
A TEJELŐ TEHENEK TAKARMÁNYOZÁSA 



• 10 000 liter tej/laktáció
• 40 g tejzsír és 35 g tejfehérje/ kg tej
• a laktáció maximuma: ellés után a 30-50. nap 
• a laktáció csúcsán a termelés: 50 kg tej/nap
• a termelés csökkenése: 1,75% hetente a csúcs után

A TEJELŐ TEHENEK TERMELÉSE NAPJAINKBAN
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TÁPLÁLÓANYAGOK –
A BENDŐFERMENTÁCIÓ ELŐTT ÉS UTÁN



Táplálóanyag Forrás Energia típus Tej alkotórész

Ecetsav bendőből szívódik fel ketogén tejzsír
Vajsav bendőből szívódik fel ketogén tejzsír
Propionsav bendőből szívódik fel glükogén tejcukor
Tejsav bendőből szívódik fel glükogén tejcukor

Glükóz vékonybélből ill. endogén glükogén tejcukor

Hosszú takarmány,
szénláncú mikrobiális, ketogén tejzsír
zsírsav mobilizáció

Aminosav a bendőben le nem
bomló fehérje, aminogén
mikrobiális fehérje (lehet ketogén tejfehérje

és glükogén is)

A TEJELŐ TEHENEK SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÓ SZERVES TÁPLÁLÓANYAGOK



1. A laktáció első szakasza (0-70 nap)
- a tejtermelés a csúcson

2. A laktáció második szakasza (70-140 nap)
- a tejtermelés csökken
- a szárazanyag felvétel a csúcson

3. A laktáció harmadik szakasza (140-305 nap)
- a tejtermelés tovább csökken

4. Szárazonállás 
(60-14 nappal a következő laktáció előtt)

5. Átmeneti időszak 
(14 nappal az ellés előtt)

A LAKTÁCIÓ SZAKASZAI



A TEJELŐ TEHÉN ENERGIAIGÉNYÉNEK, 
ENERGIAFELVÉTELÉNEK ÉS TESTSÚLYÁNAK VÁLTOZÁSA 

A LAKTÁCIÓ ELSŐ HARMADÁBAN (Roberts, 1982) 



A TEHENEK SZÁRAZANYAG FELVÉTELE 
AZ ELLÉS KÖRÜLI IDŐSZAKBAN 
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• limitáló tényező
• növekvő takarmányfelvétel okozza a tejtermelés növekedését?
• a tejtermelés fokozódása vezet a növekvő takarmányfelvételhez?
• takarmány felvételt meghatározó tényezők: 
bendő teltség + feszülés + ozmotikus állapot + 
propionsav cc. a májban + táplálkozási szokások (legelés) + 
az etetett takarmány emészthetősége

A TAKARMÁNYFELVÉTEL BECSLÉSE



Bosh és mtsai, 1992

• Bendő teltség (g sz.a./kg ttkg) = 0,024 x FCM + 0,010 x élőtömeg 
+ 0,01 x abrak g/sz.a. kg + 0,014 x NDF g/kg sz.a. + 13,6

• Bendő ürülés sebessége (liter/óra) = - 0,0008 x FCM - 0,007 x 
élőtömeg + 0,03 x abrak g/sz.a. kg - 0,08 x NDF g/kg sz.a. + 14,4

• Szárazanyagfelvétel (kg) = 1,39 x FCM + 0,47 x élőtömeg + 0,211 x 
abrak g/sz.a. kg - 0,26 x NDF g/kg sz.a. + 265,9

A TAKARMÁNYFELVÉTEL BECSLÉSE



• laktáció eleje: E felvétel  tejtermelés
• negatív energia egyensúly 6-12. hétig (de Visser, 1993)
• a fehérje mobilizáció a 4. hétig nagy arányú (izomból?)
• 4-8. hétig újra deponálódik a fehérje 
• zsír mobilizáció a 8. hétig megmarad, vagy még tovább

• mobilizált zsír: 18 kg
• mobilizált fehérje: 6 kg

A SZERVEZET TARTALÉKAINAK MOBILIZÁLÁSA
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• a szálastakarmányok fedezzék az adag 
energiatartalmának a 43-45%-át, majd fokozatosan növelni

• negatív energiamérleg
• ketogén típusú anyagokat mobilizál
• kis mennyiségben aminogén típusú anyagokat mobilizál
• glükogén típusú anyagokat nem számottevően mobilizál
• az adagban: aminogén + glükogén anyag kell

Ketogén:Ketogén: bypass zsír
Aminogén:Aminogén: bypass fehérje vagy aminosav
Glükogén (1 kg sza.Glükogén (1 kg sza.--ban):ban):
50-250 g keményítő + oldható cukor
30-225 g bendőben lebontható keményítő 

+ oldható cukor
5-60 g bypass keményítő

1 kg sza.-ban
6,8-7,2 MJ NEl
17-18% NyF
95-105 g MF
15-17% NyR
18-23% NDF
19-21 % ADF

TÁPLÁLÓANYAG HIÁNY A LAKTÁCIÓ ELSŐ 
SZAKASZÁBAN



• a zsírt aldehiddel kezelt fehérjével vonják be (glioxál, glutáraldehid)
• a zsírok (pálmaolaj) Ca szappanná alakítása (60% NYZS)
• zsírok hidrogénezés útján való keményítése

BYPASS ZSÍR ELŐNYEI
• 1,2-1,5 l/nap tejtermelés növekedés
• 0,2-0,3%-al nő a tejzsír
• a testtömeg csökkenés mérsékelhető
• a ketózis veszélye csökken
• a vaj zsírsavösszetétele kedvezően változik

VÉDETT ZSÍROK

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
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A FEHÉRJE ELLÁTÁS PROBLEMATIKÁJA
• Napi tejtermelés: 40 l (3,2 % fehérje) = 1280 g/nap! 

• Fehérje veszteség: bendőben lebomlik ill. átalakul 
posztruminalisan sem emészthető

• Takarmány fehérje igény (nettó): 3200-3840 g/nap! 

• DE: ha ezt a mennyiséget a takarmányban adjuk romlanak a 
szaporodásbiológiai mutatók (termékenyülési %, inszeminálási 
index, két ellés közötti idő)



MEGOLDÁS: by-pass fehérje alkalmazása

Mi a választék?

• RDP : átlagosan 70 % 
70 % : pl. lucernaszilázs és -szenázs, fűszilázs, 
kukoricaszilázs, extrahált napraforgó, szójadara

70 %: pl. fű, pillangós zöldtakarmányok, kukoricaglutén 
(Met!), halliszt 

 30 % : pl. vérliszt, tolliszt, húsliszt

VÉDETT FEHÉRJÉK



A fehérje lebonthatóság csökkentése, így az UDP hányad növelhető:

• Aldehidek (formaldehid, glioxál, glutáraldehid) 
aldehid dózis fontos (túl sok - posztruminalis emészthetőség )

• Tanninok - hatás kérdéses (pl. posztruminalis enzim gátlás ! ) 

• Alkoholok (etanol, propanol, izopropanol) - drága és kevéssé 
hatékony 

• Ortofoszforsav - kedvező hatását vérliszt esetén bizonyitották csak! 

• Túlzott by-pass fehérje hányad  bendő ammónia   mikróba 
fehérje szintézis 

VÉDETT FEHÉRJÉK



By-pass fehérje + NPN anyagok (pl. vinasz) hatása:

• Mikrobiális fehérje szintézis  (vinasz Glu tartalmának hatása) 

• DE : mikrobiális fehérje szintézis függ - takarmány energia 
tartalmától: kevés energia  sok ammónia a bendőben  fokozódik 
a máj terhelése 

A védett aminosavak etetése (metionin, lizin)
• javítja az anyagforgalmi állapotot, csökkenti a zsírmáj-betegség és 
a ketózis előfordulását 
• kedvezőbb anyagforgalmi állapot
• fogamzási eredmények javulása

VÉDETT FEHÉRJÉK



• fehérje szükséglet = esszenciális aminosav szükséglet
• mikrobiális fehérje aminosav garnitúrája állandó (?)
• bypass fehérje aminosav profilja eltér az eredeti tak.-tól
• az aminosavak nem csak a fehérje szintézis folyamatában 
vesznek részt (a Met limitálóként lép fel)

• elsődleges: Lys, Met (Rulquen és Verité, 1993)

A tehén AS szükséglete (az össz. AS %A tehén AS szükséglete (az össz. AS %--ban):ban):

Lizin: 14-15%,
Metionin: 5,0-5,5%

A TEJTERMELÉST LIMITÁLÓ AMINOSAVAK



• Védett lizin és metionin kiegészítés hatása 5 kísérlet 
átlaga szerint

– +1,7 kg tej/tehén/nap
– DMI: +0,5 kg/tehén/nap
– +0,06 % tejfehérje
– + 85 g tejzsír

• 2 más kísérletben a kedvező hatás elmaradt a lizinhez 
viszonyítottan túlzott metionin ellátottság miatt.

VÉDETT LIZIN ÉS METIONIN 
ALKALMAZÁSA 



• zavartalan tejtermelés feltétele: fiziológiás zsírbontás
• abrak nő – kevesebb szálas fogyasztás – acidózis veszélye
• glükóz szintézis mértéke limitálja a tejtermelést!

Glükózmérleg:
• 1 kg tej termeléséhez 72 g glükóz
• agy, idegszövet, vörösvértest: 500 g glükóz/nap
• tejzsírszintézis: 700 g glükóz/nap
30-50 l tejet termelő tehén: 2660 – 4100 g glükóz/nap

Vékonybélből 0,5 -1,0 kg glükóz szívódik fel
Vérplazma, máj tartaléka 520-550 g
Tehát egy 30 literes tehénnek 1060-1160 g
egy 50 literes tehénnek 2600-3100 g

glükózt kell glükoneogenezis útján előállítani!

GLÜKÓZELLÁTÁS JELENTŐSÉGE



• ketózis

• a máj zsíros elfajulása 

AZ ENERGIA- ÉS A GLÜKÓZHIÁNY 
KÖVETKEZMÉNYE

egészséges zsíros



A TEHENEK GLÜKÓZ SZÜKSÉGLETE ÉS 
GLÜKÓZ ELLÁTOTTSÁGA 

Takarmányozás: abrakban gazdag
Az első glükóz deficit az ellés előtti utolsó napokon kezdődik. 
A borjazás után átlagosan nem kevesebb, mint 500 g glükózhiány.
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A GLÜKÓNEOGENEZIS SERKENTÉSE
• propilénglikol: ellés előtt 3 héttel a laktáció 6-10. hetéig
• Ca-, Na-, Mg-propionát + melasz
• glicerin (120-300 g/tehén)
• niacin (növeli a májsejtekbe diffúzió útján bejutó glükóz 
mennyiségét)

VÉKONYBÉLBŐL FELSZÍVÓDÓ GLÜKÓZ 
MENNYISÉGÉNEK NÖVELÉSE
• több abrak (de tejsav 80 ml/l vér – acidózis)
• keményítő lebontás a vékonybélben: 85 % hatékonyság
• keményítő lebontás mikrobiális úton: 45 % hatékonyság
• mikrobák energiaellátása?

GLÜKÓZELLÁTÁS JAVÍTÁSA



• 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 KEMÉNYÍTŐ BENDŐBELI LEBONTÁSÁT
BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



A GABONAMAGVAK 
KEMÉNYÍTŐTARTALMA

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 KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICÁK ÉS 
BENDŐBELI LEBONTHATÓSÁGUK

(Loose, 1999)

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 GABONAMAGVAK IN SACCO 
LEBONTHATÓSÁGA 

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  HTST* ELJÁRÁSOK 
(van der Poel, 1990 és van Zulichem, 1993 nyomán)

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



AZ ÁRPA ÉS A KUKORICA 
BENDŐBELI LEBONTHATÓSÁGA

(Tóthi és mtsai, 2003)

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 előkészítése során alkalmazott különböző eljárások hatása a 
keményítő lebomlás helyére és mértékére 
tejelő tehenekben (Owens és Zinn,  2005)

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



A kukorica 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 cirok darálásának, illetve pelyhesítésének hatása a tejtermelésre
és a tej összetételére* 

(Huber és mtsai, 1994)

Előkészítési mód
Darálás Pelyhesítés

Szárazanyagfelvétel (kg/nap) 26,3 25,3
Bendőbeli lebomlás (%) 51 76
Bypass keményítő (kg) 3,3 1,5
Tejtermelés (kg/nap) 35,0 37,4
Tejfehérje (%) 2,9 3,0
Tejzsír (%) 3,24 3,10

* 424 HF tehén, 10 kg/nap cirok



Brandt (1998) 
3,9 kg kuk. kem felvétel – 1050 g vékonybélbe – 500 g vastagbélbe

Weiss (2000): napi 1,0-1,5 kg lebontható keményítő
Lebzien (2002): napi 1,8 kg max

Alfa-amiláz aktívitás korlátozza!

IGEN: bypass nő, lebontás hatékonysága romlik
NEM: az amiláz adaptálódik a keményítő felvételhez

Kreikemeier (1991): A glükózfelszívódás nem kielégítő mértékű!!

MENNYI KEMÉNYÍTŐT JUTTASSUNK A 
VÉKONYBÉLBE?



A TAKARMÁNYKOMPONENSEK 
NFC TARTALMA  (Hall, 2002)

 
Takarmány komponens Keményítő Oldható cukor Oldható rost*  Szerves sav 
Kukorica szilázs 12-30 1-4 7-15 0-8 
Lucernaszéna 3 6-12 14 6 
Lucernaszenázs 1 1-7 12,5 12 
Kukorica 60-64 2-5 8 - 
Répaszelet 1-2 12-24 17-30 0,7 
Szójadara (NF 48%) 0,5-2 10-11 14-18 0-4 
Melasz - 55 - - 
* béta-glükánok + galaktánok + pektin 



A KÉRŐDZŐK SZÉNHIDRÁT FORGALMA
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AZ OLDHATÓ CUKROK

Glükóz Fruktóz

Maltóz Szacharóz



A tej mennyiségének és összetételének változása 
szacharóz és keményítő kiegészítés hatására 

(Broderick és mtsai, 2000)

Szénhidrát forrás Szárazanyag felvétel, 
kg/nap  

FCM, 
kg/nap 

Tejzsír, 
 %  

Tejfehérje, 
% 

Szacharóz, % Keményítő, %     
0 7,5 24,5 40,5 3,81 3,24 

2,5 5,0 25,6 42,2 3,82 3,22 

5,0 2,5 26,0 43,9 4,07 3,27 

7,5 0 26,0 42,2 4,16 3,30 

 



A CUKOR ETETÉS HATÁSA A TEJELŐ 
TEHENEK TELJESÍTMÉNYÉRE

Szerző Rost forrás Kiegészítés Eredmény 
(kg /nap)

Chamberlain, 1985 legelőfű 1 kg cukor mikrobiális 
fehérjeszintézis nőtt

Rooke, 1987 fűszilázs 1 kg cukor szervesanyag emészthetőség nőtt
fehérjeszintézis nőtt

Huhtanen, 1998 legelőfű 1 kg melasz szervesanyag emészthetőség nőtt
fehérjeszintézis nőtt

Nombekela 
és Murphy, 1995 lucernaszenázs 

és kukoricaszilázs 0,30 kg cukor megnövekedett tejtermelés (1 kg)
és szárazanyagfelvétel



• energiaegyensúly ill. pozitív energiamérleg
• bevitt tápláló anyag = tejjel való kiválasztás igénye
• nincs specifikus igény aminogén ill. glükogén anyagok bevitelére

Javaslat 1 kg sz.a.Javaslat 1 kg sz.a.--ban:ban:
50-200 g keményítő + oldható cukor
10-200 g bendőben lebontható keményítő 

+ oldható cukor
5-40 g bypass keményítő

Rostban gazdag takarmányok etetése:
 mikrobiális eredetű AS felszívódás a vékonybélben 
energiaforrásként felhasználódik  relatív aminogén táplálóanyag 
hiány lehet  tejfehérje alacsony  ezért előnyös a bypass fehérje 
ekkor (magas termelési szint esetén!)

2. A LAKTÁCIÓ MÁSODIK SZAKASZA



• a tejtermelés csökken
• nem kell módosítani a három típusú táplálóanyag 
ellátás arányát 
• Kondícióváltoztatásra már nincs lehetőség célszerű az 
apasztási időszakban kialakítani az ideális 3,5 pontnak 
megfelelő kondíciót 
• Az állatok apasztása történhet gyorsan (drasztikus 
módon) és lassan (hagyományos vagy kímélő módon) az 
ellést megelőző 60. nap környékén. 

3. A LAKTÁCIÓ VÉGE



• A szárazonállási időszak során a tehén számára az elsődleges 
feladat az intenzíven fejlődő magzat táplálóanyagokkal való 
ellátása és a megszületendő borjú számára oly fontos 
immunglobulinok szintézise. 

• Túl bő táplálóanyag ellátás az ellés utáni zsírmobilizációs 
betegségekre, májelzsírosodásra, ketózisra hajlamosít. 

• A 60 napnál hosszabb szárazonállás nem jelent előnyt a tehenek 
számára, mert megnőhet az elhízás veszélye. 

• Egyfázisú rendszer: nincs gyakori takarmányváltás
• Kétfázisú, hagyományos takarmányozási rendszer: 

a) 40 nap ad libitum réti széna + 10-15 kg kukoricaszilázs 
b) Az ellés előtt 14-21 nappal, a klasszikus értelemben vett 

előkészítési időszakban, a tehenek takarmányozásának 
megváltoztatására kerül sor. 

4. SZÁRAZONÁLLÁS



• vehem gyarapodás >1 kg/nap – takarmányfelvétel csökken –
táplálóanyag koncentrációt kell növelni
• hozzá kell szoktatni a bendőt az abraktakarmányokhoz
• Kiegészítők: növelik a szárazanyag felvételét, támogatják a 
bendőműködést és un. májvédő hatásúak (szerves kötésű mikroelemek, 
anionos kiegészítő, pufferek, élesztőkultúra, aromaanyagok, glükopasztikus 
anyagok, ásványianyag és vitamin premixek). 
• P kiegészítő adagolásával kell törekedni a szűk Ca:P arány (1:1), 
illetve a mérsékeltebb Ca szint beállítására, hogy elkerüljük az ellést 
követő ásványianyag-forgalmi zavarok, mint pl. az ellési bénulás 
kialakulását.
• ellés előtt 2-3 héttel, a nagytejelők adagjának 1/3-a + ad libitum réti 
széna (az ideális adag: 13,5-14% NF, 50% sejtfal, 5,7-5,9 MJ/kg NEl)

5. ÁTMENETI IDŐSZAK: 
AZ ELLÉS ELŐTTI ÉS AZ ELLÉS UTÁNI  3-3 HÉT



Az emelt szintű takarmányon 
eltöltött napok száma 0-5 14-21

Átlagos tejtermelés az első 
3 hónapban, kg 30 31,5
Tejzsír, % 3,2 3,3
Tejfehérje, % 2,9 3,1
Csúcstermelés, kg 34,3 35,8

Tejtermelés az 1. hónapban, kg 32,9 32,8
Tejtermelés a 2. hónapban, kg 29,8 31,9
Tejtermelés a 3. hónapban, kg 26,5 29,8

AZ ELLÉS ELŐTTI EMELT SZINTŰ 
TAKARMÁNYOZÁS HATÁSA A TEJTERMELÉSRE

(Várhegyiné és mtsai, 2001)



• 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 TEJFEHÉRJE TARTALOM NÖVELÉSÉNEK 
KORLÁTAI



(azonos tejtermelés, tejfehérje mennyiség mellett, acidózis és 
szaporodás biológiai zavarok nélkül)

1) Csökkenteni a szálastakarmányok szálhosszát  nő a szálas
tak. felvétel  csökken az ecetsav: propionsav arány a
minimumra (2:1)

2) Csökkenteni az abrak takarmányok részecske méretét 
bendőbeli lebontás mértéke nő

A TEJZSÍR TARTALOM 
CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI



3) Csökkenteni a pufferanyagok etetését, arra a szintre ami
maximális szárazanyagfelvétel mellett, 6,2-6,5-ös pH-t és
optimális ecetsav: propionsav arányt eredményez

4) nem védett zsírt (a bendőben lebomló) vagy olajat etetni

5) A bendőben jól lebontható szénhidrátot és jól lebomló 
fehérjét etetni  maximalizálható a propionsav és a mikrobiális 
fehérje termelődésének mértéke.

A TEJZSÍR TARTALOM 
CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI



• Kérődzés (a csorda 75%-a)
• Bélsár (szín, konzisztencia)
• Kondíció pontok (skála: 1-től 5-ig)
• Tejkarbamid
• Zsírsav profil

TÁPLÁLÓANYAG ELLÁTOTTSÁG ELLENŐRZÉSE



• a bőr alatti kötőszövet 
zsírtartalmának mérésére
• 5 pontos skála
• az elléskörüli rossz 
kondíció (KP < 3,0) 
gyakran eredményez 
alacsonyabb csúcsú 
laktációs görbét
• laktáció, szárazonállás: 

KP 3,0-3,5
• A teheneknek nem 
szabad a korai laktáció
alatt 1,0 KP–nál többet 
veszítenie
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