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1. BEVEZETÉS, CÉLKIT ŰZÉS 

 

A világ tevetej-termelése az elmúlt 50 évben (1961-2013) 0,63 millió 

tonnáról 2,9 millió tonnára nőtt (FAO, 2017). A szarvasmarhát, a bivalyt, a 

kecskét és a juhot követőn a teve az 5. legjelentősebb tejtermelő állatfaj a 

világon (Faye és Bonnet, 2012). Noha a tevetej összetételére vonatkozóan 

számos publikáció született, és a közelmúltban több szerző is foglalkozott a 

témával (Konuspayeva et al., 2009; Al haj és Al Kanhal, 2010; Fábri et al., 

2014), hosszabb időn át végzett megfigyelések eredményeiről e faj esetén 

még nem számoltak be. 

A tevetej átlagos zsír-, fehérje-, laktóz- és összes szárazanyag-tartalma 

rendre: 3,5–3,8, 3,1–3,35, 4,4–4,57 és 11,9–12,47% (Konuspayeva et al., 

2009; Al haj és Al Kanhal, 2010). A különböző években és helyeken 

elvégzett vizsgálatok jelentősen eltérő adatai arra hívják fel a figyelmet, 

hogy a tevetej beltartalmi értékeinek alakulását számos külső és belső 

tényező befolyásolja, pl. a környezeti és tartási viszonyok, az állat fajtája, a 

mintavétel éve, ill. a vizsgálati módszer. 

Munkánk célja egyedi tevetej-minták főbb kémiai paramétereinek 5 éven 

át történő nyomon követése mellett az intenzív tartási körülmények között 

megtermelt tevetej összetételét befolyásoló endogén és exogén tényezők 

meghatározása volt. 

 



2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

Vizsgálatainkat a világ legjelentősebb tevetej-termelő integrált telepén, 

Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben végeztük 2009 májusa és 2013 

decembere között. A vizsgálatok idején 18.158 db egyedi tejminta vételére 

került sor. A mintavételi időszakban a naponta fejt állatok száma 421 és 828 

között változott. A vizsgálatba bevont különböző fajtába/típusba tartozó 

állatok életkora 5 és 19 év közötti volt, valamint elléseik száma is eltért. 

Az állatok fejése halszálkás elrendezésű, 2 × 12 állásos fejőházban 

történt. Az egyes fejések során az egyedi tejhozam meghatározására az 

ICAR (International Committee for Animal Recording) által jóváhagyott 

tejmérő berendezést használták. A fejési adatok gyűjtését és elemzését 

telepirányító szoftver használata tette egyszerűbbé (Nagy et al., 2013a,b). Az 

állomány-egészségügyi program részeként minden fejt állattól havi 

rendszerességgel, a reggeli fejés során történt tejmintavétel. 

A tejek zsír-, fehérje-, laktóz-, összes szárazanyag- és zsírmentes 

szárazanyag-tartalmának meghatározását a tejiparban széles körben 

alkalmazott automata műszerrel, ún. interferométerrel (MilkoScan FT120; 

Foss, Hillerød, Dánia) végeztük. Minden egyedi tejmintához feljegyeztük a 

teve azonosítószámát, a mintavétel pontos dátumát, az évet, az év hónapját, 

az ellés utáni (poszt-partum) napot (PPN) és a poszt-partum hónapot (PPH), 

az állat elléseinek számát, a fajtát/típust, a teveutód nemét, valamit a reggeli 

tej mennyiségét. A poszt-partum napokból a poszt-partum hónapot 

kerekítéssel, az alábbi képlet segítségével határoztuk meg: 

 

PPH ≈ (PPN / 30 + 0,49). 

 



Tekintettel arra, hogy nem minden állat esetében volt ismert a korábbi 

ellések száma, a dromedárokat csak két kategóriába, az első ellésű, valamint 

a többször ellett tevék csoportjába soroltuk. 

Földrajzi eredet, szín, megjelenés és testfelépítés alapján hét fajtát/típust 

különböztettünk meg: emirátusi, emirátusi keresztezett, fekete, pakisztáni, 

szudáni, szaúdi, valamint szaúdi keresztezett. 

Az ellések számának, a fajtának/típusnak, az utód nemének, a laktáció 

stádiumának (ellés utáni hónapok), a szezonnak (az év hónapjai), valamint 

az éveknek a termelt tevetej mennyiségére, ill. összetételére gyakorolt 

hatását az R statisztikai program (R Foundation for Statistical Computing, 

Bécs, Ausztria) használata során Student féle t-próbával, 

varianciaanalízissel, variancia–kovarancia elemzéssel, valamint lineáris 

kevert modellek segítségével értékeltük. 

Az ellések számának hatását Student féle t-próbával elemeztük, az 

egyszer ellett állatok mintáinak adatait a további vizsgálatokból kizártuk. A 

fajta hatását lineáris kevert modell segítségével vizsgáltuk két adatbázison. 

Először az összes fajtát/típust hasonlítottuk össze a 2013-as évben, ezt 

követően pedig a 2009-es év és a pakisztáni fajta kihagyásával végeztük el 

az értékelést. A modell a fajta/típus, ill. a hónap mellett a fajta–hónap 

interakciót, mint fix faktort, ill. az ellés utáni hónapot, mint véletlen faktort 

tartalmazta. 

Ugyancsak Tukey-tesztet alkalmaztunk az év hónapjai, valamint az ellés 

utáni hónapok átlagértékeinek többszörös összehasonlító vizsgálatára. 

Lineáris kevert modellel értékeltük az év hatását négy fajta/típus 

(emirátusi, emirátusi keresztezett, szaúdi, szaúdi keresztezett) esetében, mely 

fajták a vizsgálati évek mindegyikében előfordultak. A modellben a fajta és 

az év fix faktorként, míg az év hónapja, valamint az ellés utáni hónapok 

véletlen faktorként szerepeltek. 



3. EREDMÉNYEK 

 

A vizsgálatok időszaka alatt 963 mintavételi napon összesen 18.158 db 

tejmintát gyűjtöttünk. Azokat a mintákat, amelyeknek valamely termelési 

tulajdonságra vonatkozó paramétere hiányzott, vagy az általuk reprezentált 

tejhozam nem érte el az 1 kg-ot, a vizsgálatból kizártuk. A végső vizsgálati 

értékelésben ennek eredményeképpen 955 vizsgálati napon (17,6 ± 8,1 

minta/nap) 1.528 tevétől (11,0 ± 6,8 minta/teve) begyűjtött 16.851 db mintát 

elemeztünk. 

A napi tejhozam, valamint a zsír-, a fehérje-, a laktóz-, a zsírmentes 

szárazanyag- és az összes szárazanyag-tartalom teljes vizsgálati időszakra 

vonatkozó összesített átlagértékei (±SEM) rendre az alábbiak szerint 

alakultak: 4,00 ± 0,012 kg, 2,58 ± 0,007%, 2,95 ± 0,004%, 4,19 ± 0,004%, 

8,08 ± 0,006% és 10,46 ± 0,01%. A reggel fejt tej napi átlagban (±SEM) 

99,7 ± 0,33 g zsírt, 116,1 ± 0,33 g fehérjét, 168,4 ± 0,53 g laktózt, 321,7 ± 

0,94 g zsírmentes szárazanyagot és 413,9 ± 1,18 g összes szárazanyagot 

tartalmazott. 

A reggeli tejhozam (kg/nap) és a vizsgálati paraméterek között – a laktózt 

kivéve – negatív összefüggést tapasztaltunk. A tejösszetevők közül a zsír- és 

a laktózkoncentráció (%) negatívan korrelált egymással, az összes többi 

párosítás esetén viszont pozitív összefüggést mutattunk ki. 

 

3.1. Az ellésszám hatása  

 

Az egyszer ellett tevéktől származó tejminták száma és százalékos aránya 

(n = 318, 1,9%) jóval kisebb volt a többször ellettekéhez képest; továbbá az 

egyszer ellett dromedárok tejmintáinak többségét a vizsgálati periódus utolsó 

évében vettük, így az egyes típusok/fajták eloszlása nem volt egyenletes. A 



tejminták egyenetlen eloszlásának ellenére, az ellések száma minden egyes 

vizsgált paraméterre erős hatást gyakorolt (P ˂ 0,001). 

Az egyszer ellett állatok kisebb mennyiségű tejében a zsír, a fehérje, a 

laktóz, a zsírmentes szárazanyag és az összes szárazanyag összmennyisége 

(g) jóval kevesebb volt, mint többször ellett társaikéban (P ˂ 0,001). Ezzel 

szemben a fő kémiai összetevők százalékos aránya jelentősen nagyobb 

értéket mutatott az egyszer ellett tevék esetén (P ˂ 0,001) (1. táblázat). 

 

1. táblázat Az ellések számának hatása a reggeli tevetej mennyiségére, 

kémiai összetételére és a főbb összetevők mennyiségére 

Jellemző Egyszer ellett Többször ellett Összesen 

(n = 318) (n = 16.533) (n = 16.851) 

Átlag±szórás 

Reggeli tejhozam, kg/nap 3,23 ± 0,060b 4,01 ± 0,012a 4,00 ± 0,012 

Kémiai összetétel, % (g/100 ml) 

 Zsír 2,86 ± 0,059a 2,57 ± 0,007b 2,58 ± 0,007 

 Fehérje 3,14 ± 0,028a 2,95 ± 0,004b 2,95 ± 0,004 

 Laktóz 4,53 ± 0,029a 4,19 ± 0,004b 4,19 ± 0,004 

 Zsírmentes szárazanyag 8,54 ± 0,044a 8,07 ± 0,006b 8,08 ± 0,006 

 Összes szárazanyag 11,10 ± 0,080a 10,44 ± 0,010b 10,46 ± 0,010 

Mennyiség, g/nap 

 Zsír 90,9 ± 2,17b 99,8 ± 0,33a 99,7 ± 0,33 

 Fehérje 100,6 ± 1,87b 116,4 ± 0,33a 116,1 ± 0,33 

 Laktóz 146,8 ± 2,91b 168,8 ± 0,53a 168,4 ± 0,53 

 Zsírmentes szárazanyag 275,3 ± 5,17b 322,6 ± 0,95a 321,7 ± 0,94 

 Összes szárazanyag 356,6 ± 6,63b 415,0 ± 1,19a 413,9 ± 1,18 

a,b Az azonos sorokban szereplő, eltérő betűvel jelzett átlagértékek szignifikánsan 

különböznek egymástól (P < 0,001). 



3.2. A fajta/típus hatása 

 

Az egyes fajták (típusok) eltérő előfordulási arányai miatt a fajta 

hatásának vizsgálatát több kisebb adathalmazon végeztük el. A fajta 

hatásának elemzését egyrészt a 2009-es év és a pakisztáni fajta kihagyásával 

készítettük el (11.629 minta). Az elemzés során megállapítottuk, hogy a fajta 

szignifikánsan befolyásolta a tevetej mennyiségét, a tej százalékos 

összetételét és a tejösszetevők mennyiségét is. 

Egyedül 2013-ban fordult elő minden fajta, ezért az újabb értékelésnél 

ennek az évnek az adataiból indultunk ki. 2013-ban a hét fajta egyedeitől 

összesen 2.332 db olyan tejmintát gyűjtöttünk, amelyekre vonatkozóan 

ismert volt az ellési dátum is. A minták csaknem 90%-át (n = 2.090, 89,6%) 

az emirátusi, az emirátusi keresztezett, a szaúdi és a szaúdi keresztezett 

fajták/típusok adták. 

A fajta szignifikáns hatást gyakorolt a tej összes komponensére (zsír 

esetében: P ˂ 0,01, a többi paraméter esetén: P ˂ 0,001). Az alkalmazott 

modellben az év hónapjai is szignifikáns hatást mutattak, de a két tényező 

(fajta és szezon) között nem találtunk interakciót. A laktáció stádiuma a 

különböző fajták/típusok esetén eltérő volt (P ˂ 0,05). 

A reggeli tejhozam napi átlagértékei alapján a fajták nagy (>4,2 kg: 

emirátusi keresztezett, fekete, pakisztáni), közepes (3,8–4,0 kg: emirátusi, 

szaúdi keresztezett) és kis (˂3,7 kg: szaúdi, szudáni) tejtermelő képességű 

csoportba voltak sorolhatók. 

A fajták/típusok közötti tejösszetételbeli különbségek viszont 

kismértékűek és nem egyöntetűek voltak: az átlagos fehérje-, zsírmentes 

szárazanyag- és összes szárazanyag-koncentráció rendre 6,6%-os, 5,9%-os 

és 4,1%-os ingadozást mutatott. A zsír és a laktóz koncentrációja az egyes 



fajtáknál/típusoknál kifejezetten különbözött, a különbség mértéke 13,2–

18,2% között változott (1. ábra). 

 

 

1. ábra A fajta/típus hatása (Emirátusi k.: emirátusi keresztezett, Szaúdi k.: 

szaúdi keresztezett) a reggeli tevetej napi hozamára (kg) és átlagos kémiai 

összetételére (%, g/100 ml) 

[ a–d: Az eltérő betűkkel jelölt oszlopok különböznek egymástól, (P < 0,05)] 



3.3. Az utód nemének hatása 

 

Az utód nemének hatását 13.854 db egyedi tejminta felhasználásával 

vizsgáltuk. A minták 46,8%-a (n = 6.487) nőivarú utódot, 53,2%-a (n = 

7.367) pedig hímivarú utódot nevelő dromedároktól származott. 

A statisztikai értékelés során azt tapasztaltuk, hogy az utód neme 

befolyásolta (P < 0,05) a tejtermelést, valamint a tejösszetevők némelyikét. 

Jóllehet a statisztikai különbségek szignifikánsnak bizonyultak, biológiai 

jelentőséggel mégsem rendelkeznek. A hímivarú utódot nevelő tevék reggeli 

átlagos tejtermelése nagyobb volt (4,03 ± 0,007 kg/nap) (P ˂ 0,05), mint a 

nőivarú utódot nevelő társaiké (3,99 ± 0,008 kg/nap). Ezzel szemben a 

laktóz és a zsírmentes szárazanyag koncentrációja nagyobb volt (P ˂ 0,05) a 

nőivarú utódokkal rendelkező anyaállatok tejében (4,24 ± 0,004% és 8,10 ± 

0,004%), mint a hímivarú utódot nevelő dromedárokéban (4,23 ± 0,004% és 

8,07 ± 0,004%). A zsír-, a fehérje-, valamint az összes szárazanyag-értékek 

ugyanakkor nem különböztek egymástól (P ˃ 0,05) az utód nemének 

függvényében. 

 

3.4. A laktáció stádiumának hatása, ellés utáni változások 

 

Az ellés utáni napok (laktációs stádium) hatásának elemzését a többször 

ellet állatok mintáin végeztük el (14.085 tejminta, 82,2%). A laktációs 

periódus átlagos hosszát (±szórás) 439 ± 171 napban határoztuk meg az 

adott állattól származó utolsó tejminták alapján. Ugyanakkor a laktáció 

hossza a valóságban ezt az időtartamot jelentősen meghaladta, mert az utolsó 

mintavétel után az állatok fejését még folytattuk. A laktáció 23. hónapját 

követően begyűjtött mintákat (˃ 705 PPN) a végső értékelésből kihagytuk. 



A laktáció stádiuma szignifikánsan és jelentősen befolyásolta (P ˂ 0,001) 

a tejhozamot, ill. a tejösszetételt, azonban szignifikáns interakciót 

tapasztaltunk a laktációs stádium és az évszak között is, és a két tényező 

hatását nem tudtuk egymástól egyértelműen elkülöníteni. 

A reggeli átlagos tevetej-hozam a laktáció 4. hónapjában érte el 

maximumértékét (4,58 ± 0,01 kg/nap), majd a későbbiekben (a 8. hónapig) 

lassú csökkenést mutatott. Azt követően a hosszú laktációs periódus ideje 

alatt a tejhozamot további fokozatos csökkenés jellemezte (a 23. hónapra 

elérve a 2,94 ± 0,04 kg/nap értéket). 

A reggeli tevetej átlagos zsír, fehérje, laktóz, zsírmentes szárazanyag és 

összes szárazanyag koncentrációjának havi ingadozása (2,0–3,8%, 2,7–

3,4%, 3,6–5,0%, 7,5–9,1%, 10,0–11,9%) a laktáció idején jelentős volt. A 

tejalkotó komponensek koncentrációja az ellést követő 1. és 5. hónap között 

csökkenő tendenciát mutatott, ami valószínűleg a tejmennyiség egyidejű 

növekedéséből adódó hígító hatásnak tulajdonítható. A laktáció későbbi 

szakaszaiban a laktóz koncentrációja és mennyisége a tejtermelés 

visszaesésével párhuzamosan tovább csökkent. A többi komponens (zsír, 

fehérje, zsírmentes szárazanyag és összes szárazanyag) koncentrációja a 

laktáció 6.–11. hónapjaiban, ill. egy évvel később, a 18.–23. hónapok között 

azonban átmeneti növekedést mutatott. 

A tejmirigy zsír-, fehérje- és laktóztermelő képessége az ellést követően 

eltérő módon alakult. A laktóz, a zsírmentes és az összes szárazanyag 

mennyisége a tejtermeléssel párhuzamosan csökkent, míg a teljes 

zsírmennyiség az ellést követő 6. és 11. hónap között nőtt, majd azt követően 

6 hónapon keresztül csökkent, míg a laktáció késői szakaszában ismét 

növekedett. Ezzel szemben a fehérjeszintézis egy évig viszonylag állandó 

volt, majd a 12. és 15. hónapok között meredeken csökkent, végül a 



laktációs periódus hátralévő részében ezen az alacsony szinten 

stabilizálódott (2. ábra). 

 

2. ábra A reggeli tevetej kémiai összetételének (%, g/100 ml), valamint az 

összetevők napi mennyiségének (g) változása a laktáció stádiumának 

függvényében 



3.5. Szezonhatás, havi változások  

 

A tevetej mennyisége és kémiai összetétele is szignifikánsan (P ˂ 0,001) 

függött a hónaptól; a szezonhatás és a laktáció stádiumának kapcsolata 

szintén szignifikáns volt (P ˂ 0,001). 

A reggeli tejtermelés napi átlagos mennyisége év elején volt a legkisebb 

(3,85 ± 0,02 kg/nap), majd júliusig egyenletes növekedést figyeltünk meg, a 

maximumértéket pedig novemberben jegyeztük fel (4,23 ± 0,02 kg/nap). A 

reggeli tevetej termelés napi átlagos mennyiségének havi ingadozása 

mérsékelt volt, a legkisebb és a legnagyobb átlagérték közötti különbség 

nem érte el a 9%-ot. A reggel fejt tevetej átlagos zsír-, fehérje-, zsírmentes 

szárazanyag- és összes szárazanyag-koncentrációjának (%) havi változása 

egyaránt jellegzetes szezonális ingadozást mutatott. A maximumértékek 

télen (december–január), a minimumok pedig nyáron (június–július) 

jelentkeztek. 

A laktózkoncentráció alakulásában is észleltünk szezonális változásokat, 

a legkisebb havi átlagértékeket ősszel (szeptemberben és októberben) 

figyeltük meg. 

A zsír-, a fehérje-, a zsírmentes szárazanyag- és az összes szárazanyag-

koncentráció (%) havi átlaga az év során rendre az alábbi értékek között 

változott: 2,1–3,0%, 2,7–3,3%, 7,8–8,6% és 9,8–11,3%. A szezonális 

ingadozás mértéke (azaz két hónap közötti legnagyobb különbség és a 

legnagyobb érték aránya) tejzsír esetében volt a legkifejezettebb (28,7%), ezt 

követte a fehérje (19,9%), majd az összes szárazanyag (12,8%), a zsírmentes 

szárazanyag (9,5%) és a laktóz koncentrációjának (5,5%) változása. 

A reggeli tevetej napi átlagos zsír-, fehérje-, zsírmentes szárazanyag- és 

összes szárazanyag-tartalmának (g/nap) havonkénti alakulása a 

koncentrációk esetében megfigyelt változások tendenciájához hasonló volt. 



A zsírmentes szárazanyag értékek (g/nap) január és augusztus között, az 

összes szárazanyag mennyiségek (g/nap) pedig áprilistól augusztusig nem 

különböztek egymástól statisztikailag. A reggeli tevetej átlagos 

laktóztartalma éves szinten meglehetősen állandó volt (3. ábra). 



 

3. ábra A reggeli tevetej átlagos kémiai összetételének (%, g/100 ml), ill. az 

összetevők mennyiségének (g/nap) havi változása 



3.6. Az év hatása 

 

Az év hatásának vizsgálatakor a többször ellett emirátusi, emirátusi 

keresztezett, szaúdi és szaúdi keresztezett dromedárok egyedi mintáit 

elemeztük, mivel a begyűjtött tejminták döntő többsége ettől a négy 

fajtától/típustól származott. 

A tejhozam, valamint a tej főbb kémiai alkotóinak koncentrációja és 

mennyisége az évek során jelentős eltéréseket mutatott (P ˂ 0,001). Az év és 

a fajta/típus között is szignifikáns interakciót találtunk (P ˂ 0,001). A tevetej 

főbb összetevőinek átlagos koncentrációja a vizsgálati időszak középső 

három évében (2010–2012) jellemzően nagyobb volt (P < 0,05), mint az első 

(2009) és az utolsó évben (2013). A zsír-, a fehérje-, a laktóz-, a zsírmentes 

szárazanyag- és az összes szárazanyag-koncentráció éves átlagértékeinek 

ingadozása rendre a következőképpen alakult: 8,2%, 8,3%, 4,1%, 5,0% és 

4,5%. A tejalkotók legnagyobb mennyiségét 2012-ben mértük, összhangban 

az abban az évben megfigyelt legnagyobb tejhozammal. 



4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

[1] Vizsgálataink közel 5 éves időtartama alatt (2009. május – 2013. 

december) 963 mintavételi napon 18.158 db egyedi tejminta vételére 

került sor, melyek 7 fajtába/típusba sorolható dromedároktól 

származtak. A dromedárok tejének átlagos zsír-, fehérje-, laktóz-, 

zsírmentes szárazanyag- és összes szárazanyag-tartalma rendre az 

alábbiak szerint alakult: 2,58%, 2,95%, 4,19%, 8,08%, 10,46%. Ezek 

az értékek alacsonyabbak, mint a korábbi irodalmakban tevetejre 

közölt beltartalmi adatok. 

 

[2] A világ jelenlegi legkomplexebb adatbázisa alapján átfogóan 

elemeztük az állandó tartási és takarmányozási körülmények között 

megtermelt dromedártej összetételét, valamint mennyiségét 

befolyásoló főbb tényezők hatásait. Az ellésszám, a laktáció stádiuma, 

a szezon a tejhozamot, valamint a főbb kémiai összetevők  

(zsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes szárazanyag- és összes 

szárazanyag-tartalom) mennyiségét szignifikánsan és jelentős 

mértékben (P < 0,001) befolyásolta. A fajta/típus és az év a főbb 

kémiai összetevők (zsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes szárazanyag- és 

összes szárazanyag-tartalom) mennyiségére, valamint a tejhozamra 

szintén szignifikánsan, de biológiai értelemben kevésbé jelentős 

mértékben hatott. Az utód neme a tejhozamot, valamint a tej kémiai 

összetevőinek némelyikét (laktóz- és zsírmentes szárazanyag- 

tartalom) szignifikánsan (P < 0,05), de biológiai értelemben kevésbé 

jelentős mértékben befolyásolta. A fajta/típus zsírtartalmat 

befolyásoló hatása P < 0,01 szinten volt szignifikáns.  

 



[3] Dromedárok esetében elsőként bizonyítottuk az utód ivarának 

tejösszetételt (laktóz- és zsírmentes szárazanyag-tartalom) és 

tejhozamot befolyásoló szerepét (P < 0,05), valamint azt, hogy az első 

ellésű dromedárok tejösszetétele jelentősen eltér (P < 0,001) a 

többször ellettekétől. 

 

[4] Bizonyítottuk, hogy a nappalok hosszának viszonylag kismértékű éves 

változása, valamint az állandó takarmányozás ellenére a reggeli 

fejések alkalmával összegyűjtött dromedártej-minták átlagos zsír-, 

fehérje-, zsírmentes szárazanyag- és összes szárazanyag-

koncentrációjának (%) havi változása jellegzetes szezonális 

ingadozást mutat. A maximumértékek télen (december-január), a 

minimumok pedig nyáron (június-július) jelentkeztek. A szezonális 

ingadozás mértéke (azaz két hónap közötti legnagyobb különbség és a 

legnagyobb érték aránya) tejzsír esetében volt a legkifejezettebb 

(28,7%), ezt követte a fehérje (19,9%), majd az összes szárazanyag 

(12,8%) és végül a zsírmentes szárazanyag koncentrációjának 

változása (9,5%). Eredményeink alátámasztják, hogy a dromedárok 

tejösszetételének változását a belső biológiai óra által szabályozott 

endogén ritmusok jelentős mértékben befolyásolják.  
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