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„Hatékonyság”…??

 Szükségleti értékek pontos meghatározása 
(kor, fajta, ivar, tartástechnológia, környezet)

 A várt termelési célok pontos 
megfogalmazása (súlygyarapodás, első ellési 
életkor, választási súlyok)

 A rendelkezésre álló takarmány-alapanyagok 
pontos analitikai ismerete (rostfrakciók, 
szénhidrátfrakciók, aminosavak)

 Költséghatékonyság

 Környezettudatosság

A „feleslegesen” adagolt 
táplálóanyag-szintek csökkentése



 Tenyészállat-előállítás
 Tenyészbika-nevelés, STV (15 hó alatt: súlygyarapodás, 

magassági/hosszúsági/mélységi növekedés intenzív 
szakasza)

 Üszőnevelés (kondíció, BCS, mélység/farmagasság)
 Vemhes-csoport (kondíció, makroelemek: Ca, P, K, Mg) 
 Laktáció – újravemhesülés (energiaellátottság)

 Végtermék előállítás, hizlalás
 Választott borjú, 300 kg-ig  ⁄ tejtáplálás (200 kg) + teljes 

értékű takarmánykeverék ⁄

 500 kg fölött - 24 hó alatt (a hústermelés maximalizálása, 
a zsír/faggyútermelés optimalizálása: intenzív hizlalás –
keményítő/nyersfehérje, nyerszsír)



Nagyrámájú típusok STV 
alatti súlygyarapodása 
mellett ügyeljünk a 
magassági növekedés 
szükségleteinek 
kielégítésére is!! 
(Aminosavak 
Szénhidrátok  !!!)



 A nagyrámájú egyedek 
később érnek; azaz később 
érik el a kifejlettkori
testtömegüket.

 Legyünk tisztában az 
állományunk genetikai 
potenciáljával: ismerjük a 
várható kifejlettkori
testtömeget, hisz ezen érték 
függvényében tervezhetjük 
pontosan a várható 
súlygyarapodást és az ahhoz 
szükséges szárazanyag-
felvételt!!

Nevelés Befejezés = hizlalásVálasztás
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Statikus vs Dinamikus rendszerek  

 Takarmány-alapanyagok táplálóanyag-tartalma 
táblázatos, statikus módon megadott értékek 
alapján

 TDN (total digestible nutrients, emészthető össztáplálóanyag) :
 TDN = em.nyf + em.ny.rost + em.Nmka + 2,25 x em.ny. zsír
 Discount factorok alkalmazásával (df) >> fix együtthatók, 

emészthetőség csökkentés

 NE-értékelési rendszer (NEm, NEg, NEl)
 DE (MJ/kg sz.a.) =TDN • 0,01845
 ME (MJ/kg sz.a.) = 0,82•DE
 NEm (MJ/kg sz.a.) = 1,37•ME-0,033•ME2 + 0,0006•ME3-4,684
 NEg (MJ/kg sz.a.) =1,42•ME-0,0416•ME2 + 0,0007•ME3-6,904 
 NEl (MJ/kg sz.a.) = 0,6032•DE•(1-2•df) - 0,502



 Létfenntartó, súlygyarapodási nettó energia (1986)

 A takarmányozás intenzitásának figyelembe vételéte: 
takarmány kategóriánként eltérő discount-faktor (df; 
Van Soest és munkatársai (1979) 

Statikus vs Dinamikus rendszerek  



Statikus vs Dinamikus rendszerek  



Mitől válik dinamikussá egy takarmányozási 
rendszer?

1. Az előgyomrok fermentációs folyamatainak, 
emésztési együtthatóknak kinetikus 
modellezése

2. Takarmányozás – Menedzsment – Környezet
faktorok komplett rendszerben való elemzése

 Software-háttér: termelő állatok szükségleti értékeinek kielégítése
kizárólag olyan rendszerek alkalmazásával modellezhető, amelyek figyelembe
veszik az élettani funkciókat, a létfenntartást, növekedést, tejtermelést,
testtartalékok változásait, bendő- és béltraktus emésztési folyamatait,
anyagcserét.

Statikus vs Dinamikus rendszerek  



Statikus vs Dinamikus rendszerek  

 Egyedi rendszer, amely tartalmazza a CNCPS modell 
bizonyos al-modelljeit (növekedés, energiafelhasználás)

 RUP, RDP, CP függ: hasznosítható energia, egyedi tényező 
(animal factor), DMI

 Ca, P függ: felhasználhatóság, animal factor

 Dinamikus modell rugalmassága: takarmányozási-, 
környezeti-, menedzsment tényezők befolyásolják a 
termelés hatékonyságát 

ROSSZ TARTÁSKÖRÜLMÉNYEK ESETÉN:
LÉTFENNTARTÓ ENERGIASZÜKSÉGLET NÖVEKSZIK 

avagy:
A SÚLYGYARAPODÁSRA KEVESEBB ENERGIA 

FORDÍTÓDIK



Statikus vs Dinamikus rendszerek  

Husvéth, 2000
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Statikus vs Dinamikus rendszerek  

 A takarmányok táplálóanyagainak bendőbeli fermentációja függ:

az áthaladási sebesség (passage rate, Kp, %/h) < > bendőlebomlás foka (degradation rate, Kd, %/h)

A szénhidrátok és fehérjék bendőbeli lebonthatósága nem konstans érték!!!

Bendőlebomlás = Kd/(Kd+Kp)



Statikus vs Dinamikus rendszerek  

 Az összes emészthető szervesanyag (TDN) mennyisége FÜGG:

 Szárazanyag-felvétel
 Takarmányok kémiai összetétele
 Bendőpasszázs
 Tömegtakarmány arány (DM)
 Szemcseméret/szecskaméret  

Magas NDF tartalom
↓

Nő a bendőben tartózkodási idő
↓

Csökken a szárazanyag-felvétel

Husvéth, 2000



Szénhidrátfrakciók (CHO) felosztása (CNCPS 6.5., M. E. Van 
Amburgh et al, 2015, JDS)  

Frakciók Komponensek Kd, %/h

A1 VFA (ecetsav, propionsav,
vajsav, izo-vajsav) 0

A2 tejsav 7

A3 egyéb szerves savak 5

A4 cukor 40-60

B1 keményítő 20-40

B2 Oldódó rost (pektin, béta-
glükán) 20-40

B3 Hasznosítható NDF 1-18



Fehérjefrakciók (P) felosztása (CNCPS 6.5., M. E. Van Amburgh
et al, 2015, JDS)  

Frakciók Komponensek Kd, %/h

A1 Ammónia 200

A2 Oldódó fehérje (NPN, AA, 
peptidek) 10-40

B1 Közepesen bomló fehérje 3-20

B2 = 
CHO3

Lassan bomló fehérje, NDF-
hez kötött N (NDIP-ADIP) 1-18



Zsírsavmodell CNCPS 6.5, M. E. Van Amburgh, 2015 - from 
Moate et al.

(2004) and Lock et al. (2006)

Eddig a vékonybélbeli nyerszsír-emészthetőséget konstans
módon, 95%-kal kalkuláltuk (felvett-bélsárral ürített EE),
ami jelenleg zsírsavanként megkülönböztetett értékeket
jelent!



Zsírsavmodell

BAUMAN, D.E. - LOCK, A.L, 2006 

Viasz, pigmentek: 30-50%-kal növelik a 
tömegtakarmányok nyerszsírtartalmát 
a szabad zsírsavak mennyiségéhez 
képest!! >>
Nyerszsír??



SZÁLAS ÉS TÖMEGTAKARMÁNYOK BETAKARÍTÁSÁNAK OPTIMÁLIS IDEJE és 
MÓDJA 

= 
KÖVETKEZŐ ÉVI HOZAMOK ÉS KÖLTSÉGEK OPTIMALIZÁLÁSA



Magas emészthető rosttartalmú szálastakarmányok,
jó erjedési mutatókkal bíró tömegtakarmányok  

Fűfélék: 
- Magas NDF tartalom, alacsony ADF és lignintartalom, cukortartalom
Lucerna:
- Magas nyersfehérje-tartalom, alacsony lignin és hamutartalom
Kukoricaszilázs:
- Magas keményítő, tejsav, alacsony NDF tartalom, szemroppantottság, szecskaméret



Lignifikáció = keresztkötések a lignin és a 
hemicellulóz között
(Raffrenato, 2017, Grabber, 2005)

 Hő, fény és víz okozta stressz hatására bármely 
fenológiai fázisában kialakulhat!

 Kumarinsav és ferulasav éter és észterkötéssel
kapcsolódnak a CHOk-hoz, másodlagos sejtfalak 
létrehozása

 Alacsony lignintartalom mellett is képződhetnek 
keresztkötések, ezért az emészthetőség 
meghatározásakor a lignintartalom, mint marker 
félrevezető lehet!!!

Van Amburgh et al, 2015; és 
Grabber 2005 nyomán

Ghaffar, 2016









Take Home Message

Jó emészthetőségi értékű tömeg- és szálastakarmányok, optimális legelőmanagement: 
Takarmányozás hatékonysága = Ágazat jövedelmezősége!
Főbb, takarmányozással korreláló termelési mutatók: tehenek tejtermelése - választási súlyok, két 

ellés közti idő, STV alatti súlygyarapodás (400 napra korrigált élősúly), vemhes tehenek aránya 

Főbb takarmányanalitikai paraméterek a táplálóanyagok tükrében: 

 Fehérjeoldal: CP, SP, Ammónia, 
 Rostoldal: NDFom, NDFd30, uNDF240, 
 Szénhidrátok: SF, NFC (VFA, keményítő, cukor), 
 Zsírok:Total FA



Köszönöm a türelmet!


