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A szar vas marha kérõdzõ állat, ami azt jelenti, hogy

több üregû össze tett gyomorral rendel kezik,

melynek elsõ szakasza a bendõ. A bendõ fölfog ható 

úgy, mint egy fermentor tartály, amely mikrobák

millióit tartal mazza. A bendõ akkor mûködik opti -

má lisan, ha a cellu lóz bontó mikro or ga niz musok

kerülnek túlsúlyba az egyéb (kemé nyítõ-, cukor -

bontó stb.) mikro bákkal szemben. Az pedig, hogy

milyen mikrobák kerülnek túlsúlyba, attól függ,

hogy mit eszik a kérõdzõ.

A termé szetben vadon élõ kérõ dzõk (õz, szarvas, muflon, stb.) 

ezt a „prob lémát” megoldják maguknak, hiszen a rendel ke zésre

álló kész letbõl azt, és olyan mennyi ségben, vala mint arányban

fo gyasz tanak, amit akarnak. Nem is lehet közöttük kövér vagy

anyag cse re-for galmi (acidózis, ketózis) prob lé mákkal küsz kö dõ

egye deket találni! Házi a sí tott társaik ezzel szemben azt esznek,

amit tõlünk, em be rektõl kapnak. Az õ takar má nyo zásuk tehát

a mi fele lõs sé günk! Mi pedig a házi a sí tott kérõ dzõk termé kein

(tej, hús, bõr stb.) keresztül hasznot, illetve megél he tést remé -

lünk, ezért érde künkben áll együtt mû ködni a termé szettel, és a

bendõt zömében cellu lózzal ellátni. Össze fog lal va tehát: a szar -

vas marha takar má nyo zá sa kor tulaj don képpen a bendõben talál -

ható mikro bákat kell táplálnunk!

Növekvõ abrak mennyiség

A klasszi kusnak számító siló ku ko ri ca-lu cerna szenázs alapú

takar má nyo zási rend szerben kevés és rosszul emészt hetõ cellu -

lózt bizto sí tunk az álla taink számára. Ráadásul a siló ku ko rica

szilázs túl kicsi szecs ka mé rete (2 cm alatt), és a hori zon tális

keve rõ csigás takar mány ki osztó kocsi túl hosszú ideig történõ

jára tása miatt, sokszor a struk tu rális rost mennyi sége sem kielé -

gítõ. A termelõk érdeke, – a teját vé teli rend szer sajá tos sága miatt

– a minél nagyobb mennyi ségû tej terme lése, ezt a célt pedig

legegy sze rûbben az abrak mennyi sé gének emelé sével és egyéb

ki egé szítõ „csoda szerek” adásával érik el. Az ered mény rövid -

távon minden fé le képpen pozitív, hiszen nõ a fajlagos tej -

mennyiség, melynek hatására még tovább emelik az abrak

mennyiségét.

A növekvõ abrak mennyiség azonban – megfe lelõ minõ ségû

cellulóz és struk tu rális rost hiányában – a bendõ elsa va nyo dását,

acidózist okoz. Az állo mány szintû acidózis tünetei a tejfe hérje és 

zsír szá za lé kának csök ke nése, a tõgy gyul ladás követ kez tében

fellépõ szoma tikus sejt szám emel kedés, végtag- és szapo ro dás bi -

o ló giai prob lémák. A tehenek egyre nehe zebben ter mé ke nyül -

nek, nõ a két ellés közti idõ, melynek követ kez tében csök ken a

tejter melés (ha nincs borjú, nincs tej). 

A tehenek egy idõ után alkal maz kodnak, megta nulnak együtt

élni az aci dózissal, de milyen áron? A tejzsír- és fehérje száza -

léka szél sõ séges esetben 3% alá csök kenhet (normá lisan mûködõ 

ben dõ esetében: zsír: 4 % felett, fehérje 3,4 % felett van). Az

alacsony tej beltartalom után a tejipar levon a tejárból, amelyet

azonban sokszor kompenzál a tej több let mennyi sége. 

Szapo ro dás bi o lógiai és selej te zési prob lémák

Szapo ro dás bi o ló giai és selej te zési prob lémák miatt azonban

gyakran elõ fordul, hogy az állo mány a saját tenyész üszõ után pót -

lását sem képes fedezni, így a tehén lét szám folya ma tosan

A cellulóz alapú takar má nyo zási rend szer
Az abrak fel hasz nálás csök ken té sének lehe tõ sége,

a terü let gaz dál kodás opti ma li zá lása és a haszon termelés

növe lé sének lehe tõ ségei a tejelõ szar vas marha takar má nyo zá sában
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csökken, illetve fenn tar tása csak vásá rolt tenyész ál latok révén

lehet séges. A szexált sperma megje le nése – több üszõ borjú

szüle tése révén – csak elfedte ezt a prob lémát, de nem oldotta

meg. Jobb szapo ro dás bi o lógia és alacso nyabb tehén se lej tezés

mel lett a szexált sper mának köszön he tõen a termelõk jelentõs

mennyi ségû vemhes üszõt érté ke sít het nének, amely javí taná a

tejter melés gazda sá gos ságát, így viszont éppen csak a kiesé seket

tudják pótolni. Elszo mo rító tény, hogy Magyar or szágon egy

átlag tehén csak 2,2 laktá ciót termel, tudva azt, hogy a selej tezés

fõ oka a nem megfe lelõ szapo ro dás bi o lógia. A fenti folyamat

szinte vala mennyi magyar or szági tejelõ szar vas mar ha tartó gaz -

da ság ban végbement, illetve tart még ma is.

A képet árnyalja, hogy külön bözõ adalék anya gokkal (védett

zsír, védett fehérje, koncent rá tumok, élesztõk stb.) el lehet fedni

az acidózis tüne teit, elfo gad ható tej beltartalom mellett vi szony -

lag egész séges állo mányt lehet fenn tar tani, hormon ké szít mé nyek 

szisz te ma tikus hasz ná la tá val pedig elfo gad ható szapo ro dás bi o -

ló giai álla potot lehet bizto sí tani, azonban ez a rendszer rendkívül

költ séges.

Tejter melés vagy árunö vény termesztés?

Egyre több árunö vény termesz téssel is foglal kozó tejter melõ

gazdaság tulaj do nosa teszi fel magának a kérdést, hogy vajon a

tejter melés 1 hektárra vetí tett haszon ter melõ képes sége felve -

szi-e a versenyt az árunö vény termesztés haszon ter melõ képes sé -

gével? Az utóbbi évek gabo na árait figye lembe véve a válasz

nem, és még a jelen legi kedvezõ tejár mellett sem! Ezt támasztja

alá az a tény, hogy ma a terme lésre ellen õr zött Holstein -fríz tehén 

létszám 170.000 körül mozog, és egyre csökken (20 évvel ezelõtt 

300.000 fölött volt)!

Tu do má sul kell ven ni, hogy min den me zõ gaz da ság hoz kap -

cso ló dó te vé keny ség alap ja a föld, il let ve an nak ha szon ter me lõ

ké pes sé ge. A me zõ gaz da sá gi ter me lõk ér de ke pe dig az egy ség -

nyi föld te rü le ten, hosszú tá von el ér he tõ ma xi má lis pro fit. A tej -

ter me lés pro fit ter me lõ ké pes sé gé nek pe dig fel kell ven nie a

ver senyt az áru nö vé nyek ha szon ter me lõ ké pes sé gé vel, kü lön -

ben a tej ter me lés ma gyar or szá gi jö võ je ke rül veszélybe.

A cellulóz alapú takar má nyo zá si rend szer

En nek a cél nak az el éré sé hez ad se gít sé get a cel lu lóz ala pú

ta kar má nyo zá si rend szer.

A cel lu lóz ala pú ta kar má nyo zás egy olyan ta kar mány nö -

vény ter mesz té si és ta kar má nyo zá si szisz té ma, amely a szar -

vas mar ha bi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ tö meg ta kar má nyo -

kat op ti má lis össze té tel ben és struk tú rá ban biz to sít ja a ké rõ -

dzõk szá má ra. Az így össze ál lí tott tö meg ta kar mány ke ve rék

a ké rõ dzõk tény le ges élet ta ni igé nye it szol gál ja ki, így egész -

sé ges, rá adá sul ke vés ki egé szí tés re szo rul, ezért gaz da sá gos

is.

A hazai tejter melõk egyre széle sebb rétege ismeri fel ezeket az 

össze füg gé seket, és mozdul el a hagyo má nyos siló ku ko ri ca-lu -

cerna alapú takar má nyo zásról a nagy mennyi ségû cellu lózt tartal -

mazó ta kar má nyok felé. Ez felté te lezi a magas fehér je tar talmú

lucernaszenázs termesz tése mellett egyéb kultúrák, mint például

az olasz perje, hibrid perje, rozs, õszi-, illetve tavaszi gabo na-pil -

langós keve rékek termesz tését is. (Ezeket a kultú rákat elõzõ

cikke inkben mutattuk be rész le tesen.)

Másod vetés

A takar mány termõ terü letek „kettõs mûve lésbe” vonása,

vagyis másod ve téssel történõ hasz no sí tása alap vetõ gazda sági

érdek, hiszen az árunö vény termesztés számára terü le teket szaba -

díthat fel és/vagy csök kent heti a fehér je hor dozók vásár lá sának

arányát.

Annak eldön tése, hogy másod ve tés ként siló ku ko ricát, szemes

kuko ricát, siló cukor cirkot vagy mohart vetünk, a tavaszi

idõjárás, vala mint a rendel ke zésre álló tömeg ta kar mány mennyi -

sé gének függ vénye. Ha a talaj tavaszi vízkész lete je lentõs, akkor

érdemes szemes- vagy siló ku ko ricát vetni, ha pedig kevés, akkor

in kább a kisebb vízigényû cukor cirkot, vagy mohart része sítsük

elõnyben, annak függ vé nyében, hogy az állat tartó telepnek in -

kább erjesz tett takar mányra, vagy szénára van szüksége.

A köz tes nö vény ként te le pí tett, op ti má lis fenofázisban be ta -

ka rí tott szenázsok fe hér je tar tal ma 14-16% kö zött van, míg a si -

ló ku ko ri ca szi lázs fe hér je tar tal ma 6-8% kö zött mo zog. A te je lõ

te hén nél 16-17%-os fe hér je kon cent rá ci ó val kell szá mol ni, va -
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gyis – si ló ku ko ri ca ese té ben – a 8-10%-nyi fe hér je pót lá sát vá sá -

rolt fe hér je for rás sal (szó ja-, repce-, napra forgó dara) kell

megoldani.

Szenázsok emészt he tõ sége

Fontos szem pont az emészt he tõség. Vizs gá latok igazolják,

hogy a kuko rica növény csõ nélküli részének a beta ka rítás

idõpont jában (viasz éréskor) a beltartalma a szal má éval meg -

egye zõ, emészt he tõ sége pedig alig jobb. A szenázsok emészt he -

tõ sége pedig – amennyiben a beta ka rítás opti mális idõpontban

történik – nagy ság ren dekkel jobb a siló ku ko rica emészt he tõ sé -

génél. 

A szenázsok emészt he tõ sé gé nél ér de mes egy ki csit el idõz -

nünk. Az emészt he tõ ség an nak a függ vé nye, hogy a nö vé nyi sejt -

fal ban mennyi lig nin ra kó dik le. Zsen ge nö vény ese té ben, ami kor 

a nö vény még bõ ven a vegetativ fá zis ban van, a sejt fal ban levõ

lig nin mennyi sé ge ke vés. Az így be ta ka rí tott nö vény sejt fa lát a

ben dõ mik ro bák en zim jei vi szony lag könnyen fel old ják, hoz zá -

fér he tõ vé téve a sejt bel se jét a to váb bi le bon tó fo lya ma tok szá -

má ra. A nö vény éré sé vel pár hu za mo san, ahogy a ve ge ta tív fá zis

át megy ge ne ra tív fá zis ba, vas tag szik a sejt fal ban a lig nin ré teg.

Ez egy ter mé sze tes fi zi o ló gi ás fo lya mat. A meg vas ta go dott lig -

nin ré te get azon ban a ben dõ mik ro bák en zim jei csak igen nagy

ener gia- és idõ be fek te tés árán tud ják le bon ta ni. Ez a mik ro bi o ló -

gi ai ak ti vi tás a terme lõnek igen sokba kerül, ugyanis energiát és

fehérjét von el a bendõtõl.

 Ez a gyakor latban úgy néz ki, hogy például a rozs szenázs

esetében a takar mány vizs gá lati labor által kimu ta tott 5,8 MJ/kg

sza. energia érték, vala mint a 14 %/kg sza. nyers fe hérje érték a

tejelõ tehén receptúrájába behe lyezve nem úgy „visel kedik”,

ahogy azt elvár nánk, ugyanis „nem jön a tej”! Ez annál inkább

igaz, minél nagyobb a szenázsok mennyi sége az adagokban,

illetve halmo zottan igaz, ha a siló ku ko ri cánk emészt he tõ sége

sem megfe lelõ. Mit tehe tünk ebben az eset ben? Emel nünk kell a

takar mány adagok energia (kuko rica, árpa) illetve fehérje (szója-, 

repce-, napra forgó dara) tartalmát, ami jelentõs többletköltséggel 

jár!

Opti mális beta ka rítás

Az opti mális beta ka rí tási idõ a lucerna esetében zöld bimbós

állapot elõtt, olasz per je-hibrid perje-rozs esetében, amikor a

kalász még hasban van, gabo na-pil langós keverék esetében

pedig borsó virágzás kezdetén van. 

Ez jól hangzik, de a gyakor latban saj nos nem mindig lehet

opti mális idõben beta ka rí tani a szenázsokat. Sokféle té nyezõ

közre játszhat abban, hogy a szenázsaink beltartalma és emészt -

he tõ sége nem opti mális. A legfon to sabb té nyezõ az idõjárás.

Idén például a március 15-i hó, a „második tél” „tréfálta ” meg a

terme lõket. Az a nitrogén mûtrágya mennyiség, amely március

15-e elõtt lett kijut tatva, rosszul hasz no sult, ugyanis nagy része a

hó utáni esõkkel a talajból kimo só dott, a szenázs kultúrák pedig

je lentõs stresszt szen vedtek el. Tudjuk, hogy a növény, ameny -

nyiben folya ma tosan stressz éri, lerö vi díti a vege tatív fázisát és

átmegy gene ratív fázisba, vagyis igyek szik szapo rodni. Ez pedig

a sejt falak ligni ne se dé sével jár. A követ kezõ stressz április utolsó 

hetében érte a növé nyeket, amikor is bejött a „nagy meleg”, és

pél dául a rozs két nap alatt kikalászolt.

A tápanyag el látás nagy mér tékben be fo lyá sol ja az emészt he -

tõ séget. Ha az olasz per jénél és a rozsnál spóro lunk a nitrogén

mûtrá gyával, akkor a spórolás szint jétõl függõen kisebb lesz a

termés, és/vagy alacso nyabb lesz a növény fehérje tartalma. A

növény a hiányos tápanyag el lá tást is stressz ként éli meg és lig ni -

ne sedik.

A másik fontos tényezõ a beta ka rítás idõpontja, amelyet nem a 

naptár, hanem az idõjá rási alapján kell megha tá roz nunk! Nem a

termés mennyi sége a lényeg, a beltartalomra, vala mint az

emészt he tõ ség re fektessük a hang súlyt, vagyis a növény legyen

zsenge! Fogjuk fel úgy, hogy „zöld abrakot” termesz tünk,

ugyanis ez hozza a pénzt! Ráadásul minél elõbb beta ka rítjuk a

növényt, annál hama rabb jöhet utána a másodvetés.

Mivel a cellulóz alapú takar má nyo zás alapja a nagy -

mennyi ségû, könnyen emészt hetõ cellulóz, amelyet alap ve -

tõen a szenázsok tartal maznak, ezért a sze názsok beta ka -

rításkori fenofázisára és a beta ka rítás körül mé nyeire foko -

zott figyelmet kell fordí tani!

A cellulóz alapú takar má nyozás esetén a takar mány adag

kevésbé koncent rált, tehát terimésebb, mint a jellemzõ takar -

mány adagok. Ennek felvé te lére foko za tosan szoknak rá a

tehenek, a megszo kottnál több féle tömeg ta kar mány megter me -

lése miatt a gazda ságok álta lában hosszabb átál lási idõszak után

érik el a rendszer optimumát.

A bor jak és a tenyészüszõk cél zott, a na gyobb ben dõ ka pa ci -

tást elõ se gí tõ ta kar má nyo zá sa to vább ja vít ja a rend szer ha té -

kony sá gát, azon ban ál ta lá nos ság ként el mond ha tó, hogy a cel -

lu lóz ala pú ta kar má nyo zás irá nyá ba el in du ló gaz da sá gok az

át ál lá si idõ szak elsõ nap já tól jobb jö ve del me zõ sé gi vi szo nyok 

kö zött dol goz nak, mint a ha gyo má nyos rend szer ben. 

Az alábbi táblázat egy 500 tehenes, 32 literes terme lési átlagú

állo mány éves takar mány szük ség letét mutatja be, a hoz zá tartozó 

tömeg ta kar mány termõ te rület igénnyel. 
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A 283 hektáron termesz tett olasz perje, illetve õszi keverék

után, még ha a siló kuko rica esetében csak kéthar mados ter més -

sel számo lunk is (24 t/ha), 239 ha-on másod ve tés ként meg

tudjuk ter mesz teni a szük séges siló ku ko ricát és a siló cukor -

cirkot, a fenn ma radó 44 ha-on pedig a mohar szénát tudjuk elõál -

lí tani. Így a 100 ha lucerna termõ te rü letet is figye lembe véve,

egy 500 tehenes gaz daság (1000 állat) összes tömeg ta kar -

mány termõ te rület szük ség lete nagy jából 400 ha, amely

kedve zõbb termés át lagok mellett, jó évben (siló ku ko rica: 45

t/ha, olasz perje, õszi keverék 20 t/ha) akár 320 ha körül is le -

het!

A fentiek alapján kije lent hetjük, hogy a gazda ságos tejter -

melés alapja a nagy mennyi ségû, magas beltartalmú és könnyen

emészt hetõ szenázsok termesz tése, amely lehe tõvé teszi a fel -

hasz nált abrak mennyi sé gének csök ken tését, vala mint a tehenek

selej te zé sének csök ken tését. A felsza ba duló vemhes üszõ több -

let árualapot képez vagy a meglévõ állo mány fejlesz té sére szol -

gálhat. Az õsztõl tava szig terjedõ idõszakban termesz tett sze -

názsok csök kentik a nyári idõszakban meg ter melt siló ku ko rica

termés biz ton sági kocká zatát, a kettõs mûve léssel pedig a takar -

mány ter me lésre szánt terület nagy ságát opti ma li zál hatjuk. 

Össze fog lal va: A cel lu lóz ala pú ta kar má nyo zá si rend szer

– azo nos tej ter me lés mel lett – az ál lo mány ab rak fel hasz ná lá -

sá nak (sze mes ku ko ri ca, vá sá rolt fe hér je hor do zók)

20-30%-kal tör té nõ csök ken té sét te szi le he tõ vé. Ha hoz zá ad -

juk az évi 80 db vem hes üszõt, ame lyet az ala csony se lej te zés

mi att egy 500 te he nes gaz da ság ban több let ként je lent ke zik,

ak kor meg ál la pít hat juk, hogy a cel lu lóz ala pú ta kar má nyo -

zá si rend szer esz köz ként szol gál hat a ter me lõk ke zé ben a tej -

ter me lés áru nö vény ter mesz tés hez vi szo nyí tott ha szon ter -

me lõ ké pes sé gé nek ja ví tá sá hoz, vég sõ so ron a te je lõ szar vas -

mar ha ál lo mány fo lya ma tos csökkenésének meg ál lí tá sához!

Kontró József
www.sersiafarm.hu


