontjából 

kedvezően, amikor a napi takarmányadagban optimális a szálas-, valamint az abraktakarmányok aránya. Ilyen 

esetben a takarmányadag szárazanyagának emészthetősége 67-70% között van. Abban az esetben, amikor az 

állatok az optimálisnál kevesebb szálastakarmányt, vagy a szükségesnél több abrakot fogyasztanak, az említett 

emészthetőség 70% fölé növekszik, ami azzal jár, hogy a fizikai szabályozás helyett az előbbiekben tárgyalt 

kémiai mechanizmusok fogják a takarmányfelvételt irányítani. 
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3. fejezet - A szarvasmarha 
takarmányok energia- és 
fehérjeértékének megállapítása 

1. A takarmányok energiaértéke a kérődzők 
takarmányozásában 

A takarmányadagok összeállításakor mindenekelőtt az energiaszükséglet kielégítéséből kell kiindulni. Ismert, 

hogy a kérődző állatok esetében a takarmányok nettó energiatartalmát kell figyelembe venni. A kérődzők 

esetében ugyanis - eltérően a monogasztrikus állatoktól - csak laza összefüggés áll fenn egyrészt a takarmány 

emészthető (DE), vagy metabolizálható (ME) energiatartalma, másrészt a nettó energiatartalom között. Ez arra 

vezethető vissza, hogy a kérődzőknek - szemben a döntően abrakféléket fogyasztó monogasztrikus állatokkal - 

nagyon heterogén a takarmánybázisa, hiszen az abraktakarmányok mellett jelentős mennyiségben fogyasztanak 

szálastakarmányokat is. Ezeknek a kémiai összetétel tekintetében igen eltérő takarmányoknak nagyon 

különböző a hőtermelése (termikus energiája) és nagymértékben változó a belőlük a bendőben termelődő metán 

mennyisége is. Ezekre az okokra visszavezethetően a kérődzők energiaszükségletét csak akkor tudjuk kielégítő 

pontossággal fedezni, ha a takarmányok energiaértékét nem emészthető, vagy metabolizálható, hanem nettó 

energiatartalmuk alapján vesszük számításba. 

Hazánkban 1986-ban a csaknem száz évig használt keményítőérték helyett annak hibái, illetve pontatlanságai 

miatt a világ más országaihoz hasonlóan a kérődzők takarmányozásában a parciális nettó energia használatára 

tértünk át. Az Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában több országban folyó kutatások 

eredményeként számos olyan megállapítás született, amelyek a parciális nettó energia rendszer kidolgozását és 

bevezetését indokolták. Ilyen megállapítások voltak: 

• Az energia hasznosításának iránya (tej-, hús-, vagy zsírtermelés, illetve életfenntartás) jelentősen befolyásolja 

a metabolizálható energia transzformációs hatásfokát (a k-tényezőt). A metabolizálható energia természetes 

takarmányok etetésekor a legjobb hatékonysággal (70-75%-os mértékben) életfenntartásra értékesül. 

Súlygyarapodás céljára ennél rosszabb az értékesülés, de a transzformáció mértéke a súlygyarapodás 

összetételétől, annak fehérje- és zsírtartalmától is függ. A fehérjebeépítés esetén rosszabb (35-50%-os), zsír 

szintézisekor jobb (60-70%-os) a metabolizálható energia transzformációs hatásfoka. Tejtermelés esetén 

átlagosan 63% az energiahasznosítás mértéke. 

• Az energia transzformáció mértékét nemcsak a hasznosítás iránya befolyásolja, hanem az is, hogy milyen az 

illető takarmány metabolizálhatósága (a metabolizálható és a bruttó energia aránya, azaz a q tényező). A 

metabolizálhatóság függ a hasznosítási iránytól, nevezetesen a metabolizálhatóság a súlygyarapodás esetén 

gyakorolja a legnagyobb hatást az energiahasznosítás mértékére (k tényezőre), míg a tejtermelés és az 

életfenntartás esetében a hatás egyforma és egyúttal kisebb, mint a súlygyarapodáskor (5. ábra). 

• A takarmányozás intenzitása (I= a takarmány metabolizálható energiatartalmának, valamint az életfenntartás 

céljára felhasznált metabolizálható energia aránya, ME/MEm) befolyásolja a takarmányok áthaladásának 

sebességét, így a táplálóanyagok emészthetőségét és ezáltal a takarmány metabolizálható energiatartalmának 

nagyságát. 

• A tejtermelő tehenek a takarmány metabolizálható energiáját a laktáció alatt hasonló hatásfokkal értékesítik 

tejtermelés és súlygyarapodás céljára, ami lehetővé teszi, hogy a kétféle termelés energiaszükségletét 

tejtermelési nettó energiában fejezzük ki. 

1.1. A takarmányok tejtermelési nettó energiája (NEl) 

Hazánk 1986-ban az Egyesült Államokban Moe és munkatársai által kidolgozott és 1969-ben bevezetett 

tejtermelési nettó energia rendszerét vette át. A döntés mellett elsősorban az szólt, hogy a rendszert igen 

nagyszámú kísérleti eredmény (több száz respirációs kísérlet adatai) birtokában dolgozták ki a szerzők. A 

rendszer tekintettel van azokra az eredményekre, amelyeket az előzőkben röviden összefoglaltunk. 
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A takarmányok tejtermelési nettó energia tartalmának megállapítására szolgáló összefüggés átvétele során már 

tekintettel voltunk Van Soest és munkatársainak (1979) arra a megállapítására, hogy a takarmányozás 

intenzitásának a táplálóanyagok emészthetőségére gyakorolt hatását nem lehet minden takarmány esetében 

azonosnak tekinteni, az ugyanis függ a takarmány nyersrost tartalmától és a rost összetételétől. Moe és 

munkatársai (1976) a takarmány intenzitásának egy egységgel történő változtatásakor eredetileg minden 

takarmány esetében az emészthetőség 4%-kal történő csökkenésével, vagy növelésével számoltak. Ezzel 

szemben Van Soest és munkatársai az intenzitás hatását a takarmányonként eltérő discount-faktorral javasolták 

figyelembe venni. Mindezek alapján a takarmányok tejtermelési nettó energiáját háromszoros takarmányozási 

intenzitás esetén a következő összefüggés segítségével állapítjuk meg: 

NEl (MJ/kg sz.a.)= 0,6032•DE•(1-2•df)-0,502 

ahol DE= emészthető energia (MJ/kg sz.a.) 

df (discount faktor) = emészthetőség csökkenés 

Az elvégzett respirációs kísérletek azt igazolják, hogy a tehenek átlagosan 63%-os hatékonysággal hasznosítják 

tejtermelés céljára a takarmány metabolizálható energiatartalmát. Ez jó transzformációs hatásfoknak tekinthető, 

különösen akkor, ha arra is tekintettel vagyunk, hogy a tehenek energiaszükségletének egy jelentős részét az 

abraktakarmányoknál kisebb energiakoncentrációjú szálastakarmányokkal fedezzük. 

A metabolizálható energia tejtermelésre történő hasznosulása attól is függ, hogy miként alakul a tehenek 

kondíciója. Energiahiány esetén - ami a laktáció első harmadában nagyon gyakran előfordul - a tehenek 

zsírtartalékaik lebontása útján pótolják a hiányzó energiát. Ilyen esetben az energia értékesülése nagyon jó, eléri 

a 84%-ot, aminek következtében 1 kg testsúlycsökkenés alkalmával 20,61 MJ NEl-nek megfelelő energia 

szabadul fel, ami 6,6 liter FCM tej energiaszükségletét fedezi. 

Amikor a tehenek kondíciója javul (a laktáció utolsó harmadában), az ahhoz felhasznált energia a tejtermelés 

céljára rendelkezésre álló energia mennyiségét csökkenti. Minthogy súlygyarapodás esetén a metabolizálható 

energia hasznosításának hatásfoka csak 60%, 1 kg súlygyarapodás 26,77 MJ-nyi tejtermelési nettó energiával 

csökkenti a tejtermeléshez rendelkezésre álló energia mennyiségét. 

1.2. A növendék- és hízómarhák takarmányainak energiaértéke 

A növendék és hízómarhák esetében nincs lehetőség arra, hogy az életfenntartást és súlygyarapodást 

ugyanabban az energiaegységben (életfenntartási vagy súlygyarapodási nettó energiában) fejezzük ki. Ennek 

egyik oka az, hogy a metabolizálhatóság nagyon eltérő mértékben befolyásolja a metabolizálható energia 

transzformációs hatásfokát (k-tényezőt), de említeni szükséges az okok között azt is, hogy a k-tényező nagyság 

tekintetében jelentősen eltér egymástól életfenntartás és súlygyarapodás esetében. Növendék és hízómarhák 

számára hasonlóképpen, mint a tejelő tehenek esetében, egy ugyancsak az USA-ban, a Lofgreen és Garret 

(1963) által kidolgozott nettó energia rendszert vettük át a keményítőérték felváltására. Indoklás gyanánt éppen 

úgy, mint a tejelő tehenek esetében ezúttal is azt kell első helyen említeni, hogy ezt a rendszert is nagyszámú 

(több száz) összehasonlító vágási kísérlet és teljestest analízis eredményeire alapozták. 

1.2.1. A takarmányok életfenntartó nettó energiája (NEm) 

Az állatok életfenntartási nettó energia szükséglete megegyezik az állatok energia-egyensúlyához szükséges 

energia mennyiségével. Amikor egy takarmány életfenntartási nettó energia tartalmát kívánjuk megállapítani, 

lényegében az egységnyi anyagcseresúly (W0,75) energiaegyensúlyban tartásához szükséges takarmány 

mennyiséget határozzuk meg. Ennek a számnak, valamint az egységnyi anyagcseresúly (W0,75) életfenntartó 

energiaszükségletének az ismeretében a takarmányok életfenntartó nettó energia (NEm) tartalma kiszámítható. 

Mindezek alapján valamely takarmány NEm-tartalma azonos azzal a hőveszteséggel, amelyet az illető 

takarmány egységnyi mennyisége az állat szervezetében ellentételezni képes. 

Lofgreen és Garrett igen nagyszámú és egymástól jelentősen eltérő szálastakarmány:abrak arányú 

takarmányadaggal végzett kísérletek eredményei alapján a következő összefüggést találták a takarmány 

életfenntartási, valamint metabolizálható energia tartalma között: 

NEm (MJ/kg szárazanyag)=1,37•ME-0,033•ME2+0,0006•ME3-4,684 

ME (MJ/kg szárazanyag)= 0,82•DE 
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1.2.2. A takarmányok súlygyarapodási nettó energiája (NEg) 

A nettó energia fogalmából következően valamely takarmány súlygyarapodási nettó energia (NEg) tartalma 

azonos annak a súlygyarapodásnak az energiatartalmával, amelyet az illető takarmány egységnyi 

mennyiségének etetése eredményez. A takarmány súlygyarapodási nettó energiatartalmát differencia kísérlettel 

lehet megállapítani, mely kísérlet során a vizsgált takarmányt két különböző mennyiségben etetve állapítják meg 

az általuk előidézett energianövekményt. Lofgreen és Garrett nagyszámú differencia kísérlet eredményei alapján 

a következőnek találták a takarmány metabolizálható és súlygyarapodási nettó energia tartalma közötti 

összefüggést: 

NEg (MJ/kg szárazanyag)=1,42•ME-0,0416•ME2+0,0007•ME3-6,904 

2. A takarmányok fehérjeértéke a kérődzők 
takarmányozásában 

Az elmúlt másfél-két évtizedben sok új eredmény vált ismertté a takarmányok bendőbeli lebomlását befolyásoló 

tényezőkről, a mikrobafehérje szintézis mértékét meghatározó feltételekről, a felszívódó aminosavak 

tejtermelés, súlygyarapodás, vehemépítés céljára történő értékesüléséről, ami lehetővé tette, hogy a kérődzők 

fehérje ellátását új alapokra helyezzük. Hazánkban ez 1999-ben történt meg, ekkor került ugyanis sor az új hazai 

fehérjeértékelési rendszer, a metabolizálható fehérje rendszer bevezetésére. Az új hazai értékelési rendszer az 

értékelés alapelveit illetően szinkronban van a fejlett szarvasmarha tenyésztéssel rendelkező országokban az 

elmúlt években kidolgozott értékelési módszerekkel. 

Metabolizálható fehérjén azt a vékonybélből felszívódó aminosav mennyiséget értjük, amely részben a 

takarmányfehérje bendőben le nem bomló részéből (UDP), másrészt a bendőben lebomló takarmányfehérjéből 

(RDP) szintetizálódó mikrobafehérjéből származik. 

A vékonybélbe jutó fehérje mennyiségét a fentiek értelmében a takarmány fehérjéjének bendőbeli 

lebonthatósága, valamint a lebomló fehérjéből szintetizálódó mikrobafehérje mennyisége határozza meg. A 

takarmányfehérje bendőbeli lebonthatóságát az in sacco technikával állapítjuk meg. A bendőbeli 

lebonthatóságot intenzív takarmányozási körülményekre vonatkozóan adjuk meg, amikor a bendőből óránként a 

bendőtartalomnak 8%-a kerül át az oltógyomorba. 

A bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyiségét több tényező közül leginkább a bendő mikrobáinak 

energia- és N-ellátása befolyásolja. Az új hazai rendszer a mikrobák részére rendelkezésre álló energia 

mennyiséget fermentálható szerves anyagban (FOM) adja meg, amely a következő összefüggéssel számítható 

ki: 

FOM (g/kg szárazanyag)=DOM–(UDP+em.zsír+fermentációs termékek+bypass keményítő) 

ahol 

FOM=fermentálható szerves anyag, g/kg takarmány szárazanyag 

DOM=emészthető szerves anyag, g/kg takarmány szárazanyag 

fermentációs termékek: szerves savak, alkohol, g/kg takarmány szárazanyag 

A hazai rendszer szerint 1 kg FOM 160 g mikrobafehérje szintéziséhez nyújt energiát. A mikrobák 

szaporodásához szükséges nitrogént a takarmányfehérje RDP hányada fedezi, de szükség esetén hozzájárul a 

mikrobák N-ellátásához a rumino-hepatikus körforgással a bendőbe jutó karbamid mennyisége is. Az új hazai 

rendszer azzal számol, hogy az RDP hányad nitrogénje 90%-os, az NPN anyagok nitrogénje viszont csak 80%-

os hatékonysággal hasznosul a mikrobafehérje szintézis során. 

A kérődzők fehérjeellátása szempontjából az is fontos, hogy a fehérjének milyen az emészthetősége. A hazai 

rendszer a mikrobafehérje emészthetőségét és aminosav tartalmát egyaránt 80%-nak tekinti, azaz úgy foglal 

állást, hogy 1 kg mikrobafehérje emészthető fehérjetartalma 640 g. 

A takarmányfehérje UDP hányadának emészthetőségét a hazai fehérjeértékelési rendszer a takarmányok 

savdetergens rostjának fehérjetartalma alapján állapítja meg. Abból indul ki, hogy a savdetergens rost által 
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körbezárt fehérje biztosan nem emészthető. A savdetergens fehérjével csökkentett UDP emészthetősége a hazai 

rendszerben 90%. Az UDP hányad emészthetőségét a hazai rendszer a következő módon állapítja meg: 

UDP emészthetőség (%) =(UDP-ADIN) 0,9 / UDP 

ADIN= savdetergens nitrogén x 6,25, g/kg takarmány szárazanyag 

Tekintettel arra, hogy a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyiségét két tényező, nevezetesen a 

takarmány energia-, valamint fehérjetartalma határozza meg, célszerű minden takarmánynak két 

metabolizálható fehérjetartalmat tulajdonítani, amelyek a takarmány energia és fehérje tartalmának 

függvényében adják meg a takarmány metabolizálható fehérjeértékét. 

A nitrogénfüggő metabolizálható fehérje (MFN) azt a fehérje mennyiséget jelenti, amely a takarmány UDP 

tartalmának emészthető valódi fehérje hányadából, továbbá a takarmány RDP tartalmából potenciálisan 

szintetizálható emészthető valódi mikrobafehérjéből áll. Kiszámítása a következő összefüggéssel történik: 

MFN (g/kg szárazanyag)= 0,9•(UDP-ADIN•6,25)+0,9•0,8•0,8•RDP 

A másik fehérjeérték az energiafüggő metabolizálható fehérje tartalom (MFE) az a fehérje mennyiség, amely 

egyrészt a takarmány UDP tartalmának emészthető valódi fehérje hányadából, valamint a takarmány 

fermentálható szerves anyag (FOM) tartalmából potenciálisan szintetizálható emészthető valódi 

mikrobafehérjéből tevődik össze. Kiszámításának módja: 

MFE (g/kg szárazanyag)= 0,9•(UDP-ADIN•6,25)+160•FOM•0,8•0,8 

Az összeállításra kerülő takarmányadagnak mindkét metabolizálható fehérjeértékét ki kell számítani. Az állatok 

termelését mindig a kisebb MF érték limitálja. 

A takarmányadag összeállítása során célszerű a bendőbeli fehérje mérleget is kiszámítani, amely arról 

tájékoztat, hogy az adott takarmányadag etetésekor milyen a mikrobák fehérjeellátása energiaellátásukhoz 

képest. A mérleg a következő módon számítható ki: 

Bendőbeli fehérjemérleg (g)= MFN - MFE 

A pozitív mérleg azt jelzi, hogy a mikrobák számára több fehérje (nitrogén) áll a fehérjeszintézis céljára 

rendelkezésre, mint energia. Ilyen esetben az energiaellátás limitálja a mikrobafehérje szintézist. A gyakorlati 

tapasztalatok arra utalnak, hogy az enyhén pozitív (a tehenek takarmányozásában 100-150 g) fehérjemérleg 

kedvező hatású az állatok szárazanyag-fogyasztására. A túlzott mértékű fehérjeellátás (tartósan +250 g feletti 

mérleg tejelő tehén esetében) viszont kedvezőtlen hatású a szaporodási eredményekre. 

A negatív fehérjemérleg abban az esetben, ha a fehérjeszükséglet fedezett, nem káros. A mikrobafehérje 

szintézishez a hiányzó nitrogént ugyanis a rumino-hepatikus körforgással a bendőbe jutó karbamid részben vagy 

egészben pótolhatja. A negatív fehérje mérleg NPN-anyagok etetésével kiegyenlíthető. 
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4. fejezet - A szarvasmarha 
táplálóanyag szükséglete 

A gazdasági állatok öröklött teljesítőképességét csak akkor tudjuk realizálni, ha táplálóanyag szükségletüket 

minden táplálóanyag (energia, fehérje, aminosav, ásványi anyag, vitamin) tekintetében hiánytalanul fedezzük. 

Tartósan nagy termelést, még inkább hosszú, hasznos élettartamot e nélkül nem lehet elérni. 

1. A szarvasmarha energiaszükséglete 

A szarvasmarhák energiaszükségletét nettó energiában fejezzük ki, amely érték megfelel az éhező állat 

hőtermelésének (életfenntartás) és a termelt termék energiatartalmának (termelés). 

1.1. Tehenek életfenntartó energiaszükséglete 

Annak következtében, hogy a takarmány metabolizálhatóságának változása életfenntartás és tejtermelés esetén 

hasonló mértékben befolyásolja a metabolizálható energia transzformációs hatásfokát, lehetőség van arra, hogy 

az életfenntartás energiaszükségletét is tejtermelési nettó energiában fejezzük ki, ami megkönnyíti a rendszer 

gyakorlati alkalmazását a tejelő tehenek takarmányozásában. 

Ismert, hogy az életfenntartás céljára felhasznált energia sugárzás vagy vezetés útján elhagyja a szervezetet, 

amely energia mennyiség mérése útján megállapítható az állatok életfenntartó energia szükséglete. A tejelő 

tehén éhezési hőtermelése 0,305 MJ NEl/W0,75, amely energia mennyiség az alapanyagcsere energiaigényét 

fedezi. Ehhez még hozzá kell adni az életfenntartó takarmány megemésztéséhez, táplálóanyagainak 

felszívódásához szükséges energia mennyiségét, továbbá az egészségi állapot fenntartásához szükséges 

minimális mozgás energiaigényét, mely utóbbi tételek mintegy 15%-kal növelik meg az alapanyagcsere 

energiaigényét. Ennek értelmében a tejelő tehenek életfenntartó energiaszükséglete 0,351 MJ NEl/W0,75. 

Legeltetés esetén az azzal együttjáró mozgás (legelőre történő ki-, onnan történő behajtás, valamint a legelés 

energia igénye) tovább növelik az életfenntartó szükségletet. A ki- és behajtás során egy 600 kg-os tehén 1 km 

vízszintes úton 1,26 MJ energiát használ el, amihez a legelés során percenként még további 10-16 kJ energiára 

van szükség. Ezzel magyarázható, hogy jó, közepes, vagy gyenge legelőn történő legeltetés mintegy 10, 15, 

illetve 20%-kal növeli meg az állatok életfenntartó energia szükségletét. 

A legújabb vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy az egyes tejelő fajták és típusok életfenntartó nettó 

energia szükséglete az előbbiekben megadott értéknél nagyobb (0,368 MJ/W0,75). 

1.2. A tejtermelés energiaszükséglete 

A tejtermelés energiaszükségletét a termelt tej mennyisége, valamint a tej összetétele határozza meg. Minthogy 

a tej táplálóanyagainak energiatartalmát ismerjük (zsír: 38,12 kJ/g, fehérje:24,52 kJ/g, tejcukor: 16,54 kJ/g), 

módunkban áll, hogy az ismert összetételű tej energiatartalmát kiszámítsuk. Napjainkban már számos 

regressziós összefüggés áll rendelkezésre, amelyekkel a tej energiatartalma megállapítható. Van olyan 

összefüggés is, amely csak a tej zsírtartalmát veszi figyelembe a számítás során. Erre az ad alapot, hogy a 

tehéntej energiatartalmának mintegy 50%-át a tejzsír energiája adja. A szóban forgó összefüggés a következő: 

A tej energiatartalma (MJ/kg tej)= 0,403 tejzsír % + 1,4731 

1.3. A vehemépítés energiaszükséglete 

A vehembe beépülő táplálóanyagok mennyiségére és a beépülés dinamikájára vonatkozóan viszonyleg sok 

adattal rendelkezünk. Ismert, hogy a beépülés a vemhesség folyamán exponenciálisan növekszik, aminek 

következtében a magzat növekedése a vemhesség 7. hónapjától kezdődően jelentősen felgyorsul. A vehemépítés 

a vemhesség 7. hónapjában 18, a 8. hónapban 30, a 9. hónapban pedig már 50%-kal növeli meg a tehén 

életfenntartó energiaszükségletét. Az állatok a vehemépítés során igen rossz hatásfokkal hasznosítják a 

takarmány metabolizálható energiáját. A hatásfok a kísérletekben 10-25% között változott. Ennek oka, hogy a 

táplálóanyagok csak jelentős ATP felhasználással jutnak át a placentán. A vehemépítés energiaszükségletét 

mindezek alapján a következő összefüggéssel lehet kiszámítani: 
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Napi energiaszükséglet (kJ): 184,1 x e0,0174t 

ahol t=vemhesség napja e= természetes alapú logaritmus 

1.4. Növendék- és hízómarhák energiaszükséglete 

Az egységnyi anyagcseresúlyra jutó hőtermelést Lofgreen és Garrett 0,322 MJ-nak találták. Az újabb 

vizsgálatok azonban arra utalnak, hogy a különböző fajták, illetve hasznosítási típusok életfenntartó nettó 

energia szükséglete számottevően eltér egymástól, nevezetesen a nagy növekedési erélyű húsfajták életfenntartó 

energia szükséglete nagyobb a közepes rámájú típusba tartozó húsfajtákhoz képest. Természetesen a fenti 

értéket a teheneknél említett okok miatt (4.1.1. fejezet) a növendék- és hízómarhák esetében is 15%-kal meg kell 

növelni. 

A növendék- és hízóállatok súlygyarapodását, súlygyarapodásának összetételét több tényező (kor, súly, fajta, 

típus, ivar) befolyásolja, mely tényezőket figyelembe kell venni, amennyiben a növendék és hízóállatok energia 

szükségletét pontosan kívánjuk megadni. Lofgreen és Garrett több száz testanalízis eredményei alapján 

megállapították, hogy a súlygyarapodás nagysága és energiatartalma között szoros (r=0,97-0,98) korreláció áll 

fenn, ami lehetővé teszi, hogy a súlygyarapodás energiatartalmát a súlygyarapodás nagysága és a testsúly 

alapján állapítsuk meg. Ez megkönnyíti azt, hogy a növendék és hízóállatok energiaszükségletét az említett 

befolyásoló tényezők figyelembe vételével, differenciált módon állapítsuk meg. 

Az elérendő napi súlygyarapodás ismeretében a növendék- és hízóállatok súlygyarapodási nettó 

energiaszükséglete a következő összefüggéssel állapítható meg: 

Közepes rámájú típusok (Hereford, Jersey keresztezések): 

Bikák: NEg (MJ)= 0,20627 x W0,75 x Wg1,097 

Üszők: NEg (MJ)= 0,28702 x W0,75 x Wg1,119 

Nagy rámájú típusok (Magyar tarka, Holstein fríz, Charolais, Limousin): 

Bikák: NEg (MJ)= 0,18284 x W0,75 x Wg1,097 

Üszők: NEg (MJ)= 0,25439 x W0,75 x Wg1,119 

ahol W= testsúly, kg Wg=nap súlygyarapodás, kg 

2. A szarvasmarha metabolizálható 
fehérjeszükséglete 

A kérődzők fehérjeszükségletét metabolizálható fehérjében adjuk meg, amely érték a nettó fehérjeszükséglet és 

a fehérje hasznosulás hányadosa. 

Az állatok fehérjeszükségletének megállapításakor a nettó fehérjeigényből kell kiindulni, amely azt a fehérje 

mennyiséget jelenti, amit az állatok életfenntartás céljára használnak fel, valamint a termékbe (tej, 

súlygyarapodás, vehem, gyapjú) építenek be. 

Ismert, hogy az életfenntartás céljára felhasznált nitrogén a vizelet és a bélsár endogén frakciójaként ürül ki a 

szervezetből. Az életfenntartás része még az a N-veszteség, ami a bőr- és szőrkopással éri a szervezetet. A 

vizelet endogén N-hányadát az anyagcseresúly alapján (2,75•W0,75 g/nap), míg a bélsár endogén N-tartalmát az 

etetett takarmány emészthetetlen szárazanyag-tartalma segítségével (90 g/kg emészthetetlen szárazanyag) 

állapítjuk meg. A szőr és bőrkopás okozta veszteséget ugyancsak az anyagcseresúly alapján célszerű számításba 

venni (0.2•W0,6 g fehérje/nap). Napjainkban már ismert, hogy a vizelet endogén hányadával, valamint a bőr- és 

szőrkopással távozó aminosavakat 67%-os, míg a bélsár endogén hányadát 90%-os hatékonysággal pótolja a 

szervezet. 

Az életfenntartó szükségletet meghatározó fenti tényezők, továbbá az életfenntartás céljára felhasznált 

aminosavak hatékonyságának ismeretében megadható az az összefüggés, amelynek segítségével a 

szarvasmarhák metabolizálható fehérje szükséglete kiszámítható: 
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Életfenntartó MF szükséglet (g/nap)= 3,41•W0,75 

A termelés (tejtermelés, súlygyarapodás, vehemépítés) metabolizálható fehérje szükségletének megállapításához 

a termékkel (tej) távozó, illetve a termékbe beépített (súlygyarapodás, vehem) fehérje mennyiséget, továbbá a 

fehérje beépítés hatásfokát kell ismerni. A tej esetében a vele ürülő fehérje mennyisége könnyen megállapítható, 

a súlygyarapodásba, valamint a vehembe beépülő fehérje mennyiségének mérése azonban nehezebb feladat. 

Ennek ellenére napjainkban nagyszámú, különböző fajtájú, korú, illetve súlyú növendék-, valamint hízóállattal 

végzett N-forgalmi kísérlet, továbbá teljestest elemzés, illetve vehem elemzés eredménye áll rendelkezésre, 

amelyek alapján a súlygyarapodásba, valamint a vehembe beépülő fehérje mennyisége kellő pontossággal 

megállapítható. 

A hazai metabolizálható fehérje rendszer a különböző termékek előállításához a következő aminosav 

hasznosítással számolt: 

tejtermelés65% 

súlygyarapodás50% 

(átlagosan) vehemépítés50% 

A fenti adatok alapján 1 kg FCM tej - amelynek fehérjetartalma 3,3% - termeléséhez 51 g (33:0,65) 

metabolizálható fehérjére van szükség. 

Az említett teljestest, illetve vehem analízisek eredményei alapján olyan regressziós összefüggések kerültek 

kimunkálásra, amelyekkel fajtától, testsúlytól, ivartól, a súlygyarapodás nagyságától, vemhes állatok esetében 

pedig a vemhesség stádiumától (hetétől) függően lehet a súlygyarapodásba, illetve a vehembe beépülő fehérje 

mennyiségét megállapítani (NRC 1985, ARC 1980, AFRC 1992). Így pl. a szarvasmarha a vemhesség 36. 

hetében naponta 105 g fehérjét épít be a vehembe, amihez - annak következtében, hogy a vehemépítés esetében 

az aminosavak 50%-os hatékonysággal használódnak fel - a tehénnek 210 g metabolizálható fehérjére van 

szüksége. 

3. A szarvasmarhák ásványi anyag szükséglete 

Az ásványi anyagok esetében nem egyszerű feladat a szükségleti érték pontos megállapítása. A nettó igényt 

illetően a legtöbb ásványi anyag tekintetében elegendő adattal rendelkezünk, az ásványi anyagok hasznosításáról 

azonban több elem esetében hiányosak az ismereteink. Ennek az a magyarázata, hogy az ásványi anyagok 

felszívódását nem lehet azzal a módszerrel vizsgálni, mint azt a szerves anyagok emészthetőségének 

megállapításakor tesszük. Amíg ugyanis az ásványi anyagok az emésztőcső egyik szakaszán felszívódnak, egy 

későbbi szakaszon kiválasztódhatnak, ezért a bélsárral ürülő ásványi anyagok mennyiségéből nem lehet adott 

ásványi anyag felszívhatóságára következtetni. A takarmánnyal elfogyasztott, valamint a bélsárral ürülő ásványi 

anyagok alapján csak az ásványi anyag mérleg állapítható meg. Az ásványi anyagok felszívódását izotóppal 

jelölt ásványi anyagok használatával, vagy az emésztőcső különböző szakaszaiba beépített kanül segítségével 

vett chimus minták ásványi anyag tartalmának vizsgálatával lehet megállapítani. 

Nehezíti az ásványi anyagok hasznosíthatóságának megállapítását az is, hogy a hasznosíthatóság több tényezőtől 

függ. Így pl. a Ca és P felszívódás a korral csökken, illetve a szűkülő ellátás mindkét elem esetében növeli a 

felszívódás hatásfokát. 

Izotóp ásványi anyagokkal végzett vizsgálatok azt igazolták, hogy az endogén ürítés mind a Ca, mind pedig a P 

esetében kisebb, felszívódásuk pedig jobb a korábbi kísérletekben megállapítottnál. A legújabb ásványi anyag 

szükségleti ajánlás életfenntartás céljára a szarvasmarhák részére 1000 kg testsúlyra 44 g Ca és 34 g P-t tart 

szükségesnek. 

A többi makroelemre vonatkozóan már együtt adjuk meg az életfenntartás és a termelés szükségletét, amely 

értékek az állatok korától, ivarától és termelésétől függően a takarmányadag egységnyi szárazanyag-tartalmára 

vonatkozóan a következőképpen alakulnak: 

Mg 0,7-2,5 g/kg szárazanyag 

Na 1,0-1,9 g/kg szárazanyag 
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Cl 2,0-2,5 g/kg szárazanyag 

K 6,5-10,0 g/kg szárazanyag 

A mikroelemek esetében ugyancsak együtt adjuk meg az életfenntartásnak és a termelésnek az igényét. A 

tehenek mikroelem szükséglete 1 kg takarmány szárazanyagban a következő: 

Fe 50 mg 

Cu 10 mg 

Mn 60 mg 

Zn 50-60 mg (tejtermeléstől függően) 

I 0,6 mg 

Se 0,3 mg 

Co 0,1 mg 

Az üszők, valamint a húsmarhák mikroelem igénye csak a Mn, Zn és a I esetében tér el (kevesebb) kis 

mértékben a fenti értékektől. 

Az átlagos összetételű tehéntej literenként 1,28 g Ca-ot, 0,95 g P-t, 0,5 g Na-t és 1,1 g Cl-t tartalmaz. 

Figyelembe véve a Ca és a P felszívódásának mértékét, tej literenként 2,8 g Ca és 1,7 g P adagolására van 

szükség. 1 kg tej termeléséhez a tehén 0,6 g Mg-ot igényel. Mg kiegészítésre legtöbbször annak ellenére sincsen 

szükség, hogy a Mg csak gyenge (20%-os) hatékonysággal szívódik fel. A legtöbb, tejelő tehenek részére 

készített ásványi anyag premix tartalmaz Mg kiegészítést is. A növényi eredetű takarmányok csak kevés Na-t és 

Cl-t tartalmaznak, ezért ezeket konyhasó kiegészítéssel pótolni szükséges. Az életfenntartás és a tejtermelés Na 

és Cl igényét tej kg-onként adott 1,5-2 g konyhasó kiegészítéssel fedezni lehetséges. 

A növendék és a vemhes állatok ásványi anyag ellátása ugyancsak fokozott figyelmet érdemel, hiszen a 

fiatalkori súlygyarapodás egy jelentős részét, a súlygyarapodás 8-10%-át az ásványi anyagok teszik ki és a 

vehemépítés is - főleg a vemhesség utolsó harmadában - amikor, a borjú csontozata intenzíven fejlődik - 

kifogástalan ásványi anyag ellátást követel meg. A növendékmarháknak minden kg súlygyarapodáshoz 20 g Ca-

ra és 10 g P-ra van szükségük, amely ásványi anyag igény az életkor előrehaladásával alig változik. A 

súlygyarapodás ásványi anyag tartalma ugyan csökken az életkorral, de ezzel párhuzamosan romlik mind a Ca, 

mind pedig a P hasznosítása, ami azt indokolja, hogy változatlanul a fent említett Ca és P mennyiséget 

biztosítsuk a növendékmarhák súlygyarapodásához. 

A vehemépítés Ca és P igényét akkor tudjuk fedezni, ha a szárazonállás időszakában az életfenntartás 

szükségletén felül naponta 15 g Ca- és 10 g P-kiegészítést nyújtunk az állatoknak. Üszők esetében, amelyek első 

vemhességük idején még nem érték el a kifejlettkori súlyukat, az életfenntartás és a vehemépítés igényén túl a 

súlygyarapodás céljára is adjunk súlygyarapodás kg-onként 20g Ca-ból és 10 g P-ból álló kiegészítést. 

Fontos, hogy a szárazonállás utolsó két hetében a Ca:P arányt az ellési bénulás megelőzése céljából szűkítsük, 

ami arra készteti a tehén szervezetét, hogy a mellékpajzsmirigy parathormon termelésének fokozásával a 

korábban feltöltött ásványi anyag tartalékait a magzatépítés, továbbá az ellést követő tejtermelés Ca és P 

igényének fedezésére mozgósítsa. 

4. A szarvasmarhák vitamin szükséglete 

A vitamin ellátás tekintetében a kérődzőknek - a borjak kivételével - csak az A, D és E-vitamin ellátottságát kell 

figyelemmel kísérni. Az említett három zsírban oldódó vitaminból a tehenek szükséglete a következő: 

A-vitamin3200-4000 NE/kg szárazanyag 

D-vitamin1000-1200 NE/kg szárazanyag 

E-vitamin15-20 NE/kg szárazanyag 
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A nagyobb adagok a szárazonálló tehenekre vonatkoznak. A tehenek esetében a karotin nemcsak mint az A-

vitamin provitaminja fontos, hanem van önálló funkciója is, nevezetesen a sárgatest progeszteron termelése β-

karotin hiányában gátolt. Ennek következménye elhúzódó csendes ivarzás és cikluszavar. Ezért a tehenek 

takarmányadagja a fenti A-vitamin mennyiségen felül tej kg-ként 5-10 mg β-karotint is tartalmazzon. 

A B-csoport vitaminjaiból és K-vitaminból a kifejlett kérődzők önellátóak. Ez alól egyetlen B-csoportbeli 

vitamin, a niacin (B3-vitamin) képez kivételt, amelyből a bendőmikrobák a nagy tejtermelésű tehenek igényét - 

beleértve a nagyobb mértékű zsírmobilizáció megelőzéséhez szükséges niacin mennyiségét is - nem tudják teljes 

egészében fedezni. Ezért a laktáció első harmadában nyújtott niacin kiegészítés növelheti a tejtermelést és a tej 

zsírtartalmát. 
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5. fejezet - Borjak takarmányozása 

A megszületett borjú takarmányozási szempontból lényegében monogasztrikus állatnak tekinthető, hiszen 

előgyomrai az oltógyomorhoz képest kevésbé fejlettek. A néhány napos borjú előgyomrainak térfogata 

mindössze 0,75 l a mintegy 2 literes oltógyomorhoz képest. Ezt követően az előgyomrok gyors fejlődésnek 

indulnak, a 8 hetes borjú előgyomrainak térfogata már 6 liter, ami 12 hetes korig 14 literre, éves korig pedig 

mintegy 30 literre növekszik, miközben az oltógyomor térfogata az említett életkorokban csak 6, 7 illetve 10 

literre tehető. Az előgyomrok fejlődését nagymértékben határozza meg a borjak takarmányozása, ugyanis az 

abrakot és szénát is fogyasztó borjak előgyomrai gyorsabban fejlődnek, mint a csak tejet vagy tejpótló tápszert 

fogyasztó borjaké. A 12 hetes, tejpótló tápszert, abrakot és szénát fogyasztó borjak előgyomrai kétszer 

nagyobbak, mint csak tejet, vagy tejpótló tápszert fogyasztó társaiké. A szilárd takarmányok közül a széna az 

előgyomrok izomzatának és térfogatának növekedését serkenti, míg a bendőpapillák fejlődése szempontjából az 

abraktakarmányok fontosak. A bendőpapillák fejlődését az illózsírsavak stimulálják a következő sorrendben: 

vajsav, propionsav, ecetsav. Ez utóbbi sav hatása csak kicsi. 

Az újszülött borjú előgyomrai és bélcsatornája sterilnek tekinthetők, de a tejjel és főként az abrakkal és a 

szénával hozzájutnak azokhoz a baktériumokhoz és protozoákhoz, amelyek a bendőben a későbbiekben 

meghatározó jelentőségűek az előgyomrok működésében és a gazdaállat táplálóanyag ellátásában. Noha az 

egyhetes borjú még fejletlen előgyomraiban már találhatók cellulózbontó baktériumok, a kifejlett 

szarvasmarhára jellemző bendőflóra és -fauna az előgyomrok anatómiai és funkcionális fejlődésével 

párhuzamosan csak 3-4 hónapos korra alakul ki. Ebből következően ez az a kor, amikortól a bendőben 

termelődő illózsírsav, valamint mikrobafehérje mennyiség meghatározó a borjak energia- és fehérjeellátásában. 

A borjak emésztőenzim termelése az előgyomrok működéséhez hasonlóan csak fokozatosan alakul ki. A borjak 

életük első 4-5 hetében a fehérjék közül csak a tejfehérjét tudják lebontani, minthogy enzimrendszerük 

elsősorban ennek a fehérjeforrásnak az emésztéséhez adaptálódott. A fehérjeemésztés ebben a korban az 

oltógyomorban folyik, ahol a prorenninből képződő rennin hatására a tej először rövid idő alatt megalvad, majd 

az alvadékban ugyancsak a rennin hatására zajlik le a tejfehérje hidrolízise. A hidrolízis hatásfoka az 

oltógyomorban uralkodó kémhatástól függ. A rennin optimális működéséhez szükséges enyhén savanyú 

kémhatást a laktózból mikrobaműködés eredményeként termelődő tejsav biztosítja. A borjú életének első 

heteiben pepszin és sósav csak minimális mértékben termelődik, ami magyarázza, hogy a borjú legfeljebb csak 

5 hetes kort követően tudja a növényi eredetű fehérjéket lebontani. 

A 4-5 hétnél fiatalabb borjak, a di-és poliszacharidok közül csak a tejcukrot (laktózt) tudják emészteni. Egyéb 

di- és poliszacharidok (szacharóz, maltóz, keményítő, cellulóz) az őket lebontani képes enzimek (szacharáz, 

maltáz, amiláz, celluláz) hiányában lebontatlanul jutnak a vastagbélbe, ahol mikrobaműködés eredményeként 

elerjednek. Az ennek folyamán képződő termékek (tejsav, illózsírsavak) nagyobb mennyiség esetén akár súlyos 

emésztési zavart (hasmenést) alakíthatnak ki. 

A fiatal borjak zsíremésztése jónak értékelhető, ami annak az eredménye, hogy két zsírbontó enzimmel is 

rendelkeznek. Az egyik a nyálban található lipáz, amely már az oltógyomorban megkezdi a tejzsír lebontását. 

Ehhez társul a hasnyálmirigy által termelt lipáz, amely már a születést követő első két hétben kielégítő 

mennyiségben áll rendelkezésre. 

A borjak itatással történő nevelése a tejelő típusú állományokban elterjedt borjúnevelési módszer, ezért 

elegendő csak felsorolni azokat az előnyöket, amelyekkel az itatásos eljárás a szoptatás útján történő 

felneveléshez viszonyítva rendelkezik. A szóban forgó előnyök a következőek: 

• Több tej és vaj jut emberi fogyasztásra. 

• A borjú a szopással nem károsítja a tehén tőgyét. 

• A tejpótló tápszer összetételének alakításával, valamint az itatott tej mennyiségének változtatásával 

szabályozni lehet a borjak növekedését és fejlődését. 

• Az itatásos borjúnevelés olcsóbb a borjak szoptatásánál. 

• A borjak itatása állat-egészségügyiszempontból is előnyös lehet (pl. kisebb a gyulladást okozó 

baktériumokkal történő fertőződésnek a veszélye). 



 Borjak takarmányozása  

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A borjak első tápláléka a kolosztrum (föcstej), amelynek összetétele jelentősen eltér a normál tejétől. A 

legfontosabb különbség, hogy a föcstej a borjak ellenálló-képességének kialakítása szempontjából 

nélkülözhetetlen immunglobulinokat tartalmaz. Ezek a fehérjék azonban csak akkor hatásosak, ha lebontás 

nélkül jutnak át a bélfalon, amire csak a borjú életének első óráiban (maximum a születést követő 24-36 órában) 

van lehetőség. Ebben az időszakban a bélbolyhok pynocytósis útján bekebelezik a bontatlan 

immunglobulinokat. Az, hogy az immunfehérjék lebontatlanok maradnak az oltógyomorban és a vékonybélben, 

annak tudható be, hogy a rennin az immunglobulinokat nem hidrolizálja, pepszin pedig ebben az időszakban 

még nem termelődik, a kevés tripszin hatását pedig a kolosztrumban található tripszininhibitor nem engedi 

érvényesülni. Minthogy a borjú szervezete élete első 8-12 napjáig egyáltalán nem, 6-8 hetes korig pedig csak 

kevés ellenanyagot termel, fontos, hogy a borjak mielőbb föcstejhez jussanak. A föcstej összetétele 

folyamatosan, szinte óráról-órára változik. A kolosztrum kezdeti 5-7%-nyi immunglobulin tartalma 6-8 óránként 

megfeleződik, az ellést követő 7. napon már csak 0,2% immunglobulint tartalmaz a tej. 

A tej nemcsak immunglobulinból tartalmaz többet a normál tejnél, hanem vitamintartalma is több vitamin 

tekintetében is nagyobb az átlagos tejénél. Így pl. a vemhes állat jó karotin ellátása esetén a kolosztrum A-

vitamin tartalma 100 ml tejben akár 700-900 NE-t is elérheti, ami a normál tej A-vitamin tartalmának 6-7-

szerese. A föcstej E-vitamin tartalma a normál tejének akár tízszerese is lehet, de nő a föcstejben a B-csoportbeli 

vitaminok (pl. tiamin, riboflavin) mennyisége is. 

A kolosztrum ásványi anyagokból is többet tartalmaz, mint a normál tej, főleg magnézium tartalma jelentős. 

Ennek köszönheti a kolosztrum enyhe hashajtó hatását, ami segíti a vastagbélben felgyülemlett bélszurok 

kiürülését. 

Az előzőekben leírtakból következően arra kell törekedni, hogy a borjak mihamarabb föcstejet fogyasszanak. 

Ezért amikor a borjú felállt, itassunk meg vele 1-2 liter föcstejet és ezt később ismételjük meg. Nem egységes a 

vélemény abban a tekintetben, hogy a borjak szoptatás útján, vagy itatással jussanak hozzá a föcstejhez. 

Mindkét módszer mellett hozhatók fel érvek. Napjainkban általában a föccstej felügyelet melletti szoptatása 

ajánlott. Az első 6 órán belül 2,5 l, az első 12 órában 4 l föccstej elfogyasztására van szükség a megfelelő 

védettség eléréséhez. Amennyiben a borjú sem szopni, sem inni nem hajlandó, kényszeritatásra van szükség. 

Minthogy a borjak oltógyomrának befogadóképessége ekkor még kicsi, az első két napon 4-5-ször itassuk, vagy 

szoptassuk őket. Az első két napon 8-10 l, az első héten mintegy 35 l tejet igyekezzünk a borjakkal megitatni. 

Fontos, hogy a tejet tőgymelegen (37-38 °C) itassuk. Amennyiben a tehén több tejet termel a borjú igényénél, a 

felesleges mennyiséget az idősebb borjak tejpótló tápszeréhez keverjük hozzá. A tejet legkorábban az ellést 

követő 8. napon szabad a fogyasztói tejhez önteni. 

Az ellést követő 5-6 napon térjünk át a napi háromszori itatásra és a megfelelő átmenet céljából kezdjük el a 

föcstejnek fölözött tejjel, vagy tejpótló tápszerrel történő keverését. 

Teljes tejet önmagában itatva gazdaságossági okok miatt már régóta nem használunk a borjúnevelés során. A 

teljes tej helyettesítésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: 

• teljes tej és fölözött tej keverékének itatása 

• zsírkiegészítővel dúsított fölözött tej itatása 

• tejpótló borjútápszer itatása 

Számos kísérlet eredménye igazolja, hogy a borjak 1,8-2,0% zsírtartalmú tejjel is jó eredménnyel felnevelhetők. 

Ilyen zsírtartalmú tej nemcsak részleges fölözéssel, hanem teljes tej és fölözött tej megfelelő arányú 

összekeverésével is előállítható. A keverék tejből a nevelés 2-7. hete között napi 6-7 litert itassunk két egyforma 

részletben a borjakkal. A 8. héten a kevert tej adagja napi 4 literre mérsékelhető. Az itatás történhet vödörből, 

vagy szopókás itatóból. Ez utóbbiból történő itatásra könnyebben megtanítható a borjú, de tisztán tartása 

gondosabb munkát igényel. 

A tejet a borjakkal nemcsak édesen, hanem savanyúan is itathatjuk, ami több előnnyel jár. Emésztésélettani 

előny, hogy a savanyú tej gyorsabban alvad az oltógyomorban, de előnyt jelent az is, hogy az ilyen tej 

nehezebben romlik, következésképpen csökken a hasmenés előfordulása. A savanyított tej 48 órán belül állat-

egészségügyi veszély nélkül felhasználható. A savanyítás végezhető tejsavtermelő kultúrával, vagy savakkal. A 

tej baktériumkultúrával történő alvasztása nehézkesebb (savanyítókultúra elkészítése), mint valamilyen sav 

használata. Bár savanyítani sósavval is lehet, a szerves savak (ecetsav, hangyasav) használata a tartósító hatást 

illetően hatékonyabb. 8%-os hangyasavból, vagy ecetsavból 0,3-0,4 litert szükséges adagolni 10 liter tejhez. 
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A fölözött tejnek zsírkészítménnyel történő kiegészítése az elmúlt 2-3 évtizedben széles körben használatos 

eljárás volt a hazai szarvasmarhatartó gazdaságokban. 

Az utóbbi időben szerte Európában, így hazánkban is széles körben terjedt el a borjúnevelésben a tejpótló 

tápszerek használata, amelyek kompletten tartalmazzák a borjak jó eredménnyel történő felneveléséhez 

alapvetően szükséges energiát, fehérjét, vitaminokat és ásványi anyagokat. 

A tejpótló borjútápszerek legfontosabb komponense a fölözött tejből készült tejpor. Gazdaságossági okokra 

visszavezethetően azonban ennek növekvő hányadát helyettesítik a tejpótló tápszerekben különböző 

technológiával előállított savóporokkal (részben cukormentesített savópor, cukormentes savópor, neutralizált 

savópor, demineralizált savópor). A savópor részarányát a tejpótló tápszerekben laktóztartalma határozza meg. 

A részben cukormentesített - mintegy 25-30% laktózt tartalmazó - savópor nagyobb arányban helyettesítheti a 

sovány tejport mint a teljes (68-76%) laktóztartalmú savópor, ugyanis a borjú laktáz enzim termelő kapacitása 

4,7-5,0% laktóztartalmú tej cukortartalmának lebontásához elegendő. A lebontatlanul a vastagbélbe jutó laktózt 

a mikrobák elerjesztik és az ennek folyamán keletkező szerves savak nagyobb mennyiségben emésztési 

zavarhoz vezetnek. 

Gazdaságossági okokra vezethetők vissza azok a törekvések is, amelyek a tejport különböző növényi 

fehérjekoncentrátumokkal, elsősorban szója-izolátumokkal kívánják részben helyettesíteni. Minthogy a borjak 

gyomrában születésüket követő 4-5 hétben sem pepszin, sem sósav nem termelődik, ebben az időszakban csak a 

tejeredetű fehérjéket tudják emészteni, ezért ezek a termékek csak kis arányban használhatók fel a tejpótló 

borjútápszerekben. Gyenge fehérje emészthetőség mellett további hátrányuk, hogy oldhatóságuk rosszabb a 

tejporénál, ezért kiüllepednek a tejpótlóban. 

Fontos komponense a tejpótló tápszereknek a zsírkészítmény, amelyben állati (sertészsír) és növényi eredetű 

(pálmazsír, kókuszzsír, szójaolaj, napraforgóolaj) zsírok, illetve olajok egyaránt helyet kapnak. Újabban az 

Európai Unióban az állati zsiradékokat a tejpótló borjútápszerekben általában kókusz-, pálma és szójaolaj, vagy 

pálma és szójaolaj keverékével helyettesítették. Tejpótló borjútápszerbe csak kifogástalan minőségű (nem avas) 

zsíradék használható fel. Az avasodást megelőzendő a tejpótló borjútápszerekben kötelező valamilyen 

antioxidáns használata. Hasonlóképpen valamennyi tejpótlószerben található emulgeáló anyag is. 

Tekintettel arra, hogy a fölözés során a tej zsírban oldódó vitaminjai a tejzsírral elvonásra kerülnek, a sovány 

tejporra, valamint a savóporra alapozott tejpótló borjútápszereket ezekkel a vitaminokkal (A, D, E-vitamin) ki 

kell egészíteni. Néhány, a hazai gyakorlatban használt tejpótló tápszer összetételére és a felhasználására 

vonatkozó adatot a 2. táblázatban gyűjtöttünk össze. 

Amikor a föcstej itatás ideje befejeződött, elég a borjakat naponta kétszer itatni, a 7-10 napos borjú oltógyomra 

ugyanis egy itatás alkalmával már 3-4 liter tejet képes befogadni. Az itatott tej, vagy tejpótló hőmérséklete 38-

39 0C legyen, kivéve a hidegen itatható tejpótlókat. A hideg tej emésztési zavarokat okozhat. A napi egyszeri 

itatásra akkor térjünk át, amikor a borjú már csak napi 3-4 liter tejet kap és már rendszeresen fogyaszt abrakot és 

szénát. 

Az abrak és a széna már a 2. héttől kezdődően állandóan legyen a borjak előtt, hogy mielőbb megkezdődjék a 

szilárd takarmányok fogyasztása, ami fontos az előgyomrok növekedése és működésük mielőbbi beindulása 

szempontjából. Jó minőségű abrakból és szénából a 3-4 hetes borjak az előbbi sorrendben napi 150-200 g-ot, 

illetve 100-200 g-ot fogyasztanak. Kedvező tapasztalatokat szereztek borjúmüzli etetésével. A borjakkal ebben 

az időszakban 18-19% nyersfehérje-tartalmú indító borjútápot etessünk, amely az értékes fehérjetakarmányok 

(pl. extrahált szójadara) mellett a szükséges vitamin és ásványi anyag kiegészítéseket is tartalmazza. Borjakkal 

lehetőleg fiatal, zöldbimbós stádiumban levő zöldlucernából, vagy a buga-, illetve kalászhányáskor kaszált 

pázsitfűből készült szénát (borjúszéna) etessünk. 

A fiatal borjak nagyon érzékenyek a külső hőmérsékletre. A 21 naposnál fiatalabb borjak létfenntartó 

energiaszükséglete 0,09 MJ/kg W0,75 NEm értékkel nő °C-onként, ha a hőmérséklet 15 °C alá csökken. Amikor a 

külső hőmérséklet a kritikus hőmérséklet (21 napnál fiatalabb borjú esetében 15 °C, 21 nap felett 5 °C) alá 

csökken, az energiaellátást többlet tejpótló vagy töményebb tejpótló itatásával javítani kell. 

A tejitatás megszüntetésének időpontja függ az itatott borjútápszer féleségétől, a borjak szilárd takarmány 

fogyasztásától, de befolyásolja az állatállomány fajtája, illetve típusa is. A tejelő típusú állományok borjaival 

hamarabb beszüntethetjük a tej itatást. Az elválasztásra általában akkor kerülhet sor, ha a borjak naponta 

abrakból legalább 0,8-1,2 kg-ot, szénából pedig 0,5-0,6 kg-ot fogyasztanak. A borjak várható abrak- és 

szénafogyasztásáról a 3. táblázat adatai tájékoztatnak. 
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A tejitatás megszüntetését (választás) követően a borjakkal 1-2 hétig még indító borjútápot célszerű etetni, hogy 

a tejitatás elhagyása mellett ne érje őket további változás. Ezt követően etethető borjú nevelőtáp. 

Az elválasztást követő utónevelés a borjak 6 hónapos koráig tart. Ebben az időszakban a borjak még nagy 

fejlődési energiával rendelkeznek, amit ki kell használni a nevelés során. A borjaknak a féléves időszak végéig 

180-200 kg-os testsúlyt kell elérni, ami csak úgy teljesíthető, ha a borjak a választást követően naponta legalább 

800 g-ot gyarapszanak. Ehhez az szükséges, hogy a borjak abrakfogyasztását az utónevelési időszak végéig 

fokozatosan napi 2,0-2,5 kg-ra növeljük. Abraktakarmányként a választást követően 16-17% nyersfehérje-

tartalmú borjútápot etetünk, amit jó minőségű széna, valamint szilázs egészít ki. Amennyiben közeli, jó 

minőségű legelővel rendelkezik az üzem, szóba kerülhet a 4-6 hónapos borjak legeltetése is, de etethetünk a 

borjakkal kaszált zöldtakarmányt is. 
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6. fejezet - Tenyészüszők 
takarmányozása 

A tenyészüsző nevelés célja, hogy a felnevelés eredményeként egészséges, edzett, hosszú hasznos élettartamú, 

nagy termelésre képes tenyészállatokat nyerjünk. Az állatok öröklött képességei mellett ebben a 

takarmányozásnak is alapvető a szerepe. A hibás üszőkori takarmányozás nemcsak az első laktáció termelését 

csökkenti, hanem kihat a további laktációk eredményeire is. 

A tenyészüszőket úgy kell takarmányoznunk, hogy a tenyésztésbevétel időpontjában tenyészérettek legyenek, 

nevezetesen érjék el azt a testsúlyt, hogy károsodás nélkül tenyésztésbe vehessük őket. Az ehhez szükséges 

életkor fajtánként, sőt típusonként is eltérő. A holstein fríz fajta esetében ez a kor, valamint súly 15-16 hónap, 

illetve 350-380 kg, míg a magyar tarka üszők 18 hónapos korra 380-400 kg testsúlyt kell, hogy elérjenek. A 

húsfajták közül a limousin üszők 13-16 hónapos korra 360 kg súlyúak legyenek. 

Általános elv, hogy az üszők ellés előtt érjék el a kifejlettkori élősúly 85-90 %-át, termékenyíteni pedig akkor 

lehet őket, ha élősúlyuk a kifejlettkori súly 55-60 %-a. Ennek figyelembe vételével minden fajta, sőt az egyes 

állományok kifejlettkori élősúlya alapján kiszámítható, hogy az egyes életszakaszokban milyen súlyt és 

súlygyarapodást kell elérni. 

Takarmányozási szempontból az üszőnevelés időszakát, azaz a 6 hónapos kortól az üszők elléséig tartó 

időszakot az állatok növekedése és táplálóanyag szükséglete alapján a következő három szakaszra célszerű 

felosztani: 

• választástól éves korig 

• éves kortól a vemhesség 6. hónapjáig 

• a vemhesség 6. hónapjától az üszők leelléséig 

Amennyiben a borjak utónevelését helyesen végeztük, a féléves üszők 180-200 kg súlyúak, mely állatoknak 

még nagy a növekedési erélyük, amit az üszőnevelés során megfelelően ki kell használnunk. Az üszők 

növekedését akkor tekintjük megfelelőnek, ha testsúlyuk éves korra eléri kifejlettkori súlyuk 50%-át. 

A fenti korú-, illetve súlyú üszők részére a legjobb takarmányt a jó minőségű legelőfű jelenti, ezért az üszőket 

tavasztól őszig tartsuk legelőn. Ezt egyébként nemcsak az ideális táplálóanyag ellátás, hanem a legelőnek az 

üszők egészségi állapotára, edzettségére, valamint szervezeti szilárdságára gyakorolt kedvező hatása is 

indokolja. Természetesen a legelő csak akkor fedezi az üszők táplálóanyag szükségletét, ha az állatok féléves 

korban 15-20 kg, éves korban pedig 20-25 kg füvet tudnak naponta elfogyasztani. Ennél gyengébb minőségű 

legelőn már abrak-kiegészítésre is szükség van. Legelő hiányában kaszált zöldtakarmánnyal vagy tartósított 

tömegtakarmányokkal is fedezhetjük az üszők táplálóanyag szükségletét. Legeltetéssel, vagy kaszált 

zöldtakarmány etetésekor nem mindig fedezhető az üszők szárazanyag igénye. A hiány jó minőségű szalmával 

vagy szénával pótolható. Az ásványi anyag kiegészítésről jó minőségű legelő esetében is gondoskodni kell. 

Télen a szilázs és a széna jelenti az üszők tömegtakarmány forrását. Azzal a hibás felfogással, hogy az üszők 

részére a gyengébb minőségű szilázs is megfelel, nem lehet egyetérteni. Ugyanez vonatkozik a szénára is. 

Az egy év alatti üszőkkel növendékmarha-tápot etetünk, amely a karbamid etetés szabályait betartva karbamidot 

is tartalmazhat. Az abrak adagja és összetétele függ az etetett tömegtakarmányok mennyiségétől és minőségétől, 

de napi adagja ne haladja meg a borjak utónevelésének időszakában etetett 2,0-2,5 kg-ot. 

Egyéves kort követően csökken az üszők növekedési erélye, amiből következően mérsékelhető a takarmányozás 

intenzitása. Csökken ebben a korban az állatok napi súlygyarapodása is. 12-18 hónapos kor között elegendőnek 

tekintjük a napi 750 g-os súlygyarapodást is, ami a vemhesség 6 hónapjában a vehem növekedését is 

beleszámítva se legyen több napi 850 g-nál. Az üszők esetében a tőgyfejlődés szempontjából a 3 hónapos kortól 

a 10 hónapos korig (ivarérettségig) terjedő időszakot tartják kritikusnak, amikor kerülendő a túl intenzív 

takarmányozás, a napi mintegy 750-800 g-ot meghaladó súlygyarapodás. 

Az éven felüli üszők takarmányozását döntően tömegtakarmányokra kell alapoznunk. Ebben az időszakban kell 

az emésztőtraktust - főleg a bendőt - nagy mennyiségű tömegtakarmány fogyasztásához hozzászoktatni. Az 
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éven felüli üszőket - amennyiben arra lehetőségünk van - legeltessük. A jó minőségű legelőn az üszők teljes 

egészében fedezhetik energia-, illetve fehérjeszükségletüket, az ásványi anyag ellátásukról azonban külön kell 

gondoskodnunk. Legelő hiányában az éven felüli üszőkkel is etethetünk kaszált zöldtakarmányokat, vagy 

tartósított takarmányokat. 

A mérsékeltebb energiaigény következtében ebben az időszakban az üszőkkel alkalmi legelőket is 

hasznosíthatunk. Ezek közül a legnagyobb jelentőséggel a kukoricatarló bír, amelyen az üszők 6-7 kg 

szárazanyagot is elfogyaszthatnak. Az állatok fehérje- és ásványi anyag szükségletét ilyen legelő esetében kevés 

(1,0-1,5 kg) fehérjetakarmányt (pl. extrahált repce, vagy napraforgódara), valamint ásványi anyag kiegészítőt is 

tartalmazó abrakkeverék etetésével fedezni szükséges. 

Télen az éven felüli üszők legfontosabb takarmánya a szilázs, amely bármely jó minőségű szálastakarmányból 

(silókukorica, cirok, szudáni cirokfű, egyéb gabonák, fű, pillangós zöldtakarmány, stb.) készülhet. Legyen az 

üszők takarmányadagjában - a szilázs adagjától függően - 1-3 kg széna is. 

Abrakot éven felüli üszőkkel a vemhesség 6. hónapjáig csak akkor kell etetni, ha a legelő nem kifogástalan 

minőségű, vagy ha a szilázsból illetve szénából álló takarmányadag nem fedezi az állatok táplálóanyag 

szükségletét, illetve ha az ásványi anyag kiegészítő adagolása csak egy kevés abrakkal összekeverve oldható 

meg. 

A vemhesség 6. hónapjától a vehemépítés már nagyobb mértékben növeli meg az üszők táplálóanyag 

szükségletét, ami abrak etetését, vagy az abrakadag növelését teszi szükségessé. Az abrak etetést indokolja, 

hogy nemcsak a fogamzási termékek (a borjú, a magzatburkok, valamint a magzatvíz) előállításához, azaz 

nemcsak az uterális retencióhoz, hanem a maternális retencióhoz (anyai energia- és fehérjetartalék képzése, a 

tejmirigy megnövekedése) is táplálóanyagokra van szükség. Az abrakadagot ugyanakkor nem szabad olyan 

mértékben növelni, hogy az üszők elhízásához vagy nehéz elléshez vezessen. Az ellést megelőző 8-4. héten 1,5-

2,0 kg legyen a napi abrakadag, amit az ellés előtti utolsó 4 hétben 3,0 kg-ra lehet növelni. Az utóbbi növelést 

nemcsak a nagyobb táplálóanyag szükséglet indokolja, hanem célja a nagyobb abrakadagnak az is - éppen úgy, 

mint a tehenek esetében -, hogy a bendőt hozzászoktassuk a nagyobb abrakadaghoz.A várható ellést 10-14 

nappal megelőzően térjünk át egy olyan összetételű takarmányadagnak az etetésére, amelyet az üszők az ellést 

követően fogyasztani fognak. Ezáltal ugyanis elkerülhetjük, hogy az ellést követő takarmányváltás esetleg törést 

okozzon a takarmányfogyasztás növekedésében. 
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7. fejezet - Tejelő tehenek 
takarmányozása 

A tehenek tejtermelése a korszerű szelekciós eljárások bevezetésének, a takarmányozási ismeretek 

gazdagodásának, valamint a tartástechnológia javulásának eredményeként hazánkban is jelentősen növekedett 

az elmúlt két évtizedben. Ezt igazolják a 4. táblázat adatai is. 

A nagy tejhozamú tehenek szervezetének a tejtermelés nagyfokú megterhelést jelent, ugyanis egy 9000 liter tejet 

termelő tehén a 305 napos laktáció során mintegy 1110 kg tej szárazanyagot állít elő, ami egy 650 kg súlyú 

tehén esetében a test szárazanyagának közel 7,5-szöröse. Még kifejezettebb a terhelés a laktáció első 

harmadában, amikor egy napi 40-45 kg tejet termelő tehén naponta 4,9-5,5 kg szárazanyagot ad le a tejjel. 

Ugyanakkor a tehén ezt a jelentős termelést igen jó energetikai hatásfokkal teljesíti, hiszen a metabolizálható 

energia transzformációs hatásfoka a tejtermelés esetén átlagosan 63% (kl=0,63). A tehenek javára kell írni azt is, 

hogy ezt a jó energetikai hatékonyságot úgy érik el, hogy takarmányaik egy részét az abraktakarmányoknál 

kisebb energiakoncentrációjú szálastakarmányok képezik. 

1. A tehenek takarmányozása a laktáció során 

A tehenek tejtermelése a laktáció folyamán változik. A laktációs csúcstermelés és a laktáció utolsó szakaszának 

napi tejtermelése között még a jó perzisztenciájú egyedek esetében is lehet 25-30 kg-os különbség. Az ellést 

követően a tehenek tejtermelése gyorsan nő. A többször ellett tehenek a laktáció 5-6., az először ellett üszők 

pedig a laktáció 6-8. hetében érik el a maximális tejtermelést. Ezt követően a tehenek a perzisztenciájától 

függően a tejtermelés néhány hétig közel azonos szinten marad, majd fokozatosan csökkenni kezd. A 

vemhesség 7. hónapját követően a tehenek elapasztásra kerülnek. 

A laktációt takarmányozási szempontból három szakaszra célszerű felosztani. Az első szakasz a laktáció 11-13. 

hetéig tart. A takarmányozás szempontjából ez a legkritikusabb időszak, ami nemcsak azzal magyarázható, hogy 

ebben az időszakban a legnagyobb az állatok tejtermelése, hanem az is nehezíti a tehenek táplálóanyag 

szükségletének maradéktalan fedezését, ebben az időszakban, hogy szárazanyag fogyasztásuk növekedése nem 

tart lépést a tejtermelés növekedésének ütemével. Ennek következtében a laktáció első 6-8 hetében az 

elfogyasztott takarmány nem fedezi a tehenek energiaszükségletét. A kialakuló energiahiány akár 25-30 MJ NEl 

is lehet naponta, ami 8-10 l tej termeléséhez szükséges energia mennyiségnek felel meg. 

A tehenek takarmányfogyasztásának mértéke több tényező függvénye. Egyik közülük a tehenek szárazonállás 

alatti takarmányozása. Erről a szárazonállási időszak takarmányozási kérdéseivel foglalkozó fejezetben (7.2.) 

találhatók részletes ismeretek. 

Lényeges takarmányfogyasztást befolyásoló tényező lehet az etetett szilázs szerves sav összetétele, 

mindenekelőtt ecetsavtartalma. Nagyobb mennyiséget csak olyan szilázsból fogyasztanak el az állatok, 

amelynek ecetsavtartalma nem haladja meg az összes savtartalom 30%-át. A vajsavtartalom nem mérsékeli a 

szilázs fogyasztást, a fehérjebomlás során keletkező ammónia, vagy egyes aminok viszont rontják a szilázs 

etethetőségét. Szénák esetében a penész fertőzöttség csökkenti a fogyasztást. A széna fogyasztást a késői 

kaszálás hatására megnövekvő nyersrost-, illetve lignintartalom is mérsékli. Kevesebbet fogyasztanak a tehenek 

a levélszegény pillangós szénákból is. 

A hiányzó energia mennyiséget a tehenek testállományuk, elsősorban zsírtartalékaik lebontásával pótolják, ami 

testsúly csökkenéssel jár. Ezzel kapcsolatban szükséges említeni, hogy az ellést követő időszakban akkor is 

csökkenne a tehenek testsúlya, ha energiaigényüket teljes egészében fedezni tudnánk. Ennek az a magyarázata, 

hogy a vemhesség során a maternális (extrauterinális) retenció révén az anabolikus folyamatok (vemhességi 

anabolizmus) kerülnek túlsúlyba, míg az ellést követően katabolikus (lebontó) folyamatok indulnak be. A 

takarmányozás során arra kell törekednünk, hogy a testsúly csökkenést korlátok között tartsuk, a túlzott 

súlycsökkenést megakadályozzuk. Amennyiben az ellést követő 50-60 napban a súlycsökkenést napi 0,8-0,9 kg-

ra tudjuk mérsékelni, úgy az összességében 40-55 kg-os súlycsökkenés nem jár állategészségügyi veszélyekkel 

és nem rontja a szaporodási eredményeket sem. Abban az esetben viszont, ha a zsírlebontás meghaladja a napi 

1,0 kg-ot, olyan nagy mennyiségű ketonanyag (β-hidroxi-vajsav, aceton, acet-ecetsav) keletkezik, amelyet a 

szervezet kielégítő mennyiségű oxál-ecetsav hiányában nem tud lebontani, ami ketózis kialakulásához vezethet. 
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A testsúlycsökkenés tekintetében az is fontos, hogy a súlycsökkenés időtartama minél rövidebb legyen. Az 

ugyanis a tapasztalat, hogy a súlycsökkenés időszakában kicsi az esély az eredményes termékenyítésre. Ez azzal 

a következménnyel jár, hogy nő a két ellés közötti idő, ami kedvezőtlenül érinti az ágazat gazdaságosságát. 

A súlycsökkenés mérséklésének egyik lehetősége, hogy a laktációnak ebben a szakaszában nagy 

energiakoncentrációjú takarmányadagot etetünk, ami akkor teljesül, ha a takarmányadag szárazanyag kg-ként 

6,8-7,0 MJ tejtermelési nettó energiát tartalmaz. Ezt az energiakoncentrációt azonban ne aránytalanul nagy 

abrakadag etetésével érjük el, mert az rontja a takarmányadag strukturális hatékonyságát. Ez elkerülhető, ha az 

etetett takarmányadag szárazanyag-tartalmának legalább 45%-át megfelelő strukturális hatékonyságú (elegendő 

rágást és kérődzést kiváltó) szálastakarmányok (szilázs, széna) adják. Ellenkező esetben csökken a nyáltermelés, 

csökken a bendőfolyadék pH-ja, romlanak a bendőfermentáció feltételei, aminek következtében kevesebb 

nyersrost bomlik le a bendőben és csökken a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyisége is. Mindez 

azzal jár, hogy nem növekszik megfelelően a tejtermelés ebben a laktációs termelés szempontjából meghatározó 

jelentőségű szakaszban. 

A kifogástalan rost ellátás a fentieken túlmenően a tej zsírtartalma szempontjából is fontos. A tejzsír C4-C10 

lánchosszúságú zsírsavai ugyanis teljes egészében a bendőben, a szénhidrátok - köztük a nyersrost - mikrobás 

lebontása során keletkező illózsírsavakból, mindenekelőtt az ecetsavból szintetizálódnak a tőgy 

mirigyhámsejtjeiben. A tejzsír ennél hosszabb szénláncú zsírsavai csak kisebb arányban képződnek a bendő 

illózsírsavaiból, nagyobb részük a takarmányból származik, valamint a de novo szintézis során áll elő. 

Összességében a tej zsírsavainak mintegy 65%-a származik a bendőfermentáció során keletkező 

illózsírsavakból. Minthogy ecetsav a rostanyagok mikrobás lebontása során keletkezik a legnagyobb 

mennyiségben, a tehenek nyersrost ellátása alapvető jelentőségű a tej zsírtartalma szempontjából. A fajtára 

jellemző tejzsír-tartalomra ezért csak akkor számíthatunk, ha a takarmány szárazanyagának nyersrosttartalma a 

laktációnak ebben a szakaszában is legalább 16%. 

A nyersrost-tartalom jelentőségét támasztja alá az is, hogy a nyersrostból képződő illózsírsavak nemcsak a 

tejzsír termelés szempontjából fontosak, hanem a kérődzők energiaellátásában is alapvető jelentőségűek. Erről 

az 1.2.1. fejezetben már szóltunk. 

Annak a feltételnek a megteremtésében, hogy a takarmányadag szárazanyagának legalább 45%-a a laktációnak 

ebben a szakaszában is a szálastakarmányokból származzon, fontos szerepet játszanak a silózott takarmányok, 

közülük is elsősorban a silókukorica szilázs. Jó minőségű, kedvező zsírsav-összetételű (tejsav:ecetsav arányú) 

szilázst, amelyből a tehenek 7-10 kg szárazanyagot hajlandók elfogyasztani, csak megfelelő szárazanyag-

tartalmú (35-38%), kellő csőhányadú, viaszérésben levő alapanyagból lehet készíteni. Jó minőségű, a 

silókukorica szilázs nettó energiatartalmát megközelítő szilázs készíthető a silócirokból, valamint a 

cukorcirokból is. Kedvezőek a tapasztalatok a silókukorica és a silócirok keverékéből készült vegyes szilázzsal 

is. A jó minőségű fűszilázs, vagy lucernaszilázs, illetve szenázs ugyancsak alkalmasak a szálastakarmány igény 

fedezésére. 

A takarmányadag kellő strukturális hatékonyságának kialakításában fontosak a jó minőségű, levélben gazdag 

szénák. Ebben a tekintetben az időben kaszált (nem elvénült) réti széna azonos értékű a lucerna szénával. 

A takarmányadag energiakoncentrációjának növelésére a védett (bypass) zsírokat is felhasználhatjuk, amelyek a 

zsíroknak és olajoknak azt a kedvezőtlen hatását küszöbölik ki, hogy vékony, filmszerű réteggel vonják be a 

bendőben a takarmány-részecskéket, rontva ezzel a takarmány mikrobás lebonthatóságát, aminek következtében 

elsősorban a nyersrost bendőbeli lebonthatósága csökken. Ez a hatás annál kifejezettebb, minél több telítetlen 

zsírsavat tartalmaz a takarmány zsírja. A többszörösen telítetlen zsírsavak azért is károsak, mert csökkentik a 

tejzsír szintézist a tőgyben. A bypass zsírkészítményeknek két típusa van forgalomban: a hidrogenált zsírok és a 

Ca-szappanok. A hidrogenált zsíroknak valamivel jobb a bendőbeli stabilitása, kedvezőtlen hatásuk viszont, 

hogy megnövelik a tej zsírjában a telített zsírsavak részarányát, de megváltoztatják (keményítik) a vaj állagát is. 

A Ca-szappanok bendőbeli stabilitása valamivel gyengébb a hidrogenált zsírokénál, de nem kedvezőtlen 

hatásúak a tej zsírsavösszetételére, sőt a zsírforrás jó megválasztásával, Ca-szappannal még javítható - a humán 

zsírsavigényhez közelíthető - is a tejzsír táplálkozási értéke. Irányszámként fogadható el, hogy a tehenek 

takarmányadagjának zsírtartalma ne, vagy ne sokkal haladja meg a napi 1000 g-ot. Minthogy egy 600-650 kg 

súlyú tehén átlagos napi takarmányadagja mintegy 400-550 g zsírt tartalmaz, a bypass zsírkészítménnyel bevitt 

zsír mennyisége lehetőleg ne haladja meg a 600-700 g-ot. Jó minőségű (jó bendőbeli stabilitású) védett zsírral 

érdemben javítható a tehenek energiaellátása, ami segít abban, hogy mérsékeljük, valamint rövidebb időtartamra 

szűkítsük a tehenek testsúlycsökkenését. 
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A laktáció első szakaszában nem egyszerű feladat a tehenek fehérje igényének kielégítése sem, hiszen a tehenek 

fehérje szükséglete nem fedezhető olyan módon, hogy a tejtermelés növekedésével folyamatosan növeljük a 

takarmány fehérjetartalmát, mert az egy határon túl rontani fogja a szaporodási eredményeket. A takarmány 

folyamatosan növekedő fehérjetartalma ugyanis a bendőfolyadék NH3-tartalmának, az pedig a vérplazma 

karbamid-tartalmának emelkedését eredményezi, ami viszont rontja a termékenyülési eredményeket (5. 

táblázat). A megoldást az jelenti, ha a takarmány fehérjetartalmának kisebb mértékű növelésével párhuzamosan 

csökkentjük a takarmányadag fehérjéjének bendőbeli lebonthatóságát. Ilyenkor ugyanis a takarmány 

fehérjetartalmának növekedése nem, vagy csak kis mértékben növeli meg a bendőfolyadék NH3-koncentrációját. 

Egy átlagos összetételű tehén takarmányadag nyersfehérje tartalmának mintegy 70%-a bomlik le a 

mikrobaműködés eredményeként a bendőben. Amennyiben a tehenek tejtermelése a 30 kg-ot meghaladja, az 

említett lebonthatóságot a tejtermeléstől függően 55-65%-ra szükséges csökkenteni. Ezt vagy bypass (védett) 

fehérjekészítmény, vagy olyan fehérjetakarmány etetésével lehet elérni, amelynek jelentős a fehérjetartalma és 

egyúttal fehérjéjének kicsi a bendőbeli lebonthatósága (pl. kukoricaglutén). A fehérje bendőbeli lebonthatósága 

hőkezeléssel, vagy valamilyen kemikáliával történő kezeléssel, illetve a kétféle eljárás kombinálásával lehet 

elérni. A bypass fehérjekészítmények takarmányozási értéke nemcsak a fehérjéjük bendőbeli stabilitásától függ, 

hanem befolyásolja azt posztruminális emészthetőségük, valamint aminosav-összetételük is. Jó minőségű 

bypass fehérjekészítmény etetése azon túl, hogy növelheti a tejtermelést és kis mértékben növekedhet a tej 

fehérjetartalma is, kedvezően hat a tehénállomány szaporodásbiológiai helyzetére is azáltal, hogy etetéskor oly 

módon fedezhető a tehenek metabolizálható fehérjeszükséglete, hogy közben nem növekszik a bendőfolyadék 

NH3-, illetve a vérplazma karbamid tartalma. A védett fehérje etetésnek a szaporodási eredményekre gyakorolt 

kedvező hatását igazolják a 6. táblázat adatai. Bypass fehérje etetésekor nincs szükség arra, hogy a 

takarmányadag szárazanyaga 17-18%-nál több fehérjét tartalmazzon. 

Ismert, hogy a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje limitáló aminosava a metionin. Minthogy a 

szarvasmarhákkal etetett takarmányok között több olyan is van, amelyek ugyancsak kevés metionint 

tartalmaznak, nem ritka, hogy a tehenek tejtermelését az állatok metionin ellátása limitálja. A metionin 

kiegészítéstől azonban csak akkor várhatunk eredményt, ha azt bypass készítmény formájában kapják az állatok. 

Kémiai kezeléssel, valamint a bendőben nem oldódó anyagokkal történő drazsírozással védett készítmények 

egyaránt alkalmasak a tehenek metionin ellátásának javítására és ezáltal a tejtermelés növelésére (7. táblázat). 

Ami a bendőbeli fehérjemérleget illeti, a laktációnak ebben a szakaszában arra törekedjünk, hogy a mérleg 

enyhén pozitív (+100-150 g/nap) legyen. Amint arra a korábbiakban már utaltunk, ez kedvező a szárazanyag 

fogyasztás szempontjából, ami a laktációnak ebben a szakaszában alapvető fontosságú. Az ennél nagyobb N-

függő metabolizálható fehérje felesleget a szaporodási mutatók romlását megelőzendő, kerülni kell. 

A laktáció 2. szakaszán a 11-13. héttől a 24-28. hétig tartó időszakot értjük. A tejtermelés ebben a szakaszban a 

nagy tejtermelő képességű állományokban csak kismértékben csökken. A nagy tejtermelésű állományokban a 

tehenek többsége ezt az időszakot is az un. „nagy tejtermelésű” takarmányozási csoportban tölti. A 

takarmányfogyasztás ekkor már jó, így lehetőség lehet arra is, hogy a tehenek pótolják a laktáció első 

szakaszában elszenvedett súlycsökkenést. Tekintettel arra, hogy ehhez több idő (3-4 hónap) áll rendelkezésre, 

elegendő, ha a napi súlygyarapodás ebben a szakaszban 250-300 g. A tehenek elhizlalását már ebben a 

szakaszban is kerülni kell. Nagy tejtermelésű állomány esetében a napi tejtermelés a laktációnak ebben a 

szakaszában is indokolhatja az átlagosnál kisebb lebonthatóságú (nagyobb UDP hányadú) fehérjét tartalmazó 

takarmányadag etetését, amihez valószínűleg szükség van bypass fehérjetakarmány etetésére is. Szükség lehet 

bypass zsírkiegészítésre is. 

A kisebb képességű állományokban a laktációnak ebben a szakaszában a tejtermelés fokozatos csökkenése 

következtében mód van a takarmányozás intenzitásának a termeléssel arányos mérséklésére, amit az 

abrakhányad csökkentésével és a tömegtakarmány részarányának növelésével célszerű végrehajtani. Arra 

azonban ilyen esetben is ügyelni kell, hogy a takarmányadag nyújtson lehetőséget a laktáció első szakaszában 

elszenvedett súlycsökkenés fokozatos pótlására. 

A laktáció harmadik szakaszában - amely az ellést követő 24-28. héttől a tehenek szárazra állításáig tart - már 

nagyobb mértékben csökken az állatok tejtermelése. Ugyanakkor takarmányfelvételük több táplálóanyag 

elfogyasztását teszi lehetővé, mint amit tejtermelésük alapján igényelnek. Ez módot nyújt arra, hogy már ebben 

az időszakban tartalékot építsenek be a következő laktációra szervezetükbe. A tapasztalatok azt igazolják, hogy 

kedvezőbb, ha ez a tartalék képzés nem a szárazonállás időszakában, hanem már a laktáció 3. szakaszában 

megtörténik. Amikor ugyanis a szárazonállás idején jutnak a tehenek több táplálóanyaghoz, mint amennyi 

életfenntartásukhoz és a vehemépítéshez szükséges, úgy azt a tehenek nem tartalékképzés céljára fogják 

felhasználni, hanem a magzatba építik be. A vemhességnek ebben az időszakában ugyanis már a vehem élvez 
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elsőbbséget az anyai szervezettel szemben. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy megnő a születendő borjak súlya, ami 

növeli a nehézellések arányát. 

A laktáció utolsó szakaszában történő kondíciójavítás mellett szól az is, hogy a tehenek jobb hatásfokkal 

értékesítik a táplálóanyagokat tartalékképzés céljára, ha egyúttal tejet is termelnek. Ez azzal az előnnyel jár, 

hogy a laktáció végén olcsóbban (kevesebb táplálóanyagból) lehet tartalékot beépíteni. 

Az a tény, hogy a laktációnak ebben a szakaszában már a következő laktációra szóló tartalék képzéséhez is 

táplálóanyagot nyújtunk a tehenek részére, nem mond ellent annak, hogy az állatoknak mind az energia-, mind 

pedig a fehérjeellátását tovább mérsékeljük. Ezt az abrakadag további csökkentésével célszerű megtenni. Ebben 

az időszakban az abrak szárazanyagának részaránya már csak 15-25%-át tegye ki a napi szárazanyag 

felvételnek. Ez azt jelenti, hogy elegendő, ha a napi takarmányadag szárazanyaga kg-onként csak mintegy 6,0 

MJ NEl-t tartalmaz. A csökkenő tejtermelés azt is lehetővé teszi, hogy a tejtermelés, a magzatépítés, valamint az 

említett tartalékképzés együttes fehérje igényét a szárazanyag 12-14%-át kitevő nyersfehérje mennyiséggel is 

fedezni tudjuk. 

A bendőbeli fehérjemérleg a laktációnak ebben a szakaszában akkor ideális, ha egyenlegben van (ha állása 0). 

Kisebb tejtermelésű egyedek esetében azonban előfordulhat, hogy a fehérjemérleg annak ellenére negatív, hogy 

az állatok metabolizálható fehérje szükségletét a takarmányadag fedezi. Amennyiben a mérleg hiánya csak napi 

30-40 g, úgy azt a rumino-hepatikus körforgással a bendőbe jutó karbamid nitrogénje fedezi. A 

takarmányfogyasztás csökkentését ilyenkor karbamid, vagy egy kevés, a bendőben jól lebomló fehérjét 

tartalmazó extrahált napraforgódarának az abrakba történő bekeverésével meg lehet előzni. 

Napjainkban általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a tejelő teheneket csoportosan tartják és takarmányozzák. A 

tehenek csoportosítása a laktációs stádium, tejtermelés, kondíció stb. alapján történik és egy-egy tehéncsoport 

azonos takarmányadagot, takarmánykeveréket fogyaszt, melyet a csoport táplálóanyag igénye alapján állítanak 

össze. A szálas- és tömegtakarmányokat, abrakféléket keverő-kiosztó kocsikkal összekeverve, komplett keverék 

(TMR) formájában kapják a tehenek. A kialakításra kerülő csoportok száma több tényező függvénye (az 

állomány termelési színvonala, létszáma, a telep épület adottságai). A több csoport homogénebb csoportok 

kialakítását teszi lehetővé. A csoportokat a próbafejések eredményei alapján időközönként átrendezik. Azokat 

az állatokat, amelyeknek a tejtermelése a csoportra megállapított alsó határ alá csökkent, egy csoporttal lejjebb 

sorolják. A döntés során a termelés mellett az állatok kondícióját is figyelembe veszik. 

2. A szárazonálló tehenek takarmányozása 

A vemhesség 7. hónapjának végén a teheneket el kell apasztanunk. Amennyiben a tehenek tejtermelése ilyenkor 

már csak 5-10 kg, a kifejt tej mennyiségének fokozatos csökkentésével, majd egy-egy fejés elhagyásával, 

valamint a takarmányadag mérséklésével a tejtermelés néhány nap alatt megszüntethető. Nagyobb tejtermelés 

(15-17 kg) esetén a fenti korlátozásokon túlmenően sor kerülhet a takarmány és az ivóvíz teljes megvonására is. 

A 60 napos szárazonállási időszakot takarmányozási szempontból két szakaszra célszerű bontani. Az első 

szakasz a szárazonállás kezdetétől az ellést megelőző 2 hétig tart. Ezt a szakaszt regenerálódási szakasznak 

célszerű tekinteni. Ebben az időszakban csak annyi táplálóanyagot szabad a tehenek számára adni, amennyire az 

állatnak életfenntartás és vehemépítés céljára szüksége van. Ennél több táplálóanyag elhizlalja a tehenet, 

továbbá megnöveli a borjak születési súlyát és ezzel a nehézellések arányát. A tehenek elhizlalása a laktáció 

vagy a szárazonállás során egy anyagforgalmi betegség, az ún. „kövértehén szindróma” kialakulását 

eredményezi, amelynek egyik következménye, hogy a tehenek az ellést követően kevesebb takarmányt 

hajlandók csak fogyasztani, mint a szűkösebb energiaellátásban részesülő társaik, ami tovább növeli az ellést 

követő időszakra egyébként is jellemző energiahiányt. További velejárója a kövértehén szindrómának, hogy az 

ilyen tehenek ellenálló-képessége csökken, következésképpen fogékonyabbak a betegségekre. 

A vehemépítés céljára a tehénnek annyi energiára van szüksége, mint amennyit 3-4 kg tej termeléséhez 

igényelne. Ennek értelmében egy 600-650 kg súlyú vemhes tehénnek naponta 55-58 MJ tejtermelési nettó 

energiára van szüksége, mely energiaigény a tömegtakarmányokkal is fedezhető. Abrakra a szárazonállásnak 

ebben a szakaszában a tehenek nagy többségének nincs szüksége. Kevés abrakot (1,0-1,5 kg) legfeljebb azok a 

tehenek kapjanak, amelyek még jelentős tejtermeléssel kerültek elapasztásra. és kondíciójuk ennek 

következtében rossz. 

A szárazonállásnak ebben az időszakában a tehenek fehérjeszükséglete a szárazanyag 12%-ának megfelelő 

nyersfehérjével fedezhető. A szárazonállás időszakában a bendőbeli fehérjemérleg gyakran negatív. Ez annak a 

következménye, hogy a bendőmikrobák fehérjeigénye nagyobb, mint a tehenek nyersfehérje szükséglete. A 



 Tejelő tehenek takarmányozása  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hiányzó nitrogént a rumino-hepatikus körforgás legtöbbször fedezi. Minthogy a szárazonálló tehenek esetében 

nem cél a nagy takarmányfelvétel, a kisebb mértékű bendőbeli mérleghiány nem okoz problémát, ha a tehenek 

metabolizálható fehérje szükségletét a takarmányadag egyébként fedezi. 

A szárazonállás utolsó két hetében fokozatosan hozzá kell szoktatnunk a bendőt a abraktakarmányokhoz. A 

laktáció első időszakában a nagy tejtermelésű állományok energia szükségletét ugyanis csak nagy mennyiségű 

(gyakran napi 10-12 kg) abraktakarmány etetésével tudjuk fedezni. Ilyen nagy mennyiségű abrak etetése más 

faji összetételű mikroba populációt alakít ki a bendőben, mint amilyen a szárazonállás első időszakában a sok 

nyersrostot és kevés keményítőt, valamint kevés fehérjét tartalmazó takarmányadag etetésekor jellemző volt. A 

mikroba populáció változásához, alkalmazkodásához legalább 10-14 napra van szükség. A szárazonállás utolsó 

két hetében etetett abraktakarmányra tehát részben a bendő mikrobiális adaptációja céljából van szükség. 

Másrészt az ellést megelőző héten a vemhes tehenek takarmányfogyasztása drasztikusan - az élősúly 1,8%-áról 

1,2%-ára - csökken, ami egy 650 kg élősúlyú tehén esetében a szárazanyag fogyasztás 11,7 kg-ról 7,8 kg-ra 

csökkenését jelenti. A tehenek egy részénél a takarmányfogyasztás még ennél is kisebb. Abraktakarmány etetése 

ugyanakkor növeli a takarmányadag energiakoncentrációját, ami mérsékeli a takarmányfogyasztás 

csökkenéséből adódó energiahiányt. 

A szárazonállás utolsó két hetében etetett abrak összetétele lehetőleg legyen azonos a frissfejős tehéncsoport 

abrakjának összetételével, hogy az abrak összetételének ellés utáni változása se hátráltassa a 

takarmányfogyasztás növekedését. Jól bevált a gyakorlatban. az a módszer, hogy az ellés előtt a tehenek a nagy 

tejtermelésű csoport takarmányadagjának (takarmánykeverékének - TMR) 30%-át kapják és ad libitum 

fogyaszthatnak szénát. Ilyenkor a tehenek mintegy 6 kg TMR szárazanyagot és ebben kb. 3-4 kg abrakot 

vesznek fel. 

3. A takarmányozás hatása a tej és tejtermékek 
minőségére 

A takarmányozás sokoldalúan befolyásolja a tej és tejtermékek minőségét és ebből következően táplálkozási 

értékét. A takarmányozás hatással van a tej összetételére, ízére, színére, a vaj zsírsav-összetételére, 

konzisztenciájára, színére, valamint a keménysajtok minőségére. 

A takarmányozás a tej táplálóanyagai közül leginkább a tej zsírtartalmát befolyásolja. Ez arra a korábban (7.1. 

fejezet) már említett tényre vezethető vissza, hogy a tőgy mirigyhámsejtjeiben zajló zsírszintézis során a tejzsírt 

felépítő zsírsavak mintegy 65%-a a bendőben a szénhidrátok - elsősorban a nyersrost - mikrobás lebontása 

folyamán képződő illózsírsavakból származik. Ezért hangsúlyoztuk az említett fejezetben, hogy a 

takarmányadag szárazanyaga még a laktáció első harmadában - amikor gyakran etetünk 10 kg-ot meghaladó 

abrakadagot - is tartalmazzon mintegy 16% nyersrostot. Lényeges az is, hogy a takarmányadag nyersrostjának 

legalább 75%-a struktúrával rendelkező - kellő mértékű rágást és kérődzést eredményező - nyersrost legyen. Ez 

fontos feltétele a kielégítő nyáltermelésnek, a bendőfolyadék pH-ja optimális határok között tartásának, ami 

nélkül nincs aktív bendőfermentáció, így megfelelő mértékű nyersrost lebomlás sem. 

A nagy abrakadag a bendőfolyadék ecetsav:propionsav arányának szűkítésével csökkentheti a tej zsírtartalmát, 

mely hatás bendőpuffer etetésével előzhető meg. A lúgos kémhatású anyagokat (NaHCO3, MgO) tartalmazó 

bendőpufferek ugyanis növelik a bendőben az ecetsav termelést. 

A tej zsírtartalmát a takarmány zsírja is befolyásolja. Amikor a takarmány 4%-nál több olyan zsírt tartalmaz, 

amelyben sok telítetlen zsírsav található, csökkenni fog a tej zsírtartalma. Ez annak a következménye, hogy az 

ilyen zsír rontja a mikrobiális aktivitást, csökkenti a cellulóz lebontást a bendőben. Jó minőségű védett zsírok 

etetésével ez a depresszív hatás elkerülhető. 

A takarmányozás a tej zsírtartalmán túlmenően a tejzsír és a vaj zsírsav-összetételét is befolyásolja. Ennek 

lehetőségét az teremti meg, hogy a zsírsavak felszívódását követően már a bélhámsejtekben megindul a 

triglicerid képződés (triglicerid reszintézis), amely trigliceridek a nyirokerek, majd a mellvezeték útján az 

általános vérkeringésbe kerülnek, aminek következtében adott annak a lehetősége, hogy a zsírok a máj 

megkerülésével a tőgy mirigyhámsejtjeibe jussanak és hatással legyenek a tej zsírsavösszetételére. Az a tény, 

hogy egyes takarmányok (kukorica, napraforgó-, vagy repcepogácsa) lágyítják, más takarmányok (széna, búza, 

rozs) etetése keményíti a vaj állagát, már régóta ismert és a takarmányok zsírjának eltérő zsírsavösszetételével 

áll összefüggésben. Amikor a takarmány zsírja sok telítetlen zsírsavat tartalmaz, az lágyítja a tej zsírját, valamint 

a vaj állagát, míg a telített zsírsavak túlsúlya a takarmány zsírjában keményebb állagú vajat eredményez. 
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Újabban a védett zsírok (Ca-szappan) etetésével tudatosan alakítható - a humán igényekhez közelíthető - a 

tejzsír zsírsavösszetétele. Kedvező zsírsav-összetételű, jó bendőbeli stabilitású Ca-szappannal a tejzsír telítetlen 

zsírsav hányada jelentősen növelhető (8. táblázat). Ez a változtatási lehetőség azért fontos, mert a tejzsír nagy 

(sokszor 70% feletti) telített zsírsav hányadát többször éri kritika. 

Számos kísérletet végeztek a tejzsír n-3 zsírsav tartalmának növelésére is. Ezek azonban jóval szerényebb 

eredménnyel jártak, mint a monogasztrikus állatok termékeiben (hús, tojás) található zsír zsírsav-összetételének 

módosítását célzó kísérletek. Ez egyrészt a bendőben zajló mikrobiális biohidrogénező folyamatokkal, másrészt 

egyes PUFA zsírsavaknak a tőgy mirigyhámsejtjeiben folyó zsírszintézisre gyakorolt hatásával magyarázható. 

A tej fehérjetartalmára a takarmányozás a tejzsírnál kisebb hatást gyakorol. Amint az a 1.2.3.2. fejezetben 

említésre került, a tehenek fehérjeszükségletének nagyobbik hányadát a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje 

fedezi. A tej fehérjetartalmát ezért a mikrobafehérje szintézis energiaigényének fedezésével, azaz a tehenek 

kifogástalan energia ellátásával lehet növelni. Eközben zsírkiegészítés és bypass zsírkészítmény etetésekor arra 

is tekintettel kell lennünk, hogy a bypass zsírforrások energiáját a bendőmikrobák nem tudják hasznosítani, azok 

csak a tehén számára jelentenek energiaforrást. 

A tej laktóztartalma a laktóznak abból a funkciójából következően, hogy a tej ozmolalitásának szabályozásában 

van fontos szerepe, takarmányozással nem változtatható. Amikor a tőgy mirigyhámsejtjeiben folyó laktóz-

szintézishez nem áll elegendő glükóz rendelkezésre, minthogy a tej cukortartalma nem csökkenthető, a tej 

mennyisége lesz kevesebb. 

A takarmány Ca és P-tartalma nem befolyásolja a tejnek sem a Ca-, sem pedig a P-tartalmát. Ugyanakkor a tej 

Mn-, Zn-, Co- és I-tartalma attól függ, hogy az említett mikroelemek milyen mennyiségben fordulnak elő a 

takarmányban. 

A tej A-vitamin és karotintartalma nagymértékben függ a tehenek karotin ellátottságától. Ezt a nyáron és télen 

termelt tej A-vitamin tartalma - azokban az üzemekben, amelyek a tavaszi és a nyári hónapokban 

zöldtakarmányt is etetnek - egyértelműen igazolja. Ilyen esetben a nyári és a téli hónapokban termelt tej A-

vitamin tartalma közötti különbség tej literenként több mint 1000 NE is lehet. 

A tej D-vitamin tartalmát nem a takarmányozás, hanem a tartástechnológia határozza meg. Amennyiben az 

állatok legelőre járnak, vagy napos kifutóban tartózkodhatnak, a 7-dehidro-koleszterinből a napfény ultraibolya 

sugarainak hatására képződő D3-vitamin fedezi az állatok igényét, aminek következtében a tej D-vitamin 

tartalma is nagyobb lesz. 

A tej E-vitamin tartalma takarmányozással ugyan növelhető, de a konverzió rossz hatásfokú. 

A tej B-csoportbeli vitamin tartalma független a takarmányozástól, ami azzal függ össze, hogy ezeket a 

vitaminokat a bendő mikrobái a gazdaállat számára szükséges mennyiségben előállítják. 

Egyes takarmányok nagyobb mennyiségben etetve kedvezőtlen ízt adhatnak a tejnek. Így pl. a nagyobb adag 

lucerna, vöröshere, bükköny, rozs, zab, francia perje, réti komócsin kesernyés ízt kölcsönözhetnek a tejnek. A 

nagyobb (napi 35-40 kg) adag répalevél, leveles répafej betain-tartalmuk következtében halízt adhat a tejnek. 

Kellemetlen ízt eredményezhetnek egyes gyomnövények (medvehagyma, mezei katáng, mezei és mocsári 

zsurló, pásztortáska) is. A felsorolt gyomnövények azonban csak gyomos legelőn és erdőszélen történő 

legeltetés során okozhatnak ízhibát, ezért jól vezetett üzemben ez utóbbi növények ízrontó hatásával nem kell 

számolni. 

Nem kielégítő tejtermelési higiénia esetében silózott takarmányok etetésekor romolhat a tej mikrobiológiai 

állapota, ami nehezítheti ilyen tejből jó minőségű keménysajtok előállítását. A silózott takarmányok - főleg a 

pillangós zöldtakarmányokból készített szilázs - a minőségtől függően több-kevesebb vajsavtermelő 

baktériumot is tartalmaz. Számuk a gyenge minőségű szilázsban a 107/g szilázs értéket is elérheti. Kifogásolható 

fejési higiénia esetén ezek egy része bekerülhet a tejbe. Minthogy ezek a baktériumok spórások, nem pusztulnak 

el a tej pasztőrözésekor. A sajt anyagába is belekerülő spórák a sajt érlelése során gáztermelésükkel a sajtok 

puffadását idézik elő. Említeni szükséges azonban azt is, hogy ez a hiba akkor okozott nagyobb károkat a 

tejiparnak, amikor a fejés az istállóban történt és a tej is egy ideig az istállóban állt. A korszerű fejőállások 

általánossá válásával az említett tejhiba lényegesen ritkábban fordul elő. 
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8. fejezet - Szarvasmarha hízlalás 

A szarvasmarha tenyésztés alapvető feladata, hogy a tej mellett egy másik értékes állati eredetű élelmiszert, a 

marhahúst előállítsa. Az átlagosan 20,5% fehérjét és csak 5,7% zsírt tartalmazó marhahús közkedvelt élelmiszer, 

amelyből hazánkban évente kb. 3,5 kg az egy főre jutó fogyasztás, ami azt jelenti, hogy a sertés- és baromfihús 

után a marhahús a harmadik legkeresettebb húsféleség. A világosvörös, porhanyós, finomrostú, márványozott 

marhahús az igényes külföldi piacokon is keresett, értékesíthető termék. Ilyen áru előállításához nemcsak 

megfelelő hízó alapanyagra, hanem az állatok táplálóanyag szükségletét minden tekintetben kielégítő 

takarmányozás is szükséges. 

Marhahúst többféle módon, így borjak, tenyésztésre alkalmatlan üszők, továbbá növendék bikák hízlalásával, 

valamint kiselejtezett tehenek feljavításával állíthatunk elő. 

1. Borjúhízlalás 

A borjúhús a fejlett országok piacán keresett termék. Hagyományos módja a  tejes borjúhízlalás , amelynek 

során régebben teljes tejjel, később teljes tej és fölözött tej keverékével, napjainkban - ha, illetve ahol borjút 

hízlalnak - tejpótló tápszerrel végzik a hízlalást. Fölözött tej egyedül csak akkor lenne alkalmas borjúhízlalás 

céljára, ha lenne forgalomban zsírban oldódó vitaminokkal kiegészített zsírkészítmény. Tejpótló borjútápszerrel 

végzett hízlalás során a szokásos borjúneveléshez képest a hízlalás során 10-15%-kal növelni szükséges a 

folyékony tejpótló adagját, valamint 1-2%-kal a folyadékban a tápszer mennyiségét is, mert az elérni tervezett 

1200-1300 g-os súlygyarapodás csak így teljesíthető. A megkívánt 120-140 kg-os hízlalási végsúlyt a borjak 8-

12 hetes koráig csak az említett napi súlygyarapodással lehet elérni. 

A borjúhízlalás költségeinek csökkentése céljából a tejpótló tápszer mellett abrakot és szénát is etethetünk a 

borjakkal, ami azonban 3-4 hónapra hosszabbítja meg a hízlalás idejét. A borjak tejpótló tápszer adagját a 10. 

héttől az abrakfogyasztás növekedésével arányosan csökkenteni lehet. Az abrak mellett jó minőségű szénát is 

etethetünk a borjakkal, ennek mennyisége azonban ne haladja meg a napi 0,2-0,3 kg-ot, hogy ne csökkenjen 

érdemben a napi adag energiakoncentrációja. A borjakat a tejes borjúhízlalásnak ebben a változatában 140-180 

kg-os súllyal értékesítik. 

2. Növendék bikák hízlalása 

A marhahús nagyobbik hányadát hazánkban is növendék bikák hízlalásával állítjuk elő. A fiatal 

növendékbikáknak nagy a növekedési erélye, következésképpen súlygyarapodásuk nagyobb hányadát a hús 

adja. Azt a súlyt, amelynél a bikák a nagyobb mennyiségű zsír beépítését megkezdik, elsősorban az állatok 

fajtája, illetve típusa határozza meg, a takarmányozás ezt kevésbé befolyásolja. Ebből következően a vágott áru 

minőségét, továbbá az állatok takarmányhasznosítását nagyban befolyásolja a hízlalásvégi testsúly helyes 

megválasztása. 

A hazai szarvasmarha állomány többségét a holstein fríz fajta adja, amely növekedési erély, fiatalkori 

súlygyarapodás tekintetében eléri, sőt egyes esetekben meg is haladja a húsmarha fajtákat. Vágási mutatók, 

valamint a hús porhanyóssága és márványozottsága vonatkozásában azonban a húshasznú fajták megelőzik a 

holstein fríz fajtát. A holstein friz növendék bikákat 500-520 kg-nál nagyobb súlyra a beinduló erős faggyúsodás 

miatt nem célszerű hizlalni. 

A magyar tarka növendék bikák a holstein fríz fajta bikáinál hosszabb ideig megtartják növekedési erélyüket, 

ezért csak később kezdenek faggyúsodni. Következésképpen a magyar tarka növendék bikákat 550-600 kg 

testsúlyig lehet jó eredménnyel hizlalni. Húsminőség tekintetében a magyar tarka ugyancsak megelőzi a holstein 

fríz bikákat. 

Tenyésztenek hazánkban kis létszámban néhány húshasznosítású fajtát is. Ezek között korán érő (aberdeen 

angus, hereford) és későn érő (charolais, limousin) fajták egyaránt vannak. Valamennyi fajtára jellemzők a 

kiváló húsformák, a kedvező hús:csont arány és a jó húsminőség. 

A növendék bikák hízlalásának két módja alakult ki a gyakorlatban, amelyek a takarmányozás intenzitásában 

különböznek egymástól. Az egyik a  hagyományos hízlalási  módszer, amelynek során az állatok által 

elfogyasztott takarmányadag szárazanyag kg-onként 4,2-4,4 MJ súlygyarapodási nettó energiát (NEg) tartalmaz. 

Az ilyen energiakoncentrációjú takarmányadag - amennyiben az a szükséges fehérje, ásványi anyag, illetve 
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vitamin mennyiséget is tartalmazza - napi 900-1000 g súlygyarapodást tesz lehetővé. Amikor az etetett 

takarmányadag szárazanyagának NEg-tartalma kg-onként eléri, vagy meghaladja a 4,8-5,0 MJ-t,  intenzív 

hízlalás t végzünk. Ilyenkor a növendék bikák súlygyarapodása eléri az 1200-1400 g-ot. 

A takarmányadag energiakoncentrációját egyrészt az határozza meg, hogy milyen az adagban a 

tömegtakarmányok és az abrak aránya, de befolyásolja az energiakoncentrációt az etetett takarmányok minősége 

is. Jó minőségű tömegtakarmányokkal sok abrak takarítható meg a hízlalás során. 

A tömegtakarmányok közül a marhahízlalásban a silózott takarmányokat etetik leggyakrabban. Közülük idehaza 

a silókukorica szilázs a legfontosabb. A 35-38% szárazanyag-tartalommal, a viaszérés stádiumában besilózott 

silókukoricából kedvező tejsav: ecetsav arányú, jó energiakoncentrációjú (4,2-4,4 MJ NEg/kg szárazanyag) 

szilázs készíthető, amelyből a 400-450 kg súlyú hízómarhák akár 5,7-6,8 kg szárazanyagot is hajlandók 

elfogyasztani. Ennek feltétele, hogy a szilázs ecetsavtartalma ne haladja meg az összes szerves savtartalom 20-

25%-át. Jó minőségű szilázs készíthető silócirokból, cukorcirokból, illetve a vegyesen termesztett silókukorica 

és cirok keverékéből is. A cirok esetében azonban arra is tekintettel kell lenni, hogy 30-32%-nál nagyobb 

szárazanyag-tartalom felett nyersrost-tartalma gyorsan növekszik, ami rontja az emészthetőségét és ennek 

folytán energiakoncentrációját is. A 31-32% szárazanyag-tartalommal silózott silókukorica-cirok vegyes szilázs 

NEg-tartalma 3,3-3,5 MJ/kg szárazanyag. A teljes gabonanövény szilázsok (árpa, búza, zab) NEg-

koncentrációja viaszérésban történő betakarítás esetén 2,6-3,0 MJ/ kg szárazanyag. A fűből készített jó 

minőségű szilázs, valamint szenázs NEg-koncentrációja eléri a 2,8-3,0, illetve a 2,9-3,2 MJ-t. A 

tömegtakarmányok közül említeni szükséges az erjesztett nedves cukorgyári répaszeletet, amellyel a 

silókukorica szilázsét meghaladó energia-koncentrációjának köszönhetően (5,0-5,1 MJ/kg szárazanyag) jó 

hízlalási eredmények érhetők el. 

Több kísérlet eredménye, valamint a gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a jó minőségű szilázsok 

egyedül történő etetése elfogadható hízlalási eredményeket ad, nevezetesen a napi súlygyarapodás ilyen esetben 

megfelel a hagyományos hízlalási móddal elérhető súlygyarapodásnak. Az említett szilázsfélék 

energiakoncentrációjának megfelelően a legjobb napi súlygyarapodás a silókukorica szilázs, valamint a nedves 

cukorgyári répaszelet etetésekor érhető el, a többi szilázs esetében a kisebb energiakoncentráció következtében a 

növendék bikák súlygyarapodása 5-39%-kal kisebb (9. táblázat). 

Szilázs önmagában történő etetésével az állatok fehérje, ásványi anyag és vitamin szükséglete természetesen 

nem fedezhető. Ehhez valamilyen fehérjetakarmányt, továbbá ásványi anyag és vitamin kiegészítőt is kell 

etetnünk az állatokkal. 

Elvileg annak sincs akadálya, hogy a növendék bikákkal kaszált zöldtakarmányt etessünk tömegtakarmányként. 

Azt viszont kerülni kell, hogy a zöldtakarmányokat gyakran váltogassuk, mert ahhoz, hogy a bendő 

mikrobapopulációja adaptálódjon az új takarmányhoz legalább 10-14 nap szükséges. A növendék bikákkal 

elegendő szilázs hiányában minden zöldtakarmány etethető, amelyeket tehenekkel vagy üszőkkel etetünk. Az 

etethető mennyiség megállapításakor természetesen a hízómarhák esetében is tekintettel kell lenni az egyes 

zöldtakarmányok speciális hatásaira (pillangósok puffasztó hatása, cirokfélék durrinja, keresztesvirágúak 

glükozinolátjai). 

A zöldtakarmányokkal rendszerint nem tudjuk a növendék bikák igényét minden táplálóanyagból fedezni. A 

fűféle zöldtakarmányokkal nem mindig fedezhető az állatok fehérje-, míg pillangós zöldtakarmányok etetésekor 

pedig az energiaszükséglete. A hiányt abrakkal pótoljuk. Ennek összetétele igazodjon az etetett 

zöldtakarmányokhoz. 

A súlygyarapodási eredmények növelése, az adott fajta genetikai potenciáljának jobb kihasználása céljából a 

hizlalt állomány teljesítményének ismeretében abrak adagolással növelhetjük az etetett takarmányadag 

energiakoncentrációját. A kísérleti eredmények és a gyakorlati tapasztalatok egyaránt azt igazolják, hogy abrak-

kiegészítéssel a bikák súlygyarapodása növelhető (10. táblázat). Ismeretesek olyan kísérleti eredmények is, 

amelyek szerint elegendő a tömegtakarmányból álló takarmányadagot a hízlalás második felében abrakkal 

kiegészíteni. A súlygyarapodás ilyenkor alig kisebb, mint amikor az állatok már a hízlalás első felében is 

fogyasztanak abrakot. Ez az eredmény azzal magyarázható, hogy a hízlalás második felében az abrak-

kiegészítés hatására a súlygyarapodás lényegesen nagyobb, mint azoké az állatoké, amelyek a hízlalás 

kezdetétől kaptak abrak-kiegészítést. Ennek az az élettani indoka, hogy az állatok a genetikai képesség alatti 

táplálóanyag-ellátást követő normál takarmányozás során átlag feletti növekedéssel igyekeznek kompenzálni a 

hiányos takarmányozás következményeit. 
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A növendék bikák hízlalásakor jó eredménnyel etethető az erjesztéssel konzervált csöveskukorica-dara, sőt a 

csuhéleveles csődara is, amely takarmányok használatával a kisebb tartósítási költség folytán csökkenthetők a 

takarmányozási költségek. 

A takarmányadag energiakoncentrációjának növelése céljából a tehenekhez hasonlóan a hízómarhák takarmánya 

is kiegészíthető zsírokkal. A natúr zsírok csak korlátozott mértékben, a bypass zsírforrások nagyobb 

mennyiségben etethetők. Ennek okait illetően csak utalunk a 7.1. fejezetben a tehenek takarmányának 

zsírkiegészítésével kapcsolatban írottakra. Hízómarhákkal a tejelő teheneknél kisebb energiaszükségletük 

következtében természetesen kevesebb zsír etetésére van szükség. 

A hízómarhák esetében is az MF igény fedezésére kell törekednünk, mert a hiányos fehérjeellátás csökkenti a 

takarmányfelvételt és ezzel romlik az állatok energiaellátása. A fiatal, még nagy növekedési eréllyel rendelkező 

állatok MFE igénye az MFN szükségletnél könnyebben fedezhető. Csak utalunk rá, hogy a hízómarhák 

fehérjeellátásában a karbamid jó eredménnyel használható fel. A jó minőségű retard készítmények használata 

nemcsak biztonságosabb, hanem etetésük során jobb N-hasznosítás érhető el, mint natúr karbamiddal. A 

hízómarhák esetében is mindig állapítsuk meg a bendőbeli fehérjemérleget. A hiány ne legyen 30-50 g-nál 

nagyobb, mert ennél nagyobb hiányt a rumino-hepatikus körforgással a bendőbe jutó karbamid nitrogénje már 

nem tud pótolni. 

A hízómarhák nyersrost ellátása nem okoz olyan nehézséget, mint a tehenek számára a laktáció első 

harmadában szükséges nyersrost mennyiség biztosítása, hiszen a hízómarháknak csak a bendő egészséges 

működéséhez, a kielégítő nyáltermeléshez és az aktív bendőmotorika kialakításához szükséges mennyiségű 

rostra van szükségük. Ehhez a takarmányadag szárazanyag-tartalmának mintegy 13-14%-át kitevő nyersrost 

elegendő. 

Jó hízlalási eredményre csak akkor számíthatunk, ha az állatok ásványi anyag, valamint vitamin igényét is 

fedezzük. Az ásványi anyag kiegészítés ne csak a Ca és P szükségletre korlátozódjon, hanem kísérjük 

figyelemmel az állatok Mg, Na, Cl ellátottságát és gondoskodjunk a mikroelem kiegészítésről is. A szükségleti 

értékek a Magyar Takarmánykódexben rendelkezésre állnak. A szükséges ásványi anyag kiegészítőket, 

mikroelem premixet a takarmányipar széles választékban kínálja. 

A vitamin igényt illetően - elsősorban a téli hónapokban - az állatok A és D-vitamin ellátását ellenőrizzük. 

3. Üszőhízlalás 

Üszőket csak abban az esetben hizlalunk, ha valamilyen oknál fogva alkalmatlanok tenyésztésre. Azzal viszont 

számolni kell, hogy az üszők a bikáknál gyengébb eredménnyel hizlalhatók, súlygyarapodásuk ugyanis mintegy 

20%-kal rosszabb, mint a növendék bikáké. Ennek oka, hogy a bikáknál hamarabb faggyúsodnak és több 

faggyút termelnek. 

Amennyiben egy üszőről már borjúkorban kiderül, hogy továbbtenyésztésre alkalmatlan, akkor azt már 180-200 

kg-os súlyban célszerű hízóba állítani. Hízlalásuk annyiban tér el a hasonló korú bikákétól, hogy több 

tömegtakarmánnyal és kevesebb abrakkal hizlaljuk őket. Üszőkkel napi 2-3 kg-nál több abrakot ne etessünk, 

hogy a túlzott faggyútermelést elkerüljük, mert az nemcsak a súlygyarapodást csökkenti, hanem a 

takarmányhasznosítást és a vágott áru minőségét is rontja. A borjúkorban hízóba állított üszőket a korai 

faggyúsodás miatt a bikáknál kisebb testsúlyig hizlaljuk. A tejhasznú fajták üszőit 350-400 kg-ig, míg a magyar 

tarka üszőket 450-500 kg-ig tudjuk gazdaságosan hizlalni. 

Abban az esetben, amikor az üszőről csak a tenyészérettség idején derül ki az alkalmatlanság, csak arra célszerű 

törekedni, hogy az akkor kb. 420-450 kg-os állatok kondícióját és ezzel a vágott áru minőségét is javítsuk. Ez a 

kondíció javítás sok tömegtakarmány és kevés abrak etetésével történjen. A feljavítás hasonlóan a borjúkorban 

hízóba fogott üszők hízlalásához, legelőn is történhet. 

Azzal a céllal, hogy a hízóba állítható borjak számát növeljük, a tenyésztésre nem alkalmas, de termékenyíthető 

üszőket egyszer leelletjük, majd a borjú leválasztás után az üszőket kondíciójuk feljavítása után vágóállatként 

értékesítjük. A feljavítás ebben az esetben is étvágy szerint etetett tömegtakarmányokkal és legfeljebb napi 2-3 

kg abrakkal történjen. 

4. Selejt tehenek feljavítása 
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A teheneket gyenge termelés, vagy állat-egészségügyi okokból selejtezzük. A selejtezésre legtöbbször a laktáció 

befejeztével kerül sor, ebből következően a selejtezésre kerülő állatok egy részének kondíciója gyenge. Ezeket 

az állatokat ezért csak feljavítás után lehet értékesíteni. A kondíció javítását már a laktáció utolsó harmadában 

ajánlatos megkezdeni. Amíg ugyanis az állat tejet is termel, kedvezőbb hatékonysággal tud tartalékot beépíteni, 

így a feljavítás olcsóbb. A régóta meddő, hosszan laktáló tehenek kondíciója kifejezetten jó lehet, ezeket a kövér 

teheneket nem szükséges hizlalni. 

A feljavítás során az életfenntartás és az aktuális tejtermelés energiaigényét legfeljebb 20%-kal meghaladó 

energiatartalmú takarmányadagot célszerű etetni. Ennél nagyobb energiatöbblet csak a hasűri faggyú 

mennyiségét fogja jelentős mértékben megnövelni. A többlet energiához több tömegtakarmány etetésével 

jussanak hozzá az állatok. Az abrak adag legfeljebb 1-2 kg-mal legyen annál nagyobb, mint amennyit a 

tejtermelésük indokolna. Amennyiben a kondíció javítását a laktáció befejezését követően kezdjük el, azt még 

inkább tömegtakarmányok etetésére célszerű alapozni, az abrak adagja a 2,5-3,0 kg-nál ne legyen nagyobb. 

A kondíciójavítás eredményeként az izomrostok kitelnek, kevés zsír rakódik közéjük, következésképpen az 

állatok jobb áron értékesíthetők. További haszon, hogy közben az állatok súlya 100-130 kg-mal növekszik. 
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9. fejezet - A húsmarhák 
takarmányozása 

1. A húshasznú tehenek takarmányozása 

Egy húshasznú tehéntől (anyatehéntől) azt várjuk, hogy évente egy borjút hozzon a világra és legalább annyi 

tejet termeljen, amennyire borjának felneveléséhez szüksége van. Minthogy a húshasznú tehén éves termelése 

egy 180-220 kg-os borjú, a húsmarhatartás gazdaságosságának fontos feltétele, hogy a tehenek takarmányozását 

olcsóvá tudjuk tenni. Ennek egyik fontos feltétele, hogy a tehenek minél hosszabb időn át tartózkodjanak a 

legelőn, továbbá, hogy az a fű, amelyet az állatok nem fogyasztanak el, mint széna vagy szilázs, fedezzék az 

állatok téli takarmányát, de legalábbis annak túlnyomó részét. A gazdaságosság további fontos feltétele, hogy 

igyekezzünk a tehenekkel sok mellékterméket hasznosítani. 

A legelő minőségétől függően változó nagyságú terület, de átlagosan mintegy 1,0 hektár gyep szükséges egy 

tehénnek és borjának takarmányozásához. Amennyiben a tehenek 7 hónapon át vannak a legelőn és 5 hónapon 

át szorulnak szénára és szilázsra, a gyepnek mintegy 60%-át legeltetéssel hasznosítjuk és kb. 40%-át kell 

tartósítanunk. 

A tavaszi elletés esetén a szoptatás és az újravemhesítés időszakában a tehenek legelőn vannak. Ez kedvező, 

mert ebben az időszakban a hazai legelők fűtermése is teljesen, vagy nagyrészt fedezi a szoptató tehenek 

táplálóanyag szükségletét. Július-augusztus hónapokban viszont a nem öntözött hazai gyepek többsége vagy 

kisül, vagy olyan kicsi a fűhozama, hogy a tehenek táplálóanyag szükségletét csak kiegészítő takarmányozással 

lehet fedezni. Erre előre készülve a szántóföldön lehet az állatok részére olyan növények vetésével kiegészítő 

legelőt biztosítani (pl. kukorica, szudáni cirokfű), amelyek kielégítő gyeptermés esetén silózással 

konzerválhatók. 

A húshasznú tehenek legeltetését igyekezzünk az őszi hónapokra, sőt az időjárástól függően a tél első heteire is 

kiterjeszteni. Erre jó lehetőséget ad a kukorica tarló, illetve a kukoricaszár legeltetése. Szerencsés esetben (kevés 

hó esetén) a télnek akár nagyobb részét a kukoricaszár legelőn tölthetik a tehenek. Közvetlenül a szem 

betakarítását követően Várhegyi és mtsai (1984) vizsgálatai szerint a tehenek a kukoricaszár legelőn 9 kg 

szárazanyagot vettek fel, amellyel naponta 700 g nyersfehérjéhez és 50 MJ NEm-hez jutottak, azaz a 

kukoricaszár legelő fedezte a tehenek energia-, illetve fehérje szükségletét. Arra természetesen tekintettel kell 

lenni, hogy az idő előre haladtával a kukoricaszár táplálóértéke fokozatosan csökken. 

Amennyiben az üzem nem rendelkezik kukoricaszár legelővel, vagy a téli időjárás nem teszi lehetővé annak 

hasznosítását, a legelőről származó fűszilázs, illetve szenázs, valamint széna, illetve egyéb, nem a gyepről 

származó tömegtakarmányok (silókukorica szilázs, cirokszilázs, lucernaszenázs, takarmányszalma) képezik a 

tehenek téli takarmányozásának bázisát. 

Különös gondot kell fordítani a tehenek téli takarmányozására, amikor a borjazási időszak a tél végére, illetve 

tavaszra esik. Ilyenkor ugyanis a vemhesség utolsó szakasza esik a téli takarmányozási időszakra. Ebben az 

esetben a kukoricaszár legelő mellett igénybe kell vennünk a fentiekben felsorolt kiegészítő takarmányokat. 

Kiváló takarmány a húshasznú tehenek számára - amennyiben rendelkezésre áll - az erjesztéssel konzervált 

nedves cukorgyári répaszelet, de etethető a tehenekkel - ahol termesztenek cukorrépát - a szakszerűen készített 

leveles cukorrépafej szilázs is. Ahol még rendelkezésre állnak, jó eredménnyel használhatók fel a húsmarhák 

takarmányozására a keményitő-, valamint a szeszgyártás melléktermékei is. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy még a jó minőségű legelőn sem látja el a fű az állatokat igény szerint valamennyi 

számukra szükséges ásványi anyaggal. Fokozottan érvényes ez a különböző melléktermékekre. Abban az 

esetben, amikor a tehenek abrakot is fogyasztanak, az ásványi anyag kiegészítés az abrakkal egyszerűen 

elvégezhető. Amikor a tehenek csak legelnek, az ásványi anyag ellátást más módszerekkel szükséges 

megoldani. Ilyen lehet a konyhasón kívül más ásványi anyagokat is tartalmazó nyalósó használata, de 

megoldható az ásványi anyag kiegészítés ún. legelő premix etetésével is, amely kiegészítő az ásványi anyagok 

mellett hordozóanyagként gabonadarát és/ vagy korpát is tartalmaz és összetétele folytán ad libitum etethető az 

állatokkal. Kaphatók a húshasznú állatok számára nyalótömbök is. Ezek abban különböznek a nyalósótól, hogy 

az ásványi anyagok mellett valamilyen gabonadara és valamilyen malomipari melléktermék is található bennük. 
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A téli hónapokban a tehenek A- és D-vitamin igényét is csak valamilyen kiegészítő etetésével tudjuk fedezni (pl. 

ásványi anyagokat és vitaminokat is tartalmazó ún. egységes premix). 

2. Borjak takarmányozása 

A borjak felnevelését úgy kell irányítanunk, hogy nagy növekedési erélyüket kihasználva jól fejlett, fajtától 

függően 180-220 kg-os borjakat tudjunk leválasztani. A borjak táplálóanyag szükségletét az ellést követő 3-4 

hétben a tehén tejtermelése fedezi, ezt követően azonban már kiegészítő takarmányok etetésére is szükség van, 

hogy a borjú fejlődése és növekedése törésmentes legyen. 

A húshasznú tehenek tejtermelését a fajta jelentős mértékben befolyásolja. A magyar tarka, valamint a tejhasznú 

keresztezésekből származó állományok tejtermelése általában elegendő, esetenként bőséges a borjak kívánt 

növekedéséhez. A hústermelésre specializált húsmarha fajták borjai viszont nem mindig jutnak elegendő tejhez. 

Az egy hónapos borjak számára tegyük lehetővé, hogy abrakot és szénát is fogyaszthassanak. Ezeket a 

takarmányokat - hogy a tehenek el ne fogyaszthassák - a borjúóvodában helyezzük el. Ameddig a tehenek 

tejtermelése kielégítő, az abrak gabonadarák keveréke is lehet. Kevés fehérjetakarmányra (extrahált napraforgó,-

repcedara) akkor van szükség az abrakkeverékben, ha a tehenek tejtermelése tartósan csökken. A borjak 

érdemleges mennyiségű zöldtakarmány fogyasztására 3-4 hónapos korától lehet számítani. 

3. Húshasznú üszők takarmányozása 

A húshasznú üszők takarmányozását nagymértékben határozza meg, hogy a borjakat egy év körüli korban, vagy 

kétévesen vesszük tenyésztésbe. Mindkét módszer mellett hozhatók fel érvek és fogalmazhatók meg ellenérvek. 

A kétéves tenyésztésbevétel mellett a nagyobb választási súly, a kevesebb ellési komplikáció szól, továbbá 

nagyobb az újravemhesülő üszők részaránya is. Mindezen előnyök ellenére az éves korban tenyésztésbe vett 

üszők életteljesítménye a leválasztott borjúsúly tekintetében nagyobb. 

Korábban a húsmarhatartásban a két év körüli korban történő tenyésztésbe vétel (három évesen történő elletés) 

volt általános. Erre a korra az üszők biztosan elérték a tenyésztésbe vételhez szükséges fejlettséget, illetve súlyt. 

Ez a módszer kisebb igényeket támaszt a takarmányozással kapcsolatban. A későn érő, nagytestű húsmarha 

fajták tenyésztésekor ma is széles körben elterjedt módszer a két év körüli (23-25 hónapos) korban történő 

tenyésztésbe vétel. 

A korábban érő húsmarha fajták, a magyar tarka, valamint a keresztezett állományok esetében viszont a 

választott borjúsúlyban elérhető nagyobb életteljesítmény következtében az egyéves körüli korban történő 

tenyésztésbe vétel a gyakoribb. 

Amikor az üszőket éves (13-15 hónapos) korban kívánjuk tenyésztésbe venni, úgy arra már a választást 

megelőző időszak takarmányozása során tekintettel kell lenni. Ebből a szempontból lényeges, hogy a borjak az 

anyatej és a legelőfű mellett kiegészítő takarmányokat (abrak, széna) fogyaszthassanak, valamint, hogy a 

tehenek kifogástalan energia- és fehérjeellátásával tejtermelésüket megfelelő szinten tartsuk, illetve a tejtermelés 

csökkenését mérsékeljük. Mindez növeli a borjak választási súlyát. Amikor egyéves körüli korban kívánjuk az 

üszőket tenyésztésbe venni, arra kell törekedni, hogy a borjak 13-15 hónapos korra 300-350 kg súlyúak 

legyenek, illetve érjék el a kifejlettkori élősúly 55-60 %-át. Amennyiben a tél végén, tavasszal született borjakat 

ősszel leválasztjuk, az üszők téli takarmányozásától nagymértékben függ, hogy a fent említett súlyt az állatok 

mekkora hányada éri el 13-15 hónapos korra. A kívánt súlyt jó színvonalú, az átlagosnál intenzívebb 

takarmányozással érhetjük csak el. Ehhez a téli időszakban napi 10-14 kg jó minőségű (35-38% szárazanyag-

tartalommal besilózott) silókukorica szilázsból, vagy ugyanennyi fűszenázsból, 2-4 kg réti szénából, továbbá 1-2 

kg abrakból álló takarmányadag etetésére van szükség. A fenti takarmányadag természetesen csak például 

szolgál, amely az adott üzem takarmányozási lehetőségeitől függően változhat. Célunk csak a különböző 

takarmányféleségek kedvező arányának bemutatása volt. 

Az üszők vemhességük idején még nem érték el kifejlettkori súlyukat, ezért az életfenntartáson és a vehemépítés 

igényén felül még napi 400-500 g súlygyarapodáshoz is igényelnek táplálóanyagokat. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy a vehemépítés a vemhesség 7. hónapjáig csak kis mértékben növeli az üszők táplálóanyag 

szükségletét. Az említett súlygyarapodást és ezzel a 400-500 kg-os ellés előtti súlyt az üszők jó minőségű 

tömegtakarmányok etetésével, abrak kiegészítés nélkül is elérik. A várható ellés előtt két hónappal a 

vehemépítés igényének növekedése következtében kis mértékben növelhetjük az üszők takarmányadagját, az 

állatok hízlalását azonban annak későbbi hátrányai (nehézellés, kisebb tehénkori tejtermelés) miatt kerülni kell. 
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Az ellést követően nagy figyelmet igényel az üszők takarmányozása. Attól ugyanis nemcsak a borjú fejlődése, 

hanem az üszők időben történő újravemhesítése is függ. Amennyiben a legelő minősége nem teszi lehetővé, 

hogy a lelegelt fű az életfenntartás, a tejtermelés, valamint az üsző súlygyarapodásának táplálóanyag 

szükségletét fedezze, úgy kiegészítő takarmányozással - szükség esetén abrak etetésével - kell az üszők 

kondíciójának romlását megelőzni. 
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10. fejezet - A juhok takarmányozása 

A juhok kérődző állatok, következésképpen a bendőnek a takarmányozásban betöltött szerepével, jelentőségével 

kapcsolatban írottak (1. fejezet) nemcsak a szarvasmarhára, hanem a juhokra is érvényesek. A juhok 

takarmányozása során ezért éppen úgy tekintettel kell lenni a bendőben zajló mikrobás folyamatokra, mint a 

szarvasmarhák esetében, hiszen a táplálóanyagok jelentős része a juhok számára is a bendőben folyó mikrobás 

lebontó és szintézis folyamatok eredményeként áll a rendelkezésre. 

A juhok a szarvasmarhához nagyon hasonló mértékben emésztik meg a különböző takarmányok táplálóanyagait. 

Ezzel indokolható, hogy a szarvasmarhákkal etetett takarmányok emészthető táplálóanyag tartalmának (TDN) 

kiszámítása juhokkal megállapított emésztési együtthatókkal történik. 

A két állatfaj nemcsak a takarmányok táplálóanyagait emészti meg gyakorlatilag azonos mértékben, hanem a 

felszívódott táplálóanyagok hasznosításának hatásfoka is lényegében azonos. Minthogy a takarmányok 

fehérjéjének bendőbeli lebonthatóságát, valamint a mikrobafehérje szintézist ugyanazok a tényezők határozzák 

meg mind a szarvasmarhák, mind pedig a juhok esetében, továbbá, mert a két állatfaj N-forgalmában egyéb 

vonatkozásban is sok az azonosság, a hazánkban 1999-ben bevezetett metabolizálható fehérje (MF) rendszer 

természetesen a juhok takarmányozásában is alkalmazható. 

1. A legelő szerepe a juhok takarmányozásában 

A legelő alapvető jelentőségű a juhtartásban. A juhászat gazdaságossága nagy mértékben múlik azon, hogy az 

állomány az év során milyen hosszú időn át tartható el a gyep terméséből, illetve az alkalmi legelők nyújtotta 

takarmányokon, valamint, hogy mennyi egyéb, az üzemben termesztett, illetve vásárolt takarmányt kell a 

juhászatban felhasználni. 

Annak ellenére, hogy a gyepterület évtizedek óta folyamatosan csökken hazánkban, még jelenleg is valamivel 

több, mint 1 millió hektár gyeppel rendelkezünk. Az említett területből több mint 200 ezer hektár valamelyik 

nemzeti parkhoz tartozik, vagy tájvédelmi körzet, illetve természetvédelmi terület. Ezek egy részét legeltetik. A 

megmaradó mintegy 800 ezer hektár gyepterület átlagos minősége gyenge, hiszen termése szénaértékben 

kifejezve évtizedek óta hektáronként 1,5 tonna körül ingadozik. Azt azonban hangsúlyozni szükséges, hogy a 

talajadottságoktól, a csapadék viszonyoktól, az öntözés lehetőségétől, valamint az adott üzem 

gyepgazdálkodásának kultúrájától függően jelentős különbségek állnak fenn az egyes üzemek gyepjének 

minőségében. 

Jelenleg mintegy 1,1 millió anyajuhot tartanak a hazai üzemek. Ennek az állománynak és szaporulatának 

gyeptakarmány igényét 420-430 ezer hektár gyepterület a jelenleginél jobb termés esetén biztosítani tudja, így 

nem a terület hiánya, inkább a gyepek minősége és az ágazat gazdaságossága az, ami a juhtenyésztésünk további 

fejlesztését nehezíti. 

Gazdasági állataink közül a juh hasznosítja legjobban a legelőt, emellett nem olyan igényes a legelő 

minőségével szemben, mint a szarvasmarha, vagy a ló. Nem válogat olyan mértékben a legelőn, mint az említett 

állatfajok. A juhok finom, mozgékony ajkaikkal az apró füvet is le tudják legelni, ezért a gyér növényzetű 

legelőt is hasznosítani tudják. A bárányok fűfogyasztása akkor a legnagyobb, ha a fű magassága legalább 6 cm, 

míg a felnőtt juhok részére a 8-12 cm-es gyepmagasság a legjobb. 

A juhok ugyan kevésbé válogatnak a legelőn, mint a szarvasmarhák, de ha van rá lehetőségük, a levelet 

szívesebben fogyasztják, mint a szárat. Amennyiben a juhokat szabadon legeltetjük (nincs körülkerítve a 

legelhető terület) a fű 20-30%-át nem legelik le, ami jó minőségű gyepen tekintélyes veszteséget okoz. Ezért, ha 

jó minőségű gyeppel rendelkezünk, azt célszerű szakaszos legeltetéssel hasznosítani, ilyenkor ugyanis a le nem 

legelt fű mennyisége mindössze 5%. A villanypásztorral történő legeltetéshez a juhokat szoktatni szükséges. 

Villanypásztorral történő legeltetés esetén ne használjunk kutyát. 

A juhok a legeltetés alatt 1-1,5 órát legelnek egyfolytában, majd pihennek, miközben vizet isznak és kérődznek. 

Ezért fontos, hogy a juhok részére ivóvíz a legelőn is folyamatosan rendelkezésre álljon. 

Jó minőségű legelőn a juhok testsúlyuk 15-16%-ának megfelelő mennyiségű füvet is hajlandók elfogyasztani. 

Egy 60 kg-os anyajuh esetében ez napi 9-10 kg-os fűfogyasztást jelent. 
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Amennyiben egy üzem nem rendelkezik juhállományának eltartásához elegendő gyepterülettel, vagy a gyep 

minősége nem teszi lehetővé az állomány folyamatos legeltetését, úgy létesíthet ideiglenes legelőt, és/vagy 

hasznosíthat alkalmi legelőket is. Az őszi vetésű gabonafélék, vagy az őszi keverékek általában már április 

hónap közepétől legeltethetők. Az augusztusban elvetett rozsos-repce kora ősztől egészen az erősebb fagyok 

beköszöntéig jó legelőt biztosít a juhoknak. Hasonlóképpen értékes őszi-téli legelő a juhok részére a rozsos 

bükköny, valamint az édes csillagfürt is. Csak említjük, hogy a pillangós zöldtakarmányok legeltetésekor azok 

puffasztó hatására tekintettel kell lenni, különösen akkor, ha azok nedvesek. 

A juhok nagyon jól hasznosítják az alkalmi legelőket is. Finom ajkaik lehetővé teszik, hogy a gabonatarlókat is 

legeltessük velük. Jó juhlegelőt jelent a kukoricatarló is. E két utóbbi alkalmi legelő esetében fennáll a 

„bezabálás” veszélye, ezért ezeken a legeltetés idejét esetenként korlátozni szükséges. Az említett tarlók mellett 

legeltethető juhokkal a borsó-, a burgonya- és a répatarló is. Jó legelőt jelent a pillangósok utolsó kaszálását 

követő növedék, valamint a feltörés előtt álló pillangósok tarlója is. 

2. A juhok táplálóanyag szükséglete 

A juhokkal végzett respirációs kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy a juhok ugyanolyan 

hatékonysággal hasznosítják a takarmányok metabolizálható energiáját életfenntartásra, tejtermelésre és 

súlygyarapodásra, mint a szarvasmarhák. Ebből következik, hogy a juhokkal etetett takarmányok parciális nettó 

energia-tartalmát ugyanazokkal az összefüggésekkel lehet megállapítani, mint a szarvasmarha-takarmányokét. A 

két állatfaj takarmányozási gyakorlata az energiaszükséglet kifejezése tekintetében egyetlen dologban 

különbözik egymástól, nevezetesen, hogy a juhok energiaszükségletét a tejelő tehenektől eltérően, hasonlóan a 

húshasznosítású tehenekhez nem tejtermelési, hanem életfenntartási nettó energiában fejezzük ki. Ez a 

következőkkel indokolható: 

• A juhok esetében - eltérően a tejelő tehenektől - az energiaszükséglet nagyobb részét az egész laktációt 

tekintve nem a tejtermelés, hanem az életfenntartás igénye teszi ki. Laktációjuk rövidebb, mint a teheneké és 

a laktációs csúcstermelésük is rövidebb időre terjed ki. 

• A juhok tejtermelése nem, vagy csak rövid ideig igényel háromszoros takarmányozási intenzitást. Azért, hogy 

a takarmánynak ne legyen két tejtermelési nettó energiája (egy a tehenek, egy pedig a juhok részére), 

célszerűbb az anyajuhok energiaigényét életfenntartási nettó energiában megadni. Erre a 4.1.1. fejezetben 

kifejtettek alapján az ad lehetőséget, hogy a metabolizálhatóság változása közel azonos arányban befolyásolja 

a metabolizálható energia transzformációs hatásfokát az életfenntartás és a tejtermelés esetén. 

A juhok energiaszükségletének megállapításakor a szarvasmarhához hasonlóan az éhezési hőveszteségből kell 

kiindulni. Ez a juhok esetében 0,245 MJ/W0,75 érték, ami a juhok jó hőszigetelő bundájának köszönhetően 

mintegy 15%-kal kisebb a többi gazdasági állaténál. Minthogy a juhok életfenntartó energiaszükséglete is 15%-

kal nagyobb az éhezési hőveszteségnél és a legeltetés további 10%-kal növeli szükségletet, az istálózott juhok 

életfenntartási energiaszükséglete ivartól függően 0,28-0,31, a legeltetett állatoké pedig 0,31-0,34 MJ NEm/W0,75  

érték. 

A juhok a takarmány metabolizálható energiáját tejtermelés céljára a tehenekkel megegyezően mintegy 63%-os 

hatékonysággal hasznosítják. A juhtej zsír- és fehérjetartalma a laktáció előrehaladtával folyamatosan nő. A 

laktáció átlagában a juhtej 7,0% zsírt és 6,0% fehérjét tartalmaz. Az ilyen összetételű tej energiatartalma kg-

onként 5,5 MJ. A juhtej energiatartalmát zsírtartalmának ismeretében az alábbi egyszerűsített regressziós 

összefüggéssel lehet megállapítani: 

tej energiatartalma, MJ/kg = 0,5 x tejzsír % + 2,0 

Az anyák kondíciójában a laktáció során bekövetkezett változások a tehenekhez hasonlóan a juhok esetében is 

befolyásolják a tejtermeléshez rendelkezésre álló energia mennyiségét. Amikor 0,1 kg-al csökken az anyák 

testsúlya 2,04 MJ NEm-el több energia jut tejtermelésre, míg ugyanakkor a súlynövekedés 2,55 MJ NEm-el 

csökkenti a tejtermelés céljára fordítható energia mennyiségét. 

A vehemépítés a vemhesség utolsó 4-6. hetében 1 báránnyal vemhes anyák esetében 2,89-3,17, 2 bárány esetén 

pedig 4,96-5,24 MJ NEm értékkel növeli meg az anyák életfenntartó energiaszükségletét. Az energiahasznosítás 

a vehemépítés során a juhok esetében is gyenge, aminek oka a placentáris transzport nagy energiaigénye. 

A gyapjútermelés energiaszükségletét nem tudjuk pontosan megállapítani, ami azzal magyarázható, hogy a 

gyapjú növekedése éppen úgy, mint az életfenntartással összefüggő biokémiai reakciók, folyamatos. Nehézséget 
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jelent az is, hogy a gyapjútermelés energetikai hatásfokát nagyon különbözőnek (20-50%) találták az egyes 

kísérletekben. Mindezekre való tekintettel a táplálóanyag szükségleti szabvány a gyapjútermelés 

energiaszükségletét nem külön, hanem az életfenntartás energiaszükségletével összevontan adja meg. 4,0 kg-os 

nyírósúlyt, 55%-os rendementet, továbbá 35%-os energetikai hatásfokot feltételezve a gyapjútermelés 

energiaszükséglete az összevont szükségletnek mintegy 10%-át teszi ki. 

A növekedő állatok energiaigényét ugyanazon indokok alapján, mint amelyeket a 3.1.2. fejezetben a növendék, 

illetve a hízómarhák energiaszükségletével kapcsolatban kifejtettünk, a juhok esetében is életfenntartási (NEm) 

és súlygyarapodási nettó energiában (NEg) fejezzük ki. Ez utóbbi energiahányad kiszámításakor az elérendő 

súlygyarapodás mellett az élősúly, az ivar és a típus hatására is tekintettel vagyunk. A növekedés 

energiaszükségletének kiszámítására szolgáló egyenletek az ezzel foglalkozó szakkönyvekben megtalálhatók. 

A juhok fehérjeszükségletét a szarvasmarhákkal megegyezően metabolizálható fehérjében (MF) fejezzük ki. Az 

MF igény megállapítására szolgáló fontosabb összefüggések a következők: 

Életfenntartó MF szükséglet = 2,6 x W0,75 

Gyapjútermelés MF szükséglete, g/nap gyapjúval termelt napi fehérje, g / 0,4 

Tejtermelés MF szükséglete, g/kg tej a tej fehérje tartalma, g / 0,65 

Vehemépítés MF szükséglete, g/nap vehembe beépülő fehérje, g / 0,5 

A metabolizálható fehérjeszükségletet kifejező fenti összefüggések alapján megállapítható, hogy a 

fehérjehasznosítás hatásfoka a gyapjútermelés esetén a legkisebb (mindössze 40%). Ez azzal függ össze, hogy a 

juhok fehérjeszükségletének nagyobbik hányadát fedező mikrobafehérje cisztinből csak keveset tartalmaz a 

gyapjúfehérjét felépítő keratin cisztin tartalmához képest. A tejtermelés és a vehemépítés esetén a 

fehérjehasznosítás hatékonysága megegyezik a teheneknél mért hatékonysággal (az előbbi sorrendben 65%, 

illetve 50%). 

A növekedés MF szükségletének megállapítását illetően ismételten csak utalunk az ide vonatkozó 

szakkönyvekben megtalálható regressziós összefüggésekre. 

3. Az anyajuhok takarmányozása 

3.1. Az üres anyák takarmányozása 

Az anyajuhok táplálóanyag szükséglete és ennek megfelelően takarmányozása is jelentősen függ attól, hogy az 

anyák üresek, vemhesek vagy szoptatnak. Az a tény, hogy az anyák mennyi időn át üresek, annak függvénye, 

hogy az adott üzemben évente egyszer elletnek, vagy sűrített elletést folytatnak, amelynek során az anyák 7-8 

hónaponként ellenek. 

A bárányok leválasztását követően az anyáknak jelentősen csökken a táplálóanyag szükséglete. Ilyenkor az 

állatok igénye elsősorban az életfenntartás és a gyapjútermelés táplálóanyag szükségletéből áll, kiegészülve 

azzal a táplálóanyag mennyiséggel, amely annak a testsúly veszteségnek a pótlásához kell, amit az anyák a 

szoptatás során elszenvedtek. Ez utóbbi célra szükséges táplálóanyag mennyiség ikerbárányok szoptatását 

követően jelentős lehet. 

Az üres anyák táplálóanyag szükséglete jó minőségű legelőn fedezhető. Kevés kiegészítő takarmányra közepes 

minőségű legelő esetében lehet szükség olyan anyák esetében, amelyek kondíciója ikerbárányok szoptatása 

során az átlagosnál nagyobb mértékben romlott. A legelő ugyan fedezheti az anyák energia- és 

fehérjeszükségletét, de ásványi anyag igényük fedezéséről külön kell gondoskodnunk. 

A pároztatásra az anyákat elő kell készíteni. A primitív fajták (racka, cigája) csak rövid időn át (augusztus-

október), a szapora fajták viszont egész év folyamán ivarzanak. A hazánkban legelterjedtebben tenyésztett 

merino fajta is ez utóbbi csoportba tartozik, bár a nyári melegben és főleg gyenge takarmányozás esetén ivarzása 

csendesen zajlik le. Ivarzási főszezonban valamennyi juhfajta ivarzik. Ez az időszak a mi éghajlatunkon az őszi 

hónapok. Ezen az időszakon kívül lehetőség van berregtetésre az előszezonban (május-július hónapok), 

valamint az utószezonban (december-január) is. Szezonon kívüli időszaknak a február-április időszak számít, 

amikor a juhfajták egy része (elsősorban a primitív fajták) nem ivarzik 
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Az ivarzási főszezonban akkor is ivarzanak az anyák, amikor gyenge kondícióban vannak, az elő- és 

utószezonban azonban a kondíciónak fontos szerepe van az ivarzás kiváltásában és a pároztatás eredményében. 

A tüszőérést és a fogamzást az anyák kondíciója a főszezonban is befolyásolja. 

A fentiek értelmében arra kell törekednünk, hogy a pároztatás időszakára az anyák kondícióját javítsuk. Ennek 

során az anyák energia-ellátását kell javítanunk. Ennek hatására élénkül az anyák ivarzása, több petesejt válik le 

és termékenyül. Ennek eredményeként kevesebb anya marad üresen, több ikerbárány születik (11. táblázat). Az 

anyák, illetve a jerkék ivarzásra történő előkészítését flashingnak nevezzük. A flashing (megnövelt 

energiaellátás) időtartama és az energia-növekmény mértéke az állatok kondíciójától függően általában 2-4 hét. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy az energia-ellátást nemcsak abraketetéssel lehet megvalósítani, hanem jobb 

minőségű legelőn történő legeltetéssel, jó minőségű széna etetésével is javítható az energiaellátás és ezzel az 

állatok kondíciója. Amikor a flashingot abrak etetéssel valósítjuk meg, az napi 300-400g abrak etetését jelenti. 

Jó kondíciójú anyák esetében a flashing eredménytelen, sőt káros is lehet azáltal, hogy az elhízott anyák 

esetében romlanak a fogamzási eredmények. A flashingot a berregtetést követő 1-2 héten belül be kell fejezni, 

mert a vemhesség korai időszakában a nagyobb energiafelesleg megnöveli a magzatelhalást. 

3.2. A vemhes anyák takarmányozása 

A vehemépítés a vemhesség első három hónapjában csak elhanyagolható mértékben növeli meg az anyák 

táplálóanyag-szükségletét, aminek következtében a vemhes és üres anyák szükséglete ebben az időszakban 

gyakorlatilag nem különbözik egymástól. Az anyák szükségletét ekkor még a közepes minőségű legelő is 

fedezi. 

A vehem növekedése a vemhesség 4-5. hónapjában jelentősen felgyorsul. A magzat a vemhesség 5. hónapjában 

annyit gyarapszik, mint a megelőző négy hónapban összesen. Főleg az ikervemhesség növeli meg jelentősen - 

az üres anyákhoz képest akár 70%-kal - a vemhesség végén az anyák táplálóanyag szükségletét. A jelentős 

igény ellenére a jó minőségű - hektáronként mintegy 8-10 tonna zöldhozamot adó - legelő fedezi a vemhes 

anyák energia- és fehérje szükségletét. A legeltetés idejét ilyenkor célszerű meghosszabbítani, az állatokat 

esetleg éjszakára is a legelőn lehet hagyni, mert ezzel növelhető az anyák fű fogyasztása. Télen 3-4 kg 

szilázsból, 0,5-1,0 kg szénából, 0,5-1,0 kg gazdasági abrakból álljon a vemhes anyák takarmányadagja. A 

szilázs lehetőleg jó minőségű fűszilázs, vagy szenázs legyen, mert kisebb a liszteriózis előfordulásának 

veszélye, mint silókukorica szilázs etetésekor. A betegséget okozó baktériumok a rossz minőségű, rendszerint 

földdel szennyezett szilázzsal kerülnek az állatok szervezetébe. A betegséget a silózás higiéniájának javításával, 

a földszennyezés kiküszöbölésével lehet leginkább megelőzni.. A földszennyezéssel nemcsak a liszteriózist 

okozó baktériumok, hanem a vajsavas erjedést kiváltó baktériumok (klosztridiumok) is kerülnek a silóba. A 

szilázs vajsavtartalma ezért megfelelő bizonyítéka a földszennyeződésnek. Amennyiben a betegség a szilázs 

etetésre visszavezethetően fordult elő, a szilázs adagjának csökkentésével, vagy a szilázs etetés elhagyásával 

lehet a betegség előfordulásának gyakoriságát mérsékelni. 

Amennyiben a takarmányadag nem fedezi a vemhes anyák energiaszükségletét, azok zsírtartalékaik 

lebontásával igyekeznek a hiányt pótolni, a magzat fejlődését biztosítani. A hosszabb időn át fennálló nagyobb 

energiahiány a zsírbontás melléktermékeinek (ketonanyagoknak) a felhalmozódása következtében vemhességi 

ketózis kialakulását eredményezheti. A betegség kialakulásának nagy a veszélye, ha az anyák súlyvesztesége 

meghaladja a napi 50 g-ot. 

A vemhes anyák energiahiányos takarmányozása csökkenti a bárányok születési súlyát, ráadásul 

ellenállóképességük is gyengébb. Az anyák hiányos takarmányozása a vemhesség utolsó harmadában csökkenti 

a megszületendő utód majdani gyapjútermelését is, ugyanis a gyapjúszálakat előállító szekunder follikulusok a 

vemhesség 75-85. napja körüli időben kezdenek kialakulni a bőrben. 

Külön gondot kell fordítani a vemhes anyák ásványi anyag ellátására. A Ca igényt az etetett tömegtakarmányok 

fedezik, a P-szükséglet azonban csak valamilyen P-kiegészítő adagolásával elégíthető ki. A mikroelemek közül 

a szelént külön is említeni szükséges, mert hiánya bárányokon izomelfajulást okoz, ezenkívül hiánya rontja a 

szaporodási mutatókat is. Az ásványi anyag kiegészítés abban az esetben, amikor a vemhes anyák abrakot is 

fogyasztanak ásványi anyag kiegészítők, illetve ásványi anyag premix abrakba történő keverésével egyszerűen 

megoldható. Előfordul, hogy csak azért etetnek egy kevés abrakot, hogy ezáltal az ásványi anyag kiegészítés 

elvégezhető legyen. Az ásványianyag- és esetlegesen a vitamin pótlás a húsmarháknál leírt módszerekkel is 

megoldható. 

B-csoportbeli vitaminok pótlására a szarvasmarhához hasonlóan a juhoknak sincsen szükségük, mert önellátóak. 

A vemhes anyák kielégítő karotin ellátása azonban fontos, hogy a bárányok megfelelő A-vitamin tartalékkal 
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szülessenek. Legelőn a vemhes anyák karotin ellátása biztosított, télen azonban csak rövid ideig fonnyasztott 

lucerna-, vagy fűszilázs, esetleg sárgarépa etetésével, illetve vitamin premix útján lehet a vemhesség végén tartó 

anyák karotin ellátását megoldani. 

3.3. A tejelő anyajuhok takarmányozása 

A hazai juhállomány fajtaösszetétele változatos és ennek megfelelően az egyes állományok tejtermelésében 

jelentős különbségek figyelhetők meg, hiszen az extenzív, csak a gyapjútermelés és a bárányszaporulat céljából 

tartott nyájak mellett megtalálhatók már idehaza is a szapora, nagy tejtermelésre (600-800 kg tej laktációnként) 

képes állományok. A fajta mellett jelentősen befolyásolja a juhok tejtermelését, hogy az anya egy vagy két 

bárányt szoptat. Az ikerellő anyák tejtermelése mintegy 50-70%-kal nagyobb az egy bárányt szoptató 

anyákénál. Ebből következően az ikreket szoptató anyákat ajánlatos elkülöníteni és külön takarmányozni. 

Az anyák tejtermelése 2-3 hétig növekszik és ha takarmányozásuk kifogástalan, ezt a termelésüket 60-70 napig 

tartják. Az anyák takarmányfogyasztása az ellést követő héten 15-20%-kal megnő az ellés előtti legnagyobb 

takarmányfogyasztáshoz képest. Ennek ellenére a takarmányfogyasztás növekedésének mértéke - a tehenekhez 

hasonlóan - elmarad a tejtermelés növekedésének ütemétől. Az ennek következtében előálló energiahiányt az 

anyák tartalékaik lebontásával igyekeznek pótolni. A testsúly csökkenés a tejtermelés nagyságától és az anyák 

kondíciójától függ. Minél jobb az anyák kondíciója, annál nagyobb a testsúly csökkenése. Arra törekedjünk az 

állatok takarmányozása során, hogy a testsúlycsökkenés a laktáció első hat hetében ne legyen több, mint az 

anyák testsúlyának 5%-a, ami egy 60 kg-os anya esetében maximum 3 kg-os súlycsökkenést jelent. 

Amennyiben az 50-60 napos szoptatási időszakban a súlyveszteség meghaladja a 6-7 kg-ot, a sűrített elletés 

esetén már nehezíti az újravemhesítést. 

A hiányos energia-, illetve fehérjeellátás nemcsak az anyák tejtermelését csökkenti és ebből következően a 

bárányok fejlődését mérsékli, hanem csökken az anyák gyapjútermelése is. Ennek az az oka, hogy az anya a 

tejtermelést - mint a fajfenntartással összefüggő folyamatot - előnyben részesíti a gyapjútermeléssel szemben. 

Romlik ilyenkor a gyapjú minősége is, mert a gyapjúszálak a hiányos takarmányozás időszakában 

elvékonyodnak és a gyapjú feldolgozásakor elszakadnak. 

A legelő a szoptató anyák takarmányozásában is alapvető jelentőségű. A 9-10 tonna zöldet termő gyep 

önmagában is fedezheti a szoptató anyák táplálóanyag szükségletét. A jobb bendőműködés céljából ilyenkor 

kevés (0,5 kg) szénát is etessünk. Téli időszakban 3-4 kg szilázsból, 0,5-1,0 kg szénából és 0,5-1,0 kg abrakból 

álló takarmányadag a laktációs csúcstermelés esetén is elegendő táplálóanyagot biztosít az anyáknak. A szoptató 

anyák esetében különösen ügyeljünk a szilázs, illetve a szenázs minőségére, a földszennyezés elkerülésre. A 

melléktermékből (kukoricaszár, leveles cukorrépafej) készült szilázst inkább az üres, vagy a vemhesség korai 

időszakában tartó anyákkal etessünk. 

Amennyiben a közelben valamilyen jó minőségű élelmiszeripari melléktermék (nedves cukorgyári répaszelet, 

sörtörköly) áll kedvező áron rendelkezésre, úgy az a szoptató anyák takarmányozásában előnyösen 

felhasználható. A sörtörköly kedvező hatású az anyák tejtermelésére. Szoptató anyák fehérjeszükségletét - 

éppen úgy, mint a vemhes anyákét - télen legtöbbször nem lehet csak tömegtakarmányokkal, valamint gazdasági 

abrakfélékkel kielégíteni. Ehhez kevés (0,15-0,20 kg) fehérjetakarmány (extrahált napraforgó-, extrahált 

repcedara) etetésére is szükség van. Tartalmazhat az abrakkeverék karbamidot is, ennek részaránya a tápban 

azonban ne legyen 2%-nál több. 

Fontos, hogy az anyák az abrakkal a szükséges ásványi anyagokhoz is hozzájussanak. Ez legegyszerűbben 

egységes mikroelem és vitaminpremixnek, illetve valamilyen P-kiegészítőnek, vagy komplett premixnek az 

abrakhoz keverésével oldható meg. Amennyiben az előző megoldást választjuk, úgy a P-kiegészítő 

mennyiségének megállapításakor arra törekedjünk, hogy a Ca:P arány a takarmányadagban - hasonlóan a 

tehenekhez - közelítsen az 1,5:1,6:1 értékhez. A téli időszakban gondoskodjunk a szoptató anyák karotin 

ellátásáról is. 

A fejt juhállományok takarmányozása a szoptató anyákéhoz hasonló, de annál általában intenzívebb (több abrak, 

jobb minőségű szálas és tömegtakarmány etetése), mivel a tejtermelésre szelektált fajták több tejet termelnek. 

4. Szopós bárányok takarmányozása 

A bárányok esetében is arra kell törekednünk, hogy mielőbb szophassanak és ezzel minél több föcstejhez 

jussanak, hiszen 12 órával a születést követően a kolosztrum immunanyag-tartalma már jelentősen lecsökken és 
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az ellenanyagok felszívódása is megnehezül. Az ellést követő héten a bárányok tartózkodjanak minél többet az 

anyák közelében, hogy naponta sokszor (akár 20-30-szor) szophassanak, hiszen oltógyomruk kicsi. Ezt 

követően a szopások száma csökken, sőt a harmadik héttől már szándékosan csökkentsük a szopás lehetőségét, 

hogy ezzel mielőbbi takarmány-fogyasztásra késztessük a bárányokat. 

A második héttől egy elkülönített helyen, a „bárányiskolában” álljon az állatok számára lehetőleg granulált 

bárány indítótáp és jó minőségű, finom szálú, levélben gazdag réti széna rendelkezésre. A harmadik héttől - 

amikortól a szopás lehetőségét korlátozzuk - fokozatosan nő az állatok szilárd-takarmány fogyasztása. 

Kezdetben a szénafogyasztás gyorsabban nő. 

A bárányok életük első heteiben kiemelkedő fejlődési eréllyel rendelkeznek. Születési súlyuk 

megkétszereződéséhez mindössze 14-15 napra van szükségük. A csikónak ehhez 60 nap, a borjaknak 47 nap 

szükséges. A bárányokat ebben a tekintetben csak a nyúlfiókák előzik meg (6 nap). 

A bárány indítótáp előállításához jó minőségű fehérjetakarmányokkal (extrahált szójadara, alacsony 

nyersrosttartalmú - pl. frakcionált extrahált napraforgódara) kell rendelkeznünk és elengedhetetlen az ásványi 

anyag- és vitamin premix használata. 

Napjainkban már csak az extenzív üzemekben szoptatják a bárányokat 3-4 hónapos korukig. Ma a korai, a 35-45 

napos korban történő választás a gyakoribb. A bárányok ebben a korban akkor választhatók le törésmentesen, ha 

a báránytápból 0,35-0,40, szénából pedig 0,20-0,30 kg-ot fogyasztanak naponta (azaz összes szilárd 

takarmányfogyasztásuk napi 0,55-0,70 kg), testsúlyuk pedig eléri a 12-15 kg-ot. 

5. A mesterséges báránynevelés 

Bárányokat mesterségesen fejőjuhászatokban, vagy olyan esetben nevelnek, amikor az ikerellésből származó 

bárányok egy részét az anyák nem kielégítő tejtermelése következtében ezzel a módszerrel lehet csak felnevelni. 

A bárányok mesterséges nevelése nehezebb feladat, mint a borjaké. amit az magyaráz, hogy a bárányok 

oltógyomruk kis térfogata következtében a borjaknál többször kényszerülnek tejpótló tápszert fogyasztani. 

Minthogy a vízben feloldott borjútápszert a mikrobás romlás veszélye miatt nem lehet naphosszat a borjak előtt 

hagyni, a következő két lehetőség kínálkozik a többszöri itatásuk megvalósítására: 

• Itató automata beállítása, amely naponta több alkalommal állít elő a porformájú tápszernek 37-38 °C-os 

vízzel történő összekeverésével friss tejpótló tápszert, amit az automatából a bárányok gumi szopóka 

segítségével fogyasztanak el. Az ilyen berendezés költséges, következésképpen ez a módszer csak nagy 

báránylétszám esetében gazdaságos. 

• A tápszert valamilyen szerves savval (hangyasav, fumársav) konzerváljuk, aminek következtében a higított 

tápszer több órán át a megromlás veszélye nélkül a bárányok előtt állhat. Ilyen tejpótló tápszert Pingvintej 

néven a borjúnevelésben régóta használnak. 

Ahhoz, hogy a bárányok könnyen rászoktathatók legyenek a szopókás itató használatára, az szükséges, hogy 

születésüket követően legfeljebb 48 órán át legyen lehetőségük szopni. 

A mesterséges nevelés második hetében már álljon az állatok rendelkezésére indító báránytáp és széna. A 

takarmányfogyasztás növelésére a harmadik héttől kezdjük el a folyadék tápszer szárazanyag tartalmának 

fokozatos csökkentését. Az elválasztást illetően ugyanazokat a követelményeket támasztjuk, mint a természetes 

nevelés esetében. 

6. Bárányhízlalás 

A pecsenyebárány keresett exportcikke a hazai juhtenyésztésnek, ebből következően fontos az ágazat 

gazdaságossága szempontjából. A bárányok nagy növekedési erélye lehetővé teszi, hogy a 35-45 napos korban 

12-15 kg-os élősúllyal elválasztott jerkék 90-100 napos életkorra 26-28 kg, a kosbárányok pedig 29-30 kg-os 

súlyt érjenek el. Ehhez a jerkéknek naponta 250-260 g, a kosoknak pedig 290-300 g súlygyarapodást kell elérni. 

Ilyen teljesítmény csak nagy energiakoncentrációjú takarmányadag etetésével érhető el. Pecsenyebárány 

hízlaláskor ezért a napi takarmányadag az abrak mellett csak a bendőműködéshez minimálisan szükséges 

mennyiségű szénát (0,1-0,2 kg) tartalmaz. A rövid hízlalási idő nem indokolja, hogy a bárányokkal kétféle 

összetételű abrakkeveréket etessünk. A választást követően egyhetes átmenettel térjünk át az indítótápról 

nevelőtáp etetésére, amely tápban a gazdasági abrak komponensek mellett szükség van még 8-10% 
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fehérjetakarmány (extrahált szója-, vagy napraforgódara) etetésére is. Tartalmazhat a pecsenyebárányok tápja 

karbamidot is, amelynek mennyisége ne legyen több 1,5-2,0 %-nál. Karbamid etetésekor jó hatású, ha az abrak 

2-3% lucernalisztet is tartalmaz. Nélkülözhetetlen komponense a pecsenyebárányok tápjának az ásványi anyag 

és vitamin ellátást biztosító premix is. 

7. A tenyészjerkék takarmányozása 

Korábban a jerkéket csak másféléves korukban vették tenyésztésbe. Újabban a tenyészállat nevelés költségeinek 

mérséklése céljából arra törekszünk, hogy a télen-tavasz elején született jerkéket ősszel, 8-9 hónapos korra 

tenyésztésbe vehessük. Ennek az a feltétele, hogy a fésüs merinó jerkék az említett korra 40-45 kg súlyúak 

legyenek. Ezt csak akkor tudjuk elérni, ha a választást követően kihasználjuk a jerkék jó növekedési erélyét 

azáltal, hogy intenzív takarmányozást biztosítunk részükre. A tenyésztésre szánt jerkéket ezért legtöbbször a 

pecsenyebárányok közül válogatjuk ki legkésőbb 10-12 hetes korban. Az intenzíven nevelt jerkék erre a korra 

20-22 kg súlyúak. Az ilyen fejlettségű jerkék a tenyésztésbe vételhez szükséges 40-45 kg-os súlyt 8-9 hónapos 

korra akkor is elérik, ha napi súlygyarapodásuk nem több 90-100 g-nál. Ez lehetővé teszi, hogy a kiválogatott 

jerkék energia-ellátását mérsékeljük, ami azért fontos, hogy a jerkék hízlalását elkerüljük. Ez a tapasztalatok 

szerint csökkentené későbbi tenyészteljesítményüket. 

A tenyésztési célra kiválogatott jerkékkel a fenti cél a legegyszerűbben akkor érhető el, ha az állatokat 

legeltetjük. Jó minőségű legelő teljes egészében fedezi az elérni kívánt 90-100 g-os súlygyarapodáshoz 

szükséges táplálóanyagokat. Kevés abrakra (0,2-0,3 kg) csak a legelőre szoktatás idején van szükség. Legelő 

hiányában 1-2 kg szilázs, 0,5 kg széna és 0,2-0,3 kg abrak fedezi a jerkék szükségletét. A megfelelő ásványi 

anyag és vitamin ellátás miatt jó, ha az abrak bárány nevelőtáp. Gazdasági abrakkeverék etetésekor egységes 

premix, vagy komplett premix is legyen az abrakkeverékben. 

A tenyésztésre szánt kosbárányok takarmányozása csak abban különbözik a jerkékétől, hogy a kosok 

takarmányadagja nagyobb fejlődési erélyükre való tekintettel 25-30%-kal nagyobb legyen a jerkékénél. 

8. A tenyészkosok takarmányozása 

A tenyészkosok takarmányozásában két különböző időszakot, nevezetesen fedeztetésen kívüli és fedeztetési 

időszakot különböztetünk meg. A fedeztetésen kívüli időszakban a kosok táplálóanyag szükséglete lényegében a 

létfenntartó szükségletnek felel meg. Ilyenkor az állatok csak tömegtakarmányon is tarthatók és legfeljebb a 

bendőmikrobák energiaigényének fedezésére kapnak kevés (0,3-0,4 kg) abrakot, ami valamilyen gabonadara, 

vagy gabonadarák keveréke. 

Fedeztetési időszakban növekszik a kosok táplálóanyag szükséglete. Erre az időszakra már 2-3 héttel korábban 

fel kell készíteni a kosokat. Az előkészítés jobb minőségű tömegtakarmányok és napi 1,0-1,5 kg abrakkeverék 

etetését jelenti. Az abrakkeverékben lehetőleg legyen zab, vagy rozs. Fontos a kosok ásványi anyag és vitamin 

(főleg karotin vagy A-vitamin) ellátása, ami legegyszerűbben komplett juh premixnek az abrakba keverésével 

oldható meg. A kereső kosok takarmányozása legyen azonos a fedező kosokéval. 
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