PRECÍZIÓS TEJELŐ TEHÉN
TAKARMÁNYOZÁS

A MODERN TAKARMÁNYOZÁS
PROBLÉMÁI ÉS KIHÍVÁSAI
• hormonok
• antibiotikumok
• BSE
• dioxin
• gyógyszerek, mikotoxinok, peszticidek – az élelmiszerben
• quality in, quality out
• fogyasztói bizalmatlanság

PRECÍZIÓS TAKARMÁNYOZÁS
„Az állatok táplálóanyag-szükségletét igyekszünk a lehető
legpontosabban kielégíteni a biztonságos és hatékony termelés
érdekében úgy, hogy a termelés a környezetünket a lehető legkisebb
mértékben terhelje és a fogyasztó számára is jó minőségű élelmiszert
termeljünk.”

• fázisos takarmányozás
• alaposabb takarmányadag összeállítás: CNCPS (modell), gyors
analízis (NIRA, röntgen fluoreszcencia analízis, in vitro vizsgálatok)
• takarmány előkészítés
• hőstressz
• takarmánykiegészítők
• metán, ammónia, P kibocsájtás csökkentése

A TEJELŐ TEHENEK TERMELÉSE JELENLEG
• 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
• 30-35 kg termelt tej = 3,7 - 4,3 kg szárazanyag leadás
• a termelés csökkenése: 1,75% hetente a csúcs után
• a vemhesség 7. hónapját követően: elapasztás

LAKTÁCIÓ SZAKASZAI
AALAKTÁCIÓ
SZAKASZAI
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)

NÖVEKVŐ KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET
• tejtermelés nő  hőtermelés nő
• a tejtermelést legnagyobb mértékben a környezet
hőmérséklete befolyásolja
• MELEG  energia felvétel csökken  negatív
energiamérleg NEFA oxidálása  de ez nagyobb
hőtermeléssel jár  tehát glükóz kell
prekurzorok a glükoneogenezishez: AS és propionsav

HŐSTRESSZ
• Hűtött istállóban elhelyezett állatok testhőmérséklete 38,9 °C
volt, míg a hőstressznek kitett társaiké 39,7°C. Az előző
csoport tejtermelése 1,9 kg-mal volt magasabb, napi
vízfogyasztásuk 9 literrel kevesebb, mint a melegben tartottaké
(Flamenbaum és mtsai, 1995)
• A hőstressz okozta szárazanyag felvétel csökkenés fokozza a
zsírmobilizációt, így súlyosbítva a laktáció eleji
állategészségügyi veszélyeket (Berman és Meltzer, 1973)
• Melegnek kitett holstein-fríz üszőknél csökken a szárazanyag
felvétel, nő a vízfogyasztás és nő a rektális hőmérséklet
(Bernabucci és mtsai, 1999)

HŐSTRESSZ
• Már 22 °C-on csökken az állatok takarmányfelvétele, a
tejcsökkenés 30 °C fölött akár 50%-os is lehet.
• A tehenek rektális hőmérséklete már néhány órai 26-30 °C-on
való tartózkodás után meghaladja a 39,0 °C-ot, s főként a nagy
termelésű tehenek teje jelentősen csökken.
• A növekvő testhőmérséklettel emelkedik a vér kreatinintartalma,
nő a légzés- és pulzusszám.
• A hőtorlódás utolsó szakaszában ismét hiperventilláció figyelhető
meg, nő a vizelet és a vér pH-ja, csökken a plazma hidrogénkarbonát-tartalma (Kovács, 1990).
• Az istálló hűtésével (vízpermetezés és ventilláció együtt) mintegy
10 %-kal csökkent a hőstressz káros hatása azáltal, hogy sikerült
több szárazanyagot felvetetni a tehenekkel (Chen és mtsai, 1993).

TAKARMÁNYOZÁS ÉS HŐSTRESSZ
• Fehérje kalorigén hatású, a nitrogén ürítés energiaigényes
 kiegyensúlyozott aminosav ellátás szükséges

• Kiegyensúlyozott Na, K, Cl, SO42- ellátás
• olajos mag eredetű védett zsír és védett fehérje
• zsírok etetése: emésztés során kevés hő szabadul fel
A zsír arányának minden 3 %-os növelésével párhuzamosan 1 %-kal
célszerű növelni a nem lebontható fehérje arányát.

TAKARMÁNYOZÁS ÉS HŐSTRESSZ
• Aspergillus oryzae speciális kivonata
• Csökkenti a bendőben a hozzáférhető oxigén mennyiségét 
anerob cellulózbontó baktériumok száma nő  rostemésztés
hatékonysága nő.
• almasavat termel  stimulálja a tejsavbontó baktériumok
tevékenységét
• versengés alakul ki a gombák és a tejsavtermelő baktériumok
között az itt található keményítőért, glükózért  csökken a
bendőben a tejsavtermelő baktériumok száma  bendőfolyadék
pH optimális szinten tartható (pH 6,2-6,8) akár 50% abrak arány
mellett is, ami a nyári nagy melegekben gyakran előfordul az
alacsonyabb szárazanyag felvétel miatt.
• premixbe, vagy akár közvetlenül a TMR-be keverhető

METÁN
• szerepe az üvegházhatás kialakulásában: 15%
• kérődzők: az összes metán termelés 15-20%-a (bendő, hígtrágya)
• a takarmányadag 2-12%-a metánná alakul = 80-110 kg/tehén/év

Az üvegházhatású gázok eredete.

A METÁN TERMELŐDÉSE A BENDŐBEN

METÁN EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE
Csökkentés:
abrak növelése,
abrak előkészítése
(pelletálás -20%,
pelyhesítés -40%, ),
zsírok (-33%),
fiatalabb növények
legeltetése,
legelőváltás
(- 22 - - 50%)

NÉHÁNY ÁLLATFAJ NITROGÉN ÉS FOSZFOR
FORGALMÁNAK JELLEMZÕI

Állatfaj

NITROGÉN

FOSZFOR

Felvétel
(kg)

Ürítés
(kg)

Retenció
(%)

Felvétel
(kg)

Ürítés
(kg)

Retenció
(%)

Malac (8-25 kg)

0,94

0,56

40,4

0,21

0,13

38,1

Hízó (25-106 kg)

6,32

4,24

32,9

1,22

0,82

32,7

Koca (20 malac/év)

27,8

2,24

91,9

6,6

5,4

18,2

Broiler (1,8 kg)

0,12

0,07

41,6

0,02

0,012

40,0

Tojótyúk (17,5 kg
tojás/év)

1,12

0,77

31,2

0,26

0,22

15,4

Tehén (5500 kg tej/év)

148

117

20,9

20,8

15,2

26,9

Hízóbika (50 - 565 kg)

62

48

22,6

10,9

6,7

38,5

A NITROGÉN EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE
KÉRŐDZŐK ESETÉBEN
•

okszerű fehérjeellátás (MUN?)
• pl. intenzív legelőn a fehérjeszükségletének kétszeresét is felveheti!

•

kisebb fehérjekoncentráció: csökken a fehérje bendőbeli lebomlása

•

több abraktakarmány etetése, az abraktakarmányok hőkezelése

•

védett fehérjék etetése

•

Csökkenteni az adag NF tartalmát: 17,5-ról 12,5%-re: N2O - 78%!

•

Alacsonyabb RDP:UDP arány

•

Az adag energia koncetrációjának növelése

•

Kristályos aminosavak

•

Kor és laktációs

•

teljesítmény szerinti csoportosítás

A FOSZFORTARTALOMRA VONATKOZÓ AJÁNLÁS
(NRC, 2001)
Tejtermelés (kg/nap)

P, % a sz.a.sz.a.-ban

0 (szárazon álló)

0,24

18

0,29

27

0,33

36

0,35

45

0,36

54

0,38 (max)!

• A szárazanyagban 0,4 %

P a laktáció elején, később 0,35% P
– semmi nem magyarázza az ennél nagyobb foszfor mennyiséget
• A 0,35% sok esetben még foszfor kiegészítés nélkül megvan.

MIÉRT ETETJÜK TÚL A FOSZFORT?

•
•
•
•
•

Biztonsági ráhagyás
Megnövekedett termelés
Hypophosphatemia
Szap.biol. hatás
A takarmány P
tartalma ismeretlen

Nem szükséges
Nem működik
Nem segít
Adat ???
Nem kifogás

NRC, 2001; Beede & Davidson, 1999

A GABONAMAGVAK
KEMÉNYÍTŐTARTALMA
Gabonamag

Árpa
Zab
Kukorica
Cirok
Búza

Keményítő*
(sz.a.%)

57 (55-74)
58 (42-69)
72 (65-76)
72 (68-80)
77 (68-82)

Szemcse méret**
(mm)

20
25
15
20
25

Amilóz**
%

Csirizesedés***
oC

22
27
26
26
25

* Herrera-Saldana és mtsai (1990), Nocek és Tamminga (1991), Huntington (1994), Prestløkken (1998)
** Pomeranz (1984), Kent és Evers (1994)
*** Hegenbart (1996)

53
55
67
72
53

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

Viaszos

Lisztes* Extender**

(lágyszemű)
Keményítő frakciók:
(a keményítő %-ában)

amilóz
amilopektin
A bendőbeli
lebonthatóság (%)

1
99

23
73

75
25

73,5

53,6

77,0

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

A GABONAMAGVAK IN SACCO
LEBONTHATÓSÁGA
a%
Zab*
Búza*
Árpa**
Cirok*
Kukorica**

96
68
63
32

b % c %/h

D%

4
32
37

98
93
92

68
25

19
18
23
4

75

61
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

Extrudálás
Expandálás
Mikronizálás
Gőzölés
Tósztolás
Pörkölés
Infrázás
* High Temperature Short Time

Hőmérséklet
(oC)

Idő
(s)

80-200
80-140
80-130
140-210
100-140
90-190
80-130

30-150
5-15
40-60
20-45
60-300
10-120
40-60

Hőközlés módja

gőz
gőz
gáz
gőz/gáz
gőz
gáz/elektr.
gáz

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

Gabona
Árpa
Hőkezeletlen
Pelletált
Expandált és pelletált
Tósztolt és pelletált
Kukorica
Hőkezeletlen
Pelletált
Expandált és pelletált
Tósztolt és pelletált

a%

b%

c %/h

D%

55
57
75
49

45
43
25
51

63
21
36
19

96
89
96
87

23
39
40
35

77
61
60
65

5
3
7
6

60
65
72
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

Bendőbeli lebomlás,
% tak. adag
Posztruminális lebomlás,
% áthaladt tak.
Teljes traktuson mért lebomlás,
% tak. adag

Száraz
darálás

Gőzölés
+darálás

79,9

63,5

69,9

70,5

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
darálás

Bendőbeli lebomlás,
% tak. adag
48,8
Posztruminális lebomlás,
% áthaladt tak.
78,2
Teljes traktuson mért lebomlás,
% tak. adag
90,8

Gőzölés Pelyhesítés
+darálás

57,9

51,8

87,8

88,4

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)
Bendőbeli lebomlás (%)
Bypass keményítő (kg)
Tejtermelés (kg/nap)
Tejfehérje (%)
Tejzsír (%)
* 424 HF tehén, 10 kg/nap cirok

26,3
51
3,3
35,0
2,9
3,24

25,3
76
1,5
37,4
3,0
3,10

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
Enzimek
• közvetlenül (direkt) etetett enzimek
• karboximetil-celluláz, xilanáz és ß-glükanáz
• kedvezően befolyásolják az állatok szárazanyag-felvételét és a rostfrakciók
emészthetőségét (Krueger és mtsai, 2003).
• Yang és mtsai (1999) kísérleteikben a tejelő tehenek termelési paraméterein kívül a
bendőfermentációt is vizsgálták. Az enzimkészítményt (celluláz és xilanáz)
abrakkeverékhez ill. lucernapellethez adagolták és eredményeik szerint az enzimmel
kiegészített takarmányt fogyasztó állatokban a bendőfolyadék összes illózsírsav
koncentrációja magasabb, az ecetsav:propionsav arány pedig kisebb volt és a kutatók
a kísérlet időtartama alatt 7 %-os tejtermelés növekedésről számoltak be miközben
nem volt változás a zsírtartalomban.
• a laktáció első harmadában kifejezettebb hatás, mint a laktáció közepén
• az enzimek és az enzim kiegészítés nem minden formája azonos hatású és minden
esetben fontos a dózis pontos meghatározása.

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
Probiotikumok
• DFM, vagyis Direct Fed Microbials
• Lactobacillus acidophiliusnak (1x109 cfu/tehén/nap)
• Saccharomyces cerevisiae élő élesztő - elősegíti a tejsav metabolizációt,
táplálóanyagként szolgál a bendőmikróbák számára és csökkenti a bendőben az
oxigénkoncentrációt, élesztő által termelt tiamin elősegítheti a bendőgombák
növekedését
• + ha az adag jelentős mennyiségű könnyen fermentálható szénhidrátot tartalmazott
és ha az etetett szálastakarmány közepes, vagy ennél gyengébb minőségű volt. (Fallon,
2001; Jouany, 2006; Stella és mtsai., 2007; Desnoyers és mtsai, 2009).
• Az élesztők etetését az előkészítő szakaszban ajánlott elkezdeni és az ellés utáni öt-tíz
hétben célszerű folytatni.
• Ismeretesek szárított élesztőkészítmények is, de ha kifejezett hatást akarunk elérni,
akkor tehenenként, naponta 15-20 g élő élesztőt kell etetni (Brydl, 2004).

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
Szerves savak
• adalékanyag
• közvetlenül etetett
• almasav, fumársav, aszparaginsav
• az almasav megnövelte a propionsav és az összes illózsírsav termelődését,
csökkentette a metán termelést és a tejsav mennyiségét is, miközben a takarmányok
emészthetősége nőtt (Carro és mtsai, 1999)
• almasav: serkenti a Selenomonas ruminantium szaporodását és tejsav felhasználását,
ami a bendőfolyadék pH értékének a stabilizálását eredményezheti
• az almasav (50-140 g almasav/tehén/nap) növelte a tejtermelés mértékét és pozitív
hatással volt a takarmányfelvételre a laktáció első szakaszában (Devant és Bach, 2004;
Sniffen, 2006).
• A hatékony kiegészítés mértéke viszont függ az etetett szálastakarmányok eredeti
almasav tartalmától, amit több tényező befolyásol: a takarmány típusa (fű vagy
pillangós), fajtája, a betakarításkori vegetációs állapot és az előkészítés módja (friss,
szárítás, pelletálás) (Callaway és mtsai, 1997).

TAKARMÁNYKIEGÉSZÍTŐK
Növényi kivonatok
• gátolhatják a patogén mikrobák elszaporodását (Helander és mtsai, 1998)
• serkentik a propionsav termelődését
• az aminosavak mikrobiális dezaminálását megakadályozva csökkenthetik a metán
termelődését a bendőben (Benchaar, 2008)
• fahéjolaj
• eugenol (a szegfűszegolajból származó illóolaj)
• borsmenta olaj
• fokhagymakivonat
• borókaolaj
• nincs szignifikáns hatás a tehenek szárazanyag felvételére, a tejtermelésre és a
termelt tej összetételére sem
• megnőhet a tejzsír konjugált linolsav (KLS) tartalma (az esszenciális olajok
antimikrobiális hatásuk révén csökkentik a telítetlen zsírsavak biohidrogenizációjában
szerepet játszó Gram pozitív baktériumok számát, Harfoot és Hazlewood, 1988).

