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A szarvasmarhatartás hazánkban  

A vidéki Magyarországon néhány évtizeddel ezelőttig általános volt a háztáji 

nagyállattartás. Az állatok ellátása, a reggeli fejés az élet természetes része volt, az ilyen 

munkákat nem tekintették tehernek. Az élelmiszer nagyobbik része nem a boltokból, hanem a 

háztájiból került az asztalra. A ház körüli munkából minden korosztály kivette a részét az 

egészen fiataloktól az idősekig, ennek eredményeképpen mindenki hasznosnak érezhette 

magát.  

Az ilyen gazdálkodás ha nem is gazdagságot, de stabil létbiztonságot adott a 

családoknak. Az elmúlt 20 évben azonban nagyot fordult a világ, mintha nem is ugyanabban 

az országban járnánk. Természetes el kell ismernünk, hogy az emberek szívesen használják a 

modernizáció nyújtotta eszközöket és lehetőségeket, ám jól látható, hogy a modern világnak 

vannak árnyoldalai: nem nyújt automatikusan létbiztonságot és nem is mindig megbízható, 

lásd az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos problémákat. Ezért is érdemes visszanyúlnunk a 

hagyományos gazdálkodási módokhoz és az állattartáshoz a magyar vidéken. 

 

A tehenek takarmányozása 

 A tejtermelés alakulását a szelekció, az örökletes alapon kívül leginkább a 

takarmányozás befolyásolja. 

Takarmányozási rendszerek 

Takarmányozási rendszeren a tejelő tehenek takarmányozására felhasznált 

takarmányféleségek körét, a friss, illetve konzervált takarmányok arányát, összességében a 

takarmányellátás módját értjük. A tejelőpótabrak – bár legtöbbször drágábban, de – a 

gazdaságon kívülről is általában könnyen beszerezhető, ám a tömegtakarmányokat a 

gazdaságban kell megtermelni. Emiatt a takarmányozási rendszerek alapvetően a 

tömegtakarmányok tekintetében különböznek egymástól. 

 A tehenek takarmányozási módszerei alapvetően három nagy csoportba oszthatók. 

1. Hagyományos vagyis évszakhoz igazodó takarmányozás 

2. Monodietikus (állandó) takarmányozás 

3. Kombinált (előző kettő vegyítése) takarmányozás 

 



Batthy{ny Lajos Mezőgazdas{gi és Élelmiszeripari 

Szakgimn{zium, Szakközépiskola és Kollégium 

8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. OM azonosító: 202723 

e-mail: info@mezopapa.hu; honlap: www.mezopapa.hu 

Telefon: (36)-89/313-155; Fax: (36)-89/313-406 

 3 

 

 

1) Évszakonként változó takarmányozás (hagyományos takarmányozás) 

Inkább a kisebb, 200-300-as létszámú tehenészetekben alkalmazzák. A vegetációs 

időszakban (április-november) szántóföldi zöldtakarmányokat, télen pedig tartósított 

takarmányokat etetnek. Ahogy a hónapok telnek, a célszerűen termesztett zöld növények úgy 

követik egymást (zöld futószalag). 

 Legkorábban, rendszerint áprilisban ősszel vetett takarmánykeverékkel kezdenek 

(rozsos, árpás, búzás-bükkönyös keverékek), majd májustól őszig a lucerna különböző 

kaszálásait, tavaszi keverékeket (kukorica, napraforgó csalamádé pillangósokkal együtt vetve) 

és szudáni cirokfüvet etetnek, októberben „belép” a silókukorica, a zöld szalagot a 

takarmánykáposzta zárja. 

 

Az évszakonként változó takarmányozás előnye: 

 a legtermészetszerűbb takarmányozás; 

 a zöldtakarmányok laktagóg (tejtermelést fokozó) hatásúak, 

 olcsó; 

 állatok ellátása változatos, 

 a takarmányt nem terhelik a tárolási költségek (erjedés veszteségei, tárolótér 

építési költsége stb.); 

Az évszakonként változó takarmányozás hátránya: 

 a nagyüzemi növénytermesztési technológiába a sokféle növény termesztése 

nehezen illeszthető be; 

 a takarmánynövények gyors változása miatt (hamar elvénülnek) gyakori (sokszor 

átmenet nélküli) takarmányváltozásra kényszerülünk, ehhez pedig a bendőflóra 

nem tud kellő mértékben igazodni; emésztési problémákat okozhat, 

 a zöldtakarmányok alacsony rosttartalmúak, ezért megfelelő rostkiegészítésről 

(széna, szalmaféle) gondoskodni kell, 

 a friss takarmányellátást az ünnepnapokon, de különösen többnapi esős 

időjárásban nehéz, sokszor lehetetlen megoldani. 

A felsorolt hátrányok – leginkább az utolsóként említett betakarítás nehézségei és korlátai – 

miatt ez a takarmányozási mód nagy egyedszámú tehenészetek ellátása során biztonsággal 
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nem használható. 

A nagy termelési tejelő tehenek legeltetése hazai viszonyaink között meglehetősen 

ritka. Ennek oka kettős. Egyrészt legelőink állapota, minősége olyan, hogy az év jelentős 

részében nem képes az 5000–6000 kg tejet termelő tehén tömegtakarmány-igényét kielégíteni. 

Másrészt a nagy egyedszámú tehenészeti telepekről nem lehetséges a teheneket a legelőre 

járatni úgy, hogy a legeléshez optimális napszakot (kora reggel, késő délután) a legelőn 

töltsék. 

A tejelő tehenek legeltetésére elsősorban a jó legelőkkel rendelkező, 20–30 tehenet 

tartó gazdaságok gondolhatnak. A július-augusztusi időszakban azonban ilyen körülmények 

között is szükség van kiegészítő zöldtakarmányokra (szudáni fűre, szántóföldi 

zöldtakarmányra stb.) Ha ezek a feltételek hiányoznak, akkor csupán a szárazon álló tehenek 

legeltetésével kell megelégednünk; erre viszont mindenképpen törekedni is kell! 

 Hagyományos takarmányozás esetén a takarmányadagot alaptakarmányból és 

pótabrakból állítják össze.  

Alaptakarmány: A takarmányadagnak az a része, mely biztosítja az állat életfenntartó 

táplálóanyag-szükségletét és ezen felül még bizonyos mennyiségű tejtermelését is lehetővé 

teszi. Úgy állítsuk össze, hogy az életfenntartó takarmányon felül télen 8-10 kg, nyáron 10-12 

kg tej termelését biztosítsa. Általában tartósított tömegtakarmányokból (szilázs, szenázs, 

széna, stb.) és melléktermékekből áll. Minden tehénnek azonos mennyiségben adják. 

Pótabrak: az alaptakarmányon felüli tejtermelésre nyújtott koncentrált takarmány. A 

pótabrak mennyiségét a termeléstől függően egyedileg határozzuk meg. 1 kg tej termeléséhez 

0,3-0,45 kg 20-22% fehérjekoncentrációjú abrak (tejelőtáp) szükséges. A laktáció 30-40. 

napja között éri el a csúcsát.  

Ráetetés: ellés után a tényleges tejtermelésnél 2-3 kg-mal több tej termeléséhez szükséges 

pótabrakot – később a tényleges tejtermeléshez kell igazítani. 

2) Monodiétás takarmányozási rendszer 

A folyamatos és biztonságos takarmányellátás érdekében alakult ki az ún. monodiétás 

takarmányozási rendszer. Ennek lényege, hogy a tartósított takarmányokból (szilázs, szenázs, 

széna) összeállított takarmányadagot hosszú időszakon át – évszakoktól függetlenül – etetjük. 

A monodietikus takarmányozási rendszer előnyei: 

 időjárástól függetlenül biztonságos az ellátás; 

 állandó összetételű takarmányokat etetünk, a bendőben kialakult flórának és 
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faunának nem kell gyakran változnia, feladatukat tökéletesebben tudják ellátni; 

 a takarmánykiosztás jól gépesíthető. 

A monodietikus takarmányozási rendszer hátrányai: 

 nem természetszerű; 

 az évszakonként változó módszerhez képest drágább. Mivel tartósított 

takarmányokat etetünk, költséges tárolótereket kell építeni. Több-kevesebb tárolási 

veszteség is fellép; 

 az állandó összetételű takarmány pontos összetételét ismerni kell, hogy makro- és 

mikroelemekkel – ha kell, ásványianyag-kiegészítőkkel – az adagot pótolni tudjuk. 

Így is előfordul, hogy a nyomelemek közül valamelyik hosszabb-rövidebb idő után 

hiányozni fog. A hiányt gyakran nem termeléscsökkenés, inkább a gyengébb 

szaporulati eredmények jelzik, amelyek később csökkentőleg hatnak a termelésre 

is. 

3) Kombinált takarmányozási rendszer 

Főleg az utóbb említett hiányosság kiküszöbölésére alakult ki a gyakorlatban az ún. 

kombinált takarmányozási mód. Ennek lényege, hogy a tartósított takarmányokat a nyári 

félévben csökkentett adagban etetik; azokat egyidejűleg zöldtakarmányokkal egészítik ki. Így 

igyekeznek megtartani a kétféle takarmányozási mód előnyeit és mérsékelni azok hátrányait. 

Abban az esetben, amikor a zöldtakarmányt a kedvezőtlen időjárás miatt lehetetlen a felázott 

talajon betakarítani, a tartósított takarmányok rendelkezésre állnak. A tennivalónk csupán 

annyi, hogy ezek adagját növeljük. Jóllehet ez is időszakos törést okoz a takarmányellátás 

folyamatosságában, de kisebb hibát jelent, mint amikor egyik napról a másikra kell a 

zöldtakarmányokról a tartósított takarmányokra áttérni. 

 

 

 

 

 

1. feladat.) Csoportosítsa a tehenek takarmányozási módszereit! 

a)    ......................................................................................................................  

b)    ......................................................................................................................  

c)    ......................................................................................................................  

2. feladat.) A felsorolt előnyök után írja oda, hogy melyik takarmányozási módszer 

jellemzője! 

- A takarmányt nem terhelik a tárolási költségek: .......................................................... - 

- A takarmánykiosztás jól gépesíthető: ........................................................................... -

- A legtermészetszerűbb takarmányozás: ....................................................................... 

 ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................  
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A fejés 

A tejleadást idegingeri hatásra termelődő hormonok szabályozzák. Az ingerületek 

kiváltásában főleg a feltételes reflexeknek van szerepük; ezek rövid idő alatt kialakulnak. Az 

oxitocin a tejleadást megindító hormon, a véráramba jutva a kosársejtek összehúzódásával és 

a tőgy záróizmainak ellazításával szabályozza a tejleadást. Az oxítocinhatás kedvező esetben 

is csak mintegy 6-8 percig tart. Ennyi idő áll rendelkezésre az ingerhatás megindításától a 

fejés befejezéséig, hogy a tőgyben tárolt tejet maradéktalanul ki lehessen nyerni. 

 

Alapvetően két fejési módszer különböztethető meg: a kézi fejés és a gépi fejés  

1)  Kézi fejés:  

Még a legmodernebb tehenészeti telepen is előfordul, jóllehet jelentősége a gépi fejéshez 

viszonyítva alárendelt.  

A kézi fejés a múltban általános volt. Egy gyakorlott fejő egy óra alatt 6-7 tehenet tud 

megfejni. Ma már csak különleges esetben (betegség, tőgygyulladás, néhány tehenes 

kisgazdaság) fejünk kézzel hazánkban. 

Marokfejés során a fejő a tőgybimbó tövét a hüvelyk- és mutatóujjával elszorítja, majd a többi 

ujjának egymás utáni szorításával a bimbócsatornán át a tőgybimbó húzogatását mellőzve a 

tejet a kipréseli. 

Húzogató fejéskor a fejő a két ujjal elszorított tőgybimbóból úgy préseli ki a tejet, hogy a 

szorítóujjakat lefelé húzogatja. 

Húzogató fejés hasonló a húzogató fejéshez, de itt a fejő a hüvelykujj bütykével szorítja a 

tőgybimbót. A három kézi fejési mód közül ez károsítja legjobban a tőgyet. 

 3. feladat.) Sorolja fel, hogy milyen kézi fejési módokat ismer! 

- ....................................................................................   

- ....................................................................................   

- ....................................................................................   

4. feladat.) A felsorolt hátrányok után írja oda, hogy melyik takarmányozási módszer 

jellemzője! 

- Drága: ........................................................................................................................   

- A friss takarmányellátást sokszor lehetetlen megoldani ............................................  

- Nem természetszerű: ..................................................................................................  
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1. kép Kézi fejés (Ortutay, 1977-1982, p97) 

2) Gépi fejés  

A gépi fejés elvégzése könnyebb, kevesebb fizikai munkával jár. E módszer a fejési 

megoldástól függően különböző lehet, amelynek a kézi fejéshez képest lényegesen nagyobb a 

munka termelékenysége.  

 A fejés gépesítésének sokféle megoldásával találkozhatunk. 

Kötött tartási rendszerekben a fejés az állatok tartózkodási helyén történik. Korábban 

elsősorban sajtáros, vagy tankos fejőberendezéseket használtunk. Ma már azonban egyre 

elterjedtebbek a vezetékes fejőberendezések, amelyek előnye, hogy a tej az istálló levegőjével 

nem érintkezik, hanem a fejőgéptől a tejvezetéken át közvetlenül a tejházban elhelyezett 

hűtőtartályba kerül. 

 Kötetlen tartási rendszerű tehenészetekben a fejést külön erre a célra kialakított 

fejőházban végezzük, ahova csak a fejés idejére hajtjuk az állatokat.  

A fejőházak az állások kialakítása és üzemelési módja szerint lehetnek: 

Szakaszos üzemelésűek (tandem, halszálkás; merőleges és poligon rendszerűek) illetve  

Folyamatos (karusszel, unilaktor) működésűek. 

Tehenészeteinkben általában naponta kétszer fejünk, de különösen a nagy tejtermelő 

állományokban indokolt lehet a háromszori fejés bevezetése. Fejőrobot alkalmazása során 

pedig ennél többször is sor kerülhet a tehenek fejésére. 
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A fejőgéppel szemben támasztott igények a következőkben foglalhatók össze: 

 Tökéletesen ki kell fejni a tejet 

 A tej összetételében ne legyen elváltozás 

 A higiéniai követelmények maradéktalanul érvényesüljenek 

 Termelékenyen és gazdaságosan kell könnyíteni a fejők munkáját 

 Az állat szervezetét — elsősorban a tőgyét — ne károsítsa 

 A fejt tehénnek ne okozzon kellemetlen érzést.  

A szakszerű fejéshez (legyen az kézi v. gépi) bizonyos előkészítési munkaműveletek 

tartoznak, így: a tehenet fel kell készíteni a tejleadásra, az oxitocinhormon-hatást ki kell 

váltani, megfelelő higiénés körülményeket kell teremteni a csíraszegény tej nyeréséhez.  

Az előkészítés három fázisra osztható.: 

1.) A tőgy lemosása 

2.) Letörlése  

3.) Masszálás, masszírozás.  

 

1. ábra A gépi fejés munkaműveletei (Dr.Bedő,1995 ,p120) 
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1. A gépi fejés műveletei 

1. A tőgy tisztítása. E művelet célja a tőgy megtisztítása, a tehén előkészítése a 

fejésre és a reflex kiváltása. Fontos, hogy a mosást 35-45°C hőmérsékletű vízzel végezzük 

el, mert a hideg víz tejvisszatartást eredményezhet. Amíg korábban a tőgy teljes lemosása 

volt általános, ma már inkább csak a tőgybimbó tisztítását végezzük el. 

2. Tőgytörlés és -masszázs. A tőgy szárazra törlése tiszta ruhával, szivaccsal, vagy 

papírtörülközővel. E művelet a tejleadást (reflex) segíti. (Gépi tőgymosás esetén 

tőgytörlést nem végzünk.) A felsorolt fejés-t előkészítő munkaműveletek legfeljebb 1-2 

percig tarthatnak! Ezután a fejőgép felhelyezésével a fejést azonnal meg kell kezdeni.  

3. Az első tejsugarak kifejése. Ennek a célja egyrészt, hogy a baktériumban gazdag 

első tejsugarakat elkülönítsük az árutejtől, másrészt ellenőrizzük, hogy a tejen nem 

mutatkozik-e rendellenes (tőgygyulladásra utaló) elváltozás. Legcélszerűbb 

próbacsészikét (fekete alapú pohár) használni, amelyen az esetleges elváltozások 

szembetűnőbbek. Az első tejsugarakat minden esetben meg kell semmisíteni 

4. A fejőkelyhek felhelyezése. A kollektort az egyik kézbe fogva, a másik kézzel 

sorrendben helyezzük fel a fejőkelyheket. 

5. A fejőkészülék eligazítása, tejfolyás ellenőrzése. Az utolsó fejőkehely felhelyezése 

után a kollektornál fogva kissé előre lefelé meghúzzuk a fejőkészüléket. Az átlátszó 

csöveken figyeljük a tejfolyást. A fejési műveletek során rendkívül fontos az időtényező, 

hiszen az oxitocin hatásidején belül be kell fejeződnie a fejésnek. A gépi fejés fő időszaka 

a fejőkelyhek felhelyezésétől, ill. a tejbeáramlás megindulásától kezdődik és tart 

mindaddig, amíg a tej megszakítás nélkül folyik. A jól és könnyen fejhető tehenek a fejési 

főszakasz egy percére vonatkoztatva átlagosan 2-3 kg tejet képesek leadni. 

6. Gépi utófejés. A tejfolyás csökkenésekor a legtöbb géptípus kisebb vákuumra vált 

át, és elvégzi az utófejést. Hagyományosan amikor a tej megszakításokkal folyik a tej 

vezetékben (rendszerint ezt a légbuborékok megjelenése is jelzi), meg kell kezdeni a gépi 

után-fejést. Ez abból áll, hogy a fejő az előkészítés idején végzett masszáláshoz hasonlóan 

megemelgeti, majd körkörös mozdulatokkal lefelé simítja az egyes tőgynegyedeket. 

Rendszerint a hátulsó tőgynegyedek szorulnak további után-fejésre.  

7. A fejőkészülék levétele. E műveletet ma már a legtöbb gép automatikusan elvégzi. 
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A hagyományos gépeknél a legtávolabbi fejőkehelybe ujjunkkal levegőt engedünk, így a 

vákuum megszűnik, és a készülék könnyen levehető. 

8.-9. A bimbóvégek letörlése, fertőtlenítése. A tőgybimbóról a tejcseppeket letörüljük, 

majd fertőtlenítőszerrel kezeljük. A bimbócsatornát így elzárjuk a kórokozók bejutásától. 

A fejés végső művelete a tőgybimbók fertőtlenítése, ami permetezéssel vagy bemártásos 

fürösztéssel történhet. 

Az utóműveletek sorában végül a fejőkészülékből el kell távolítani a benne maradt tejet, 

alaposan el kell mosni és fertőtleníteni. 

A szakszerűen végzett gépi fejéssel az összes tej kifejhető (kivéve az ún. visszamaradó 

tejet, amely csekély mennyiségű és a tejjáratokban marad vissza), kézi utócsepegtetésre 

általában nincs szükség. 

2. A fejőgépek tisztítása 

A fejőberendezéseket típusuktól függően tisztíthatjuk kézzel és géppel. A korszerű 

fejőberendezések tisztítását ma már (az automata mosógép működéséhez hasonlóan) 

programozottan végezzük. 

A hagyományos ötszakaszos tisztítás lépései a következők: 

1. Előöblítés. Langyos, vagy csap-hideg vízzel végezzük. Forró vizet nem szabad 

használni, mert a fehérjék kicsapódnak a csövek falán, és az eltávolításuk nehézségbe 

ütközik. 

2. Tisztítószeres mosás. A tisztítószerhez előírt hőfokon történik. 

3. Közbülső öblítés. A tisztítószerrel feloldott szennyeződések eltávolítása. 

4. Fertőtlenítőszeres mosás. A szerhez előírt hőfokú és töménységű oldattal történik. 

5. Utóöblítés. A szermaradványok eltávolítása érdekében langyos vízzel végezzük. 

Amennyiben kombinált mosó- és fertőtlenítőszereket használunk, a mosószeres mosás és 

fertőtlenítés egy lépésben elvégezhető, a közbülső öblítés elhagyható. Így a tisztítás három 

műveletben történhet. 

 

 

 

 

5. feladat.) A felsorolt gépi fejési műveletek elé írja oda a megfelelő sorszámot! 

 ......  A fejőkelyhek felhelyezése ........................   ......  Gépi utófejés .......................................  

 ......  A fejőkészülék levétele .............................   ......  A tőgy tisztítása ..................................  

 ......  A bimbóvégek letörlése, fertőtlenítése .....   ......  A fejőkészülék eligazítása, ellenőrzése  

 ......  Az első tejsugarak kifejése .......................   ......  Tőgytörlés és -masszázs ......................  
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A tejtermelő tehenek elhelyezése. 

 

 A tehenek elhelyezésére számos megoldás kínálkozik. Ezek közös jellemzője, hogy 

beruházási költségük nagy, mivel a szűken vett elhelyezés mellett, járulékos létesítményekre, 

eszközökre (fejő-, tejkezelő-, takarmánytároló-, kiosztó berendezések, szociális 

létesítmények, kerítés stb.) is szükség van. A tehenészei telepek létesítése során a 

környezetvédelmi, állatvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi szempontok mellett az állatok 

igényére, a munkafolyamatok viszonylag könnyű elvégési lehetőségére is tekintettel kell 

lenni.  

 A teheneket tarthatjuk zárt-, nyitott-, kötött és lekötés nélküli (kötetlen) rendszerű 

istállókban. 

A zárt istállók. Minden oldalról állandó fallal határoltak, klímájuk az időjárástól többé-

kevésbé független. Előnyük, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között az állatoknak kellő 

védelmet nyújtanak. Hátrányuk, hogy beruházási költségük magasabb, nagyobb a kézimunka 

igényük, levegőjük nem mindig friss, bennük az állatok kevesebbet mozoghatnak, ami a 

tehenek termelése, alkalmazkodóképessége szempontjából kedvezőtlen 

 A nyitott istállók (színszerű épületek). Egy, vagy több oldalon nincs faluk, így a 

külvilággal közvetlenül érintkezve, klímájuk a külső környezettől kevésbé tér el. 

Mérsékeltebb klímájú országokban az ilyen megoldású istállók terjedtek el. Előnyük, hogy 

olcsóbbak, kevesebb beruházási költségből kivitelezhetők, jobban gépesíthetők, továbbá ilyen 

elhelyezésben az állatok többet tartózkodhatnak a friss levegőn, mozgásukban kevésbé 

korlátozottak, edzettebbek, ellenállóbbak lehetnek. 

 Kötött tartásban az állatokat egyedileg lekötve helyezzük el. Ilyen tartásban a tehenek 

tartózkodási helyén történik a takarmányozás, a fejés is. A nagyobb méretű, kötött tartási 

rendszerű istállókat valamikor keresztállásos, később pedig hosszanti állásos rendszerben 

építették. Az előbbi szinte teljes mértékben kézi munkavégzésre alapozódott. Az utóbbi 

valamivel jobban gépesíthető, hiszen az istálló hosszanti tengelye szerinti etetőútról a 

takarmánykiosztás géppel végezhető. Hasonlóképpen a trágyaeltávolítás és a fejés is jobban 

gépesíthető. A hosszanti állásos istállók korábban falmenti jászlas, később falmenti etetőútas, 

majd középső etetőútas kivitelében készültek.  
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A kötött tartású istállók lehetnek  

• hosszú (250-300 cm),  

• középhosszú (200-240 cm)  

• rövid (160-190 cm) állásosak.  

A hosszú állásos megoldások alom igénye, kézimunka szükséglete nagy. A rövid állásos 

megoldásokat rendszerint rácspadlóval kombinálják, ezek kevésbé higiénikusak és 

balesetveszélyesek is lehetnek. Emiatt a hazánkban létesített kötött tartású istállók rendszerint 

középhosszú állásos megoldásúak. 

 Kötetlen tartásban az állatokat lekötés nélkül, csoportosan tartjuk. A fejést az állatok 

tartózkodási helyétől, a pihenőtértől elkülönített fejőházban végezzük, az etetés pedig az erre 

szolgáló etetőhelyen, az etetőtérben történik, ahol az állatok a kiosztott takarmányt maguk 

keresik fel.  

 E megoldás előnye az előbbivel szemben, hogy olcsóbban kivitelezhető, kedvezőbb a 

munka termelékenysége, továbbá az ilyen istállóban a tehenek szabadon mozoghatnak. 

Hátránya, hogy az állatok egymást zavarhatják, a róluk való egyedi gondoskodás nehezebben 

valósítható meg.  

 A kötetlen tartási rendszerű istállók fedett pihenőtérből és etetőtérből állnak. Az 

állatok pihenőhelye szerint lehetnek pihenőboxos és osztatlan pihenőteres rendszerűek. 

 

Szárazon álló tehenek istállója 

 

 A tehenészeti telepen tartott tehénállomány mintegy 18-20%-ára szárazon álló istállót 

kell kialakítani. Ez az istálló távol lehet a fejőháztól, mivel a szárazon álló teheneket nem 

fejjük, így nem kell közlekedniük az istálló és a fejőház között. A szárazon álló tehenek 

istállója legelőhöz is csatlakozhat, hiszen jó megoldás lehet az, ha ezeket a teheneket 

legeltetjük. 
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Ellető istálló 

 

 Az ellető istállóban a férőhelyet a telep tehénállományának mintegy 10%-ára kell 

kialakítani. Ebben az ellések levezetéséhez a létszám 1-2%-ára ellető állásokat, vagy ellető 

boxokat kell kialakítani. Az ellető istállóba a tehenek a szárazon álló csoportból a 10-15 

nappal a várható ellésük előtt kerülnek át és az ellésük után mintegy 10 napig ott 

tartózkodnak. Az ellető istállóban biztosítani kell a tehenek fejési lehetőségét, amire jól 

megfelel a sajtáros fejőgép. Lehet olyan megoldás, hogy a borjak nem szopnak, hanem a 

föcstejet kifejjük és azzal itatjuk őket. Azonban ha az elletőben szoptatásos megoldást 

alkalmazunk, akkor is szükség van a tehenek fejésére, mert a borjú nem tudja kiszopni a tehén 

által termelt teljes mennyiségű föcstejet.  

 Kötött tartási rendszerű elletőben elővárakozó, ellető és utóvárakozó részt, a borjak 

részére borjú előnevelőt (profilaktóriumot) alakítunk ki. A kötetlen tartású ellető állhat egy-

egy tehén és a borja tartását szolgáló boxokból, vagy több tehén és borja együtt tarására 

alkalmas, nagyobb alapterületű részekből. 

 

Beteg és elkülönítő istálló 

 

 Állategészségügyi követelmények szerint a tehénállomány 2-3%-ának elhelyezésére 

olyan beteg, illetve elkülönítő istállót kell kialakítani, ahol az állatok egyedi kezelése 

megoldható. Fontos, hogy az itt használt eszközöket a fertőzés megelőzése érdekében ne 

vigyük át a másik istállókba.  

 

 

6. feladat.) Írja le az állások hosszúságát! 

- hosszú   ..................................... - ..........................  cm,  

- középhosszú   ..................................... - .......................... cm, 

- rövid:  ..................................... - .......................... cm. 
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A modern precíziós tejtermeléshez szükséges lépések 

 

1. az egyes állatok azonosítása, 

2. a szarvasmarhák fejési eredményeinek hozzárendelése az állatokhoz, 

3. riasztás az állatok termelésében, viselkedésében történő hirtelen 

változások esetén, 

4. a termelési csoportokba sorolás, 

5. az egyes csoportok számára egyedi takarmányreceptek készítése, 

6. a receptek szerinti takarmány keverése-kijuttatása 

 A precíziós tejtermelés fejőrobotokkal, egyedi abrakadagolással kialakított 

megoldásának bemutatása a tananyagban nem található meg, ennek oka az, hogy ennek 

gyakorlati bemutatása, gépeinek használatára nincsen lehetőségünk. 

A következő részben a ma működő olyan modern gépeket, eljárásokat mutatunk be, amelyek 

elérhetőek, gyakorlatban bemutatásuk, a gépek kezelése lehetséges. 

Az első részben áttekintettük a fejés, takarmányozás hagyományos módjait, a következőkben 

azokat amelyeket ma használnak. 
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1. Az egyes állatok azonosítása 

 A modernebb telepeken a rádiófrekvenciás (RF-ID) azonosítók alkalmazása nélkül a 

fejés teljes automatizálása (robotizálása) nem valósítható meg. 

 

2. ábra (Dr. Tóth, 2017.) 

 Az ún. rádiófrekvenciás adók (RFtag) azonosítási helyén az aktivizáló tekercs olyan 

elektromágneses mezőt hoz létre, amelyre a hatósugarába kerülő jelfogó (válaszadó) olyan 

feszültséget indukál, amely elegendő annak működtetéséhez. Ez egy modulált frekvenciájú 

vagy amplitúdójú jelsorozatot (pulzuskódok) küld vissza a felismerő logikai egység 

vevőantennája felé, amely elégséges a jelek pontos azonosítására. A rádiófrekvenciás 

azonosítók elvét és felépítését a 2. ábra szemlélteti. 
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 Ma a szarvasmarháknál már hagyományosnak tekinthetők a nyakszíjra erősített ún. 

nagyméretű transzponderek (3. ábra). Borjaknál és sertéseknél jól alkalmazhatók a 

fülkrotáliába szerelt, kisméretű kivitelek. 

 

 

 

3. ábra. A transzponderek főbb kiviteli formái 

A) hagyományos, nyakszíjra szerelt; B) fülkrotáliába szerelt (kisméretű); C) testbe 

injektálható kivitelek, különféle méretekben (Dr. Tóth, 2017.) 

 

 Sok szempontból előnyösek az injektálható kivitelek, amelyek miniatürizáltak, a 

fejlesztések révén integrálták a transzponder elektronikát és egyetlen chipben egyesítették. 

Csökkentették az információáramlás (az adás és vétel) energiaszükségletét, és növelték a 

vételi távolságot, de jelentősen – 8 bit-ről 130 bit-re nőtt az adatátvitel terjedelme is. 

A válaszadók (transzponderek) nem rendelkeznek saját áramforrással, tehát a válaszadáshoz 

szükséges energiát a tekercsben gerjesztett energiából nyerik. Ezeket a gyakorlatban passzív 

válaszadó rendszerekként emlegetik. A válaszadókra a szakirodalomban széles körben 

alkalmazzák az ID-TAG megnevezést, de elterjedt az RFID-TAG megjelölés is. 

Az áramforrással (szárazelemekkel) működő, ún. aktív válaszadókat az 1980-as évek második 

felében kezdték gyártani, annak köszönhetően, hogy olyan áramköröket sikerült kialakítani, 

amelyek fogyasztása minimális, így egy lítium elemmel (ma már) 8–10 évig is képesek 

megbízhatóan üzemelni. 

 A gyakorlatban meghatározóan a passzív válaszadók (passzív RFID-TAG) terjedtek 

el. Igen sokféle kivitelben és miniatürizált változatban is forgalomban vannak. Ma már napi 

gyakorlat, 
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hogy az energiaadó és jelfogó egy specializált okos telefon, a válaszadó transzponder pedig 

egy miniatürizált, zárt üvegcsövecskében nyer elhelyezést. 

 A fejés automatizálásának alapját az automatikus felismerési rendszer teremti meg. A 

fejőállásba belépő tehén felismerése a kapunál vagy a fejési helyen megtörténik. Paralel 

kapcsolat van a rendszerhez tartozó azonosító logikai egységen át a számítógéppel, amely az 

adott tehén összes archív és aktuális adatát tárolja. A kapott információ alapján végzi az 

automata vagy robot a fejést. De le is tilthatja, ha a tehenet valamilyen ok miatt nem kell 

megfejni. Ekkor utasítást ad a válogató kapunak, ami a tehenet a vizsgálatig elkülöníti. 

 A fejőállásokban a fejési műveletek (fejési rutin) nagy részét (ill. a fejőrobotoknál 

mindegyiket) a különféle automata részegységek végzik. Az RF-ID komplett, integrált 

telepirányítási lehetőséget biztosít, és a tulajdonos vagy telepvezető nemcsak a telepi irodából 

szerezhet információkat, végezhet ellenőrző lekérdezéseket a telepen folyó eseményekről, 

hanem internetes kapcsolat révén például okos telefonról is. De védett rendszer esetén 

utasításokat is adhat. 

 A leggyakrabban alkalmazott fülkrotáliás rendszer használatánál elengedhetetlen, 

hogy a teljes állományon belül azonos fülbe kerüljenek a krotáliák. 

 

2. kép Szarvasmarha azonosító fülkrotáliával (jobb fül) és nyak transzponderrel (a 

lépésszámláláshoz) (készítette: Gál Imre) 
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Az ENAR számok és a transzponder adatainak összerendelését  állattenyésztők végzik. Ha 

beellik egy üsző felviszik az adatokat, egyedi azonosítást kap a szarvasmarha.  

 

3. kép A transzponder és ENAR összerendelése (készítette: Gál Imre) 

7. feladat.) Mik a leggyakoribb transzponder kivitelek? 

- ........................................................................................................................................... ,  

- ........................................................................................................................................... , 

- ........................................................................................................................................... . 
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A fejési eredményeinek rögzítése és hozzárendelése az állatokhoz 

 A nagyüzemű tejtermelő tehenészeti telepek a gazdaságosság, a hatékonyság, és a 

teljesítmény növelése érdekében a karusszel vagy a merőleges fejőállásokat alkalmazzák.  

A forgó padozatos megoldás optimálisabb a nagy tejtermelő telepek számára. 

Műszaki jellemzői lehetővé teszik, a fejési teljesítmény folyamatos ellenőrzését, és 

folyamatos üzemeltetést.  

 

4. kép Karusszel fejőállások (készítette:Takács Gábor) 
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5. kép Merőleges fejőállás (SIDE BY SIDE), 2x24  (készítette: Gál Imre) 
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6. kép Fejőakna merőleges (DE-LAVAL fejőberendezésekkel) (készítette: Gál Imre) 

A fejés komplex ellenőrzése 

 Végül is az automatizált fejésnél a tehenek méréssel megállapított egyedi adataiból 

indulnak ki, amelyeket több napon át gyűjtenek, s azok generált középértékeit ún. referencia 

adatokká nyilvánítják. A napi adatokat (görgetve) ezekhez hasonlítják, és a fejéseknél, illetve 

az egész nap folyamán mért és regisztrált eltérések révén azonnali parancs is képezhető, 

például ha az első tejsugarak a korábbi átlagtól eltérnek, nagyobb a szomatikus sejtszám, a 

fejést az automata „megtagadja” (esetleg elvégzi, de a tejet elkülöníti és utána fertőtlenítést 

végez). 

 Ha a fejés elején a tőgyet egészségesnek ítélik meg, megkezdik a fejést. A korszerű 

automatáknál a kifejt tej több paraméterét még a fejés során – a termelési adatbázis képzése 

miatt – meghatározzák (zsírtartalmát, fehérjetartalmát, cukortartalmát, vérmaradványokat, a 

karbamid mennyiségét, továbbá a szomatikus sejtszámot stb.), amelyekből takarmányozási, 

tartási és egyéb élettani következtetéseket vonnak le (4. ábra). 
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4. ábra. A tej mennyiségi és minőségi mérése (az adatok rögzítése), valamint minőség szerinti 

szétválasztása a fejés során  

1. fejőkészülék; 2. tejmennyiség-mérő; 3. tejösszetétel -meghatározó; AD- a 2. és 3. műszer 

vezérlő és adatbeviteli egysége; 4. szétválasztó háromállású csap (vezérlése a PC-től); 5. 

egészséges tej; 6. hibás, tőgygyulladásos (nagy sejtszámú tej) (Dr. Tóth, 2017.) 

 

 Ezeknek az eljárásoknak az alkalmazása a robotoknál egyértelmű, de alkalmazzák a 

szokványos halszálkás fejőberendezésekben is. Egyes megoldások fölrajzolják például a fejési 

jelleggörbét is. Ha fejési görbe „kétcsúcsú”, vagyis két maximuma van, akkor a fejés 

előkészítését ellenőrzik, mivel e jelenség arra utal, hogy ott hiányosság van (pl. rossz 

tőgyelőkészítés). 

 Példaként megemlítjük, hogy amennyiben a szomatikus sejtszám (SCC – Somatic Cell 

Count) és a tej villamos vezetőképessége (mS; millisiemens) igen jelentős mértékben 

megnövekszik (ezt a tej összetételének változása okozza), várható a klinikai tőgygyulladás 

kialakulása, tehát a rendszer egy korai jelzést ad a telep irányítójának. Ennek révén időben 

végzett kezeléssel mérsékelhető a mastitis okozta jelentős tejmennyiség-veszteség. A későn 

felismert tőgygyulladást követően a tehén tőgye csak hosszasan regenerálódik és a laktációs 
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görbe is kiegyenlítetlenné válik.  

 Tehát az automatizált érzékelők révén a központi egységtől a vizuális 

megfigyelhetőség előtt jelzést kap a telep vezetője és megkezdhetik a gyógykezelést. Ezekből 

és a többi mérésekből származó adatok rögzítése és elemzése révén igen nagyszámú különféle 

termelési paraméter előre jelezhető. a jelzésekből fakadó következtetésekre és abból képezett 

parancsokra nem lehet általános törvényszerűségeket levonni, kijelenteni. A felhasználásuk 

csak komplexen, helyspecifikusan végezhető el, mivel az előre jelzett negatív vagy pozitív 

esemény kialakulásához (pl. valamilyen betegséghez) több résztényező (komponens) is 

vezethet. Általánosságban megfogalmazható, hogy a mért és jelzett adatok minden 

tehenészetre csak részben, de nem minden vonatkozásban igazak. Alapvető tézis, hogy 

minden telep és állomány specifikus. 

 A Agroprodukt Zrt Zsigmondházi tehenészeti telepen a Vestfália Dairy Plan C21  

számítógépes rendszert alkalmazzák.  

 

8. feladat.) Fejezze be a mondatot! 

A szomatikus sejtszám megnövekedésekor a tej ……………………………………….. is 

nő, ebből következtethetünk a …………………………………..… betegségre.  
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Fejés ellenőrzése

Első tejsugarak lefejése,

szemrevételezése

(Fekete lap)

Megfelelő?

Leválogatás

(Tőgyes

csoport)

nem

Darabos,

pelyhes

Igen

Számítógépes figyelő rendszer

(Vestfália, DairyPlan)

Fejés

Szomatikus sejtszám

növekedés?

igen,

nem

Tejveszteség?

Riasztás

Riasztás

igen

Ivarzás?

Fejés folytatása

 

5.ábra A fejés felügyeleti folyamatábrája 

 (készítette: Takács Gábor)
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7. kép Rádiófrekvenciás azonosító kapu (készítette Gál Imre) 
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8. kép Fejőálláshoz rendelt kijelző(Westfalia) (készítette:Takács Gábor) 

 

 

9. kép A kijelző (Westfalia) (készítette:Takács Gábor) 
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 A kijelző mutatja a mennyiséget, lekérdezhető az istállószám, tej mennyisége. 

A kijelző villogása hibát jelez, pl. nem azonosította be az állatot. Ebben az esetben a 

fejőálláshoz kell hozzárendelni az adatokat. 

 

10. kép DeLaval rendszer a szarvasmarha azonosító számával és termelt tej mennyiségével 

(készítette: Gál Imre) 

 

 

 

11. kép Utolsó 8 fejés rögzítése (Westfalia) (készítette:Takács Gábor) 

Minden egyes szarvasmarha utolsó 8 fejését folyamatosa rögzíti, folyamatosan tolódik. 

Minden 
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istálló rögzítve van. Látható a hullámzó tejtermelés, gépi hibákat ki lehet szűrni. 

 

12. kép A szarvasmarhák fejési ábrája egy műszakban a színek különböző csoportokat 

jelölnek (DeLaval) (készítette: Gál Imre) 

 

13. kép Fejés adatainak megjelenítése a DeLaval rendszerben (különösen informatív a 

grafikus megjelenítés, ami a korábbi laktációkat is tartalmazza) (készítette: Gál Imre) 
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2. Riasztás az állatok termelésében, viselkedésében történő 
hirtelen változások esetén 

Az ivarzás jelzése 

 Az automatikus felismerés lehetővé teszi az állatok teljes napi megfigyelését, és ez 

által jelezni tudja például az ivarzás idejét, a betegségekre jellemző viselkedést stb. A 

rendszer alapvetően a lépések időegység alatti számolására épül. Amennyiben a több napon át 

figyelt ún. referencia lépésszámtól a leolvasás idején egy adott időtartamban eltér, például 

nagyobb, akkor ivarzásra utal, ha a nyilvántartás szerint is ekkorra várható. A korábbi 

rendszereknél naponta két alkalommal olvasták le az adatokat, a fejésnél végzett azonosítás 

alkalmával. Ez a hosszabb időtartamok miatt nem bizonyult elégségesnek, ezért a 

leolvasásokat 0,5–2,0 órás időtartamra szabták meg. Ehhez egy új rendszert kellett alkalmazni 

az azonosító (RF-ID) és a lépésszámláló (pedometer) mellé, mégpedig a helyzetmeghatározó 

(GPS) egységet és nagyobb hatótávolságú rádiófrekvenciás adót. Ha az állomány a kifutókban 

vagy legelőterületen tartózkodik, az információ akkor is megkapható, mivel a pedometer a kis 

hatósugarú (0,5 m) RF-ID azonosítóval kommunikál, ami pedig a GPS egységgel is felszerelt 

távolsági adóval. A leolvasott értékeket a távolsági adó a farm irodájánál lévő vevőre 

sugározza, ahol megtörténik az egyeztetés az egyedre vonatkozó adatbázissal, és jelzés készül 

például az azonnali beavatkozásra. A GPS adataiból pontosan meghatározható az állat 

tartózkodási helye. 

 A lépésszám csökkenéséből, vagyis az állat aktivitásának mérséklődéséből betegségre 

is következtetni lehet. 

 Fontos megjegyezni, hogy a kifejezetten korszerű megoldások a jelentősebb 

beruházásuk miatt főként a 100 férőhelyesnél nagyobb telepeken és minimum 8000–10 000 

liter/tehén/laktációjú termelés mellett alkalmazhatók gazdaságosan. 
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14. kép Riasztási lista a tej vezetőképessége vagy mennyisége alapján (Westfalia) 

(készítette:Takács Gábor) 
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15. kép Riasztási képlet (Westfalia) (készítette:Takács Gábor) 

 

 A riasztási lista alapján válogatókapu segítségével az egyes állatok különválogathatók 

az orvosi vizsgálat és termékenyítés céljából. A kapu a transzponder adatait a riasztási listával 

összehasonlítja, ezek után, ha az állat a listán rajt van a kapu aktiválásával elkülönítőbe 

irányítja. 

 
9. feladat.) Mire következtet a lépésszámláló adataiból! 

- a lépésszám megemelkedik ...................................................................................  ,  

- a lépésszám csökken   ........................................................................................... . 
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16. kép Válogatókapu (DeLaval rendszer) (készítette: Gál Imre) 

 

 

17. kép Leválogatott állat (háttérben a kapu érzékelője) (készítette: Gál Imre)
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3. Termelési csoportokba történő besorolás 

A leggyakrabban alkalmazott csoportosítás: 

- Fogadó 

- Szárazon álló 

- Előkészítő 

- Nagy tejű (fő termelés) 

- Kis tejű 

A szarvasmarhák termelési csoportokra válogatása gyakorlati példa alapján. (Agroprodukt 

Zrt. Zsigmondházi tehenészeti telep) 

 

 A telepen elsődlegesen tejtermelő szarvasmarhákkal foglalkoznak. A tejtermelő 

állomány kb. 1400 db.  1 óra alatt kb. 300-310 db állat fejése történik. 

Régebbi módszer alapján a tejtermelés alapján történt a csoportokra bontás. Az újabb 

leválogatási módszerrel napi kb. 2600 literrel sikerült növelni a termelést. 

 

 Az ellést követően fogadó istállóban helyezik el az állatokat, és 30 napos laktáció után 

válogatják le. 

A válogatás szempontjai:  

- első ellésűek elkülönítve külön istállóba 

- több laktációsak külön istállóba folyamatosan, amíg fel nem töltődik az istálló.  

200-210 naposan átcsoportosítják a kistejű csoportba. 

A szarvasmarhákat kb. 230 naposan kezdik elapasztani, a laktációt le kell zárni. 

A leapasztott állományt 60 napon belül újra vemhésítik. 

Ezzel a módszerrel nincs törés az istállókban – az állatok komfortérzéke jobb, nincs új 

környezet, áttelepítés, megszokott istállótársakkal vannak együtt.  

 

 Előfordulhat, hogy úgynevezett tőgyes tehenek fordulnak elő a leválogatott 

csoportokban. Ezeket nem veszik ki a termelésből, hanem gyógykezelik.  A gyógykezelésnek 

(injekció) nincs hatása a tejre, nincs kivárási idő. (A húsvágásra hatással van, kényszervágás 

nem alkalmazható) A gyógykezelés csak növényi eredetű, védekezésre kényszeríti a 

szervezetet, 
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gyulladás csökkentő hatása van. 

 Hátrány a szomatikus sejtszám megnövekszik, ezért kezelés szükséges, szeparátoron 

engedik át. 

 

 Az állatok több csoportra is bonthatók, itt a csoportokra bontásánál a tejmennyiség 

mellett a korábbi laktációkat is figyelembe veszik. Így kialakíthatunk több csoportot is. 

pl.: 

Csoportok: 

- 38l-es fogadó  

- 38l+-os fogadó 

- 40l-es üszők, tehenek amelyek az ellési idő szerint az előző kettő vagy azt megelőző 

kettő időszakban ellettek 

- 35l-es lecsengő tehenek 

- 30l-es szárazon állás előtti csoport 

- 20l-es a laktáció végén 

- előváró csoport 

- előkészítő csoport 

- szárazon álló csoport 

 

 A csoportba sorolásokat 1-1,5 havonta végzik el. Természetesen ez aló kivételek a 

frissen ellett állatok, amelyek azonnal valamelyik fogadócsoportba kerülnek. 
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4. Az egyes csoportok számára egyedi takarmányreceptek 
készítése 

A tehenek takarmány felvétele és táplálóanyag szükséglete. 

 

 A tehenek takarmányfelvételét számos tényező befolyásolja, amelyek közül a 

legfontosabb az állat energiaszükséglete és a bendő telítettségi állapota. Az energiaszükséglet 

és a takarmányfelvétel közötti kapcsolat idegrendszeri szabályozás alatt áll. Magas külső 

hőmérséklet esetén a termosztatikus szabályozás lép életbe és csökkenti a takarmányfelvételt. 

 Ha bizonyos táplálóanyagok (glukóz, illó zsírsavak stb.) koncentrációja a vérben 

megemelkedik, a kémiai szabályozás érvényesül. Ez akkor következik be, ha a 

takarmányadag szerves anyag tartalmának emészthetősége meghaladja a 70%-ot. Ha a szerves 

anyag emészthetősége kisebb, mint 70%, a mechanikai szabályozás kerül előtérbe. Ilyenkor a 

bendő teltségi állapota a bendőfal receptorai közvetítésével a központi idegrendszeren 

keresztül leállítja a takarmányfelvételt. A bendő teltségi állapota a bendő térfogatától és a 

takarmány áthaladási sebességétől függ. Az utóbbit elsősorban a nyersrost mennyisége és 

annak emészthetősége befolyásolja.  

 Tekintettel arra, hogy mind a tehén energiaszükségletét, mind az etetett takarmányokat 

a tejtermelés nagymértékben meghatározza, gyakorlati szempontból a tejtermelés és a 

takarmány felvétel kapcsolata lehet az irányadó.  

 

SZARVASMARHA ÖNKÉNTES TAKARMÁNYFELVÉTELÉT BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZÕK  

Állat-függő tényezők Takarmány-függő tény. Egyéb tényezők 

Fajta  Növény faja  Takarmányhoz való hozzáférés 

ideje  

Ivar  Takarmány összetétele  Etetések gyakorisága 

Élősúly  Kémiai összetétel  Teljes takarmány keverék vagy 

tak. féleségek külön 

Növekedés intenzitása Tápl. any. emészthetősége  Anabolikus anyagok  

Életkor  Tápl. any. bendőbeli 

lebonthatósága  

Takarmány kiegészítők 



Batthy{ny Lajos Mezőgazdas{gi és Élelmiszeripari 

Szakgimn{zium, Szakközépiskola és Kollégium 

8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. OM azonosító: 202723 

e-mail: info@mezopapa.hu; honlap: www.mezopapa.hu 

Telefon: (36)-89/313-155; Fax: (36)-89/313-406 

 36 

Ivarérettség   Áthaladási sebesség  Ásványi sók 

Tejtermelés  Tak. fizikai formája  Kötött vagy szabad tartás 

Laktáció szakasza  Szárazanyag tartalom  Teljes férőhely mérete  

Vemhesség  Fermentálhatóság  Pihenőtér mérete 

Kondíció  Íz  Fotoperiódus  

Betegségek  Zsír jelenléte vagy hiánya Hőmérséklet - páratartalom 

1. táblázat (Dr. Mézes, 2004, p2) 

 Fontos viszont megjegyezni, hogy a bőtejelő tehenek takarmányfelvétel növekedése a 

laktáció első 10-12 hetében nem képes követni a tejtermelés növekedését, így a tehenek 

táplálóanyag mérlege ebben az időszakban negatív. Ez rendszerint táplálóanyag ellátási 

nehézségekhez, kondícióromláshoz, anyagcsere problémákhoz, a vemhesülés késlekedéséhez 

vezet.  

 A tehenek kellő szintű termeléséhez, kondíciójuk biztosításához, egészségi, 

szaporodásbiológiai állapotuk fenntartásához törekedni kell a táplálóanyag szükségletük 

maradéktalan kielégítésére.  

 

A tehenek táplálóanyag szükséglete az  

• életfenntartás, 

• tejtermelés, 

• növekedés, 

• vehemépítés szükségletéből tevődik össze. 

 

Az életfenntartás táplálóanyag szükséglete a tehenek anyagcsere-testtömegétől függ, ami pl. 

650 kg testtömegű tehén esetében 45,2-54,2 MJ NEl, 439 g MF, 28 g Ca és 21 g P.  

A tejtermelés táplálóanyag szükséglete a tej mennyiségétől és összetételétől függ. Pl. 1 kg 4% 

zsír-, és 3,3% fehérjetartalmú tej termelésének a szükséglete 3,1 MJ NEl, 51 g MF, 2,8 g Ca 

és 1,7 g P.  

A növekedés táplálóanyag szükséglete főleg az első laktációban lévő teheneknél jelentkező 

igény, mivel a kifejletségüket még nem érték el. A gyakorlatban azzal számolhatunk, hogy ez 

az igény hozzávetőlegesen napi 2 kg tej termelésének a szükségletével egyenlő.  

A vehemépítés táplálóanyag szükséglete a vemhesség első hat hónapjában nagyon csekély, 

gyakorlatilag a vemhesség utolsó két hónapjában számolunk a megnövekedett szükséglettel  
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A tehenek ivóvíz igénye a termeléstől, a külső hőmérséklettől, az etetett takarmányok  

minőségétől függően napi 40-130 liter között változhat. Pl. egy 600 kg élősúlyú tehén napi 

vízfogyasztása az alábbi:  

 

Szárazon álláskor    40-60l 

10kg tejtermelés esetén   60-70l 

20kg tejtermelés esetén   80-90l 

30kg tejtermelés esetén   90-110l 

40kg tejtermelés esetén   110-130l 

 

Napi takarmányozás szervezése 

 A tehenészetekben nem egyszerű feladat megszervezni azt, hogy minden tehén a 

termelése szerinti takarmányellátásban részesüljön, ugyanis még kisebb létszám esetén is 

mindig van kevesebb és több tejet termelő, továbbá éppen nem termelő (szárazon álló) tehén.  

A táplálóanyag-szükséglet biztosítása érdekében az állatok számára napi takarmányadagot 

állítunk össze. Ennek során a szükségletből indulunk ki, és a takarmányok táplálóértékét 

figyelembe véve pontosan megtervezzük, hogy az egyes takarmányokból mennyit 

szerepeltetünk az adagban. Természetesen az etethető mennyiséget számos tényező 

befolyásolja. Nagy általánosságban azonban a következőt tekinthetjük irányadónak: a kifejlett 

tehenekkel saját testsúlyuk százalékában kifejezve zöldtakarmányokból hozzávetőleg 10%-, 

silózott takarmányokból mintegy 5%-, szénafélékből pedig 1-2%-nyi mennyiséget etethetünk 

naponta. A tehenek táplálóanyag-ellátását egyedi, vagy csoportos takarmányozással 

biztosítjuk.  

 Az egyedi takarmányozást elsősorban kötött tartási rendszerű tehenészetekben 

alkalmazzuk, de számításba jöhet kötetlen tartású tehenészetekben is, ha számítógéppel 

vezérelt, az állatok egyedi kódja alapján működtethető abrakadagoló berendezés áll 

rendelkezésünkre. Természetesen a takarmányozás ez esetben sem teljesen egyedi, hiszen az 

alaptakarmányt minden állatnak azonos mennyiségben adagoljuk ki. Az alaptakarmány főleg 

tömegtakarmányból áll, de egy kevés abrakot is tartalmazhat. Úgy állítjuk össze, hogy 

fedezze az állatok életfenntartó szükségletét, emellett 8-10 l tejtermelés szükségletét is. Az e 

feletti szükségletet tejelési pótabrakkal (literenként mintegy 0,4 kg) biztosítjuk. A tejelési 

pótabrakot különféle gazdasági abrakokból (kukorica, búza árpa stb.), a gazdaságban 
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megtermelhető fehérjetakarmányokból (borsó lóbab) és ipari melléktermékekből (korpa, 

extrahált napraforgó-, repcedara stb.) állítjuk össze. Természetesen kiegészítésképpen ásványi 

anyag- és vitamin-permixeket is keverünk az abrakhoz.  

 A csoportos takarmányozás során a tehenészetekben a termelés szerint csoportokat 

alakítunk ki (frissfejős, a laktáció közepe táján lévő, a laktáció vége felé lévő, szárazon álló 

stb. tehenek csoportja). A takarmányadagokat az előbb ismertetett szempontokat figyelembe 

véve a csoportok számára állítjuk össze, így a csoporton belül minden állat azonos összetételű 

adagot fogyaszthat. Ez esetben az adag nem különül el két részre (alaptakarmány és 

pótabrak), hanem ún. komplett takarmányadagot (TMR = Total Mixed Ration) juttatunk az 

adott szükségletű csoport számára. Ilyenkor a tömegtakarmányokat és az abrakot együtt 

számítjuk, sőt azokat takarmánykeverő, -kiosztó berendezéssel összekeverve, együtt is 

juttatjuk az állatok elé.  

 Természetesen bármilyen rendszerű is a takarmányozás, abraktakarmányokat - a 

tehenek jelentős szükséglete miatt - egész évben folyamatosan etetünk. 

 

A tehenek takarmányozása a laktáció különböző időszakaiban és a szárazon állás idején 

 

 A tehenek tejtermelése a laktáció során változik, aminek következtében változik a 

táplálóanyag szükséglet is . Természetesen a szükséglet a fajtától, a tehenek korától, 

kondíciójától, a vemhességi állapotától is függ, amit a takarmányadag összeállításánál 

figyelembe kell venni. Általánosságban elmondható, hogy minél nagyobb a tejtermelés, annál 

nagyobb táplálóanyag koncentrációjú takarmány adag etetésére van szükség. Fontos 

ugyanakkor, hogy a tehenek takarmányadagjában a szárazanyag 16-18%-át kitevő nyersrost is 

szükséges. Ezt nagy termelésű tehenek esetében, ha a táplálóanyag koncentrációt az abrak 

mennyiségének növelésével igyekszünk megoldani, nem egyszerű biztosítani. A nyersrost 

legalább 75%-ának a bendő megfelelő működése érdekében struktúrát adó rostnak kell lennie. 

A struktúrát adó rost biztosítása érdekében, ha az abrak mellett kizárólag szilászt etetünk  

A tapasztalatok szerint 10-13 cm szecska hosszúságot tartanak szükségesnek. Más tapasztalat 

szerint 6-8 cm szecska hosszúság is megfelelő. Ha az adag 2 kg szénát is tartalmaz, 3 cm 

szecska hosszúság is célravezető. 

 A tehenek táplálóanyag szükségletének változásából adódóan a nagy tejtermelésű 

tehenek esetében öt (vagy ennél kevesebb, esetleg több) takarmányozási időszakot (fázist) 

különböztet
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hetünk meg. Ebből kettő (vagy több) a termelési-, a harmadik az elapasztási,  

illetve szárazon állási-, a negyedik az elapasztástól az ellés előtti két hétig tartó-, az ötödik a 

közvetlen ellés előtti két hetes és az ellés utáni tíz napos időszak. A kisebb termelésű 

(kettőshasznosítású) teheneknél is hasonló időszakokat különíthetünk el, de a különbségek az 

egyes időszakok között mérsékeltebbek.  

 A szakszerű takarmányozást legcélszerűbben úgy oldhatjuk meg, hogy a teheneket 

takarmányozási időszakok szerint csoportosítjuk, és csoportonként (időszakonként) más-más 

összetételű takarmányadagot etetünk.  

 

Első időszak (fázis) az elléstől (illetve az ellés utáni 10. naptól) mintegy a 12-13. hétig tart. 

Ebben az időszakban a tejtermelés gyorsan növekszik. A takarmány felvétel növekedése 

elmarad a tejtermelés növekedésétől, a tehenek testtömege csökken, mert a tejtermelés energia 

szükséglet egy részét a tehén a saját test tartalékainak mobilizálásával (zsírlebontás) biztosítja. 

A vizsgálatok szerint 30-40 kg testsúly csökkenés még fiziológiásnak tekinthető. Arra kell 

törekedni, hogy a teljes testtömeg veszteség ne legyen több, mint 50-70 kg, vagyis a napi 

súlycsökkenés 1,5 kg alatt maradjon.  

 Fontos, hogy ebben az időszakban a tehenek a legnagyobb energia koncentrációjú 

takarmány adagot kapják. Számos javaslat szerint a takarmány adagnak ekkor 7 MJ körüli 

NEl koncentrációt kell elérni szárazanyag kilogrammonként. A tömegtakarmány és abrak 

aránya szárazanyag tartalom alapján e takarmányozási időszakban 45:55% legyen. Ha a 

hagyományos tömegtakarmányok és abrak etetésével az energia igény nem biztosítható, szóba 

jöhet védett (bypass) zsírok, egyéb kiegészítők pl. glicerin kis mennyiségben történő etetése.  

A takarmány adag javasolt nyers fehérje tartalma ebben az időszakban a szárazanyag 16,5-

18%. A fehérje szükséglet fedezésénél a metabolizálható fehérje (MF) szükségletet és a 

fehérjemérleget is figyelembe kell venni. A laktáció elején általában az energiafüggő-, a 

laktáció végén a N függő MF a korlátozó tényező. A laktáció elején pozitív fehérje mérleg 

javasolt, (a laktáció második felében és a szárazonállás alatt a fehérje mérleg a bendőben 

negatív is lehet, ha a MF szükséglet biztosított).  

 Ebben az időszakban általában célszerű növelni a takarmány adag fehérje tartalmának 

bendőben le nem bomló hányadát. Ezt védett fehérjék etetésével oldatjuk meg.  

Figyelmet kell fordítani a tehenek ásványi anyag ellátására is. Az ellés előtt nyújtott szűk 

arányú Ca:P arányt pl. lucerna széna, szenázs etetéssel 1,5-2:1 értékre célszerű emelni, de az 

ennél 
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tágabb arány sem okoz gondot.  

 

Második időszak (fázis) az ellés utáni 12-13 héttől a 24-26. hétig tart. Ebben az időszakban a 

tejtermelés növekedése megáll, majd csökkenni kezd. A takarmány fogyasztás eléri a 

maximumát, megszűnik a negatív táplálóanyag mérleg, és a testsúly lassan növekedni kezd. A 

tehenek táplálóanyag szükségletét ebben az időszakban már könnyebb kielégíteni. A javasolt 

energia koncentráció ekkor 6,4-6,6 MJ NEl, a nyersfehérje pedig 15% a szárazanyagban. A 

tömegtakarmány és abrak aránya szárazanyag tartalom alapján e takarmányozási időszakban 

60:40%.  

 

Harmadik időszak (fázis) az ellés utáni 24-26. héttől az elapasztásig tart. Ekkor a tejtermelés 

tovább csökken. Ebből adódóan a napi takarmányadag energia és fehérje koncentrációját 

tovább mérsékelhetjük. Ebben az időszakban a teheneket célszerű a tényleges termelésük 

alapján számított szükségletüket meghaladó mértékű táplálóanyag ellátásban részesíteni, hogy 

a laktáció elején elszenvedett kondíció romlást, testsúly csökkenést pótolják. Célszerű ekkor 

úgy takarmányozni, hogy a szárazon állás idején már ne mutatkozzon a magzat növekedésénél 

nagyobb mértékű súlygyarapodás. A tapasztalatok szerint a tehén ilyenkor hatékonyabban 

képez táplálóanyag tartalékot, mint a szárazon állás idején. A javasolt energia koncentráció 

ekkor 5,4 MJ NEl, a nyersfehérje 12% a szárazanyagban. A tömegtakarmány és abrak aránya 

szárazanyag tartalom alapján e takarmányozási időszakban 70:30%.  

 

Negyedik időszak (fázis) az elapasztástól az ellés előtti 14 napig tart.  

A szárazon állási időszak első felében a tehenek táplálóanyag szükséglete nem túl jelentős. A 

vehemépítés és a tartalékképzés együttes szükséglete mintegy 6-7 kg tej termelésének 

szükségletével azonos. Ezt a szükségletet jó minőségű tömegtakarmányok biztosíthatják. Ha a 

korábbi időszakban szakszerűen takarmányoztunk, a tehenek kondíciója ekkor már rendben 

van és a gyarapodásuk azonos a magzat gyarapodásával. A javasolt energia koncentráció 

ekkor 5 MJ NEl, a nyersfehérje 11-12% a szárazanyagban. Abraktakarmányokra ilyenkor 

rendszerint nincs szükség. Ha azonban a tömegtakarmányok gyengébb minőségűek a javasolt 

tömegtakarmány és abrak aránya szárazanyag tartalom alapján e takarmányozási időszakban 

90:10%. 
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Ötödik időszak (fázis), átmeneti vagy kritikus időszak, az ellés előtt 14 nappal kezdődik és az 

ellés után mintegy 10 napig tart. (Ekkor a tehenek az ellető istállóban tartózkodnak.) Ebben az 

időszakban térünk át azoknak a tömeg- és abrak takarmányoknak az etetésére, amelyeket az 

ellés után etetünk. Ezzel készítjük fel a bendőt, a bendő mikroflórát a megfelelő működésre. 

A teheneket az ellés után etetni kívánt takarmányadaghoz folyamatosan szoktatva törekedni 

kell a lehető legnagyobb takarmány felvétel elérésére. Tipikus jelenség ugyanis, hogy a 

szárazanyag felvétel az ellés előtt mintegy 30%-kal csökken. Éppen ezért mindent meg kell 

tenni annak érdekében, hogy ez a csökkenés a lehető legkisebb legyen. A kisebb mértékű 

takarmány felvétel csökkenés az ellés előtt növeli az ellés utáni takarmány felvételt, ezzel 

mérsékli a kondíció romlást, csökkenti az anyagforgalmi zavarok kockázatát, és jobban 

biztosítja a növekvő tejtermelés táplálóanyag szükségletét.  

Ilyenkor indokolt a teheneknek egy-egy alkalommal kevesebb takarmányt kijuttatni, azonban 

növelni kell az etetésék számát. Célszerű olyan adalékokat is adni a takarmányhoz, amelyek 

javítják annak az ízletességét, ezáltal segítik a takarmányfelvétel növelését. A gyenge 

megvilágítás is mérsékli a takarmányfelvételt, ezért ebben az időszakban a megvilágított és a 

sötét időszak arányának 18:6 órának kell lenni, vagyis a reggeli és esti órákban mesterséges 

megvilágítást kell alkalmazni.  

Fontos, hogy a takarmánnyal együtt friss ivóvíz is folyamatosan az állatok rendelkezésére 

álljon. Ha az előző takarmányozási időszakokban a tehenek külön tartása esetleg nem lenne 

megoldható, ebben az időszakban mindenképpen a többi tehéntől elkülönítve kell tartani 

(ellető istállóban) és takarmányozni az ellés előtti és utáni teheneket, hogy a takarmányért és 

az ivóvízért ne kelljen sorba állniuk, versenyezniük a társaikkal.  

Az ellési bénulás veszélyének csökkentése érdekében a kalcium foszfor arányt csökkentsük 

1:1 érték körülire. Ezt úgy érhetjük el, ha foszfor kiegészítőt etetünk és a kalciumban gazdag 

pillangós takarmányokat (lucerna széna, lucerna szenázs) más takarmányokra cseréljük (réti 

széna, silókukorica szilázs).  

Ebben az időszakban különösen fontos, hogy az A, D, E vitamin és a Se ellátás megfelelő 

legyen.  
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A tehenek fontosabb takarmányai 

 

 A tejtermelő tehenészetek takarmány ellátásában nagyon fontos tényező, hogy a 

tömeg- és szálastakarmányok jó minőségben és lehetőleg korlátlan mennyiségben álljanak 

rendelkezésre. Sajnos tehenészeteinkben az ilyen helyzet nem tekinthető általánosnak, s ez 

nagyon sok esetben nem objektív, hanem szubjektív tényezők következménye. A 

tehenészetek legfontosabb tömeg- és szálastakarmányai a kukorica, lucerna és fűfélék, 

különösen az előző kettő esetében a hazai termesztési lehetőségek kedvezőek. A holstein-fríz 

fajtájú tehenek nagyon intenzíven termelnek, ezzel szemben a takarmánytermesztés 

jellemzően nem megfelelő színvonalú. A takarmánytermesztésre, különösen a sokprofilú 

gazdaságokban jellemző, hogy az ökológiai lehetőségek kihasználatlanul maradnak, sem a 

hozamok, sem a minőség nem éri el a kívánt szintet, az előállított takarmányok drágák, 

ráadásul sokszor gyenge minőségűek. A tejtermelők a tömeg- és szálastakarmányok 

hiányosságait, általában vásárolt koncentrált takarmányok etetésével próbálják ellensúlyozni, 

jóllehet ezek használata akkor gazdaságos elsősorban, ha segítségükkel tovább javíthatók a 

tejhozamok és nem a hiányosságok pótlására szolgálnak. Főként az előbbi tényezők, valamint 

a felesleges, nem hatékony, vagy szükségleten felül adott drága kiegészítők, adalékok a 

közvetlen okai annak, hogy a fajlagos takarmányköltség hazánkban mintegy másfélszeresen 

haladja meg az Európai Unió átlagát. Mivel a tejtermelésben az egyik legnagyobb költségtétel 

a takarmány, a jelenlegi helyzet veszélyezteti tehenészeteink versenyképességét. Legtöbbet az 

javíthat e helyzeten, ha jelentősen növeljük a két legfontosabb takarmánynövény, a kukorica 

és lucerna hozamát és minőségét. 

 

Kukorica szilázs 

 

 Mértékadó vélemények szerint a szilázsnak történő kukorica termesztés a 

növénytermesztés egyik legintenzívebb ága, hasonló agrotechnikát igényel, mint a szemes, de 

N és különösen K igénye több. Két évtizeddel korábban a legnagyobb hiba az volt, hogy a 

szilázs készítést jóval a fiziológiás szemérés előtt kezdték meg, melynek következményei a 

kisebb szárazanyag és energia hozam hektáronként, a gyengébb minőség részben a kisebb 

energia tartalom, részben a nagyobb víztartalom miatt. Közismert tény, hogy a nagy 

nedvesség tartalmú erjesztett silókukorica és a hasonló szálastakarmányok nem megfelelőek a 

nagy termelésű tehenek számára. Ma már jórészt elfogadott, hogy a késő viaszérésben történő 
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vágás az optimális. Jelenleg a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a termesztés nem elég 

intenzív, melynek következménye a kisebb hozam és fehérjetartalom. Ma a szilázsok fehérje 

tartalma 20-30 százalékkal kisebb, mint 20 évvel ezelőtt, a Magyar Takarmányadatbank 

adatai és az ÁTK-ban elvégzett analízisek szerint. Mivel a kukorica művelési költsége magas, 

és az általánosan alkalmazott félintenzív és az intenzív műveleti költség között mérsékelt a 

különbség, az előállított szilázsok fajlagos költsége nagy.  

A kukorica silózásra éretten kedvező tápláló- és ásványianyag tartalmú takarmányt ad. 

Szárazanyagának mintegy 50%-át, táplálóértékének 65%-át a cső teszi ki. Ezért silózás céljára 

is olyan hibrideket kell termeszteni, amelyek nagy szemtermést adnak. A kis szemhányadú 

és/vagy erősen növelt tőszámú kukorica táplálóanyag hozama és táplálóértéke kisebb a 

normál művelésű szemes hibridekénél. Ma már rendelkezésre állnak kifogástalan, nagy 

szemhozamú siló hibridek is.  

 A helyes betakarítási időpont a következők miatt lényeges: a maximális energiahozam 

elérése, a mintegy 35-38% szárazanyag tartalom, amelynél kicsi a szántóföldi és tartósítási 

veszteség, olyan takarmány előállítása, amely ízletes és nagy takarmányfelvételt tesz lehetővé.  

Az elérhető hozam és minőség alapján nyilvánvaló, hogy a kukoricát kemény viaszérett 

állapotban (viaszérés végén) kell silózás céljára betakarítani. Ekkor érik el a szemek a 

fiziológiai érettséget, a szem nedvességtartalma ekkor 35-45%, az egész növény 60-65% vizet 

tartalmaz. Megfelelő fajtaválasztás és kedvező trágyázási feltételek mellett a levelek döntő 

hányada még zöld, az erjesztéses tartósításhoz az anyag minősége kedvező.  

A silózás gyakorlati végrehajtásakor a legfontosabb tényezők: az aprítás, gyors töltés, 

tömörítés és lezárás. A kukoricanövény aprításánál optimális az 1-1,5 cm-es szecskahossz, 

ennél a szecskaméretnél az állatok nem hagynak ízeket, a szár- és csutkadarabokat is 

elfogyasztják.  

 A kukorica szilázs táplálóértékére a betakarítás kori érési fok nagyobb hatással van, 

mint a tartósítószerek vagy a zúzókosarak használata. Külföldi kísérleti adatok azt mutatják, 

hogy a tartósítószerek csökkentik a szilázs pH értékét, növelik a tejsav tartalmat, de ettől a 

szilázs takarmány értéke nem lesz kedvezőbb. A zúzás javítja a keményítő emészthetőségét, 

az állatok a bélsárral kevesebbet ürítenek, de az összes rost emészthetőség általában kisebb, 

amely következményeként nő a propionsav termelés a bendőben, és a szilázs energia értéke 

gyakorlatilag azonos marad. Az erre irányuló kísérletekben az alapanyag zúzásával és a 

tartósítószerek használatával rendszerint nem tudtak többlet tejtermelést elérni.  
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A szilázsnak való kukoricatermesztésben az ökológiai adottságokhoz való jobb 

alkalmazkodással, a rendelkezésre álló biológiai alapok tudatosabb kihasználásával jelentős 

minőségi és mennyiségi fejlődés érhető el. Legfontosabb tényezők a megfelelő 

területválasztás, a pontos agrotechnika, a tápanyagpótlás, a megfelelő fajta, és lehetőség 

esetén az öntözés. Ezekkel érhető el, hogy a versenyképességhez szükséges 50-70 tonnás 

termésátlagot és a megfelelő energiakoncentrációt biztosítsuk. 

 

Lucerna 

 

 A tejtermelő tehenészetek másik legfontosabb takarmánya a lucerna. A tehenészetek 

zölden, szénaként és szenázsként egyaránt etetik. Tartósított formában történő felhasználás a 

legnagyobb arányú. Jellemző, hogy a szénák és szenázsok minősége rendszerint a közepesnél 

gyengébb, így a nagy tejhozamok elérését nem teszik lehetővé. A lucerna betakarítása és 

tartósítása nagy gondosságot, jó szervezést igényel. A hazai helyzetet tovább rontja, hogy a 

fedél nélküli tárolás a szénák esetében további minőség romlást eredményez.  

A lucerna táplálóértékét a termesztés intenzitása és a betakarításkori fejlődési állapot 

befolyásolja legnagyobb mértékben. A jó tápanyag ellátottság mellett fejlődő szálasok 

emészthetősége kedvezőbb, és fehérje tartalmuk is több. A zöld lucernából készült széna, 

szilázs és szenázs minőségét, táplálóértékét az alapanyag minősége alapvetően meghatározza. 

Ha kiváló értékű takarmányt akarunk előállítani, úgy a lucerna esetében az első két növedéket 

a jelenleg szokásosnál korábban kell vágni. Megfelelő intenzitású termesztés mellett a lucerna 

első növedéke már a zöld bimbók megjelenése előtt kaszára érett termést ad, nagyon jó 

minőségben. Ez a hazai viszonyaink között átlagos években május elejére esik. Ha a 

betakarítás megfelelően gyors, úgy a második növedék május 25 - június 5 között kaszálható. 

A korai első vágás révén, a késői május közepi vágással szemben a teljes idényben eggyel 

több növedék érhető el. Sokan úgy vélik, hogy a termés tömege május elején még nem elég 

nagy, ezért várnak a vágással, a minőség romlik, a hajtások lerogynak, a tömeg sokszor túl 

nagy, a gyors fonnyasztás, szárítás nem lehetséges, a betakarítás elhúzódik, az időjárási 

kockázat jelentősen nagyobb. A késői vágás nagyon gyakori „eredménye”, hogy az első 

növedék csak május 20-30 között kerül le a területről, gyenge vagy nagyon gyenge 

minőségben. További következmény, egy lassan növekvő június végén kaszálható 2. növedék, 

és évente eggyel kevesebb kaszálás. 
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A tartósítási módok közül - a tejtermelő tehenek számára készített takarmány esetén - 

elsősorban a szenázs és csak másodsorban a szénakészítés ajánlható. Különösen érvényes ez 

az első két növedékre. Ekkor a termés tömege rendszerint nagy, a szárítás lassú, az időjárási 

kockázat aránytalanul megnő, többszöri esőzés esetén egy-egy növedék teljes termése 

tönkremehet. A nyári száraz meleg időszakokban sokkal könnyebb jó minőségű szénát 

készíteni. A nagy víztartalmú szilázsok nem megfelelő takarmányai a tejtermelő teheneknek, 

a szilázs készítés akkor ajánlható, ha szenázst vagy szénát valamilyen okból nem tudunk 

készíteni, ilyen esetben szárazanyag tartalmat növelő adalék (10% súlyrésznyi gabonadara 

vagy széna, szalma szecska) és hatékony tartósítószer hozzáadása feltétlenül szükséges. Az 

így készült szilázs jól felhasználható a laktáció második felében vagy a növendékmarha 

nevelésben.  

A lucerna betakarításánál - akár szenázst, akár szénát készítünk - fontos, hogy olyan lucernára 

kifejlesztett szársértős kaszát, speciális rendterítő, rendképző gépeket használjunk, amelyek 

könnyebb és gyorsabb betakarítást tesznek lehetővé. A fűfélékre fejlesztett gépek közvetlenül 

vagy közvetve sok kárt okozhatnak. 

 

Fűfélék 

 

 Szerepük a hazai tehenészetekben nem súlypontos, elsősorban a szárazon állók és a 

tenyészüszők takarmányozásában játszanak szerepet, bár intenzíven művelve fiatalon vágva, 

széna és szenázsként, vagy legeltetve, alkalmazásuk bővülhetne.  

Kaszálva hasznosítás esetén, itt még inkább jellemző a késői, bugahányás utáni, virágzásban 

vagy akár azon túli vágás, melynek „eredménye”, hogy az ilyen alapanyagból készített 

szenázs, széna táplálóanyag tartalma, termelő értéke nagyon alacsony.  

Bár a fűfélék számára az átlagos éghajlat nem kedvező, hazai viszonyaink között is lehetséges 

kedvező minőségű gyeptermés előállítása akár intenzíven termelő állatok számára is, 

elsősorban a tavaszi időszakban. Jó minőségű takarmányt a megfelelő gyepállomány, az 

intenzív művelés, bugahányás elején történő vágás adhat. Ilyen korai vágás esetén, átlagos 

években a talaj még elegendő nedvességet tartalmaz a második növedék fejlődéséhez is.  

Fű esetében a rendkezelő, rendterítő gépek a kaszálástól szinte folyamatosan dolgozhatnak, 

amíg a termés megfelelően megfonnyad a szenázskészítéshez, vagy szénakészítés esetén, a 

bálázáshoz elég száraz lesz. Szenázskészítéshez a fonnyasztási optimum hasonló, mint a 
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lucerna esetében.  

 

Szántóföldi zöldtakarmányok 

 

 A gyepterületről betakarított, vagy legeltetett fűfélék mellett a szántóföldön 

termesztett zöldtakarmányok is számításba jöhetnek a tehenészetekben. A többi 

zöldtakarmányhoz (fűfélék) hasonlóan a vegetációs víztartalmuk, könnyű emészthetőségük, 

karotin tartalmuk, kedvező étrendi hatásuk következtében e takarmányok is kedvező 

(laktagóg) hatásúak a tejtermelésre. Ezek közül a fontosak az őszi-, és tavaszi 

takarmánykeverékek, a cirokfű, a kukorica, a napraforgó csalamádé, a zöld silókukorica, 

illetve a lucerna, a vöröshere és a baltacím. 

 

Ipari melléktermékek 

 

 Legnagyobb jelentőségű a tejtermelő tehenek takarmányozásában a sörtörköly, a 

csemegekukorica és hibridüzemi melléktermék kukorica, a még működő gyár körzetében a 

cukorrépaszelet, és a kukorica törköly. Többnyire kedvezően befolyásolják a TMR 

tulajdonságait. Sörtörköly és lucerna együttes etetése esetén az élesztők, vagy az élesztőt fő 

komponensként tartalmazó bendő stimulálók felhasználása felesleges. A keményítő (CGF) és 

a szeszipari (DDGS) kukorica melléktermékek egyaránt jól felhasználhatók a tejtermelő 

tehenészetekben. Az ipari melléktermékek etetése általában csökkenti a takarmányozás 

költségét, javítva a termelés gazdaságosságát. 

 

Abrakfélék 

 

A tejtermelő tehenek táplálóanyag ellátásában a laktáció első felében domináns szerepet 

játszanak. A nagy abrakadagok miatt lényeges a fizikai forma is. Az abrakféléket a hazai 

gyakorlatban rendszerint darált formában etetjük, a durva dara sokkal kedvezőbb, mint a 

finomra őrölt. A roppantott szemesek is előnyösebbek a daráltnál. Az Amerikában széles 

körben elterjedt lapkázást, Európában kevésbé alkalmazzák. A roppantott vagy lapkázott 

szemesek részben strukturális takarmányként viselkednek a bendőben, elősegítik a kedvezőbb 

bendőműködést, ezen keresztül a tejben nagyobb tejzsír koncentráció érhető el, különösen a 

finomra darált formához hasonlítva.  
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A szemes takarmányok közül a kukorica a legfontosabb, amely rendszerint az abrak nagyobb 

hányadát adja. Nagyon jól emészthető, ízletes takarmány, a szarvasmarhák jobban kedvelik, 

mint az egyéb szemes terményeket. Energia értéke nagyobb, mint a többi gabonáé. A szárított 

kukorica fehérje és keményítő tartalma jelentős részben bypass jellegű, azaz a bendőben nem, 

csak az emésztőtraktus későbbi szakaszában emésztődik. Ez a tulajdonság megfelelően 

összeállított adagokban előnyt jelent, mivel kevésbé savanyítja a bendőt és a táplálóanyagok 

jelentős része elkerüli a kettős transzformációt. A szárított kukoricával szemben a nedvesen 

tartósított zúzott kukoricaszem döntő hányada a bendőben emésztődik, amely szintén előnyös 

lehet, ha az adag nem tartalmaz kellő mértékben más könnyen lebontható szénhidrátot.  

Az egyéb szemes termények, a búza, árpa és tritikálé is nagyon hasznos komponensek, 

táplálóanyagaik a bendőben gyorsan és jól emészthetőek, biztosítva a bendőmikrobák 

erjeszthető szénhidrát igényét a mikroba fehérje szintézishez. A belőlük képződött propionsav 

és ecetsav közvetlenül felszívódik a bendő falán, az energia igény jelentős hányadát 

biztosítva. A hazai tipikus kukorica szilázsra és lucernára alapozott takarmányozás mellett, ha 

a gabonaféléket száraz formában etetjük a 2/3 kukorica, 1/3 egyéb szemes arány tekinthető 

optimálisnak.  

 A fehérje abrakok közül a tejtermelésben az extrahált napraforgó és szója dara játszik 

döntő szerepet. Sajnos a jó minőségű magas fehérje és energia tartalmú extrahált napraforgó 

eltűnt a hazai piacról, a hozzáférhető közepes minőségű extrahált napraforgódara nagyobb 

mértékű felhasználása a laktáció elején nem kívánatos, mivel jelentősen csökkenti az adagok, 

a TMR energiakoncentrációját. Az extrahált szójadara kiváló takarmánya a nagytermelésű 

teheneknek, mivel mind energia, mind fehérje koncentrációja nagy, a fehérje egy része bypass 

és a lebontható hányad lebontási sebessége mérsékelt, szemben a napraforgó fehérje gyors 

lebomlásával. 

 

Különleges nagy értékű abrakféleségek 

 

 Ilyenek a nagyhozamú tehenek számára kifejlesztett koncentrátumok. Ezekkel 

szemben alapvető követelmény, hogy védett (bypass) fehérje forrásokat és/vagy 

zsírféleségeket tartalmazzanak. Ezek segítségével ugyanis jelentősen javítható az adagok, a 

TMR energia- és fehérje értéke és többlet tejtermelés érhető el. Ezzel szemben a hazai piacon 

forgalmazott koncentrátumok egy része ilyen komponenseket nem tartalmaz. Az ilyen 

„koncentrát
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umok” könnyedén kiválthatók olajos magvak (gyapotmag, teljes szójabab, napraforgómag és 

extrahált szójadara felhasználásával), ami költségeket is csökkenti.  

Védett fehérjék. A védett vagy bypass fehérjék köre az állati eredetű takarmányok 

felhasználásának tilalmával jelentősen beszűkült. Legfontosabb bypass fehérje forrás ma a hő 

és/vagy kémiai kezeléssel védetté tett extrahált szójadara. A védett fehérjék esetében fel kell 

hívni a figyelmet arra, hogy arányának, mennyiségének optimuma van. Egyes szerencsés 

kombinációk az adagösszeállításban azt eredményezik, hogy a természetes takarmány 

komponensek is elegendő bypass fehérjét tartalmaznak. Ha a bypass fehérje aránya túlzottan 

nagy, úgy az normál fehérje szintnél termelés csökkenést is eredményezhet.  

Bypass zsírforrások. A korlátozások révén ezek köre is erősen beszűkült. Ma főként a 

pálmaolajból készített Ca-szappanok és telített zsírféleségek hozzáférhetők. Jellemző, hogy a 

kisebb gyártóknál sok a minőségi hiba, melyek csak bonyolult vizsgálatokkal mutathatók ki. 

A pálmaolajból gyártott Ca-szappan jól emészthető, de felhasználásához óvatos szoktatás, 

aromásítás lehet indokolt a takarmányfelvétel csökkenésének elkerülése érdekében. A 

forgalomban lévő telített zsírféleségek olvadáspontja általában magas, és szemcse méretük 

sem megfelelő a kedvező emésztéshez. A védett zsírféleségek felhasználása előtt a fentiek 

miatt célszerű független szakértő véleményét kikérni. 

 

A gyakorlati életben több takarmányozási technológia ismert a szarvasmarha tenyésztésben.  

 

A takarmányreceptek készítéséhez a telepi takarmányokat laborban bevizsgálják, a 

takarmányozási szaktanácsadó által termelési csoportonként összeállított receptnek 

megfelelően a takarmányozási programba viszik be az egyes komponensek mennyiségét. 

 

A Agroprodukt Zrt. Zsigmondházi tehenészeti telepen a Bábolna takarmányozási rendszert 

alkalmazzák. 

A takarmányozás a termelés függvénye, nagymértékben befolyásolja, hogy az állat milyen 

életciklusban van.  
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18. kép Nagytejű istállók takarmányozása (készítette:Takács Gábor) 

 

 

19. kép Szárazon álló istállók takarmányozása (készítette:Takács Gábor) 
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A kialakított receptek telepenként is eltérőek. 

 

20. kép A recepteket csoportnevenként tárolják (dinamica generale [DTM ic] rendszer) 

(készítette: Gál Imre) 

A csoportnév kiválasztása után láthatjuk a recept összetevőit. 

 

21. kép Recept a dinamica generale (DTM ic) rendszerében (készítette: Gál Imre) 
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Az elkészített receptet áttöltik az etetőkocsi számítógépébe. Az áttöltés során ki kell 

választani a módot, gépet és műveletet. Az USB tároló választásánál speciális tokozású és 

csatlakozójú egységet kell alkalmazni. A GPRS választásához a kocsinak rendelkeznie kell 

vevővel, itt az adatok a tároló felhőbe (CLOUD) kerülnek, ahonnan indítása után a kocsi 

letölti. 

 

22. kép Az adatátvitel a dinamica generale (DTM ic) rendszerében (készítette: Gál Imre) 
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A kijutatott mennyiségről visszajelzést kapunk a kocsitól. A megetetett mennyiség úgy alakul 

ki, hogy a kocsi visszaszedi a megmaradt mennyiséget a jászolból, méri és levonja a 

kijuttatott mennyiségből. 

 

23. kép Kimutatás az elfogyasztott takarmányról (készítette: Gál Imre) 

5. 

10. feladat.) Sorolja fel a tehenek leggyakoribb takarmányait! 

- .................................................................................................. . 

- ..................................................................................................  

- ..................................................................................................  

- ..................................................................................................  

- ..................................................................................................  

- ..................................................................................................  

- ..................................................................................................  
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A receptek szerinti takarmány keverése-kijuttatása 

 

Takarmánykeverő kocsi beállítása, gyakorlati használata 

 

 A tehenészetekben a mobil takarmányozás alapeszköze, a keverő-kiosztó kocsi az 

elmúlt évtizedekben nagy ívű fejlődésen ment keresztül. A takarmánykiosztó gépek 

használatával kezdetben a dolgozók fizikai munkájának minimalizálását akarták elérni, 

napjaink felé közeledve a fejlesztések javították a tehenészetek termelékenységét, a 

takarmányozás munkaminőségét, az élő munka termelékenységét, a folyamatos üzem által 

megkívánt üzembiztonságot. 

 Napjaink gyakorlatában elvárt a takarmányozás megvalósításával kapcsolatos adatok 

gyűjtése, jobb ellenőrzés és ezeknek a telepek számítógépes adatkezeléséhez, számítógépes 

telepirányítási rendszeréhez való kapcsolódása. A szállító és kiosztó vontatott munkagéptől 

indulva mára eljutottunk egy önjáró univerzális tevékenységi kört ellátó munkagépig. A 

kisebb telepeken ma a vontatott kocsik vannak többségben, ezektől is elvárt a szállításon 

kívül, a betárolás (rakodás), takarmány-előkészítés és -keverés, -kiosztás, a betárolás és a 

kiosztás mérleges ellenőrzése, a munkafolyamatok számítógépes szabályozása és ellenőrzése. 

A nagyobb telepeken az önjárók elterjedtebbek. 

 

Betárolás, rakodás 

 A keverő-kiosztó kocsi technikai megoldása típusonként eltérő, de több telepi gép 

kiváltására és részben az azokat meghajtó traktorok számának csökkentésére is alkalmas. A 

kocsi pótolhatja a távolabbi tárolási helyről a tömegtakarmányokat beközelítő szállító- és 

rakodógépeket, a silómarót, a bálaszeletelő, -bontó, -adagoló berendezéseket. Ezeknek a 

funkcióknak az átvétele a kocsi töltési idejét növelheti, de a megmaradt gépek és munkaerő 

hatékonyságát mindenképpen növeli. 

 A betárolás szakaszosan történik, az összetevők betárolási sorrendje befolyásolja a 

keverék minőségét. A keverő-kiosztó kocsik kezdetben nem készítettek teljes 

takarmánykeveréket (TMR-t), mert a szálastakarmányok bekeverése technikailag nem volt 

kivitelezhető. Napjainkban ez már megvalósítható, tehát az elkészült mix megfelel a 

„kényszeret
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etés”, a válogatás lehetőségét minimalizáló takarmányadag elvárásának. Azonban közben sok 

helyen növekedett a betárolt alkotórészek száma is. Pár éve a tömegtakarmány – 

melléktermék – táp-kiegészítő koncentrátum formáció állt alkalmazásban, mára néhol az 

abrakfrakció több részletben kerül betárolásra. Ez a frakció napjainkban gyakorta a szárítás 

nélkül tartósított roppantott kukoricából, a gazdaságban termelt gabonából (búza, árpa, 

triticale), a vásárolt fehérjehordozókból (szója, napraforgó), a kb. 1–2 kg-os mennyiségű 

problémamegelőző koncentrátumból, „premixes előkeverék”-ből, ásványi kiegészítõkbõl, 

pufferekbõl, by pass anyagokból áll. Ez sok helyen a korábbi 3–4 betárolási tételt kb. 10–16-

ra emelte. Ezzel a módszerrel kiiktatódik a tápgyártás és-szállítás költsége, de igényesebb 

telepi logisztikát (rendelés, tárolás), figyelmesebb napi adagkészítést és ellenőrzést igényel. 

 Ebben a körben felértékelődik az úgynevezett takarmánykonyha szerepe. Általában ezt 

a szerepet a megkezdett szilázskazalhoz tartozó már szabad silótér tölti be, ahová az abrakos 

tornyon kívüli egyéb takarmányok kerülnek beközelítésre. Az új technológiában több 

összetevőt kell a minőségromlás veszélye nélkül letárolni. Az új takarmánykonyha 

tulajdonképpen olyan egy oldalról nyitott pajta, tároló épület, ahol takarmányféleségenként 

fülkék vannak kiképezve. Ezekbe a fülkékbe könnyen be tud jutni a kiosztó-keverő kocsi 

vagy a rakodógép, illetve a feltöltést végző szállító jármű. A fülkénkénti betárolt mennyiségek 

általában heti vagy havi szükségleteknek megfelelők. 

 

Mérés 

 A keverő-kiosztó kocsik elektrometrikus mérleggel vannak felszerelve. A gép 

fedélzeti egységében rögzítettek a takarmányozási csoportok egy-egy egyedére vonatkozó 

összetevők és azok napi mennyiségei. Ezen alapadatok a csoportok aktuális létszámát 

megadva határozzák meg a betárolandó mennyiségeket. Ez alapján egy beprogramozott adag 

mellett a bekevert mennyisségek változhatnak, de azok összetevői és azok egymáshoz 

viszonyított aránya állandó marad. Ez adja azt a lehetőséget, hogy a technológia betartása 

mellett megítélhető legyen az egyes összetevők minőségváltozása, a takarmányadag 

optimalizálás helyessége, a csoportok szárazanyag-felvevő képessége. 

A kisebb mennyiségben (25–40 kg-nál kisebb mennyiségben) bekeverésre kerülő anyagokat 

célszerű külön előre kimérni, vagy kalibrált mérőedénnyel adagolni. Több helyütt gyakorlat a 

kis mennyiségű anyagokból – akár egy egyszerű 
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csigás keverővel – előkeveréket készíteni. 

 A kiosztó-keverő kocsi mérlegének kijelzőjén jól követhető a kocsin lévő takarmány 

mennyiségének változása. A betárolás során könnyíti a mennyiségek pontosabb megtartását – 

külső rakodógépes töltés esetén – , ha a kocsi a szükséges mennyiség elérése közelében fény 

vagy hangjelzést is ad. Ezek a jelzések a telepen tevékenykedő vezetőt is segítik az 

ellenőrzésben. 

 Fontos a mérés pontosságának a fenntartása. Szélsőséges esetben a hibás mérésre csak 

a hetente–havonta tartott takarmánykészlet ellenőrzések készletkülönbségei, vagy az egész 

állomány nagyarányú takarmányfogyasztás változásai derítenek fényt. Féléves-éves 

gyakorisággal célszerű szakszervizzel ellenőriztetni a méréstechnikát, illetve ildomos heti 

gyakorisággal a műszakkezdéskor ismert tömegű anyaggal (pl. egalizált zsákos takarmánnyal) 

ellenőrizni a mérés pontosságát. 

 Természetesen ugyancsak fontos megjegyezni, hogy a munkagépünk mér, de nem 

tudja megkülönböztetni a mérésre kerülő összetevőket, tehát a rendszer kijátszható! 

 

Előkészítés 

 A különböző gépészeti megoldású keverő-kiosztó kocsik némelyike speciális 

takarmány-előkészítésre is alkalmazható: takarmányrépa, burgonya stb. mosásos tisztítására; 

gabonafélék lúgos feltárására; szálastakarmányok aprítására. Egyes típusok népszerű egyedi 

felhasználási lehetőséget is kínálnak: képesek a szalma aprítására és az aprított szalma 

istállóba, pihenőtérre való fúvására. 

 A takarmánykeverés során az adag mechanikai előkészítése is zajlik. A kiosztó kocsi 

forgó elemei tépőfogakkal, késekkel felszereltek, sőt több esetben a keverőtér belső palástján 

állókések is találhatók. A kiosztókocsik ezen elemei vágják, aprítják a bekerülő 

szálastakarmányokat, tömegtakarmányokat. Az aprítás mértéke függ a kések számától, 

épségétől, elhelyezésétől, a mozgó elemek forgási sebességétől, a keverési időtől és a kocsiba 

tárolt takarmányok mennyiségétől. A túlaprított keverék esetén a jászolba kerülő anyag 

struktúra nélküli lesz. Ez gyorsítja a takarmány emésztő traktuson való áthaladását, rontja a 

táplálóanyagok felszívódását és hasznosulását. A rövid részekből álló adag csökkenti a 

bendőmozgások számát, mérsékli a kérődzést, hígítja a bélsarat. Több ponton is teret enged az 

anyagforgal
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mi problémák megjelenésének. 

 A keverőcsigás megoldások némelyike összenyomja, tömöríti a keveréket. Az etetés, a 

takarmányfelvétel oldaláról a lazább keverék kedvezőbb. 

 

Keverés 

 A keverés célja, hogy a különböző méretű és táplálóanyag tartalmú összetevőkből 

homogén keveréket képezzünk. Az alapanyagok megfelelő előkészítése esetén ez nem okoz 

gondot. Amennyiben az adag nem egyenletes elkeverésű, úgy a különböző komponenseket ki 

tudja válogatni a tehén, tehenenként más-más koncentrációjú takarmány kerül felvételre. Ez 

azonos csoporton belül is a megengedhetőnél nagyobb eltérést okoz: a táplálóanyagokkal való 

ellátás szintje állatonként különböző lesz, az eltérő rostellátás miatt a bendőműködésben is 

nagy szórás alakul ki. Pl. amennyiben a tehén jól kiválogatja az abrakos részt, akkor a kísérő 

körülményektől függően állatunk egészségi állapotát rossz irányba fordítjuk. Vagy az 

oltógyomor leterhelésével annak helyzetváltozását, vagy a megnövelt, bendőben könnyen 

lebomló takarmányhányad miatt a bendő renyhébb működését, elsavanyodását, az acidózis 

valamelyik formájának megjelenését segítjük elő. Halmazati hátrány még, hogy ezek a 

formák a laktáció elején sokkal könnyebben kialakulhatnak, így az állat számára 

egészségtelen, számunkra pedig gazdaságtalan laktáció elé nézhetünk. 

 A keverék homogenitása pár perc alatt kialakítható. A keverés és a nagyobb méretű 

összetevők aprítása egyszerre történik. A szakaszos betárolás miatt az elsőként bekerült 

összetevő aprítása, keverése történik a leghosszabb ideig. Így nem véletlen, hogy sokan a 

szálas- és tömegtakarmányok betárolásával kezdenek. Amennyiben a keverék rossz 

struktúrájú kedvezőbb eredményt érhetünk el az egyszerre kevert mennyiség és a keverési idő 

változtatásával, de a betárolás sorrendjének módosításával is. 

 A keverékben méret szerinti osztályozódás történhet hosszabb szállítás során. A régi 

gyakorlat, illetve a régi és új tartástechnológiák együttélése mellett előfordul, hogy egy 

tehenészet tulajdonképpen több telepből áll. A keverő-kiosztó kocsik bevezetésének hajnalán 

teljes takarmánymixszel csak a tejelő teheneket kívánták ellátni, mára kibővült a kör a 

szárazonállókkal, növendékekkel. Gyakorta ez a három csoport egymástól több kilométerre 

van, az ellátás egy központi telepről történik, az összekötő utak pedig nem jó 

minőségűek….Újabban már létezik olyan társulás, ahol 15–20 km-es körzetben több kisebb 

telepet 1 
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kiosztó kocsi szolgál ki. Itt sok egyéb kedvezőtlen tényező mellett ezt is kezelni kell. 

 A takarmányadagot közvetlenül a kiosztás előtt keverjük össze, különben 

számíthatunk néhány alkotó minőségromlására, legrosszabb esetben evvel is ronthatjuk 

teheneink szárazanyag-felvételét. A leírtak fokozottan igazak a nyári félévben. Mindezt azért 

tartom fontosnak leírni, mert találkoztam olyan teleppel, ahol 12 óránként etetnek, de csak 

egyszer kevernek. 

 

Kiosztás 

 A kiosztás során komoly veszteségeket tudunk képezni azokból a kocsiból kijutó 

takarmányokból, amelyek nem kerülnek az állat elé. Egy részük a kocsiszekrény, illetve a 

fenéklemez folytonossági hiányából, a kiosztó szerkezet műszaki hibáiból ered (pl. lyukas 

kihordó szalag, kopott kihordó csiga, rossz szögben beállított surrantó lemez…). Ezeknél a 

hibáknál a szétszóródott takarmányokkal közlekedési útját végig csíkozza a kiosztó-keverő 

kocsi, a kihullott részek szennyeződnek és állat elé már nem kerülhetnek. A gondot fokozza, 

hogy egyes, értékesebb összetevőkből (abrak) viszonylag több juthat ki, illetve folyékony 

összetevő (glükoplasztikus anyagok, melasz, víz) nem kerülhet bekeverésre. 

 A veszteségek másik fele a helytelen kiosztásból származik, a rossz beállítások, 

kiosztáskori rossz jászol megközelítés vagy a nagy sebességgel való kijuttatás eredménye. Az 

elpocsékolt takarmány a jászolt megkerülve annak a traktor- vagy a tehénjárta közlekedési 

útjára kerül és a trágyával, szennyeződésekkel keveredik. 

 Keverő-kiosztó kocsi vásárlásnál a kiosztás lehetőségeit mérlegelve kell döntenünk. 

Akkor kedvező a kocsi használata, ha a telep minden, vagy kisebb átalakítással minden 

részén, minden együtt élő tartástechnológiai megoldásnál működtetni tudjuk. A választásnál 

figyelembe kell venni a kocsiszekrény magasságát, szélességét, fordulékonyságát, valamint a 

jászolra ürítés megoldását. 

 A napi kiosztások számát a jászol kialakítása, befogadóképessége, az időjárástól való 

védettsége, az évszaki sajátosságok alapján kell meghatározni. Ennél a pontnál azonban 

illendő és hasznos minden fölé emelni a tehén tökéletes kiszolgálását, az étvágy fenntartását, a 

szárazanyag felvétel maximalizálását. Ennek egyik praktikuma, hogy több vetés esetén azok 

igazodjanak a fejések számához és időpontjához. Etetőasztal esetén – a kiosztástól függetlenül 

– gyakori jászolra igazításokkal váltható ki a nagyobb takarmányfelvétel. 
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 Adatgyűjtés és adatelemzés 

 A napi munkafolyamatok során a keverő-kiosztó kocsi számítógépes rendszerében sok 

adat rögzül. Ezek információt adnak az etetés kezdetéről és befejezéséről, a kocsitöltések és 

kiosztások számáról és időpontjáról, keverésenként a betárolt összetevők számáról és 

mennyiségéről, a keverés idejéről, a napi takarmány felhasználásról. A korszerű 

rendszerekben ezek egy mobil adathordozóval (lemez, patron, felhő) könnyen áttölthetők az 

irodai PC-re. Az adatok kiértékelését a kocsihoz járó felhasználóbarát programok szolgálják, 

pl. a betáplált adagösszetételtől való eltéréseket – az áttekintést segítve – egyből %-osan is 

kijelzik. Ezek az adatok kiváló forrásai a folyamatokat irányító és kontrolláló telepi 

állattenyésztőknek. 

 Az adatok felhasználása sokrétű lehet. Az egymást váltó dolgozók termelést 

befolyásoló eltérései nyomon követhetőek, a tényekkel szembesített dolgozókkal jobban 

minimalizálhatók. A készletgazdálkodás számára kedvező, hogy minden tétel fogyása 

követhető, konkrétabbá tehető a takarmányozási naplóban való feladás. Azért csak 

konkrétabbá, mert az itt feladott alomszalma, romlott és szennyeződött, hulladéknak számító 

takarmány nem kerül bemérésre. 

 A keverő-kiosztó kocsi megfelelő használata jó eszköz a kedvezőtlen „végtermék” 

(beteg tehén, kis tejtermelés, kedvezőtlen tej beltartalom), rossz gazdasági eredmény 

megszületésének megakadályozására. Lehetőséget biztosít a takarmányozás folyamat közbeni 

ellenőrzésére és módosítására. 

A kijuttatott mennyiségek gyakorlati ellenőrzése. 

 Az etetőkocsi adattárolóját minden este kiolvassák, a letöltött adatokat kielemzik, pl. 

nem volt e istálló keveredés. Ennek függvényében módosítják az adatokat. Figyelembe veszik 

az időjárási körülményeket, nedvesebb időben - több szárazanyag tartalom hozzárendelése. 

 A telepeken több gyártó, többféle elektronikájával felszerelt gépet használnak, mivel 

ezek mindegyikének ismertetése ezért egy elterjedt típust mutatunk be. 

 

11. feladat.) Húzza alá a helyes állítást! 

- a túlaprítás jó az állatok számára, mert könnyebben emészthető,  

- a túlaprítás rossz, mert kevésbé szívódik fel a tápanyag. 
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FARESIN LEADER 1800 keverő-kiosztó kocsi részei 
 

Főbb adatok: 

 

6. ábra Főbb méretek (Takarmánykeverő - Kiosztókocsik, Készenlét ZRT, p10) 

Modell  1800  

Kapacitás m3  18  

Hosszúság mm  (A) 9660 

Magasság mm  (B) 2510  

Szélesség mm © 2350  

Marószelesség mm (D) 2000 

Maró max. magassága mm ( E) 4800  

Kiadagolási magasság mm (F) 650  

Kerektávolság mm (G) 2350  

Önsúly kg  2800  

Max. hasznos terhelhetőség kg  6000  

Meghajtó motor LE  128/175  

Munkasebesség km/h  0/8  

Közlekedési sebesség km/h  0/30  

Fordulási sugár mm  5500  

3. táblázat (Takarmánykeverő - Kiosztókocsik, Készenlét ZRT, p10) 

A bemutatott gépen vannak választható szerkezeti részek amelyeket külön megrendelésre 

építenek be, ezért szerkezetileg eltér az alaptípustól. 
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24. kép Faresin Leader 1800 keverő-kiosztókocsi (készítette: Gál Imre) 

A kocsi hátsó részében helyezték el a meghajtó dízelmotort, amely hidraulikaszivattyút hajt 

meg. A járószerkezet és a munkavégző részek hidrosztatikus hajtásúak. Vezérlésük 

hidraulikus vagy elektrohidraulikus. Az építés során ügyeltek a hozzáférhetőségre.  
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Munkavégző részek: 

 

- Maródob: 

 

25. kép Maródob felemelt takarólemezzel (készítette: Gál Imre) 

A maródob 2000mm széles, átmérője 600mm, fordulatszáma fokozatokban állítható 0-400 

f/perc között. 

- Betöltő ajtó 

26

26. kép Betöltő ajtó (készítette: Gál Imre) 
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A marókar tetején található, azoknak a komponenseknek a bejuttatásához, amelyek kis 

mennyiségük miatt biztonságosan nem marhatók be. 

- Keverőcsigák 

 

27. kép Keverőcsigák feltöltött tartálynál (készítette: Gál Imre) 

Két darab függőleges tengely körül forgó kúp alakú, vágókésekkel felszerelt csiga, amelynek 

fordulatszáma 5 fokozatban változtatható. 

- Ellenkések 

 

28. kép Kés befordító munkahenger (készítette: Gál Imre) 

Hidraulikusan a keverőtartály oldalától a keverőtérbe fordíthatóak, az aprítást segítik. 
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- Kiosztó szerkezet 

 

a. Rögzített (kitolható) 

 

29. kép Kitolható etetőasztal (készítette: Gál Imre) 

Hidraulikus működtetésű tolóajtóval zárt, az ajtó nyitottságát a kocsioldalán elhelyezett skála 

és az ajtóhoz rögzített mutató jelzi, a kihordószalag hidraulikus hajtású. 
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b. Lenyitható 

 

30. kép Nyitott állapotú kiosztó(készítette: Gál Imre) 

Az előzőhöz hasonló, de hidraulikusan lebillenthető, a kocsiszekrénytől távolabbi lerakodásra 

használatos. 

- Automata zsírzó  

 

31. kép Automata zsírzó tartálya (készítette: Gál Imre) 

A fülkéből üzemeltethető, meggyorsítja a karbantartást.
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- NIR szenzor 

Az elmúlt években kezdett terjedni a mezőgazdasági gépekben, a szenázs készítés, 

takarmányozás egyik legnagyobb jelentőségű újdonsága. A NIR technológia lényege, hogy a 

berendezés 760-2500 nm hossz-tartományban egy halogénlámpa által kibocsátott infravörös 

fényt az oszcilláló anyagmolekulák különböző hullámhosszokon abszorbeálják, ill. különböző 

hullámhosszsávokban verik azt vissza. Az elnyelt és visszavert fény mennyisége és 

hullámhossztartománya, valamint az anyagok beltartalmi összetevői között szoros korreláció 

határozható meg. Leggyakrabban a szárazanyag tartalom meghatározására használják, de 

alkalmas lehet a keményítő-, a nyersfehérje-, a zsír- és a nyers hamutartalom, valamint az 

ADF és NDF értékek mérésére is. 

 

32. kép NIR szenzor vizsgálóablaka a maródob burkolatán (készítette: Gál Imre) 
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33. kép NIR szenzor burkolata (készítette: Gál Imre) 

12. feladat.) Mi az elmúlt évek legfontosabb fejlesztése az etetőkocsikon és mire 

szolgál? 

A legfontosabb fejlesztés: ....................................................................................................   

Ez alkalmas arra, hogy:  ........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  

Ha az eredeti recept szerinti mennyiség az egyik összetevőnél 955 kg –volt a bevitt 

mennyiség 930 kg ez feltétlenül hibát jelent-e? 

 ............................................................................................................................................... .

 ............................................................................................................................................... 

 ...............................................................................................................................................  
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A FARESIN LEADER 1800 keverő-kiosztó kocsi használata 
 

Az etetőkocsi vezetése a mezőgazdaságban használatos traktorokhoz hasonló, de jelentős 

különbségek vannak a hajtás és kormányrendszerben. 

 

Az azonos típusú gépek között felszereltségben, kezelőeszközök elhelyezésében, 

működtetésében jelentős különbségek vannak a használat előtt meg kell ismerni a 

géphez a forgalmazó által a géphez biztosított kezelési és karbantartási utasítást. 

 

Legfontosabb szabályok: 

- A motor a vezetőfülkéből, az ülésben lehet elindítani, a nem megfelelő eljárások a gép 

váratlan elmozdulását okozhatja, mely a gép közelében levő személyeket és tárgyak 

épségét kockáztatja. 

- A gépet a vezetőülésben ülve kezelje 

- soha ne indítsa el a motort elektromos rövidzárlattal 

- Vizsgálja át a gépet, és a biztonsági rendszer bármilyen hibás működése esetén 

tájékoztassa a felelős személyt. 

- végezze el a „Karbantartás” fejezetben leírt ellenőrzéseket, és programokat. 

-  Ne végezzen javítást, vagy beállítást a megfelelő képzés, és engedély nélkül. 

-  Ne távolítsa el a biztonsági berendezéseket, ellenkező esetben a bekövetkező anyagi 

illetve személyi sérüléskor a gyártó nem vállal felelősséget. 

-  A gép üzemeltetésének megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy egyetlen személy 

sem tartózkodik a tartályban, illetve a gép hatósugarán belül. 

-  Tartsa távol a gyermekeket, felnőtteket, állatokat, miközben használja a gépet. 

-  Ne viseljen laza ruházatot, mely beakadhatnak a gép bármely részébe. 

-  Ellenőrizze, hogy a védőburkolatok megfelelően vannak felszerelve a gépen. 

-  Tilos megközelíteni a forgó, vagy mozgó részeket, többek között a kihordószalagot, 

és a marót. 

-  Tilos a tartályra felmászni. 

-  Állítsa le a gépet rendellenes működés esetén. 

-  A gép intenzív használata után ne állítsa le azonnal a motort, legalább egy percig 

járassa, hogy lecsökkentse a motor és a 
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hidrosztatikus meghajtás hőmérsékletét. Ezt a szabályt különösen akkor kell betartani, 

mikor a motor leállítása és gyújtásadás gyakran követi egymást, mivel ilyen 

körülmények között a működés rövid ideje miatt a hűtőrendszer nem tud hatékonyan 

működni. 

13. feladat.)A gép indítását kívülről is lehet végezni? 

.  .....................................................................................................................  
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Fontosabb kezelőszervek:  

- első műszerfal 

 

- oldalsó műszerfal 

hűtővíz hőmérséklet tüzelőanyag szint 

motor 
fordulatszám 

haladási 
sebesség 

hidraulika olaj 
hőmérséklet 

keverőcsiga forgási 
fokozata 

tüzelőanyag 
fogyasztás 

kormányzási 
mód 

választott 
sebesség 

(I;II) 

kiadagoló 
helyzete 

marót meghajtó 
motor 

nyomásmérője 

kormányzási mód választó  
- ösz. kerék 
- első kerék 
- oldalazás (rák) 

 

vészleállító 

indítókapcsoló 

34. kép Az első műszerfal (készítette: Gál Imre) 

35. kép Az oldalsó műszerfal (készítette: Gál Imre) 
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- pedálok 

 

- A számítógép nem érintőkijelzős, a megjelenő ábrák az alattuk lévő 

funkciógombokkal választhatók (F1-F7). A fókusz áthelyezésére a nyilak 

használhatóak, a művelet nyugtázására az ENTER , megszakítására a RESET 

billentyű. A kijelzőn megjelenő lakat gombbal a műveletek leállíthatók. 

 

37. kép A kocsin elhelyezett számítógép kezelője (készítette: Gál Imre) 

sebességszabályozó 
pedál (nem a 

belsőégésű motorra, 
hanem a hidraulikus 

rendszerre hat 

fékpedál 

36. kép Pedálok a kezelőfülkében(készítette: Gál Imre) 
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A keverő-kiosztó kocsi működtetése: 

- végezze el a napi karbantartást, majd fordítsa el az áramtalanító kapcsolót az 

óramutató járásának megfelelően ( a fülkén kívül a motortér oldalfalán található 

 

38. kép Áramtalanító kapcsoló (készítette: Gál Imre) 

- Üljön be a kezelőfülkébe, állítsa be a kormány helyzetét és az ülést. 

- Kapcsolja be a biztonsági övet. 

- a mozgás irányváltót kattintsa középső helyzetbe, az irányítókar háromállású billenő 

kapcsolója 

 

39. kép Irányítókar a billenő kapcsolóval 
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- indítsa el a motort, fordítsa el az indítókulcsot, 1. állásba, majd 15 s-ig izzítson, ezt 

követően max. 5 s-ig működtesse az indítómotort (10s váron az indítózások között), 

télen járassa a motort, míg a hidraulika olaj a 40 °C-ot eléri.  

 

40. kép indítókapcsoló (készítette: Gál Imre) 

- válassza ki a kormányzási módot 

 

41. kép Kormányzási mód választó (készítette: Gál Imre) 

- válassza ki a haladási sebességet ( I. 0-8 km/h; II. 0-30km/h) a sebesség 

megválasztása az irányítókar alsó részén lévő sárga és a felső piros gomb egyidejű 

megnyomásával történik 

 

42. kép Irányítókat a beállító gombokkal (készítette: Gál Imre) 
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- gyorsítsa fel a motort az irányítókar felső piros nyomógombja növeli, a kék 

csökkenti (1500-1800 f/percre) 

 

43. kép Irányítókat a beállító gombokkal (készítette: Gál Imre) 

- válasza meg a haladási irányt az irányítókar billenő kapcsolójának előre vagy 

hátrabillentésével 

44. kép Irányítókat a mozgási irány váltóval (készítette: Gál Imre) 

- 
14. feladat.) Milyen kormányzási módot jelez ez a piktogram? 

.   ...........................................................................................  
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a pedál lenyomására a gép még nem indul el, indulás előtt az oldalpanelen lévő 

kioldógombot meg kell nyomni. 

45. kép Oldalpanel a feloldógombbal 

- kapcsoljuk be a fedélzeti számítógépet  

 

46. kép Kezdő képernyő (készítette: Gál Imre) 
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- Kiválasztjuk a felhasználót 

 

47. kép Felhasználók (készítette: Gál Imre) 

- beírjuk a jelszót 

 

48. kép Jelszó beírás (készítette: Gál Imre) 
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- beállítjuk a NIR szenzort 

 

49. kép NIR üzemmód választása (készítette: Gál Imre) 

- a rendszer GPRS-t használ adatátvitelre, megkezdi a csatlakozást a hálózathoz 

 

50. kép Kijelzés a kapcsolódás kezdetekor (készítette: Gál Imre) 
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- kapcsolódás 

 

51. kép A kapcsolat létrejötte (készítette: Gál Imre) 

- a kapcsolódás után megtörténik az adatátvitel a kocsiról a felhőre és a letöltés a 

felhőből a kocsira 

 

52. kép Adatátvitel (készítette: Gál Imre) 
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- a letöltés után jóváhagyjuk a műveletet 

 

53. kép Adatátvitel vége (készítette: Gál Imre) 

- a kezdőképernyőn  a tartályban lévő összsúlyt láthatjuk 

 

54. kép Kezdősúly kijelzése (készítette: Gál Imre) 
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- A takarmány beadagolása előtt meg kell választani az istállót amelyben 

takarmányozni akarunk 

 

55. kép Istálló/ állat megválsztása (készítette: Gál Imre) 

- A nyilakkal kiválasztjuk az istállót 

 

56. kép Istállók tallózása (készítette: Gál Imre) 
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- a bemutatóban a 12-es istállót választjuk 

 

57. kép A fókuszt a 12. istállón (készítette: Gál Imre) 

- az F4 gomb benyomásával korrigálhatjuk a létszámot 

 

58. kép Létszámkorrekció(készítette: Gál Imre) 



Batthy{ny Lajos Mezőgazdas{gi és Élelmiszeripari 

Szakgimn{zium, Szakközépiskola és Kollégium 

8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. OM azonosító: 202723 

e-mail: info@mezopapa.hu; honlap: www.mezopapa.hu 

Telefon: (36)-89/313-155; Fax: (36)-89/313-406 

 81 

- a korrekciót enterrel zárjuk 

 

59. kép Enter lenyomása (készítette: Gál Imre) 

- majd a reset gombbal térünk vissza a menübe 

 

60. kép Reset gomb (készítette: Gál Imre) 
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- az F4 gomb lenyomásával a betárolást választjuk 

 

61. kép Betárolás választása (készítette: Gál Imre) 

- a megjelenő képernyőn kiválasztjuk a receptet (ez is a 12-es számút az első oszlop 

a sorszám nem a receptnév) 

 

62. kép Recept kiválasztása (készítette: Gál Imre) 
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- ismét a betárolást választjuk az F1 gombbal 

 

63. kép Ismét a betárolás (készítette: Gál Imre) 

- a 12-es recepthez két istálló tartozik, a 12-es és 13-as, enterrel jóváhagyjuk 

 

64. kép Jóváhagyás (készítette: Gál Imre) 
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- ismét a betárolást választjuk az F1 gombbal 

 

65. kép Betárolás választása (készítette: Gál Imre) 

- a kijelzőn megjelenik az elsőnek beadagolandó anyag, megkezdjük a bemarást a 

kijelző visszaszámol, hangjelzéssel figyelmeztet  

FONTOS: a bemarás során a takarmányt a NIR szenzor analizálja és a 

szárazanyag tartalomnak megfelelően módosítja a mennyiséget, például a 

silófal melletti szenázsból, aminek a szárazanyagtartalma magasabb tömegre 

kevesebbet kell a keverőtérbe juttatni. 

 

15. feladat.) Válaszoljon a kérdésekre! 

A bemutatott példa milyen adatátvitelt használ? .................................................................  

A kezelőknek van egyéni azonosítója? ...............................................................................  

Mi az, amit gyakran módosítunk a program beolvasása után? ...........................................  

 .............................................................................................................................................  
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66. kép Első összetevő (készítette: Gál Imre) 

- a marás megkezdéséhez menjünk a takarmány tárolási helyére, emeljük fel a 

marókart a szállítási helyzetbe az irányítókar hátrahúzásával 

 

67. kép Az irányítókar mozgatási iránya a marókar emeléséhez (készítette: Gál Imre) 

- nyissuk fel a maródob védőlemezét az irányítókar balra mozdításával 

 

68. kép Az irányítókar mozgatási iránya a védőlemez nyitásához (készítette: Gál Imre) 
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- kapcsoljuk be a marókar szállítószalagját 

 

69. kép A szállítószalag behordást kapcsoló gombja (készítette: Gál Imre) 

 

- kezdjük el forgatni a marót, ehhez nyomjuk be kar alján lévő kapcsolót, majd a karon 

lévő alsó zöld gombbal indítsuk a bemarást 

 

70. kép A maró forgásának beindítása (készítette: Gál Imre) 

Szenázs marásakor a fal tetején lévő réteget fordított irányú marással (piros gomb) 

kezdjük, 30-40 cm mélység elérése után kezdjük csak a bemarást. 
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- az irányítókar előre mozdításával eresszük lefelé a marókart 

 
71. kép Az irányítókar mozgatási iránya a marókar süllyesztéséhez (készítette: Gál Imre) 

- a marás során figyeljük a hajtórendszer nyomását mérő órát és tartsuk a nyomást 100 

és 130 bár között, ha eléri a 160-at állítsuk meg a süllyedést 

 

72. kép A maró terhelését jelző nyomásmérő (készítette: Gál Imre) 

 

16. feladat.) Marás közben milyen értékek között tartsuk a nyomást ? 

.  .................................. -  ..................................  bár között 
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73. kép A marás folyamata (készítette: Gál Imre) 

- a súly elérésekor fordítsuk meg a maró és a szalag irányát és a felesleget dobassuk ki. 

- juttassuk a keverőtérbe az összetevőket  

- indítsuk be a keverőcsigákat az irányítókaron nyomjuk be az alsó gombot és a 

korábban motorfordulatszám állítására szolgáló gombokkal állítsuk be a csiga 

fordulatszámát 

 

74. kép A keverőcsiga bekapcsolása (készítette: Gál Imre) 
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- a marás befejezésé után zárjuk le az irányítókar jobbra mozgatásával zárjuk a maródob 

védőlemezét, a kar engedjük le 

 

75. kép Az irányítókar mozgatási iránya a védőlemez zárásához (készítette: Gál Imre) 

- ürítéshez a kijelzőn válasszuk az ürítést F1 gombbal 

 

76. kép A kiosztás megválasztása (készítette: Gál Imre) 
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- végezzük el az ürítést a 13 majd a 12. istállóban 

 

77. kép Kijelző a kitárolás során (készítette: Gál Imre) 

 

- toljuk ki a kihordóasztalt 

 

78. kép Az első kihordóasztal kitoló gombja (készítette: Gál Imre) 
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- indítsuk be a kihordóláncot 

 

79. kép A kihordólánc indítógombja (készítette: Gál Imre) 

 

- emeljük fel az ürítő ajtót (az ürítés alatt a keverőcsigáknak forogni kell) 

 

80. kép Az első tolóajtó emelőgombja (készítette: Gál Imre) 

17. feladat.) Mire szolgálnak a következő gombok? 

 

……………………………………….. 

………………………………………

…………………………………….. 
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- állandó sebességgel hajtsuk végre az etetést 

 

81. kép Az etetés folyamata (készítette: Gál Imre) 

 

- az etetés befejezésekor állítsa le a csigákat, zárja be az oldalajtót, állítsa le a 

kihordószalagot, emelje fel a kihordóasztalt 
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Karbantartás  

Az eltérő felszereltség miatt gépenként más-más. 

A napi karbantartás műveletei: (FARESIN LEADER - Kezelési es karbantartási útmutató) 

- Motorolaj szint 

- Hűtőfolyadék szint 

- Fékolaj szint (kézi fék eseten) 

- Hűtőrács tisztítása 

- Szűrő es előszűrő tisztítása 

- Duda működésének ellenőrzése 

- Gép tolatójelzőjének ellenőrzése 

- Hidraulikus rendszer 

- Hidraulikus olaj szint 

- Olajszivárgás 

- Kinematika es struktúra 

- Váz szerkezeti integritása 

- Marókar szerkezeti integritása 

- Hidraulikus hengerek integritása 

- Zsírzó ellenőrzése 

A karbantartást segítő kezelőeszközök: 

- automata zsírzó, használata 50 óránként ajánlott, nem minden helyet ken, az eltérő 

kivitelek miatt kézi kenési helyeket a kezelési és karbantartási utasításban kell 

megnézni 

- porlefúvató a hűtőventillátor forgási irányát megfordítja és a hűtőbordákról a port 

eltávolítja  
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82. kép A zsírzó és a porlefúvató kezelő gombjai (készítette: Gál Imre) 

porlefúvat

ó 
zsírzó gombja 

18. feladat.)Milyen időközönként ajánlott az automata zsírzó használata? 

  ........................................................  óránként 

 Kell-e kézi zsírzást végezni? ..............................................................................  

 Hogyan tisztítjuk a hűtőradiátor bordáit? ...........................................................  
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Gyakorlati feladatok a keverő-kiosztókocsi kezeléséhez 
(digitálisan nem megoldható) 

1. Végezze el a napi karbantartást, töltse fel a központi zsírzó tartályát. 

2. Indítsa be a belsőégésű motort, válassza meg az első kerék kormányzást a motor 

fordulatszámát emelje 1500 f/percre, helyezze I. sebességi fokozatba, induljon 

előre és haladjon 20 métert. 

3. A kormányzási módot változtassa meg, váltson összkerék kormányzásra, végezzen 

tolatást és álljon vissza a kiindulási helyre. 

4. Kapcsolja a kormányzást oldalazásra, közelítse meg a kijelölt bójasort  

30 cm-re. 

5. Indítsa be a keverőcsigát, válassza a 2. fokozatot járassa 1 percig majd állítsa le. 

6. Emelje fel a maródobot 10 cm-re a talajtól, emelje fel a takarólemezt, indítsa  el a 

behordó szalagot, forgassa meg a maró dobot a az óramutató járásával 

megegyezően, majd ellentétesen. 

7. Járjon a tárolótérhez és marjon be 500 kg szilázst. Ügyeljen a maródob hidraulikus 

motorjának nyomására. 

8. Kapcsolja be a keverőcsigákat, tolja ki az első adagoló asztalt, indítsa el 

kihordóláncot, emelje fel az oldalajtót, lassú haladás közben ürítse tiszta területre. 

9. Indítsa be a számítógépet, a kapott kóddal jelentkezzen be, végezze el a kezdeti 

műveleteket. 

10. Korrigálja a 13. sz istálló létszámát 21-re. 

11. Töltse be a 12. sz receptet, ellenőrizze az összetevőket. 

12.  Végezze el a komponensek bevitelét, keverje meg a takarmányt. 
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Irodalomjegyzék: 

 

- Állattenyésztési ismeretek  

(M-104) 146-147 oldal 

- 1-Másért Bt. Nyíregyháza 2015. augusztus  

Háztáji szarvasmarha tartás és haszonvételei - Jó és rossz példák hazai gazdáktól 

http://www.e-misszio.hu/doksik/enpi/tanulmany_haztaji_szarvasmarhatartas.pdf 

2019.szept.3 

- dr. Bedő Sándor, dr. Boda Imre, dr. Bodó Imre, dr. Bucsy László, dr. Dohy János, 

dr. Hecker Walter, dr. Holló István, dr. Iváncsics János, dr. Lengyel Attila, dr. 

Lovas László, dr. Mihók Sándor, dr. Mucsi Imre, dr. Nagy Nándor, dr. Stefler 

József, dr. Veress László, dr. Zomborszky Zoltán, dr. Horn Péter (1995) 

Állattenyésztés 1 Szarvasmarha, juh, ló (Digitális tankönyvtár) Mezőgazda Kiadó  

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_521_Allattenyesztes_1/c

c05s05.html 2019.szept.3 

- Dr. Hajdú József (2014): Mobil anyagvizsgáló berendezések mezőgazdasági 

gépeken Mezőgazdasági Technika, 2014. április 18-20.old 

- Dr. Mézes Miklós (2004) Alkalmazott szarvasmarha takarmányozás Szent István 

Egyetem  Mezőgazdaság és Környezettudományi kar Takarmányozástani Tanszék 

Tejgazdaság Szakirányú Továbbképzési, 2004 GÖDÖLLŐ 

http://takt.mkk.szie.hu/Download/tananyag/szakmernoki/SZARVMALKTAK.DOC 

2019.szept.15 

- Dr. Tóth László (2013): A fejés robotizálása Mezőgazdasági Technika 2013. október 

http://technika.gmgi.hu/uploads/termek_375/a_fejes_robotizalasa_13_10.pdf. 

2019.szept.15 

- Dr. Tóth László (2017): Korszerű szarvasmarhatartás,  Agrárium 7, 

https://agrarium7.hu/cikkek/1058-korszeru-szarvasmarhatartas, 2019.szept.3 

- FARESIN LEADER - Kezelési es karbantartási útmutató, 

- Holló István, Szabó Ferenc (2011), Kaposvári Egyetem; Pannon Egyetem 

Szarvasmarhatenyésztés (Digitális tankönyvtár) 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_szarvasmarha_tenyesztes/ch08

s05.ht
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ml 2019.szept.3 

- Ortutay Gyula főszerk. 1977-1982 Magyar néprajzi lexikon /. Budapest : 

Akadémiai K.,. Fejés, https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-164.html 2019.szept.3 

- Takarmánykeverő - Kiosztókocsik, Készenlét ZRT. 1397921384fp_faresinp.pdf 

https://keszenlet.hu/uploads/files/termekek/231/1397921384fp_faresinp.pdf 

2019.szept.20 

 

Az anyag elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönetünket fejezzük ki a Agroprodukt 

Zrt. dolgozóinak valamint a Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt. tulajdonosainak és 

dolgozóinak. 
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PRECIZIÓS TECHNOLÓGIA A 

SZARVASMARHA TEJTERMELÉSBEN 

Digitális távoktatási tananyag 

Feladatlap 

VP-20.2-16-2016-00001 azonosítószámú, a „Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 

működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt” keretein belül 

A Digitális kompetenciák a középfokú mezőgazdasági szakképzésben, jó 

gyakorlatok bemutatása a vidéki gazdálkodás keretében című Pilot program 
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PRECIZIÓS TECHNOLÓGIA A SZARVASMARHA TEJTERMELÉSBEN című 

digitális távoktatási tananyag célja a digitális munkarend bevezetésének 2020. március 16-tól 

való megfeleltetése, a 1002/2020.(III.14.) Korm. határozat értelmében. 

A tananyagfejlesztések során arra törekedtünk, hogy hatékony, korszerű technológiai 

ismeretek kerüljenek kidolgozásra. A cél, hogy a mezőgazdasági képzések iránt érdeklődők 

számára modern, korszerű ismereteket nyújtó digitális munkarendnek is megfelelő 

tananyagok mindenki számára elektronikus formában is elérhetővé váljanak. 

A tananyagok digitális átalakítása a digitális világra való sikeres felkészülés 

legfontosabb eleme, csak így tudjuk felkészíteni tanulóinkat a 21. század munkaerőpiaci 

elvárásaira. Az iskolák feladata, hogy minden tanulónak lehetősége legyen arra, hogy 

elsajátíthassa a jövő technológiáit, korszerű szakmai tudásra tegyen szert. 

A cél, hogy a mezőgazdasági képzések iránt érdeklődők számára modern, korszerű 

ismereteket nyújtó képzési kínálatot, igényeiknek megfelelő oktatási formát biztosítsunk. 

Ehhez szükséges a kidolgozott tananyagok digitális tananyaggá történő át/kidolgozása. 

 

A feladatlap segíti a tananyag otthoni elsajátítását, megértését, az önálló munkavégzést. 
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Feladatlap 

 

 
 

1. feladat) Csoportosítsa a tehenek takarmányozási módszereit! 

a)  ......................................................................................................................................  

b)  ......................................................................................................................................  

c)  ......................................................................................................................................  

 

2. feladat) A felsorolt előnyök után írja oda, hogy melyik takarmányozási 

módszer jellemzője! 

- A takarmányt nem terhelik a tárolási költségek:  ........................................................  

- A takarmánykiosztás jól gépesíthető:  ........................................................  

- A legtermészetszerűbb takarmányozás:  ........................................................  

 

3. feladat) Sorolja fel, hogy milyen kézi fejési módokat ismer! 

-........................................................................  

-........................................................................  

-........................................................................  
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4. feladat) A felsorolt hátrányok után írja oda, hogy melyik takarmányozási 

módszer jellemzője! 

Drága: .........................................................................................................................................  

A friss takarmányellátást sokszor lehetetlen megoldani ............................................................  

Nem természetszerű: ..................................................................................................................  

 

5. feladat) A felsorolt gépi fejési műveletek elé írja oda a megfelelő sorszámot! 

 .........  A fejőkelyhek felhelyezése .......................   ......  Gépi utófejés ............................................  

 .........  A fejőkészülék levétele .............................   ......  A tőgy tisztítása ........................................  

 .........  A bimbóvégek letörlése, fertőtlenítése ....   ......  A fejőkészülék eligazítása, 

ellenőrzése .............................................................  

 .........  Az első tejsugarak kifejése ......................   ......  Tőgytörlés és -masszázs ...........................  

 

6.  feladat) Írja le az állások hosszúságát! 

- hosszú   ..................................... - ..........................  cm,  

- középhosszú   ..................................... - .......................... cm, 

- rövid:  ..................................... - .......................... cm. 

 

7. feladat.) Mik a leggyakoribb transzponder kivitelek? 

- ................................................................................................................................ ,  

- ................................................................................................................................ , 

- ................................................................................................................................ . 
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8. feladat.) Fejezze be a mondatot! 

A szomatikus sejtszám megnövekedésekor a tej ……………………………………….. 

is nő, ebből következtethetünk a …………………………………..… betegségre.  

 

9. feladat.) Mire következtet a lépésszámláló adataiból! 

- a lépésszám megemelkedik ......................................................................................................  

- a lépésszám csökken  ...............................................................................................................   

 

10. feladat.) Sorolja fel a tehenek leggyakoribb takarmányait! 

- .  ..........................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................  

-   ..........................................................................................................................................  

 

11. feladat.) Húzza alá a helyes állítást! 

- a túlaprítás jó az állatok számára, mert könnyebben emészthető,  

- a túlaprítás rossz, mert kevésbé szívódik fel a tápanyag. 
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12. feladat.) Mi az elmúlt évek legfontosabb fejlesztése az etetőkocsikon és mire szolgál? 

A legfontosabb fejlesztés:...........................................................................................................   

Ez alkalmas arra, hogy:  .............................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................  

Ha az eredeti recept szerinti mennyiség az egyik összetevőnél 955 kg –volt a bevitt 

mennyiség  

930 kg ez feltétlenül hibát jelent-e? 

 . ............................................................................................................................................  

 

13. feladat.)A gép indítását kívülről is lehet végezni? 

.  ....................................................................................................................................................  

 

14. feladat.) Milyen kormányzási módot jelez ez a piktogram? 

.   ...........................................................................................  

 

15. feladat.) Válaszoljon a kérdésekre! 

A bemutatott példa milyen adatátvitelt használ? ........................................................................  

A kezelőknek van egyéni azonosítója?.......................................................................................  

Mi az, amit gyakran módosítunk a program beolvasása után?  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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16. feladat.) Marás közben milyen értékek között tartsuk a nyomást ? 

.  ..................................... -  .........................  bár között 

 

 

17. feladat.) Mire szolgálnak a következő gombok? 

 
 

 

18. feladat.) Milyen időközönként ajánlott az automata zsírzó használata? 

  ..............................................  óránként 

 Kell-e kézi zsírzást végezni? ..........................................................................................  

 Hogyan tisztítjuk a hűtőradiátor bordáit? ....................................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  
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Megoldások 

 

1. feladat) Csoportosítsa a tehenek takarmányozási módszereit! 

a) Hagyományos vagyis évszakhoz igazodó takarmányozás ..........................................  

b) Monodietikus (állandó) takarmányozás .....................................................................  

c) Kombinált (előző kettő vegyítése) takarmányozás ......................................................  

 

2. feladat) A felsorolt előnyök után írja oda, hogy melyik takarmányozási 

módszer jellemzője! 

A takarmányt nem terhelik a tárolási költségek: ...  Hagyományos -----------------  

A takarmánykiosztás jól gépesíthető: ....................  Monodietikus -----------------  

A legtermészetszerűbb takarmányozás: ................  Hagyományos -----------------  

 

3. feladat) Sorolja fel, hogy milyen kézi fejési módokat ismer! 

Marokfejés ........................................................................  

Húzogató fejés ..................................................................  

Húzogató fejés ..................................................................  

 

4. feladat) A felsorolt hátrányok után írja oda, hogy melyik takarmányozási 

módszer jellemzője! 

Drága: ..............................................................................  Monodietikus-------  

A friss takarmányellátást sokszor lehetetlen megoldani .  Hagyományos ------  

Nem természetszerű: .......................................................  Monodietikus-------  

 

5. feladat) A felsorolt gépi fejési műveletek elé írja oda a megfelelő sorszámot! 

4.....  A fejőkelyhek felhelyezése .......................  6 ..  Gépi utófejés ............................................  

7.....  A fejőkészülék levétele .............................  1 ..  A tőgy tisztítása ........................................  

8.....  A bimbóvégek letörlése, fertőtlenítése ....  5 ..  A fejőkészülék eligazítása, 

ellenőrzése...........................................................  

3.....  Az első tejsugarak kifejése ......................  2 ..  Tőgytörlés és -masszázs ...........................  
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6. feladat) Írja le az állások hosszúságát! 

- hosszú   250 - 300 cm,  

- középhosszú   200 - 240 cm, 

- rövid:  160 – 190 cm. 

 

7. feladat.) Mik a leggyakoribb transzponder kivitelek? 

- nyakba akasztható,  

- injektálható, 

- fülkrotáliába épített. 

 

 

8.  feladat.) Fejezze be a mondatot! 

A szomatikus sejtszám megnövekedésekor a tej elektromos vezetőképessége is nő, 

ebből következtethetünk a tőgygyulladás betegségre.  

 

 

9. feladat.) Mire következtet a lépésszámláló adataiból! 

- a lépésszám megemelkedik ivarzásra 

- a lépésszám csökken betegség 
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10. feladat.) Sorolja fel a tehenek leggyakoribb takarmányait! 

- . kukorica szilázs 

-  lucerna 

-  fűfélék 

-  szántóföldi zöldtakarmányok 

-  ipari melléktermékek 

-  abrakfélék 

-  különleges abrakok 

 

11. feladat.) Húzza alá a helyes állítást! 

- a túlaprítás jó az állatok számára, mert könnyebben emészthető,  

- a túlaprítás rossz, mert kevésbé szívódik fel a tápanyag. 

 

12. feladat.) Mi az elmúlt évek legfontosabb fejlesztése az etetőkocsikon és mire 

szolgál? 

A legfontosabb fejlesztés: a NIR szenzor  

Ez alkalmas arra, hogy: a marás során a maródob házába építve a bemenő anyag 

szárazanyagtartalmát mérje 

Ha az eredeti recept szerinti mennyiség az egyik összetevőnél 955 kg –volt a bevitt 

mennyiség  

930 kg ez feltétlenül hibát jelent-e? 

 Nem, a nagyobb szárazanyagtartalmú összetevőből kevesebb szükséges, ezt a 

NIR szenzor mérése alapján a beépített számítógép korrigálja. 
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13. feladat.)A gép indítását kívülről is lehet végezni? 

. Tilos, csak a vezetőfülkéből szabad indítani. 

 

14. feladat.) Milyen kormányzási módot jelez ez a piktogram? 

.  Oldalazás, (rák kormányzás) 

 

15. feladat.) Válaszoljon a kérdésekre! 

A bemutatott példa milyen adatátvitelt használ? Felhő alapú kommunikációt 

A kezelőknek van egyéni azonosítója? Igen, saját jelszóval tudják a számítógépet 

használni. 

Mi az, amit gyakran módosítunk a program beolvasása után?  

Az istállónkénti állatlétszámot, mivel ez gyakran változik. 

 

16. feladat.) Marás közben milyen értékek között tartsuk a nyomást ? 

.  100 - 130 bár között 
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17. feladat.) Mire szolgálnak a következő gombok? 

 
 

18. feladat.) Milyen időközönként ajánlott az automata zsírzó használata? 

 50 óránként 

 Kell-e kézi zsírzást végezni? Igen, elsősorban a marókaron. 

 Hogyan tisztítjuk a hűtőradiátor bordáit? A porlefúvató gomb segítségével. 

 

 

kihordólánc leállítása 

oldalajtó nyitása 

kihordóasztal kitolása 


