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A treonin előállítás melléktermékének felhasználása a tejelő tehenek 

takarmányozásában 

 

Kivonat 

 

 

Az elmúlt években az aminosavak többféle célra (élelmiszer-, gyógyszer- és 

vegyipari felhasználás, gazdasági állatok takarmányozása) történő 

hasznosítása következtében folyamatosan növekedett az ipari úton előállított 

aminosavak mennyisége, ami a gyártás során melléktermékek képződésével 

jár együtt. Dolgozatomban a treonin gyártás során keletkező melléktermék, 

az anyalúg takarmányozási célú hasznosításának lehetőségeit vizsgáltam 

meg bendő- és duodenum kanüllel ellátott holstein-fríz tinóknál (két 

modellkísérletben) és tejelő teheneknél (egy üzemi etetési vizsgálatban). Az 

anyalúg nyersfehérjében gazdag melléktermék (a szárazanyag kb. 77 %-át 

teszi ki). Nyersfehérje tartalmának kb. 37%-át az ammónium-szulfát adja, 

míg kb. 63%-a szabad aminosavakból származik. 

Az anyalúg naponta és egyedenként 1-2 kg mennyiségben etetve javítja a 

mikrobiális aktivitást, ami a bendőbaktériumok jobb N-ellátásával 

magyarázható. Az alkalmazott dózis kedvező hatású a bendőfolyadék összes 

rövid szénláncú zsírsav- (SCFA), ecetsav-, propionsav-, n-vajsav- és n-

valeriánsav-tartalmára.  

Az anyalúg (1,5 kg/nap) folyékony melasszal (1,0 kg/nap) történő kombinált 

kiegészítése nemcsak a bendő mikrobapopulációjának aktivitására, hanem a 

bendőfermentáció alakulására is kedvező hatással bír. Önálló és melasszal 

történő kombinált etetésénél ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy jelentősen 

növeli a bendőfolyadék ammóniatartalmát, ami az ammóniatoxikózis 

előfordulásának veszélyével jár együtt. Az anyalúg és melasz kiegészítés 

együttes alkalmazása növeli a duodenális chymus mikrobafehérje hányadát 

és javítja a kérődző állatok aminosav ellátását. 

A folyékony anyalúg nyersfehérje alapú helyettesítés mellett kiválthatja a 

hazai takarmányadagokban hagyományosan használt fehérjeforrások (pl. 

extrahált napraforgódara) egy részét a laktáció végén lévő tejelő tehenek 

komplett takarmányadagjában.  
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Using the by-product of industrial threonine production in the nutrition 

of dairy cows 

 

Abstract 

 

Recent years have witnessed an increasing production of amino acids due to 

progressively diversified amino acid applications in the food, 

pharmaceutical, chemical industry, and animal nutrition, which has been 

accompanied by continuously increasing volumes of by-products. In the 

present dissertation, the potential application of mother liquor (a by-product 

of threonine production) in the nutrition of Holstein-Friesian steers (in two 

model experiments) and dairy cows (in a field trial) was investigated. 

Mother liquor is a crude protein-rich (approx. 77 % of dry matter) by-

product. Crude protein consists of ammonium sulphate in 37%, whereas 

63% is in the form of free amino acids. 

The daily supplement of 1-2 kg mother liquor increases microbial activity 

by providing improved N-supply to rumen bacteria. The applied dosage in 

the experiments showed beneficial effects on total short chain fatty acids 

(SCFAs), acetic acid, propionic acid, n-butyric acid, n-valeric acid content 

of rumen fluid. 

The combined supplementation of mother liquor (1.5 kg/d) and liquid 

molasses (1.0 kg/d) increased the activity of rumen microbial populations; 

furthermore, favourably affected rumen fermentation. However, special 

attention should be paid concerning both singular and molasses-combined 

applications of the by-product, because mother liquor supplementation can 

considerably increase the ammonia content of rumen fluid and consequently 

lead to an increased risk of ammonia toxicosis. Combined application of 

mother liquor and molasses increases microbial protein proportion in 

duodenal chymus and improves the amino acid supply of ruminants. 

The crude protein-based substitution of traditionally applied protein sources 

(e.g. extracted sunflower meal) in the total mixed ration (TMR) of dairy 

cows in the late-lactation period can be reasonably achieved by mother 

liquor supplementation. 
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1 BEVEZETÉS 

 

A gazdasági haszonállatok termelése a céltudatos 

tenyésztőmunkának, az állatok takarmányozásának és a 

tartástechnológiai körülményeinek javulásával, valamint a preventív 

állategészségügyi megelőzések hatására olyan mértékben növekedett, 

hogy egyes állatfajok (sertés, baromfifajok, tejtermelő tehenek) 

esszenciális aminosav szükségletét némely aminosav esetében nem 

tudjuk csupán a klasszikus mezőgazdasági forrásból származó 

takarmányok aminosavtartalmával fedezni. Éppen ezért egyre 

gyakrabban használunk ilyen célra ipari úton előállított aminosavakat, 

elsősorban lizint, metionint, treonint és triptofánt.  

Az elmúlt években az aminosavak többféle célra (élelmiszeripari, 

gyógyszeripari, vegyipari felhasználás, gazdasági állatok 

takarmányozása) történő hasznosítása következtében folyamatosan 

növekedett az ipari úton előállított aminosavak mennyisége. Becker és 

Wittmann (2012) adatai szerint a legfontosabb aminosavakból 2012-ben 

2,46 millió tonnányi mennyiséget (ebből 1,5 millió tonna lizin, 600 ezer 

tonna metionin, 230 ezer tonna treonin, 80 ezer tonna fenilalanin és 50 

ezer tonna triptofán) állítottak elő, amelynek jelentős része feltehetően a 

takarmányozás céljára került felhasználásra. Más forrás szerint a 

takarmányozás céljára felhasznált aminosav mennyiség 2017-ben elérte 

a 4,5 millió tonnát, míg 2022-re a takarmányozást szolgáló ipari úton 

előállított aminosav mennyiség várhatóan 6,2 millió tonnára fog 

növekedni (Feed Amino Acids, 2017).  
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Az említett aminosavakat, a metionin kivételével mikrobás 

fermentációval állítják elő, ugyanis ennek az eljárásnak a során csak L-

optikai formájú aminosavak keletkeznek. A metionint szintetikus úton is 

előállítják, mely esetben racem forma (D és L optikai forma vegyesen) 

áll elő. A metionin esetében azonban ez nem jelent hátrányt, ugyanis a 

metioninnak a D-formáját a szervezet nagy hatékonysággal képes L-

optikai izomerré átalakítani (Schmidt, 2015). 

 

Hazánkban korábban Kabán a cukorgyár közelében működő japán-

magyar tulajdonú fermentációs üzemben (Agroferm) évente 13.000 

tonna L-lizint állítottak elő. Napjainkban ugyanebben az üzemben 

(Evonik-Agroferm) évente mintegy 21.000 tonna L-treonint termelnek 

takarmányozás céljára. A treonin előállítása a fermentorba adagolt 

táplálóanyagokból az Escherichia coli egyik speciális törzsével történik. 

Az energiaforrás a baktériumok számára leggyakrabban valamilyen 

könnyen hasznosuló cukor (pl. répa-, vagy nádcukor). Amíg a kabai 

cukorgyár működött, a lizin előállítás során a répamelasz cukortartalma 

jelentette az energiaforrást. Jelenleg a fermentációs üzem a világpiacon 

szerzi be – viszonylag olcsón - a fermentációhoz szükséges cukrot. A 

baktériumok szaporodásához szükséges nitrogént karbamid, valamint 

ammónium–szulfát adagolásával biztosítják. Az intenzív baktérium 

szaporodás céljából ásványi anyagokat és vitaminokat is adagolnak a 

fermentorba. 

A jó treoninhozam elérésének az említett kifogástalan táplálóanyag 

ellátáson túl fontos feltétele a táplálóanyagok hővel, a felhasznált gázok 

szűréssel történő sterilezése. A jó aminosav hozam további lényeges 
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feltételei a hőmérséklet, a pH, az oxigén ellátás, a nyomás megkívánt 

szinten tartása a fermentorban, továbbá a táplálóanyagok programozott 

adagolásával a szubsztrátkoncentráció alacsony szinten tartása a 

fermentáció során. 

A fermentációs szakasz befejeztével a baktériumokat 90 oC-on 

történő hőkezeléssel inaktiválják, majd először ultraszűréssel, ezt 

követően pedig diaszűréssel eltávolítják a fermentléből a biomasszát (az 

inaktivált baktériumokat). A biomassza értékes, nagy fehérjetartalmú, 

kedvező aminosav-összetételű mellékterméke a treonin előállításnak, 

amelyet porlasztva szárítással tartósítanak, majd használnak fel a 

monogasztrikus állatok – főleg a sertések takarmányozásában. A 

biomassza eltávolítása után visszamaradó diafiltrált permeátumot – 

amely a fermentáció során keletkezett treonint tartalmazza – 100 oC–os 

levegőt fúvatva át rajta párologtatással besűrítik. Ezt követően a 

besűrített permeátum treoninját kristályosítják, majd centrifugálással 

kinyerik a sűrítményből. A treonin előállítás befejező munkái a 

kristályos treonin szárítása, illetve csomagolása. A treonin kinyerése 

után visszamaradó melléktermék az anyalúg, amelynek takarmányozás 

célú vizsgálata a doktori munkám fő témája.  
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1 A takarmány nyersfehérje (N tartalmú) anyagainak 

lebomlása a bendőben 

 

2.1.1  A bendőben elérhető nitrogénforrások 

 

A nitrogén a bendőben főként valódi fehérje, peptidek, szabad 

aminosavak, valamint ammónia formájában van jelen. A bendőbe jutó 

nitrogén mindhárom forrást biztosíthatja azonnal oldható takarmány 

nitrogénként vagy a bendőbaktériumok lebontó tevékenysége révén, 

amit a későbbiekben részletesen tárgyalok. A peptidek és az aminosavak 

egy részét a lebomlott baktériumok és protozoák is biztosíthatják, amely 

mennyiség kiteheti a bendőben található teljes nitrogén mennyiség 45%-

át (Koenig és mtsai, 2000). Ezen túlmenően az ammónia a bendőbe jutó 

nyál és a bendőfalon át megvalósuló karbamid transzport folytán 

újrahasznosul (Van Soest, 1994; Gulinski és mtsai, 2016). A bendőbe 

belépő karbamidot a bendőbaktériumok rövid időn belül lebontják 

ammóniára, amely NH3 hozzáadódik a bendő ammónia-nitrogén 

készletéhez. A szükséglet feletti fehérjetöbblet mintegy 75-80%-a a 

testváladékok révén ürül a szervezetből (Spek, 2013). Amíg a bélsárral 

távozó nitrogén mennyisége jellemzően állandó és jelentősen nem 

változik, addig a vizelettel távozó nitrogén hatékonyan befolyásolható az 

állat energia- és fehérje-szükségletének egyensúlyban tartásával. A 

karbamid többlet egy jelentős része, csaknem 50%-a rövid időn belül 
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vizelet formájában távozik a szervezetből (Spek, 2013). Ezt támasztja alá 

Hristov és mtsainak (2004) egyik kísérlete, amelyben a bendőben 

lebomló többlet fehérje a laktáló tejelő tehenek takarmányából 

veszteségként a vizelet nitrogénje útján távozott a szervezetből. 

Ugyanakkor a takarmányadag nitrogéntartalmának jelentős 

mérséklődése azzal jár, hogy csökken a nitrogén kiválasztás a vizeletben 

és visszaesik a tejtermelés, de ez nincs hatással a mikrobafehérje 

szintézisre (Fanchone és mtsai, 2013). Marini és Van Amburgh (2003) 

stabil izotóp jelöléssel ellátott nitrogént tartalmazó karbamidot 

használtak annak bemutatására, hogy a nitrogén bélbe és bendőfalába 

történő belépésének aránya állandó marad a különböző fehérjetartalmú 

takarmányadagok etetésekor. Ez alapján a vese és az emésztőrendszer 

képes arra, hogy a szervezet számára szükséges nitrogént visszatartsa. 

Nevezett kutatók írták le azt is, hogy az alacsony nitrogéntartalmú 

takarmányadagon tartott állatokból vett mikrobaminták több 

újrahasznosított nitrogént tartalmaznak. Wickersham és mtsai (2008) 

azzal egészítették ki ezt az eredményt, hogy a kérődzők alacsony 

fehérjetartalmú bendőben lebomló fehérjeszintje serkenti az 

újrahasznosítási hatékonyságot. A mikroba nitrogén beépítést nem 

befolyásolja a kiegészítés gyakorisága, mert a mikrobák folyamatosan a 

gazdaállat nitrogén újrahasznosításának köszönhetően jutnak hozzá a 

megfelelő nitrogénmennyiséghez. Bár nagyobb kiegészítési szint esetén 

az újrahasznosítás hatékonysága csökken, ha a kiegészítő nitrogént 

kevésbé gyakran - 3 naponta egyszer - adagolják, mert a könnyen 

lebontható források kiürülnek a kiegészítés első napján, mielőtt a 2. és 3. 

napon hiány jelentkezne a bendőben rendelkezésre álló nitrogénből. Ez a 
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rendszer újrahasznosított nitrogén-igényhez vezet, de csak már miután a 

többlet nitrogén nagy része kiürül. Ezen adatok alapján arra 

következtethetünk, hogy amennyiben a bendőben a rendelkezésre álló 

nitrogén szintet csökkentjük, akkor a mikrobákban csekély hiány áll elő, 

aminek eredményeként növelhető a nitrogén felhasználás hatékonysága. 

2.1.2  A bendőmikrobák nitrogén anyagcseréje 

 

Számos baktériumcsalád és faj, protozoa és anaerob gomba – bár az 

anaerob gombák kis számban (103-4/ml bendőfolyadék) fordulnak elő, de 

a teljesség megkívánja említésüket (Jouany és Ushida, 1999) – ugyanis 

peptidáz és dezamináz enzimeikkel részt vesznek a fehérjebontásban 

(Wallace, 1996). Egyéb szerepük kutatása az elmúlt években került az 

érdeklődés központjába. A bendőben lebomló fehérjét a 

mikroorganizmusok hasznosítják. Ahhoz, hogy a mikroorganizmusok 

nitrogén szükségletüket ki tudják elégíteni, mind a fehérjéknek, mind az 

aminosavak egy részének alkotórészeikre kell bomlani, ugyanis csak ezt 

követően tudják a bendő mikrobái ezeket saját szervezetük építésére 

felhasználni. Ez a lebontó folyamat azonban különbözik mikrobafajok és 

típusok (protozoa, baktérium), valamint szubsztrátok (fehérje, peptidek, 

aminosavak, karbamid) szerint is. A protozoák nagy méretüknek 

köszönhetően (20-200 μm átmérő) akár a mikroba protoplazmatömeg 

felét is adhatják, annak ellenére, hogy 1 ml bendőfolyadékban csak 105-

106/ml mennyiségben vannak jelen (Jouany, 1996; Jouany és Ushida, 

1999). A protozoák nem használják fel a bendőben lévő ammóniát, 

hanem szénhidrátot és fehérjét tartalmazó nagy takarmány részecskéket 



IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

TÓTH TAMÁS • Doktori (PhD) Disszertáció 

 

14 

vesznek fel, valamint baktériumokat kebeleznek és bontanak le, 

amelyekből nitrogén szükségletüket – jelentősebb hányadot a 

baktériumokból – fedezik (Bach és mtsai, 2005). Az emésztési folyamat 

során a protozoa intracelluláris proteázokat termel, hogy a bekebelezett 

bakteriális és takarmányfehérjéket lebontsa (Van Soest, 1994). A 

fehérjék felvételét követően a belső proteázokkal - amelyek nem 

hígulnak fel a bendőfolyadékban - a protozoa képes lebontani az 

oldhatatlan fehérjéket is (Jouany, 1996). A protozoa sejteknek 

köszönhetően a korábban oldhatatlan fehérje már, mint hasznosítható 

nitrogénforrás jelenik meg a baktériumok számára (Dijkstra és mtsai, 

1998). 

A fehérje bendőbeli lebontásában az előbbiekben már említett 

mikroorganizmusok közül a baktériumok a legjelentősebbek. A 

baktériumok száma a bendőben 1010-1011/ml, melyeknek 40%-a 

rendelkezik fehérjebontó aktivitással. A baktériumok fehérjebontása 

először extracelluláris módon történik úgy, hogy hozzátapadnak a 

fehérjeforrásként szolgáló szubsztráthoz, majd a sejten kívüli térbe 

proteáz enzimeket választanak ki, amelyek a fehérjéket kisebb 

egységekké, peptidekké bontják. Amikor a baktériumok elkezdik 

bontani a fehérjét, elsőként az oldódó fehérjéhez kötődnek, vagy az 

oldhatatlan fehérjék kötik meg a baktériumokat. A sejten kívüli 

fehérjebontás következménye a peptidek mennyiségének növekedése, 

amelyek tovább bomlanak oligopeptidekre és szabad aminosavakra. A 

baktériumoknak lehetőségük van arra, hogy felvegyék ezeket az 

oligopeptideket, szabad aminosavakat és beépítsék a saját fehérje vagy 

peptidláncaikra. Ugyanakkor jóval nagyobb az esélye annak, hogy az 
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aminosavakat a baktériumok dezaminálják és ammóniát, valamint 

nitrogénmentes szénláncot hoznak létre. Az így keletkezett ammóniának 

egy részét a bendőmikrobák felhasználják a saját aminosavaik 

előállításához, a nitrogénmentes szénláncot pedig energiaként 

hasznosítva rövid szénláncú zsírsavakat állítanak elő. A baktériumok 

által fel nem használt ammónia a baktériumokból a sejten kívüli térbe 

diffundál (Broderick és mtsai, 1998).  

Mikrobiális hatékonyságon azt a g-ban kifejezett, a duodenumba jutó 

mikrobiális nitrogén mennyiséget értjük, amely 1 kg fermentált szerves 

anyagból keletkezik. A duodenumba jutott mikrobiális nitrogén döntő 

hányadát a baktériumok teszik ki. Ennek oka, hogy a protozoák 

lebomlásával és pusztulásával ugyan jelentős mennyiségű peptid, 

peptidáz és aminosav kerül a bendőfolyadékba, azonban az elpusztult 

protozoák 65%-ban újrahasznosulnak a bendőben (Ffoulkes és Leng, 

1988; Punia és mtsai, 1992). A protozoáknak csak nagyon kicsi (~11%) 

az arányuk a duodenumba jutó mikrobatömegben, ami a fentebb említett 

újrahasznosulásnak, valamint a protozoák mobilitásának és annak a 

képességének köszönhető, hogy távol tudják tartani magukat a 

bendőfaltól (Shabi mtsai, 2000; Russell, 2002). Az előzőek alapján, a 

protozoáknak csak kis aránya jut át a duodenumba, ugyanakkor a 

baktériumok egy részét bekebelezik, és ezzel csökkentik a mikrobiális 

hatékonyságot. Koenig és mtsai (2000) megfigyelték, hogy defaunált 

juhokban növekszik a mikrobiális nitrogénáramlás a duodenumba. 

Ugyanakkor a teljes emésztőtraktusra vetített szerves anyag, nitrogén, 

neutrális detergens rost és savdetergens rost emészthetősége csökken. Ez 

a protozoák kisebb arányú baktériumfelvételével és a fehérjeforrások 
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iránti kisebb versengéssel magyarázható. Ugyanakkor a protozoák által 

végzett lebontás hiánya csökkenti a fehérje oldását, ami így gátolja 

ennek felszívódását a hátsóbb bélszakaszban. 

A takarmánnyal felvett valódi fehérjén kívül a mai takarmányozási 

gyakorlat lehetővé teszi a nem-fehérje nitrogén (NPN) anyagok 

takarmányozási célú felhasználását is. Ezek lehetnek a 

takarmányadagban a karbamid, vagy különbféle nitrogéntartalmú 

melléktermékek. A karbamidot ureáz enzimük segítségével bontják a 

bendőmikrobák, melynek aktivitásáról több vizsgálatban is kimutatták, 

hogy nem limitáló tényezője a karbamid hasznosításnak (Marini és 

mtsai, 2004).  

Az NPN anyagok lebomlása során keletkező ammónia hozzáadódik 

a bendő ammónia-nitrogén készlethez.  

 

2.1.3  A takarmány nyersfehérje-tartalmának lebomlását 

befolyásoló tényezők  

 

A takarmány nyersfehérje-tartalmát két részre, nevezetesen a 

bendőben nehezen- és könnyen-hidrolizálható fehérjére oszthatjuk. A 

nehezen hidrolizálható fehérjék jelentős része lebomlás nélkül jut el az 

oltógyomorba (by-pass fehérjehányad, UDP), majd a vékonybélbe 

kerülve mód van arra, hogy ott hasznosuljon (Bokori, 2003). Nehezen 

oldható fehérje az albumin, a globulin, a glutein, valamint a prolamin 

(Wohlt és mtsai, 1976). Könnyen bomlanak azok a fehérjék, amelyekben 

több lizin, arginin, aszparaginsav, glicin, valamint prolin található 

(Tamminga, 1979). A nyersfehérje bendőbeli lebomlását a következő 
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tényezők szabályozzák: bendőfolyadék pH-ja, a fehérje bendőben 

tartózkodásának ideje, a mikrobiális fehérjebontó aktivitás, a 

nyersfehérje kémiai összetétele és szerkezete. Az említett tényezőkről a 

nyersfehérje kémiai összetételén és szerkezetén kívül részletes 

áttekintést adnak Broderick és mtsai (1991), valamint a National 

Research Council-NRC (1985, 1996) is. A fehérjelebomlás (-lebontás) 

pH optimuma 6-7 között van (Blacburn és Hobson, 1960). A bendőben 

tartózkodás idejét befolyásoló tényezőkkel – többek között – Ganev és 

mtsai (1979), Hartnell és Satter (1979), Stern és Satter (1983) 

foglalkoztak részletesen. A takarmány bendőben tartózkodási ideje függ 

az etetett takarmány mennyiségétől, fizikai struktúrájától, részecske 

méretétől, valamint az előgyomormozgások intenzitásától. Amennyiben 

az etetett takarmányadagban növeljük a szálastakarmányok (pl. réti 

széna) arányát, nőni fog a takarmány bendőben tartózkodási ideje is, 

aminek köszönhetően a bendőmikrobáknak több idejük van a fehérjék 

bontására. A takarmányrészecskék mérete, fizikai struktúrája 

nagymértékben befolyásolja a takarmány bendőben tartózkodási idejét, 

ugyanis csak a megfelelő aprítottságú takarmányrészecskék juthatnak át 

a recés-százrétű nyíláson. A takarmány bendőből történő kiáramlásának 

ütemét az előgyomormozgások intenzitása határozza meg, amelyet az 

etetett takarmány mennyiségén túlmenően befolyásol a hőmérséklet is, 

ugyanis a hőmérséklet csökkenése növeli a bendőből történő kiáramlás 

ütemét, ami csökkent fehérje degradabilitást (lebomlást) eredményez 

(Kennedy és mtsai, 1976). A mikrobák aktivitását a tápanyagellátás is 

befolyásolja. A mikrobáknak az optimális működéshez szükségük van 

megfelelő mennyiségű szénhidrát- és nitrogénforrásra. Erről dolgozatom 
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későbbi részében részletesen is szólok. A nyersfehérje összetételével 

kapcsolatban két fontos tényezőt kell említeni, amelyek közül az első az 

NPN és valódi fehérje aránya, a második pedig a valódi fehérjék fizikai 

és kémiai tulajdonságai. Minél nagyobb koncentrációban vannak jelen a 

takarmányadag nyersfehérjéjében az NPN anyagok, annál kevesebb 

bendőben le nem bomló (bypass) fehérje jut az állatnak. Ugyanis az 

NPN anyagok csaknem 100%-osan bomlanak le a bendőben (Sniffen és 

mtsai, 1992). Ezt a tényt igazolja a dolgozatom témájául szolgáló 

anyalúg NPN anyag tartalmának gyors bendőbeli lebomlása. A kémiai 

összetételen túlmenően a fehérje kémiai szerkezete is befolyásolja a 

bendőbeli fehérje-lebomlást. Jó példa erre a fehérje háromdimenziós 

szerkezetében fennálló különbség, amely megnyilvánulhat kémiai 

kötésekben (keresztkötések), valamint intra- és intermolekuláris 

kötésekben. Keresztkötések alakulhatnak ki fehérjemolekulák között, 

továbbá szénhidrátok és fehérjék között. Ilyen kötések találhatók az 

albuminokban és immunglobulinokban, ahol a keresztkötés diszulfid-

kötés formájában van jelen, de kialakulhat kémiai vagy hőkezelés 

hatására is, aminek eredményeként a lebomlás sokat lassul (Nugent és 

mtsai, 1983; Wallace, 1983; Hurrell és Finot, 1985). Egyes kísérletek 

eredménye szerint a metilén kötések is csökkentik a lebomlás mértékét 

(Ferguson és mtsai, 1967). 
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2.1.4  A nyersfehérje ellátás tejtermelésre gyakorolt hatása 

 

Grossblatt (2001) arról számol be, hogy amennyiben 

megváltoztatjuk a nyersfehérje összetételét és/vagy mennyiségét a 

takarmányadagban, akkor a duodenumba átjutó fehérjék aránya is 

változik. Tulajdonképpen ezért kell figyelembe vennünk a nyersfehérje 

mennyiségét, valamint a bendőben le és nem lebomló fehérjék arányát a 

takarmányadagban, ugyanis ettől jelentős mértékben függ a tejtermelés 

mennyisége és a tej fehérjehozama is. Aschemann (2012) eredményei 

alapján a takarmányadag 12% alatti nyersfehérje tartalma nem 

befolyásolja a tejtermelést, viszont csökkenti a táplálóanyagok 

emészthetőségét és a bendőbeli mikrobafehérje termelést. Owens és 

mtsai (2014) arról számolnak be, hogy nagyobb étrendi nyersfehérje 

koncentráció esetében javult a szárazanyagfelvétel, amelynek 

köszönhetően jobb termelési eredményeket értek el tejelő teheneknél és 

hízóbikáknál. 

Egyértelműen megállapítható, hogy a takarmányadag nyersfehérje 

tartalmának (és ezzel arányosan a bendőben lebomló fehérjehányad) 

növekedésével egy meghatározott szintig nőni fog a tejfehérje 

mennyisége, a tejhozam, valamint javulni fog a tehenek fehérje ellátása. 

Ezt az értéket Munyaneza és mtsai (2017) 16,5% nyersfehérje 

tartalomban határozták meg (az etetett szárazanyag%-ában) a tejelő 

tehenek takarmányadagjában, ahhoz, hogy elérjék az egyensúlyt a 

tejfehérje termelés és a karbamid vizelettel és tej útján történő ürítése 

között. 
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Santos és mtsai (1998) arról számoltak be, hogy a bendőben le nem 

bomló fehérje növekedése csökkenti a bendőben szintetizáló 

mikrobafehérje mennyiségét és ezáltal kevesebb mikrobiális eredetű 

fehérjehányad jut a vékonybélbe. Azt is megállapították, hogy a 

bendőben le nem bomló fehérjével végzett kiegészítés nem befolyásolta 

a duodenumba jutó esszenciális aminosavak mennyiségét, sőt a lizin 

esetében csökkenést tapasztaltak.  

A hőkezelt szójaliszt és halliszt kiegészítés során tejtermelés 

növekedést figyeltek meg, míg a vér-, toll-, húsliszt kiegészítés 

alkalmával nem tapasztaltak tejtermelés növekedést, sőt, egyes 

esetekben még csökkenés is előfordult (meg kell azonban jegyezni, 

jelenleg az EU-ban és hazánkban sem engedélyezett az állati eredetű 

fehérjekiegészítés a kérődző állatok részére, lásd. pl. 69/2003 FVM 

rendelet). 

 

2.1.5  Az aminosav-ellátás jelentősége a tejelő tehenek 

takarmányozásában 

 

Minden gazdasági haszonállatnak szüksége van aminosavakra (AA), 

amelyek a létfenntartás mellett az optimális növekedés, szaporodás és 

termelés fenntartáshoz nélkülözhetetlen fehérjék építőkövei (Kung és 

Rode, 1996). A kérődző állatok egyedülállóak abban a tekintetben, hogy 

előgyomraikban jelentős mennyiségű hasznos mikroba található, 

amelyek képesek fermentálni az összetett szénhidrátokat (rostokat), 

amire az összetett gyomorral nem rendelkező állatok nem képesek. Ezért 

a kérődzők esetében két típusú fehérjeigény jelentkezik. Egyrészt a 
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bendőmikrobák növekedéséhez, szaporodásához szükséges 

nitrogénigény, amit a bendőben lebomló fehérjehányad biztosít, 

másrészt a gazdaállat általános anyagcsere folyamataihoz, illetve 

termeléséhez (tej, hús) szükséges fehérjeigény, ami a vékonybélből 

felszívódó aminosavakból áll rendelkezésre. 

A kérődzők takarmányaiban található fehérje ezért két részre 

osztható: bendőben lebomló (RDP) és bendőben nem lebomoló 

fehérjehányadra (UDP) (Pandey és Patel, 2019). Az RDP a takarmányok 

fehérjetartalmának azon része, amely a bendőmikrobák fermentációja 

során lebomlik és így a bendőben hasznosul. A bendőmikrobák saját 

enzimkészletük segítségével a fehérjéket aminosavakra bontják, 

valamint ammóniává alakítják, hogy abból saját aminosavaikat, illetve 

fehérjéiket építsék fel (Schwab és Broderick, 2017). Az így felépülő 

mikrobiális fehérje a gazdaállat fehérjeigényének kb. 50-70%-át képes 

fedezni és aminosavösszetétele jóval közelebb áll a tejéhez, mint más 

fehérjeforrásoké (Clark és mtsai, 1992). Az UDP, vagy másnéven 

bypass fehérje lebomlása és emésztése a bendőn áthaladva az 

oltógyomorban kezdődik és a képződő aminosavak a vékonybélből 

szívódnak fel (Dukes és Reece, 2004). 

Tejelő szarvasmarhák esetében a lizin, a metionin, és a hisztidin, 

mint esszenciális aminosavak ellátása korlátozó a termelésben. A lizin és 

a metionin általában a kukoricaszilázs, lucernaszenázs alapú 

takarmányozás esetén limitáló, míg hisztidin fűszenázsra alapozott 

takarmányozás mellett korlátozó (Kim és Lee, 2021). Lean és mtsai 

(2018) kutatásai alapján a metionin mellett a hisztidin, a leucin, a 

triptofán, a treonin és egyéb más nem-esszenciális aminosavak is 
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lehetnek limitálóak az adagban. Ismert, hogy az aminosavak (így például 

a metionin) létfontosságúak az embrió megfelelő növekedéséhez és 

fejlődéséhez, mivel a fehérjék és a nukleinsavak prekurzor anyagai, 

illetve egyben fontos energiaforrások is. A megfelelő aminosav-ellátás 

nem csak az embrió környezetének aminosav profilját javítja, hanem 

általában a tehén fehérje-ellátottságát anélkül, hogy a vér karbamid 

koncentrációja emelkedne (Papp és Tóth, 2021).  

Az említett aminosavak (metionin, lizin, hisztidin stb.) szabad 

formában történő etetése nem ajánlott, mert igen gyorsan lebomlanak a 

bendőben (Kung és Rode, 1996). A tejelő szarvasmarhák 

aminosavellátásának optimalizálása történhet olyan takarmányok etetése 

révén, amelyek fehérjéi viszonylag ellenállóak a bendőbeli lebomlással 

szemben, ami azonban nem biztosítja feltétlenül a limitáló aminosavak 

megfelelő mértékű ellátását. Jobb módszer lehet a megetetett 

takarmányok és az állatok aminosav igényének összevetése és a hiányzó, 

illetve limitáló aminosavak bendővédett formában történő etetése.  

A lizin és a metionin, mint esszenciális aminosavak részt vesznek az 

izomszövetek felépítésében, a tejfehérje képződésben, az immunrendszer 

megfelelő működésében és a szaporodásbiológiai folyamatokban 

egyaránt (Robinson, 2010). A metionin, mint metil-donor fontos szerepet 

játszik a szervezet antioxidáns rendszerének működésében (Osorio és 

mtsai, 2013) és korlátozó a tejfehérje, valamint a tejzsír szintézisében 

(Polan és mtsai, 1991; Toledo és mtsai, 2017). A metionin bendővédett 

formában etetve növeli a tejtermelést (Zanton és mtsai, 2014) és 

csökkentheti az embrióelhullás mértékét, valamint pozitív hatással lehet 

a növekvő embrió méretére (Hugentobler és mtsai, 2007).  
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A lizin és a metionin részt vesznek az L-karnitin szállítómolekula 

felépítésében, amely az ellés utáni negatív energiaállapot során a 

citoszolban felhalmozódó szabad zsírsavakat a sejtek energiaképző 

sejtszerveibe, a mitokondriumokba szállítja. L-karnitin hiányában 

nagyobb eséllyel alakul ki a tejelő tehenek zsírmáj szindrómája, tehát az 

említett aminosavak májvédő hatásúak (Carlson és mtsai, 2007). 

A L-karnitin mellett a nagyon-alacsony sűrűségű lipoproteinek 

(VLDL) képződéséhez szintén szükség van metioninra. A VLDL 

molekulák felelősek a sejtekben felhalmozódó trigliceridek, 

foszfolipidek, koleszterin és koleszterin-észterek májsejtekből történő 

elszállításáért, ami szintén májvédő funkciót jelent (Szarka és Keszler, 

2014). 

A kérődző állatok és ezen belül a tejelő és húshasznosítású 

szarvasmarhák treonin szükségletére vonatkozóan csak korlátozottan 

állnak rendelkezésre irodalmi adatok. Richardson és Hatfield (1978) egy 

korábbi anyagcserevizsgálatban megállapította, hogy a metionin, a lizin 

és a treonin a három legfontosabb limitáló aminosav a növendék 

szarvasmarháknál (181 kg induló élősúly), abban az esetben, ha a 

bendőben képződő mikrobafehérje a kizárólagos fehérjeforrás az állatok 

részére. Volden és mtsai (1998) nagy tejtermelésű bendő- és 

duodenumkanüllel ellátott tehenekkel végeztek kísérletet három 

aminosav (lizin, metionin és treonin) növekvő dózisával (100-400 mmol, 

közvetlenül a bendőbe juttatva), amit polietilén-glikollal egészítettek ki. 

A natúr formájú treoninnak átlagosan 16,7%-a kerülte el a bendőbeli 

lebomlást. 
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2.2 A takarmányadag szénhidráttartalmának hasznosulása a 

bendőben  

 

2.2.1  Mikrobák szénhidrát anyagcseréje  

 

A kérődző állatok energiaigényüket elsősorban szálas- és 

abraktakarmányokkal fedezik, ugyanakkor meg kell említeni azokat a 

melléktermékeket is, melyeket a mai takarmányozás a gyakorlatban 

széleskörben használ, pl.: melasz, glicerin, hidrogénezett zsírok stb. A 

takarmánnyal felvett strukturális és nem strukturális szénhidrátokat a 

baktériumok képesek átalakítani, lebontani, illetve felhasználni a 

mikrobafehérje szintézis során. Ezen túlmenően a szénhidrátok 

bendőbeli mikrobás lebontásukat követően energiát szolgáltatnak rövid 

szénláncú zsírsavak (SCFA) formájában. A könnyen oldódó 

szénhidrátok, mono- és diszacharidok, elsősorban a gabonamagvakban, a 

zsenge zöld növényekben, a gyökér és gumós takarmányokban, illetve a 

melaszban fordulnak elő. A jó oldhatóság együtt jár a gyors lebomlással, 

melynek köszönhetően gyorsan szolgáltatnak energiát a 

bendőmikrobáknak (Kakuk és Schmidt, 1988). A gyorsan oldódó 

szénhidrátok közül a legnagyobb jelentőséggel a keményítő bír, ugyanis 

a legtöbb gabonamagban a keményítő mennyisége a szárazanyagon belül 

60-70% közötti arányban van jelen (Tóth, 2005). A bendőbeli keményítő 

lebomlást és hasznosíthatóságot befolyásoló tényezőket számos 

kutatásban vizsgálták (Harmon és mtsai, 2004; Huntington és mtsai, 

2006). A keményítő ugyan nem képez krisztalloid oldatot, de a vizet 
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felveszi, jól duzzad, ezáltal az amilolitikus (keményítőt fermentáló) 

baktériumok hozzá tudnak tapadni a takarmány részecskékhez és exo-, 

valamint endo-amilázokat tudnak kiválasztani. Ezek hidrolizálják mind 

az α1-4 és mind az α1-6 kötéseket, melyek összekötik a glükóz 

molekulákat egymással és így alkotják az amilózt és az amilopektint. 

Ennek a folyamatnak a termékeként maltooligomerek (diszacharidok) 

keletkeznek, amelyek bekerülnek a baktériumsejtbe, ahol az 

intracelluláris maltáz hexózokra bontja és a sejt ATP előállításra 

használja fel őket (Kotarski és mtsai, 1992). A hexózok lebontása során 

főként a 3 szénmolekulát tartalmazó propionsav és tejsav keletkezik. A 

keményítő lebomlást akadályozza az ép szemeket körbevevő viaszos 

terméshéj. Ezt a magburkot először lebontani vagy eltávolítani 

szükséges valamilyen módon, hogy az amilolitikus baktériumok el 

tudják kezdeni lebontani a gabonamagvak keményítőben gazdag belső 

részeit (Huntington, 1997). A gabonamagvak roppantással történő 

kezelésével a hozzáférhető keményítőfelület növekszik, az ilyen módon 

rendelkezésre álló keményítő növeli a baktériumok enzimatikus lebontó 

tevékenységét (Horadagoda és mtsai, 2008). 

A protozoák nagy keményítőtartalmú takarmányrészecskéket 

kebeleznek be energiaigényük kielégítésére, megakadályozva ezzel, 

hogy azt a baktériumok tejsavtermelésre használják fel. A protozoák 

lassan bontják és tárolják a keményítőt, aminek az az eredménye, hogy 

nem termelnek jelentős mennyiségű tejsavat. Ennek és a tejsavtermelő 

baktériumok bekebelezésének köszönhetően elméletileg részleges puffer 

hatást fejthetnek ki a bendőben, aminek folytán hozzájárulnak a 

bendőbeli savtúlterhelés csökkentéséhez (Kotarski és mtsai, 1992). Meg 
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kell azonban említeni, hogy ez a hatás egymagában nem elegendő a 

keményítő fermentálása során keletkező tejsav okozta acidózis 

megelőzésére. Emellett lényeges, illetve a protozoák ilyen irányú 

szerepénél még fontosabb az a tény, hogy vannak olyan baktérium fajok, 

amelyek energiaforrásként tejsavat hasznának fel és azt kevésbé savas 

karakterű termékekké alakítják. Az ilyen baktériumok közül talán 

leglényegesebb a Megasphaera elsdenii, amely a tejsavat acetáttá és 

propionáttá alakítja (Prabhu és mtsai, 2012). 

A kérődző állatok takarmányainak jelentős részét a vázalkotó 

poliszacharidok – a cellulóz, a hemicellulóz és a pektin – alkotják 

(Kakuk és Schmidt, 1988). Ezeket a poliszacharidokat használják fel a 

cellulolitikus (strukturális szénhidrátot lebontó) baktériumok, amelyek 

cellulózból és hemicellulózból fedezik az energiaigényüket. Akárcsak az 

amilolitikus baktériumok, ezek a baktériumok is hozzátapadnak a 

takarmányrészecskékhez, amely szakaszban semmilyen, vagy csak 

csekély mértékű lebontás történik (Allen és Mertens, 1988). A 

baktériumok ezután elkezdik kiválasztani az enzimeket a 

takarmányokban levő sejtek falának lebontásához, amelynek során a 

strukturális szénhidrátok hexóz oligomerekre bomlanak. A baktériumok 

által kiválasztott cellulázok képesek bontani a cellulóz glükózláncainak 

β-1-4 kötéseit (Krause mtsai, 2003). A cellulolitikus baktériumok 

tevékenységének végtermékei az acetát és butirát (Russell és mtsai, 

1992). Meg kell azonban jegyezni, hogy a teljes SCFA mennyiségben az 

acetát van jelen a legnagyobb arányban, kivéve azokat a 

takarmányadagokat, mikor elsősorban koncentrátumokat, vagy nagyon 

gyenge minőségű tömegtakarmányokat etettek az állatokkal (Rodriguez-
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Prado és mtsai, 2004). A cellulóz emészthetősége kb. 40-60%, ami azt 

jelenti, hogy hasznosíthatósága még optimális körülmények között sem 

éri el a többi poliszacharid emészthetőségét. Említeni szükséges, hogy a 

hemicellulózt a cellulolitikus baktériumokon kívül a protozoák is 

bontják. A hemicellulóznak nincsenek inkrusztáló anyagai, ezért a 

lebonthatósága mindig kedvezőbb, mint a cellulózé. Ugyanakkor azt 

figyelembe kell vennünk, hogy a hemicellulóz, a cellulóz és a lignin 

együtt fordulnak elő a növények sejtfalában, ezért a növények elfásodása 

a hemicellulóz hasznosíthatóságát is gátolja (Kakuk és Schmidt, 1988). 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a sejtfal lebonthatóságát 

elsősorban a sejtfal lignintartalma befolyásolja. Ugyanis azok a 

keresztkötések, amelyek sejtfal szénhidrátjai és a lignin között 

találhatók, akadályozzák meg a cellulolitikus enzimeket abban, hogy 

lebontsák a poliszacharidokat (Krause és mtsai, 2003) és más értékes 

molekulákat is. Ez a jelenség az úgynevezett ketrechatás (angolul: 

„cage-effect”). 

Az előbbiek során már említésre került, hogy a cellulózon és 

hemicellulózon kívül egy harmadik poliszacharid – nevezetesen a pektin 

– is előfordul a növényekben. A pektinbontó baktériumok és a protozoák 

enzimjei a pektin galakturonsavból álló láncát egységeire bontják, a 

közbülső metanol egységet pedig hidrolizálják. A galakturonsavból 

zömében ecetsav és részben tejsav képződik (Kakuk és Schmidt, 1988). 

 



IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

TÓTH TAMÁS • Doktori (PhD) Disszertáció 

 

28 

2.3 A bendő mikrobás fermentációjának feltételei 

 

2.3.1  Bendőmikroba populáció faji összetétele  

 

A bendőmikrobák számát és faji összetételét jelentősen befolyásolja 

az etetett takarmány kémiai összetétele. Ennek következtében a 

bendőmikrobákat aszerint osztályozzák, hogy milyen szubsztrátot 

használnak energiaforrásként. Megkülönböztetünk cellulóz-, keményítő-, 

hemicellulóz-, és cukorbontó, valamint organikus savakat felhasználó 

baktériumokat, proteolítikus és lipolitikus baktériumokat (Nagaraja, 

2016). A bendőbaktériumok élettevékenysége, szaporodása és a 

takarmányok kémiai összetétele között szoros kapcsolat áll fenn. Mi sem 

bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy egy hirtelen takarmányváltozás 

következtében a baktériumpopuláció faji összetétele felborul és a 

baktériumszám jelentősen csökken, amíg a baktériumflóra az új 

takarmányhoz nem adaptálódik. Ezt igazolja Newbold és Rust (1992) 

szakaszos tenyészetekkel végzett kísérlete, amelynek eredményei szerint 

akár a nitrogén, akár a szénhidrát felvételt időlegesen korlátozzuk 

csökkenni fog a bakteriális protoplazma mennyiségének növekedési 

üteme. Amikor azonban, ezeknek a baktériumoknak biztosították azt a 

táplálóanyag mennyiséget, amit a korlátozást megelőzően kaptak, akkor 

12 órás inkubáció után a baktériumok elérték azt a koncentrációt, 

amelyet a korlátozást megelőzően figyeltek meg. Ezeket az 

eredményeket erősítik meg Van Kessel és Russel (1997) in vitro kísérleti 

adatai is. Mindezekből az eredményekből következik, hogy a 

bendőbaktériumok viszonylag gyorsan képesek adaptálódni a 
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táplálóanyag-hiányos időszakokhoz. Amikor maximalizálni akarjuk a 

mikrobaszám növekedést, akkor hosszú időn át, egyenletes kémiai 

összetételű takarmányozást kell folytatnunk. 

 

2.3.2  A mikrobák nitrogén szükséglete 

 

Russell és mtsai (1992) áttekintették a különböző mikrobák 

fehérjeszükségletét és a baktériumokat nem-strukturális szénhidrátot 

(keményítő és oldható cukrok), valamint strukturális szénhidrátot 

(hemicellulóz és cellulóz) fermentáló csoportra osztották fel. A nem- 

strukturális szénhidrátokat emésztő mikrobák fő nitrogén forrásai 

elsősorban a peptidek és az aminosavak, ugyanis ezek a mikrobák a 

nitrogént főként e két komponens formájában veszik fel, mert azok csak 

így képesek a baktériumok sejtfalán átjutni a baktériumok intracelluláris 

terébe. A sejten belül a peptideket aminosavakra bontják, majd azokat 

dezaminálják és az aminogyököt valamilyen más forrásból származó 

szénláncra ültetik át. A dezaminálás során keletkező nitrogénmentes 

szénláncot pedig nagy eséllyel energiaforrásként használják fel SCFA 

metabolitok képzése kíséretében. A szerkezeti szénhidrátot fermentálók 

ugyanakkor elsősorban az ammóniát használják fel nitrogén igényük 

kielégítésére. Különbséget tehetünk a bendőbaktériumok között olyan 

értelemben is, hogy van egy kis csoport nagy dezaminálási aktivitással 

és egy nagyobb csoport kis dezaminálási aktivitással. A kis dezaminálási 

aktivitással rendelkező, de nagy számban előforduló faj a P. ruminicola, 

amely csak peptideket hasznosít (Wallace, 1996). A nagy dezaminálási 

aktivitással rendelkező baktérium csoport fő nitrogén-, szén-, és 
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energiaforrását az aminosavak jelentik (Paster és mtsai, 1993), mely 

baktériumcsoportba a következő fajok tartoznak: Selenomonas 

ruminantium, S. bovis, Fibrobacter succinogenes és Anaerovibrio 

lipolytica (Ling és Armstead, 1995). Mint az előzőekben írottakból 

megállapítható, a baktériumok táplálóanyag igénye nagyon változatos, 

ezért nem lehet abszolút aminosavszükségletről beszélni (Virtanen, 

1966), mivel a baktériumok egymás közötti táplálóanyag megosztásának 

köszönhetően kielégíthető a baktériumok egyedi szükséglete. Armstead 

és Ling (1993) 11-35% közötti mértékűnek kalkulálta a peptidek 

hozzájárulási arányát a bakteriális nitrogén szükséglethez, míg az 

aminosavakét 36-68%-os mértékűnek találták. Ebben a kísérletben azt is 

megfigyelték, hogy a jelölt 14C izotóp nagy része gyorsan lebomlik és a 

baktériumokba nem épül be, ami arra utal, hogy a peptidek és 

aminosavak inkább energiaellátásra használódtak fel, mint nitrogén 

szubsztrátként. A felsorolt eredmények alátámasztják Griswold és 

mtsainak (1996) azon kísérleti eredményeit, hogy növekedett a 

bendőben a mikrobafehérje-szintézis, amikor az NPN anyagokat 

aminosavakkal, vagy peptidekkel helyettesítették. Igazolja a fentieket 

Broderick és Reynal (2009) kísérlete is, amikor a bendőben lebomló 

szójalisztet karbamiddal helyettesítették, csökken a tej mennyisége és 

táplálóanyag tartalma, valamint romlott a bendőben a mikrobiális fehérje 

termelés. Hasonló eredményekről számolnak be Broderick és mtsai 

(2010), akik csekély mértékű mikrobafehérje mennyiség növekedést 

figyeltek meg, amikor a takarmány szárazanyagában a lebomló fehérje 

mennyiségét megnövelték. A fentebb írottakból arra következtethetünk, 

hogy a peptidek, az aminosavak és az ammónia külön-külön is 
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szolgálhatnak nitrogén forrásként a vegyes bendőmikroba populáció 

számára, azonban a teljes populáció a maximális növekedési ütemet csak 

mindhárom forrás elegye esetén éri el.  

 

2.3.3  A mikrobiális fermentáció szénhidrát szükséglete 

 

Ahhoz, hogy a bendőben zajló mikrobafehérje szintézis maximális 

legyen, kifogástalan színvonalú takarmányozásra van szükség. Ez az 

optimális nitrogén ellátás mellett a szénhidrátellátásra is érvényes, 

ugyanis a mikrobák a szénhidrát lebontás során jutnak hozzá az 

anyagcseréjükhöz és szaporodásukhoz, az ATP szintézishez szükséges 

energiaforráshoz. Ez különösen fontos a protoplazma fehérjék előállítása 

során, a fehérjeszintézisnek ugyanis jelentős az energiaigénye. Habár 

sok baktérium tud többféle szénhidrátot hasznosítani 

energiaszükségletének fedezésére (Russel, 2002), a baktériumok 

túlnyomórészt, vagy csak nem strukturális, vagy csak strukturális 

szénhidrátok fermentálásával elégítik ki energiaigényüket. Az optimális 

mikrobafehérje szintézishez nélkülözhetetlen a folyamatosan 

rendelkezésre álló energia, amelynek fontos eleme a különböző 

szénhidrátok lebomlásának üteme. A könnyen oldható szénhidrátok - 

mind a keményítő, mind az egyszerű cukrok – rövid ideig (4-8 óra) 

magas szinten biztosítják a bendőmikrobák ATP igényét (Huntington és 

mtsai, 2006), ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ezt követően azonban 

alig vesznek részt a mikrobák ATP ellátásában (Pathak, 2008). Ezzel 

ellentétben a neutrális detergens rost lebomlása viszonylag lassú 

folyamat a sejtfal alkotók kismértékű oldhatósága miatt. A cellulóz és a 
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hemicellulóz fermentációja során felszabaduló és hasznosítható energia 

az etetést követően mintegy 3-4 óra múlva válik felhasználhatóvá, ezt 

követően viszont hosszú ideig - akár 96 órán keresztül - az etetés után 

rendelkezésre áll, biztosítva ezzel ATP-t a mikrobanövekedéshez 

(Pathak, 2008). Az erjedés hosszát nagyban befolyásolja az etetett 

takarmánynövény inkrusztáltsága (elfásodása), érettsége és a 

takarmányrészecskék mérete is (Offner és mtsai, 2003). Néhány 

takarmány, amely nagyobb mennyiségben tartalmaz neutrális detergens 

rostot, nem bomlik le teljesen 72 óra bendőben tartózkodás esetén sem 

(Allen és Mertens, 1988). Ilyen esetekben a takarmány valószínűleg 

elhagyja a bendőt, mielőtt teljesen lebomlana (Hristov és mtsai, 2003), 

aminek következtében nem szolgáltat elegendő energiát a mikrobáknak. 

Ennek okán a takarmányadagot úgy célszerű összeállítani, hogy az 

tartalmazzon elegendő hasznosítható szénhidrátot az optimális 

mikrobaszám eléréséhez. Ugyanis az in vitro és in vivo kísérletek 

eredményei alapján általános az egyetértés abban a tekintetben, hogy a 

szénhidrát emésztés üteme a legfontosabb tényező, amely a 

mikrobanövekedéshez szükséges hasznosítható energia mennyiségét 

meghatározza (Hoover és Stokes, 1991). Jelentős mikrobahozam 

növekedést figyeltek meg, amikor növelték a nem-strukturális szénhidrát 

mennyiségét a takarmányadagban, vagy jobban lebomló szénhidrátokkal 

helyettesítették a kevésbé lebomlóakat (Hristov és mtsai, 2005; Zhou és 

mtsai, 2015). Ezeket az eredményeket támasztja alá Lascano és mtsainak 

(2016) kísérlete is, miszerint ahogy csökkentette a takarmányadagban a 

nem-strukturális szénhidrátok mennyiségét a strukturális szénhidrátok 
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javára, úgy lineárisan csökkent a becsült mikrobafehérje áramlás a 

duodenumba.  

Összességében megállapítható, hogy a mikrobanövekedés fő limitáló 

tényezője a nem elegendő gyorsan lebomló szénhidrát a bendőben. 

Ugyanakkor a bendőmikrobák kielégítő növekedéséhez szükség van 

mind lassan, mind gyorsan lebomló szénhidrátra, ugyanis a 

mikrobanövekedés fő limitáló tényezője a hozzáférhető szénhidrát 

hiánya a bendőben (Grossblatt, 2001).  

 

2.3.4  Bendőmikrobák ásványi anyag szükséglete 

 

A teljesség érdekében a mikrobák nitrogén és szénhidrát ellátásán 

túlmenően szólni szükséges a mikroba populáció ásványi anyag 

szükségletéről is, ugyanis a mikrobahozamot ez utóbbi tényező is 

befolyásolja (Sniffen és Robinson, 1987). Az ásványi anyagok közül a 

ként és a foszfort szükséges említeni, ugyanis ezek bendőbeni 

koncentrációja jelentősen befolyásolja a mikrobák növekedését. A 

szarvasmarha korától, termelésétől és anyagcsere állapotától függően a 

bendőmikrobák metionin és cisztein termeléséhez szükséges kén aránya 

a takarmányadag 0,11 és 0,20%-a között alakul (National Research 

Council, 1996). A kén jelentőségét igazolja, hogy a limitált kénellátás 

csökkentheti a mikrobafehérje termelést abban az esetben, ha 

kérődzőkkel nagy mennyiségű nem fehérje nitrogént (pl. karbamidot) 

etetnek (Uddin, 2015). A bendőmikrobák ATP és fehérjetermeléséhez 

szükséges másik ásványi anyag a foszfor, ugyanis a nem kielégítő 
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foszfor ellátás mérsékelheti a mikrobanövekedéshez szükséges 

fehérjeszintézist. 

 

2.3.5  A bendőtartalom pH értékének hatása a mikrobás 

fermentációra 

 

A bendőbeli mikrobaszám egyik fontos szabályozója a 

bendőfolyadék pH-értéke. Az alacsony pH káros lehet a 

bendőmikrobákra, a protozoák különösen érzékenyek rá. Az alacsony - 6 

alatti - pH további káros hatása, hogy limitálja a strukturális 

szénhidrátok lebonthatóságát (Cerrato-Sanchez és mtsai, 2007), 

valamint a bendőbeli energia nem a bendőbaktériumok szaporodásához, 

hanem a baktériumsejtek semleges pH-jának fenntartására használódik 

fel (Strobel és Russel, 1986). Mindezen túlmenően a nagy 

tömegtakarmány tartalmú takarmányadagot fogyasztó tejelő tehenek 

esetében a bendőfolyadék pH-jának csökkenésével gyengül a mikrobák 

proteolítikus aktivitása is. Ugyanakkor ez nem mondható el a nagy 

abraktartalmú takarmányadagot fogyasztó hízómarhák esetében (Bach és 

mtsai, 2005).  
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2.4 A bendőben rendelkezésre álló (hasznosítható) fehérje és 

szénhidrát 

 

2.4.1  Táplálóanyag szinkronizálás 

 

Táplálóanyag szinkronizálás elmélete szerint a takarmányadagok 

kialakíthatók úgy is, hogy a fehérje- és az energiakomponensek 

lebontása szinkronban legyen egymással, ami által a táplálóanyagok egy 

időben és a szükségleteknek megfelelő arányban hozzáférhetők a 

mikrobák számára, aminek köszönhetően javul a mikrobiális 

fermentáció hatékonyság a gazdaállat szempontjából is. Amennyiben ezt 

biztosítani akarjuk, tudnunk kell előre jelezni a vegyes 

mikrobapopuláció számára szükséges összes szubsztrát mennyiségét és 

sorsát a bendőben. A takarmányadag ilyen alapon történő összeállítása 

számos belső és külső tényező, valamint élettani folyamat pontos 

ismeretét és ezek precíz előrejelzését igényli. (Hall és Huntington, 

2008). A fázisos-takarmányozás – amelynek során a takarmányadag 

különböző komponenseit más-más időben etetik, hogy szinkronizáljuk a 

lebontási és felszívódási folyamatokat. Ez munkaigényes folyamat és 

vegyes eredményekkel jár. A fázisos takarmányozás szempontjából a 

takarmányfehérje és szénhidrát elérhetőség lehet a takarmányadag 

leginkább aszinkront okozó része, ráadásul a takarmány kiegészítés és a 

tömegtakarmány közötti interakciók nagy hatással vannak a 

táplálóanyagok közötti szinkronra. A táplálóanyag szinkronizáció során 

leggyakrabban a kiegészítő takarmányok módosításával befolyásolják a 

szinkronizációt. A kiegészítés típusa (pl. keményítő vagy rost), 
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táplálóanyag összetétele és a lebomlás mértéke az elsődleges 

szempontok a szinkronizálás során a nagy tömegtakarmány-tartalmú 

takarmányadagok esetében (Hersom, 2008). Cole és Todd (2008) számos 

adat analízise során megállapította, hogy a szinkronizációs index csak 

kis mértékben befolyásolja az állatok termelését, ugyanakkor negatívan 

hat a takarmányhasznosításra és a mikrobiális hatékonyságra. 

Ugyanakkor Shabi és mtsai (1998) semmilyen különbséget nem 

figyeltek meg a mikroba nyersfehérje termelésben, vagy a mikrobiális 

aktivitásban, amikor a laktáció közepén tartó tejelő teheneket változó 

arányú bendőben lebontható szerves anyag és nyersfehérje tartalmú 

takarmányadaggal, vagy különböző gyakorisággal etettek. Hasonló 

eredményekről számolnak be Newbold és Rust (1992) is, akik in vivo 

kísérletet végeztek, különböző mértékű aszinkront mutató kukorica és 

szója alapú takarmányadagokkal. Richardson és mtsai (2003) 

szinkronizált takarmányadagot fogyasztó bárányok esetében nem 

tapasztaltak különbséget a növekedésben, de nagyobb 

energiavisszatartást mértek a nem szinkronizált állatokhoz képest. 

Horadagoda és mtsai (2008) réti széna alapú takarmányadagon tartott 

kanülözött juhok esetében végeztek kiegészítést különböző szénhidrát 

forrásokkal, és azt figyelték meg, hogy a lassan lebomló abrakkal történő 

kiegészítés szinergens hatással volt a mikrobiális fehérjeszintézisre. Bár 

ebben a kísérletben zavaró tényező volt, hogy a takarmányadagban az 

optimálisnál kisebb volt a fehérjekoncentráció és összességében 

gyengébb volt a szervesanyag emésztés hatásfoka, ami valószínűleg 

negatívan befolyásolta a cellulolitikus baktériumok tevékenységét. Kim 

és mtsai (1999) szárazon álló teheneket tartottak alaptakarmányon, vagy 
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folyamatos szacharóz infúzióval kiegészített alaptakarmányon. Az 

infúziót 6 órán keresztül, vagy azonnal minden etetés után kezdve 

(szinkron), vagy minden etetés után 6 órával kezdve (aszinkron) 

végezték. Minden szacharózzal kiegészített adag etetésekor javuló 

mikrobafehérje szintézist figyeltek meg, de a szinkron és aszinkron adag 

között nem volt különbség. A bendőbeli fermentáció 

szinkronizációjának javítása az in vitro kísérletek esetében általában 

nagyobb valódi szervesanyag lebomlást (p=0,072), SCFA koncentrációt 

(p=0,067) és mikrobaszámot (p=0,092) eredményezett, ezáltal pozitív 

hatással volt a bendőben zajló fermentációra (Rotger és mtsai, 2006). 

Ugyanakkor az in vivo kísérletek esetében ez a pozitív hatás nem 

figyelhető meg, valószínűleg az endogén nitrogén újrahasznosítás, vagy 

a takarmányfelvételi különbségek kompenzációja miatt (Rotger és mtsai, 

2006). Mindezek alapján az emésztőrendszerben rendelkezésre álló 

fermentálható energia és nitrogén szinkronizálásával a kérődzők nitrogén 

felhasználásának hatékonyságát növelő erőfeszítések kevés sikerrel 

kecsegtetnek a termelés növekedése tekintetében. Reynolds és 

Kristensen (2008) szerint a nitrogén felhasználás hatékonyságára 

szinkronizált bendőműködés előnyei a gyakorlatban azért nem 

érvényesülnek, mert a karbamid emésztőrendszerbe való 

újrahasznosítása tompítja a rendszertelen étrendi nitrogén ellátás 

kedvezőtlen hatásait. Ezek alapján lehet tehát aszinkron a 

takarmányadag fehérje ellátásban anélkül, hogy ennek káros hatásai 

lennének a növekedésre vagy egyéb teljesítményre. 

A táplálóanyag felhasználás szinkronizálásának fejlesztése jelenleg 

is folyamatban van és sok további feladat vár még ezzel kapcsolatban 
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megoldásra. Végső soron az állati termelés alakulása és az optimális 

táplálóanyag hasznosítás fogja eldönteni, hogy a táplálóanyag 

szinkronizálás egy valójában sikeres stratégia. 
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3 KÍSÉRLET CÉLKITŰZÉSE 

 

Az anyalúg kémiai összetétele, mindenekelőtt jelentős szabad 

aminosav tartalma – aminosav garnitúrájában valamennyi esszenciális 

aminosav megtalálható – alapján felvetődik a kérdés nem a 

monogasztrikus állatok takarmányozásában lenne-e célszerű az 

anyalúgot hasznosítani? Ugyanakkor az anyalúg szabad aminosav 

készlete nagyon egyoldalú, hiszen aminosav-tartalmának 57%-át a 

treonin adja. Ennek a nagy treonintartalomnak köszönhetően a 

monogasztrikus állatok – pl. a sertés esetében – aminosav imbalanszot 

alakíthat ki az anyalúg etetése. A szarvasmarha takarmányozása során 

azonban ez nem fordul elő, ugyanis a bendőmikrobák a feleslegben levő 

treonint lebontják, vagy más célra (pl. mikrobafehérje-szintézis céljára) 

használják fel. 

Az anyalúg takarmányozási értékének megállapításával kapcsolatos 

vizsgálatainkat azokkal a bevezető takarmányozás-élettani kísérletekkel 

terveztük megkezdeni, amelyek arra adnak választ, hogy az anyalúg 

milyen hatást gyakorol a bendőfolyadék néhány alapvető fontosságú 

paraméterére, amelyek nevezett melléktermék szarvasmarhákkal történő 

etethetőségét meghatározzák. 

Mindezek alapján az első kísérletem során azt kívántam 

megállapítani, hogy a növekvő mennyiségben etetett anyalúg: 

➢ milyen hatást gyakorol a bendőmikrobák aktivitására? 

➢ milyen mértékben befolyásolja a bendőfolyadék SCFA-tartalmát, 

illetve a bendőben képződő rövid szénláncú zsírsavak egymáshoz 

viszonyított arányát? 
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➢ karbamid, ammónium-szulfát, illetőleg szabad aminosav-

tartalmának mikrobás lebontása nyomán szabaddá váló ammónia 

milyen mértékben növeli meg a bendőfolyadék NH3-tartalmát? 

➢ hatására hogyan alakul a bendőfolyadék pH-ja? 

 

A második kísérletünket az első kísérleti szakasz alapján úgy 

állítottuk be, hogy a jelentősen megemelkedett ammónia koncentráció 

miatt a 2 kg anyalúg helyett 1,5 kg anyalúgot etettünk, valamint a 1,5 kg 

anyalúg mellé 1 kg melaszt is adtunk az állatoknak. Ezen kísérlet során 

arra voltunk kíváncsiak, hogy az anyalúg, valamint az anyalúg 

kiegészítése melasszal milyen hatást gyakorol a bendőben zajló 

mikrobás lebontó és szintézis folyamatokra. A szóban forgó 

takarmányozási alapozó kísérlettel a következő kérdéseket kívántuk 

megválaszolni: 

Milyen hatást gyakorol a takarmányadag anyalúggal, valamint 

anyalúggal és melasszal történő kiegészítése: 

➢ a bendőmikrobák aktivitására a bendőben zajló lebontó és szintézis 

folyamatok során? 

➢ a bendő SCFA szintézisére? 

➢ a bendőfolyadék ammónia tartalmára? 

➢ a bendőfolyadék pH-értékére? 

➢ a bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyiségére? 

Az anyalúggal végzett tejtermelési kísérlettel kapcsolatos 

vizsgálatainkat az úgynevezett tehénpáros kísérlettel végeztük el. A 

kísérlet során a következő kérdéseket kívántuk megválaszolni: 
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➢ Milyen hatást gyakorol az anyalúg a tejtermelésre, növeli-e, ha 

igen, akkor milyen mértékben? 

➢ Hatással van-e az anyalúg a tej összetételére, ha igen, akkor 

melyik paraméterére a következők közül: fehérje-, zsír- és karbamid-

tartalom? 

➢ Tudja-e az 1 kg anyalúg helyettesíteni a 0,5 kg extrahált 

napraforgódarát, ha igen, akkor milyen mértékben? 
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4 ANYAG ÉS MÓDSZER  

A modell- és üzemi vizsgálataimban a japán-magyar tulajdonú 

fermentációs üzemben (Agroferm, Kaba) előállított L-treonin gyártás 

során képződő anyalúgot használtam fel.  

 

4.1 Bendő- és duodénum kanüllel ellátott állatokkal végzett 

kísérletek 

 

4.1.1 Az első modellkísérlet metodikája 

 

A kísérletet a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar, Állatkísérleti telepén, 5 db, bendőkanüllel 

ellátott 600-650 kg élősúlyú holstein-fríz tinóval végeztük szakaszos 

(önkontrollos) kísérlet keretében (állatkísérleti engedélyszám: VIII-I-

001/01316-0003/2012, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal). 

A kísérlet egy kontroll és két kísérleti szakaszból állt. A kontroll és a két 

kísérleti szakasz egy-egy előetetési és gyűjtési időszakból épült fel, 

amelyek hossza 10, illetve 5 nap volt (lásd. 1. ábra). 

Az állatok a kísérlet mindhárom szakaszában az 1. táblázatban 

megadott összetételű és táplálóanyag tartalmú takarmányadagot 

fogyasztották. A kontroll szakaszt követő két kísérleti szakaszban a tinók 

a kontroll szakaszban etetett takarmányadaghoz kiegészítésként még 1, 

illetve 2 kg anyalúgot kaptak, amit fele-fele arányban a reggeli (7 óra) és 

a délutáni (15 óra) etetés során a bendőkanülön át juttattunk a bendőbe.  
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Előetetés 1
(alaptakarmányadag)

10 nap

KÍSÉRLETI SZAKASZ 1

(alaptakarmányadag+1 kg 

anyalúg)

5 nap

Bendőkanüllel ellátott holstein-fríz tinók (n=5)

KÍSÉRLETI SZAKASZ 2

(alaptakarmányadag+2 kg 

anyalúg)

5 nap

Bendőfolyadék mintavétel:

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 

és 3 órával

KONTROLL SZAKASZ

(alaptakarmányadag)

5 nap

Előetetés 2

(alaptakarmányadag

+1 kg anyalúg)

10 nap

Előetetés 3

(alaptakarmányadag

+2 kg anyalúg)

10 nap

Bendőfolyadék mintavétel:

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 

és 3 órával

Bendőfolyadék mintavétel:

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 

és 3 órával

  

Megjegyzés: Az alaptakarmányadag összetételét és számított táplálóanyag, metabolizálható 

fehérje- és energiatartalmát lásd. az 1. táblázatban. Az 1 és 2 kg anyalúgot fele-fele arányban a 

reggeli (7 óra) és a délutáni (15 óra) etetés során a bendőkanülön át juttattuk a bendőbe. 

1. ábra: A bendőkanüllel ellátott tinókkal végzett első modellkísérlet 

felépítése 
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1. táblázat  

A kísérletben etetett alaptakarmányadag összetétele és számított 

táplálóanyag, metabolizálható fehérje- és energiatartalma 

Takarmány Alaptakarmányadag1 

Silókukorica szilázs 10 kg 

Fűszalma 3 kg 

Abrakkeverék2 3 kg 

A napi adagban 

Szárazanyag3 8,75 kg 

Nyersfehérje3 702 g 

Nyersrost3 1878 g 

Életfenntartási nettó energia (NEm)3 56,77 MJ 

Súlygyarapodási nettó energia (NEg)3 34,65 MJ 

Energiafüggő metabolizálható fehérje (MFE)3 801,15 g 

Nitrogénfüggő metabolizálható fehérje (MFN)3 490,20 g 

Kalcium3 41,36 g 

Foszfor3 23,60 g 
1Megjegyzés: A táblázatban közölt alaptakarmányadagot etettük a kontroll, a kísérleti 1 és a 

kísérleti 2 szakaszokban. A kísérleti 1 és 2 szakaszban alkalmazott 1 és 2 kg anyalúgot fele-fele 

arányban a reggeli (7 óra) és a délutáni (15 óra) etetés során a bendőkanülön át juttattuk a 

bendőbe. 
2Összetétele: kukoricadara 93,5%, extrahált napraforgódara 4,0%, takarmánymész 1,5%, 

növendékmarha vitamin és mikroelem premix 0,5% (gyártó: Bonafarm-Bábolna Takarmányipari 

Kft., Nagyigmánd), só 0,5% 
3A komponensek kémiai analízisének eredménye alapján számított érték 

 

Az Állatkísérleti telepen a bendőkanüllel ellátott szarvasmarhák napi 

takarmányfelvételéről egy külön dokumentumot vezetünk, amelyben 

mind a kimért, mind pedig a visszahagyott takarmány mennyiségét napi 

szinten rögzítjük. Az első modellkísérlet során etetett takarmányadagot 

(10 kg kukoricaszilázs, 3 kg fűszalma, 3 kg abrakkeverék) mind a 

kontroll, mind a kísérleti szakaszokban az állatok teljes mértékben 

elfogyasztották, így a napi szárazanyagfelvétel (DMI, kg/állat) az 1. 

táblázatban közölt 8,75 kg volt.  

Az állatoktól mind a kontroll, mind a kísérleti szakaszok valamennyi 

napján a kanülön át naponta 4 alkalommal bendőfolyadék mintát 
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vettünk. A mintavételek a reggeli etetés előtt, majd 1, 2 és 3 órával a 

reggeli etetést követően történtek. A bendőfolyadék pH-ját és NH3-

tartalmát valamennyi mintavételi időpontban, míg a mikrobiális 

aktivitást, valamint a bendőfolyadék SCFA-tartalmát csak az etetést 

megelőzően, valamint az etetés után 3 órával vett bendőfolyadék minták 

esetében vizsgáltuk. A bendőfolyadék mintákat azért, hogy a 

bendőmikrobák aktivitása ne változzon, a kísérleti istállóból termoszban 

szállítottuk a laboratóriumba. A mintavétel és a vizsgálatok megkezdése 

között maximum 15-20 perc telt el. 

 

4.1.2  Az első modellkísérlet során alkalmazott kémiai vizsgálati 

eljárások 

 

A bendőfolyadék minták pH értékét OP-211/1 típusú (Radelkis) 

elektromos pH mérővel, ammóniatartalmukat pedig OP-264-2 típusú 

(Radelkis) ammónia-érzékeny elektróddal állapítottuk meg.  

A bendőfolyadék minták mikrobiális aktivitását nitritredukciós 

próbával mértük, mely eljárás az aktivitást azzal az időtartammal 

jellemzi, amennyi időre a mikrobapopulációnak adott mennyiségű KNO2 

redukálásához szüksége van (Horváth, 1979). 

A bendőfolyadék minták SCFA-tartalmát Biotronik-2000 (Biotronik, 

Maintal, Németország) típusú HPLC – berendezéssel mértük, az oszlop 

típusa Aminex Bio Rad HPX 87H (Bio Red Laboratories Inc., Hercules, 

USA), mérete 300mm×7,8mm volt. Az elválasztás hőmérséklete 45 oC, 

az eluens 0,005 M H2SO4 volt. Pumpa átfolyás 0,85 ml/perc, nyomás 77 

kg/cm2. Az SCFA-tartalom megállapításához standardként a Supelco 10 
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(Sigma-Aldrich Co.) rövid szénláncú zsírsavakból álló keveréket 

használtuk.  

Az etetett takarmányok szárazanyag, nyersfehérje, nyerszsír, 

nyersrost, nyershamu, Ca- és P-, valamint az anyalúg karbamid-tartalmát 

a Magyar Takarmánykódex II. kötetében (1990) javasolt módszerekkel 

állapítottuk meg. Az anyalúg ammónium-szulfát tartalmát a Kjeldahl 

eljárással KjeltecTM 2200 (FOSS, Dánia) berendezéssel határoztuk meg. 

Az anyalúg aminosav-tartalmát a Pannon Egyetem Georgikon 

Mezőgazdaság-tudományi Karának Állattudományi és 

Állattenyésztéstani Tanszéke oszlopkromatográfiás módszerrel határozta 

meg. Az aminosav analizátor típusa INGOS AAA 400 (INGOS Ltd., 

Prága, Csehország), az oszloptöltet Ostion LG ANB ION (INGOS Ltd., 

Prága, Csehország) cserélő (NA-form) volt. 

 

4.1.3 A második modellkísérlet metodikája 

 

A kísérletet 4 db 600–650 kg súlyú holstein-fríz tinóval végeztük 

szakaszos kísérlet keretében. Valamennyi állatnak a bendőjébe, kettőnek 

pedig a duodénumába is műtéttel kanült ültettünk be bendőfolyadék, 

illetve chymus minta vétele céljából (állatkísérleti engedélyszám: VIII-I-

001/01316-0003/2012, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal).  

A kísérlet egy kontroll és három egymást követő kísérleti szakaszból 

állt. Valamennyi szakasz egy-egy előetetési, valamint mintavételi 

időszakból épült fel, amelyek hossza 10, illetve 5 nap volt (lásd. 2. 

ábra). Az állatok valamennyi szakaszban a 2. táblázatban megadott 

összetételű és táplálóanyag tartalmú takarmányadagot fogyasztották. A 
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kísérletbe vont tinókat naponta kétszer (reggel 7 és délután 15 órakor) 

etettük, mely etetések során az állatok a fent említett takarmány 

mennyiség 50–50%-át fogyaszthatták el. A kísérleti szakaszokban 

(kísérleti szakasz 1, 2 és 3) az állatok a 2. táblázatban megadott 

takarmányadagon felül szakaszonként eltérő mennyiségű és összetételű 

kiegészítéseket kaptak (kísérleti szakasz 1: 1,0 kg anyalúg, kísérleti 

szakasz 2: 1,5 kg anyalúg, kísérleti szakasz 3: 1,5 kg anyalúg + 1,0 kg 

melasz), melyeket fele-fele arányban a reggeli (7 óra) és a délutáni (15 

óra) etetés során a bendőkanülön át juttattunk a bendőbe. A második 

modellkísérletben használt takarmányozási minőségű folyékony melaszt 

(78% szárazanyagtartalom, 50% összcukortartalom) a Magyar Cukor 

Zrt. (Kaposvár) biztosította. 

Ahogyan azt korábban említettük, az Állatkísérleti telepen a bendő- 

és duodenumkanüllel ellátott szarvasmarhák napi takarmányfelvételéről 

egy külön dokumentumot vezetünk, amelyben mind a kimért, mind 

pedig a visszahagyott takarmány mennyiségét napi szinten rögzítjük. A 

második modellkísérlet során etetett takarmányadagot (10 kg 

kukoricaszilázs, 2 kg fűszalma, 3 kg abrakkeverék) mind a kontroll, 

mind a kísérleti szakaszokban az állatok teljes mértékben 

elfogyasztották, így a napi szárazanyagfelvétel (DMI, kg/állat) a 2. 

táblázatban közölt 7,92 kg volt.  
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Előetetés 1
(alaptakarmányadag)

10 nap

KÍSÉRLETI SZAKASZ 1

(alaptakarmányadag+1 kg 

anyalúg)

5 nap

Bendő- (n=4) és duodenum (n=2) kanüllel ellátott 

holstein-fríz tinók

KÍSÉRLETI SZAKASZ 2

(alaptakarmányadag+1,5 kg 

anyalúg)

5 nap

Bendőfolyadék mintavétel (n=4):

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 és 3 órával

Chymus minta, duodenum (n=2):

Reggeli etetés után 3 óránként (10.00, 13.00, 16.00)

KONTROLL SZAKASZ

(alaptakarmányadag)

5 nap

Előetetés 2

(alaptakarmányadag

+1 kg anyalúg)

10 nap

Előetetés 3

(alaptakarmányadag

+1,5 kg anyalúg)

10 nap

KÍSÉRLETI SZAKASZ 3

(alaptakarmányadag+1,5 kg 

anyalúg+1 kg melasz)

5 nap

Előetetés 4
(alaptakarmányadag+1,5 kg 

anyalúg+1 kg melasz)

10 nap

Bendőfolyadék mintavétel (n=4):

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 és 3 órával

Chymus minta, duodenum (n=2):

Reggeli etetés után 3 óránként (10.00, 13.00, 16.00)

Bendőfolyadék mintavétel (n=4):

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 és 3 órával

Chymus minta, duodenum (n=2):

Reggeli etetés után 3 óránként (10.00, 13.00, 16.00)

Bendőfolyadék mintavétel (n=4):

Reggeli etetés előtt, etetés után 1, 2 és 3 órával

Chymus minta, duodenum (n=2):

Reggeli etetés után 3 óránként (10.00, 13.00, 16.00)

 

Megjegyzés: A második modellkísérletben a 2. táblázatban közölt alaptakarmányadagot etettük a kontroll, a 

kísérleti 1, a kísérleti 2 és kísérleti 3 szakaszokban. A kísérleti 1 és 2 szakaszban az 1, illetve a 1,5 kg 
anyalúgot továbbá a kísérleti 3 szakaszban a 1,5 kg anyalúgot és az 1 kg melaszt fele-fele arányban a reggeli 

(7 óra) és a délutáni (15 óra) etetés során a bendőkanülön át juttattuk a bendőbe. 

2. ábra: A bendő- és duodenumkanüllel ellátott tinókkal végzett 

második modellkísérlet felépítése 
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2. táblázat 

A kísérletben etetett alaptakarmányadag összetétele és számított 

táplálóanyag tartalma 

Takarmány Alaptakarmányadag1 

Silókukorica szilázs 10,0 kg 

Fűszalma 2,0 kg 

Abrakkeverék2 3,0 kg 

A napi adagban 

Szárazanyag3 7,92 kg 

Nyersfehérje3 848,81 g 

Nyersrost3 1626,09 g 

Életfenntartási nettó energia (NEm)3 48,58 MJ 

Súlygyarapodási nettó energia (NEg)3 29,55 MJ 

Energiafüggő metabolizálható fehérje (MFE)3 631,47 g 

Nitrogénfüggő metabolizálható fehérje (MFN)3 533,05 g 

Kalcium3 41,12 g 

Foszfor3 29,00 g 

1Megjegyzés: A táblázatban közölt alaptakarmányadagot etettük a kontroll, a kísérleti 1, a 

kísérleti 2 és kísérleti 3 szakaszokban. A kísérleti 1 és 2 szakaszban az 1, illetve a 1,5 kg 

anyalúgot továbbá a kísérleti 3 szakaszban a 1,5 kg anyalúgot és az 1 kg melaszt fele-fele 

arányban a reggeli (7 óra) és a délutáni (15 óra) etetés során a bendőkanülön át juttattuk a 

bendőbe. 
2Összetétele: kukorica 88,2%, extrahált napraforgódara 4,0%, takarmánymész 5,6%, 

növendékmarha vitamin és mikroelem premix 0,5% (gyártó: Bonafarm-Bábolna Takarmányipari 

Kft., Nagyigmánd), só 0,5% 
3A komponensek kémiai analízisének eredménye alapján számított érték 

 

A bendőkanüllel rendelkező 4 db állatból a mintavételi időszak 

valamennyi napján, naponta 4 alkalommal (az etetés előtt, valamint 1, 2 

és 3 órával a reggeli etetést követően) a kanülön át bendőfolyadék 

mintát, továbbá a reggeli etetést követően 3 óránként (10, 13, és 16 

órakor) a duodenumkanülön át a duodenumból chymus mintát vettünk 

kémiai vizsgálatok céljára. 
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4.1.4  A második modellkísérlet során alkalmazott kémiai 

vizsgálati eljárások  

 

A bendőben és a duodenumban lejátszódó kémiai folyamatok 

nyomon követése céljából a következő vizsgálatokat végeztük el: 

A kísérlet során etetett takarmányok szárazanyag-, nyersfehérje-, 

nyerszsír-, nyersrost-, nyershamu-, Ca- és P-, valamint az anyalúg 

karbamid-tartalmát a Magyar Takarmánykódex II. kötetében (1990) leírt 

módszerekkel állapítottuk meg. Az anyalúg ammónium–szulfát tartalmát 

a Kjeldahl eljárással Kjeltec TM 2200 (FOSS, Dánia) berendezéssel 

határoztuk meg. Az anyalúg aminosav, valamint duodenumból a kanülön 

át vett chymus minta DAPA (diamino-pimelinsav) tartalmát 

oszlopkromatográfiás módszerrel INGOS AAA 400 (INGOS Ltd., 

Prága, Csehország) típusú berendezéssel állapítottuk meg. Az 

oszloptöltet Ostion LG ANB (INGOS Ltd., Prága, Csehország) 

ioncserélő gyanta volt.  

Az anyalúgnak a bendő mikrobiális aktivitására gyakorolt hatását a 

nitritredukciós próbával állapítottuk meg, amely eljárás a bendőfolyadék 

mikrobiális aktivitását azzal az időtartammal fejezi ki, amennyi időre a 

bendő mikrobáinak adott mennyiségű KNO2 redukálásához szükségük 

van (Horváth, 1979). 

A bendőfolyadék minták SCFA tartalmát Biotronik 2000 típusú 

HPLC (Biotronik, Maintal, Németország) berendezéssel vizsgáltuk. Az 

oszlop típusa Aminex Bio Rad HPX 87H (Bio Red Laboratories Inc., 

Hercules, USA), mérete 300 mm×7,8 mm volt. Az elválasztást 45 oC 
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hőmérsékleten végeztük, az eluens 0,005 M H2SO4, a pumpa átfolyás 

0,85 ml/perc, a nyomás 77 kg/cm2 volt. Az SCFA-tartalom 

megállapításához standardként a Supelco 10 (Sigma-Aldrich Co.) rövid 

szénláncú zsírsavakból (SCFA) álló keveréket használtuk.  

A bendőfolyadék pH értékét OP–211/1 típusú (Radelkis) elektromos 

pH mérővel, ammóniatartalmát pedig OP–264–2 típusú (Radelkis) 

ammónia–érzékeny elektróddal állapítottuk meg. 

A chymus nyersfehérje mikrobafehérje hányadának 

megállapításához Csapó és mtsainak (2008) ebben a témakörben 

publikált eredményeit használtuk fel. Eljárásuk lehetővé teszi, hogy a 

chymus DAPA, vagy D-aszparaginsav, vagy D-glutaminsav tartalmából, 

valamint a chymus nyersfehérje tartalmából a chymus nyersfehérjéjének 

mikrobafehérje hányadát megállapítsuk. Munkájuk során 17 

bendőbaktérium törzs mikrobáiból összeállított keveréknek 

megállapították a szárazanyag-, nyersfehérje-, DAPA-, D-glutaminsav-, 

valamint D-aszparaginsav tartalmát. Az említett baktérium keverék 

100% szárazanyag tartalomra vonatkozó analízis eredményei a 

következők voltak: nyersfehérje 49,5%, DAPA 0,300%, D-

aszparaginsav 0,366%, D-glutaminsav, 0,499%. A vizsgált 

bendőbaktérium keverék nyersfehérjéje 0,606% DAPA-t, 0,739% D-

aszparaginsavat és 0,998% D-glutaminsavat tartalmazott, mely 

eredmények alapján kiszámítottuk azokat a szorzófaktorokat, 

amelyekkel a chymus nyersfehérje tartalmának mikrobafehérje hányada 

megállapítható.  

A három aminosav markerre vonatkozó szorzófaktorok a 

következők: 
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DAPA: 

100/0,606=165 

D-Aszp.: 

100/0,739=135 

D-Glut.: 

100/0,998=100 

Kísérletünkben a duodenális chymus nyersfehérjéjének 

mikrobafehérje hányadát a chymus DAPA tartalma alapján állapítottuk 

meg. A DAPA (diamino-pimelinsav) egy aminosav, amely a 

természetben egyedül a baktériumok – köztük a bendőbaktériumok – 

falának felépítésében résztvevő peptidoglükánokban fordul elő, 

ennélfogva kiváló marker vegyület a chymus mikrobafehérje 

hányadának megállapításához. A chymus mikrobafehérje hányadát 

kísérletünkben Csapó és mtsai (2008) által a DAPA-ra megállapított 

szorzófaktorral (165) számítottuk ki. 

 

4.2 Üzemi tejtermelési vizsgálat 

 

A nagyüzemi tejtermelési vizsgálatot egy hazai dunántúli tejtermelő 

tehenészetben végeztük el. A vizsgálat alatt a tehenészeti telep 

kukoricaszilázs-lucernaszenázs-rozsszenázs-kukoricadara-napraforgó-

dara alapú takarmányozást folytatott (teljes értékű takarmánykeverék-

TMR etetés mellett). A telep saját takarmánykeverővel rendelkezik, az 

etetések száma a termelőcsoportokban naponta kettő. 

Az etetési vizsgálatban a laktáció végén (tejelő napok száma, DIM 

>200 nap, napi átlagos egy tehénre jutó tejtermelés <25 kg) lévő, 

többszörellett holstein-fríz tehenek vettek részt. A két hónapig tartó 

etetési tesztben az ún. tehénpáros módszert használtuk, amely során 20 

kontroll és 20 kísérleti tehénpárt állítottunk be (lásd. 3. ábra).  
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Kistejtermelő csoport 
(kiindulási egyedszám: 180 egyed)

(laktációs napok száma: >200; 
napi átlagos tejtermelés: <25 kg/tehén)

20 
tehén

KONTROLL CSOPORT
90 egyed

20 
tehén

KÍSÉRLETI CSOPORT
90 egyed

Két vizsgálati csoport elválasztása, „tehénpáros módszer”
Tehénpárok (n=2×20) kialakításánál 
figyelembe vett szempontok:
- laktációszám, 
- az utolsó ellés ideje, 
- az előző laktáció tejtermelése, 
- tej fehérje- és zsírtartalma

Etetett takarmányadag (kontroll és kísérleti):
Kukoricaszilázs: 42,53 a napi szárazanyagfelvétel %-ában
Lucernaszenázs: 17,70 a napi szárazanyagfelvétel %-ában
Rozsszenázs: 11,39 a napi szárazanyagfelvétel %-ában

Kukoricadara: 7,31 a napi szárazanyagfelvétel %-ában
+búzaszalma, lucernaszéna, búzadara, sörtörköly, melasz, premix

Extrahált napraforgódara: 
4,82 a napi szárazanyagfelvétel %-ában

(~1 kg/tehén/nap)
Anyalúg: -

Extrahált napraforgódara: 
2,42 a napi szárazanyagfelvétel %-ában

(~0,5 kg/tehén/nap)
Anyalúg: 2,40 a napi szárazanyagfelvétel %-ában

(~1,0 kg/tehén/nap)

14 nap előetetés+2 hónap vizsgálati szakasz
Tejösszetétel vizsgálat hetente egyszer

(n=160 tejminta/kezelés)

 

3. ábra: Az üzemi etetési vizsgálat során alkalmazott metodika vázlatos ismertetése 
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A párok kialakításánál a laktációszámot, az utolsó ellés idejét, az 

előző laktáció tejtermelését, a tej táplálóanyagtartalmát (fehérje, zsír) 

vettük figyelembe. A vizsgálatok alatt a kontroll és a kísérleti állatok 

azonos tartási körülmények között kerültek elhelyezésre 

(tartástechnológia, férőhely, etető- és itató stb.).  

A kontroll és a kísérleti csoport egyedei az etetési vizsgálat során a 3. 

táblázatban lévő takarmányadagot fogyasztották. A kontroll csoporttól a 

kísérleti csoport takarmányadagja abban tért el, hogy az etetett adag 

extrahált napraforgódara tartalmát 0,5 kg-al csökkentettük, és az 

anyalúgot nyersfehérje-alapon illesztettük be a teljes értékű 

takarmánykeverékbe. A vizsgálatok alatt a kontroll és kísérleti kiegészítő 

takarmányok az etetés előtt, a takarmánykiosztó kocsiban kerültek 

bekeverésre. 

 

4.2.1  Takarmányvizsgálat 

A kísérlet során etetett takarmányadagok szárazanyag-, nyers-

fehérje-, nyerszsír-, nyersrost-, nyershamu-, Ca- és P-, valamint az 

anyalúg karbamid-tartalmát – proximális analízis során – a Magyar 

Takarmánykódex II. kötetében (1990) leírt módszerekkel állapítottuk 

meg. 

4.2.2  Tejösszetétel vizsgálat 

A tej összetételét heti egy alkalommal, egyedenként vizsgáltuk. 

Ennek során a következő paramétereket értékeltük: zsír-, fehérje- és 

karbamid-tartalom. A tejösszetételét a Magyar Tejgazdasági Kísérleti 

Intézet Kft. (Mosonmagyaróvár) végezte el, Milkoscan FT 120 (Foss 

Electric, Dánia) típusú berendezéssel. 
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3. táblázat 

A kontroll és kísérleti teljes értékű takarmánykeverék (TMR) 

összetétele és számított táplálóanyag- és energiatartalma 

 

Takarmány Kontroll Kísérleti 

A napi szárazanyag %-ában   

Kukoricaszilázs 42,53 42,53 

Lucernaszenázs 17,70 17,70 

Rozsszenázs 11,39 11,39 

Kukoricadara 7,31 7,31 

Extrahált napraforgódara 4,82 2,42 

Búzaszalma 4,33 4,33 

Lucernaszéna 4,28 4,28 

Búzadara 3,08 3,08 

Sörtörköly 2,09 2,09 

Melasz 1,99 1,99 

Tejelő premix1 0,48 0,48 

Anyalúg - 2,40 

Összesen 100,00 100,00 

A napi adag számított energia- és táplálóanyag tartalma   

Szárazanyagfelvétel (kg/nap) 20,10 20,10 

NEl (MJ/kg szárazanyag) 5,99 6,00 

Nyersfehérje (szárazanyag %) 12,86 12,74 

Nyersrost (szárazanyag %) 21,70 21,12 

Neutrális detergens rost (szárazanyag %) 42,53 41,70 

Savdetergens rost (szárazanyag %) 26,61 26,20 

Nyerszsír (szárazanyag %) 2,76 2,73 

Keményítő (szárazanyag %) 23,23 23,20 

Cukor (szárazanyag %) 3,52 3,51 

Kalcium (szárazanyag %) 0,66 0,66 

Foszfor (szárazanyag %) 0,39 0,39 

Nátrium (szárazanyag %) 0,08 0,08 

A-vitamin (NE/kg szárazanyag) 2775 2775 

D-vitamin (NE/kg szárazanyag) 548 548 

E-vitamin (mg/kg szárazanyag) 13,84 13,84 
1gyártó: „233-450 Tejelő premix”, Vitafort Zrt. (Dabas, Magyarország) 
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4.3 A kísérleti eredmények értékeléséhez felhasznált statisztikai 

módszerek 

 

A modellkísérleti és tejtermelési vizsgálatok eredményeinek 

statisztikai értékelését az SPSS 26.0 for Windows program (IBM, 

Armonk, NY) segítségével végeztük. A normalitást a Kolmogorov-

Smirnov teszttel állapítottuk meg.  

A modellkísérletek során (4.1. fejezet) normál eloszlás esetén 

egytényezős varianciaanalízist (one-way ANOVA) és a kezelésátlagok 

összehasonlítására Bonferroni, illetve a Games-Howell teszteket (range 

tests), míg a nem-normál eloszlás esetén a Kruskal-Wallis, valamint a 

Mann-Whitney nem-paraméteres teszteket alkalmaztuk.  

A tejtermelési vizsgálatban (4.2. fejezet) Levene-tesztet, t-próbát, és 

nem-paraméteres próbákat (Kruskal-Wallis, Mann-Whitney teszt) 

használtuk.  

A választott szignifikancia szint valamennyi statisztikai elemzés 

esetében p≤0,05 volt. 
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5 KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS AZOK ÉRTÉKELÉSE 

 

5.1 Az anyalúg összetétele 

 

Az anyalúg vizsgált összetételét a 4. táblázatban foglaltuk össze. 

Mint a szóban forgó táblázat adatai igazolják, az anyalúg 

nyersfehérjében gazdag melléktermék, ugyanis szárazanyagának 

77,25%-át a nyersfehérje teszi ki. Nyersfehérje tartalmának 36,65%-át az 

ammónium-szulfát adja, míg 63,35%-a szabad aminosavakból származik 

(a vizsgálati módszereket lásd. 4.1.2. fejezetben). 

Tekintettel arra, hogy az anyalúg nyersfehérje tartalmának 36,65%-át 

az ammónium-szulfát adja, így felmerül a kérdés, hogy az anyalúg 

takarmányozása során bevitt szervetlen szulfát esetleg káros (toxikus) 

lehet akár a bendőben működő baktériumok, akár a gazdaszervezet 

számára. A természetes növényi takarmányok rendszerint tartalmaznak 

annyi szulfátot, vagy kéntartalmú aminosavat, amennyi a 

bendőbaktériumok fehérjeszintéziséhez elegendő. Amennyiben a 

nyersfehérje egy részét NPN-anyagokkal (pl. karbamid) helyettesítjük, 

akkor szervetlen kén pótlása is szükséges az ajánlott 10-15:1 

nitrogén:kén aránynak megfelelően (Schmidt, 2015). Ezt például 

ammónium-szulfát ((NH4)2SO4) formájában lehet megtenni. Az anyalúg 

is tartalmaz karbamidot (a nyersfehérjetartalom kb. 18%-ban), továbbá a 

tejelő tehenek takarmányozásában is általánosan elterjedt takarmány-

adalékanyag, ezért az anyalúgban lévő szulfát-tartalom nem tekinthető 

hátrányosnak egy bizonyos szintig.  
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4. táblázat 

Az anyalúg kémiai összetétele 

Táplálóanyag Mennyiség (g/kg takarmány) 

Szárazanyag 402,6 

Nyersfehérje 311 

Nyerszsír 1,45 

Nyershamu 28,42 

N-mentes kivonható anyag 61,74 

A nyersfehérje-tartalom 

összetétele 

Szabad 

aminosav 
197,01 g nyersfehérje/kg anyalúg 

Ammónium-

szulfát 
96,07 g nyersfehérje/kg anyalúg 

Karbamid 17,91 g nyersfehérje/kg anyalúg 

Az anyalúg aminosav-tartalma (g/kg anyalúg) 

Arginin 7,72 

Alanin 4,85 

Aszparaginsav 2,75 

Glutaminsav 41,64 

Hisztidin 1,10 

Izoleucin 7,72 

Leucin 3,94 

Lizin 2,01 

Metionin 6,25 

Fenilalanin 4,45 

Szerin 3,64 

Treonin 144,66 

Valin 1,96 

Glicin 10,89 

Prolin 1,17 

Cisztin 7,74 

Tirozin 1,75 

Valamennyi adat az eredeti anyagra vonatkozik 
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Ugyanakkor a kérődzők bendőjében a takarmány nagy kéntartalma 

részben hidrogén-szulfiddá alakul, amely a bendő falán keresztül 

felszívódva okozhat toxikózist. Ebből következően a tejelő 

szarvasmarháknál is a kén jelentős kockázatú ásványi anyag lehet. 

Továbbá, a szulfátkén a bendőben antagonista hatást fejt ki a szelénnel, a 

rézzel és a molibdénnel szemben (Tóth, 2000). A mérgezés tünetei: 

étvágytalanság, testtömeg-csökkenés, hasmenés, súlyosabb esetben 

polioencephalomacia (PEM) alakul ki, utóbbi jellegzetes tünete, hogy az 

állatok hátravetett fejjel állnak és a fogukat csikorgatják (Mézes, 2019). 

Egy esettanulmányban a 6-8 hónapos húsmarha növendékmarhákkal 

etetett árpamaláta jelentős kéntartalma okozott PEM tüneteket (Kul és 

mtsai, 2006). Utóbbi vizsgálatban az etetett takarmányadag 0,40% 

összes ként tartalmazott (a szárazanyag %-ában), ami az NRC (2001) 

maximálisan megengedett határértéke (0,20 sz.a.%) felett volt. A 

klinikai tüneteket mutató állatok bendőfolyadékának szulfit-tartalma 

1,55 mg/dl volt, ami lényegesen nagyobb, mint a kontroll állatok 

mintáiban mért 0,21 mg/dl-es érték (Kul és mtsai, 2006). Az előzőek 

alapján az anyalúg szulfáttartalmának célzott vizsgálata fontos kérdés, 

amit további takarmányozás-élettani vizsgálatokban kell tisztázni. 
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5.2. Az első modellkísérlet eredményei és azok értékelése 

 

5.2.1 Az 1 és 2 kg mennyiségben etetett anyalúg kiegészítés 

hatása a bendőbeli mikrobiális aktivitásra  

 

Az anyalúg kémiai összetételére vonatkozó vizsgálati eredményeket 

a 4. táblázatban foglaltuk össze. Ezekből megállapítható, hogy az 

anyalúg nyersfehérje-tartalma teljes egészében amidanyagokból áll. A 

nyersfehérje-tartalom legnagyobb részét a szabad aminosavak – 

mindenekelőtt a treonin – adják. A szabad aminosav–tartalom a 

nyersfehérje-tartalomnak a 63,3%-át teszi ki, amely jelentős aminosav 

mennyiség azonban a nagy treonintartalom miatt igen 

kiegyensúlyozatlan, ami az anyalúgot monogasztrikus állatokkal (pl. 

sertésekkel) etetve aminosav imbalanszot eredményezhet. Kérődző 

állatok esetében erre kicsi az esély, ugyanis a szabad treonintartalom egy 

részét a bendőbaktériumok dezaminálják. 

A nitritredukciós próba eredményeit az 5. táblázat tartalmazza. A 

kapott adatokból megállapítható, hogy az etetés után 3 órával vett 

bendőfolyadék mintákban mindkét kezelés (1 kg, illetve 2 kg anyalúg) 

hatására jobb a mikrobák aktivitása (rövidebb idő alatt redukálják a 

mintához adott nitritet), ami a mikrobák etetés utáni jobb táplálóanyag 

ellátásával áll összefüggésben. A kontroll szakaszban a mikrobiális 

aktivitás az etetés előtti állapothoz képest egyik nitrit szinten sem volt 

szignifikáns (p>0,05).  
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5. táblázat 

A bendő mikrobiális aktivitásának alakulása anyalúg etetésekor 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon és azonos szakaszon belül 

szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól 

 

Ugyanakkor a napi takarmányadag 1, illetve 2 kg anyalúggal történő 

kiegészítése egyértelműen, szignifikáns mértékben (p<0,05) javította a 

mikrobiális aktivitást, ami a bendőbaktériumok jobb N-ellátásával 

magyarázható, hiszen az ammónium-szulfát gyakorlatilag azonnal, a 

karbamid rövid időn belül ammóniát szolgáltat a bendőbaktériumok 

számára, de rendelkezésükre áll az anyalúg szabad aminosavainak 

dezaminálásából származó NH3 is. Az NH3-t nemcsak az obligát 

ammóniahasznosító mikrobák (köztük a cellulózbontó baktériumok 

többsége), hanem a fakultatív NH3-hasznosítók, valamint azok a 

baktériumok is fel tudják használni, amelyeknek mikrobafehérje 

szintézisükhöz aminosavakra is feltétlenül szükségük van (Schmidt, 

2015). Az anyalúg napi adagjának 1 kg-ról 2 kg-ra történő növelése már 

Szakasz 
A mintavétel 

ideje 

Nitrit redukció, perc 

0,2 ml 

KNO2 

0,5 ml 

KNO2 

0,7 ml 

KNO2 

Kontroll 

Etetés előtt 5,80±2,00a 12,56±3,56a 16,72±4,49a 

Etetés után 3 

órával 
3,96±0,89a 7,84±1,84a 10,52±2,00a 

1. Kísérleti  

1,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 4,98±0,62a 9,87±1,36a 13,23±2,20a 

Etetés után 3 

órával 
3,00±0,00b 5,72±0,94b 7,80±1,47b 

2. Kísérleti  

2,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 4,60±0,68a 9,50±1,99a 13,15±2,52a 

Etetés után 3 

órával 
3,10±0,31b 5,70±1,13b 7,80±1,40b 
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nem javította tovább a mikrobák aktivitását, ami lehet annak a 

következménye, hogy a rendelkezésre álló NH3 mennyisége meghaladta 

a mikrobapopuláció igényét, de indokolható feltehetően azzal is, hogy a 

baktériumok további szaporodását a rendelkezésre álló energia limitálta. 

 

5.2.2 Az 1 és 2 kg mennyiségben etetett anyalúg kiegészítés 

hatása a bendőbeli SCFA termelésre 

 

Az anyalúg etetésnek a bendőfolyadék SCFA-tartalmára gyakorolt 

hatásáról a 6. és 7. táblázat adatai nyújtanak tájékoztatást. A 6. táblázat 

adatai alapján megállapítható, hogy a bendőfolyadék összes SCFA-, 

ecetsav- és propionsav-tartalmát az etetés előtti állapothoz képest mind 

az 1, mind a 2 kg anyalúg kiegészítés szignifikánsan növelte (p<0,05). 

Az etetés előtti állapothoz viszonyítva ugyan a kontrollszakaszban is 

nőtt a bendőfolyadék összes SCFA-, ecetsav- és propionsav-tartalma, de 

a növekmény nem volt szignifikáns (p>0,05). A kisebb mértékű 

növekedésnek oka lehet, hogy az etetett alaptakarmányadag az 

életfenntartás táplálóanyag-ellátását csak kismértékben haladta meg, 

továbbá az etetett adag nem-strukturális szénhidráttartalma (pl. 

keményítő és cukor) is kevés volt. A bendőfolyadékban kisebb arányban 

előforduló zsírsavak közül csak a n-valeriánsav- és az n-vajsav-tartalom 

növekedett szignifikánsan mind a kontrollszakaszban, mind az 1, mind 

pedig a 2 kg-os anyalúg mennyiség etetésekor. Az i-valeriánsav esetében 

viszont csak az 1 kg anyalúg etetésekor figyeltünk meg szignifikáns 

növekedést, míg a bendőfolyadék n-vajsavtartalmát csak a 2 kg anyalúg 

mennyiség növelte szignifikánsan. 
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6. táblázat 

A bendőfolyadék SCFA-koncentrációinak (mmol/l) alakulása anyalúg etetésekor 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon és azonos szakaszon belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól 

Szakasz 
A mintavétel 

ideje 

összes SCFA 

mmol/l 

ecetsav 

C2 

mmol/l 

propionsav 

C3 

mmol/l 

i-vajsav 

C4i 

mmol/l 

n-vajsav 

C4n 

mmol/l 

i-valeriánsav 

C5i 

mmol/l 

n-valeriánsav 

C5n 

mmol/l 

Kontroll 

Etetés előtt 102,4±19,23a 75,07±14,18a 16,58±3,73b 0,44±0,14a 8,99±2,54a 0,91±0,32a 0,41±0,24b 

Etetés után 3 

órával 
111,34±20,09a 80,47±14,89a 18,68±3,54a 0,42±0,11a 10,35±2,30a 0,76±0,27a 0,65±0,26a 

Különbség 8,94 5,40 2,11 -0,18 1,36 -0,15 0,24 

1. Kísérleti  

1,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 87,18±16,65b 62,02±11,09b 16,66±4,43b 0,35±0,05a 7,23±1,79b 0,62±0,12b 0,31±0,04b 

Etetés után 3 

órával 
119,46±10,17a 79,87±6,37a 25,70±3,56a 0,37±0,05a 11,71±1,62a 0,88±0,19a 0,92±0,23a 

Különbség 32,28 17,85 9,04 0,02 4,48 0,26 0,62 

2. Kísérleti  

2,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 90,25±17,81b 64,03±11,94b 16,74±4,19b 0,35±0,04a 8,00±2,22b 0,85±0,29a 0,28±0,05b 

Etetés után 3 

órával 
110,19±11,96a 74,27±6,19a 22,88±4,94a 0,37±0,05a 11,18±1,85a 0,92±0,26a 0,57±0,19a 

Különbség 19,94 10,24 6,14 0,03 3,18 0,06 0,29 
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7. táblázat 

A bendőfolyadék SCFA tartalmát alkotó zsírsavkomponensek moláris arányainak alakulása anyalúg 

etetésekor 

 

Szakasz 

A 

mintavétel 

ideje 

Összes SCFA 

mmol/l 

Ecetsav  

C2 

Propionsav  

C3 C2 

C3 

i-vajsav  

C4i 

n-vajsav  

C4n 

i-

valeriánsav  

C5i 

n-

valeriánsav  

C5n 

moláris részarány, % moláris részarány, % 

Kontroll 

Etetés előtt 102,4±19,23a 72,17±3,09a 15,96±1,51b 4,52±0,59a 0,43±0,12a 10,12±2,35a 0,82±0,23a 0,49±0,35b 

Etetés után 3 

órával 
111,34±20,09a 72,24±1,50a 16,80±1,56a 4,3±0,46a 0,38±0,07a 9,30±1,15a 0,68±0,21a 0,59±0,20a 

1. Kísérleti 

1,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 87,18±16,65b 71,29±1,56b 18,92±1,72b 3,77±0,38a 0,41±0,07a 8,30±1,48b 0,72±0,11b 0,36±0,05b 

Etetés után 3 

órával 
119,46±10,17a 66,91±1,83a 21,46±1,76a 3,12±0,33b 0,31±0,04a 9,81±1,10a 0,74±0,14a 0,77±0,19a 

2. Kísérleti 

2,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt  90,25±17,81b 71,1±1,30b 18,45±2,02b 3,85±0,50a 0,39±0,07a 8,80±1,52b 0,94±0,23a 0,31±0,05b 

Etetés után 3 

órával 
110,19±11,96a 67,59±2,29a 20,59±2,57a 3,28±0,51b 0,34±0,03a 10,13±1,15a 0,83±0,21a 0,51±0,15a 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon és azonos szakaszon belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól  
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Minthogy a bendőfolyadék összes SCFA-tartalma az anyalúg etetés 

hatására megnövekedett, a kísérleti szakaszonként eltérő összes SCFA-

tartalom nehezítheti az anyalúg etetés rövid szénláncú zsírsavankénti 

hatásának pontos, egyértelmű megállapítását. Ezt elkerülendő, a 

bendőfolyadék SCFA-tartalmának változását kétféle módon is 

kifejeztük, nevezetesen egyszer a bendőfolyadék egyes rövid szénláncú 

zsírsavainak abszolút mennyisége (mmol/l) alapján (6. táblázat), 

másrészt az egyes zsírsavak moláris részarányának segítségével (7. 

táblázat). A 6. és 7. táblázat adatainak összehasonlítása arra utal, hogy 

az anyalúg etetés hatásának árnyalt megállapításához mindkét adatsorra 

szükség van. 

A moláris részarányok alapján megállapítható, hogy az anyalúg 

szignifikánsan csökkenti az ecetsav és egyúttal ugyancsak szignifikánsan 

növeli a propionsav részarányát a bendőfolyadékban (7. táblázat). 

Ugyanakkor ez nem mond ellent annak a ténynek, hogy az anyalúg 

etetés egyidejűleg szignifikánsan növelheti a bendőfolyadék 

térfogategységnyi ecetsavtartalmát (6. táblázat). Ez azzal áll 

összefüggésben, hogy a propionsav-termelő baktériumok az ecetsav-

termelőknél kedvezőbben hasznosítják az anyalúg táplálóanyagait. 

Az anyalúg etetésnek a bendőfolyadék SCFA-tartalmát növelő hatása 

elsősorban a bendőbaktériumok N-ellátásának javulásával indokolható. 

Tekintettel arra a tényre, hogy a tejelő tehenek energia-szükségletének 

mintegy 60-70%-át a bendőben termelődő SCFA-k energiája fedezi, az 

anyalúg etetésének eredményeként előálló SCFA növekmény érdemben 

javítja a tehenek energiaellátását. Igaz ez annak ellenére is, hogy az illó-

zsírsavakból történő ATP képzés a glükózból folyó ATP előállításnál 
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energetikailag kevésbé hatékony, a transzformáció hatásfoka a rövid 

szénláncú zsírsavak esetében a glükózhoz képest zsírsavanként eltérően 

csak 82-87% (Schmidt, 2015). Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, 

hogy a kérődzők anyagcseréjében a glükózforrás csekély. 

A tejelő tehenek gyakorlati takarmányozása során arra törekszünk, 

hogy a C2/C3 arány a bendőfolyadékban ne csökkenjen 3:1 alá, mert az a 

tej zsírtartalmának csökkenését eredményezi (Schmidt, 2015). 

Kísérletünkben ez az arány ugyan nem csökkent 3:1 alá, de a csökkenés 

ténye egyértelmű, ezért anyalúg etetés esetében célszerű a 

takarmányadagban a strukturális hatású nyersrost mennyiségét 

megnövelni. 

 

5.2.3 Az 1 és 2 kg mennyiségben etetett anyalúg kiegészítés 

hatása a bendőfolyadék ammóniatartalmára és pH értékére 

 

A beinduló SCFA termelés eredményeként valamennyi szakaszban a 

bendőfolyadék pH értéke a reggeli etetést követően csökkent (8. 

táblázat). Irodalmi adatok szerint a bendőfolyadék pH-értékét a 

bendőben képződő SCFA-termelés és felszívódás, a nyál pufferoló 

hatása és a bendőtartalom befolyásolja leginkább (Salfer és mtsai, 2018). 

Az etetett takarmányadag táplálóanyag-tartalma és fizikai formája (pl. 

szecskázás, darálás) jelentős hatással van a napi szárazanyagfelvételre 

(DMI), a kérődzésre fordított időre és így a bendőfolyadék kémhatására 

is. Dijkstra és mtsai (2012) összefoglaló munkájukban szintén 

hangsúlyozzák, hogy a bendőbeli SCFA- és tejsav-termelés hatására 

csökken a bendőfolyadék pH-ja az etetést követően.  
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8. táblázat 

A bendőfolyadék pH értékének és NH3-tartalmának alakulása anyalúg etetésekor 

 

Mintavétel ideje 

pH NH3 (mmol/liter) 

Kontroll 
1. Kísérleti  

1,0 kg anyalúg 

2. Kísérleti 

2,0 kg anyalúg 
Kontroll 

1. Kísérleti 

1,0 kg anyalúg 

2. Kísérleti 

2,0 kg anyalúg 

szakasz szakasz 

Etetés előtt 6,67±0,1a 6,78±0,2a 6,81±0,2a 2,30±1,21bC 3,67±1,06bB 5,24±0,92bA 

Etetés után 

1 órával 6,71±0,1a 6,64±0,27a 6,76±0,22a 3,66±1,71aB 31,57±5,71aC 52,64±9,35aA 

2 órával 6,46±0,21b 6,37±0,2b 6,53±0,19b 2,90±1,62abC 19,74±9,00cB 25,23±8,41cA 

3 órával 6,18±0,22c 5,90±0,21c 6,02±0,23c 1,26±0,93cC 12,48±6,43dB 17,61±5,77dA 
a,b,c,d: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól 

A,B,C: A különböző nagybetűvel jelölt értékek az NH3 esetében azonos soron belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól 
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Saját vizsgálatunkban a pH csökkenésben az anyalúg enyhén savas 

kémhatása (pH 6,0-6,2) is közrejátszik. A csökkenés a kontroll 

szakaszban volt a legkisebb, minthogy ebben a szakaszban volt a 

bendőfolyadékban a legkisebb az SCFA-tartalom. Az anyalúg etetés 

eredményeként megnövekedett SCFA-tartalom pH-t csökkentő hatását a 

kísérleti szakaszokban keletkező többlet NH3 részben ellensúlyozta, 

ezért a bendőfolyadék pH-ja ezekben a szakaszokban sem csökkent a 

fiziológiás zóna alsó határa alá. Az eredmények azt igazolják, hogy az 

anyalúg NPN anyagainak nagyobb része az etetést követő első órában 

lebomlik, ekkor mértük ugyanis a bendőfolyadékban a legnagyobb NH3-

koncentrációt (8. táblázat). A bendőfolyadék NH3-tartalma a két kísérleti 

szakaszban az etetést követő első három órában végig szignifikánsan 

(p<0,05) nagyobb a kontrollszakaszban mért értékeknél. A napi 2 kg-os 

anyalúg adag az etetést követő első órában már tízszeresre növelte a 

bendőfolyadék NH3-tartalmát, ami már megnöveli az ammóniatoxikózis 

előfordulásának veszélyét. Az állatok között ebben a tekintetben fennálló 

szórás tovább növeli az ammóniatoxikózis előfordulásának lehetőségét. 

Kutas (1987) szerint a bendőfolyadék ammóniatartalma fiziológiás 

körülmények között 8-16 mmol/l, az 50-60 mmol/l felső határnak 

tekinthető. Az ammónia ugyanis bénítólag hat az előgyomrok 

simaizomelemeire, hatására előbb a mozgások ereje, majd száma is 

csökken, bendőatónia alakul ki (Karsai és Kutas, 1982).  

Jól ismert az is, hogy a bendőtartalom és a vér ammónia-

koncentrációja szoros összefüggésben van, azaz a bendőfolyadék 

ammóniatartalmának növekedésével a vér ammóniakoncentrációja is 

emelkedik (Karsai és Kutas, 1982). Az ammónia-felszívódás mértéke 
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egyenesen arányos a bendő ammónia-koncentrációjával és 

kémhatásával. A pH-értéknek azért van jelentősége, mert az ammónia 

(NH3) abszorpciós sebessége sokkal gyorsabb, amint az ammóniumioné 

(NH4+). A bendőben az NH3:NH4 ion arány egyenes arányban változik a 

kémhatással. Savas közegben ammóniumsók képződnek és így 

időegység alatt kevesebb ammónia szívódik fel, míg lúgos pH esetén 

jelentősen növekszik az ammónia-koncentráció, ezért több ammónia 

szívódik fel. Éppen ezért az alacsonyabb pH (savas közeg) csökkenti az 

ammóniamérgezés veszélyét (Karsai és Kutas, 1982). 

A bendőfolyadék NH3-tartalma az etetést követő első órát követően 

valamennyi szakaszban fokozatosan csökkent, ami azzal áll 

összefüggésben, hogy az NH3 egy része mikrobafehérje szintézis céljára 

használódik fel, illetve felszívódik a bendőből. A két NH3-mennyiség 

egymáshoz viszonyított aránya számos tényező függvénye. 

Annak ellenére, hogy mikrobás fermentációval napjainkban a 

világon 2 millió tonnát meghaladó mennyiségű aminosavat állítanak elő, 

az ennek során keletkező melléktermék takarmányozási célú 

hasznosításáról csak kevés tudományos igényű publikáció található a 

szakirodalomban. Broderick és mtsai (2000) két, holstein fríz tehénnel 

végzett kísérletben három fermentációs melléktermék (Bio-Chlor, 

Fermenten, Proteferm), valamint a karbamid tehenek tejtermelésére, a tej 

összetételére, a bendőfolyadék néhány fontos paraméterére, továbbá a 

bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyiségére gyakorolt hatását 

vizsgálták. A kontroll csoport TMR-je a fermentációs melléktermékek, 

illetve a karbamid helyett szójadarát tartalmazott. A kontroll csoport 

teheneinek 3,5% zsírtartalmú tejre korrigált tejtermelése szignifikánsan 
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nagyobb volt a kísérleti csoportok termelésénél. A tejjel termelt zsír- és 

fehérjetartalom tekintetében a kontroll csoport ugyancsak megelőzte a 

fermentációs mellékterméket fogyasztó kísérleti csoportokat. 

Ugyanakkor a fermentációs melléktermék helyett karbamidot fogyasztó 

csoport sem a 3,5% zsírtartalomra korrigált tejtermelés, sem tejének 

összetétele szempontjából nem különbözött szignifikánsan a 

fermentációs mellékterméket fogyasztó kísérleti csoportok 

eredményeitől. A fermentációs mellékterméket fogyasztó tehenek teje 

azonban szignifikánsan kevesebb karbamidot tartalmazott. 

A bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyisége ugyancsak a 

szójadarát fogyasztó csoportban volt a legtöbb. Ez utóbbi megállapítást 

megerősíti Van Kessel és Russel (1996) egy korábbi in vitro kísérletének 

az az eredménye, mely szerint a vegyes bendőbeli baktérium populáció 

gyorsabban fejlődik, amikor táptalaja enzimesen hidrolizált kazein-

szójafehérje keveréket is tartalmaz, mint amikor csak ammónia-nitrogén 

áll a baktériumok rendelkezésére.  

A bendőfolyadék kísérletünkben vizsgált paraméterei az NH3 

kivételével számszerűleg jól egyeznek Broderick és mtsai (2000) által 

megállapított értékekkel. Az NH3-tartalom tekintetében az eltérés azzal 

magyarázható, hogy az általunk etetett mellékterméknek nagyobb volt a 

N-tartalma.  

A bendőfolyadék összes SCFA tartalmát Broderick és mtsai (2000) 

kísérletében a fermentációs melléktermékek a szójadarához képest nem 

növelték, ugyanakkor a karbamid etetésekor volt a bendőben a 

legnagyobb a SCFA-tartalom. A szójadara etetésekor viszont csökkent a 

bendőfolyadékban a propionsav mennyisége, ami előnyösen tágította a 
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bendőben az ecetsav-propionsav arányt. Irodalmi adatokból ismert, hogy 

a takarmány összetétele és így a szubsztrátok (pl. cellulóz, hemicellulóz, 

cukrok, keményítő stb.) jellege határozza meg, hogy a fermentáció 

milyen biokémiai úton halad (Husvéth, 2000). Ha a kiinduló szubsztrát 

rost jellegű poliszacharid (cellulóz, hemicellulóz), akkor a bendőbeli 

acetát (C2) képződése dominál, míg keményítő esetében laktáton vagy a 

szukcináton keresztül propionátig (C3) folyik a fermentáció (Husvéth, 

2000). A glükogenikus hatású propionsav a glükoneogenezis 

legfontosabb szubsztrátja és így pl. a nagy tejtermelésű tehenek 

glükózellátásában alapvető szerepet játszik. A nem-glükogén hatású 

ecetsav és vajsav a hosszú szénláncú zsírsavszintézis fontos vegyületei. 

Ismert az is, hogy az egyes illózsírsavak részarányának alakulása a 

bendőben befolyásolja a tejhozamot és a tej összetételét. Így pl. a 

növekvő ecetsav koncentráció javítja a tej zsírtartalmát (továbbá számos 

közepes és hosszú szénláncú zsírsav részarányát a tejben), míg a 

nagyobb propionsav koncentráció az inzulinszekréció fokozásán 

keresztül javítja a nagytejtermelésű tehenek szárazanyag-felvételét 

(DMI) a laktáció első szakaszában (Allen és Mertens, 1988). Ebből 

következően a takarmány összetétele nagymértékben befolyásolja a 

mikrobás fermentáció során keletkező rövid szénláncú zsírsavak 

(SCFAs) arányát. Amikor az állatok takarmányadagja elegendő 

nyersrostot tartalmaz (kb. 16-17 szárazanyag% a laktáció alatt), a 

bendőfolyadékban legalább 3:1 az ecetsav és a propionsav (C2/C3) 

egymáshoz viszonyított aránya, és ez kedvező a tejzsírtermelés 

szempontjából. A világ vezető tejelő szarvasmarha tartó országaiban (így 

hazánkban is) tendencia, hogy a laktáció elején és közepén a nagyobb 
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mennyiségű abraketetés következtében szűkül (3:1-ról kb. 2:1-re 

csökken) a bendőfolyadékban az C2/C3. Ez a folyamat emésztés-élettani 

szempontból a tejtermelésnek (illetve hízóállatoknál a 

fehérjeszintézisnek, azaz a hústermelésnek) kedvez. A szűk C2/C3 

zsírsav arány a tejcukor szintézis szempontjából is előnyös, ilyenkor 

azonban a tej zsírtartalmának csökkenésére kell számolni. A 

takarmányadag nyersrosttartalmának és az említett rostfrakcióknak 

(cellulóz, hemicellulóz) a nyáltermelésre, ezen keresztül a 

bendőfolyadék pH-jára, a bendőműködésére és -fermentációra gyakorolt 

hatása (nyersrost strukturális hatékonysága) a hazai és a nemzetközi 

szakirodalomban jól dokumentált. 

A vizsgált bendőfolyadék paraméterekkel kapcsolatban azonban meg 

kell jegyezni, hogy Broderick és mtsai (2000), valamint saját vizsgálati 

eredményeinket nehéz összehasonlítani, mert Broderick és mtsai az 

etetést követően ugyan 5 különböző időpontban vettek bendőfolyadék 

mintát, de publikációjukban paraméterenként csak 1 időpontban vett 

minta eredményét közlik. 

Hazánkban Bokori és mtsai (1992) a fermentáció útján történő lizin 

előállítás melléktermékét (Protoferm) etették tejelő tehenekkel és 

hízómarhákkal. A napi 1 liter mennyiségben etetett Protoferm nem 

befolyásolta kedvezőtlenül sem a tehenek, sem a hízómarhák 

anyagforgalmát, sőt javította az állatok N-ellátását. A napi 2 liter 

Protoferm adag növelte (megduplázta) a bendőfolyadék NH3-tartalmát, 

továbbá átmenetileg csökkentette a bendőfolyadék és a vér pH-ját. Napi 

3,0 liter Protoferm két részletben történő etetése 4-7%-kal csökkentette a 

tehenek termelését, valamint a hízómarhák testtömeg-gyarapodását. 
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Kísérleti eredményeink, nevezetesen a helyes anyalúg adagnak a 

bendő mikrobiális aktivitására, továbbá a bendőfolyadék SCFA-

tartalmára gyakorolt kedvező hatása, együtt azokkal az irodalomban 

található megállapításokkal, hogy az NPN anyagokkal együtt adagolt 

aminosavak javítják az NPN anyagokkal elérhető eredményeket, arra 

engednek következtetni, hogy az anyalúg optimális adagban etetve 

eredményesen használható fel a szarvasmarhák takarmányozásában. 

Ennek bizonyítására azonban további kísérletekre van szükség. 

 

5.3. A második modellkísérlet eredményei és azok értékelése 

 

5.3.1 Az anyalúg, valamint az anyalúg és melasz kiegészítés 

hatása a bendőbeli mikrobiális aktivitásra 

 

Az anyalúg etetésnek a bendő mikrobiális aktivitására gyakorolt 

hatását a nitritredukciós próbával vizsgáltuk. Ennek a kísérletnek az 

eredményeit az 9. táblázatban foglaltuk össze. Ezek alapján 

megállapítható, hogy a napi takarmányadagnak anyalúggal vagy 

anyalúggal és melasszal történő kiegészítése növelte a bendő 

mikrobapopulációjának aktivitását, amit az igazol, hogy a bendő 

mikrobái anyalúg etetésekor szignifikánsan rövidebb idő alatt bontották 

le a bendőfolyadékhoz adott nitritet. A kedvező hatás azzal 

magyarázható, hogy az anyalúg kiegészítés javítja a bendőmikrobák 

táplálóanyag, elsősorban N-ellátását.  
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9. táblázat 

A bendő mikrobiális aktivitásának alakulása anyalúg etetésekor 

Szakasz A mintavétel ideje 

Nitrit redukció, perc 

0,2 ml 

KNO2 

0,5 ml 

KNO2 

0,7 ml 

KNO2 

Kontroll 
Etetés előtt 5,45±1,54a 11,40±2,23a 15,35±3,28a 

Etetés után 3 órával 3,95±0,89a 7,55±1,67a 10,50±2,01a 

1. Kísérleti 

1,0 kg anyalúg 

Etetés előtt 4,88±0,60a 9,59±1,26a 12,79±2,11a 

Etetés után 3 órával 3,11±0,05b 5,70±0,92b 7,75±1,52b 

2. Kísérleti 

1,5 kg anyalúg 

Etetés előtt 4,80±0,42a 9,49±1,34a 12,80±1,82a 

Etetés után 3 órával 3,06±0,15b 5,69±0,77b 7,72±1,12b 

3. Kísérleti 

1,5 kg anyalúg + 1 kg melasz 

Etetés előtt 3,55±0,69a 6,65±1,50a 8,95±1,90a 

Etetés után 3 órával 3,10±0,31b 5,15±0,99b 7,05±2,44b 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon és azonos szakaszon belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól   
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Az anyalúg ugyanis jelentős mennyiségű, 197 g/kg szabad 

aminosavat, valamint 114 g/kg karbamidot és ammónium–szulfátot is 

biztosított N-forrásként a bendő mikrobapopulációja számára (lásd. 4. 

táblázat adatai). 

A nitrogén a bendőben többféle vegyület formájában (fehérje, peptid, 

aminosav, karbamid, ammónia) fordul elő, mely N-források 

származhatnak egyrészt az elfogyasztott takarmányokból, de lehetnek a 

bendőben zajló mikrobás fehérjeszintézis, illetve fehérjelebontás 

termékei is. Ez utóbbi forrásból származó nitrogén mennyisége Koenig 

és mtsai (2000) szerint elérheti a bendő N-tartalmának 45%-át. 

A fehérje bendőbeli lebontásában résztvevő mikroorganizmusok 

közül a bendőbaktériumok szerepe a legjelentősebb, ami nagy bendőbeli 

számukkal (1010-11/ml bendőfolyadék) áll összefüggésben. A 

duodenumba jutó mikrobiális eredetű nitrogén döntő hányadát a 

bendőbaktériumok képezik. Ez azzal magyarázható, hogy a protozoák 

önlebontásából következően ugyan jelentős mennyiségű peptid és 

aminosav kerül a bendőfolyadékba, az elpusztult protozoák 

táplálóanyagának azonban mintegy 65%-a bendőben újrahasznosul 

(Ffoulkes és Leng, 1988; Punia és mtsai, 1992). A protozoákból 

származó fehérje aránya kicsi a duodenumba jutó mikrobatömegben, ami 

az előzőekben említett újrahasznosításukkal magyarázható. A karbamid 

hasznosítását a bendőmikrobák ureáz enzim „készlete” nem limitálja 

(Marini és mtsai, 2004). Az etethető karbamid mennyiségét a 

takarmányadag összetétele, elsősorban a mikrobák számára könnyen 

hasznosítható energiamennyisége (pl. könnyen oldódó szénhidrátban 
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gazdag komponensek), továbbá az adag nyersfehérjetartalma, valamint 

annak bendőbeli lebonthatósága befolyásolja.  

A bendőben szintetizálódó mikrobafehérje mennyiségét nem csupán 

a takarmányadagban rendelkezésre álló nitrogén mennyisége és 

összetétele, hanem a takarmány szénhidrát készlete és annak összetétele 

is érdemben befolyásolja. Ez azzal függ össze, hogy a bendő 

mikrobáinak anyagcseréjükhöz szükséges ATP szintéziséhez energiára 

van szükségük, amihez a mikrobák elsősorban a szénhidrátok 

lebontásával jutnak hozzá, de felhasználhatnak a mikrobák energetikai 

célokra a szénhidrátokon kívül egyéb anyagokat is. Így pl. az anyalúggal 

végzett kiegészítés nemcsak azáltal növeli a mikrobiális aktivitást a 

bendőben, hogy javítja a bendőmikrobák N-ellátását, hanem olyan 

módon is, hogy az aminosavak dezaminált szénláncát a bendőmikrobák 

energiaszükségletük fedezésére használják fel (Broderick és mtsai, 

1998). A szóba jöhető szénhidrátok strukturális (cellulóz, hemicellulóz) 

és nem strukturális szénhidrátok (egyszerű cukrok, pektin, keményítő) 

egyaránt lehetnek (Russel és mtsai, 1992). Sok baktérium képes ugyan 

energiaszükségletének fedezésére többféle szénhidrátot felhasználni, a 

baktériumok többsége azonban vagy csak nem-strukturális vagy csak 

strukturális szénhidrátok lebontásával tudja energiaszükségletét fedezni 

(Russel, 2002). A könnyen lebontható szénhidrátok rövid ideig (4-8 órán 

át) gyakorlatilag teljes egészében fedezik a bendőmikrobák ATP igényét 

(Huntington és mtsai, 2006), ezt követően azonban alig vesznek részt a 

mikrobák ATP ellátásában (Pathak, 2008). Ugyanakkor meg kell 

említeni, hogy a natúr, takarmányozási minőségű karbamid etetése a 

bendőben az ammóniakoncentrációt jelentősen megnöveli. Az 
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ammóniahasznosulás mértéke attól függ, hogy az előbb említett rövid 

idő alatt az etetett takarmányadag tartalmaz-e bendőben könnyen oldódó 

szénhidrátforrásokat. Amennyiben csak lassabban fermentálódó nem 

keményítő poliszacharid (NSP) anyagok állnak rendelkezésre, akkor az 

ammóniaszint a bendőfolyadékban olyan szintre emelkedhet, hogy 

felszívódva a bendőfalon keresztül mérgezhetik az állatot. 

Az in vitro és in vivo kísérletek eredményei egybehangzóan azt a 

tényt igazolják, hogy a bendőmikrobák működéséhez szükséges 

hasznosítható energiamennyiséget elsősorban a szénhidrátlebomlás 

üteme határozza meg (Hoover és Stokes, 1991).  

Korábban már említettük, hogy a strukturális szénhidrátok (pl: 

neutrális detergens rost-NDF) lebontása csak 3-4 órával a 

bendőfermentáció kezdetét követően szolgáltatnak energiát – akkor 

viszont hosszantartóan (akár 90 órát meghaladóan) – az ATP képzés 

számára (Pathak, 2008). 

Vannak olyan takarmányok, amelyek nyersrostja jelentős 

mennyiségű lignin beépülése következtében nagymértékben elfásodott 

(Offner és mtsai, 2003), aminek eredményeként az ilyen takarmányok 

neutrális detergens rostja 72 óra bendőben tartózkodás esetén sem 

bomlik le teljesen (Allen és Mertens, 1988; Hristov és mtsai, 2003). A 

bendőmikrobák működésének lényeges limitáló tényezője, ha a 

bendőben csak kevés gyorsan lebomló szénhidrát van jelen. Ugyanakkor 

azt is hangsúlyozni szükséges, hogy a bendőmikrobák megfelelő 

működéséhez a gyorsan lebomló szénhidrátok mellett lassan lebomló 

szénhidrátokra is szükség van (Grossblatt, 2001). 
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Amikor az állatok takarmányadagja az alaptakarmányon túlmenően 

az anyalúg mellett 1,0 kg melaszt is tartalmazott (3. kísérleti szakasz), a 

nitrit lebontásához szükséges időtartam csökkent ahhoz a kezeléshez 

képest, amelyben az állatok az alaptakarmányhoz kiegészítésként csak 

1,5 kg anyalúgot kaptak (2. kísérleti szakasz). A nitrit lebontásához 

szükséges időtartam csökkenéséhez a 3. kísérleti szakaszban az anyalúg 

és a melasz N-tartalmú anyagain túlmenően a bendőmikrobák 

energiaellátásának javításával a melasz szénhidrátjai is hozzájárultak. 

 

5.3.2 Az anyalúg, valamint az anyalúg és melasz kiegészítés 

hatása a bendőbeli SCFA szintézisre 

 

Az anyalúg, valamint az anyalúg és a melasz kombinált 

kiegészítésnek a bendőfolyadék SCFA tartalmára gyakorolt hatásáról a 

10. táblázat adatai nyújtanak tájékoztatást. Ezek alapján megállapítható, 

hogy a kontroll szakaszban csak két rövid szénlácú zsírsav, nevezetesen 

az i- és a n-valeriánsav esetében alakult ki szignifikáns eltérés a reggeli 

etetés előtt, valamint 3 órával az etetést követően megállapított SCFA 

tartalom között és nem különbözött egymástól szignifikánsan az említett 

két eltérő időben vett bendőfolyadék minta összes SCFA-tartalma sem. 

A kontrollszakaszt követő három kísérleti szakaszban viszont a 

kontrollszakasztól eltérően alakult a bendőfolyadék minták SCFA-

tartalma az említett két eltérő időpontban történő mintavétel során.  
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10. táblázat 

A bendőfolyadék SCFA-tartalmának alakulása anyalúg, valamint anyalúg és melasz együttes etetésekor 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon és azonos szakaszon belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól  

Szakasz 
A mintavétel 

ideje 

ecetsav 

C2 

mmol/l 

propionsav 

C3 

mmol/l 

C2 

C3 

i-vajsav 

C4i 

mmol/l 

n-vajsav 

C4n 

mmol/l 

i-valeriánsav 

C5i 

mmol/l 

n-valeriánsav 

C5n 

mmol/l 

összes SCFA 

mmol/l 

Kontroll 

Etetés előtt 77,02±14,11a 17,08±3,90a 4,59±0,61a 0,47±0,14a 9,48±2,53a 1,00±0,29a 0,44±0,27b 105,49±20,36a 

Etetés után 3 

órával 
81,35±16,44a 18,70±3,87a 4,39±0,48a 0,44±0,12a 10,56±2,53a 0,83±0,25b 0,66±0,28a 112,53±22,23a 

Különbség 4,33 1,62 -0,2 -0,03 1,08 -0,17 0,22 7,04 

1. Kísérleti 

1,0 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 62,78±12,27b 17,04±4,89b 3,77±0,4a 0,36±0,04a 7,62±1,80a 0,61±0,12b 0,33±0,03b 88,74±18,34b 

Etetés után 3 

órával 
80,02±6,67a 26,19±3,80a 3,11±0,33b 0,38±0,03a 12,09±1,53a 0,89±0,18a 0,93±0,25a 120,47±10,62a 

Különbség 17,24 9,15 -0,66 0,02 4,47 0,28 0,60 31,73 

2. Kísérleti 

1,5 kg 

anyalúg 

Etetés előtt 64,89±11,36b 17,49±4,35b 3,79±0,39a 0,35±0,04a 8,10±1,91b 0,75±0,19b 0,30±0,04b 91,88±17,19b 

Etetés után 3 

órával 
77,16±4,41a 24,78±3,34a 3,18±0,31b 0,38±0,03a 11,58±1,43a 0,90±0,16a 0,75±0,17a 115,55±8,25a 

Különbség 12,27 7,29 -0,61 0,03 3,48 0,15 0,45 23,67 

3. Kísérleti 

1,5 kg 

anyalúg + 1 

kg melasz 

Etetés előtt 69,28±12,59b 18,97±4,50b 3,72±0,51a 0,80±0,20a 10,27±2,55b 1,52±0,27b 0,51±0,30b 101,34±18,84b 

Etetés után 3 

órával 
90,84±7,44a 29,16±4,64a 3,16±0,35b 0,74±0,17a 19,12±2,48a 1,74±0,31a 1,60±0,30a 143,20±13,75a 

Különbség 21,56 10,19 -0,56 -0,06 8,85 0,22 1,09 41,86 
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Amíg ugyanis a kontroll szakaszban a vizsgált 6 SCFA közül csak 

kettő esetében (i- és n- valeriánsav) találtunk a két mintavétel során 

szignifikáns különbséget, addig a három kísérleti szakaszban mindössze 

két SCFA (i- és n-vajsav) esetében nem alakult ki szignifikáns eltérés az 

anyalúg, valamint az anyalúg + melasz kiegészítés hatására a vizsgált 

rövid szénláncú zsírsavak tekintetében. Ez azt igazolja, hogy a két 

kiegészítés (anyalúg és melasz) a vizsgált 8 paraméter (6 SCFA, C2/C3 

arány, valamint az összes SCFA tartalom) közül 6 esetében szignifikáns 

hatást gyakorolt az állatok termelését jelentősen befolyásoló 

bendőfolyadék SCFA összetételére (10. táblázat). 

Az anyalúg kiegészítés az ecetsav, a propionsav, valamint a 

valeriánsav mindkét izomerjének mennyiségét szignifikánsan 

megnövelte a bendőfolyadékban. Az anyalúgnak ugyan mindkét 

koncentrációja (1,0, illetve 1,5 kg) hatékony volt, de az 1,5 kg-os dózis 

már kisebb – de még szignifikáns mértékű – SCFA növekményt 

eredményezett. Ugyanez állapítható meg az összes SCFA-tartalom 

tekintetében is.  

Tejelő tehenek esetében az is fontos, hogy a bendőben milyen 

arányban keletkezik, illetve van jelen az ecetsav, valamint a propionsav. 

Az optimális ecetsav:propionsav arány laktáló tehenekben 3:1. 

Amennyiben a szóban forgó rövid szénláncú zsírsavak aránya a fent 

említett aránynál szűkebb, akkor a tej zsírtartalmának csökkenése 

várható. 

Amikor az anyalúg kiegészítést melasszal kombináltuk, a 

legnagyobb növekményt az ecetsav, valamint a propionsav esetében 

kaptuk. 
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A kísérletben vizsgált SCFA-k közül az i- és n-valeriánsav az 

ecetsavhoz és propionsavhoz hasonlóan mind az anyalúg, mind az 

anyalúg és melasz kombinált kiegészítés esetén mindhárom kísérleti 

szakaszban pozitívan és szignifikánsan reagált az említett 

kiegészítésekre.  

A vizsgált SCFA-k közül egyedül az i-vajsav nem reagált pozitívan, 

illetve szignifikánsan az anyalúggal, valamint a melasszal végzett 

kezelésekre, továbbá csak a nagyobb anyalúg dózis, illetve a melasszal 

kombinált anyalúg kiegészítés eredményezett szignifikáns pozitív hatást 

a n-vajsav esetében. 

 

5.3.3 Az anyalúg, valamint az anyalúg és melasz kiegészítés 

hatása a bendőfolyadék ammónia tartalmára és pH értékére 

 

Vizsgáltuk kísérleti munkánk során azt is, hogy miként alakul a 

bendőfolyadék NH3-tartalma az anyalúggal, valamint az anyalúggal és 

melasszal végzett együttes kiegészítés hatására. Az eredmények a 11. 

táblázatban találhatóak. A legkisebb a kontroll szakaszban volt a 

bendőfolyadék NH3-tartalma, amely szakaszban kis bendőbeli 

fehérjelebonthatóságú silókukorica szilázst és fűszalmát, továbbá olyan 

abrakkeveréket fogyasztottak az állatok, amelyben az egyetlen 

fehérjében gazdag komponens mindössze 4%-os részarányban az 

extrahált napraforgódara volt (lásd. 2. táblázat adatai).  
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11. táblázat 

A bendőfolyadék NH3-tartalmának és pH értékének alakulása anyalúg, valamint anyalúg és melasz 

együttes etetésekor 

Mintavétel 

ideje 

NH3 (mmol/liter) pH 

Kontroll 

1. Kísérleti 

1,0 kg 

anyalúg 

2. Kísérleti 

1,5 kg 

anyalúg 

3. Kísérleti 

1,5 kg 

anyalúg + 1 

kg melasz 

Kontroll 

1. 

Kísérleti 

1,0 kg 

anyalúg 

2. 

Kísérleti 

1,5 kg 

anyalúg 

3. Kísérleti 

1,5 kg 

anyalúg + 1 

kg melasz 

szakasz szakasz 

Etetés előtt 3,94±2,21abC 6,11±1,91bB 7,46±1,61bA 7,38±2,05bAB 6,63±0,18ab 6,74±0,29a 6,76±0,29a 6,67±0,28a 

Etetés 

után 

1 

órával 
5,81±2,95aC 30,59±5,69aB 40,64±9,25aA 31,83±3,24acB 6,59±0,20b 6,63±0,29a 6,70±0,23a 6,39±0,35b 

2 

órával 
4,66±0,61aC 19,70±9,00cB 22,13±6,39cA 22,55±4,91cAB 6,47±0,22a 6,35±0,2b 6,45±0,16b 6,20±0,31b 

3 

órával 
2,38±0,55bA 11,47±4,43dB 14,06±5,72dB 13,15±5,25dB 6,19±0,24c 5,93±0,24c 5,97±0,18c 5,83±0,23c 

a,b,c,d: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos oszlopon belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól  

A,B,C: A különböző nagybetűvel jelölt értékek az NH3 esetében azonos soron belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól 
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A bendőfolyadék alacsony NH3-tartalma a kontroll szakaszban 

etetett takarmányadag fehérjetartalmának alacsony bendőbeli 

lebonthatóságának az eredménye volt. A kísérletünkben etetett, 

kiegészítő anyagokat (anyalúg, melasz) nem tartalmazó, 

takarmányadagok nyersfehérje tartalmának bendőbeli lebonthatósága 

irodalmi adatok alapján 0,64-nek vehető (Várhegyi és Várhegyiné, 

2015). 

A vizsgált, kiegészítő anyagként etetett anyalúg N-tartalmú 

komponenseinek (szabad aminosavak, ammónium-szulfát, karbamid), 

valamint a melasz N-tartalmú anyagainak bendőbeli lebonthatósága 

ugyanakkor jelentősen nagyobb ennél az értéknél. Ez magyarázza azt, 

hogy a kísérleti szakaszokban a bendőfolyadék NH3-tartalma már 1 

órával a reggeli etetést követően jelentős volt (30-40 mmol/liter), mely 

érték átlagosan 5,9-szerese a kontroll szakaszban mért NH3 értékeknek.  

A kontroll szakaszhoz hasonlóan, a kísérleti szakaszokban (anyalúg, 

valamint az anyalúg és melasz együtt) az ammónia koncentráció az 

etetést követő első órában szintén megnövekedett, ugyanakkor 

ammóniatoxikózis nem alakul ki. Rechcigl (2017) véleménye szerint 

ammóniatoxikózis akkor fordul elő, amikor a bendőfolyadék NH3-

koncentráiója meghaladja a 100 mmol/liter értéket. Az 

ammóniatoxikózis kialakulásának veszélyét anyalúg etetésekor az is 

mérsékli, hogy a bendőfolyadék NH3 szintje az etetést követő 2.-3. 

órában jelentős mértékben csökken. 

Tekintettel arra, hogy a bendőben zajló mikrobás folyamatok egyik 

fontos szabályozója a bendőfolyadék pH értéke, kísérletünk során azt is 

figyelemmel kísértük, hogy az anyalúg, valamint a melasz kiegészítés 
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milyen hatást gyakorolt a bendőfolyadék pH értékének alakulására. Az 

irodalmi adatok arra utalnak, hogy az alacsony – elsősorban a 6 alatti pH 

érték – több szempontból is káros hatású a bendőbaktériumok, de még 

inkább az protozoák működésére. 

Cerrato–Sanchez és mtsai (2007) bendőfolyadék eredetű folyamatos 

kultúrával végzett fermentációs kísérletük során azt tapasztalták, hogy a 

szerves anyag, valamint az NDF és az ADF emészthetősége csökkent, 

amikor a fermentációs közeg pH értékét 6,4-ről 24 óra alatt fokozatosan 

5,5 pH-ra csökkentették.  

A takarmány fehérjetartalmának bendőmikrobák általi lebontásában 

annak fehérjeszerkezete alapvető fontosságú, de azt befolyásolja a 

bendőfolyadék pH értéke, valamint a bendő mikrobapopulációjának 

összetétele is. A bendő proteolitikus aktivitása a bendőfolyadék pH-

jának csökkenése következtében a sok tömegtakarmányt fogyasztó tejelő 

tehenek esetében mérséklődik, de nem csökken a sok abrakot fogyasztó 

hízómarhák takarmányozásakor (Bach és mtsai, 2005). Ugyanakkor meg 

kell említeni, hogy az intenzíven tejelő tehenek energiaigényének 

kielégítése során a gyakorlatban etetett takarmányadagok abrakhányada 

egyre jobban növekszik. Ennek eredményeként ezen 

tehénállományokban a bendőacidózis nagyon gyakran előforduló súlyos 

problémákat eredményez. 

A bendőben rendelkezésre álló energia nem csupán a bendőmikrobák 

növekedéséhez szükséges energia fedezésére szolgál, ugyanis Strobel és 

Russel (1986) szerint egyéb célokra (pl. a semleges intracelluláris pH, 

illetve a membrán potenciál fenntartására) használódik fel. 
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A bendőfolyadék pH-értékének kísérletünkben tapasztalt 

változásairól a 11. táblázat adatai tájékoztatnak. Ezekből megállapítható, 

hogy a bendőfolyadék kémhatása a reggeli etetést követő három órában 

a kísérlet valamennyi szakaszában folyamatosan csökkent, ami a 

bendőmikrobák etetés utáni órákban megnövekvő SCFA termelésének a 

következménye. 

A legkisebb mértékben a kontrollszakaszban csökkent a 

bendőfolyadék pH értéke, aminek eredményeként ebben a szakaszban a 

bendőbeli pH három órával a reggeli etetést követően is 6 feletti érték 

volt. Három órával a reggeli etetést követően vett bendőfolyadék minták 

pH értékét.  

A kísérleti szakaszok mindegyikében 6 alattinak találtuk, bár az 

eltérés az élettanilag elvárt érték (pH 6,0) és a reggeli etetés után 3 

órával mért érték között csak minimális volt az egyes kísérleti 

szakaszokban (1. kísérleti szakasz: 0,07 pH; 2. kísérleti szakasz: 0,03 

pH; 3. kísérleti szakasz: 0,17 pH).  

Figyelembe véve a 6 alatti pH értékű bendőfolyadék élettani 

hatásaival kapcsolatos kísérletek tapasztalatait, valamint az 1, illetve 1,5 

kg anyalúggal, illetve az anyalúg és melasz 1,5:1 arányú keverékével 

végzett kísérletünk eredményeit, úgy az irodalomban említett negatív 

hatások feltehetően elsősorban az általunk tapasztaltnál nagyobb pH 

csökkenés esetében figyelhetők meg. 

 

5.3.4 Az anyalúg, valamint az anyalúg és melaszkiegészítés 

hatása a bendőben szintetizált mikrobafehérje mennyiségére  
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Jelen dolgozatunk tárgyát képező kísérlet eredményei azt igazolták, 

hogy a szarvasmarha takarmányadagjának anyalúggal, valamint 

anyalúggal és melasszal történő kiegészítése növeli a bendő mikrobiális 

aktivitását, ezért kísérletünkben azt is vizsgáltuk, hogy a bendő mikrobás 

aktivitásának növekedése milyen hatást gyakorol a szarvasmarha 

bendőjében képződő mikrobafehérje mennyiségére és ezzel a 

szarvasmarha aminosav ellátására. 

Csapó és mtsai (2008) által a DAPA-ra megállapított szorzófaktorral 

(165) számolva kísérletünk egyes szakaszaiban a duodenális chymus 

nyersfehérjéjének baktériumfehérje hányada a 12. táblázatban foglaltak 

szerint alakult. Az említett táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a 

chymus nyersfehérje-tartalma a vizsgált kiegészítések hatására a 

kontrollszakaszhoz viszonyítva szignifikánsan (p<0,05) nőtt. A chymus 

DAPA tartalmát, valamint mikrobafehérje hányadát azonban csak az 

anyalúg + melasz kiegészítés növelte meg szignifikánsan (p<0,05). Ez 

valószínűleg a mikrobafehérje szintézis energiaigényes voltával áll 

összefüggésben. A szignifikánsan nagyobb mikrobafehérje hányadban a 

melasznak a bendőmikrobák által hasznosítható szénhidrát készlete 

minden bizonnyal közrejátszott. 

A napi 1,5 kg anyalúg és 1,0 kg melasz kiegészítés a kontroll 

szakaszhoz viszonyítva 24,3%-kal növelte a duodenális chymus 

mikrobafehérje hányadát, javítva ezzel az állatok aminosav ellátását. 
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12. táblázat 

Az anyalúg önálló és melasszal történő kombinált etetésének hatása a mikrobafehérje szintézisre 

 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek azonos soron belül szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól  
1DAPA (diamino-pimelinsav) 

 

Szakasz kontroll 

1. Kísérleti 

(1,0 kg 

anyalúg) 

2. Kísérleti 

(1,5 kg 

anyalúg) 

3. Kísérleti 

(1,5 kg anyalúg + 1 kg melasz) 

Chymus nyersfehérje tartalma, g/kg 237,33±23,65b 266,04±17,97a 261,65±17,03a 273,98±31,72a 

Chymus 

DAPA1 tartalma, % 
0,07±0,011b 0,08±0,01ab 0,08±0,02ab 0,09±0,01a 

Mikrobafehérje hányad a chymus 

nyersfehérjében, % 
11,71±0,89b 13,12±2,13ab 13,59±3,63ab 14,56±2,03a 
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5.4. Üzemi tejtermelési vizsgálat 

 

A modellkísérletek eredményei alapján arra a következtetésre 

jutottunk, hogy a tejtermelési vizsgálatot 1 kg anyalúggal állítjuk be, 

amelynek oka az volt, hogy az anyalúg napi adagjának 1 kg-ról 2 kg-ra 

történő növelése már nem javította tovább a mikrobák aktivitását, 

valamint számottevően már nem növelte a rövid szénláncú zsírsavak 

mennyiségét a bendőfolyadékban. A modellkísérletek arra is felhívták a 

figyelmet, hogy az anyalúg nagyobb mennyiségben jelentősen, 

szignifikáns mértékben növelheti az ammóniatoxikózis kockázatát, így 

az üzemi etetési teszteknél óvatosabb megközelítést alkalmaztunk.  

A 14 napos előetetést követő két hónap vizsgálati szakaszban naponta 

és egyedenként mértük és rögzítettük a termelt tej mennyiségét. A teljes 

kísérleti idő alatt az eredmények 1 kg tejtermelés növekedést mutattak ki 

a kontroll (17,87±0,66 kg/nap) és a kísérleti csoport (18,87±0,54 kg/nap) 

között a kísérleti csoport javára (4. ábra). 
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4. ábra: Az anyalúg etetés hatása a tejelő tehenek napi átlagos tejtermelésére (kg/tehén) 

Kontroll: anyalúg kiegészítés nélkül; Kísérleti: 1 kg/tehén/nap anyalúg kiegészítés 

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól  
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A rendelkezésre álló irodalmi forrásokban az anyalúg tejtermelésre 

gyakorolt hatásáról nem rendelkezünk publikált eredményekkel. 

Ugyanakkor a bendőben könnyen lebomló növényi fehérjeforrások (pl. 

extrahált napraforgó- és repcedara), továbbá NPN-anyagokban gazdag 

alapanyagok (pl. karbamid, ammónium-szulfát) és melléktermékekre 

vonatkozóan számos adatot találunk. Általánosságban kijelenthető, hogy 

az etetett takarmányadag növekvő fehérjekoncentrációja javíthatja az 

egészségi állapotot és a termelést (Westwood és mtsai, 1998). 

Ugyanakkor az ammónia szubtoxikus koncentrációban csökkentette a 

szarvasmarha limfociták mitogének iránti fogékonyságát (Klucinski és 

Targowski, 1984), továbbá a nagymértékű fehérjebevitel (akár 

lebontható, akár bypass fehérjeként) károsíthatja az egészséget és a 

termékenységet. Ezt támasztja alá Butler és mtsainak (1996) kísérlete is, 

melyben arról számolnak be, hogy az inszeminálás utáni vemhesülési 

arány 21,4%-kal nagyobb volt azon teheneknél, amelyek tejének 

karbamidtartalma 190 mg/l, vagy ennél kevesebb, azon csoporthoz 

viszonyítva, mely tejének karbamidtartalma ettől nagyobb volt. Számos 

további eredmény támasztja azt alá, hogy a megemelkedett karbamid 

szint kedvezőtlen hatással van a szaporasági tulajdonságokra és rontja a 

termékenyülés esélyét (Rajala-Schulz és mtsai, 2001; Skrzypek és mtsai, 

2005; Jankowska és mtsai, 2010; Sawa és mtsai, 2011). 

Néhány tanulmányban a megnövelt karbamid koncentráció negatív 

korrelációt mutatott a tejtermeléssel (Folman és mtsai, 1981; Moller és 

mtsai, 1993; Carlsson és mtsai, 1993), míg más esetben ezt nem 

figyelték meg (Gustafsson és Carlsson, 1993). 
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A tej vizsgált táplálóanyag-tartalmára vonatkozó eredményeket a 13. 

táblázat adatai tartalmazzák. A kontroll és kísérleti nyerstej minták 

fehérje-, zsír- és karbamidtartalma sem az előetetési, sem pedig a 2 

hónapos vizsgálati szakaszban nem tért el egymástól. A kontroll csoport 

egyedeihez képest az 1 kg anyalúgot fogyasztó kísérleti csoportnál 

kismértékben nagyobb karbamidtartalmat tapasztaltunk (18,95±4,01 

mg/l vs. 22,05±4,58 mg/l, sorrendben), ami azonban a statisztikai 

elemzés során nem mutatott szignifikáns különbséget (p>0,05).  

 

13. táblázat 

A nyerstej fehérje-, zsír- és karbamidtartalmának alakulása az 

etetési vizsgálat során 

 
Vizsgált 

paraméterek 
Kontroll csoport Kísérleti csoport 

Előetetési szakasz  

(14 nap, n=20 

tejminta/kezelés) 

Fehérje (% m/m) 3,63±0,27 3,69±0,27 

Zsír (% m/m) 4,05±0,81 4,10±0,81 

Karbamid (mg/l) 13,20±3,66 13,95±3,00 

Vizsgálati szakasz 

(2 hónap, n=160 

tejminta/kezelés) 

Fehérje (% m/m) 3,82±0,29 3,99±0,33 

Zsír (% m/m) 4,22±0,60 4,40±0,78 

Karbamid (mg/l) 18,95±4,01 22,05±4,58 

Kontroll: anyalúg kiegészítés nélkül; Kísérleti: 1 kg/tehén/nap anyalúg kiegészítés 

Megjegyzés: p>0,05 valamennyi vizsgált paraméter esetében 
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A folyékony anyalúg kiegészítés tej összetételére gyakorolt hatása 

irodalmi adatokból nem ismert, ugyanakkor az NPN-anyagok és a 

gyorsan lebomló fehérjeforrások tekintetében számos kutatási eredmény 

áll rendelkezésre. Ezek alapján megállapítható, hogy az etetett 

takarmány nyersfehérje- és a tejkarbamid-tartalma közötti kapcsolat nem 

értékelhető a takarmány energiatartalmától függetlenül. A laktáció 

korábbi szakaszában végzett vizsgálatokban megállapították, hogy a 

nagy fehérjetartalmú étrendek esetében az energia-kiegészítés negatívan 

korrelált a tej karbamidtartalmával (Westwood és mtsai, 1998). Az újabb 

takarmányozási irányelvek és értékelések – a magyarországi 

metabolizálható fehérjeértékelési rendszerhez hasonlóan – már 

figyelembe veszik a fermentálható szerves anyag (FOM) szerepét is a 

mikrobiális fehérjetermelésben. 

A vérplazma és a tej karbamidszintje közötti szoros, pozitív 

korreláció lehetővé teheti, hogy a tejben mért karbamid szintet a fehérje 

és energia egyensúlyának indikátoraként használjuk a tejelő tehén 

állományokban. A tej összes N-tartalmának 5-6%-a NPN-anyag, míg a 

többi nitrogén savófehérjékben és kazeinben található. A legnagyobb 

arányú NPN a tejben a karbamid 48%-kal (Westwood és mtsai, 1998). 

Míg a tej karbamid szintjét az étrend befolyásolja (Barbano és Lynch, 

1992; DePeters és Ferguson, 1992), egyéb NPN frakciók mennyiségét 

az étrendi változások viszonylag kis mértékben módosíthatják (Baker és 

mtsai, 1995). A megnövelt étrendi fehérje felvételt akár azonnali tej 

karbamid szint emelkedés követheti (Kirchgessner és mtsai, 1986), bár 

Gustafsson és Palmquist (1993) a vér (szérum) karbamid szint 

emelkedéséhez képest a tejben 1-2 órás eltérést (késést) figyelt meg. 
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Az elvégzett etetési vizsgálatban összefoglalóan megállapítottuk, 

hogy a folyékony anyalúg naponta és egyedenként 1 kg mennyiségben 

nyersfehérje alapú helyettesítés mellett kiválthatja az extrahált 

napraforgódara (II.o.) egy részét a laktáció végén lévő tejelő tehenek 

takarmányadagjában. Az NPN-anyagokban (szabad aminosav, ammónia-

szulfát, karbamid) gazdag melléktermék használata nem volt 

szignifikáns hatással a tej zsír- és fehérjetartalmára és nem növelte meg a 

nyerstej minták karbamid-tartalmát sem. A vizsgálatok folytatásában 

célszerű lenne a laktáció korábbi szakaszaiban is értékelni a 

treoningyártási melléktermék esetleges használatát a nagy tejtermelésű 

tehenek takarmányadagjában. Ebben az esetben viszont a vizsgálatok 

körét is célszerű lenne bővíteni, pl. értékelni kellene az anyalúg 

használatából adódó növekvő, bendőben lebomló fehérje (RDP) 

részarány hatását a szaporodásbiológiai paraméterekre (pl. 

termékenyülési eredmények, vemhesülési %), továbbá a petesejt és az 

embrió minőségre vonatkozóan.  
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6 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

Az első modellkísérletben megállapítottuk, hogy a napi 

takarmányadag 1, illetve 2 kg anyalúggal történő kiegészítése 

szignifikáns mértékben (p<0,05) javította a mikrobiális aktivitást, ami a 

bendőbaktériumok jobb N-ellátásával magyarázható, mivel az 

ammónium-szulfát gyakorlatilag azonnal, a karbamid rövid időn belül 

ammóniát szolgáltat a bendőbaktériumok számára, de rendelkezésükre 

áll az anyalúg szabad aminosavainak dezaminálásából származó 

ammónia is. Az anyalúg napi adagjának 1 kg-ról 2 kg-ra történő 

növelése már nem javította tovább a mikrobák aktivitását, ami lehet 

annak a következménye, hogy a rendelkezésre álló ammónia mennyisége 

meghaladta a mikrobapopuláció igényét, de indokolható feltehetően 

azzal is, hogy a baktériumok további szaporodását a rendelkezésre álló 

energia limitálta. A bendőfermentációs vizsgálatban a kiegészítés 

hatására a bendőfolyadék összes SCFA-, ecetsav-, propionsav-, n-

vajsav- és n-valeriánsav-tartalma (egységnyi bendőfolyadékra számított 

mennyiség, mmol/l) szignifikánsan (p<0,05) nőtt az etetés előtti 

állapothoz képest. A moláris részarány adatok alapján arra a 

következtetésre jutottunk, hogy az anyalúgkiegészítés szignifikánsan 

(p<0,05) csökkenti az ecetsav és egyúttal ugyancsak szignifikánsan 

(p<0,05) növeli a propionsav részarányát a bendőfolyadékban, tehát a 

propionsav-termelő baktériumok az ecetsav-termelőknél kedvezőbben 

hasznosítják az anyalúg táplálóanyagait. Megállapítottuk, hogy az 

anyalúg NPN anyagainak nagyobb része az etetést követő első órában 
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lebomlik, és főleg a nagyobb dózis hatására az ammóniatoxikózis 

veszélye megnő.  

Javaslatként fogalmazható meg, hogy célszerű lenne bendőkanüllel 

ellátott tejelő tehenekkel a laktáció különböző szakaszaiban folytatni a 

kísérleteket, ahol a hazai üzemi gyakorlatra jellemző kukoricaszilázs-

lucernaszenázs-kukoricadara-extrahált napraforgódara alapú teljes értékű 

takarmánykeverék (TMR) etetése mellett, többféle fehérje- és 

energiaforrás egyidejű alkalmazásával (pl. napraforgó-, repce-, 

szójadara, folyékony melasz és cukorforrások stb.) értékelnénk az 

anyalúg kiegészítés hatásait pl. a bendőfermentációra és a 

bendőmikrobák aktivitására. A pontosabb hatásmechanizmusok 

tisztázására kiegészítő vizsgálatok keretében értékelni kellene pl. a 

vérplazma karbamid-, ammónia-, összes fehérje-tartalmát stb. is.  

 

A második modellvizsgálatban megállapítottuk, hogy a napi 

takarmányadagnak anyalúggal (1,0 és 1,5 kg naponta), vagy anyalúggal 

(1,5 kg naponta) és melasszal (1,0 kg naponta) történő együttes 

kiegészítése növelte a bendő mikrobapopulációjának aktivitását. A 

vizsgálatban arra a következtetésre jutottunk, hogy a nitrit lebontásához 

szükséges időtartam csökkenéséhez az anyalúg és a melasz N-tartalmú 

anyagain túlmenően a bendőmikrobák energiaellátásának javításával a 

melasz szénhidrátjai is hozzájárultak. Az anyalúg kiegészítés melasszal 

történő kombinálásakor, a legnagyobb növekményt az ecetsav, valamint 

a propionsav esetében kaptuk, továbbá az ecetsav:propionsav arány is 

ebben az esetben alakult optimálisan. Megállapítottuk azt is, hogy a 

vizsgált, kiegészítő anyagként etetett anyalúg N-tartalmú 
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komponenseinek (szabad aminosavak, ammónium-szulfát, karbamid), 

valamint a melasz N-tartalmú anyagainak bendőbeli lebonthatósága 

nagyon jó. A kísérleti szakaszokban a kontroll szakaszokhoz viszonyított 

ammónia növekmény a bendőfolyadékban anyalúg, valamint az anyalúg 

és melasz együtt, az említett dózisban történő etetésekor az etetést 

követő első órában jelentősen megnövekedett, ammóniatoxikózisra 

jellemző tünetek nem alakultak ki. A chymus DAPA tartalmát, valamint 

mikrobafehérje hányadát a kísérleti kezelések közül az anyalúg + melasz 

kiegészítés növelte meg szignifikánsan. Ez valószínűleg a 

mikrobafehérje szintézis energiaigényes voltával áll összefüggésben. A 

szignifikánsan nagyobb mikrobafehérje hányadban a melasznak a 

bendőmikrobák által hasznosítható szénhidrát készlete közrejátszott.  

A második modellvizsgálat alapján arra a következtetésre jutottunk, 

hogy az anyalúg folyékony melasszal történő kombinálása nemcsak a 

bendőmikrobák aktivitására, hanem a bendőfolyadék SCFA- és 

ammóniatartalmára, illetve a mikrobafehérje-szintézisre is kedvező 

hatású.  

Javaslatként fogalmazható meg, hogy ebben az esetben is célszerű 

lenne bendő- és duodenumkanüllel ellátott tejelő tehenekkel, a laktáció 

első és második szakaszára jellemző takarmányadagok etetése mellett 

értékelni a kombinált kiegészítés (anyalúg+melasz) hatásait. Mivel a 

kombinált kezelés az anyalúg önálló alkalmazásánál jobb hatású volt, 

így a jövőben erre kellene a hangsúlyt helyezni, pl. dózisvizsgálatok 

segítségével. Kiegészítő vérvizsgálatok (pl. metabolitikus státusz 

értékelése, karbamid-, ammónia-, és összes fehérje-tartalom stb.) és 
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üzemi etetési tesztek elvégzése ezen kezelések esetében is célszerű 

lenne.  

Az üzemi etetési vizsgálatban megállapítottuk, hogy a folyékony 

anyalúg naponta és egyedenként 1 kg mennyiségben nyersfehérje alapú 

helyettesítés mellett kiválthatja az extrahált napraforgódara (II.o.) egy 

részét a laktáció végén lévő tejelő tehenek takarmányadagjában. A két 

hónapos etetési teszt alatt 1 kg tejtermelés növekedést (p<0,05) 

mutattunk ki a kísérleti csoport javára. A tejtermelésre gyakorolt 

növekmény hátterében a bendőbeli N-ellátás javulása (pozitív 

fehérjemérleg) állhat.  

A vizsgálatok folytatásában célszerű lenne a laktáció elején (30-150 

laktációs nap között) is értékelni az anyalúg etetés hatását a nagy 

tejtermelésű tehenek teljesítményére és a vérplazma jellemző 

paramétereire. Fontos irány lenne a bendőben gyorsan lebomló 

fehérjében gazdag anyalúg etetés tejelő tehenek szaporodásbiológiai 

státuszára (pl. petesejttermelés, -minőség, termékenyülési eredmények, 

vemhesülési % stb.) gyakorolt hatásának vizsgálata. Ez utóbbi esetben 

hosszú távú vizsgálatokat is célszerű folytatni, mely igazolná a treonin 

gyártás során képződő melléktermék biztonságos használatát.  

 

Saját vizsgálatok keretében nem értékeltük, de célszerű megemlíteni, 

hogy az anyalúg, mint olcsó N-forrás nemcsak a tejelő teheneknél, 

hanem a szarvasmarha hizlalásban (főleg intenzív tartási és 

takarmányozási körülmények mellett) is perspektivikus alapanyag lehet. 

Ebben az esetben is szénhidrátforrással (pl. melasz) történő kombinált 

használata javasolt. 
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7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. A treonin gyártás során visszamaradó szabad aminosavakban és 

ammónium-szulfátban gazdag „anyalúg”, mint melléktermék 

naponta és egyedenként 1-2 kg-os mennyiségben 

szarvasmarhákkal etetve, szignifikáns mértékben (p<0,05) javítja 

a mikrobiális aktivitást, ami a bendőbaktériumok jobb N-

ellátásával és az aminosavak dezaminálását követően képződő N-

mentes szénlánc energiaforrásként betöltött szerepével 

magyarázható.  

 

2. Bendőkanüllel ellátott holstein-fríz tinókkal végzett 

modellkísérletben megállapítottam, hogy kukoricaszilázs-

fűszalma-kukoricadara alapú takarmányadagban 1-2 kg anyalúg 

az etetést követően szignifikánsan növeli (p<0,05) a 

bendőfolyadék összes SCFA-, ecetsav-, propionsav-, n-vajsav- és 

n-valeriánsav-tartalmát az etetés előtti állapothoz képest. A 

moláris részarány adatok alapján kijelenthető, hogy az említett 

dózisú anyalúg szignifikánsan (p<0,05) csökkenti az ecetsav és 

egyúttal szignifikánsan (p<0,05) növeli a propionsav részarányát 

a bendőfolyadékban, tehát a propionsav-termelő baktériumok az 

ecetsav-termelőknél kedvezőbben hasznosítják az anyalúg 

táplálóanyagait. 

 

3. Megállapítottam, hogy az anyalúg (1,5 kg/nap) folyékony 

melasszal (1 kg/nap) történő kombinált kiegészítése 
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szignifikánsan (p<0,05) növeli a bendő mikrobapopulációjának 

aktivitását és a bendőfolyadék összes SCFA-, ecetsav-, 

propionsav-, i- és n-valeriánsav-tartalmát.  

 

4. A naponta és egyedenként 1, 1,5 és 2 kg-os mennyiségben etetett 

anyalúg önállóan, illetve az anyalúg (1,5 kg) és a folyékony 

melasz (1 kg) kombináltan alkalmazva az etetést követő első 

órában jelentősen (5-10-szeresére) növeli a bendőfolyadék NH3-

tartalmát (p<0,05), ami az ammóniatoxikózis előfordulásának 

veszélyével jár együtt. 

 

5. Bendő- és duodenumkanüllel ellátott holstein-fríz tinókkal végzett 

takarmányozás-élettani kísérletben megállapítottam, hogy napi 

1,5 kg anyalúg és 1 kg melaszkiegészítés a kontroll szakaszhoz 

viszonyítva szignifikánsan (p<0,05) növeli a duodenális chymus 

mikrobafehérje hányadát, javítva ezzel az állatok aminosav 

ellátását. 

 

6. Üzemi etetési vizsgálatban megállapítottam, hogy a folyékony 

anyalúg naponta és egyedenként 1 kg mennyiségben nyersfehérje 

alapú helyettesítés mellett kiválthatja az extrahált napraforgódara 

egy részét a laktáció végén lévő tejelő tehenek komplett 

takarmányadagjában (TMR). 
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8 ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az elmúlt években az aminosavak többféle célra (élelmiszer-, 

gyógyszer- és vegyipari felhasználás, gazdasági állatok takarmányozása) 

történő hasznosítása következtében folyamatosan növekedett az ipari 

úton előállított aminosavak mennyisége, ami a gyártás során 

melléktermékek képződésével jár együtt. Dolgozatomban a treonin 

gyártás során keletkező melléktermék, az anyalúg takarmányozási célú 

hasznosításának lehetőségeit vizsgáltuk kérődző állatokkal. Tekintettel 

arra, hogy az anyalúgra vonatkozóan hozzáférhető irodalmi adatok nem 

álltak rendelkezésre, ezért a bevezető kémiai vizsgálatokat követően a 

hatásmechanizmusok tisztázására bendő- és duodenumkanüllel ellátott 

tinókkal végeztünk takarmányozás-élettani modellvizsgálatokat 

(bendőfermentációra, mikrobiális aktivitásra, bendőfolyadék pH-jára, 

ammónia koncentrációjára, duodenális chymus mikrobafehérje 

hányadára gyakorolt hatás), illetve üzemi etetési tesztet a laktáció végén 

lévő tejelő tehenekkel.  

 

A kémiai összetételre vonatkozó bevezető vizsgálatokban 

megállapítottuk, hogy az anyalúg nyersfehérje-tartalma teljes egészében 

amidanyagokból áll. A nyersfehérje-tartalom legnagyobb részét a szabad 

aminosavak (ezen belül elsősorban a treonin) adják. A szabad aminosav–

tartalom a nyersfehérje-tartalomnak a 63,3%-át teszi ki, amely jelentős 

aminosav mennyiség azonban a nagy treonintartalom miatt igen 

kiegyensúlyozatlan, ami az anyalúgot monogasztrikus állatokkal (pl. 

sertésekkel) etetve aminosav imbalanszot eredményezhet. Kérődző 
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állatok esetében erre kicsi az esély, ugyanis a szabad treonintartalom egy 

részét a bendőbaktériumok dezaminálják. 

 

Bendőkanüllel ellátott holstein-fríz tinókkal végzett első 

modellkísérletben naponta és egyedenként 1 és 2 kg mennyiségben 

etetett anyalúg kiegészítés hatását vizsgáltuk a bendő mikrobiális 

aktivitására és a bendőfolyadék pH-jára, ammónia- és SCFA-tartalmára. 

A nitritredukciós próba eredménye alapján megállapítottuk, hogy az 

etetés után 3 órával vett bendőfolyadék mintákban mindkét kezelés (1 

kg, illetve 2 kg anyalúg) hatására szignifikánsan (p<0,05) jobb volt a 

mikrobák aktivitása, ami a mikrobák kedvezőbb táplálóanyag ellátásával 

állt összefüggésben. A SCFA-vizsgálat adatai alapján a bendőfolyadék 

összes SCFA, ecetsav- és propionsav-tartalmát az etetés előtti állapothoz 

képest mind az 1, mind a 2 kg anyalúg kiegészítés szignifikánsan növelte 

(p<0,05). A bendőfolyadékban kisebb arányban előforduló zsírsavak 

közül csak a n-valeriánsav- és az n-vajsav-tartalom növekedett 

szignifikánsan (p<0,05) mind a kontroll szakaszban, mind az 1, mind 

pedig a 2 kg-os anyalúg mennyiség etetésekor. Az i-valeriánsav esetében 

viszont csak az 1 kg anyalúg etetésekor figyeltünk meg szignifikáns 

növekedést (p<0,05), míg a bendőfolyadék n-vajsavtartalmát csak a 2 kg 

anyalúg mennyiség növelte statisztikailag igazolható mértékben 

(p<0,05). A moláris részarányok alapján megállapítható, hogy az 

anyalúg szignifikánsan (p<0,05) csökkenti az ecetsav és egyúttal 

ugyancsak szignifikánsan (p<0,05) növeli a propionsav részarányát a 

bendőfolyadékban. Az anyalúg etetésnek a bendőfolyadék SCFA-
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tartalmát növelő hatása elsősorban a bendőbaktériumok N-ellátásának 

javulásával indokolható. 

A bendőfolyadék NH3-tartalma a két kísérleti szakaszban (1 kg, illetve 2 

kg anyalúg) az etetést követő első három órában végig szignifikánsan 

(p<0,05) nagyobb volt a kontroll szakaszban mért értékeknél. A napi 2 

kg-os anyalúg adag az etetést követő első órában már tízszeresre növelte 

a bendőfolyadék NH3-tartalmát, ami már megnöveli az 

ammóniatoxikózis előfordulásának veszélyét. 

 

A második, ugyancsak bendőkanüllel ellátott holstein-fríz tinókkal 

végzett modellkísérletben 1 és 1,5 kg anyalúg, illetve 1,5 kg anyalúg+1 

kg folyékony melasz keverék etetésének hatását vizsgáltuk a bendő 

mikrobiális aktivitására, a bendőfolyadék pH-jára, ammónia- és SCFA-

tartalmára. A kapott adataink alapján megállapítható, hogy a napi 

takarmányadagnak anyalúggal vagy anyalúggal és melasszal történő 

kiegészítése növelte a bendő mikrobapopulációjának aktivitását. A 

kombinált kiegészítés (anyalúg+melasz) esetén a nitrit lebontásához 

szükséges időtartam csökkent ahhoz a kezeléshez képest, amelyben az 

állatok az alaptakarmányhoz kiegészítésként csak 1,5 kg anyalúgot 

kaptak. A bendőfermentációs vizsgálatban, a kontroll szakaszban a 

vizsgált 6 SCFA (ecetsav, propionsav, i- és n-vajsav, i- és n-valeriánsav) 

közül csak kettő esetében (i- és n-valeriánsav) találtunk a két mintavétel 

során szignifikáns (p<0,05) különbséget. A kísérleti szakaszokban (1 és 

1,5 kg anyalúg önállóan, illetve 1,5 kg anyalúg+1 kg folyékony melasz 

kombináltan) mindössze két SCFA (i- és n- vajsav) esetében nem alakult 

ki szignifikáns (p>0,05) eltérés az anyalúg, valamint az anyalúg + 
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melasz kiegészítés hatására a vizsgált SCFA-k tekintetében. Amikor az 

anyalúg kiegészítést melasszal kombináltuk, a legnagyobb növekményt 

az ecetsav, valamint a propionsav esetében kaptuk. A három kísérleti 

szakaszban a bendőfolyadék NH3-tartalma már 1 órával a reggeli etetést 

követően jelentős (30-40 mmol/liter) mértékben nőtt, mely érték 

átlagosan 5,9-szerese volt a kontroll szakaszban mért NH3 értékeknek. 

 

Bendő- és duodenumkanüllel ellátott tinókkal végzett 

modellkísérletünkben megállapítottuk, hogy a chymus DAPA tartalma, 

valamint mikrobafehérje hányada csak az anyalúg + melasz kiegészítés 

esetén nőtt meg szignifikáns (p<0,05) mértékben. A napi 1,5 kg anyalúg 

és 1 kg melasz kiegészítés a kontroll szakaszhoz viszonyítva 24,3%-kal 

növelte a duodenális chymus mikrobafehérje hányadát, javítva ezzel az 

állatok jobb aminosav ellátását. 

 

A takarmányozás-élettani modellkísérletek eredményei alapján egy 

bevezető üzemi etetési tesztben értékeltük az anyalúg etetés hatását a 

laktáció végén lévő tehenek tejtermelésére, a tej fehérje-, zsír- és 

karbamidtartalmára vonatkozóan. A 14 napos előetetést követő két 

hónap vizsgálati szakaszban naponta és egyedenként mértük és 

rögzítettük a termelt tej mennyiségét. A teljes kísérleti idő alatt az 

eredmények 1 kg tejtermelés növekedést mutattak ki a kontroll 

(17,87±0,66 kg/nap) és a kísérleti csoport (18,87±0,54 kg/nap) között az 

anyalúggal kiegészített takarmány etetésének eredményeként a kísérleti 

csoport javára (p<0,05). A kontroll és kísérleti nyerstej minták fehérje-, 

zsír- és karbamidtartalma sem az előetetési, sem pedig a 2 hónapos 
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vizsgálati szakaszban nem tért el egymástól szignifikáns mértékben 

(p>0,05). Az elvégzett etetési vizsgálatban összefoglalóan 

megállapítottuk, hogy a folyékony anyalúg naponta és egyedenként 1 kg 

mennyiségben nyersfehérje alapú helyettesítés mellett kiválthatja az 

extrahált napraforgódara egy részét a laktáció végén lévő tejelő tehenek 

takarmányadagjában. 
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