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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉSEK 

 

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.  

Az első modellkísérletem során azt kívántam megállapítani, hogy a 

növekvő mennyiségben (1, illetve 2 kg/nap) etetett anyalúg: 

➢ milyen hatást gyakorol a bendőmikrobák aktivitására? 

➢ milyen mértékben befolyásolja a bendőfolyadék rövid szénláncú 

zsírsav (SCFA) tartalmát, illetve a bendőben képződő rövid 

szénláncú zsírsavak egymáshoz viszonyított arányát? 

➢ 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? 
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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: 

➢ 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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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. Vizsgálati anyag 

 

A modell- és üzemi vizsgálataimban a japán-magyar tulajdonú 

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

során képződő anyalúgot használtam fel. 

 

2.2. Az első modellkísérlet metodikája 

 

A kísérletet a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudmányi 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. 

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. 

Az állatoktól mind a kontroll, mind a kísérleti szakaszok valamennyi 

napján a kanülön át naponta 4 alkalommal bendőfolyadék mintát 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, 
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valamint a bendőfolyadék SCFA-tartalmát csak az etetést megelőzően, 

továbbá 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. 

 

2.3. A második modellkísérlet metodikája 

 

A második kísérletet 4 db 600–650 kg élősúlyú 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. A kísérletbe 

vont tinókat naponta kétszer (reggel 7 és délután 15 órakor) etettük, mely 

etetések során az állatok a napi takarmányadag 50–50%-át fogyaszthatták 

el. A kísérleti szakaszokban (kísérleti szakasz 1, 2 és 3) az állatok a 

kontroll szakaszban etetett alaptakarmányadagon 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 
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minőségű folyékony melaszt (78% szárazanyagtartalom, 50% 

összcukortartalom) a Magyar Cukor Zrt. (Kaposvár) biztosította. 

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. 

 

2.4. Az első és a második 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 

(Sigma-Aldrich Co.) rövid szénláncú zsírsavakból álló keveréket 

használtuk.  
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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, valamint duodenumból 

a kanülön át vett chymus minta DAPA (diamino-pimelinsav) 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. 

 

2.5. A chymus nyersfehérje mikrobahányadának megállapítása 

 

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. A chymus mikrobafehérje hányadát 

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

szorzófaktorral (165) számítottuk ki. 
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2.6. 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. 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 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. 

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. 
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(Mosonmagyaróvár) végezte el, Milkoscan FT 120 (Foss Electric, Dánia) 

típusú berendezéssel. 

 

2.7. Statisztika 

 

A modellkísérleti és tejtermelési vizsgálatok eredményeinek 

statisztikai értékelését az SPSS 26.0 for Windows program (IBM, 

Armonk, NY) segítségével végeztük.  

A modellkísérletek során 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 vizsgálatnál a 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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3. EREDMÉNYEK  

 

3.1. Az anyalúg kémiai összetételének vizsgálata 

 

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 

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

részét a bendőbaktériumok dezaminálják. 

 

3.2. Az első modellkísérlet eredménye 

 

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 
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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-

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. 

 

3.3. A második modellkísérlet eredménye 

 

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-
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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 + 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 (1. táblázat). 
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1. 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) 

 

3.4. Nagyüzemi etetési vizsgálat 

 

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) 

(1. ábra). A kontroll és kísérleti nyerstej minták fehérje-, zsír- és 

karbamidtartalma sem az előetetési, sem pedig a 2 hónapos vizsgálati 

szakaszban nem tért el egymástól szignifikáns mértékben (p>0,05). Az 

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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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. 

 

 

17,87±0,66a

18,87±0,54b

K O N T R O L L K Í S É R L E T I

N
ap

i t
e

jt
e

rm
e

lé
s 

(k
g)

 
 

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

a,b: A különböző kisbetűvel jelölt értékek szignifikánsan (p˂0,05) különböznek egymástól 

 

1. ábra: Az anyalúg etetés hatása a tejelő tehenek napi átlagos 

tejtermelésére (kg/tehén) 
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4. 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 

szignifikánsan (p<0,05) növeli a bendő mikrobapopulációjának 
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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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