
A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A TEJ ÉS A 
TEJTERMÉKEK MINŐSÉGÉRE



- 16-17% NyR
- befolyásolja az illózsírsavak szintézisét a bendőben
- az ecetsav kedvezően hat a tejzsír szintézisére
- magasabb tejzsír eléréséhez:  2,5 : 1 ecetsav-propionsav arány 
- az adag ADF tartalma és a tej zsírtartalma között lineáris 

összefüggés áll fent: (minimális igény: 220 g/kg sza)

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
1. A NYERSROST MENNYISÉGE



- a fizikai minőség is fontos (75% struktúr rost legyen!)

- minimálisan 6-8 mm részecskeméret 

- a 2 mm vagy ennél kisebb részecskék már nem stimulálják a

nyálkaképződést és gyorsan fermentálódnak

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
2. A NYERSROST MINŐSÉGE



Magas abrakhányad több propionsav  és kevesebb 

ecetsav kevesebb tejzsír

LEHETŐSÉG

- az abrak összetételének szakszerű megválasztása  

- magasabb rosttartalmú komponensek

- a rosttartalom növelése a keményítőtartalom rovására 

történhet

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
3. SZÁLAS/ABRAK ARÁNY



Gyors lebomlás: 

- csökkenő bendő pH

- több propionsav és kevesebb ecetsav, így kevesebb tejzsír

A lebomlás sebességének változása:

zab    >   búza   >   árpa   >  kukorica  > cirok

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
4. A KEMÉNYÍTŐ LEBOMLÁSA



• a keményítő szerkezete, a mag fehérje, zsír tart., annak eloszlása
• vegetációs stádium, szárazanyag tartalom
• bendőben tartózkodási idő (takarmányozás intenzitása)
• NaOH-al a kukorica bendőbeli lebontása csökkenhető

Gabona Keményítőtartalom bendőbeli lebonthatósága
Árpa 83-97%
Kukorica 53-67%
Kukorica hibridek 63-87% (Flachowsky, 1997)
Kukorica hibridek 50-90% (Loose, 2000)
Zab 90-99%
Cirok 51-57%
Cirok hibridek 41-90% (Loose, 2000)
Búza 86-99%

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
4. A KEMÉNYÍTŐ LEBOMLÁSA



Gabonamag Keményítő* Szemcse méret** Amilóz** Csirizesedés***
(sz.a.%)   (mm) % oC

Árpa 57 (55-74) 20 22 53
Zab 58 (42-69) 25 27 55
Kukorica 72 (65-76) 15 26 67
Cirok 72 (68-80) 20 26 72
Búza 77 (68-82) 25 25 53
* Herrera-Saldana és mtsai (1990), Nocek és Tamminga (1991), Huntington (1994), Prestløkken (1998)
** Pomeranz (1984), Kent és Evers (1994)
*** Hegenbart (1996)

A GABOMNAMAGVAK KEMÉNYÍTŐ TARTALMA



Viaszos       Lisztes*   Extender**

(lágyszemű)

Keményítő frakciók:
(a keményítő %-ában)

amilóz 1 23 75
amilopektin 99 73 25

A bendőbeli 
lebonthatóság (%) 73,5 53,6  77,0

* Brown és mtsai, 1984, ** mutáns, R. P. Bear (1950) találta meg először

A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICÁK ÉS 
BENDŐBELI LEBONTHATÓSÁGUK (Loose, 1999)



a % b % c %/h D % 

Zab* 96 4 19 98
Búza* 68 32 18 93
Árpa** 63 37 23 92

Cirok* 32 68 4 61
Kukorica** 25 75 5 58

a: gyorsan lebomló keményítőhányad, b: lassan lebomló keményítőhányad, c: a lassan lebomló keményítő bontási 
sebessége óránként, D: aktuális keményítő lebonthatóság = a + [(b x c)/(c + kr)]

*   Nocek és Tamminga (1991)
** Philippeau és mtsai (1992), Cerneau és mtsai (1991), 

Herrera-Saldana és mtsai (1990)
Tamminga (1989), Nocek és Tamminga (1991)

A GABONAMAGVAK 
IN SACCO LEBONTHATÓSÁGA 



Eljárás Hőmérséklet Idő       Hőközlés módja
(oC) (s)

Extrudálás 80-200 30-150 gőz
Expandálás 80-140 5-15 gőz
Mikronizálás 80-130 40-60 gáz
Gőzölés 140-210 20-45 gőz/gáz
Tósztolás 100-140 60-300 gőz
Pörkölés 90-190 10-120 gáz/elektr.
Infrázás 80-130 40-60 gáz

* High Temperature Short Time

HTST ELJÁRÁSOK



Gabona a % b % c %/h D % 

ÁrpaÁrpa
Hőkezeletlen 55 45 63 96
Pelletált 57 43 21 89
Expandált és pelletált 75 25 36 96
Tósztolt és pelletált 49 51 19 87
KukoricaKukorica
Hőkezeletlen 23 77 5 60
Pelletált 39 61 3 65
Expandált és pelletált 40 60 7 72
Tósztolt és pelletált 35 65 6 66

a: gyorsan lebomló keményítőhányad, b: lassan lebomló keményítőhányad, c: a 
lassan lebomló keményítő bontási sebessége óránként, D: aktuális keményítő 
lebonthatóság, ha a bendőtartalom óránkénti kiáramlási sebessége 6% 

AZ ÁRPA ÉS A KUKORICA BENDŐBELI 
LEBONTHATÓSÁGA (Tóthi és mtsai, 2003)



Előkészítési mód Száraz Gőzölés
darálás +darálás

Bendőbeli lebomlás,
% tak. adag 79,9 63,5
Posztruminális lebomlás, 
% áthaladt tak. 69,9 70,5
Teljes traktuson mért lebomlás, 
% tak. adag 94,0 89,6

Az árpa előkészítése során alkalmazott különböző eljárások hatása a 
keményítő lebomlás helyére és mértékére tejelő tehenekben 

(Owens és Zinn,  2005)



Előkészítési mód Száraz Gőzölés Pelyhesítés 
darálás +darálás

Bendőbeli lebomlás,
% tak. adag 48,8 57,9 51,8
Posztruminális lebomlás, 
% áthaladt tak. 78,2 87,8 88,4
Teljes traktuson mért lebomlás,
% tak. adag 90,8 93,8 93,9

A kukorica előkészítése során alkalmazott különböző eljárások hatása a 
keményítő lebomlás helyére és mértékére tejelő tehenekben 

(Owens és Zinn,  2005)



- a bendő pH stabilizálása

- alacsony nyersrost-tartalom esetén különösen hatékony

- növelik a tejzsír koncentrációját

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
5. BENDŐPUFFEREK



Hatása függ:
- zsírsav összetételétől
- védett vagy natúr zsír

A hatás oka:
Inhibitor hatás a cellulolitikus flórára és/vagy a keletkező transz-
zsírsavak negatív hatása a tejzsír termelésére.

A TEJ ZSÍRTARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
6. ZSÍRKIEGÉSZÍTÉS



- bizonyos zsírsavak közvetlenül is beépülhetnek a tejzsírba

- sok telítetlen zsírsav (napraforgó, repce, kukorica) lágyítja a vajat 

Fullfat magvak
etetésekor megváltozik a tej zsírsav összetétele
(telítetlen zsírsavak - a bendőben sztearin savvá telítődnek 
- a tőgyben olajsavvá konvertálódnak)

A több olajsav előnye:
- segít megelőzni a coronariás megbetegedéseket (humán)
- egyidejűleg csökken a palmitinsav tartalom lágyul 
a tejzsír, hidegen is kenhető vaj

A TEJ ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



A TEJ ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

M. Dutreuil et al., 2008. 
How feeding systems influence milk 
quality on French dairy farms?



A TEJ ZSÍRSAVÖSSZETÉTELÉT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



1. Energia felvétel

2. Zsírsav kiegészítés

3. Az adag keményítő és cukortartalma

4. Az adag fehérjetartalma és annak minősége

5. A keményítő bendőbeli lebonthatósága

6. Az aminosav kiegészítés

7. A tömegtakarmány minősége és típusa

A TEJ FEHÉRJETARTALMÁT 
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



A felvétel növekedésével nő a fehérje tartalom:
+ 1 MJ/nap ME = + 0,03 g fehérje/kg tej

A zsír etetés esetén azonban fordított a hatás, ezért az abrak : 
tömegtakarmány arányt változtatják

Több abrak:
nagyobb fehérjetermelés és %

A TEJ FEHÉJE TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
1. AZ ENERGIA FELVÉTEL



• védett vagy natúr 
• csökkenti a fehérje koncentrációt
• nem csökkenti a fehérje termelést
• nagy olajsav tartalom 
(fullfat gyapotmag) 

• niacin kiegészítés

Takarmányokból 
származó zsír:

0,4-0,7 kg

Hozzáadott növényi zsír:
0,3-0,5 kg

Védett zsír:
0,4-0,65 kg

Összesen:
0,9-1,8 kg

A TEJ FEHÉJE TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
2. A ZSÍRSAV KIEGÉSZÍTÉS



• keményítő hányad növelése: 
növeli a propionsav : ecetsav arányt

• növekszik a tejfehérje, csökken a tejzsír

• cukorellátás: folyékony és szárított melasz
• hazai adagok összes cukortatalma: 5-7 %

A TEJ FEHÉJE TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
3. A KEMÉNYÍTŐ ÉS CUKOR TARTALOM



Normál fehérje arány után az emelt takarmány-fehérje szint hatása 
a tejfehérje %-ra kis mértékű és nem következetes, de pozitív hatású 
a termelt fehérje mennyiségére.

Fontos azonban a fehérje forrás:
Védett fehérjék etetésével nőhet a fehérje % és 
termelés, ha azok hatékonyan javítják az ellátást.

A TEJ FEHÉJE TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
4. A FEHÉRJE TARTALOM



- legnagyobb jelentőség: MET, LYS, PHE, HIS, THR 
- kísérletekben a LYS és MET-nal sikerült növelni a 
fehérje százalékot és termelést
- védett aminosavak: DL-Metionin

A TEJ FEHÉJE TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
5. AZ AMINOSAV KIEGÉSZÍTÉS



• A minőség befolyásolja a sz.a. és 
energia felvételt.

• A jobb emészthetőség növeli a 
tejfehérjét.

• Az egyes takarmányok 
(kukorica, cirok, fű, pillangósok) 
között lényeges különbségek 
vannak. Ezek hatása döntő az 
energia felvételre.

A TEJ FEHÉJE TARTALMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
6. A TÖMEGTAKARMÁNY MINŐSÉGE



• az aminogén anyagok relatív hiánya
• az esszenciális aminosavak hiánya
• a glükogén anyagok hiánya (ekkor az AS a glükóz 
szintézisére fordítódik)

• a ketogén anyagok feleslege (rost, védett zsír)
• a bypass keményítő
• az alacsony mikrobiális fehérje szintézis

A TEJ FEHÉJETARTALOM NÖVELÉS KORLÁTAI



A tej cukortartalma stabil, mennyisége a tejben 

takarmányozással nem befolyásolható!

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJCUKOR MENNYISÉGÉRE



- karotin, A és E vitamin tartalom:

szoros összefüggés a takarmányban lévő mennyiséggel 

(nyári tej: 1400 NE/l; téli tej 300 NE/l A vitamin) 

- D vitamin: tartásfüggő (napfény)

- B vitaminok: nem befolyásolja lényegesen a takarmányozás

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJ VITAMINTARTALMÁRA



- Ca és P : takarmányozással nem befolyásolható

- Mn, Zn, Co, I : attól függ, hogy mennyi van a takarmányban

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJ ÁSVÁNYI ANYAG TARTALMÁRA



Keserű íz 
lucerna, vörös here, rozs, zab, bükköny, francia perje, réti komócsin, 

csillagfürt, tarlórépa, megromlott takarmányrépa és répalevél, penészes 

olajpogácsa, penészes pohánka, hüvelyes és gabonaszalma, különösen 

árpaszalma és penészes lóhereszéna.

Halíz

leveles cukorrépa fej, repce (betain, erukasav, szinapin)

Hagyma íz
medvehagyma, varádics, kányazsombor, mezei katáng, 
zsurló, pásztortáska

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJ ÍZÉRE



- pl. az istálló vagy a takarmány (szilázs) szagát felveheti a tej

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJ SZAGÁRA



- gyenge minőségű szilázs - sok Clostridium sp.

Obligát anaerob, 35-38 ºC (mesofil)

pH optimum:7,0-7,5 (min. 4,2-4,4)
Mit bont?
Szénhidrátok  vajsav, ecetsav, hangyasav, CO2, H2
Fehérjék  vajsav, ammónia (pufferhatás)
Tejsav  vajsav, CO2, H2

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJ MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA



• Kemény és félkemény sajtok 
késői puffadása („late 
blowing”): Edam, Gouda, 
Emmental, Swiss, Provolone, 
Romano, Montasio, Danbo, 
Asiago, Conte stb.

• A leggyakrabban izolálták: 
C. tyrobutyricum, 
C. eijerinckii, 
C. butyricum
C. porogenes.

A TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA 
A TEJ MIKROBIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA



MIKOTOXINOK A SZILÁZSBAN



Mikotoxin termelés  gombát ért „stressz” 

Stressz helyzet lehet:
oxigén mennyiségének gyors csökkenése  tömörítés
oxigén mennyiségének növekedése  spórák aktiválódnak 
aktuális kémhatás: lúgos  toxin termelés 

Mikotoxin termelés a silótér megbontása után:
az oxigén hatására a penészek aktiválódnak, a 
mikotoxin termelés újra megindul

MIKOTOXINOK A KUKORICA 
SZILÁZSOKBAN



MIKOTOXINOK A KUKORICA 
SZILÁZSOKBAN

Gombafajok Toxin Metabolit Toxicitás

Trichoderma spp. DON DON-1 nem

Trichoderma spp.  T2 HT2, T2 triol igen

Alternaria spp. Alternariol nem
Fusarium spp. Zearalenon alfa-zearalenol igen
Fusarium spp. Moniliformin nem
Aspergillus spp. Sterigmatocisztin nem
Aspergillus spp. Fumitermogének nem
Penicillium spp. Patulin igen

Penicilium spp. Roquefortin igen

• A silózás előtt termelődött toxinok nem, vagy csak nagyon  
mérsékelten bomlanak le és alakulnak át a szilázsokban.

• A biodegradáció Lactobacillus ill.Saccharomyces fajok által 
kérdéses és csak nagyon mérsékelt.



A GOMBATOXINOK KÁRTÉTELE 
SZARVASMARHÁBAN

DONDON
petefészek 

ciszták T2, DONT2, DON
hányás, takarmány-

visszautasítás

DON, T2DON, T2AFLATOXINAFLATOXIN
tejtermelés csökken, tej kontaminácó

T2, DON, F2T2, DON, F2
immunrendszer 

gyengül

T2T2
gastroenteritis,

vékonybélvérzés

F2F2
hüvelygyulladás,
embrió elhalás



A GOMBATOXINOK KÁRTÉTELE 
SZARVASMARHÁBAN

• aflatoxin B1
• az  állati szervezetben átlakul és a tejben, mint aflatoxin M1 jelenik meg
• Az EFSA egy regressziós egyenletettel számítja ki a carry-over hatást
• 10,95 + 0,787 x µg aflatoxin B1/napi adag = aflatoxin M1 (ng/kg tej)

• Fusarium toxinok (DON, F2, fumonisin)
bejutása tejbe nagyon alacsony hatásfokú

• Zearalenon:  a protozoák toxikusabb metabolitokká, 
pl. alfa-zearalenol alakítják 

• Ochratoxin
• jellemző felhalmozódási helye a máj és vese
• tejbe való átmenet nem jellemző (gyors metabolizáció)

Penicillium roqueforti: 
roquefortin, patulin,
penicil-linsav


