
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS 

Fábri Zsófia Nóra 

Mosonmagyaróvár 
 2018

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 
MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLEMISZER-TUDOMÁNYI KAR 

ÉLELMISZER-TUDOMÁNYI TANSZÉK 
MOSONMAGYARÓVÁR 

Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi 
Multidiszciplináris Doktori Iskola 

Pulay Gábor Élelmiszer-tudományi Doktori Program 

Doktori Iskola vezetője: 
Prof. Dr. Ördög Vince, DSc 

egyetemi tanár 

Programvezető: 
Prof. Dr. habil. Szigeti Jenő, CSc 

professor emeritus 

Témavezetők: 
Prof. Dr. habil. Varga László, DSc 

egyetemi tanár 

Dr. Nagy Péter Pál, CSc 
c. egyetemi tanár, osztályvezető

KÜLÖNBÖZŐ ENDOGÉN ÉS EXOGÉN TÉNYEZŐK HATÁSA A 
NYERS TEVETEJ (CAMELUS DROMEDARIUS) FŐBB 

BELTARTALMI ÖSSZETEV ŐIRE 

FÁBRI ZSÓFIA NÓRA 

Mosonmagyaróvár 
2018

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



3 

Különböző endogén és exogén tényezők hatása a nyers tevetej 
(Camelus dromedarius) főbb beltartalmi összetevőire 

Írta: 
 Fábri Zsófia Nóra  

Készült  
a Széchenyi István Egyetem  

Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar  
Wi ttmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi  

Multidiszciplináris Doktori Iskola 
 Pulay Gábor Élelmiszer-tudományi Doktori Programja keretében 

Témavezetők:  Prof. Dr. habil. Varga László, DSc 
Dr. Nagy Péter Pál, CSc 

Elfogadásra javaslom (igen / nem) 
 (aláírás) 

A jelölt a doktori szigorlaton…………%-ot ért el.  
Mosonmagyaróvár, ………………………………  

……………………….. 
a Szigorlati Bizottság Elnöke 

Az értekezést bírálóként elfogadásra javaslom (igen/nem)  
Első bíráló (Dr. ………………………………) igen/nem 

 (aláírás) 
Második bíráló (Dr. ………………………………) igen/nem 

(aláírás) 
Esetleg harmadik bíráló (Dr. …………………….) igen/nem 

 (aláírás) 
A jelölt az értekezés nyilvános vitáján ……………%-ot ért el. 

Mosonmagyaróvár, …………………… 

A Bírálóbizottság elnöke  
Doktori (PhD) oklevél minősítése…………………  

Az EDT elnöke 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



4 

TARTALOMJEGYZÉK  
KIVONAT ........................................................................................................... 7

ABSTRACT ........................................................................................................ 9

1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ŰZÉS .............................................................. 10

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS ....................................................................... 12

2.1. A tevék jelentősége ............................................................................... 12

2.2. A tevék tejtermelő képessége és élettartama ..................................... 14

2.3. A tevetej általános jellemzése .............................................................. 17

2.3.1. A tevetej színe és íze ........................................................................ 17

2.3.2. Fizikai, kémiai jellemzői ................................................................. 17

2.3.3. Fehérjetartalma és annak összetétele ............................................. 20

2.3.4. Zsírtartalma és zsírsav-összetétele ................................................. 25

2.3.5. Laktóz- és egyéb szénhidrát-tartalma ............................................. 29

2.3.6. Ásványianyag- és vitamintartalma ................................................. 30

2.4. A tevetej összehasonlítása más állatfajok tejével és az anyatejjel ... 34

2.5. A tevetej kémiai összetételét befolyásoló tényezők ............................ 36

2.5.1. Ellésszám ........................................................................................ 37

2.5.2. Faj, fajta ......................................................................................... 37

2.5.3. Laktációs állapot ............................................................................ 39

2.5.4. Szezon ............................................................................................. 39

2.5.5. Takarmányozás, menedzsment és egyéb tényezők .......................... 40

2.6. A tej főbb alkotórészeinek képződése (egyéb tejtermelő fajokban) 41

2.6.1. A tőgyszövet fejlődésének szakaszai ............................................... 41

2.6.2. A galaktopoiezis, a tejtermelés folyamata ...................................... 44

2.6.2.1. A tejzsír termelődése ................................................................ 45 

2.6.2.2. A fehérjék termelődése ............................................................. 46 

2.6.2.3. A tejcukor termelődése ............................................................. 47 

2.6.3. A tejleadás folyamata ..................................................................... 48

2.7. A tej termelődésének központi idegrendszeri szabályozása: belső és 
külső környezeti tényezők (fény) szerepe egyéb tejtermelő állatfajokban
 ...................................................................................................................... 49

2.8. A tej főbb komponenseinek mennyiségi meghatározását szolgáló 
laboratóriumi módszerek ........................................................................... 52

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



5 

2.8.1. Összes szárazanyag- és a zsírmentes szárazanyag-tartalom 
meghatározása referencia módszerrel ...................................................... 52

2.8.2. Az infravörös (IR) spektroszkópia elvén alapuló, műszeres analitikai 
gyors módszerek ....................................................................................... 53

2.8.2.1. A mérések alapelve: MIR és FTIR ........................................... 53 

2.8.2.2. A módszer előnyei és hátrányai ................................................ 53 

2.8.2.3. A módszerek tejipari és egyéb élelmiszeripari felhasználási 
területei .................................................................................................. 54 

2.8.3. Egyéb laboratóriumi módszerek ..................................................... 55

3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK ................................................................. 57

3.1. A tevetelep és a vállalat általános bemutatása ................................... 57

3.2. A telepen lévő állatok elhelyezése, takarmányozása és tenyésztése . 59

3.2.1. Takarmányozás, testmozgás ........................................................... 62

3.2.2. Tenyésztés, szaporítás ..................................................................... 63

3.3. A tevék jellemzése és a fajták/típusok besorolása ............................. 64

3.4. A tevék fejése: a fejőház és a fejési technológia ................................. 74

3.5. Állomány- egészségügyi program, a tejminták gyűjtése................... 80

3.6. Tejminták kémiai összetételének meghatározása és egyéb 
laboratóriumi vizsgálatok........................................................................... 85

3.7. A termelési adatok gyűjtése és az adatok kezelése ............................ 87

3.8. Statisztikai értékelés ............................................................................ 88

4. EREDMÉNYEK .......................................................................................... 90

4.1. Az értékelésbe bevont minták leíró statisztikai elemzése ................. 90

4.2. A tevetej általános összetétele, valamint a tejmennyiség, az összetétel 
és az egyes paraméterek közötti összefüggések ........................................ 90

4.3. Az ellésszám hatása .............................................................................. 93

4.4. A fajta/típus hatása .............................................................................. 93

4.5. Az utód nemének hatása ...................................................................... 98

4.6. A laktáció stádiumának hatása, ellés utáni változások ..................... 99

4.7. Szezonhatás, havi változások ............................................................ 106

4.8. Az év hatása ........................................................................................ 111

5. ÉRTÉKELÉS ............................................................................................. 114

6. ÖSSZEFOGLALÁS .................................................................................. 124

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



6 

7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK .................................................... 130

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS ....................................................................... 132

IRODALOMJEGYZÉK ............................................................................... 133

MELLÉKLETEK .......................................................................................... 157

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



7 

KIVONAT 

Vizsgálatainkat a világ legjelentősebb tevetej-termelő integrált telepén, 

Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben végeztük. A farmon nagyüzemi 

körülmények között intenzív tevetartás folyik. Munkánk célja az egyedi 

tejminták főbb kémiai összetételének 5 éven át történő nyomon követése 

mellett, az intenzív tartási körülmények között, a tevetej összetételét 

befolyásoló endogén és exogén tényezők meghatározása volt. A vizsgálatok 

idején, 2009 májusa és 2013 decembere között, 963 mintavételi napon 1.528 

állattól összesen 18.158 db egyedi tejminta vételére került sor. Egy fejős tevétől 

átlagosan 12 db mintát vettünk. A MilkoScan FT120 készülékkel elemzett 

egyedi tejminták legfontosabb összetevőinek átlagértékei az alábbiak szerint 

alakultak: zsír: 2,58%, fehérje: 2,95%, laktóz: 4,19%, zsírmentes szárazanyag: 

8,08%, összes szárazanyag: 10,46%. 

A tevetej főbb összetevői (zsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes és összes 

szárazanyag-tartalom) ellés utáni, valamint szezonális változásának részletes 

leírását követően elkészítettük az eddigi legátfogóbb elemzést, mely segít 

tisztázni a tevetej összetételével foglalkozó publikációk ellentmondásos 

eredményeit. A tevetej összetételét befolyásoló tényezők (ellésszám, fajta, utód 

neme, laktáció stádiuma, szezon, év) részletes és kritikus elemzése állandó 

tartási és takarmányozási viszonyok között történt. 

Az adatok statisztikai értékelése nyomán megállapítottuk, hogy a tevetej 

összetételét szignifikánsan és markánsan befolyásolja az ellések száma, a 

laktáció stádiuma és a szezon, ugyanakkor az állat fajtája/típusa, az utód neme, 

valamint a vizsgálat éve szintén szignifikáns, de biológiai értelemben kevésbé 

jelentős hatást gyakorol a tejösszetételre.  

Ebben az állatfajban elsőként bizonyítottuk az utód ivarának tejösszetételt 

befolyásoló szerepét, továbbá azt, hogy az első ellésű dromedárok tejének 

összetétele jelentősen eltér a többször ellett állatokétól. 
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A nappalok hosszának viszonylag kismértékű éves változása, valamint az 

állandó takarmányozás ellenére a tejösszetétel jelentős szezonális ingadozást 

mutat. Feltételezésünk szerint a tejösszetétel szezonális változása részben a 

belső, biológia óra által generált endogén ritmus tejmirigyre jellemző 

megnyilvánulási formája. 
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ABSTRACT 

The first large-scale dairy camel farm in the world was established in Dubai, 

UAE (25°N, 55°E), in 2006. The camels on the farm are kept under intensive 

management conditions. The aims of this study were to monitor the changes in 

gross chemical composition of individual dromedary camel milk over a 5-yr 

period, to provide reference values, and to determine the effect of genetic and 

non-genetic factors influencing camel milk composition under intensive 

management. 1528 lactating camels were included in the investigations, and a 

total of 18,158 individual milk samples were collected between May 2009 and 

December 2013. Animals were fed a constant diet and were milked twice a day 

in a herringbone parlor. On average, twelve milk samples were collected from a 

lactating camel. The gross chemical composition of raw camel milk samples 

was determined with an automated milk analyzer (MilkoScan FT 120). The 

mean values for fat, protein, lactose, total solids, and solid-non-fat 

concentrations of the individual milk samples were as follows: 2.58%, 2.95%, 

4.19%, 8.08%, 10.46% respectively. Milk quantity showed a positive 

correlation with lactose (%) and a negative correlation with all other 

components. Parity exerted a strong effect on all milk parameters. Milk 

composition varied among the seven breeds tested, but none of the genotypes 

was found superior to the others in this respect. We detected significant, yet 

small calf gender-biased differences in milk yield and composition. Stage of 

lactation and season strongly influenced milk yield and all milk components. 

There was also a significant interaction between post-partum month and month 

of the year. Mean fat, protein, SNF, and TS concentrations showed a high 

seasonal variation (9.5 to 28.7%), with the lowest and highest values being 

measured during summer and winter, respectively. This seasonal variation was 

independent of nutrition and may reflect an endogenous circannual rhythm. 

There was a noticeable variation among years. 
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1. BEVEZETÉS ÉS CÉLKIT ŰZÉS

Az egészséges táplálkozás és ezzel együtt az egészség védelme a megfelelő 

táplálékok előállításával kezdődik, melyek közül az egyik legfontosabb a tej. A 

tej viszonylag állandó, az emberi szervezet tápanyag-ellátása szempontjából 

kiegyensúlyozott összetétele eleget tesz annak a kívánalomnak, hogy a növényi 

eredetű élelmiszerek összetételét kellően kiegészítse (Csapó és Csapóné, 2002). 

A születés utáni első időszakban a tej az újszülött egyedüli táplálékaként 

biztosítja a fejlődéshez, növekedéshez szükséges anyagokat, a modern 

táplálkozástudomány a fejlődő, növésben lévő iskoláskorúak számára is 

alapvetően fontos tápláléknak tekinti a tejet (Ketting, 1981). 

A tejtermelésre napjainkban használt állatfajok háziasítása kb. 4-11 ezer 

évvel ezelőtt történt (Szakály, 2001). Kutatások szerint 11.000 évvel ezelőtt a 

kecske és a juh, majd ezt követően i.e. 8.500 körül a szarvasmarha ősének – 

kimondottan tejfogyasztás céljából történő – háziasítása zajlott le valószínűleg 

az Eufrátesz középső szakaszának völgyében (Vigne és Helmer, 2007; Leonardi 

és mtsai, 2012). Habár a világ, valamint hazánk tejtermelésének döntő hányadát 

a tehéntej teszi ki, a sivatagos területeken a tevetej létfontosságú tápanyagforrás. 

A teve domesztikációja csak a későbbi, kb. 3-4 évezreddel ezelőtti időszakra 

tehető. A világon termelt összes tejmennyiségnek mintegy 0,3%-a (2,25 millió 

t/év) származik tevéktől (IDF, 2011). A világ legjelentősebb tevetej-termelő 

országai (a teljesség igénye nélkül) a következők: Szudán, Szomália, Etiópia, 

Líbia, Egyesült Arab Emírségek, India. 

Kémiai összetételének köszönhetően a tevetejnek főként a sivatagban élő 

emberek számára van jelentősége, akik úgy is emlegetik, mint “a sivatag fehér 

aranyát” (Wernery, 2006). Nagy és Juhász nem publikált megfigyelése szerint, a 

tevetej akár 2 hétig is megőrzi sajátos ízét, valamint fogyasztásra való 

alkalmasságát. A tevetej átlagos zsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes szárazanyag- 

és összes szárazanyag-tartalma rendre: 2,58%, 2,95%, 4,19%, 8,08%, 10,46%. 

A tevetejet jelentős β-kazein és kis κ-kazein tartalma az anyatejhez teszi 
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hasonlatossá. Kiváló emészthetősége mellett (Al Haj és Al Kanhal, 2010) nem 

vált ki allergiás reakciókat, ezért alternatív megoldásként alkalmazható a 

tehéntej-allergiában szenvedő csecsemők anyatej szükségletének pótlására (El- 

Agamy, 2009). A tej és a tejtermékek emberi fogyaszthatóságával kapcsolatban 

meg kell jegyezni, hogy a világ lakosságának csak kb. egyharmada (Surányi, 

2015), ezzel szemben a hazai felnőtt lakosság közel kétharmada képes a 

tejcukor (laktóz) lebontására (Nagy, 2012), ugyanakkor a tevetej fogyasztása a 

laktózintoleranciában szenvedők számára is előnyös lehet. Kísérletek igazolják, 

hogy az I. típusú cukorbetegek napi inzulinadagja csökkenthető a tevetej 

rendszeres fogyasztásával (Breitling, 2002). 

A világ legjelentősebb tevetej-termelő integrált telepét 2006-ban hozták létre 

Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben. A farmon nagyüzemi körülmények 

között intenzív tevetartás folyik. Részben a Campus Hungary ösztöndíj-program 

anyagi támogatásának köszönhetően, bekapcsolódhattam a telepen folyó 

szakmai tevékenységbe és laboratóriumi vizsgálatokba. 

Vizsgálataink során egyedi tejminták fizikokémiai összetételének alakulását 

követtük nyomon több éven keresztül. Célom a tevetej főbb kémiai összetevői 

(zsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes és összes szárazanyag-tartalom) ellés utáni, 

valamint szezonális változásának részletes bemutatása volt. 

Vizsgálati céljaim között szerepelt továbbá a tevetej összetételét befolyásoló 

tényezők (ellésszám, fajta, utód neme, laktáció stádiuma, szezon, év) részletes 

és kritikus elemzése állandó tartási és takarmányozási viszonyok között, a 

világviszonylatban legkomplexebb adatbázis alapján. Fontosnak tartottam 

meghatározni, hogy az említett tényezők közül (ellések száma, laktáció 

stádiuma, szezon, állat fajtája/típusa, utód neme, vizsgálat éve) melyik és 

milyen mértékben befolyásolja a tevetej összetételét.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. A tevék jelentősége 

A teve gazdaságilag jelentős háziállat, mellyel az ember sokrétű kapcsolatot 

alakított ki az évezredek során. Ősidők óta fontos szerepet tölt be a sztyeppei és 

a sivatagi nomád népek mindennapjaiban: húsát és tejét elfogyasztják, bőrét 

kicserzik, finom szőrzetét ugyancsak felhasználják, trágyáját tüzelőanyagként 

hasznosítják, valamint málhás állatként is használják. 

A Camelidae (Tevefélék) család hozzávetőlegesen 45 millió évvel ezelőtt, 

Észak-Amerikában alakult ki (Ripinsky, 1983). A mai tevék ősei a 

harmadidőszak (tercier) végén vándoroltak Észak-Amerikából Dél-Amerikába 

és Ázsia területére. A tevefélék az emlősök osztályának Artiodactyla (Párosujjú 

patások) rendjébe, azon belül is a Tylopoda (Tevealakúak) alrendbe tartoznak. 

A teveféléket napjainkban két nagy csoportba, az újvilági és az óvilági tevefélék 

csoportjába soroljuk. 

Az újvilági tevefélék a Lama és a Vicugna nemzetség tagjai. Ezeken belül 

négy faj – láma, guanakó, vikunya, alpaka – különböztethető meg. A Camelus 

nemzetségbe sorolt óvilági tevéknek korábban két faja volt ismert: a Camelus 

dromedarius (egypúpú teve) és a Camelus bactrianus (kétpúpú teve); a 

kutatások azonban egy harmadik, különálló faj, az ún. vadon élő teve (Camelus 

ferus) létezésére is fényt derítettek. A kutatók Kínában három élőhelyen, 

valamint Mongóliában is találkoztak vad tevékkel. 2002 óta hivatalosan is 

fokozottan veszélyeztetett fajként tartják számon ezeket. Becslések szerint, a 

fajt képviselő egyedek száma Kína területén 600-ra, míg a mongol sivatagban 

csupán 450 egyedre tehető. Mivel az e fajba tartozó tevék élőhelyei általában a 

civilizációtól elzárt területek, mind a mai napig sikerült elkerülniük a tevéknél 

immár mintegy 4 ezer éve zajló domesztikáció folyamatát (Fukuda, 2013). 

A Dél-Amerikában őshonos lámafélék jellemzően a hűvös időjáráshoz és a 

relatív oxigénhiányhoz alkalmazkodtak. Két fajukat, a lámát és az alpakát 

háziasították, míg a guanakó és a vikunya vadon élnek. A lámát és az alpakát 
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eredeti hazájukban nemcsak gyapjáért és húsáért tartják, hanem a 

mezőgazdasági munkáknál is hasznukat veszik (Bustinza, 1979), Amerikában és 

Európában viszont főként hobbi- és társállatként terjedtek el az utóbbi időben. 

A dromedárok (C. dromedarius) Afrika és Ázsia (a Közel-Kelet) forró, 

sivatagos körülményeihez alkalmazkodtak. A “dromedár” elnevezés a görög 

dromeus szóból ered, melynek jelentése: versenyfutó. A dromedárok karcsúak, 

hosszú lábakkal és rövid szőrrel rendelkeznek, élőhelyeik főként a meleg, száraz 

és félszáraz területek. 

A kétpúpú teve (C. bactrianus) alkalmazkodott a hideg környezeti 

viszonyokhoz és a szárazsághoz, így pl. Mongólia, Kína és az egykori 

Szovjetunió utódállamainak fagyos, sivatagos területein terjedt el. A 

dromedárnál némileg kisebb és zömökebb, lábai rövidebbek, két jellegzetes 

púppal rendelkezik, gyapja igen jó minőségű. A tevéknek nagy hasznukat 

veszik teherhordó állatként, hosszútávon 150-300 kg-ot, rövidtávon akár 600 

kg-ot is képesek elcipelni a hátukon. A bactrianus elnevezés Baktria területére 

utal, amely Észak-Afganisztánban található és vélhetőleg innen származik a 

baktrián (baktriai) teve (El-Agamy, 2006). A dromedár és a baktrián faj 

keresztezése lehetséges, így alakultak ki a hibrid tevék (Gray, 1972). 

A világ teveállománya az elmúlt fél évszázadban megkétszereződött (Faye 

és Bonnet, 2012), és jelenleg mintegy 25 millió egyedre tehető. Ebből csaknem 

21 millió állat Afrikában, míg 4 millió teve Ázsiában él (URL1). A legnagyobb 

tevelétszámok Szomáliában (7 millió) és Szudánban (3,2 millió) találhatók 

(Eberlein, 2007). Az egypúpú tevék lényegesen többen vannak, mint a 

kétpúpúak, számuk meghaladja a 15 milliót és egyre növekszik (Al Haj és Al 

Kanhal, 2010). Ez a gyakori aszályoknak, az elsivatagosodás folyamatának, a 

globális klímaváltozásnak és a túllegeltetésnek tudható be. A sivatagos 

területeken élő népeknek élelmiszer- és folyadékigényük kielégítéséhez 

szükségük van a változó klimatikus viszonyokhoz jól alkalmazkodó 

állatfajokra. Kenyában 30 évvel ezelőttig nem volt honos állat a teve, amelyet a 

szomszédos országokból telepítettek be a helyi népek, mert jól tudták, hogy 
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ezek az állatok csekély vízigényük folytán kiválóan alkalmazkodnak a sivatagi 

viszonyokhoz és amellett, hogy táplálékforrásul szolgálnak, teherhordóként is 

segítik gazdáikat (URL2).  

 

2.2. A tevék tejtermelő képessége és élettartama 

 

Jóllehet a tehéntej a legnagyobb mennyiségben termelt és fogyasztott tej a 

világon (IDF, 2011), számos országban a nem szarvasmarha eredetű tej is 

meghatározó szerepet tölt be a mindennapi táplálkozásban (Faye és 

Konuspayeva, 2012). A tevetej létfontosságú tápanyagforrás a sivatagos 

területeken (Yagil, 1986), ahol úgy emlegetik, mint a “sivatag fehér aranyát” 

(Wernery, 2006). A világon termelt összes tejmennyiségnek mintegy 0,3%-a 

származik tevéktől. A világ tevetej termelése jelenleg 2,25 millió t/év (IDF, 

2011; URL1), de vannak kutatók, akik 5,4 millió tonnára becsülik (Faye, 2008). 

A tevéket a száraz, sivatagos országokban elszórtan, nomád körülmények 

között tartják, ezért a termelt tevetej mennyiségének pontos meghatározása 

sokszor nem lehetséges. A tejtermelés mennyiségét mérő módszerek 

országonként, régiónként jelentősen eltérhetnek. A szakirodalomban fellelhető 

adatok többnyire csupán becsült értékek. Sok esetben az utódok által 

elfogyasztott, feltételezett tejmennyiséget is beleszámítják a becsült termelésbe 

(Simpkin és Rowlinson, 1998). Az egypúpú tevék egyedi tejtermelése 1.000 és 

12.000 liter közötti a mintegy 8–18 hónapos laktáció alatt, de országonként és 

területenként jelentős különbségek tapasztalhatók. Egyes beszámolók szerint a 

dromedárok napi tejtermelése elérheti a 35–40 litert (Faye, 2008). A baktrián 

tevék tejtermelése jelentősen elmarad ettől a szinttől, a napi termelt 

tejmennyisége kb. 0,25–1,5 liter közötti (Zhang és mtsai, 2005). Az 1. táblázat 

a világ néhány jelentős tevetejtermelő országának főbb termelési adatait mutatja 

be. 
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1. táblázat Tevék tejtermelésének jellemzői különböző országokban 

Ország Napi 

tejhozam 

(kg) 

Tejhozam 

(305 nap 

alatt) 

Laktációs 

periódus 

(hónap) 

Forrás 

Afrika 

Etiópia (dromedár) 5-13 1.525-3.965 12-18 Knoess, 1977 

Líbia (dromedár) 8,3-10 2.532-3.050 9-16 Gefli, 1977 

Szomália (dromedár) 3-9 915-2.745 9-18 Hartley, 1979 

Szudán (dromedár) 5-10 1.525-3.050 10-12 El-Amin, 1979 

Ázsia 

Egyesült Arab 

Emírségek 

(dromedár) 

4,7-6 3.100 19 Nagy és mtsai, 

2013b*; 

Wernery és 

mtsai, 2004*; 

Wernery és 

mtsai, 2006*;  

India (dromedár) 4,5-18 1.655-5.551 10-18 Khanna és 

mtsai, 1998; 

Rao, 1974 

Kína (baktrián) 1,7-5 514-1.525 14-18 Dong, 1979; 

Rui és Xu, 

1984; Zhao, 

1998 

* Gépi fejés 
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A tevéket többnyire kézzel fejik, néhány országban azonban gépi fejést is 

alkalmaznak (Wernery és mtsai, 2004; Nagy és mtsai, 2013b). Az egykori 

Szovjetunióban azt tapasztalták, hogy a géppel fejt baktrián tevék tejhozama 

számottevően nagyobb a kézi fejésűekénél (Musaev, 1982). 

A világ legjelentősebb tevetej-termelő integrált telepét 2006-ban hozták létre 

Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben. A farmon nagyüzemi körülmények 

között intenzív tevetartás folyik (Juhász és Nagy, 2012). Nagy és mtsai (2013b) 

figyelemmel kísérték a telepen tartott és géppel fejt tevék tejtermelését, majd 

megszerkesztették a laktációs görbét (1. ábra). E szerint a tejtermelés csak a 

laktáció 4. hónapja körül éri el maximumát, ám a laktáció akár 500 napig is 

fennmaradhat. Lassú csökkenést követően, a laktáció 16. hónapja körül esik 

vissza felére a termelés mennyisége. A tevék tejtermelési perzisztenciája 

meghaladja a 90%-ot. 

1. ábra Intenzív körülmények között tartott dromedárok (Camelus dromedarius)

napi átlagos tejtermelése a laktáció során [174 állat 55.971 fejési adata] (Nagy 

és mtsai, 2013, Acta Vet. Hung. hozzájárulásával) 
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A tevéket nagyfokú szárazságtűrés és alkalmazkodóképesség jellemzi. Ezt 

bizonyítja Bekele és mtsai (2011) kutatása, amelyben vízhiányos körülmények 

között tartott tevék tejtermelését és tejösszetételét vizsgálták. Az afrikai tevék 

tejtermelése csak egyhetes vízmegvonást követően kezdett csökkenni. 

Amennyiben az állatok 1 hétnél gyakrabban jutottak vízhez, a napi termelt 

tejmennyiség nem változott. 

A tevekancák élettartama 25-30 év, tejtermelésben 18-20 éves korukig 

tarthatók, e fölött szaporodásbiológiai, emésztőszervi és egyéb problémák 

jelentkeznek az állatoknál. Tenyésztésbe 5 éves koruktól foghatók, és amire 

elérik 20 éves korukat, nagyjából 6 laktáción esnek át, kb. 5-7 utóddal 

rendelkeznek és laktációnként kb. 2500-3000 kg tejet termelnek (összesen 

14.000-18.000 kg tej) (Nagy, személyes közlés; Tibary és Anouassi, 1997). 

 

2.3. A tevetej általános jellemzése 

2.3.1. A tevetej színe és íze 

 

A dromedárok és a baktriánok teje egyaránt átlátszatlan és kifejezetten fehér 

színű, könnyen képez habot (El-Agamy, 2006). A tej ízvilágát – amely a sóstól 

az enyhén édesig terjedhet – jelentősen befolyásolja a teve által elfogyasztott 

növényzet és takarmány minősége, valamint a rendelkezésre álló ivóvíz 

mennyisége (Khaskheli és mtsai, 2005; Farah, 2011). Nagy és Juhász nem 

publikált megfigyelése szerint a tevetej akár 2 hétig is megőrzi sajátos ízét, 

valamint fogyasztásra való alkalmasságát. Ez a tulajdonsága kapcsolatba 

hozható kifinomult védelmi rendszerével, a benne található fehérjékkel, 

melyekről a későbbiekben esik szó. 

 

2.3.2. Fizikai, kémiai jellemzői 

 

A frissen fejt tevetej pH-értéke 6,5 és 6,7 közötti. Átlagos sűrűsége 1,029 

g/cm3, ami azonban 1,025–1,032 g/cm3 között változhat (Farah, 1993). Átlagos 
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víztartalma 86–90%, ám ez az érték is jelentős változékonyságot mutat. A 

tevetej titrálható savtartalma 0,15%, fagyáspontja –0,59 ± 0,02°C (Wangoh, 

1997), viszkozitásértéke 2,2 cPas (Hassan és mtsai, 1987), energiatartalma 

pedig hozzávetőlegesen 665 kcal/l, ill. 2793 kJ/l (El-Agamy és mtsai, 1998).  

A szakirodalomban fellelhető adatok (2. táblázat) meta-analízise alapján, 

Konuspayeva és mtsai (2009) szerint, a tevetej 100 cm3-re vonatkozó átlagos 

összetétele: 12,47 ± 1,53 g szárazanyag, 3,82 ± 1,08 g zsír, 3,35 ± 0,62 g összes 

fehérje, 4,46 ± 1,03 g laktóz és 0,79 ± 0,09 g ásványi anyag. 

Nagy és mtsai (2013b) a 2. táblázatban közöltnél lényegesen kisebb 

beltartalmi értékekről számoltak be. Az általuk megvizsgált tevetejek átlagos 

szárazanyag-tartalma 10% alatti (9,98%) volt, és a reggel fejt tej átlagos 

zsírtartalma nem érte el a 2,2%-ot. 
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2.3.3. Fehérjetartalma és annak összetétele 

 

A tevetej átlagos fehérjetartalma 3,35% (Konuspayeva és mtsai, 2009), ez 

azonban 2,15–4,90% (Yagil és Etzion, 1980; Gnan és mtsai, 1998) között 

változhat. A fehérjetartalom az azonos fajtájú tevék teje esetében hasonló 

értéket mutat (Sawaya és mtsai, 1984; Elamin és Wilcox, 1992). Összetételében 

a fehérjét vizsgálták a legrészletesebben (Farah, 1993; Eberlein, 2007; 

Haddadin és mtsai, 2008; Omer és Eltinay, 2009; Konuspayeva és mtsai, 2010; 

Shuiep és mtsai, 2013), ugyanakkor a fehérjetartalom pontos összetétele, 

polimorfizmusa még ma sem teljesen tisztázott. A tevetej különféle fehérjék 

gazdag tárháza (Alhaider és mtsai, 2013). Kétdimenziós elektroforézissel, 

valamint peptidtömeg térképezéssel, folyadékkromatográfia és 

tömegspektroszkópia alkalmazásával 238 különböző fehérjét találtak a 

tevetejben. A tevetejben előforduló legtöbb fehérje az ún. védőfehérjék, 

ellenanyagok csoportjába tartozik. 

A tevetej aminosav-összetételét a 3. táblázat szemlélteti. A glutaminsav és a 

prolin a két legnagyobb mennyiségben előforduló aminosav a tevetejben, míg 

triptofán-, cisztein- és glicintartalma kicsi. 
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3. táblázat Különféle állatfajok tejének és az anyetej aminosav-összetétele (El-

Agamy, 2006) 

Aminosav Tevetej Tehéntej Juhtej Kecsketej Anyatej 

(g/100 g fehérje) 

Esszenciális 

Arginin 4,03 3,65 3,6 3,4 3,3 

Fenil-alanin 5,00 4,20 3,8 4,1 3,9 

Hisztidin 2,70 3,25 3,8 2,2 2,8 

Izoleucin 5,10 4,90 4,9 5,9 3,7 

Leucin 9,70 9,30 9,9 9,6 9,5 

Lizin 7,20 8,10 8,2 8,6 10,1 

Metionin 3,15 2,45 2,5 2,7 1,7 

Treonin 5,73 7,25 8,4 7,9 8,3 

Triptofán 1,20 1,40 – – 0,5 

Valin 6,65 7,60 7,5 6,0 8,2 

Nem esszenciális 

Alanin 3,00 3,95 3,5 5,6 4,2 

Aszparaginsav 6,98 7,00 6,4 6,4 6,7 

Cisztein 1,20 0,90 1,5 1,7 1,0 

Glicin 1,50 2,45 1,7 2,1 2,1 

Glutaminsav 21,7 18,6 16,5 16,8 16,8 

Prolin 12,0 9,85 10,8 9,8 10,6 

Szerin 5,20 6,15 4,5 4,1 4,1 

Tirozin 4,55 4,60 2,7 2,9 2,9 

 

Kazein-összetétel és micella szerkezet 

 

A tevetej kazeintartalma hozzávetőlegesen 1,9–2,3 g/100 g (Farah, 2011), 

ami az összes fehérjének mintegy 70%-a. A tehéntejben található fehérje 
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mennyiségnek kb. 80%-a kazein, míg az anyatej esetében ez az érték legfeljebb 

45% (Fukuda, 2013). 

A kazeinmicellák mérete 25–400 nm nagyságig terjed. A kisebb méretű  

(<40 nm) kazeinrészecskék az összes kazein kb. 80%-át teszik ki, de a kazein 

tömegének csak 4–8%-át adják (El-Agamy, 1983). A tevetejben a β-kazein a 

meghatározó kazein frakció és emellett jelentős még az αs1-kazein részaránya is; 

ezek az összes kazeintartalomnak rendre 65, ill. 22%-át alkotják (4. táblázat). 

 

4. táblázat A tevetej és a tehéntej kazein frakciói 

 

Kazein 

frakció 

Tevetej  Tehéntej 

%* 

(El-Agamy, 

2009) 

mg/l tej 

(Kappeler és 

mtsai, 2003) 

 %* 

(Bonizzi és 

mtsai, 2009) 

mg/l tej 

(Kappeler és 

mtsai, 2003) 

αs1-kazein 22 5.000  37 12.000 

αs2-kazein 9,5 2.200  6,1 3.000 

β-kazein 65 15.000  44,2 10.000 

κ-kazein 3,5 800  12,7 3.500 

* A teljes kazein mennyiséghez viszonyítva. 

 

Hasonló eredményekről számoltak be más szerzők is (Hamed és mtsai, 

2012). Ereifej és mtsai (2011) viszont kimutatták, hogy jelentős eltérés van a 

különböző földrajzi területeken élő tevék tejének fehérje-összetételében. 

A tevetej nagy arányban tartalmaz β-kazeint, κ-kazein tartalma ellenben 

csekély. Ilyen értelemben a tevetej hasonlít az anyatejhez, és ennek köszönhető 

néhány jellegzetes tulajdonsága. A β-kazein az α-kazeinekhez képest 

érzékenyebb a pepszines hidrolízisre, ebből adódik kiváló emészthetősége (Al 

Haj és Kanhal, 2010), ami egyebek mellett azért fontos, mert nem vált ki 

allergiás reakciót (Abou-Soliman, 2005; El-Agamy, 2009). Ugyanakkor a nagy 

β- és a kis κ-kazeintartalom az oka a tevetej feldolgozása során tapasztalható 

bizonyos nehézségeknek – pl. a lassú oltós alvadásnak – is (Schmidt és Koops, 
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1977). A tehéntejétől eltérő, jellegzetes micellaszerkezete és kazeinösszetétele 

miatt, a tevetejből nehezebb sajtot készíteni, mint tehéntejből (Kappeler, 1998). 

 

Savófehérjék a tevetejben 

 

A tevetej savófehérje-tartalma 0,7–1,0% (Farah, 2011). Ezek közül a főbb 

összetevők az α-laktalbumin és a szérumalbumin, míg β-laktoglobulin 

egyáltalán nem fordul elő benne (El-Agamy, 2000; Kappeler és mtsai, 2003; 

Laleye és mtsai, 2008). E tekintetben a tevetej hasonlatos az anyatejhez, amely 

szintén nélkülözi a β-laktoglobulint, miközben bővelkedik α-laktalbuminban (és 

laktoferrinben). Nagyrészt ennek köszönhető, hogy a tevetejet a 

tehéntejfehérjére allergiás gyermekek is többnyire gond nélkül fogyaszthatják 

(Fukuda, 2013), a tehéntej allergizáló hatásáért ugyanis elsősorban a – 

savófehérje-tartalmának több mint felét kitevő – β-laktoglobulin a felelős. 

A tevetej α-laktalbumin-tartalma 3.500 mg/l, de emellett egyéb fehérjék is 

megtalálhatók benne, pl. a speciális tulajdonságokkal rendelkező laktoferrin, 

ami a vas hordozója (Csanádi és mtsai, 1999), immunglobulinok és 

peptidoglikán-felismerő fehérje (Kappeler és mtsai, 2004). A tevetej fehérjéi 

80°C-os, 30 perces hőkezelés hatására csak kis mértékben (30–35%-ban) 

denaturálódnak, tehát hőstabilabbak más állatfajok tejfehérjéihez képest (Al-

Saleh, 1996; El-Agamy, 2000). 

 

Specifikus védőfehérjék, immunglobulinok 

 

A tevetej számottevő mennyiségben tartalmaz ún. protektív fehérjéket, 

amelyek a tej védőrendszerét alkotják. Kiemelt jelentőségűek közülük a 

különböző antitesteket hordozó immunglobulinok (Csanádi és mtsai, 1999), 

melyeknek három osztálya – az IgG (ennek 3 alosztálya: IgG1, IgG2, IgG3), az 

IgA és az IgM – is megtalálható a tevetejben (El-Agamy és mtsai, 1996). Tevék 

véréből először 1993-ban izoláltak egy különleges ellenanyagtípust, az ún. 
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nehéz láncú (heavy chain) ellenanyagokat (Hamers-Casterman és mtsai, 1993), 

amelyek abban különböznek a hagyományos ellenanyagoktól, hogy nem 

tartalmaznak könnyű láncot (light chain), kisebb molekulatömegűek, jó 

penetrációs képességgel rendelkeznek és az ún. VHH régiójuk erős antigénkötő 

képességű. A VHH savas környezetben is megtartja biológia aktivitását. A 

nehéz láncú ellenanyagok élettani szerepe még nem tisztázott, a tevetejben 

található ellenanyagok fele azonban ebbe a típusba tartozik (Alhaider és mtsai, 

2013). A tevetej ellenanyagai előnyös biológiai tulajdonságaiknál fogva új 

távlatokat nyithatnak a fertőző betegségekkel szembeni védekezésben. 

 

Nem specifikus védőfehérjék: lizozim, laktoferrin és laktoperoxidáz 

 

Az immunglobulinok mellett nem-specifikus védőfehérjék (pl. lizozim, 

laktoferrin, laktoperoxidáz rendszer, xantin-oxidáz) tartoznak a tej 

védőrendszerének legfontosabb összetevői közé (Reiter, 1985). 

El-Agamy és mtsai (1996) meghatározták a tevetejben található lizozim 

(14,4 kDa), laktoferrin (79,5 kDa) és laktoperoxidáz (78 kDa) molekulatömegét. 

A lizozimtartalomra vonatkozóan átlagosan 150 µg/l értéket mértek, amely több 

mint kétszerese a tehéntejének (70 µg/l). A tevetejben főként c típusú lizozim 

található. 

A laktoferrin a transzferrinek családjába tartózó, 80 kDa méretű 

glikoprotein, amely két vasion megkötésére képes kelát formájában. A 

tevekolosztrumban található laktoferrin vastelítettsége még meglehetősen kicsi 

(kb. 9%), az ellés után 15–30 nappal vett tejminták laktoferrinje viszont már 

csaknem teljes mértékben telített vassal (Mahfouz és mtsai, 1997). A 

laktoferrinnek számos, védőfehérje jellegű szerepe van, így leírták in vitro 

gyulladáscsökkentő, antimikrobiális, daganatellenes és immunmodulátor hatását 

is. A tevetej átlagos laktoferrin-tartalma 229 mg/l (Konuspayeva és mtsai, 

2007), ami csak csekély mértékben haladja meg a tehéntejét, azonban több adat 

is arra utal, hogy a tevetejből izolált laktoferrin erősebb biológiai hatású. Emlős 
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fajok (alpaka, elefánt, juh, kecske, teve, ember) tejében Conesa és mtsai (2008) 

kimutatták, hogy a tevetej eredetű laktoferrin rendelkezik a legerősebb 

baktericidhatással az enterohemorrhágiás Escherichia coli O157:H7 törzzsel 

szemben. 

A laktoperoxidáz monomer fehérje, amelynek izoelektromos pontja 8,63-os 

pH-nál van (Dull és mtsai, 1990; El-Agamy, 2009). Önmagában nem 

antibakteriális hatású, hidrogén-peroxid jelenlétében viszont oxidálja a 

tiocianát-iont, amely így már képes a tejsavbaktériumok szaporodásának 

gátlására, ill. a Gram-negatív baktériumok (pl. E. coli, Salmonella typhimurium, 

Pseudomonas spp.) elpusztítására nyers tejben (Bibi, 1989; Pongrácz, 2000). A 

laktoperoxidáz-rendszer alternatív megoldást jelenthet a nem kellően higiénikus 

körülmények között termelt nyers tevetej mikrobiológiai minőségének 

védelmére, amennyiben hűtési lehetőség nem áll rendelkezésre (El-Agamy, 

2009; Farah, 2011). 

 

Peptidoglikán-felismerő fehérje (PGRP) 

 

A PGRP védőfehérje nagy affinitással képes hozzákötődni a baktériumok 

sejtfalát felépítő peptidoglikánhoz, és így gátolja a baktériumok szaporodását 

(Liu és mtsai, 2000). Molekulatömege 19,1 kDa, izoelektromos pontja 9,02-os 

pH-értéknél van. PGRP-t a tevetej átlagosan mintegy 120 mg/l mennyiségben 

tartalmaz (Kappeler és mtsai, 2004). 

 

2.3.4. Zsírtartalma és zsírsav-összetétele 

 

A tevetej átlagos zsírtartalma 3,82% (Konuspayeva és mtsai, 2009), ez 

azonban 2,30–6,40% (Indra és Erdenebaatar, 1998; Raghvendar és mtsai, 2005) 

között változhat. Nagy és mtsai (2013b) egyedi mintákat vizsgálva, dromedárok 

tejének zsírtartalmát átlagosan 2,51%-nak mérték. 
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A tejben a zsír gömböcskék formájában, ún. zsírgolyócskákban található. 

Ezek belsejét trigliceridek, membránszerű külső rétegét pedig foszfolipidek, 

koleszterin, A-vitamin, fehérjék és egyéb komponensek alkotják. Mono- és 

digliceridek is előfordulnak a tejben, a triglicerideknél jóval kisebb 

mennyiségben. Nyomokban karotinoidok, retinol-észterek, szkvalén és szabad 

zsírsavak is megtalálhatók a tejzsírban. A zsírsavak lehetnek rövid, közepes és 

hosszú láncúak; telítettek, továbbá egyszeresen vagy többszörösen telítetlenek 

(Csapó és Csapóné, 2009a). 

Különböző kutatók által végzett vizsgálatok eredményei szerint, a tevetej 

zsírgolyócskáinak mérete jellemzően 1–5 µm közötti mérettartományba esik 

(Knoess és mtsai, 1986; Wahba és mtsai, 1988). Annak ellenére, hogy 

zsírgolyómembrán csak csekély mennyiségben van jelen a tejben, fontos 

szerepet játszik a tejzsírban gazdag tejtermékek tulajdonságainak 

kialakításában. 

A tehéntejhez és a kiskérődzők tejéhez képest, a tevetejben csak nagyon kis 

mennyiségben fordulnak elő rövid szénláncú (C4–C12) zsírsavak, ugyanakkor a 

közepes (C14) és hosszú szénláncú (C16–C18) zsírsavak részaránya jelentős (5. és 

6. táblázat). 
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5. táblázat Különféle állatfajok tejének zsírsav-összetétele 

 

Zsírsav 

Tevetej 

(El-

Agamy, 

2006) 

Tehéntej 

(Csapó és 

Csapóné, 

2009a) 

Juhtej 

(Ramos és 

Juarez, 

2011) 

Kecsketej 

(Amigo és 

Fontecha, 

2011) 

%* 

Vajsav (C4) 0,83 3,6 3,5 2,2 

Kapronsav (C6) 0,37 2,3 2,9 2,4 

Kaprilsav (C8) 0,28 1,3 2,6 2,7 

Kaprinsav (C10) 0,37 2,7 7,8 10,0 

Laurinsav (C12) 0,66 3,3 4,4 5,0 

Mirisztinsav (C14) 10,98 10,7 10,4 9,8 

Palmitinsav (C16) 29,05 27,6 25,9 28,0 

Sztearinsav (C18) 12,38 10,1 9,6 8,9 

Olajsav (C18:1) 24,45 26,0 18,2 19,3 

Linolsav (C18:2) 3,11 2,5 2,3 3,2 

Linolénsav (C18:3) 1,39 1,4 0,8 0,4 

* A zsírsav-metilészterek relatív tömegszázalékában.
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6. táblázat Különféle zsírsavcsoportok mennyisége és aránya tevetejben (El-

Agamy, 2006, 2009) 

Paraméter Tevetej 

Telített (%) 61,40-65,41 

Telítetlen (%) 34,59-42,87 

Telítetlen–telített arány 0,53-0,75 

Többszörösen telítetlen–telítetlen arány 0,08-0,14 

Rövid és közepes láncú (C4-C14) zsírsavak (%) 12,95-16,65 

Hosszú láncú (C16-C20) zsírsavak (%) 83,35-87,05 

 

Gorban és Izzeldin (2001) vizsgálatai alapján, a tejzsír érdemleges 

mennyiségű többszörösen telítetlen linolsavat (C18:2) és linolénsavat (C18:3) 

tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek az emberi szervezet számára. Haddad és 

mtsai (2011) arról számoltak be, hogy négy zsírsav (C14:0, C16:0, C18:0, C18:1) teszi 

ki a tevetej összes zsírsav-tartalmának közel háromnegyedét, a telítetlen 

zsírsavak aránya pedig eléri a 25–30%-ot. El- Agamy (2009) a tevetej telítetlen 

zsírsavmennyiségének összes zsírsavtartalmon belüli arányát még ennél is 

nagyobbnak (37,8%) találta. A különböző földrajzi területeken élő tevék tejének 

zsírsavösszetételét illetően jelentős eltérések mutatkoznak (Konuspayeva és 

mtsai, 2008; Ereifej és mtsai, 2011). 

A zsírgolyók membránját alkotó foszfolipidek a tej lipidtartalmának csak 

viszonylag csekély részét (0,2–1,1%) képezik, élettani hatásuk azonban jelentős 

(Rombaut és mtsai, 2005; Csapó és Csapóné, 2009a). A tevetej 

foszfolipidtartalma 4,77 mg/g zsír (Ahmed, 1990). A tevetej foszfolipidjeinek 

fő alkotóelemei: a foszfatidil-etanolamin, a szfingomielin és a foszfatidil-kolin, 

de kisebb koncentrációban előfordul a foszfatidil-inozit és a foszfatidil-szerin is 

(7. táblázat). 
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7. táblázat Tevetej zsírgolyó-membránjának foszfolipid összetétele (Morrison, 

1968; Ahmed, 1990) 

Foszfolipid Mennyisége tevetejben 

(az összes foszfolipid mol%-ában) 

Foszfatidil-etanolamin 35,5-35,9 

Szfingomielin 28,0-28,3 

Foszfatidil-kolin 23,0-24,0 

Foszfatidil-inozit 5,5-5,9 

Foszfatidil-szerin 4,6-4,9 

 

A tevetej koleszterintartalma mintegy háromszorosa a tehéntejének. 

Minimum értéke 25,61 mg/100 g, maximuma 50,42 mg/100 g, míg átlagértéke 

Konuspayeva és mtsai (2008) szerint 37,15 mg/100 g, Gorban és Izzeldin 

(1999) közlése alapján pedig 31,32 mg/100 g. 

 

2.3.5. Laktóz- és egyéb szénhidrát-tartalma 

 

A tevetej átlagos tejcukor-tartalma 4,46% (Konuspayeva és mtsai, 2009), 

amely – a nemzetközi szakirodalomban fellelhető közlések tanúsága szerint – 

azonban 2,30% (Field és mtsai, 1997) és 5,80% (Yasin és Wahid, 1957; El-

Agamy, 1983) között változhat. Köztudott, hogy a laktóz, genetikailag 

meghatározott jellemzőként, a tej egyik legállandóbb koncentrációjú 

komponense, mivel döntően ez járul hozzá a tej ozmózisnyomásának 

fenntartásához (Iváncsics, 2001; Csapó és Csapóné, 2009b). Ennek 

megfelelően, a tevetej tejcukortartalma is viszonylagos állandóságot mutat a 

laktáció alatt (Hassan és mtsai, 1987; Zhang és mtsai, 2005; Haddadin és mtsai, 

2008; Farah, 2011), az állatok aszályos időjárás okozta tartós kiszáradása 

azonban akár 3% alá is csökkentheti a tevetej laktóz-tartalmát (Yagil és Etzion, 

1980). Nagy és mtsai (2013b) ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
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tevetej laktóztartalma szoros pozitív összefüggésben áll a tejtermelés 

színvonalával. 

A tevetej a laktózon kívül, nyomokban, egyéb szénhidrátokat is tartalmaz, 

pl. glükózt, fruktózt, glükózamint, valamint különféle oligoszacharidokat. 

Fukuda és mtsai (2010) baktrián tevék tejében háromféle, kolosztrumában pedig 

tízféle oligoszacharid jelenlétére derítettek fényt. 

 

2.3.6. Ásványianyag- és vitamintartalma 

 

A tevetej ásványianyag-tartalma 0,60% (Larsson-Raznikiewicz és 

Mohamed, 1998) és 1,05% (El-Hatmi és mtsai, 2006) között változik, 

átlagértéke 0,79% (Konuspayeva és mtsai, 2009; Al Haj és Al Kanhal, 2010). 

Az ásványianyag-tartalomra vonatkozó szakirodalmi közlésekben mutatkozó 

különbségek számos okra vezethetők vissza. Ezek közül legfontosabbak: a fajt, 

a laktáció szakaszát, a takarmányozást, a vízhozzáférést, ill. az alkalmazott 

vizsgáló módszereket illető eltérések az egyes tanulmányok között (Mehaia és 

mtsai, 1995; Haddadin és mtsai, 2008). A különféle állatfajok tejében és az 

anyatejben előforduló makroelemek koncentrációja a 8. táblázatban látható. 
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Ásványianyag-összetétel tekintetében a tevetej sokkal inkább hasonlít a 

tehéntejhez, mint pl. az anyatejhez (8. táblázat). A tevetej gazdagabb 

nátriumban és klórban, mint az egyéb állatfajoktól származó tejek, ami 

elsősorban arra vezethető vissza, hogy a tevék előszeretettel fogyasztanak 

halofil növényeket, pl. Atriplex vagy Acacia fajokat, így fedezve 

sószükségletüket (Yagil, 1982; Khaskheli és mtsai, 2005). A baktrián tevék 

tejének foszfortartalma (120 mg/100 g) több mint kétszerese a dromedárokénak 

(55 mg/100 g) (Fukuda, 2013). 

A tevetejben fellelhető főbb mikroelemek mennyiségéről a 9. táblázat nyújt 

áttekintést. A tevetej jó vasforrás (Fukuda, 2013). Ez a mikroelem számos 

élettani folyamatban tölt be fontos szerepet, pl. a DNS-szintézisben vagy az 

oxigénszállításban és -tárolásban (Al-Attas, 2008). 

 

9. táblázat Tevetej mikroelem-tartalma 

Forrás Mikroelem (mg/100 g) 

Fe Zn Cu Mn 

Sawaya és mtsai (1984) 0,26 0,44 0,16 0,020 

Abu-Lehia (1987) 0,21 0,44 0,15 0,018 

Mehaia és mtsai (1995) 0,18 0,64 0,12 0,060 

Al Haj és Al Kanhal (2010) 0,29 0,53 – 0,050 

Fukuda (2013) 0,21-0,29 0,59-0,65 – 0,005 

 

A különböző állatfajok tejében és az anyatejben előforduló víz- és 

zsíroldható vitaminok mennyiségét a 10. táblázat mutatja. 
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10. táblázat Különböző állatfajoktól származó tejek és az anyaetej 

vitamintartalma 

 

Vitamin 

Tevetej 

(El-Agamy, 

2009; Fukuda, 

2013) 

Tehéntej 

(Csapó és 

Csapóné, 

2009b) 

Juhtej 

(Ramos 

és Juarez, 

2011) 

Kecsketej 

(Amigo és 

Fontecha, 

2011) 

Anyatej 

(Fukuda, 

2013) 

mg/kg 

A 0,10-0,97 0,37 1.460 NE* 1.850 NE* 0,55 

B1 0,12-0,60 0,42 0,68 0,68 0,15 

B2 0,42-1,2 1,72 3,8 2,1 0,38 

B3 0,78-6 0,92 4,2 2,7 1,7 

B5 0,88-2,3  3,6 4,1 3,1 2,7 

B6 0,52-0,54  0,48 0,6 0,44 0,14 

B9 0,0040-0,0046  0,053 0,05 0,0129 0,042 

B12 0,0020-0,0053  0,0045 0,0071 0,00065 0,0005 

C 24-140 18 41,6 41,6 40 

D 0,003-0,017 0,0008 0,0018 23 NE* 0,014 

E 0,18-1,5 1,1 1,2 1,2 8 

 

A tevetej gazdag C-vitaminforrás. Akár egy nagyságrenddel többet is 

tartalmazhat ebből a vízoldható vitaminféleségből, mint a tehéntej. A nyers tej 

mellett a fermentált tevetejben is jelentős mennyiségű C-vitamin található, 

aminek főként a sivatagban élő emberek számára van jelentősége, mert ott a 

zöldségek és a gyümölcsök nehezen beszerezhető árucikkek (Sawaya és mtsai, 

1984; Farah, 2011). Konuspayeva és mtsai (2010) 48 héten keresztül követték 

nyomon egypúpú tevék tejének C-vitamin tartalmát. A mért értékek 48 mg/l és 

256 mg/l közöttiek voltak, ami a laktáció előrehaladtával növekedett, az 

átlagérték 184 mg/l. A B-vitamin komplex tagjainak nagy részét viszont kisebb 

mennyiségben tartalmazza a tevetej, mint a tehén-, a kecske- vagy a juhtej (10. 

táblázat). 
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A tevetej vitamintartalma ugyan nagymértékben függ a fajtától, a 

takarmányozástól, a laktáció szakaszától és sok egyéb tényezőtől, mégis 

kijelenthető, hogy a baktrián tevék teje zsírban oldódó (A-, D- és E-) 

vitaminokkal összességében jobban ellátott, mint a dromedároké (Zhang és 

mtsai, 2005). Farah és mtsai (1992) mérései alapján a tevetej (0,56 mg/l) és a 

tehéntej (0,60 mg/l) E-vitamin tartalma gyakorlatilag megegyezik, de mindkettő 

jelentősen elmarad az anyatejétől. 

 

2.4. A tevetej összehasonlítása más állatfajok tejével és az anyatejjel 

 

A különböző állatfajoktól származó tejek, ill. az anyatej fiziko-kémiai 

tulajdonságait a 11. táblázat szemlélteti. 
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11. táblázat Különféle állatfajok tejének és az anyatej fiziko-kémiai 

tulajdonságai (El-Agamy és mtsai, 1998; El-Agamy, 2006) 

Paraméter Tevetej* Tehéntej  Juhtej Kecsketej  Anyatej 

Víztartalom (%) 87,59 87,75 82,95 87,88 88,66 

Szárazanyag-tartalom (%) 12,41 12,25 17,05 12,12 11,34 

Zsírtartalom (%) 3,83 3,60 5,95 4,15 2,80 

Zsírmentes szárazanyag-

tartalom (%) 

8,58 8,65 11,10 7,97 8,54 

Fehérjetartalom (%) 3,33 3,24 5,25 3,02 1,97 

Savófehérje-tartalom (%) 0,93 0,73 1,19 0,70 1,26 

Kazeintartalom (%) 2,40 2,51 4,06 2,32 0,71 

Savófehérje–kazein arány 0,36 0,29 0,29 0,30 1,77 

Laktóztartalom (%) 4,46 4,65 4,91 4,21 6,30 

Ásványianyag-tartalom 

(%) 

0,79 0,76 0,94 0,74 0,27 

pH 6,55 6,68 6,79 6,70 6,90 

Sűrűség (g/cm3) 1,029 1,032 1,037 1,031 1,029 

Energiatartalom (kJ/l) 2.793 2.944 4.406 3.028 2.600 

* Egypúpú teve (Camelus dromedarius) teje. 

 

A tevetej és a tehéntej beltartalmi jellemzőinek átlagértékei nagyon 

hasonlóak, energiatartalom és sűrűség tekintetében pedig a tevetej és az anyatej 

áll közel egymáshoz. Ami az ásványi anyagok és a szárazanyag mennyiségét 

illeti, a tevetej a tehéntejhez és a kecsketejhez hasonló átlagértékekkel 

jellemezhető. A juhtej szinte az összes fiziko-kémiai érték tekintetében 

felülmúlja a teve, a tehén és a kecske tejét. 

Az egyes fajok teje közötti különbségek nem elsősorban a 

makrokomponensek mennyiségében mutatkoznak, hanem az alkotórészek ún. 

finomösszetételében. Amint arról már szó esett, a tevetej pl. nem tartalmaz β-

laktoglobulint (El-Agamy, 2000; Kappeler és mtsai, 2003; Laleye és mtsai, 
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2008), e tekintetben tehát hasonlatos az anyatejhez, és jelentősen különbözik a 

kérődző állatok tejétől. Ugyanakkor, a tevetejben – csakúgy, mint az anyatejben 

– az α-laktalbumin a legfontosabb savófehérje. A tevetej laktoferrin-tartalma 

nem túlzottan jelentős, azonban rendkívül hatékony bizonyos patogén 

mikrobákkal szemben (Conesa és mtsai, 2008). 

A tevetej bővelkedik közepes és hosszú szénláncú zsírsavakban, rövid 

szénláncú zsírsav-készlete ellenben szegényesnek mondható a tehén-, a juh- és a 

kecsketejéhez képest. Stahl és mtsai (2006) szerint a telítetlen és a telített 

zsírsavak egymáshoz viszonyított aránya hasonló a tevetej és a tehéntej 

esetében; El-Agamy (2009) tapasztalatai viszont ezzel ellentétesek. Az 

egymásnak ellentmondó szakirodalmi adatok felhívják a figyelmet arra, hogy 

további vizsgálatok szükségesek a tevetej zsírsavösszetételének pontos 

meghatározásához. 

A tevetej az összes makroelemet nagyobb mennyiségben tartalmazza, mint 

az anyatej, és nátrium-koncentrációja a többi állatfaj tejéét is felülmúlja. 

Kalcium-, foszfor- és magnézium-tartalma leginkább a tehén- és a 

kecsketejéhez hasonló. A tevetej jó vasforrásnak számít (Fukuda, 2013). 

A tevetej B2-, B5-, B9- és D-vitamin tartalma szegényes, C-vitaminban 

viszont gazdag. Ez utóbbi megállapítás különösen igaz az egypúpú tevék tejére, 

amely akár tízszer annyit is tartalmazhat ebből, mint a tehéntej. 

 

2.5. A tevetej kémiai összetételét befolyásoló tényezők 

 

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. Korábbi tanulmányok 

szerint a tevetej összetételét befolyásoló főbb faktorok közé sorolható a fajta, a 

laktáció stádiuma, az állat elléseinek száma, a szezon, az év, a tartási–termelési 

rendszer, a takarmányozás, valamint a földrajzi elhelyezkedés. A nemzetközi 

szakirodalomban fellelhető közlemények ugyanakkor csak meglehetősen 
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korlátozott számú megfigyelésen alapulnak, ami a néha ellentmondásos 

eredmények okának is tekinthető. 

 

2.5.1. Ellésszám 

 

Az ellések számának hatása vita tárgyát képezi. Néhány szerző (Guliye és 

mtsai, 2000; Al-Sultan és Mohammed, 2007; Musaad és mtsai, 2013) a tevetejet 

alkotó főbb összetevők tekintetében nem mutatott ki szignifikáns különbséget 

az egyszer, valamint a többször ellett állatok esetén. Ugyanakkor Aljumaah és 

mtsai (2012) vizsgálataik során igazolták, hogy a fehérje, a laktóz, valamint a 

zsírmentes szárazanyag esetében mérhető legnagyobb átlagértékek az első 

laktáció ideje alatt figyelhetők meg, majd a mennyiségek a 4. laktációs 

periódustól kezdődően csökkenő tendenciát mutatnak. Ugyanakkor a tevetej 

zsírtartalma nem mutat változást a paritások növekvő számának függvényében. 

Bakheit és mtsai (2008), valamint Ahmad és mtsai (2012) az előbbi 

eredményeket részben megerősítették, a legmagasabb tejfehérje százalékokat 

egyszer ellett állatok tejében mérték, a zsírtartalmi értékek esetében az 

ellésszám szignifikáns hatását nem mutatták ki. A tej egyéb jellemzői, úgymint 

a laktóz-, a zsírmentes szárazanyag-, az összes szárazanyag- és a hamutartalom 

nagy változékonyságot mutatnak. Az utóbbi megállapítással ellentétben Zeleke 

(2007) azt igazolta, hogy a tejzsír-, a fehérje- és a szárazanyag-tartalom a 3. 

laktáció idején éri el maximumát, majd az ezt követő laktációs ciklusok alatt az 

értékek folyamatos csökkenést mutatnak. 

 

2.5.2. Faj, fajta 

 

A tej összetételét befolyásoló egyik legfontosabb tényező az állat faja (Al-

sultan és Mohammed, 2007). Az egypúpú, a kétpúpú és a hibrid tevék 

tejösszetétele jelentősen eltér egymástól.  
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A baktrián tevék tejének nagyobb a zsírtartalma, a C-vitamin és foszfor 

koncentrációja (Faye és mtsai, 2008). 

Szaúd-Arábiában számos szerző bizonyította már a fajták közötti 

szignifikáns különbséget, de a dromedárok fajtába/típusba sorolása továbbra 

sem egységes, földrajzi területenként eltérő (Mehaia és mtsai, 1995; Gaili és 

mtsai, 2000; Aljumaah és mtsai, 2012). Előfordul, hogy az irodalmi 

hivatkozások némelyike a különböző országokban élő, ugyanakkor szinte 

azonos megjelenésű dromedárokat különböző, míg az eltérő fenotípusos 

jegyeket viselő állatokat hasonló megnevezéssel illeti. A Wardeh (1998) által 

alkalmazott osztályzási rendszer alapja, hogy a tevék alkalmazkodtak a 

sivatagos területeken uralkodó durva és szélsőséges környezeti viszonyokhoz, 

valamint a változékony takarmányozási feltételekhez, mely tényezők együttes 

hatása teljesítő képességüket, megjelenésüket is befolyásolta. Az új osztályozási 

rendszer célja, hogy a tevéket alapvetően felhasználásuk alapján sorolják be a 

tejhasznú (Rashaida, Shallageea, Sirtawi, Ould Sidi Al- Sheikh, Fakhreya), 

húshasznú, kettős hasznosítású (Hoor Camels, Sifdar, Maghrebi, Aririt, Al 

Majaheem, Lourak, Al- Shameya, Al- Khawar) vagy a versenytevék 

csoportjába. Abdallah és Faye (2012) a Szaúd- Arábia területein élő 

dromedárokat jellemezte. Vizsgálataikat 12 különböző fajtába tartozó, 212 

egyed bevonásával végezték. Fenotípusos jegyeik hasonlósága alapján végül 4 

típusba sorolták az állatokat: kistestű (Hadhana, Aouadi, Saheli, Shageh, Awrk) 

és nagytestű fajták (Homor, Majaheem, Shaele, Sofor, Waddah), vastagnyakú és 

széles mellkasú, kistestű állatok (Zargah), fejletlen tőgyű, rendkívül vékony 

nyakú és lábú dromedárok, versenytevék (Asail). Az állatok genetikai 

jellemzése még inkább elmaradott (Al-Swailem és mtsai, 2007; Mahrous és 

mtsai, 2011). 
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2.5.3. Laktációs állapot 

 

A legtöbb szerző egyetért azzal a megállapítással, hogy a laktáció stádiuma 

jelentősen befolyásolja a tevetej összetételét, valamint hogy a legnagyobb 

szárazanyag-értékek a laktációs periódus első szakaszában figyelhetők meg 

(Zeleke, 2007; Konuspayeva és mtsai, 2010; Aljumaah és mtsai, 2012; Al-

Saiady és mtsai, 2012; Musaad és mtsai, 2013). A laktáció későbbi 

szakaszaiban bekövetkező változások irányára vonatkozó információk azonban 

igencsak eltérőek. Zeleke (2007) a laktáció 9. hónapja után növekvő zsír- és 

fehérje-értékeket jegyzett fel. Aljumaah és mtsai (2012) és Musaad és mtsai 

(2013) megerősítették a zsírösszetétellel kapcsolatos megfigyelést, valamint 

megállapították, hogy a fehérje- és a laktózszint a laktáció ideje alatt folyamatos 

csökkenést mutat. Ezzel szemben Al-Saiady és mtsai (2012) a laktáció vége felé 

haladva csökkenő zsír-, ugyanakkor növekvő fehérje-tartalmat mértek. Tovább 

nehezíti a tisztánlátást, hogy Guliye és mtsai (2000) nem tudták bizonyítani a 

laktáció stádiumának a tevetej összetételére gyakorolt szignifikáns hatását. 

 

2.5.4. Szezon 

 

Egyes szerzők a nyári hónapokhoz viszonyítva a téli időszakban (november-

február) növekvő zsír-, fehérje- és szárazanyag-, míg csökkenő laktóz-

értékekről számoltak be (Zeleke, 2007; Haddadin és mtsai, 2008). Shuiep és 

mtsai (2008) az előbbi eredményeket részben megerősítették (télen növekvő 

zsír- és összes szárazanyag-értékek), ugyanakkor a laktóz-, valamint a 

fehérjetartalom esetében ellentétes szezonális változást tapasztaltak. Musaad és 

mtsai (2013) a januári-februári időszakban ugyancsak maximális zsír-, fehérje- 

és laktóztartalomról számoltak be, míg ugyanezen jellemzők minimumértékeit 

nyáron és ősszel jegyezték fel. Ahmad és mtsai (2012) ezzel ellentétben zsír-, 

fehérje- és összes szárazanyag-összetételre vonatkozóan a legmagasabb 

értékeket a forró, száraz nyár és az esős szezon (augusztus-október) idején 
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figyelték meg. Bakheit és mtsai (2008) a februártól júliusig terjedő időszakra 

vonatkozóan szintén maximális tejzsír- és tejfehérje-tartalomról számoltak be. 

 

2.5.5. Takarmányozás, menedzsment és egyéb tényezők 

 

A termelési rendszer és a tartási körülmények ugyancsak befolyásolják a 

tevetej összetételét, Shuiep és mtsai (2008) állítása alapján azonban a szezon 

hatása sokkal kifejezettebb, mint a tartási körülményeké. Aljumaah és mtsai 

(2012) három különböző tartási rendszer (nomád, félnomád, telepi) 

összehasonlítását végezték el. A legnagyobb fehérje-, laktóz-, valamint 

zsírmentes szárazanyag-értékeket a félnomád rendszer, míg a legnagyobb 

zsírtartalmat a telepi tartási rendszer esetén jegyezték fel. 

A takarmányozásnak feltételezhetően ugyancsak jelentős hatása van a tevetej 

összetételére, azonban szűkös a rendelkezésre álló kísérleti adatok száma. 

Abdoun és mtsai (2007) megfigyelték, hogy természetes legeltetési 

körülmények között (az állat által elfogyasztott magas lipogén tartalmú 

növényeknek köszönhetően) a tevetej zsírtartalma a száraz időszakban 

(március-május) nagyobb, mint a zöld szezon (augusztus-szeptember) idején. 

Ezzel egy időben, a laktóz és a vér glükózszintje szignifikánsan alacsonyabb a 

száraz szezonok idején, ami a lecsökkent takarmánybevitelnek tulajdonítható.  

Konuspayeva és mtsai (2009) arról számoltak be, hogy a minták földrajzi 

eredete, valamint a mintavétel éve szintén nagyban befolyásolja a tevetej 

összetételét. Az Ázsiából, valamint Kelet-Afrikából származó dromedárok 

tejének zsírtartalma a legnagyobb (Konuspayeva és mtsai, 2010). Az eltérés a 

fajtából, a takarmányozásból és/vagy a különleges tartási környezeti 

viszonyokból adódik. 

A nyers tej összetételbeli változásainak kapcsolata a feldolgozási 

tulajdonságokkal (pl. sajtkihozatal és minőség) a legtöbb tejtermelő faj esetében 

részletesen tanulmányozott (Barron és mtsai, 2001; Fekadu és mtsai, 2005; 

Chen és mtsai, 2014). A tej összetétele évről évre és országok között is jelentős 
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változékonyságot mutat (Heck és mtsai, 2009; Schönfeldt és mtsai, 2012; Chen 

és mtsai, 2014). 

 

2.6. A tej főbb alkotórészeinek képződése (egyéb tejtermelő fajokban) 

2.6.1. A tőgyszövet fejlődésének szakaszai  

 

A tevék tőgyszövetének fejlődéséről és a tejösszetevők termelődéséről 

nincsenek pontos információk, ezért ebben a fejezetben az egyéb tejtermelő 

állatokban megismert élettani folyamatokat összegzem. Az ivarérés és a 

vemhesség ideje alatt a tejmirigyben jelentős változások mennek végbe, e 

változások eredménye egy olyan alveoláris hám kialakulása, amely képes a 

tejspecifikus összetevők szintézisére (szekretoros differenciálódás) (Lawrence 

és Lawrence, 2011). A tőgyszövet fejlődése és a laktáció folyamata három fő 

szakaszra osztható: a mammogenezis, a laktogenezis és a galaktopoiezis 

időszakára. 

A mammogenezis a tőgyszövet tejtermelésre történő felkészülésének és 

fejlődésének az ideje, ami az ivaréréstől a vemhesség utolsó harmadáig tart. A 

pubertás idején a megnövekedett ösztrogén előmozdítja a tejmirigy strukturális 

fejlődését, majd szarvasmarhában a vemhesség második felében, a chorionban 

képződő choriomammotrop hormon (placentáris laktogén, PL) hatására elindul 

a tejmirigy hámsejtjeinek aminosav-felvétele, illetve a fehérjeszintézis. Néhány 

héttel az ellést megelőzően az ösztradiol koncentrációja gyors növekedésnek 

indul, ami az alveoláris sejtek további intenzív osztódását eredményezi. A 

tejmirigy teljesen kifejlett formáját csak a vemhesség idején éri el és fejlődése 

az ellést követő 4.-7. nap körül, a kolosztrum (föcstej) termelésének végén 

fejeződik be. 

A laktogenezis a tejszekréció beindulásának folyamata, mely a vemhesség 

utolsó heteitől az ellést követő néhány napig tart. Ennek során a nem szekretáló 

alveoláris epithel sejtek szekréciós sejtekké alakulnak át egy két fázisra osztható 

folyamatban. Először a sejtek szövettani és enzimatikus differenciálódása 
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következik be, az epithel sejtekben megjelennek a tejösszetevők termeléséhez 

szükséges enzimrendszerek (pl. acetil-KoA karboxiláz, zsírsav-szintetáz stb.), 

valamint nő az aminosavak, a glükóz és egyéb komponensek véráramból 

történő felvételéhez szükséges transzportfehérjék mennyisége. A laktogenezis 

második lépéseként a progeszteron gátló hatásának megszűnésével 

párhuzamosan beindul az előtej, illetve a kolosztrum szekréciója. A 

tejszekréciót a sejtekben szintetizálódó α-laktalbumin hatására termelődő laktóz 

ozmotikus hatása indítja be (2. ábra). 

 

 

2. ábra A tejösszetevők termelődésének sematikus ábrázolása (URL3) 
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Szarvasmarha esetén a laktogenezis során a már kifejlett tejmirigyben az 

ellést 1-2 héttel megelőzően megindul, valamint fenn is marad a tej elválasztása. 

Az előkolosztrum kitölti az alveolusokat és a járatokat, de a mirigy 

végkamráinak finomszerkezete ekkor még fejletlen, a hámsejtek közötti 

kapcsolatok nem szorosak és az alaphártya nem zárt. A sejtek közötti szoros 

kapcsolat az ellést követő 4.-7. napra alakul ki. Ellés után kolosztrum (föcstej) 

termelődik, melynek ásványi anyagai a vérhez hasonlóak, számos hámsejt és 

fehérvérsejt található benne (Kovács és Husvéth, 2011). A laktogenezis későbbi 

fázisában valódi tej képződik és ettől kezdve a tejtermelés fenntartásának a 

folyamatát galaktopoiezisnek nevezzük. A laktogenezis kulcshormonjai a 

prolaktin, valamint a laktogén komplex (kortizol, inzulin, tiroxin) (URL4). A 

prolaktin szérum koncentrációja az ellés előtti időszakban 10-20-szorosára 

emelkedik a nem vemhes állatokban mért értékekhez képest. A vemhesség ideje 

alatt a magas prolaktin koncentráció ellenére sem indul be a bőséges tejtermelés 

a gátló hormonok – elsősorban a progeszteron – hatása miatt (Lawrence és 

Lawrence, 2011). 

A galaktopoiezis, azaz a folyamatos, hosszan tartó tejszekréció feltétele, 

hogy a tőgy parenchymája időről időre megújuljon. Kérődző állatok, főként 

szarvasmarha és kecske esetében erről a szomatotrop hormon (STH) 

gondoskodik úgy, hogy a rendszeres fejés/szopás következtében megnövekszik 

a tőgy parenchymájának STH-felvételi kapacitása (Kovács és Husvéth, 2011). 

A tejtermelési időszak fajonként eltérő lehet, végül a külső ingerek változatlan 

fenntartása ellenére is csökken, majd végleg megszűnik a tejtermelés. A legtöbb 

faj esetén a galaktopoiezis folyamata addig tart, amíg az újszülöttet el nem 

választják, ugyanakkor akadnak olyan fajok is, melyek az elválasztást követően 

huzamosabb ideig képesek a tejtermelésre (URL5). A továbbiakban a főbb 

tejösszetevők termelődését és a tejleadás folyamatát foglalom össze. 
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2.6.2. A galaktopoiezis, a tejtermelés folyamata 

 

A placenta kiürülésével a gátló hormonok koncentrációja az elléskor 

jelentősen lecsökken és a prolaktin – felszabadulva a gátlás alól – az alveoláris 

sejteken kifejti tejtermelést serkentő hatását. A progeszteron-szint csökkenése 

nélkül a szekretoros aktiválódás és a tejbelövellés nem következne be. Az 

alveoláris sejtek közötti, korábban tág rések összezáródnak, ez a folyamat a 

szekretoros aktiválódással jár együtt. A különböző molekulák és szomatikus 

sejtek az alveoláris sejtek közötti résen már csak korlátozottan tudnak átjutni az 

epitél réteg szoros összezáródása után (Nguyen és mtsai, 2001). A tejtermelés 

folyamatos fenntartásához elengedhetetlen a prolaktin ideális vérplazma-

koncentrációja. A kazein mRNS átírását és a laktóz-szintetáz enzim esszenciális 

kofaktorát, az α-laktalbumin szintézist a prolaktin segíti. Ezenkívül a prolaktin 

fokozza a lipoprotein lipáz aktivitását; szabályozza a GLUT1 (egy nem 

inzulinfüggő glükóz transzporterfehérje) génexpresszióját is (Anderson és 

mtsai, 2007). A prolaktin nem tudja kifejteni tejtermelést serkentő hatását, 

amikor az alveolus tele van tejjel. Az ekkor megnövekedő intraalveoláris 

nyomás eléri az alveolusokat körülvevő erekben lévő vérnyomást (5,3 kPa) és 

az epiteliális sejtréteg ellapul, valamint az alveoláris sejtek nem veszik fel a 

prolaktint. Ekkor a legkisebb a tejtermelés sebessége, amihez egy “feedback 

inhibitor of lactation” (FIL) nevű gátló fehérjének tejben való felszaporodása is 

hozzájárul (Wilde és mtsai, 1995). 

A tejelválasztás ismét elindul, ha fejés, vagy szoptatás során a tejmirigy 

űrrendszere kiürül és az intraalveoláris nyomás lecsökken. A tőgy 

parenchymájában lévő idegvégződésekre (interoceptorok) ingerlően hat az 

alveolusokban tapasztalható periodikus nyomásingadozás. A szopás (vagy 

egyéb inger: tőgymosás, fejés) hatására a prolaktin mellett számos más hormon 

is felszabadul, úgymint az ACTH, TSH, valamint az STH (utóbbi közvetítésével 

az inzulinszint megemelkedik). A tiroxin-szint emelkedése a megnövekedett 
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TSH kiáramlás következménye, mely hormon serkenti a tejszekrécióhoz 

energiát szolgáltató folyamatokat (Kovács és mtsai, 2007). 

 

2.6.2.1. A tejzsír termelődése 

 

A kérődzők tejében a zsír a legnagyobb ingadozást mutató komponens. A 

tejzsír triglicerid frakciója kb. 400 különböző zsírsavat tartalmaz, és a tejben 

található lipidek túlnyomó része (több mint 95%) ilyen formájában van jelen. A 

zsírsavak hosszúsága többnyire C4-C18. A lipidek fennmaradó 5%-a 

foszfolipid, diglicerid, monoglicerid vagy szabad zsírsav formájában található 

(MacGibbon és Taylor, 2006). A tejzsírt felépítő zsírsavak egy része (C4-C14 

és a C16 bizonyos százaléka) a tőgy mirigyhámsejtjeiben de novo szintézis 

révén jön létre. A szintézis prekurzora – kérődző állatok esetén – főként a 

bendőfermentáció során keletkező illózsírsavak közül az ecetsav, valamint 

kisebb mértékben a β-hidroxi-vajsav (Bauman és mtsai, 1970). A tejzsírt 

felépítő zsírsavak egy része származhat közvetlenül a takarmányozásból (ún. 

védett zsírok), valamint az endogén zsírraktárak mozgósítása révén felszabadult 

zsírsavakból. 

A zsírsavszintézisben résztvevő enzimek a szarvasmarha emlőszövetének 

citoplazmájában és más lipogenikus szövetekben (máj, zsírszövet) találhatók. A 

zsírsavak szintézise (lipogenezis) két általános rendszerben, a citoplazmában és 

a mitokondriumokban történik. A citoplazmában a sima felszínű 

endoplazmatikus retikulumban termelődik a palmitinsav (C16:0), melynek 

kiinduló vegyülete az acetil-KoA. A szintézishez NADP+, ATP, CO2, és Mn++ 

jelenlétére van szükség, majd az acetil-KoA malonil-KoA-vá alakul (3. ábra). 

A tejzsír-képződés e formája a májban, a vesékben, a zsírszövetben, a 

tejmirigyben, a tüdőben, valamint az agyban játszódik le. A másik útvonalon, a 

mitokondriumokban a zsírsavak acetil-KoA felhasználásával történő két 

szénatomos meghosszabbodása következik be. A szintézis kiinduló vegyülete 

rendszerint a citoplazmatikus rendszerben keletkező 16 szénatomos palmitinsav, 
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mely ATP felhasználásával 18, 20, 22, valamint 24 szénatomos telített 

zsírsavakat képes létrehozni (Novotniné, 2012) (3. ábra). 

 

 

3. ábra Zsírsavszintézis (URL6) 

 

2.6.2.2. A fehérjék termelődése 

 

A tejfehérjék döntő többsége (fajtól függően: 80-95%) a tejmirigy epithel 

sejtjeiben szintetizálódik, majd a citoplazmából szekretálódik az alveolusok 

üregébe (2. ábra). A tejfehérjék nagyrészt kazeint tartalmaznak (tehéntej 

esetében: αs1, αs2, β, κ) és kisebb mennyiségben más fehérjéket, beleértve az α-

laktalbumint, a β-laktoglobulint, a transzferrint (laktoferrint) és a tejzsírgolyó 

membránhoz kapcsolódó fehérjéket. A tejfehérjék közül az α-laktalbuminnak 

fontos szerepe van a laktóz szintézisében, és így közvetett módon befolyásolja, 

illetve szinten tartja a tejben található víz mennyiségét (Stacey és mtsai, 1995). 

A tejfehérjék a durva felszínű endoplazmatikus retikulum riboszómáin 

szintetizálódnak, majd a Golgi-készülékbe kerülnek, ahol további átalakuláson 
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mennek át és elnyerik sejtből történő szekréciós képességüket (2. ábra). A 

Golgi-készülékben épülnek fel pl. kazeinből, kalciumból és foszforból a tejben 

található kazein micellák. A tejfehérjék a Golgi-készülékből szekréciós 

vezikulumokban válnak le és jutnak el a sejtek apikális részébe. A szekréciós 

útvonal alapvető elemeit már korábban meghatározták (Saacke és Heald, 1974). 

A laktoproteinek és polipeptid prekurzoraik N-végükön vízoldhatatlan 

szignálpeptidet tartalmaznak, mely nélkülözhetetlen az endoplazmatikus 

retikulum membránján keresztüli átjutáshoz. Ez hasad le először a fehérjék tejbe 

történő kiválasztódásakor (Mercier és Gaye, 1980). A laktáció kezdetén (lásd 

fentebb), a kolosztrum képződése idején, a tejfehérjék egy része 

(immunglobulinok) a vérplazmából közvetlenül is származhat. A 

fehérjemolekulák a bazális felületen lejátszódó endocitózis folyamata során a 

tejmirigy epithel sejtjeibe beolvadnak, majd transzcitózis révén az apikális 

felülethez szállítódnak és nagy mennyiségű, polarizált formájú tejfehérjét 

választanak ki az alveolus csatornákba (Jordan és Morgan, 1970).  

 

2.6.2.3. A tejcukor termelődése 

 

A tejmirigy epithel sejtjeiben a laktóz termelődése a bendőből, illetve a 

májból származó és a vérárammal szállított glükózból történik. A folyamat első 

lépéseként egy glükóz molekulából galaktóz keletkezik az ún. Leloir útvonalon 

keresztül történő oxido-reduktív folyamatban. A reakció katalizátora a laktóz-

szintetáz, ami a β-1,4-galaktozil-transzferáz és az α-laktalbumin kombinációja a 

Golgi-készülékben (2. ábra). Az α-laktalbumin mennyisége a reakció limitáló 

faktora, ezért a vemhesség alatti alacsony α-laktalbumin koncentráció biztosítja 

azt, hogy a laktózszintézis és a tejszekréció nem indul be az ellést megelőzően 

(Anderson és mtsai, 2007).  
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A Watkins és Hassid (1962) által javasolt, majd ezt követően bizonyított 

képlet alapján az egyedülálló kétkomponensű enzim, a laktóz-szintetáz 

tevékenysége révén a glükózból képződött galaktóz egy második glükóz 

molekulával kondenzál és foszforilál:  

 

UDP galaktóz + glükóz → laktóz + UDP 

 

A laktózkoncentráció némi emelkedést mutat a laktáció korai szakaszában, 

majd a laktáció végére az érték a maximum 70%-ára esik vissza. A laktóz 

mellett a tejben kis koncentrációban még számos cukor megtalálható. A laktóz 

az energiaszolgáltatás mellett a tej ozmotikus nyomásának kialakításáért is 

felelős (50% arányban). 

 

2.6.3. A tejleadás folyamata 

 

Szarvasmarhában a fejés előtt a tőgyben lévő tej nagyobb része (mintegy 

70%-a) az alveoláris sejtekben és az alveolusokban, kisebb része pedig a 

tejmedencében helyezkedik el (Császár és Unger, 2005). A tőgyet ért 

mechanikai ingerek (szopás, langyos törlőkendő, fejőkehely működése), illetve 

az érzékszervek felől érkező ingerek hatására kialakul egy neurohormonális, 

tejleadási reflexív (Bakonyi és mtsai, 1995). A tőgybimbóban lévő érző 

neuronoktól származó impulzusok a felszálló idegeken keresztül a 

hipotalamuszba jutnak. A paraventikuláris sejtmagban található idegeket ezek a 

felszálló neuronok stimulálják és a hipofízis hátulsó lebenyében oxitocin 

szabadul fel, ami a vérárammal gyorsan a tőgymirigybe szállítódik (Fenyvessy 

és mtsai, 2010). Az oxitocin ingerlő hatására a tejmirigy myoepithel, vagy 

kosársejtjei összehúzódnak, így a tej bekerül a mirigy űr- és 

csatornarendszerébe (Senger, 2005). Az oxitocin hatása csak átmeneti, 

mobilizációja után a vér oxitocináz enzimje fokozatosan inaktiválja. Fontos a 

gyors kifejés, hiszen az oxitocin hatása kb. 5-8 perc alatt megszűnik, lassú 
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fejéskor a hatás elmúlik, újabb ingerképzésre van szükség, ami károsan hathat 

az állatra (Szajkó, 1984). 

A neurohormonális reflex magyarázatot ad arra, hogy külső vagy belső 

gátlás miként módosíthatja, vagy esetleg ki is olthatja a reflexválaszt. Ekkor 

kialakulhat az ún. tejvisszatartás jelensége. A gátló tényezők, mint pl. ijedtség, 

idegen fejő, új fejőgép, kutya ugatása stb. hatására az adrenalin-szint emelkedik, 

ami a tejbeáramlást azonnal felfüggeszti, a tőgy erei beszűkülnek, a mirigy 

petyhüdtté válik. Ugyancsak a tejleadás elmaradásával jár, ha az állatot a fejésre 

nem a megszokott, helyes módon, nem a szokványos sorrendben vagy időben 

készítik elő, az oxitocintermelés meg sem indul, vagy nem teljes a hatása. 

Amennyiben a stresszt kiváltó hatás megszűnik, illetve a vérben még elegendő 

az oxitocin mennyisége, a tejleadás ismételten beindulhat (a fejés indításától 

eltelt max. 8-10 percben) (Kovács és mtsai, 2007). 

A mirigyhámsejtek szekréciójának módja alapján merokrin, apokrin és 

holokrin típusú sejteket különböztethetünk meg. Merokrin szekréció során a 

mirigysejtből exocitózissal kizárólag a kiválasztandó anyag távozik, ilyenek 

például a nyálmirigyek. Az apokrin módon működő sejtek esetén a kiválasztott 

anyaggal együtt a citoplazma egy része is távozik, körülvéve a plazmamembrán 

egy részével, pl.: tejmirigy zsírszekréciójára ez a kiválasztási mód a jellemző. 

Holokrin szekréció során a sejthártya szétreped, és a sejt elpusztul. Előfordul, 

hogy egy mirigy kétféle módon adja le a váladékát, pl. a tejmirigyben apokrin 

módon kerülnek leadásra a lipidcseppek és merokrin módon szekretálódnak a 

fehérjék és a tejcukor (Bakonyi és mtsai, 1995). 

 

2.7. A tej termelődésének központi idegrendszeri szabályozása: belső és 

külső környezeti tényezők (fény) szerepe egyéb tejtermelő állatfajokban 

 

A Föld forgásának és így a nappalok és éjjelek 24 órás ciklikus változásának 

köszönhetően az élőlényekben a törzsfejlődés során egy belső biológia óra (ún. 

circadian clock) alakult ki. Ennek a biológiai órának köszönhetően a különböző 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



50 

élettani folyamatoknak (pl. testhőmérséklet, hormonok koncentrációja, alvás, 

viselkedés stb.) meghatározott napi ritmusa van (ún. circadian rhythm), mely 

segíti a szervezet adaptációját a környezet változásaihoz. Ezek a belső ciklusok 

közel, de nem pontosan 24 óra hosszúak és jellemzésükre három paramétert 

szoktak megadni: a periódust (a ciklus hosszát), a fázist (a legmagasabb pont 

helyzetét, idejét), valamint az amplitúdót (a változás mértékét). A külső 

környezeti tényezők, mint a fény, a hőmérséklet, a táplálkozás ideje stb. ezeket 

a napi ritmusokat szinkronizálják, meghatározzák a hosszukat, ill. a fázis 

napközbeni idejét. A külső tényezők szinkronizáló hatása nélkül a belső 

ritmusok fázisa rendszertelen lenne (ún. free-running ritmusok) és az élettani 

folyamatok szabályozása zavart szenvedne. A napi ritmikus változások mellett 

megkülönböztetünk éves, vagy szezonális ciklusokat is, amelyek kialakításáért 

és működéséért szintén a belső biológiai óra a felelős. 

A biológia óra anatómiai elhelyezkedését, valamint sejtszintű és molekuláris 

működését már jelentős mértékben feltérképezték. A fő biológiai óra (ún. 

master clock) a központi idegrendszerben, a hypothalamusz egy jól 

meghatározott magjában, a nucleus suprachiasmaticus-ban (SCN) található. 

Ezenkívül minden szövetben, így a májban, a szívben, a zsírszövetben és a 

tejmirigyben is van molekuláris szintű biológiai óra (ún. peripheral clock). Ez 

utóbbiak működését neurális és humorális úton a központi óra (SCN) és külső 

tényezők (pl. a táplálékfelvétel ideje) szabályozzák. Az SCN-ben lévő központi 

óra nem más, mint önálló, oszcilláló működést végző sejtek összessége, melyek 

koordinált, összerendezett kimenő jelet (ún. output) hoznak létre. A sejteken 

belül az óra expresszióját speciális gének (ún. core clock genes, mint CLOCK, 

ARNTL, PER1, CRY etc.) és az ezekre épülő autoregulációs transzkripciós-

transzlációs pozitív és negatív feedback mechanizmusok összessége biztosítja.  

A külső környezet impulzusai (fény, hőmérséklet, metabolizmus) egyrészt 

idegrostokon keresztül, másrészt a véráram útján érik el a nucleus 

suprachiasmaticus-t. Az egyik legfontosabb külső jel, a fény a retinából 

idegpályákon át közvetlenül jut az SCN-be, majd onnan több sejtmag 
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közbeiktatásával stimulálja a tobozmirigy működését. A tobozmirigy az éjjeli 

órákban melatonint termel, és ez a melatonin visszahat a SCN működésére is. 

Nappal (megvilágítás idején) a tobozmirigy nem termel melatonint. A melatonin 

a szervezetben az az általános biokémiai hírvivő vegyület, amely a fény/sötétség 

hatását közvetíti a szervezet sejtjeinek, s ezen keresztül a nappalok és éjszakák 

hosszának szezonális változását is jelzi. A melatonin termelődésének napi és 

szezonális változása befolyásolja a hipofízis hormonok (prolaktin, ACTH, GH, 

FSH, LH, TSH) termelődésének napi és éves ritmusát. A hipofízis hormonjai 

vagy közvetlenül, vagy célhormonjaikon (pl. kortizol, pajzsmirigy hormonok, 

IGF-I) keresztül befolyásolják a perifériás szövetek szezonális génexpresszióját. 

A tejtermelés (galaktopoiezis) szabályozása szempontjából fontos hormon, a 

prolaktin termelődését a hosszúnappalos megvilágítás (nyár) serkenti, míg a 

rövidnappalos megvilágítás (tél) gátolja. A prolaktin-koncentráció változása 

befolyásolja a tejmirigy sejtjeinek proliferációját, és a tejtermelés szezonális 

változását eredményezi. A fény tejtermelésben játszott meghatározó szerepét 

bizonyítja, hogy a hosszúnappalos megvilágításba helyezett tehenek 

tejtermelése jelentősen nő. Ezzel ellentétben a hosszúnappalos megvilágítás 

idején alkalmazott 12 hetes melatonin kezelés (tartós implantátum formájában) 

csökkenti a plazma prolaktin-koncentrációját, és ezzel párhuzamosan kb. 20%-

kal csökken a napi tejhozam is. A fény tejösszetételt befolyásoló szerepe még 

kevéssé ismert. Erre az összefüggésre utal az az előzetes kísérleti megfigyelés, 

mely szerint a tejösszetétel változásának napi ritmusa egybeesik a tejmirigy 

sejtjeiben levő clock gének expressziójának napi változásával (Casey és Plaut, 

2012; Dahl és mtsai, 2012; Suárez-Trujillo és Casey, 2016; URL7). 
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2.8. A tej főbb komponenseinek mennyiségi meghatározását szolgáló 

laboratóriumi módszerek 

 
Zsírtartalom meghatározására alkalmas referencia módszer: 

 

- Röse–Gottlieb referenciamódszer (Magyar Élelmiszerkönyv 3-1-92/608 

sz. előírás; MSZ EN ISO 1211:2010). 

 

Fehérjetartalom meghatározására alkalmas referencia módszer: 
 

- Kjeldahl-féle referencia módszer (MSZ EN ISO 8968-1:2014). 

 

Laktóztartalom meghatározására alkalmas referencia módszer: 

- Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) (MSZ ISO 

22662:2015).  

 

2.8.1. Összes szárazanyag- és a zsírmentes szárazanyag-tartalom 

meghatározása referencia módszerrel 

 

Fogyasztói nyers tej esetén az összes szárazanyag meghatározásának 

referencia módszere a gravimetriás eljárás. A vizsgálat során a tejből a vizet 102 

± 2°C hőmérsékleten szárítószekrényben elpárologtatják (NMKL 110, 2005; 

MSZ 3744:1981). A tejek zsírmentes szárazanyag-tartalmát a szárazanyag-

tartalom és a zsírtartalom különbsége alapján határozzák meg. A zsírmentes 

szárazanyag-tartalom kifejezése tömegszázalékban történik (Magyar 

Élelmiszerkönyv 3-1-92/608 számú előírása). 
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2.8.2. Az infravörös (IR) spektroszkópia elvén alapuló, műszeres analitikai 

gyors módszerek 

2.8.2.1. A mérések alapelve: MIR és FTIR 

 

A közepes infravörös (MIR) sugárzás spektroszkópiás vizsgálatainak alapja 

az elektromágneses spektrum 4000-400 cm–1 régiójában történő 

sugárzáselnyelés (Fagan és O’Donnell, 2010). A prizmát vagy rácsot alkalmazó 

diszperziós berendezésekkel ellentétben a Fourier-transzformációs infravörös 

(FTIR) berendezésekben a fényforrás által kibocsátott polikromatikus sugárzást 

nem bontják fel hullámhossz szerinti alkotókra. A mérések során a teljes 

spektrumot egyidejűleg a vizsgált anyagra bocsájtják, és egy ún. 

interferogramot vesznek fel, majd Fourier-transzformációval kapják meg a 

szokásos energiaspektrumot. Az interferogramot az ún. interferométer 

segítségével állítják elő, amely a FTIR készülék legfontosabb egysége. A FTIR 

a MIR spektroszkópia előnyben részesített módszere. 

 

2.8.2.2. A módszer előnyei és hátrányai 

 

A FTIR technikai előnyei az alábbiakban összegezhetők: 

- A teljes spektrum egyidejű felvételével a jel/zaj viszony jelentősen javul, 

mivel a detektor zajára nagyságrendekkel nagyobb fényintenzitás 

szuperponálódik, mint a diszperziós felvételi technika alkalmazása 

esetén. 

- A mérések időszükséglete csupán néhány másodperc, ennek 

köszönhetően a felvétel többször megismételhető. Ekkor a jel a felvételek 

számával (n) egyenes arányban növekszik, míg a zaj csak 

négyzetgyökösen, tehát a jel/zaj viszonyban -szeres javulás érhető el.  

- A FTIR elven működő készülékek felbontása a diszperziós 

készülékekéhez képest sokkal jobb, eléri a 10–3 cm–1 értéket. 
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- A felvett spektrumok tárolásáról számítógép gondoskodik, ezeken 

különböző matematikai műveletek hajthatók végre (alapvonal- korrekció, 

deriválás, csúcsterület-integrálás, spektrumok kivonása, transzformációja) 

(Kőmíves, 1998).  

Számtalan előnye ellenére ez a technika sem mondható tökéletesnek. A 

FTIR használatának hátránya, hogy a mérések során különböző zavaró 

komponensek (pl. vízgőz, CO2) jelenléte negatívan befolyásolhatja a 

vizsgálatok eredményét. A zavaró komponensek koncentrációjának 

változásából adódó spektrális csúcsnövekedés elfedheti a meghatározni kívánt 

vegyületek spektrális csúcsait, így módosítva a mérési eredményt (Smith, 

2011). 

 

2.8.2.3. A módszerek tejipari és egyéb élelmiszeripari felhasználási területei 

 

Napjainkban a FTIR mérési elvet többek között a különböző tejtermékek 

beltartalmi értékeinek rutinszerű meghatározására használják. A technológiát 

sikerrel forgalmazzák pl. a MilkoScan FT120 (Foss, Hillerød, Dánia) 

értékesítésével. A készülék mérési elve összhangban van az ISO–IDF és az 

AOAC szabványokkal (ISO 9622 | IDF 141:2013). A MIR spektroszkópiát az 

összetételi jellemzők meghatározásán túl a termékekben a tárolás során 

jelentkező szerkezeti változások előrejelzésére is alkalmazzák (Fagan és 

O’Donnell, 2010). Irudayaraj és mtsai (1999) a cheddar sajt érése során 

bekövetkező szerkezeti változásokat követték nyomon e technológia 

segítségével. Dufour és mtsai (2000) kísérleteikkel alátámasztották, hogy az 

infravörös spektroszkópia alkalmas a különböző érési stádiumú cheddar sajtok 

elkülönítésére. Karoui és mtsai (2004) a FTIR spektroszkópiát különböző 

országokból származó, nyári, illetve téli készítésű sajtok megkülönböztetésére 

használták (az öt földrajzi régió közötti eltérések minimálisak voltak). Pillonel 

és mtsai (2003) ementáli sajtok földrajzi eredet szerinti elkülönítését tűzték ki 

célul MIR spektroszkópia segítségével. A technológia 100%-os eredményt ért 
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el, sikeresen megkülönböztették a svájci ementáli sajtot a más régiókból 

származó hasonló termékektől. 

A fent említett, tejtermékekkel kapcsolatos vizsgálatokon túl a FTIR 

technika – pl. kemometriás módszerekkel kombináltan alkalmazva – hatékony 

eszköz az élelmiszerek különféle tulajdonságainak egyidejű meghatározására. A 

módszert sikeresen alkalmazzák bizonyos élelmiszerek, pl. hal (Hernández-

Martínez és mtsai, 2013), zsírok és olajok (Zhang és mtsai, 2012), zöldség- 

gyümölcs (Sinelli és mtsai, 2008; Castañeda-Pérez és mtsai, 2013), bor (Soriano 

és mtsai, 2007), kukorica tészta-tortilla (Castañeda-Pérez és mtsai, 2013), méz 

(Rios-Corripio és mtsai, 2012) kémiai tulajdonságainak előrejelzésére. 

 

2.8.3. Egyéb laboratóriumi módszerek 

 

A nyers tej zsírtartalmának meghatározására alkalmazott egyéb, 

rutinlaboratóriumi módszerek: 

- Gerber-féle acido-butirometriás zsírvizsgálat (Kleyn, 2001; MSZ 

3703:1982 2. fejezet), 

- Soxhlet extrakció (ISO 14156:2001), 

- Mojonnier módszer szerinti gravimetriás zsírmeghatározás (ISO 

1211:2010), 

- a tej hővezető képességén alapuló vizsgálati módszer (Gustavsson és 

Gustafsson, 2006), 

- SMART Trac Moisture/Fat módszerrel (mikrohullámú szárítás, majd 

mágneses magrezonancia vizsgálat) történő zsírmeghatározás (Cartwright 

és mtsai, 2005). 

 

A fogyasztói nyers tej fehérjetartalmának meghatároztására szolgáló egyéb 

laboratóriumi módszerek: 

- a fehérje és a nem fehérje eredetű nitrogéntartalom meghatározása (ISO 

8968-4:2016),  
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- blokkroncsolásos módszer (ISO 8968-3:2004), 

- Dumas-elven alapuló égetéses rutinmódszer (ISO 14891:2002). 

 

A nyers tej laktóztartalmának meghatározására alkalmas rutinvizsgálati 

módszerek: 

- enzimes eljárás (ISO 26462:2010), 

- polarimetriás gyorsmódszer (MSZ 3701-1:1988). 

A tej főbb összetevőinek (zsír, fehérje, laktóz, összes szárazanyag, 

zsírmentes szárazanyag) meghatározására az infravörös spektroszkópia elvén 

működő berendezések ugyancsak kiválóan alkalmasak (Magyar 

Élelmiszerkönyv 3-2-1/2004 sz. irányelv, ISO 9622 | IDF 141:2013).
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3. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

3.1. A tevetelep és a vállalat általános bemutatása 

 

Az Emirates Industry for Camel Milk & Products (EICMP) a világ első 

integrált, nagyüzemi tevetej-termelő és -feldolgozó vállalata 2006-ban nyitotta 

meg kapuit. A farm építése 2003-ban kezdődött. A telep a Dubai emirátus 

külterületén, a várostól kb. 25 km-re található (N25°, E55°). Eredetileg 150 ha-

on (1,5 km2) kezdte meg tevékenységét. A vállalat mintegy 10 éves fejlődése 

alatt területileg is növekedett, ma már több mint 250 ha-on helyezkedik el. A 

telepen az állattartásra szolgáló létesítmények (karámok), fejőház és állatorvosi 

részleg mellett tejfeldolgozó üzem is található. A fejőház közelében helyezkedik 

el az állatorvosi épület a különböző laboratóriumokkal. Itt van a mikrobiológiai 

és a tejvizsgáló, valamint a szaporodásbiológiai laboratórium, ahol az 

embrióátültetéseket és hormonvizsgálatokat végzik. Az állatorvosi épületen 

belül került kialakításra a klinikai vizsgálóhelyiség, ahol az állatok 

vizsgálatához, kezeléséhez és az emberióátültetéshez szükséges kalodák 

találhatók, valamint itt van lehetőség műtétek végzésére is (Juhász és Nagy, 

2012). Emellett a telepen megtalálható az adminisztrációs központ, valamint a 

munkásszállás is. A különböző nyelvi, kulturális, valamint szakképzettségi 

háttérrel rendelkező fizikai dolgozók Indiából, Szudánból, Bangladesből, 

Egyiptomból, valamint Pakisztánból érkeztek az Emirátusokba, létszámuk 

napjainkra meghaladja a 300 főt. A vezető munkatársaknak nagy szerepük volt 

az alacsonyabb beosztású, külföldről érkező és szakképzetlen munkások 

betanításában. Sok esetben az angol nyelvet, valamint a számítógép kezelését is 

már a farmon tartózkodás ideje alatt sajátította el a személyzet jelentős része. 

Az első állatok 2006 februárjában érkeztek a telepre, és azóta az állatlétszám 

eltérő ütemben, de folyamatosan növekszik. Napjainkban a felnőtt állomány 

száma meghaladja a 2.400-at, a növendék és a fiatal állatok létszáma közel 

2.000. Ezek a számok is jól mutatják, hogy az EICMP igen jelentős 
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állatállománnyal rendelkezik. Ilyen nagy koncentrációban és számban, 

nagyüzemi telepen sehol másutt a világon nem tartanak dromedárokat. 

2006 óta tejfeldolgozó létesítmény is üzemel, mely a teveteleptől különálló 

egységként működik. A tevetejből készült és Camelicious™ márkanév alatt 

forgalmazott termékek 2006 augusztusában kerültek először az Egyesült Arab 

Emirátusok üzleteinek polcaira. A feldolgozó üzemben – a Közel-Keleten 

egyedülálló módon – a friss tevetej pasztőrözését követően annak ízesítésével és 

palackozásával is foglalkoznak (0,5 l kiszerelésben kapható, csokoládé, eper, 

datolya és sáfrány ízekben). Ezenkívül laban (erjesztett tejtermék), ghí 

(vízmentes vaj), valamint különféle sajtok (labneh) és jégkrémek is készülnek. 

A tejüzem feldolgozó kapacitása napi 10.000 liter tej. Az üzem két liofilező 

berendezéssel is rendelkezik, melyek kapacitása 600 liter tej/nap. A tevetejből 

fagyasztva szárítással előállított tejporból az EICMP leányvállalata, az Al 

Nassma gyártja a világ első tevetej csokoládéját, melyet prémium termékként a 

világ szinte minden részén értékesítenek. Jelenleg folyik egy új, porlasztva 

szárításos technológián alapuló tejporüzem építése és beüzemelése is. 

Mind a telep, mind pedig a tejfeldolgozó egység üzemeltetése az ISO 

22000:2005 élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer előírásainak megfelelően 

történik, amelynek működtetési jogát 2009-ben nyerte el a vállalat. Jelentős 

eredmény továbbá, hogy 2013-ban a Dubaji Emírség felkerült az Európai Unió 

ún. harmadik ország listájára, és így az EICMP akkreditált gyártóként 

feldolgozott tevetej termékeket exportálhat az EU-ba, ami új piaci lehetőségeket 

teremtett a vállalat számára. Mára az EICMP termékeit a világ számos 

országába, így az Arab-öböl minden országába, de Ázsiába és Európába is 

exportálják. 

 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



59 

3.2. A telepen lévő állatok elhelyezése, takarmányozása és tenyésztése 

 

A telepen lévő állatok létszáma egyrészt új vásárlásokkal, másrészt a saját 

tenyésztés eredményeként született utódokkal növekszik. A telepre beérkező 

tevék állategészségügyi háttere sok esetben ismeretlen, így a farmon 

szükségessé vált egy szigorú karanténozási rendszer bevezetése. A telep jól 

elkülönített részén került kialakításra a saját személyzettel és infrastruktúrával 

rendelkező karantén. A farmra érkező tevéket és utódaikat egyedi azonosítóval, 

az állatok nyakán, jól látható módon elhelyezett, nyakörvre erősített 

regisztrációs számmal, valamint mikrochippel látják el. Ezt követően az 

állatoktól szerológiai vizsgálat céljából vért vesznek. Szintén a karanténozás 

ideje alatt a laktáló tevékből tőgynegyedenkénti tejmintát vesznek, és 

mikrobiológiai vizsgálatra küldik. Szükség esetén az állatok tőgygyulladást 

okozó baktériumok elleni kezelésben részesülnek. 

A telepen tartott állatokat termelési szint, kor, ill. vemhességi állapot szerint 

csoportosítják és helyezik el. Ennek következtében a farm más-más területein 

találhatóak meg az eltérő laktációs stádiumú tejtermelő állatok és utódaik, a 

szárazonálló és nem vemhes tevék, a vemhes állatok, valamint a különböző 

korcsoportba tartozó utódok és a bikák. A telepen tartott tevék és utódaik 

számának változását a vizsgálatok ideje alatt (2009. január és 2013. december 

között) havi bontásban a 4. ábra szemlélteti. 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



60 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



61 

A tevék elhelyezése tágas, nyitott karámokban történik, melyek mindegyike 

árnyékot biztosító tetőrendszerrel felszerelt. Az egy állatra jutó hely a teve 

hasznosítási típusának megfelelően 40-160 m2 között változhat (Juhász és Nagy, 

2012). 

A karámok talaját a sivatag homokja szolgáltatja a minél természetesebb 

tartásmód elérése érdekében. Az itatók, valamint az etető egységek a karámok 

út melletti részén kerültek kialakításra. Egy-egy tejtermelő karámban 12-24 állat 

egyidejű elhelyezése történik. A karámokat a nap folyamán kétszer takarítják 

(Nagy és mtsai, 2013a). 

A telepi technológiának megfelelően az utódok részleges elválasztására az 

ellés utáni 30.-45. nap körül, a gépi fejés kezdete idején kerül sor. A laktáló 

tevéket és utódaikat egymás mellett elhelyezkedő karámokban tartják, ahol az 

állatok egész nap látják és hallják egymást, érintkezhetnek is, de az utódok nem 

tudnak szopni. Ez a tartási módszer segíti az anyák és az utódjaik közötti szoros 

kontaktus fenntartását. A fejések után az utódokat rövid időre (kb. 20-30 perc) 

beengedik az anyák karámjába. Ugyanakkor az utódok napi szükségletének 

csupán töredéke származik a reziduális tejből, mert ekkor már főként szénát 

fogyasztanak. Teljes elválasztásukra az ellés után 1-1,5 évvel, a laktáció végén, 

az anyák elapasztása idején kerül sor (Juhász és Nagy, 2012). Az 1. kép az 

anyákat és utódjaikat mutatja a fejést követően. 
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1. kép Anyák és utódaik a reggeli fejést követően (Nagy P. felvétele) 

 

3.2.1. Takarmányozás, testmozgás 

 

Az állatok etetése monodiétás takarmányozási rendszerben történik. A tevék 

egész éven át ugyanabból a forrásból származó, hasonló minőségű és 

összetételű takarmányt kapnak. A napi takarmányadagot az állatok laktációs 

stádiuma, termelési szintje, valamint a testsúly és a kondíció alapján határozzák 

meg, ezért a tevék súlymérésére és kondícióbecslésére rendszeres időközönként 

(1-2 havonta) sor kerül. A tejtermelő állatok szokásos napi adagja 4-6 kg 

búzakorpa, valamint 5-7 kg, importból származó lucernaszéna, mely a nap során 

két részre osztva kerül a tevék elé. A takarmány kiosztása etető kocsival (TMR, 

total mixed ration) történik. Emellett naponta egyszer zöld lucernát kapnak az 

állatok, valamint nyalósó és ivóvíz ad libitum áll a tevék rendelkezésére (Nagy 

és mtsai, 2013a). 

A tevék egészségi állapotának és jóllétének szempontjából nagyon fontos a 

rendszeres testmozgás biztosítása, ezért a reggeli fejést követően minden 
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fejősteve az utódjával együtt egy 4 km-es jártatópályán mozog 1 órán keresztül 

(Juhász és Nagy, 2012). A tevéket és utódjaikat a reggeli fejést követően, séta 

közben a jártatópályán a 2. kép mutatja. 

 

 

2. kép Tevék és utódaik a reggeli fejést követően a jártatópályán (Nagy P. 

felvétele) 

 

3.2.2. Tenyésztés, szaporítás 

 

A tevék szezonálisan ivarzó poliösztruszos állatok, a tenyész-szezon a 

Közel-Keleten az őszi-tavaszi időszakra esik, ezért az utódok születése főként a 

novembertől áprilisig terjedő időszakra összpontosul. Hagyományos tartási 

körülmények között a tenyésztési időszak rövidebb, és a tevéket a hosszú 

laktációs periódus ellenére rendszerint csupán 1 évig tartják fejésben. Ilyen, 

hagyományos technológia esetében a teljes tejhozam igen jelentős szezonális 

ingadozást mutat, a termelési ciklus csúcsán (nyáron) gyakran 100%-kal több az 

összes tejmennyiség, mint télen. A tejtermelésben mutatkozó szezonális 
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ingadozás mérséklése céljából az EICMP a fedeztetési idény minél nagyobb 

mértékű elnyújtására törekszik. Ezért a telepen egy fedeztetési idényben, 

szeptembertől júniusig, 500-600 állatot vonnak be a tenyésztési programba. A 

szaporítás zöme természetes fedeztetéssel történik, emellett embrióátültetést is 

alkalmaznak, valamint kezdeti próbálkozások történtek a mesterséges 

termékenyítés bevezetésére. A telep tenyésztési programjának megfelelően a 

nagy tejtermelő képességű tevék hímivarú utódait felnevelik és a későbbiekben 

fedező apaállatként alkalmazzák (Nagy és mtsai, 2013b). 

 

3.3. A tevék jellemzése és a fajták/típusok besorolása 

 

A dromedároknál nincsenek jól leírható, genetikailag elkülönült fajták, bár a 

különböző típusok között jelentős küllemi eltérések tapasztalhatók (Abdallah és 

Faye, 2012). A tevék fajtába és/vagy típusba történő sorolása a földrajzi eredet, 

a szín, valamint az etnikai csoport (az a törzs, ahova az állat tartozik) alapján 

történhet. Az EICMP-nél a tevék csoportosítása az állatok megjelenése, színe, 

testfelépítése és eredete alapján történt. A vizsgálatainkba bevont állatok hét 

fajtába, ill. típusba sorolhatók a fent említett szempontok alapján. Így 

megkülönböztettünk emirátusi, emirátusi-keresztezett, fekete, pakisztáni, 

szudáni, szaúdi és szaúdi-keresztezett típusokat. A telepen végzett korábbi 

megfigyelések alapján a tejtermelésben markáns különbségek fedezhetők fel az 

egyes típusok/fajták között. A fekete, a pakisztáni és az emirátusi-keresztezett 

fajták tejtermelő képessége a legjobb (Nagy és Juhász, 2016). 

A tevék fenotípusos leírását fajtánként 10-11 db, fejésben lévő, laktáló egyed 

bevonásával végeztük el. A küllemi bírálat során Abdallah és Faye (2012) 

munkájához hasonlóan jártunk el. Minden állatnál feljegyeztük a színt, továbbá 

a fejet, ill. a testet borító szőrzet hosszát, a fej és a koponya formáját, a fül 

méretét és állását, a púp formáját, szimmetriáját és háton való elhelyezkedését, a 

lábak relatív hosszúságát és a talpak alakját, méretét. Ezenkívül megmértük az 

állatok testsúlyát, 1-től 5-ig terjedő skálán megbecsültük a kondíciót, 
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megmértük a törzs hosszát (a vállbúb és az ülőgumó közötti távolság), a 

marmagasságot, a mellkas körméretét (könyökcsúcs mögött), a nyak hosszát (a 

nyak alsó oldalán a fejtől a szügyig), a nyak körméretét középtájékon, a fej 

hosszát (az orrcsúcstól a tarkóig) és szélességét (a két szem közötti távolság), a 

bal elülső láb hosszát (a könyökcsúcstól a talajig), a lábszár körméretét (a lábtő 

és a csüd közötti távolság felénél), a comb körméretét a térd felett kb. 10 cm-rel, 

valamint bal elülső tőgybimbó hosszát. Az egyes fajták/típusok testméretének 

összegző adatait és összehasonlítását az 12. táblázat tartalmazza. 
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A vizsgálatainkba bevont egyes fajták/típusok legfontosabb küllemi 

jellemzői, sajátosságai a következők: 

1. Az emirátusi fajta/típus az Arab-félsziget dél-keleti régiójából (Egyesült 

Arab Emírségek, Omán, Katar) származik. Közepes méretű, finom 

testfelépítésű, karcsú, közepes–kis tejtermelő képességű típus. Valószínűleg az 

ottani, főként versenyekre tenyésztett fajta nagyobb tőgyméretű és nagyobb 

tejtermelő képességű, ezért versenyzésre kevésbé alkalmas egyedei tartoznak 

ebbe a csoportba. Az állatok rendszerint rövid szőrűek, színük világos, a 

homokszín, sárga és világos barna között változhat. Átlagos testtömegük 600 kg 

körül van, fejük közepesen nagy, finom, gyakran ék formájú, füleik csúcsosak, 

fejükhöz képest arányos méretűek. Testméreteik (testhosszuk, magasságuk, a 

mellkas körmérete, a nyak hossza és kerülete) a telepen lévő többi fajtához 

képest közepesen nagyok. Púpjuk lekerekedett, az állatok egy része esetén 

szimmetrikus, máskor pedig előre felé aszimmetriás, főként a hát közepén, 

ritkábban a medence irányába eltolódva helyezkedik el. Lábaik hosszúak, 

vékonyak, talpuk kerek, vagy megnyúlt, ovális alakú és rendszerint közepes 

méretű, esetenként azonban nagyméretű is lehet. A tőgyük kicsi, vagy 

közepesen nagy, és a tőgybimbó átlagos hossza a telepen lévő fajták közül a 

legkisebb. Az emirátusi típusú tevét a 3. kép mutatja. 
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3. kép Emirátusi fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

2. Az emirátusi-keresztezett fajta/típus szintén az Arab-félsziget dél-keleti 

területein található, és az emirátusi típus, valamint egyéb, nagyobb méretű és 

jobb tejtermelő típusok/fajták (főként fekete és pakisztáni) keresztezéséből 

származik. Ennek megfelelően ez a típus az emirátusihoz képest robusztusabb, 

jobban izmolt, nagyobb a tőgymérete és jobb a tejtermelő képessége is. Az 

emirátusi-keresztezett típus átlagos testtömege közel 100 kg-mal meghaladja az 

emirátusi tömegét. Színük sötétebb, a világos és sötét barna között változik, 

gyakran szürkés árnyalattal. Fejük kissé nagyobb, formája inkább szögletes, 

mintsem ék alakú. Testmagasságuk, a test, a nyak és a lábak hossza csak 

kismértékben haladja meg az emirátusi fajta méreteit. Ugyanakkor nagyobb 

tömegükkel összhangban a mellkas, a nyak, a lábszár és a comb körmérete 

nagyobb, mint a finomabb emirátusi típusé. A púp rendszerint nagy, 

szimmetrikus formájú és a hát középtájékán helyezkedik el. A talpak kerek, 

szétterült formájúak, rendszerint nagyok, de esetenként lehetnek közepes 

méretűek is. A tőgy általában jól fejlett és a tőgybimbó átlagos mérete 

jelentősen (több mint 1 cm-rel) meghaladja az emirátusi fajta/típus 
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tőgybimbójának méretét. Az emirátusi-keresztezett típusú tevét a 4. kép 

szemlélteti. 

 

 

4. kép Emirátusi-keresztezett fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

3. A fekete tevék rendszerint az Egyesült Arab Emírségekből kerültek a 

telepre. Küllemük alapján a leginkább Szaúd-Arábiában jól ismert Majaheim 

fajtába sorolhatók. Ez a fajta a sötét színéről, nagy méretéről és kiváló 

tejtermelő képességéről ismert. A tevék átlagos testtömege eléri a 700-750 kg-

ot, színük sötétbarna és fekete között változik. Fejük nagyméretű, de viszonylag 

finom, sokszor ék formájú, füleik hosszúak, csúcsosak. A nagy méreteket jól 

mutatja, hogy ennek a fajtának a legnagyobb a testhossza, marmagassága, 

mellkas-körmérete, nyakának hossza és körmérete. Ugyanakkor kevésbé 

izmoltak és finomabb csontozatúak, ezért a másik nagyméretű fajtához/típushoz 

(pakisztáni) képest a lábszár és a comb körmérete kisebb. A púp rendszerint 

arányos, szimmetrikus és a hát közepén helyezkedik el. A lábak hosszúak, a 

talpak nagyméretűek, kerek formájúak, szétterültek, de nem annyira magasak, 

vaskosak, mint a pakisztáni típus esetén. A tőgy rendszerint jól fejlett és ennek a 
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fajtának a legnagyobb a tőgybimbó-mérete is. Egy tipikus fekete teve az 5. 

képen látható. 

 

 

5. kép Fekete fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

4. A pakisztáni fajta/típus, mint a neve is mutatja, Pakisztánból származik. 

Nagyméretű, erős csontozatú, robusztus, de könnyen kezelhető fajta, igen jó 

tejtermelő képességgel. Színük rendszerint a világos és a sötétbarna között 

változik. A laktáló tevék testsúlya gyakran meghaladja a 700 kg-ot. Nagy, 

szögletes fejük van, viszonylag nagy, hosszú, csúcsos fülekkel. Az állatok 

magasak, hosszúak és testük jól izmolt. A púp jól fejlett, sokszor előrefelé 

aszimmetrikus és a hát közepén, vagy a medence felé húzódva helyezkedik el. 

A csöves csontok vastagok és ennek, valamint izmoltságuknak köszönhetően a 

szárkörméret és a comb körmérete ebben a fajtában a legnagyobb. Talpaik 

jellegzetesek, nagyok, ovális, vagy kerek alakúak és magasak, vaskosak. A tőgy 

rendszerint jól fejlett, a tőgyvéna kifejezett és ezzel összhangban a tőgybimbók 

is nagyméretűek, fejésre alkalmasak. Egy tipikus pakisztáni tevét a 6. kép mutat 

be. 
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6. kép Pakisztáni fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

5. A szudáni fajta/típus Kelet-Afrikából, Szudán déli, dél-keleti területeiről 

került az EICMP telepére. Küllemében sok tekintetben hasonlít a lentebb 

részletezett szaúdi fajtára, de nem annyira egységes típus, az egyedek között 

jelentősebb eltérések lehetnek. Általánosságban a szudáni tevék kisméretű, 

tömeges állatok, rendszerint alacsony, esetleg közepes tejtermelő képességgel. 

Az állatok testtömege kissé meghaladja az emirátusi és a szaúdi tevék 

testtömegét (600 kg). A szaúdiakhoz hasonlóan jó kondícióban lévő állatok. 

Színük nagy változatosságot mutat a homokszíntől a világos barna és szürkés 

árnyalaton keresztül a vörösön át egészen a sötétbarnáig. Fejük rendszerint 

kisméretű, ék alakú, homlokuk enyhén ívelt. Füleik a fejjel arányosan szintén 

kicsik, ill. közepes méretűek, lekerekedett, vagy enyhén csúcsos formájúak. 

Magasságuk és körméreteik hasonlítanak a szaúdi fajta/típus méreteihez, de 

annál kissé hosszabb a nyakuk és a testük. Púpjuk rendszerint nagyméretű, 

gyakran előrefelé aszimmetrikus és nem a hát középen helyezkedik el, hanem a 

medence felé húzódik. Egyes állatok hatalmas méretű púpja oldalirányban 

elhajolhat. A lábaik rövidek, vagy közepesen hosszúak, a talpak kerek alakúak, 

főként közepes nagyságúak, de esetenként lehetnek kis-, ill. nagyméretűek is. 
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Az állatok tőgye gyakran kicsi, esetleg közepes nagyságú és a tőgybimbó – 

hasonlóan az emirátusi és szaúdi fajtáéhoz – viszonylag rövid. Az EICMP 

egyik, szudáni típusú tevéje a 7. képen látható. 

 

 

7. kép Szudáni fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

6. A szaúdi fajtájú/típusú állatok Szaúd-Arábiából kerültek az EICMP 

telepére. Ennek ellenére az Abdallah és Faye (2012) által leírt 12 szaúdi 

fenotípusú teve egyike sem egyezik meg teljes egészében ezzel a 

fajtával/típussal. Leginkább a Szaúd-Arábiában előforduló Sofor, Shaele és 

Saheli fajtára hasonlítanak. Az EICMP telepén levő szaúdi fajtájú tevék 

jellegzetesek, viszonylag egységes külleműek, általánosságban kisméretűek, 

sötét színűek, de tömeges, „tömzsi” állat benyomását keltik, alacsony–közepes 

tejtermelő képességgel. Az állatok testsúlya nagyjából hasonló az emirátusi 

fajtáéhoz (<600 kg), de azoknál alacsonyabbak és azonos takarmányozás 

mellett a kondíciójuk rendszerint sokkal jobb. Fejük kicsi, esetleg közepes 

méretű, de finom, ék formájú, homlokuk többször kifejezett. Füleik a fej 

méretével arányosan szintén kicsik, csúcsosak, vagy kerekek. Színük általában 

barna, gyakran sötétbarna, ill. jellegzetesen vörös. A szudáni fajtához hasonlóan 
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az állatok alacsonyak, testük, nyakuk és lábaik rövidek. Ugyanakkor a jó, ill. a 

gyakran erős kondícióval és az izmoltsággal összhangban, a mellkas és a comb 

körmérete megegyezik az emirátusi fajtáéval. Púpjuk gyakran kifejezett, 

időnként a testmérethez képest hatalmas, lekerekedett, gyakran előrefelé 

aszimmetrikus és az egész hátat beborítja. Az ilyen állatok kifejezetten kövér 

benyomást keltenek. A rövid lábaknak megfelelően a talpak arányosan kis, ill. 

közepes méretűek, kerek, esetleg megnyúlt formájúak. A tőgye rendszerint 

közepes méretű és a tőgybimbók viszonylag rövidek, az emirátusi és a szudáni 

típusúéhoz hasonló. A szaúdi típusú tevét a 8. kép mutatja be. 

 

 

8. kép Szaúdi fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

7. A szaúdi-keresztezett fajtájú/típusú állatok szintén Szaúd-Arábiából 

érkeztek, de a szaúditól fenotípusosan elkülöníthetők, kevésbé egységesek, 

kissé tömegesebbek és magasabbak. Tejtermelési képességük szintén nem 

kimagasló. Az állatok színe jelentős eltéréseket mutathat, megtalálhatóak a 

barna különböző árnyalatai, a vörös szín, de gyakori a szürkés árnyalat is. A 

fejük rendszerint kisméretű, formája azonban gyakorta szögletes, nem annyira 

finom, mint az egységesebb szaúdié. Testsúlyuk, magasságuk, törzs 
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hosszúságuk, a mellkas körmérete, a nyak hossza kissé meghaladja a szaúdi 

típusét. Púpjuk közepes-, vagy nagyméretű, formája fele-fele arányban 

szimmetrikus, vagy előrefelé aszimmetriás, sokszor a medence irányába 

húzódik. Lábaik közepesen hosszúak, talpuk rendszerint kerek, szétterült, de 

esetenként ovális alakú és változatos méretű, leginkább közepes nagyságú, 

azonban lehet kis és nagyméretű is. A tőgy szintén változatos méreteket 

mutathat, leggyakrabban kis és közepes méretű, de előfordulnak nagy tőgyű 

egyedek is. Ugyanakkor a tőgybimbó átlagos mérete nem haladja meg a szaúdi, 

a szudáni, vagy az emirátusi fajták/típusok tőgyméretét. Egy szaúdi-keresztezett 

típusú teve látható a 9. képen. 

 

 

9. kép Szaúdi-keresztezett fajtájú/típusú teve (Nagy P. felvétele) 

 

3.4. A tevék fejése: a fejőház és a fejési technológia 

 

A tevék fejését az ellést követő 30.-45. nap körül kezdik meg, automata 

fejőrendszer segítségével. Az állatok fejése halszálkás elrendezésű, 2 × 12 

állásos fejőházban történik. Az ellés utáni 60. naptól kezdve az utódot csak a 
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fejés befejezése után engedik az anyához, így a tőgyben maradt tej az utód 

táplálékául is szolgál (Nagy és mtsai, 2013b). 

Egy, a kereskedelmi forgalomban kapható standard fejőberendezés tevékre 

való adaptálását az EICMP szakembereinek közreműködésével a Fullwood Ltd. 

(Ellesmere, Egyesült Királyság) végezte. Az egyes fejések során az egyedi 

tejhozam meghatározására az ICAR (International Committee for Animal 

Recording) által jóváhagyott tejmérő berendezést használják (URL8). A fejési 

adatok gyűjtését és elemzését telepirányító szoftver használata teszi 

egyszerűbbé. A tevéket rendszerint naponta kétszer, reggel és délután fejik. A 

reggeli fejés 5:00 órakor, a délutáni pedig 15:00 órakor kezdődik, így a délutáni 

és a reggeli fejés kezdete között 14 óra, míg a reggeli és a délutáni fejés között 

10 óra eltérés van. A tevéket a fejőállásban az 10.a és a 10.b képek mutatják. 

 

 

10.a kép Tevék a fejőállásban (Nagy P. felvétele) 
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10.b kép Tevék a fejőállásban (Nagy P. felvétele) 

 

Egy-egy fejési ciklus hossza kb. 3-4 óra, jóllehet a fejt tevék száma jelentős 

szezonális változást mutat. A fejős állatok száma a nyári hónapokban a 

legnagyobb. A fejésben levő dromedárok számának és a vizsgálati periódus 

alatt (2009. január és 2013. december között) havonta megtermelt tevetej 

mennyiségének alakulását az 5. ábra (1. melléklet) szemlélteti. 
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Wernery és mtsai (2004) nevéhez fűződik a tevefejési technológia részletes 

leírása. Nagyüzemi körülmények között a fejőházi fejés során a tejleadási 

reflexet kézi ingerléssel váltják ki, ellentétben a hagyományos módon történő 

fejési módszerrel, amelynél a tejleadás ingerének kiváltásához nélkülözhetetlen 

az utód jelenléte. A fejési előkészítés végrehajtásához türelmes és nagy 

gyakorlattal rendelkező fejőkre van szükség, akik a fejés időtartama alatt 

kesztyűt és védőruházatot viselnek, így biztosítva a megfelelő higiéniai 

körülményeket. A fejés gyengéd masszázzsal kezdődik, beindul a tejleadásra 

ingerlés, és ezzel egy időben megtörténik a tőgy és a bimbók tisztítása is. Erre a 

célra egyszer használatos, nem szőtt szövetanyagból készült törlőkendőt 

alkalmaznak, mely felületaktív anyagot és kvaterner ammónium-vegyület is 

tartalmaz. A tejleadási reflex bekövetkeztét a tőgybimbók jelentős morfológiai 

változása jelzi. Dromedárok esetén a stimuláció kezdetétől számított 1-2 percen 

belül a tőgybimbók hossza és térfogata kb. 40 és 130%-kal megnő (11.a és 11.b 

kép) (Nagy és Juhász, 2016). 

 

 

11.a kép A tőgybimbó formája és mérete a stimulációt megelőzően (Nagy és 

Juhász, 2016)  
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11.b kép A tőgybimbó formája és mérete a tejleadási reflex kiváltása után 

(Nagy és Juhász, 2016) 

 

A fejőkelyhek felhelyezésére a stimuláció bekövetkezte és az első tejsugarak 

próbacsészébe kézzel történő kifejése után kerül sor. A fejési előkészítés során a 

fejők a tőgy egészségi állapotát, valamint a tevetej állagát is ellenőrzik, 

tőgygyulladás vagy egyéb sérülés jelenlétét vizsgálva (Nagy és mtsai, 2013a). A 

fejési gyakorlathoz már hozzászokott tevéknél a stimulációs idő és a fejési idő 

átlagosan 2-2 percet vesz igénybe (Wernery és mtsai, 2004). A fejési és a 

stimulációs idők rövidsége miatt egy fejő 1-2 állatnál többet nem tud egyszerre 

fejni, így jóval több ember szükséges a fejés kivitelezéséhez, mint teheneknél. 

Az esetek kis részében a tevék manuális stimulációja nem váltja ki a tejleadási 

reflexet. Ekkor kis dózisú (0,5-1 NE) oxitocin tőgyvénába történő adásával lehet 

a tejleadást kiváltani, amit az állatok nagyon jól tolerálnak (Nagy és Juhász, 

2016). 

A kifejt tevetej gyors lehűtése a fejőrendszer lemezes hőcserélőjének 

segítségével valósul meg. A tevetejet 4.400 l űrtartalmú, szabályozott 

hőmérsékletű tartályba gyűjtik mind a reggeli, mind a délutáni fejés során. A 

tartály hőmérsékletének ellenőrzése kétóránként történik, a tejet folyamatosan 

4°C alatt tartják. A napi tejmennyiséget a délutáni fejést követően a közeli 
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feldolgozó egységbe szállítják, ezt követően pedig a rendszer elvégzi a tartály 

automatikus tisztítását. A fejőgépek mosására és fertőtlenítésére CIP (cleaning 

in place) rendszerben, naponta kétszer kerül sor. Fejés előtt a rendszert forró 

vízzel átöblítik (Nagy és mtsai, 2013a). 

A gépi fejőrendszer átvizsgálása rendszeres karbantartás során történik 

(Agromilk Kft., Székesfehérvár, Magyarország). A fejőállás fertőtlenítését a jó 

higiéniai gyakorlatnak (GHP) megfelelően hajtják végre, mely összhangban van 

az idevonatkozó EU-rendelet (852/2004/EK) általános és különleges higiéniai 

szabályzatával. A kiváló mikrobiológiai minőségű nyers tevetej folyamatos 

termelését a 2009 óta működő ISO 22000:2005 élelmiszer-biztonsági irányítási 

rendszer következetes alkalmazása garantálja. 

 

3.5. Állomány- egészségügyi program, a tejminták gyűjtése 

 

A telepen állategészségügyi felmérő és megelőző programot alakítottak ki, 

melynek része mind a tejtankból, mind az állatokból történő rendszeres 

tejmintavétel. A program több célt szolgál. Egyrészt jelentős szerepe van a 

tőgygyulladás felderítésében és megelőzésében, másrészt tenyésztési 

szempontból fontos. Előre meghatározott mintavételi program alapján, minden 

fejt állatból havi rendszerességgel, a reggeli fejés során történik tejmintavétel. 

Az egyedi minták vétele két különböző helyről és módon történik. 

Bakteriológiai vizsgálatok céljára a tejmintát közvetlenül a tőgynegyedekből, 

aszeptikusan nyerik a fejési előkészítést követően, a fejőkelyhek felhelyezését 

megelőzően. A mintavétel előtt a tőgyet és a tőgybimbókat a fejési 

előkészítéshez hasonlóan megtisztítják, egyszer használatos törlőkendővel 

fertőtlenítik (lásd: 3.4. alfejezet), majd az első tejsugarakat próbacsészébe 

kifejik. Ezt követően a képzett mintavevő minden tőgybimbóból 2-3 sugár tejet 

egy 60 cm3 térfogatú steril mintatartó edénybe fej. A bakteriológiai mintavétel 

módja a 12. képen látható. 
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12. kép Bakteriológiai mintavétel a tőgyből (Nagy P. felvétele) 

 

A tevetej összetételének meghatározásához szükséges egyedi tejminták 

vételére a tejmérő berendezéshez csatlakoztatott, speciális mintavevő eszköz 

segítségével kerül sor. Ez a kb. 480 cm3 térfogatú mintavevő eszköz szintén az 

ICAR által elfogadott és regisztrált berendezés, amely lehetővé teszi az átfolyó 

tejjel arányos mennyiségű, és az állat tejleadására jellemző, reprezentatív 

tejminta gyűjtését. A mintavevő a tejmérőn áthaladó tej mennyiségének 2%-át 

gyűjti össze. A tejösszetétel vizsgálatára történő mintavételt és a mintavételi 

eszközt a 13. kép szemlélteti. 
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13. kép Tejösszetétel vizsgálatára történő mintavétel, mintavételi eszköz 

 (Nagy P. felvétele) 

 

A mintavételeket követően az azonosítóval ellátott és 4°C-on tárolt egyedi 

tejminták azonnal a vállalat laboratóriumába kerülnek. A beltartalmi vizsgálatok 

előtt a mintákat 60 cm3 térfogatú, steril mintatartó edényekbe helyezik, 

melyeket a laboratóriumban újabb azonosító számmal látnak el. 

A dromedárok elegytejének minőségét (mikrobiológiai állapot és összetétel) 

szintén folyamatosan nyomon követik. Ebből a célból a reggeli és a délutáni 

fejést követően, napi két alkalommal vesznek elegytej-mintát a tejtankból (14. 

kép) (Nagy és mtsai, 2013a). 
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14. kép A tejtankból történő mintavétel (Nagy P. felvétele) 

 

A vizsgálatok idején, 2009 májusa és 2013 decembere között, 963 

mintavételi napon összesen 18.158 db egyedi tejminta vételére került sor a 

kémiai összetétel meghatározása céljából. Egy átlagos mintavételi napon 18,8 ± 

9,9 db tejmintát vettek. Vizsgálataink során 1.528 állatból történt mintavétel, és 

egy fejős tevétől átlagosan 11,9 ± 7,5 db minta származott. A mintavételek és a 

minták összesítését a 13. és a 14. táblázat mutatja. 
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3.6. Tejminták kémiai összetételének meghatározása és egyéb 

laboratóriumi vizsgálatok 

 

Az EICMP tejvizsgáló laboratóriuma megfelelő felszereltséggel, modern 

eszközállománnyal és kellően szakképzett személyzettel rendelkezik, így 

lehetőség van a minták mikrobiológiai paramétereinek és kémia összetételének 

pontos meghatározására. 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. 

A mérés a 2.8.5. alfejezetben ismertetett FTIR spektroszkópia elvén alapul 

(Agnet, 1998; Barbano és Lynch, 2006; Lynch és mtsai, 2006). A módszer nagy 

pontosság és stabilitás mellett lehetővé teszi az infravörös spektrumok felvételét 

és az egyes tejösszetevők koncentrációjának megállapítását. A MilkoScan 

FT120 készülék nyers tejre történő kalibrációját a Magyar Tejgazdasági 

Kísérleti Intézet Kft. (Mosonmagyaróvár) munkatársai végezték el. A mérés 

során minden mintából egy meghatározás történt, és a kapott eredményeket 

egyéb adatokkal együtt excel file-ban összesítettük. 

Az eredmények megbízhatóságát – a gyártó által előírt kalibráció elvégzése 

mellett – kontroll tejminták összetételének folyamatos meghatározásával 

biztosítottuk. Kontroll céljára 2-3 hetente a tejtankból dromedár elegytej mintát 

vettünk, amit 0,3%-os acidiol oldattal (Merck, Darmstadt, Németország) 

konzerváltunk és kis mennyiségekre elosztva, 4°C-on, hűtőszekrényben 

tároltunk. Ezeknek a kontroll mintáknak az összetételét határoztuk meg öt 

párhuzamos méréssel minden mintavételi napon. A kapott adatokból az egyes 

összetevők napokon belüli (intra-day) és napok közötti (inter-day) variációs 

koefficiensét számítottuk ki. A kontroll minták összetevőinek átlagos 

koncentrációja (± szórás) a vizsgálat idején a következők szerint alakult: 2,81 ± 

0,32% zsír, 2,93 ± 0,22% fehérje, 4,16 ± 0,13% laktóz, 10,64 ± 0,51% összes 

szárazanyag és 8,0 ± 0,28% zsírmentes szárazanyag. A napokon belüli variációs 
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koefficiens a zsír, a fehérje, a laktóz, az összes szárazanyag, valamint a 

zsírmentes szárazanyag esetén rendre 0,65%, 0,50%, 0,42%, 0,31% és 0,36% 

volt. A vizsgálati napok közötti variációs koefficiens pedig 0,61% (zsír), 0,52% 

(fehérje), 0,49% (laktóz), 0,32% (összes szárazanyag) és 0,39% (zsírmentes 

szárazanyag) volt. Ezek a validálási adatok jól mutatják, hogy az FT120 

készülékkel a nyers tevetej összetételét nagy pontossággal és ismételhető 

módon tudtuk meghatározni vizsgálataink során (IDF, 2000). 

A tejmintákból mikrobiológiai–higiéniai paraméterek meghatározására is sor 

került, ami a laboratórium napi rutin tevékenységének fontos részét képezte, 

azonban ezek elemzése nem szerepelt doktori munkám célkitűzései között, így a 

módszereket ehelyütt csupán megemlítem, de nem részletezem. A 

mikrobiológiai vizsgálatok során aerob mezofil mikroorganizmus-szám (PC 

agaron) és kóliformszám (VRB agaron) meghatározása, ill. egyes kórokozó 

baktériumok jelenlétének kimutatása (véresagaron, szelektív táptalajokon) 

történt rendszeresen. A szomatikus sejtszám meghatározása vagy pyronin Y-

methyl green (PMG) festést követően direkt mikroszkópos számolással, vagy 

pedig hordozható automata sejtszámláló berendezés (DCC; DeLaval, Tumba, 

Svédország) alkalmazásával történt (Nagy mtsai, 2013b). Emellett minden 

mintán elvégezték a California Mastitis Test-et (CMT) is. 

 

3.7. A termelési adatok gyűjtése és az adatok kezelése 

 

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, valamint a reggeli tej mennyiségét.  

 

A poszt-partum napokból a poszt-partum hónapot kerekítéssel, az alábbi 

képlet segítségével határoztuk meg: 

PPH ≈ (PPN / 30 + 0,49). 
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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. Fajtába, típusba sorolásuk 

szempontjait a 3.3. alfejezetben részleteztem. Földrajzi eredet, szín, megjelenés 

és testfelépítés alapján hét fajtát/típust különböztettünk meg: emirátusi, 

emirátusi-keresztezett, fekete, pakisztáni, szudáni, szaúdi, valamint szaúdi-

keresztezett  

A tejösszetételi adatok (%) és a napi tejmennyiség (kg) alapján minden 

mintavételre vonatkozóan meghatároztuk a tejjel leadott zsír, fehérje, laktóz, 

valamint az összes- és a zsírmentes szárazanyag mennyiségét (g), melyeket a 

tejösszetételi adatokkal együtt értékeltünk. 

 

3.8. Statisztikai értékelés 

 

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. A minták egyenlőtlen eloszlása miatt a különböző tényezők hatását 

eltérő, kisebb adathalmazokon teszteltük. A tejhozam és a dromedárok tejének 

összetétele közötti kapcsolatot, valamint linearitást a Pearson-féle korrelációs 

együttható meghatározását követően 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, 

illetve a hónap mellett a fajta–hónap interakciót, mint fix faktort, illetve az ellés 
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utáni hónapot, mint véletlen faktort tartalmazta. A fajták/típusok közötti 

átlagpárok összehasonlító elemzését Tukey-teszt segítségével végeztük. A 

szezon (az év hónapja), a laktáció stádiuma (ellés utáni hónapok) és a kettő 

közötti interakció, valamint az utód nemének vizsgálatára lineáris kevert 

modellt alkalmaztunk. A modellben fix faktorként az imént felsorolt tényezők, 

míg véletlen faktorként a fajta és az év szerepelt. 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. A tanulmány 

éveinek páros összehasonlító vizsgálata Tukey-teszttel történt. 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Az értékelésbe bevont minták leíró statisztikai elemzése 

 

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 minták túlnyomó része (98,1%, 16.533 db) kétszer vagy többször 

ellett állatoktól (összesen 1.468 tevétől) származott, míg az egyszer ellett állatok 

(60 teve) mintái a vizsgálati halmaznak csupán 1,9%-át (318 minta) tették ki. A 

többször ellett állatok közül 1.021 tevéből egy laktációban, 434 egyedből két 

laktációban, míg 13 állatból három laktációban történtek mintavételek. A végső 

értékelésbe bevont minták éves eloszlását a 13. táblázat szemlélteti 

fajtánkénti/típusonkénti bontásban. A vizsgálatban résztvevő tevék pontos 

száma, ellésszámmal kiegészítve a 14. táblázatban látható. 

 

4.2. A tevetej általános összetétele, valamint a tejmennyiség, az összetétel és 

az egyes paraméterek közötti összefüggések 

 

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 (15. 

táblázat). 
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A tevetej fő kémiai komponensei (%) és reggeli fejés esetén a napi tejhozam 

(kg) között szoros összefüggést találtunk (P ˂ 0,001) (16. táblázat). 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. 

 

15. 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).  

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



92 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



93 

4.3. 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 (13., 

14. táblázat). Emiatt az egyes tényezők hatásának vizsgálatát csak a többször 

ellett dromedárok mintáin végeztük el. A tejminták egyenetlen eloszlásának 

ellenére, az ellések száma minden egyes vizsgált paraméterre erős hatást 

gyakorolt (P ˂ 0,001). A 15. táblázat mutatja, hogy 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). 

 

4.4. 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, így hat 

fajtát/típust hasonlítottunk össze négy vizsgálati évben, összesen 11.629 minta 

felhasználásával. Az elemzés során megállapítottuk, hogy a fajta szignifikánsan 

befolyásolta a tevetej mennyiségét, a tej százalékos összetételét és a 

tejösszetevők mennyiségét is. Ezeknek az adatoknak az összegzését és az egyes 

fajták közötti eltéréseket a 17. táblázat mutatja. 

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 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



94 

emirátusi-keresztezett, a szaúdi és a szaúdi-keresztezett fajták/típusok adták. 

Ebből következően, a tejminták 10,4%-a (n = 242) a másik három típusba 

sorolható dromedároktól származott. A fajta szignifikáns hatást gyakorolt a tej 

összes komponensére (zsír esetében: P ˂ 0,01, a többi paraméter esetén  

P ˂ 0,001) (6. ábra). 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). Az ellés után eltelt napok átlagértékei (± szórás) az emirátusi, az 

emirátusi-keresztezett, a fekete, a pakisztáni, a szaúdi, a szaúdi-keresztezett és a 

szudáni fajtákban rendre a következők szerint alakultak: 298 ± 6,7, 324 ± 8,8, 

371 ± 1,6, 496 ± 13,4, 325 ± 6,7, 249 ± 5,1, valamint 316 ± 12,8 nap. 
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6. 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)] 

 

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

emirátusi-keresztezett, fekete, pakisztáni), közepes (3,8-4,0 kg: emirátusi, 
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szaúdi-keresztezett) és kis (˂3,7 kg: szaúdi, szudáni) tejtermelő képességű 

csoportba voltak sorolhatók (6. ábra). 

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 legnagyobb átlagos fehérje-koncentráció értékeket 

(>3%) az emirátusi és az emirátusi-keresztezett, míg a legkisebbeket (˂2,9%) a 

szaúdi, a szaúdi-keresztezett és a szudáni tevefajtáknál figyeltük meg (6. ábra). 

A fekete, a pakisztáni és a szaúdi fajták/típusok tejmintái kisebb zsírmentes 

szárazanyag-tartalommal (átlagosan ˂7,8%) rendelkeztek a többi típus 

mintáiéhoz (>7,9%) képest. A legnagyobb átlagos összes szárazanyag értéket 

(>10,3%) az emirátusi, az emirátusi-keresztezett és a szudáni fajtájú/típusú 

tevéknél figyeltük meg, míg a szaúdi dromedárok kisebb szárazanyag-tartalmú 

(<10%) tejet termeltek. A zsír és a laktóz koncentrációja az egyes 

fajtáknál/típusoknál kifejezetten különbözött, a különbség mértéke 13,2-18,2% 

között változott. A legnagyobb átlagos zsír- (>2,8%), illetve a legkisebb átlagos 

laktóz-koncentrációt (˂3,7%) a pakisztáni tevék mintáiban mértük. Ezzel 

szemben a legkisebb zsír- (˂2,4%) és a legnagyobb laktózkoncentráció (>4,2%) 

a szaúdi-keresztezett fajtába/típusba tartozó állatok tejét jellemezte. 

A főbb tejalkotók mennyisége (g) a tejtermeléssel párhuzamosan változott, 

azaz a legnagyobb, ill. a legkisebb átlagos tejzsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes 

szárazanyag- és összes szárazanyag-tartalom (g) a nagy (emirátusi-keresztezett, 

fekete, pakisztáni), ill. a kis (szaúdi, szudáni) tejtermelő képességű 

fajtáknál/típusoknál volt megfigyelhető. 
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4.5. 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, 18. táblázat). A hímivarú utódok a nőivarúakhoz képest némileg 

nagyobb testsúllyal (kb. 3-4%) jönnek világra (Nagy és Juhász, nem publikált 

adatok), valószínű, hogy több alkalommal több tejet szopnak, mint nőivarú 

társaik, a tőgyet gyakrabban stimulálják, ezért a tejmennyiség is növekszik. 

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. Az is megállapítható, hogy az utód neme nem 

befolyásolta szignifikánsan (P ˃ 0,05) a tejösszetevők mennyiségét (g), de a 

laktóz-, a zsírmentes szárazanyag- és összes szárazanyag-tartalom (g) csekély 

mértékben mégis nagyobb volt a hímivarú utóddal rendelkező anyaállatok 

tejében (18. táblázat). 
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18. táblázat Az utód nemének hatása a reggeli tevetej hozamára, valamint a 

tevetej kémiai összetételére a vizsgálati időszakban 

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

különböznek egymástól (P < 0,05). 

 

4.6. 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 

Paraméter Nőivarú utód 

(n = 6.487) 

Hímivarú utód 

(n = 7.367) 

Átlag ± SEM 

Reggeli tejhozam, kg/nap 3,99 ± 0,008b 4,03 ± 0,007a 

Koncentráció, % (g/100 ml) 

Zsír 2,53 ± 0,006 2,52 ± 0,006 

Fehérje 2,93 ± 0,003 2,91 ± 0,003 

Laktóz 4,24 ± 0,004a 4,23 ± 0,004b 

Zsírmentes szárazanyag 8,10 ± 0,004a 8,07 ± 0,004b 

Összes szárazanyag 10,44 ± 0,007 10,41 ± 0,007 

Mennyiség, g/nap 

Zsír 98,26 ± 0,205 98,83 ± 0,197 

Fehérje 115,23 ± 0,236 115,71 ± 0,229 

Laktóz 169,99 ± 0,470 171,46 ± 0,447 

Zsírmentes szárazanyag 322,48 ± 0,756 324,82 ± 0,726 

Összes szárazanyag 413,61 ± 0,870 416,69 ± 0,840 
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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, illetve 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. 

Az év hónapjait januártól (1) decemberig (12) egy-egy számmal jelöltük. 

Ennek alapján kikalkuláltuk a laktációs stádiumnak megfelelő átlagos 

hónapszámot. Ez a paraméter kifejezett éves változást mutatott, és az év átlagos 

hónapjának értéke az áprilisnak megfelelő 4,1, valamint a szeptembert jelentő 

8,9 között változott. A legkisebb értékeket az ellés utáni 2. és 14. hónapban 

kaptuk. A reggeli tejtermelés napi átlagos mennyiségének és az év átlagos 

hónapjának laktációs stádiumtól függő változását a 7.a és 7.b ábrák mutatják. 

 

7. a ábra A reggeli tejtermelés napi átlagos mennyisége (kg) a laktáció 

stádiumának függvényében 
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7. b ábra Az év átlagos hónapja (± szórás) a laktáció stádiumának 

függvényében 

 

A havi átlagos zsírkoncentráció jelentős ingadozást mutatott az ellés utáni 

időszakban (2,0-3,8%). A kezdeti, viszonylag nagy érték (3,0%) az ellés utáni 

4.-5. hónapra mintegy 2,0-2,1%-ra csökkent, miközben a tejtermelés egyre 

inkább nőtt. A laktációs periódus következő szakaszában a zsírtartalom 

százalékos értéke növekedni kezdett, a 11. hónapra elérve a 2,9%-ot, mely érték 

a laktáció 17. hónapjáig változatlan maradt. A 18. hónapot követően a tejzsír 

koncentrációja további emelkedést mutatott, átlagértéke a laktáció végső 

szakaszában 3,3% volt (19. táblázat, 8. ábra). A reggeli tevetej átlagos 

zsírtartalma (g/nap) az előzőekben leírtakhoz képest eltérően alakult. A zsír 

mennyisége a laktáció első 6 hónapjában nem változott jelentősen, majd 

folyamatos növekedést mutatott, a 11. hónapra elérve a laktációs csúcsot (110,5 

g/nap). A továbbiakban (az ellés utáni 15. hónapig) a zsírtartalom jelentősen 

csökkent, de a laktáció végső szakaszában a zsírtermelés ismét növekedni 

kezdett és megközelítette a csúcstermelési szintet (19. táblázat, 8. ábra). 
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8. ábra A reggeli tevetej kémiai összetételének (%, g/100 ml), valamint az 

összetevők napi mennyiségének (g) változása a laktáció stádiumának 

függvényében 
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A fehérje-koncentráció (%) változásának tendenciája hasonló volt a zsíréhoz, 

azzal az eltéréssel, hogy az átlagos fehérje-koncentráció a laktációs periódus 11. 

hónapjától a 17. hónapig folyamatosan csökkent. A fehérje-koncentráció havi 

átlagértékeinek ingadozása a zsírkoncentrációs értékekéhez képest mérsékeltnek 

mutatkozott, a legkisebb (2,7%) és a legnagyobb (˃3,3%) átlagokat az ellés 

utáni 3.-6., valamint 22.-23. hónapokban tapasztaltuk. A reggeli tej napi átlagos 

fehérjetartalma a laktáció első évében gyakorlatilag állandó volt, 106,3 g/nap és 

125,1 g/nap között ingadozott. Csúcsértékét az ellés utáni 8.-9. hónapban érte el, 

majd a 15. hónapig meredeken csökkent és a laktációs periódus további 

részében 100 g/nap alatti szinten maradt (19. táblázat, 8. ábra). 

A havi átlagos laktózkoncentráció 3,6-5,0% között alakult. A legnagyobb 

érték (4,97%) az ellést követő 2. hónapban adódott, mely a későbbiekben 

változó intenzitással ugyan, de folyamatosan csökkent. A csökkenés mértékét a 

6. és a 12.-16. hónapok idején jelentősebbnek, míg a 7. és a 12. hónap között, 

illetve a laktáció késői időszakában jóval mérsékeltebbnek találtuk. A reggeli tej 

napi átlagos laktóztartalmának havi maximuma (214,7 g/nap) az ellést követő 3. 

hónapban jelentkezett, azonban ez az érték a laktációs periódus végére 

hozzávetőleg a felére csökkent. A laktóztermelés ellés utáni változása hasonlóan 

alakult, mint a tejhozamé, azzal a különbséggel, hogy a laktózmennyiség jóval 

meredekebb csökkenést mutatott (19. táblázat, 8. ábra). 

A zsírmentes szárazanyag-koncentráció havi átlagértékei összességében 

csökkenő tendenciát mutattak. A legnagyobb értéket (9,1%) az ellés utáni 1., 

míg a legkisebbet (7,5%) az ellés utáni 18. hónapban találtuk. Megállapítható, 

hogy a zsírmentes szárazanyag-százalék változását alapvetően a fehérje-

koncentráció alakulása határozta meg. Említést érdemel, hogy a zsírmentes 

szárazanyag-koncentrációban az ellést követő 6.-11. hónapok között, valamint a 

laktáció késői szakaszában (a 18. hónap után) némi növekedés volt 

megfigyelhető. A reggeli tevetej napi átlagos zsírmentes szárazanyag-tartalma 

az ellés utáni 3. hónap körül érte el maximumát (380 g/nap), majd a laktációs 

periódus hátralévő részében fokozatosan csökkent. A zsírmentes szárazanyag 
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mennyisége tendenciájában hasonlóan alakult, mint a tejhozamé (19. táblázat, 

8. ábra). 

Az összes szárazanyag-koncentráció az ellést követő 1. hónapban volt a 

legnagyobb (11,9%), azután meredek csökkenést figyeltünk meg, és a 

minimumértéket (10,0%) a maximális volumenű tejtermelés időszakában 

tapasztaltuk. A 6.-tól a 11. hónapig a mért értékek fokozatosan növekedtek, 

majd a 17. hónapig ismét csökkenés következett, végül a laktáció késői 

szakaszában megint nőtt a tevetej átlagos szárazanyag-koncentrációja. A vázolt 

folyamatok eredményeként, a laktációs periódus korai, középső és késői 

szakaszában észleltük a legnagyobb százalékos értékeket. A reggeli tevetej napi 

átlagos összes szárazanyag-tartalmának havi maximuma (467 g/nap) az ellést 

követő 3. hónapban jelentkezett. Ez a szint a 9. hónapig gyakorlatilag 

fennmaradt, a 12. és a 15. hónap között viszont meredek csökkenés következett 

be. Az ellés utáni 15. hónapot követően a csökkenés üteme lassult, és az összes 

szárazanyag-tartalom ekkorra a maximális mennyiségnek kb. 2/3-ára esett 

vissza (19. táblázat, 8. ábra). 

 

4.7. Szezonhatás, havi változások 

 

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

függött a hónaptól. Mint korábban említettem, 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 november jegyeztük fel (4,23 ± 0,02 kg/nap). Az év 

második felében a tejmennyiség alakulásában nem volt felfedezhető semmiféle 

szabályszerűség. A reggeli tevetej termelés napi átlagos mennyiségének havi 

ingadozása ennek ellenére mérsékelt volt, ugyanis a legkisebb és legnagyobb 

átlagérték közötti különbség nem érte el a 9%-ot. A reggeli tejtermelés napi 
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átlagos mennyiségének és az ellés utáni napok átlagának hónaponkénti 

alakulását a 9. ábra mutatja. 

 

 

9. ábra A reggeli tevetej termelés napi átlagos mennyisége és az ellés utáni 

napok átlaga (±szórás) az év hónapjai szerint 

 

A reggel fejt tevetej átlagos zsír-, fehérje-, zsírmentes szárazanyag- és összes 

szárazanyag-koncentrációjának (%) havi változása egyaránt jellegzetes 

szezonális ingadozást mutatott (10. ábra). A maximumértékek télen (december-

január), a minimumok pedig nyáron (június-július) jelentkeztek. 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%; 9,8-11,3% (10. ábra, 20. táblázat). 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%). 
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A 10. ábra és a 20. táblázat tanúsága szerint, a reggeli tevetej napi átlagos 

zsír-, fehérje-, zsírmentes szárazanyag- és összes szárazanyag-tartalmának 

(g/nap) havonkénti alakulása, pontosabban az e tekintetben megfigyelhető 

változások tendenciája meglehetősen hasonló volt. Megjegyzendő, hogy a 

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

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

egymástól statisztikailag. 

A laktózkoncentráció alakulásában is észleltünk szezonális változásokat. A 

legkisebb, 4,1% körüli havi átlagértékeket ősszel (szeptemberben és 

októberben) figyeltük meg, az év vége felé közeledve viszont némi növekedés 

mutatkozott. Mindazonáltal a laktózkoncentráció szezonális ingadozásának 

mértéke (5,5%) jóval kisebb volt, mint a többi vizsgált összetevőé (9,5-28,7%). 

Ennek eredményeként a reggeli tevetej átlagos laktóztartalma éves szinten 

meglehetősen állandó, 165-175 g/nap körüli volt, kivételt csupán a szeptember 

és a november jelentett, az ekkor észlelt két csúcs minden bizonnyal a 

megnövekedett tejhozammal volt összefüggésben (9. és 10. ábra). 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



109 

 

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

összetevők mennyiségének (g/nap) havi változása  
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4.8. Az év hatása 

 

Az év hatásának vizsgálatakor a többször ellett emirátusi, emirátusi-

keresztezett, szaúdi és szaúdi-keresztezett dromedárok egyedi mintáit 

elemeztük. Amint azt a 13. táblázat szemlélteti, 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 reggeli 

átlagos tejhozam (kg/nap) és a kémiai összetétel (%) évek szerinti változását a 

11. ábra szemlélteti. 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 (11. ábra, 

21. táblázat). 

 

 

 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



112 

11. ábra Az év hatása a reggeli tevetej hozamára és kémiai összetételére  

[a–d Az eltérő betűkkel jelölt oszlopok szignifikánsan különböznek egymástól  

(P < 0,05)] 
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21. táblázat A reggeli tevetej hozam és a fő kémiai összetevők napi 

mennyiségének vizsgálati évek szerinti alakulása 

 

Év 

Reggeli 

tejhozam 

(kg/nap) 

Zsír Fehérje Laktóz Zsírmentes 

szárazanyag 

Összes 

szárazanyag 

mennyisége (g/nap) (n=12.160) 

2009 4,03 94,18 109,50 168,28 315,69 405,07 

2010 4,01 101,96 115,50 175,53 329,40 425,73 

2011 3,87 98,23 114,85 163,53 314,29 404,31 

2012 4,33 107,6 129,42 187,61 357,53 455,98 

2013 3,90 91,82 113,45 162,15 311,46 394,47 
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5. ÉRTÉKELÉS 

 

Tudomásom szerint értekezésem a dromedárok tejének főbb kémiai 

összetételével kapcsolatban született eddigi legátfogóbb tudományos mű. 

Vizsgálati mintáink száma nagy valószínűséggel meghaladta a nemzetközi 

szakirodalomban napjainkig értékelt adatok teljes mennyiségét. Fontos 

megjegyezni, hogy a korábbi vizsgálatokat extenzív, fél-extenzív, vagy kísérleti 

körülmények között tartott dromedárok tején végezték. Úgy vélem, munkám 

megbízhatósága abból adódik, hogy a jelentős számú vizsgálati minta mellett a 

kísérleti körülményeket is szabályoztuk. Az állatokat monodiétásan 

takarmányoztuk, egészségügyi állapotukat a telep munkatársai folyamatosan 

ellenőrizték. Az 5 éven keresztül végzett vizsgálatok során szabványos 

mintagyűjtési módszereket alkalmaztunk, valamint a főbb tejösszetevők 

laboratóriumi meghatározását is szigorúan kontrolláltuk. Továbbá a speciális 

tartási, valamint az egyéb körülményeknek (pl. állandó takarmányozás az év 

bármely időszakában, hosszú laktációs periódus, valamint a több fajtába/típusba 

tartozó tevék egyidejű jelenléte) köszönhetően olyan megállapításokat tehettem, 

melyekre korábban nem volt lehetőség. Úgy gondolom, hogy a disszertáció 

eredményei ténylegesen leírják dromedárok esetében a tejtermeléssel 

kapcsolatos élettani folyamatokat, valamint a genetikai és a nem-genetikai 

tényezők tejösszetételre gyakorolt valódi hatását. Doktori értekezésem 

mindemellett rávilágít korábbi, e témával foglalkozó vizsgálatok 

ellentmondásos eredményeire is. 

A főbb tejösszetevők átlagos koncentrációját lényegesen alacsonyabbnak 

találtuk a Konuspayeva és mtsai (2009), valamint Al Haj és Al Kanhal (2010) 

által közöltekhez képest. Al-Saiady és mtsai (2012), illetve Musaad és mtsai 

(2013) eredményei viszont jóval közelebb állnak az általunk mért értékekhez, 

ugyanakkor e szerzők nem adták meg, hogy vizsgálati mintáik a reggeli vagy a 

délutáni (esti) fejésből származtak-e. Aljumaah és mtsai (2012) esti fejés során 
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gyűjtött mintákat vizsgáltak, és nagyobb értékeket közöltek a mi reggeli 

fejésből származó adatainknál. Nagy és mtsai (2013b) kimutatták, hogy a reggel 

és az este fejt tevetej szárazanyag-koncentrációja jelentősen eltérő (a zsír és az 

összes szárazanyag alacsonyabb, míg a laktóz és a zsírmentes szárazanyag 

szintje magasabb a reggeli mintákban). 

A jelen munka és a korábbi közlemények átlagértékei közötti különbségek 

hátterében számos tényező állhat, mint pl. a mintaszámok, a környezeti és 

fiziológiai körülmények, ill. a mintavételi és laboratóriumi vizsgálati 

módszertan eltérései. Nem kis problémát jelent, hogy a korábbi munkák szerzői 

általában nem mutatták be kellő részletességgel a vizsgálati körülményeket 

(Elamin és Wilcox, 1992; Guliye és mtsai, 2000; Al-Sultan és Mohammed, 

2007; Ahmad és mtsai, 2012), így az összehasonlítás vagy egyáltalán nem 

lehetséges, vagy pedig félrevezető. Az eltérő csoportosítási megoldások (pl. 

laktáció stádiuma), tartási és takarmányozási körülmények, valamint analitikai 

módszerek alkalmazásából az következik, hogy sok esetben még a megfelelően 

részletes publikációk adatainak összehasonlítása is nehézségekbe ütközik. 

A várakozásoknak megfelelően, a tejösszetevők koncentrációja – kivéve a 

laktózé – és a tejmennyiség közötti korreláció szignifikánsan negatív volt, de a 

korrelációs együttható értékei azt mutatták, hogy a kapcsolat meglehetősen 

összetett. A tevetej szárazanyag-tartalmának százalékos növekedése vagy 

csökkenése nem kizárólag a hígító hatás következménye volt. A tejösszetevők 

között többnyire szoros kapcsolatot figyeltünk meg, ugyanakkor Musaad és 

mtsai (2013) eredményeivel ellentétben a zsír- és a laktózkoncentráció között 

negatív összefüggést találtunk. 

A beduinok már régóta tudják, hogy az egyszer ellett dromedárok teje a 

többször ellettekéhez képest jóval édesebb. A megfigyelés hátterében 

feltehetően az eltérő kémiai összetétel áll. Az egyszer ellett dromedárokból 

származó tejminták csekély száma és egyenlőtlen eloszlása ellenére 

eredményeink megerősítették a nomád népek gyakorlati megfigyelését. Az első 
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ellésű állatok tejében az összes vizsgált összetevő koncentrációja meghaladta a 

többször ellett dromedárok tejének vonatkozó értékeit, ugyanakkor az első 

ellésű állatok kisebb tejtermelése miatt a tejösszetevők összmennyisége 

kevesebb volt. 

Némiképp meglepő módon, a korábbi tudományos munkák egyike sem talált 

ennyire egyértelmű különbséget az egyszer és a többször ellett állatok teje 

között. Aljumaah és mtsai (2012) kimutatták, hogy a legnagyobb átlagos 

fehérje-, laktóz- és zsírmentes szárazanyag-szintek az első laktáció alkalmával 

jelentkeznek, viszont a 4. laktációtól kezdődően az értékek csökkenést mutattak. 

A tevetej zsír koncentrációja azonban a növekvő ellésszám ellenére sem 

változott. Bakheit és mtsai (2008), valamint Ahmad és mtsai (2012) a 

legnagyobb fehérjetartalmat szintén az egyszer ellett dromedárok tejében 

mérték, miközben az ellésszám nem volt hatással a tejzsír-tartalomra. A laktóz-, 

a zsírmentes szárazanyag-, az összes szárazanyag- és a hamutartalom alakulását 

a növekvő ellésszám nem befolyásolta egyértelműen és tendenciózusan. Zeleke 

(2007) viszont azt állapította meg, hogy a tejösszetevők csúcsértékei a 3. 

laktációban jelentkeznek, a későbbi laktációk során pedig csökkenést tapasztalt. 

Voltak olyan szerzők is, akik az egyszer, valamint a többször ellett 

dromedároknál nem találtak különbséget a főbb tejalkotókat illetően (Guliye és 

mtsai, 2000; Al-Sultan és Mohammed, 2007; Musaad és mtsai, 2013). 

Jelen munkánk megerősítette egyes szerzők ama korábbi megfigyeléseit, 

miszerint Szaúd-Arábiában szignifikáns különbségek mutatkoznak bizonyos 

dromedárfajták tejösszetételében (Mehaia és mtsai, 1995; Gaili és mtsai, 2000; 

Aljumaah és mtsai, 2012). Mindazonáltal nehéz általános érvényű 

következtetéseket levonni, mert a különböző vizsgálatok eltérő 

fajtákba/típusokba tartozó dromedárokat hasonlítottak össze, és az eredmények 

még azonos fajtán (pl. Majaheim) belül sem voltak egyértelműek. Bár 

vizsgálataink során a hét fajtába/típusba sorolható tevék tejösszetételében 

jelentős különbségeket tapasztaltunk, ezek az eltérések – különösen a fehérje-, a 
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zsírmentes szárazanyag- és az összes szárazanyag-szintek – nem voltak 

egyöntetűek és biológiai értelemben jelentősek. Ugyanakkor az átlagos zsír- és 

laktóz-koncentrációk az egyes fajták/típusok tejében jelentős eltéréseket 

mutattak. A pakisztáni dromedárok teje nagy zsír- és kis laktóztartalmú, míg a 

szaúdi-keresztezett állatok teje kis zsír- és nagy tejcukor-koncentrációjú volt. 

Elképzelhető, hogy a tejösszetételi eltérések nemcsak a fajták közötti 

különbségeből adódtak, hanem egyéb tényezők (pl. a laktáció stádiuma) is 

szerepet játszhattak az értékek alakulásában, ugyanis pl. a pakisztáni 

dromedárok ellés utáni napjaink száma (PPN) átlagban 496 volt, míg a szaúdi-

keresztezett dromedároké 249. 

Általánosságban elmondható, hogy a kétségkívül észlelhető különbségek 

ellenére egyik fajtának sem volt egyértelműen kedvezőbb a tejösszetétele a 

többiéhez képest. A vizsgálatainkba bevont fajták/típusok tejösszetételében 

mutatkozó viszonylag kis eltérések azzal magyarázhatók, hogy jóllehet a 

különféle dromedár fajtákat/típusokat jelentős fenotípusos variancia jellemzi 

(Abdallah és Faye, 2012), ezek genetikailag mégis nagyon közel állnak 

egymáshoz (Al-Swailem és mtsai, 2007; Mahrous és mtsai, 2011). 

Eredményeink azokat a korábbi megállapításokat is megerősítették, melyek 

szerint a különböző fajták/típusok termelési képességében esetenként jelentős 

eltérések tapasztalhatók (Ismail és Al Mutairi, 1998; Gaili és mtsai, 2000). 

Vizsgálati körülményeink között a fekete, a pakisztáni és az emirátusi-

keresztezett fajták bizonyultak a legjobb, míg a szaúdi és a szudáni dromedárok 

a leggyengébb tejtermelőknek. A tejtermelő képesség és az állat küllemi 

jellemzői között kapcsolat lehet, mert a nagy termelésű fajták/típusok nagyobb 

testmérettel, testtömeggel és tejmiriggyel rendelkeztek, mint a szerényebb 

termelési képességgel bíró fajták/típusok (Abdallah és Faye, 2012; Nagy és 

Juhász, 2016). 

Elsőként találtam kapcsolatot a teveutód neme és a tejtermelés volumene, ill. 

a tejösszetétel között. Musaad és mtsai (2013) korábban már elemezték a 
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vemhesség hosszának, az utód születéskori testsúlyának és a felnőtt egyed 

testsúlyának tejösszetételre gyakorolt hatását, de egyik esetben sem sikerült 

összefüggést kimutatniuk. Eredményeink azt mutatták, hogy a hímivarú utódot 

nevelő dromedár tevék több tejet termeltek, mint nőivarú utódot ellett társaik. A 

statisztikailag szignifikáns különbség ellenére a tejmennyiségben mutatkozó 

különbség meglehetősen kicsi volt, ugyanis a hímivarú utóddal rendelkező 

dromedárok az 500 napos laktációs periódus alatt csak kb. 35 kg-mal termeltek 

több tejet, mint a nőivarú utódot nevelők. Ugyanakkor viszont a laktóz és a 

zsírmentes szárazanyag koncentrációja valamennyivel nagyobb volt a nőivarú 

utódot ellett dromedárok tejében. A tevetej egyéb kémiai összetevőit nem 

befolyásolta jelentősen az utód neme. 

Az utód nemének tejtermelést és tejösszetételt befolyásoló hatását számos faj 

esetében kimutatták. Például a holstein-fríz tehenek több tejet termelnek, ha 

nem hímivarú, hanem nőnemű utódot ellenek. Ezzel szemben az ibériai 

gímszarvas tej- és tejfehérje-termelése nagyobb, ha az állat hímnemű utódot 

nevel (Hinde és mtsai, 2014). Egyes feltételezések szerint a tejszintézist az utód 

már intrauterálisan, a vemhesség ideje alatt, a tejmirigy fejlődésére gyakorolt 

hatáson keresztül befolyásolhatja, mások szerint az utód nemtől függően eltérő 

szopási viselkedéssel rendelkezik. Hinde és mtsai (2014) az előbbi feltételezést 

látják bizonyítottnak, amely szerint a nőivarú utód a méhen belül hosszútávú 

élettani hatást fejt ki a holstein-fríz tehén tejmirigyének fejlődésére és későbbi 

tejtermelésére. Ezzel szemben mi inkább az utóbbi hipotézissel tudjuk 

magyarázni az eredményeinket. A dromedárok hímivarú utódai a nőivarú 

utódokhoz képest kb. 3-4%-kal nagyobb testtömeggel jönnek a világra (Nagy és 

Juhász, nem publikált adatok). Valószínű, hogy a nagyobb testsúlyú hímivarú 

utódok több alkalommal és több tejet szopnak, ezzel a tőgyet gyakrabban 

stimulálják, és így a tejmennyiség növekszik. 

A legtöbb szerző egyetért abban, hogy tevék esetében a laktáció stádiuma 

befolyásolja a tejösszetételt, és az összes szárazanyag-tartalom maximumértéke 
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a laktációs periódus elején mérhető (Zeleke, 2007; Konuspayeva és mtsai, 2010; 

Aljumaah és mtsai, 2012; Al-Saiady és mtsai, 2012; Musaad és mtsai, 2013). A 

laktáció későbbi szakaszaiban megfigyelhető változások tendenciája azonban 

nem ennyire egyértelmű. Zeleke (2007) növekvő zsír- és fehérjetartalomról 

számolt be a laktáció 9. hónapját követően. Aljumaah és mtsai (2012), valamint 

Musaad és mtsai (2013) tejzsírra vonatkozóan megerősítették a fenti 

megállapítást, ugyanakkor a fehérje- és a laktóztartalom folyamatos csökkenését 

tapasztalták a laktáció során. Ezzel szemben Al-Saiady és mtsai (2012) a 

laktáció végéhez közeledve csökkenő zsír- és növekvő fehérje-koncentrációkat 

mértek. Guliye és mtsai (2000) viszont nem tudták igazolni a laktációs stádium 

tevetej-összetételre gyakorolt hatását. 

Eredményeink megerősítik azokat a korábbi szakirodalmi közléseket, 

melyek szerint a tejhozam és az összetétel nagymértékben függ a laktáció 

stádiumától. A tevetej összetétel változásának általunk tapasztalt tendenciái 

azonban jelentősen eltértek a más szerzők által közöltektől, ami több okra 

vezethető vissza. Mi egyrészt lényegesen több mintát vettünk, másrészt eltérő 

módon definiáltuk a laktáció stádiumát és hosszát. Más kutatók kb. 300 napon 

keresztül követték nyomon a tejösszetétel alakulását, így a laktáció késői 

szakaszán a 200. nap utáni időszakot értették. Mivel a dromedárok laktációja 

intenzív tartási körülmények között rendkívül hosszúra nyúlhat (Nagy és mtsai, 

2013b), mi több mint 700 napig (23 hónap) követtük nyomon a tejösszetételt 

érintő változásokat. A hosszú laktációs periódus alatti monodiétás 

takarmányozás tette lehetővé, hogy az ellést követő, ill. a szezonális 

változásokat a takarmányozás befolyásoló hatását kizárva vizsgáljuk. Minthogy 

az ellés után eltelt hónapok és az év hónapjainak erős interakcióját mutattuk ki, 

a két tényező hatását nem tudtuk elkülöníteni egymástól az alkalmazott 

statisztikai modellben. Emiatt azt feltételezzük, hogy a tevetej összetevők 

mennyiségének laktáció alatti alakulása nemcsak a laktációs napok tőgy 
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alveoláris sejtjeire kifejtett hatását tükrözi, hanem a szezonális környezeti 

és/vagy endogén tényezőkkel kapcsolatos változásokat is. 

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 (19. táblázat, 8. ábra). 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, illetve egy évvel később, a 18.-23. hónapok között 

azonban átmeneti növekedést mutatott. Az említett átmeneti növekedési 

szakaszok szinkronizált időzítése (12 hónapos eltérés), hasonló hosszuk (5-6 

hónap) és tejhozam-csökkenéssel való párosulásuk azt sugallja, hogy az 

ideiglenes koncentráció-növekedés részben a tejmirigy szezonális működésének 

köszönhető (Casey és Plaut, 2012). A tejmirigy zsír-, fehérje- és laktóztermelő 

képessége az ellést követően eltérő módon alakult. A laktóz mennyisége a 

tejtermeléssel párhuzamosan változott, 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. 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. Amikor meghatározzuk a dromedárok laktációs 

periódusának hosszát, ill. döntünk a szárazra állításról, érdemes ezeket az 

említett jelenségeket figyelembe venni. 

Eredményeinkből egyértelműen látszik, hogy az év hónapja (szezon) erősen 

befolyásolja a dromedárok tejének összetételét. Bár a szezonhatást illetően 

nagyjából egyetértés van a szakmában, az irodalmi adatok helyenként mégis 

ellentmondásosak. Több szerző is növekvő zsír-, fehérje- és összes szárazanyag-

tartalomról, valamint csökkenő laktózszintről számolt be a tél folyamán 

(novembertől februárig) a nyári hónapokhoz viszonyítva (Zeleke, 2007; 
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Haddadin és mtsai, 2008). Shuiep és mtsai (2008) az említett eredményeket 

részben megerősítették, ugyanis télen növekvő zsír- és összes szárazanyag-

értékeket mértek, ugyanakkor vizsgálataik során a fehérje- és a laktóztartalom 

szezonális változása ezzel ellentétes tendenciát mutatott. Musaad és mtsai 

(2013) januárban és februárban maximális zsír-, fehérje- és laktóz-koncentrációt 

tapasztaltak, míg nyáron az említett összetevők minimumértékeit mérték. 

Ahmad és mtsai (2012) ezzel szemben a legnagyobb zsír-, fehérje- és összes 

szárazanyag-tartalmat a forró, száraz nyári és az esős szezon idején, 

(augusztustól októberig) mérték. Doktori értekezésem eredményei azt 

bizonyítják, hogy a főbb tejösszetevők átlagos koncentrációja szabályos 

szezonális változást mutat: a legkisebb értékek a nyári, a legnagyobbak pedig a 

téli hónapokban tapasztalhatók. Heck és mtsai (2009) tehéntej összetételével 

kapcsolatban hasonló éves változásról számoltak be, azaz a zsír-, a fehérje- és a 

laktóz-koncentráció a téli hónapokban volt a legnagyobb. Ugyanakkor arra a 

következtetésre jutottak, hogy a változó tejösszetétel hátterében a Hollandiában 

alkalmazott eltérő téli és nyári takarmányozás állhat. Ezzel szemben esetünkben 

bizonyosan nem a takarmányozás állt a tejösszetétel szezonális változásának 

hátterében, mert egész évben állandó, monodiétás takarmányozást 

alkalmaztunk. A szezonális változásokat más tényezők okozhatták. Például az, 

hogy a dromedároknak jól meghatározott tenyészszezonjuk van. Az ellések 

többsége (70%) a decembertől márciusig tartó időszakban történik. A frissen 

ellett tevék fejésének kezdete főként a késő téli és a tavaszi időszakra 

összpontosul. Ezt jól mutatja az átlagos ellés utáni napok (PPN) májusig 

csökkenő száma (9. ábra). 

A külső környezeti tényezőkkel kapcsolatban megállapítható, hogy a Közép-

Európában uralkodó (N45°) kontinentális éghajlati viszonyokhoz képest a 

Közel-Keleten (N25°) mérsékeltebbek a szezonális környezeti változások. A 

nyár és a tél napsütéses időszakainak napi különbsége mindössze 3 óra, míg a 

napi átlagos középhőmérsékletek különbsége csak 20-25°C (Nagy és Juhász, 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2018.002



 

122 

2012). Ezzel szemben Magyarországon a napsütéses órák száma napi 9 órával, a 

napi átlaghőmérséklet pedig 40-45°C-kal tér el szezonálisan. Ennek ellenére, a 

tevetej zsír- és fehérje-tartalmának éves változását nagyobb mértékűnek találtuk 

annál, mint amit egyes szerzők jóval északibb szélességi fokokon termelt 

tehéntejre vonatkozóan közöltek. Mindent figyelembe véve azt feltételezzük, 

hogy a tevetej kémiai összetételének szezonális változása a belső biológiai óra 

által létrehozott endogén éves ciklust tükrözi, amelynek ritmusát a külső 

környezeti tényezők csak módosíthatják (Casey és Plaut, 2012; Suárez-Trujillo 

és Casey, 2016). Ezt a feltételezést támasztja alá El Allali és mtsainak (2013) a 

közelmúltban megjelent közleménye. A szerzők a fény és a környezeti 

hőmérséklet befolyásoló szerepét vizsgálták a testhőmérséklet napi változására, 

és tevékben bizonyították a biológiai óra, ill. az endogén napi biológiai ritmus 

létezését. Egyre több bizonyíték van arra is, hogy központi és perifériás 

(tejmirigy) biológiai órák szabályozzák a tőgy alveoláris sejtjeinek napi és 

szezonális génexpresszióját, és ezáltal a tejszintézis folyamatát (Casey és Plaut, 

2012; Suárez- Trujillo és Casey, 2016). A fotoperiódus tejmennyiségre 

gyakorolt pozitív hatását Dahl és mtsai (2012) bizonyították, ugyanakkor a 

tejösszetétel éves változása és a fotoperiódus, ill. az endogén ritmus közötti 

kapcsolatot alátámasztó irodalmi adatok meglehetősen hiányosak. A kétévnyi 

hosszúságú laktációs periódussal rendelkező dromedárok ezért egyedülálló 

modellként szolgálhatnak az endogén ritmusok és a környezeti tényezők 

tejtermelést befolyásoló hatásainak vizsgálatára. 

Vizsgálataink során évenkénti (évek közötti) változásokat is észleltünk a 

tevetej főbb kémiai összetevőinek alakulásában. A vizsgálati időszak középső 

éveiben mért értékek nagyobbak voltak, mint az első és az utolsó éviek. 

Hasonló megfigyelések a tehéntejjel kapcsolatban is rendelkezésre állnak, és 

magyarázatul jellemzően az eltérő tenyésztési, szaporítási, takarmányozási, ill. 

tartási körülményeket (pl. fejési gyakoriságot) hozzák fel az illetékes szerzők 

(Heck és mtsai, 2009; Kukovics és mtsai, 2009; Chen és mtsai, 2014). 
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Konuspayeva és mtsai (2009) a tevetej összetételére vonatkozó irodalmi adatok 

elemzésekor különbségeket tapasztaltak a publikációs évek alapján kialakított 

csoportok között, az eltéréseket azonban a laboratóriumi vizsgálati módszerek 

különbözőségével magyarázták. Feltételezzük, hogy vizsgálati körülményeink 

(állandó tartási körülmények) mellett a tevetej összetételének éves változása az 

egyes környezeti tényezők (pl. léghőmérséklet, mikroklíma stb.) éves intenzitás-

változásából is adódhatott. Ennek alátámasztására megnéztük az egyik dubaji 

meteorológiai állomás publikus időjárási adatait, és elemeztük a napi  

maximum-, minimum- és átlaghőmérsékleti értékek alakulását (URL9). Azt 

tapasztaltuk, hogy az említett időjárási paraméterek mért értékei évenként 

jelentős mértékben változtak. Érdekességképpen megemlítem, hogy a 

hőmérsékleti átlagértékek vizsgálatunk első és utolsó évében alacsonyabbak 

voltak, mint a mintavételi periódus középső három évében. A PhD doktori 

munkámnak nem volt része a meteorológiai tényezők és a tejösszetevők 

kapcsolatának kritikus elemzése. Ez a megfigyelés még nem elégséges egy ok–

okozati összefüggés megállapításához, ugyanakkor a jövőben érdemes lenne a 

klimatikus viszonyok és a tejösszetétel kapcsolatát is vizsgálni. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Kutatómunkánkat a világ első integrált, nagyüzemi tevetej-termelő és 

-feldolgozó vállalatának, a dubaji székhelyű Emirates Industry for Camel Milk 

& Products (EICMP) cégnek a telephelyén végeztük. A vizsgálataink közel 5 

éves időtartama alatt (2009. május – 2013. december) összegyűjtött és elemzett 

minták száma (963 mintavételi napon 18.158 db egyedi minta vételére került 

sor) meghaladta a nemzetközi szakirodalomban korábban közölt 

tanulmányokban szereplő minták összesített számát. A tevetej kémiai 

összetételének meghatározása állandó, monodiétás takarmányozás 

biztosításával, szabályozott vizsgálati körülmények, valamint szabványos 

mintavételi és vizsgálati módszerek alkalmazása mellett történt. A minták 

gyűjtését kizárólag a reggeli fejések alkalmával végeztük. A tevetej 

összetételével foglalkozó korábbi publikációk gyakorta ellentmondásos adatokat 

és megállapításokat közöltek. Eredményeink és az irodalmi adatok eltéréseinek 

hátterében számos tényező állhat, pl. a mintaszámok, a környezeti és fiziológiai 

körülmények, ill. a mintavételi és laboratóriumi vizsgálati módszertan 

különbözősége stb. 

Kutatómunkánkkal célunk volt az ellések számának, a fajtának/típusnak, az 

utód nemének, a laktáció stádiumának (ellés utáni hónapok), a szezonnak (az év 

hónapjai), valamint az éveknek a tevetej mennyiségére, ill. tejösszetételre 

gyakorolt hatásának elemzése. Az adatok értékelését az R statisztikai program 

használata során Student féle t-próbával, varianciaanalízissel, variancia-

kovarancia elemzéssel, valamint lineáris kevert modellek segítségével végeztük. 

A minták egyenlőtlen eloszlása miatt a különböző tényezők hatását eltérő, 

kisebb adathalmazokon teszteltük. A tejhozam és az összetétel közötti 

kapcsolatot, valamint a linearitást a Pearson- féle korrelációs együttható 

meghatározásával értékeltük. 
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A tevetej összetevőinek koncentrációja – kivéve a laktózé – és a 

tejmennyiség közötti korreláció szignifikánsan negatív volt, de a korrelációs 

együttható értékei azt mutatták, hogy a kapcsolat meglehetősen összetett. A tej 

szárazanyag-tartalmának százalékos növekedése vagy csökkenése nem 

kizárólag a hígító hatás következménye volt. A tejösszetevők között többnyire 

szoros kapcsolat mutatkozott, a zsír- és a laktózkoncentráció között negatív 

összefüggést találtunk. 

Az ellésszám hatása. Eredményeinkkel alátámasztottuk a nomád népek ama 

gyakorlati megfigyelését, hogy az egyszer ellet dromedárok teje édesebb ízű, 

mint többször ellett társaik teje. A fő kémiai összetevők koncentrációja 

jelentősen nagyobb az egyszer ellett tevék esetében (P˂ 0,001). Az először ellett 

dromedárok tejének átlagos zsír, fehérje, laktóz, zsírmentes szárazanyag és 

összes szárazanyag tartalma 2,86 %, 3,14 %, 4,53 %, 8,54 % és 11,1 % volt. 

Ezzel szemben a többet ellet tevék tejének összetétele a következő volt (a 

paraméterek azonos sorrendjében): 2,57 %, 2,95 %, 4,19 %, 8,07 % és 10,44 % 

(15. táblázat). Ugyanakkor viszont az egyszer ellett állatok tejében a zsír, a 

fehérje, a laktóz, a zsírmentes szárazanyag és az összes szárazanyag 

összmennyisége (g) kevesebb volt, mint a többször ellett tevék tejében. 

Fajtahatás. Jelen munkánkkal megerősítettük egyes korábbi tanulmányok 

eredményeit, melyek szerint a különböző tevefajták tejösszetétele 

szignifikánsan eltérő lehet. A fajta hatását két részadatbázison elemeztük és 

bizonyítottuk. Mindkét esetben hasonló eredményt kaptunk. A 2013-as volt az 

egyetlen év, amikor mind a hét vizsgált fajta/típus előfordult. A fajták közötti 

tejösszetételbeli különbségek 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. Az egyes 

fajták/típusok eltérését a 6. ábra részletezi. Ezzel szemben a zsír és a laktóz 

koncentrációja az egyes fajtáknál/típusoknál kifejezetten különbözött, a 

különbség mértéke 13,2-18,2% között változott. A legnagyobb átlagos zsír- 
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(>2,8%), illetve a legkisebb átlagos laktóz koncentrációt (˂3,7%) a pakisztáni 

tevék mintáiban mértük. Ezzel szemben a legkisebb zsír- (˂2,4%) és a 

legnagyobb laktóz koncentráció (>4,2%) a szaúdi-keresztezett fajtába/típusba 

tartozó állatok tejét jellemezte. A főbb tejalkotók mennyisége (g) a 

tejtermeléssel párhuzamosan változott, azaz a legnagyobb, ill. a legkisebb 

átlagos tejzsír-, fehérje-, laktóz-, zsírmentes szárazanyag- és összes 

szárazanyag-tartalom (g) a nagy (emirátusi-keresztezett, fekete, pakisztáni), ill. 

a kis (szaúdi, szudáni) tejtermelő képességű fajta/típusoknál volt megfigyelhető. 

A fajta mellett az év hónapjai is szignifikánsan befolyásolták a tevetej 

összetételét. A fajták között tapasztalt szignifikáns különbség ellenére egyik 

fajtának sem volt kimagaslóan jobb a tejminősége a többiéhez képest. 

Az utód nemének hatása. Értekezésemben elsőként írtam le, hogy a teveutód 

neme is szignifikánsan befolyásolja a tejtermelést, valamint a tejösszetevők 

némelyikét. 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, 18. táblázat). 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%). Az adatok értékelése során megállapítottuk, hogy a zsír-, a fehérje-, 

valamint az összes szárazanyag-értékek nem különböztek egymástól (P ˃ 0,05), 

illetve a tejösszetevők mennyiségét (g) sem befolyásolta szignifikánsan az utód 

neme. Ezek a különbségek azonban biológiai (gyakorlati) szempontból nem 

jelentősek, ugyanis a hímivarú teveutódot nevelő anyateve 500 napos laktációja 

során csak kb. 35 kg-mal termelt több tejet, mint a nőivarú utódot nevelő. 

A laktáció stádiumának hatása. Megerősítettük azokat a korábbi 

eredményeket, melyek szerint a laktáció stádiuma szignifikánsan befolyásolja a 

tevetej összetételét (P ˂ 0,001). A tejösszetétel változását a dromedárok 

rendkívül hosszúra nyúló laktációjának köszönhetőn több mint 700 napig 
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követtük nyomon. A laktáció stádiuma és a szezon között szignifikáns  

(P ˂ 0,001) interakciót tapasztaltunk, ezért e 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 folyamatos csökkenést mutatott (7.a ábra). A havi átlagos 

zsírkoncentráció jelentős ingadozott az ellés utáni időszakban (2,0-3,8%), a 

kezdeti, viszonylag nagy érték (3,0%) az ellés utáni 4.-5. hónapra mintegy 2,0-

2,1%-ra csökkent. A laktációs periódus következő szakaszában a zsírtartalom 

százalékos értéke növekedni kezdett, átlagértéke a laktáció végső szakaszában 

3,3% volt. A reggeli tevetej átlagos zsírtartalma (g/nap) a laktáció első 6 

hónapjában nem változott jelentősen, majd a későbbiek során folyamatos 

növekedést mutatott (110,5 g/nap). Fehérje-koncentráció esetében a legkisebb 

(2,7%) és a legnagyobb (˃3,3%) átlagokat az ellés utáni 3.-6., valamint 22.-23. 

hónapokban tapasztaltuk, az átlagos fehérje-koncentráció a laktációs periódus 

11. hónapjától a 17. hónapig folyamatosan csökkenést mutatott. A reggeli 

tevetej napi átlagos fehérjetartalma a laktáció első évében gyakorlatilag állandó 

volt, 106,3 g/nap és 125,1 g/nap között ingadozott. A havi átlagos laktóz 

koncentráció 3,6-5,0% között alakult. A legnagyobb érték (4,97%) az ellést 

követő 2. hónapban adódott, mely a későbbiekben változó intenzitással ugyan, 

de folyamatosan csökkent. A reggeli tevetej napi átlagos laktóztartalmának havi 

maximuma (214,7 g/nap) az ellést követő 3. hónapban jelentkezett. A 

zsírmentes szárazanyag-koncentráció havi átlagértékei összességében csökkenő 

tendenciát mutattak. A legnagyobb értéket (9,1%) az ellés utáni 1., míg a 

legkisebbet (7,5%) az ellés utáni 18. hónapban találtuk. A reggeli tevetej napi 

átlagos zsírmentes szárazanyag-tartalma az ellés utáni 3. hónap körül érte el 

maximumát (380 g/nap), majd a laktációs periódus hátralévő részében 

fokozatosan csökkent. Az összes szárazanyag-koncentráció az ellést követő 1. 

hónapban volt a legnagyobb (11,9%). A reggeli tevetej napi átlagos összes 

szárazanyag-tartalmának havi maximuma (467 g/nap) az ellést követő 3. 
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hónapban jelentkezett. Ez a szint a 9. hónapig gyakorlatilag fennmaradt, a 

laktáció további szakaszában az értékek folyamatos csökkenését tapasztaltuk 

(19. táblázat, 8. ábra). 

A szezon hatása. Az év hónapjai szignifikánsan befolyásolták a tevetej 

mennyiségét és kémiai összetételét (P ˂ 0,001). Disszertációmban 

egyértelműen bizonyítottam, hogy a főbb tejösszetevők átlagos koncentrációja 

szabályos szezonális változást mutat. A minimumértékeket a nyári, a 

maximumokat pedig a téli hónapokban mértük. A reggeli tejtermelés napi 

átlagos mennyisége év elején volt a legkisebb (3,85 ± 0,02 kg/nap), majd 

júliusig egyenletesen növekedett, a maximumértéket pedig novemberben 

jegyeztük fel (4,23 ± 0,02 kg/nap). 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%; 9,8-11,3% (10. 

ábra, 20. táblázat). A reggeli tevetej napi átlagos zsír-, fehérje-, zsírmentes 

szárazanyag- és összes szárazanyag-tartalmának (g/nap) havonkénti változása a 

koncentrációs értékek esetében megfigyelt tendenciához hasonlóan alakult. A 

laktóz koncentráció esetében is észleltünk szezonális változásokat, ugyanakkor 

a reggeli tej átlagos laktóztartalma éves szinten meglehetősen állandó, 165-175 

g/nap körüli volt (9. és 10. ábra). 

Az év hatása. Az év hatásának vizsgálatakor a többször ellett emirátusi, 

emirátusi-keresztezett, szaúdi és szaúdi-keresztezett dromedárok egyedi mintáit 

elemeztük. Az év és a fajta/típus között szignifikáns interakciót találtunk (P ˂ 

0,001). A tej főbb összetevőinek átlagos koncentrációja a vizsgálati időszak 

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

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

szárazanyag, összes szárazanyag) legnagyobb mennyiségét (a felsorolt 

paraméterek sorrendjében: 107,6, 129,42, 187,61, 357,53, 455,98 g/nap) 2012-

ben mértük, összhangban, az abban az évben megfigyelt legnagyobb 

tejhozammal (4,33 kg/nap) (11. ábra, 21. táblázat). Feltételezzük, hogy 
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vizsgálati körülményeink (állandó tartási körülmények) mellett a tevetej 

összetételének éves változása az egyes környezeti tényezők (pl. léghőmérséklet, 

mikroklíma stb.) éves intenzitás-változásából is adódhatott, azonban e hipotézis 

alátámasztása további vizsgálatokat igényel. A tevetej kémiai összetételének 

vizsgálati körülményeink között megfigyelhető kifejezett szezonális ingadozása 

részben a szezonális szaporodásnak, részben a környezeti tényezők szezonális 

változásának lehet a következménye. Ugyanakkor a környezeti tényezők 

mérsékelt szezonális ingadozása miatt feltételezzük, hogy a tejösszetétel 

szezonális változása az erős belső biológiai óra által létrehozott endogén éves 

ciklust tükrözi, melynek ritmusát a külső környezeti tényezők csak módosítják. 

Összegzésképpen elmondható, hogy munkám során elvégeztem a tevetej-

összetétel kritikus elemzését. Hipotézisünk szerint a tevetej összetételében 

megfigyelhető szezonális változás a takarmányozástól független, és részben a 

szezonális szaporodás, részben pedig a biológiai óra által generált endogén 

ritmus tejmirigyre jellemző megnyilvánulási formája. A hosszú laktációs 

periódusú egypúpú tevék kiváló in vivo modellként szolgálhatnak a tejtermelés 

szabályozásának vizsgálatára. 
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7. 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 dromedártól 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 

dromedár tej 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. 
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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 mutatott. 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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MELLÉKLETEK  
1. melléklet 

Év Hónap Tejelő dromedárok száma (db) Havi tejmennyiség (kg) 

2009 Jan 559 81.687 
2009 Febr 566 74.188 
2009 Márc 586 89.537 
2009 Ápr 617 95.198 
2009 Máj 609 104.712 
2009 Jún 593 100.194 
2009 Júl 548 98.767 
2009 Aug 558 105.644 
2009 Szept 556 96.200 
2009 Okt 525 82.663 
2009 Nov 411 70.263 
2009 Dec 410 68.380 
2010 Jan 418 75.282 
2010 Febr 458 74.777 
2010 Márc 553 104.678 
2010 Ápr 620 113.907 
2010 Máj 678 121.773 
2010 Jún 678 125.253 
2010 Júl 647 127.619 
2010 Aug 635 123.475 
2010 Szept 601 111.182 
2010 Okt 574 108.347 
2010 Nov 562 97.225 
2010 Dec 547 87.775 
2011 Jan 543 80.721 
2011 Febr 546 79.315 
2011 Márc 580 90.310 
2011 Ápr 616 102.289 
2011 Máj 632 113.159 
2011 Jún 626 108.149 
2011 Júl 621 119.194 
2011 Aug 659 121.768 
2011 Szept 625 105.271 
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Év Hónap Tejelő dromedárok száma (db) Havi tejmennyiség (kg) 

2011 Okt 603 91.785 
2011 Nov 521 79.160 
2011 Dec 530 70.051 
2012 Jan 449 69.128 
2012 Febr 426 65.262 
2012 Márc 475 78.487 
2012 Ápr 584 90.353 
2012 Máj 648 100.734 
2012 Jún 715 111.884 
2012 Júl 799 129.876 
2012 Aug 813 152.380 
2012 Szept 777 125.619 
2012 Okt 704 117.417 
2012 Nov 615 101.792 
2012 Dec 558 90.912 
2013 Jan 539 81.030 
2013 Febr 515 68.577 
2013 Márc 531 80.905 
2013 Ápr 544 82.346 
2013 Máj 583 96.987 
2013 Jún 585 100.137 
2013 Júl 617 106.944 
2013 Aug 632 111.788 
2013 Szept 542 106.783 
2013 Okt 520 96.051 
2013 Nov 506 82.862 
2013 Dec 467 75.822 

 

1. melléklet (folyt.) 
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