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Méz

„Apis mellifera méhek által a növényi nektárból 

vagy élő növényi részek nedvéből, illetve 

növényi nedveket szívó rovarok által az élő 

növényi részek kiválasztott anyagából gyűjtött 

természetes édes anyag, amelyet a méhek 

begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával 

átalakítanak, raktároznak, dehidrálnak, és 

lépekben érlelnek.”

(Magyar Élelmiszerkönyv) 



• Világ méztermelése 1,2 millió tonna évente

• Európai Unió produktuma 110-130 ezer tonna

• Magyarország termelése 15-20 ezer tonna/év

• Hazánkban  16 ezer méhész van

• Méhcsalád-sűrűség 10 méhcsalád/km2

• Őshonos méhfajtánk a krajnai méh 

(Apis mellifera carnica)



• Magyarországi mézfogyasztás  0,7 kg/fő/év 

(javuló tendenciát mutat)

• Méz savas kémhatású, külsőleg lehet használni

• Víztartalma 18-20%, így cukor:víz aránya 80:20

• Sötétebb mézben található több ásványi anyag

• NEM okoz minőségromlást a kristályosodás

• 40 0C-ig javasolt melegíteni



A méz összetevői



Ásványi-anyagai
Változatos ásványianyag-tartalma hozzájárul 

az esetleg hiány megszüntetéséhez

Ásványi anyagok: vas, réz, foszfor, kálium, 

nátrium, mangán, kalcium, szilícium, 

magnézium, klór, cink, kén.

Illó-és aromaanyagok

Étvágyjavítók, némelyikük fertőtlenítő, 

fájdalomcsillapító, nyugtató hatású.



Savai
Méz nemcsak édes, de savas is. A méz szerves 

savai javítják az étvágyat, az emésztést. 

Szerves savai: hangyasav, ecetsav, glukonsav, 

propionsav, piroszőlősav, foszforsav, 

citromsav, almasav, tejsav. 

Enzimjei

Pl.: invertáz, diasztáz, kataláz, 

glükozoxidáz, peroxidáz, redukáz



Vitaminok

Előfordulás mértéke erősen függ a méz 

pollentartalmától. 

Pl.: pantoténsav, aszkorbinsav, C-,B1-,B2-,B6-

vitaminok, folsav, biotin.

Aminosavak
1-1.5%-ot tesznek ki,de sokfélék

pl.: asparaginsav, glutaminsav,alanin, treonin, 

arginin,histidin, glicin, lysin, serin, valin, 

prolin, fenilalanil.



Színanyagok

Flavonoidok: flavonol és pinocembrin



Kristályosodás

• Halmazállapot-változás

• Cukrok kristályt kezdenek képezni

• Hajlamos: szőlőcukor, melezitóz

Nem hajlamos: gyümölcscukor, erlóz

• G/Víz, G-Víz/F, F/G arányok

Fajtaméz G G/Víz G-Víz/F F/G Kristályosodás

Napraforgó 34,7 2,30 0,57 1,00 gyors

Akác 29,0 1,90 0,33 1,42 lassú



Kristályosodást befolyásoló tényezők

• Tárolási hőmérséklet 

• Páratartalom

• Megfelelő edény (beoltás)

• Levegőbuborék

• Szennyeződés (por)

• Anyagszemcse (pollen, viasz-, propoliszdarab)

• Idő



Mézminősítés

• Izocukor vizsgálat szénizotóp-arány alapján

• Pollenvizsgálat az eredet igazolására

• F/G arány fajtamézre jellemző

• Szacharóz tartalom és invertáz tartalom

• Antibiotikus tartalom

• Víz mennyisége



• Ha a mézbe utólag izo-cukrot kevernek, 

amelynek szénizotóp-aránya erősen eltér a mézétől, 

különbséget hoznak létre a teljes méz szénizotóp-

aránya és a belőle kivont fehérje szénizotóp-aránya 

között, míg a hamisítatlan méznél a 

fehérjekomponens és a teljes méz izotóparánya jól 

egyezik.

• A mézbe kevert izo-cukor C-4 ciklus szerint 

fotoszintetizáló kukoricából származik, melynek 

szénizotóp aránya más, mint azon - C-3-as ciklus 

szerint fotoszintetizáló - növények szénizotóp 

aránya, melyekből a méhek a mézet előállítják. 

Mézhamisítás I.



• A méz fehérje tartalmának izotóparányát a 

hozzáadott izo-cukor nem változtatja meg, mivel az 

nem tartalmaz fehérjét. Összehasonlítva a fehérje 

frakció szénizotóp-arányát a teljes méz szénizotóp 

arányával kimutatható a hozzáadott izo-cukor 

mennyisége. 

• Első lépésként a mézből kivonjuk a fehérjét, majd 

magas hőfokon elégetjük és meghatározzuk az így 

nyert CO2 gáz szénizotóp-arányát. Ezen lépéseket 

megismételjük a teljes méz esetében is, majd az így 

kapott szénizotóp-arányt összehasonlítjuk a fehérje 

frakcióra kapott izotóparánnyal. 

Mézhamisítás II.



A mézvizsgálatok menete

• A mézvizsgálatok 

érzékszervi vizsgálatokkal 

kezdődnek.

• A legtöbb fajtamézet igen 

jellegzetes íze alapján 

tudjuk megkülönböztetni. 



Pollenvizsgálat

• Fontos vizsgálat, mivel megállapítható, hogy 

mely virágokról gyűjtötték a méhek a nektárt.

• A minta előkészítése centrifugálással történik, 

melyet mikroszkópos vizsgálat követ.

• A mikroszkópos vizsgálatok során 

megkülönböztetünk keresztes, akác, hársfa 

és egyéb polleneket. 



Víztartalom

• A legegyszerűbben hamisítható paramétere a 

méznek.

• Mérése Abbé-féle refraktométer történik. 

• Pergetéskor ellenőrizhető, hogy mely kereteket 

érdemes pergetni.

• Feldolgozásnál pedig a minőségről ad 

információt.



Fruktóz-glükóz arány (F/G) 

• A fruktóz és a glükóz a méz két fő összetevője. 

Az F/G aránya jellemző az egyes fajtamézekre. 

Ha ez az arány a szokásostól eltér, azt 

jelezheti, hogy a méz hamisított.

Szacharóz

• A szacharóz a mézben kisebb mértékben jelen 

levő cukorfajta. 

• A hamisítás kimutatható, mivel szacharóz 

jelenlétében feltételezhető cukoretetés vagy 

hozzákeverés.



Mézhamisítás problémája

• Érzékszervi szempontok alapján a hamisítás 

igen csekély mértékben szűrhető ki, tehát a 

fogyasztó kiszolgáltatott helyzetben áll.

• Ennek okán érdemesebb bizalmi kapcsolatot 

létesíteni fogyasztó és méhész között. 

• Megoldást jelenthetnek: tanúsítványok, 

egységes címke, üveg, zárszalag



Érzékszervi tulajdonságok

• A méz színét a nektár, vagy  a mézharmat határozza 
meg.

• A fehértől a feketéig mindenféle színű méz létezik.

• A hogy a méz öregszik, a színe is egyre sötétedik, 
gyengül az íze és az aromája, mivel elpárolognak 
belőle az illóanyagok.

• Ezért tanácsos a mézet nem túl hosszan tárolni, és egy 
éven belül elfogyasztani.

• Az illat a meghatározó nektár aromájától és 
minőségétől függ.



Érzékszervi tulajdonságok II.

• Az íze nagyon édes és ez is a meghatározó növény 
aromájától függ.

• A sűrűsége változik, akkor sűrű, ha rosszul tárolják.

• A méz pH-értéke savas, 4 és 6 között mozog.

• Állaga lehet szilárd, vagy folyékony, és a kettő közti 
bármilyen állapot.

• Az állaga a fajtától, a hőmérséklettől és a 
víztartalmától függ és sűrűsége az idő elteltével is 
változik: idővel kikristályosodik.



Facélia-
méz:Mézontófű-méz

Akác után virágzó növény, 
virágai aprók és lilák.

A méz színe halványbarna, 
kissé opálos. 

Magas gyümölcscukor 
tartalommal rendelkezik.



Akácméz

(Robinia-pseudoacacia)

• Hungarikum

• Színárnyalata színtelentől a világos sárgáig 
terjedhet

• Lágy, kevésbé karakteres ízű, akácvirág illatú

• Sokáig folyékony állapotban maradó

• Ajánlott emésztési zavarokra, köhögésre.



Selyemfűméz

(Asclepias syriaca)

• Hungarikum

• Világos színű, kissé matt 

• Erős illatú

• Lassan kristályosodik

• Jellegzetesen fűszeres, kissé vaníliás ízű

• Virágpor-érzékenyek számára ez az ideális 
méz, minimális virágpor tartalma miatt.



Gyalogakác

(Amorpha fruticosa)

• Színe halványbarna

• Íze kellemesen harmonikus, ugyanakkor 
jellegzetes is

• Növeli az érrendszer ellenálló képességét, 
erősíti a szívet és a szervezet 
védekezőképességét, valamint szabályozza a 
szívműködést.



Gesztenyeméz

(Catanea sativa)

• Színe borostyánsárgától sötétbarna színig terjed

• Íze jellegzetes, kesernyés

• Gesztenyevirág illatú

• Magas ásványi anyag tartalmával tűnik ki

• Kevésbé kristályosodó fajta

• Fogyasztása ajánlott vérszegénység, kimerültség, 
legyengült állapot és étvágytalanság esetén.  



Repceméz

(Brassica napus)

• Színe sárgától fehérig terjed

• Nagyon gyorsan (1-2nap) alatt, de 
egyöntetűen, kis kristályokat képezve 
kristályosodik

• Legkevésbé savas fajtaméz.



Mustárméz

(Sinapis alba)

• Világossárga színű

• Jellegzetes illatú

• Közepesen kristályosodó

• Kiválóan alkalmas magas vérnyomásra, epe- és 
májbántalmak kezelésére, emésztési 
problémákra, serkenti a haj és köröm 
növekedését és erősödését



Hársméz

(Tilia cordata)
• Színe világossárgától borostyánsárgáig

változhat

• Erősen hársfavirág illatú

• Enyhén kesernyés ízű 

• Nehezen kristályosodó fajta

• Kedvező hatású megfázás, torokgyulladás és 
köhögés esetén.  
Fogyasztása idegesség, nyugtalanság, 
álmatlanság leküzdésére is javasolt. 



Napraforgóméz

(Helianthus annuus)

• Aranysárga színű

• Kesernyés, savanykás ízű

• Magas színanyag tartalmú

• Gyorsan kristályosodik

• Erősítő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő 

hatása ismert.



Édesharmat

• Fák zsenge rügyeinek édes nedvéből, a 
leveleken található édes harmatból gyűjtik a 
méhek

• Erősen sötét színű

• Kellemes illatú

• Markáns ízű mézkülönlegesség

• Magas ásványi anyag tartalma miatt 
fogyasztása kifejezetten ajánlott.



Aranyvesszőméz

(Solidago spp.)

• Sötétebb színű

• Erős illatú, lágy ízű

• Lassan kristályosodó 

• Magas illóolaj tartalmú

• Kiváló vesetisztító, húgyúti fertőtlenítő, segíti 
az emésztést és görcsoldó hatása is van.



Málnaméz

(Rubus ideaus)
• Sötét, esetenként pirosba hajló színű

• Kristályosodásra hajlamos

• Immunerősítő, gyulladáscsökkentő, görcsoldó, 
izomlazító jótékony hatása közismert.



Selyemkóró (vaddohány) méz

Íze intenzív, fűszeres. 

Az egészen világos színű 
méz megfelelő tárolási 

körülmények között 
csupán néhány éves 

korában kristályosodik ki. 

Mivel vadnövény, biztosak 
lehetünk benne, hogy 

mentes a káros 
anyagoktól.



Levendula méz

Franciaországban ismert mézfajta, 
mert ott találhatók nagyméretű 

levendulamezők találhatók. 
Magyarországon ritkább, de azért 
itt is előfordul ez a különleges ízű 

méz. 

Jellegzetes illattal bír.



Medvehagyma méz

A kellemes aromájú, zöldes 
árnyalatú, sötét színű  

méz. 

A fűszeresen édes 
medvehagymaméz 
leginkább Baranya 

megyében, a Mecsek 
hegység területén 

jellegzetes.

Egyike a legtisztább 
fajtamézeinknek.



Ízesített, aszalványos mézek



Manuka méz

• A Manuka mézet a kizárólag Új-

Zélandon megtalálható növényből, a 

Leptospermum scopariumból gyűjtik. 

Ebből a nektárból készül a sötét színű, 

krémes méz.



Nézzük ezt meg kicsit tudományosabb 

szempontból is….







Pfund-skála

8 Víz fehér

17 Extra fehér

34 Fehér

48 Extra világos borostyán

83 Világos borostyán

114 Sötét borostyán



 Érzékszervi minősítés és Lovibond műszer 

szubjektivitásának kiderítése.

 Minolta Chromameter  CR 430® használati 

lehetőségei.

 Megfelelő háttér kiválasztása.

Lehet-e a méz színét objektíven meghatározni?



ΔE*ab=√(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2
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(A) (B) (C) (D) (E) (F)

Világos borostyán Átlátszó Sárga (világos) Barna (sötét)

(A) Vegyes virág (3) méz 2,44 3,13 1,5

(B) Akác (4) méz 3,13 2,56 3,06

(C) Narancsméz 1,56 2,25 2,81

(D) Hárs (3) méz 2,13 2,06 2,31

(E) Málnaméz 2,56 1,19 3,06

(F) Juharméz 2,25 0,94 4



Világos borostyán 1. bíráló 2. bíráló 3. bíráló Végleges

(A) Vegyes virág (3) méz 83 83 83 83

(B) Akác (4) méz 83 83 48 83

(C) Narancsméz 83 83 83 83

(D) Hárs (3) méz 83 83 83 83

(E) Málnaméz 83 83 83 83

(F) Juharméz 83 83 83 83

(A) (B) (C) (D) (E) (F)



Fehér háttér Lab* 63,15; 2,21; 2,44 Fekete háttér Lab* 38,04;1,06; -2,44

Akác (4)méz Málnaméz Narancsméz Juharméz Hárs (3)méz V. virág (3) méz

Akác (4)méz 1,57 0,51 1,99 2,35 2,56

Málnaméz 7,22 1,96 0,42 1,12 4,05

Narancsméz 2,17 5,08 2,38 2,83 2,33

Juharméz 9,43 2,23 7,28 4,44 0,97

Hárs (3)méz 11,17 5,23 9,29 4,69 4,56

V. virág (3) méz 7,2 11,81 8,3 13,88 13,11



 L*: színkategóriákat 

tükrözi

 b*/a*: sötétebb mézek 

egységesebbek

 b*/a* absz.: összhang 

a színkategóriákkal

 Δ E*: adott 

színkategóriájú mézek 

közti különbség kisebb

 L*: színkategóriák nem 

egységesek

 b*/a*: vegyes kép

 b*/a*absz.:színkategóriák 

egységesebbek

 Δ E*: kevesebbszer fordul 

elő a kisebb eltérés  az 

adott színkategóriában

Fehér háttér Fekete háttér

>

>

>

~ 



 Az érzékszervi színminősítés rendkívül szubjektív 

vizsgálat.

 A Lovibond szubjektivitással terhelt eredményeket ad.

 A Minolta Chromameter alkalmas a méz színének 

objektív minősítésére a gyakorlati kivitelezés 

finomítását követően, fehér háttér használata mellett.

 A módszerek eredményei összehasonlíthatóak.

Lehet-e a méz színét objektíven meghatározni? 



1.Beltartalmi vizsgálatok 

kiegészítője

2.Vizsgálatok ellenőrzése

3.Tételazonosítás

4.A mintaszám bővítése



Köszönöm a 
figyelmet!



Vágóállatok szállítása

https://www.youtube.com/watch?v=65Tnli1J2Vw
https://www.youtube.com/watch?v=9VFVp6pDHOc
https://www.youtube.com/watch?v=Yh8Fp72Spe4

https://www.youtube.com/watch?v=65Tnli1J2Vw
https://www.youtube.com/watch?v=9VFVp6pDHOc
https://www.youtube.com/watch?v=Yh8Fp72Spe4






Sertés közúti szállítására vonatkozó adatok



Szarvasmarha közúti szállítására vonatkozó adatok





Faji 
sajátosságok

Takarmányozás-
technológia

Tartás-
technológia

Állat-
védelem

Fiziológiai 
paraméterek

Termék-
minőség

Jogszabályi 
környezet

Állatjóllét

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  Állattenyésztés-tudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  www.mkk.szie.hu

Dr. Kovács-Weber Mária weber.maria@mkk.szie.hu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Welfare Quality® rendszer

• az állatok jóllétének mérésének lehetősége;

• visszajelzést és támogatást nyújt a 
termelőknek, elősegítve, hogy további 
piacokra léphessenek be;

• a rendszer által a termelők megbízható 
információkat tudnak szolgáltatni a 
kiskereskedőknek és a fogyasztóknak az állatok 
jólléti állapotáról, amelyekből a későbbiek 
folyamán termékük származik.

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  Állattenyésztés-tudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  www.mkk.szie.hu

Dr. Kovács-Weber Mária weber.maria@mkk.szie.hu



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Welfare Quality® és a hazai jogszabályi 
környezet

VS.

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  Állattenyésztés-tudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  www.mkk.szie.hu

Dr. Kovács-Weber Mária weber.maria@mkk.szie.hu



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baromfi állatjólléti támogatás

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  Állattenyésztés-tudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  www.mkk.szie.hu

Dr. Kovács-Weber Mária weber.maria@mkk.szie.hu

a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű 
víz biztosítása

hallisztmentes takarmány 
felhasználása

a takarmány nem kívánatos 
anyagtartalma mentességének 

biztosítása

mechanikai sérülések megelőzéséhez 
szükséges feltételek 

biztosítása/kíméletes állatmozgatás 
és szállítás biztosítása

§



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baromfi állatjólléti támogatás

Ivóvíz minőség
Állati fehérje 
mentesség

Mikotoxin
mentesség

Kíméletes 
bánásmód

§

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  Állattenyésztés-tudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  www.mkk.szie.hu

Dr. Kovács-Weber Mária weber.maria@mkk.szie.hu



–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baromfi állatjóllét

állatjóllét

§

WQS

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,  Állattenyésztés-tudományi Intézet 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.,  www.mkk.szie.hu
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Ivóvíz

3h
3h

3h

3h
3h

3h

3h

3h
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Mikotoxinok…

Számos 
mikotoxin

Változatos 
kémiai 

struktúra

Nincs 
egyedül 

eredményre 
vezető 

megoldás
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…és az ellenük való védekezés
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K: tojó takarmánykeverék (tk) + 1% kiegészítés; 1F: fokhagyma csoport: tojó tk + 0,3 g/kg fokhagymaolaj; 2F: fokhagyma 

csoport: tojó tk + 0,6 g/kg fokhagymaolaj; T: tojó tk + 5 mg/kg  T-2 toxin + 1% kiegészítés; TF: tojó tk + 5 mg/kg T-2 toxin + 0,3 

g/kg fokhagymaolaj
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az

állatok

jólléte

gazdasági érdek
erkölcsi felelősség

környezeti feltételek
tudományos  
eredmények

tenyésztés, tartásmód, gondozás, 
ápolás, takarmányozás
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Összegzés

• Az állatvédelmi feladatok és állatjóllétet biztosító 
tevékenységek az állattartás minden területén jelentős 
fejlesztéseket igényelnek.

• A tartástechnológiák állatjóléti, gazdaságossági és 
környezetvédelmi együttes értékelése elkerülhetetlen mind 
a gazdálkodók, mind a jogszabályalkotók számára.

• Számos terhelést (állatét és emberét egyaránt) csökkentő 
technikai megoldás áll rendelkezésre, de:

– Bizonyos mértékű terhelés nem kerülhető el.

– számos technika beépítése és/vagy alkalmazása nem 
műszaki, hanem gazdaságossági kérdés.
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Jogszabályi és technológiai szempontból 
egyaránt fontos a

vizsgálatokon és megalapozott értékeléseken 
nyugvó véleményalkotás.
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állatjóllét

§
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
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E-vitamin adagolásának hatása 

baromfifélék egészségére és 

termelésére

Szent István Egyetem

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Gödöllő



I. A témaválasztás indoklása

magyar libatartási hagyományok

lúdtartás és -tenyésztés a mai napig fontos 

szerepet tölt be országunk mezőgazdaságában

a termelés egyre intenzívebbé vált, az 

előállított termékek között azonban továbbra 

is a libamáj, a -toll és a -hús a legértékesebb

családi gazdaság, lúdtartás

alacsony ráfordítás, biztos jövedelem
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II. Célkitűzések

E+Se- és C-vitamin antioxidánsok várhatóan 
előnyös hatásainak bemutatása: 

az állatok antioxidáns státuszára és a glutation redox 
rendszer állapotára

az állatok regenerálódó képességére, tollasodásra, a toll 
mennyiségére

 termelési paraméterekre, az állatok testtömeg-
gyarapodására, takarmányfogyasztására és -értékesítésére

egyes vágóhídi, vágási paraméterekre, néhány kiemelt 
húsminőségi tényezőre
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III. Anyag és módszer 1.

Családi gazdaság; Békés megye, Békés 

városától 17 km-re

58 darab Anabest G hibrid lúd (70. életnapon)

Mélyalom

Takarmányozás: hagyományos módon; lúdtáp, 

lucernaszéna, gabonamagvak, 

• Ivóvíz: tépéseket követő 2 hétben csak nappal

4 csoport (véletlenszerűen)
4



III. Anyag és módszer 2.

 K csoport: kontroll, Ø vitaminkiegészítés (n=14)

 C csoport: C-vitamin kiegészítés az ivóvízben feloldva (n=14)

 E csoport: E-vitamin+Se kiegészítés az ivóvízben feloldva (n=16)

 EC csoport: E+Se+C-vitamin kiegészítés az ivóvízben feloldva 
(n=14)

 E-vitamin + Se kiegészítés: Vitasol E® (Vitafort Zrt., Dabas) 
 az állatok ivóvizébe adagolva, a gyártó által ajánlott mennyiségben (10 

ml/ 100 db növendék liba)

 C-vitamin kiegészítés: L-aszkorbinsav (Reanal®) 
 0,5 mg/állat/nap dózisban
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III. Anyag és módszer 3.

Kísérleti időszak (2009. október 22. – 2010. március 7.) 

• 3 tépés: 

– csoportonként 5-5 állat testtömege 

– csoportok által külön-külön adott toll mennyiségét. 

Időszakonként:

az állatok takarmányfogyasztását (csoportonként) + takarmányértékesítést. A kísérlet során 3 

tépésre került sor;

A tépések után két héttel, az antioxidáns adagolás befejeztével vérmintát vettem csoportonként 5-

5 állatból.

A kísérlet befejeztével, a vágás alkalmával minden csoportból 5-5 állat került exterminálásra, 

melyekből post mortem és máj- és izommintát vettem.

A vágást követően mértem az állatok testtömegét (kopasztás előtt és után), bratfertig-, grillfertig 

tömegét, májtömegét, hasűri zsírjának tömegét és az értékes húsrészek tömegét. Emellett 

mértem a mell és a comb pH-ját a vágást követő 45. percben, valamint a mell, a comb és a 

máj színét a pH méréssel egy időben.

A laboratóriumi vizsgálatok alkalmával a vérplazmában, a vörösvérsejt (vvs.) hemolizátumban és 

a májhomogenizátumban mértem a redukált glutation (GSH) koncentrációt, a glutation-

peroxidáz (GSHPx) aktivitást, a fehérje koncentrációt és a malondialdehid (MDA) tartalmat.6



IV. Eredmények 1. 

 A termelési paraméterek (testtömeg-gyarapodás)

 tekintetében elmondható, hogy ad libitum takarmányozás 
esetén annak tartama alatt antioxidánsok adagolása –
legyen az C-vitamin vagy E-vitamin+szelén, illetve azok 
kombinációja – jótékonyan hat az állatok testtömeg-
gyarapodására.

 A csoportok közötti különbség lényegesen lecsökken, 
amennyiben korlátozott takarmányozásra váltunk.

 Azonban a kísérleti eredmények alapján a C és E 
csoportok esetében fennmaradó kb. ¼ kg többlet (C: 0,25 
kg; E: 0,31 kg; EC: 0,1 kg) egy nagyobb állományra, vagy 
esetleg egy telep éves vágóállat-kibocsátására vetítve igen 
jelentékeny többlet-hasznot eredményezhet.
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IV. Eredmények 2.

Tolltermelés

• A kísérleti időszak alatt (2009. augusztus 11. – 2010. március 7.) 3 tépésre került 
sor. A tépett toll mennyiségét csoportonként mértem, majd ezt osztottam vissza az 
egyedek szintjére, így csoporton belül egy egyedenkénti átlagos termelés 
számításat tudok bemutatni.

• Az első 1. tépés alkalmával nem volt különbség az egyes csoportok között, 
vélhetően a tépett toll mennyiségének csekély volta miatt.

• A második és harmadik 2. és 3. tépés tollhozamát a 7. ábra mutatja. Szembetűnő, 
hogy a 2. és 3. tépés alkalmával is a C csoport eredménye a legjobb, azonban az is 
kiemelendő, hogy az antioxidánsok adott dózisban történő együttes alkalmazása 
visszavetette a tolltermelést.

 A tolltermelési eredmények tekintetében arra lehet következtetni, hogy a C-vitamin 
adagolás hatott a kezelések közül a leginkább pozitívan az állatok tolltermelésére. 
Ugyan nem objektív paraméter, azonban a hosszú évek tapasztalata segítségével a 
telepi megfigyelések alapján az is elmondható, hogy az újratollasodás és a 
regeneráció is intenzívebb volt ezen csoportban. Feltehetően az alkalmazott dózis 
immár prooxidáns hatása eredményezte, hogy az antioxidánsok (C-vitamin és E-
vitamin+szelén) együttes alkalmazása már nem jótékonyan hatott ebben a dózisban 
a tolltermelésre, hanem visszavetette azt.
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IV. Eredmények 3.

Vágás

 élő- és vágott testtömegét, bratfertig és grillfertig tömegét, az értékes húsrészek (mell és comb) tömegét, színét és pH-ját a vágást 
követő 45. percben, a hasűri zsír tömegét, valamint a máj tömegét és színét. Kiszámoltam a relatív májtömeget, továbbá az értékes 
húsrészek arányát.

 A 11. táblázatban összesítve ábrázoltam az élőtömeg, a vágott tömeg, a bratfertig és a grillfertig tömeg átlag- és szórás értékeit az 
egyes csoportokra vonatkozóan. Mind a négy paraméter esetében a K és az EC, valamint a C és az EC csoportok között van 
statisztikailag igazolható különbség (a-b: P<0,05). Az EC csoport értékei mind a négy esetben szignifikánsan kisebbek a K és C csoport 
értékeinél.

 Az élőtömeg, a vágott tömeg, illetve a bratfertig tömeg tekintetében a C-csoport egyedei hozták a legjobb eredményt, azonban meglepő 
módon a grillfertig tömeg esetében a kontroll csoport eredménye a jobb.

 Az élőtömeg, a vágott tömeg és a bratfertig tömeg tekintetében – a tolltermeléshez hasonlóan a C-vitamin kiegészítésben részesült 
csoport teljesített a legjobban, míg a grillfertig tömeg esetében a várakozással ellentétben a kontroll csoport átlagértéke lett a legjobb.

 A hasűri zsír tekintetében is a C-vitamin adagolás okozta a legmagasabb szintű abdominális zsírbeépülést, míg a mindhárom 
antioxidánst megkapott egyedek építették be a legkevesebbet.

 A májtömeg a kontroll csoportban és a C-vitamin kiegészítésben részesült állatok esetében szinte megegyezett, mindhárom antioxidáns 
kiegészítést kapott állatok viszont ettől valamivel alacsonyabb májtömeg értékeket mutattak, azonban E-vitamin és szelén adagolás 
hatására magasabb májtömeget értünk el.

 A relatív májtömeg kiszámítását követően látható, hogy a kontroll, a C-vitaminos, illetve a kombinált kezelésben részesült csoportokban 
hasonlóan alakultak az eredmények, míg az E-vitaminos ismét kiemelkedik.

 Az értékes húsrészek mennyisége minden csoportban megegyezett, kivéve a kombinált kezelésben részesült csoportot, ahol 
szignifikánsan alacsonyabb értékeket mértünk. Azonban amennyiben az értékes húsrészek arányát tekintjük – az egyes 
tömegmérésekhez viszonyítva (élőtömeg, vágott tömeg, bratfertig, grillfertig), akkor ezen csoport hátránya „eltűnik”.

 A fogyasztói megítélésben oly lényeges szín paraméterében is jelentékeny eltéréseket tapasztaltunk a comb színében. A C-vitamin 
kiegészítés sötétebb és pirosabb hússzínt eredményezett a többi csoporthoz viszonyítva, és ez a különbség vizuálisan is szembetűnő, 
’nagy’. A mell húsának esetében nem lehetett ekkora különbséget detektálni, csupán ’alig észrevehető’, vagy ’észrevehető’ volt az 
eltérés vizuális érzékelhetőség szempontjából.

 A hús színét befolyásolják a hem pigmentek (mioglobin, hemoglobin, citokróm). A szabadgyök képződés szempontjából kiemelt 
fontosságú a hemoglobin, illetve az oximioglobin jelenléte. A hemoglobinból, illetve az oximioglobinból felszabaduló vas különösen 
aszkorbinsav jelenlétében prooxidánsként viselkedhet, azaz szabadgyök képződést indíthat el (Ahn és Kim, 1998).
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IV. Eredmények 4.

 A különböző vizsgálatra került szövetek esetében megállapítható, hogy a kísérlet során 
alkalmazott antioxidáns hatású vegyületek ivóvízben történő adagolása hatást gyakorolt a 
madarak antioxidáns védelmi rendszerére, ezen belül az általam vizsgált glutation redox 
rendszerre, melynek következtében a szervezetükben zajló lipid peroxidációs folyamatok 
intenzitása is változott.

 A vvs. hemolizátum esetében az E-vitamin adagolása szignifikáns mértékben fokozta a 
glutation-peroxidáz aktivitását a kontroll csoporthoz képest és ezzel párhuzamosan – bár 
statisztikailag nem igazolható mértékben – a redukált glutation koncentrációja is 
magasabb volt, mint a kontroll a 4. mintavétel alkalmával. Mindezek a változások azt 
eredményezték, hogy a lipid peroxidációs folyamatok intenzitását jelző malondialdehid 
koncentráció kedvezőbb (alacsonyabb) értéket mutatott, mint a kontroll csoportban mért 
érték.

 A májszövet esetében is az E-vitamin kiegészítés hatására – különösen, ha az C-vitamin 
adagolásával is társult – tapasztaltam a kontroll csoportétól jelentős mértékben 
alacsonyabb értéket a malondialdehid koncentrációban.

 A biokémai minták vizsgálatakor kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 
kísérlet során a madarak ivóvizében oldott aszkorbinsav az alkalmazott dózisban nem 
idézett elő prooxidáns hatást, – illetve az esetleges ilyen irányú hatást a biológiai 
antioxidáns védelmi rendszer hatékonyan gátolta – melyre mindhárom vizsgált szövet 
esetében a kontroll csoport értékét nem meghaladó malondialdehid koncentráció utal.
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Célkitűzések

• az E-vitamin kiegészítés hatásának felmérése

• a növendék pulykák testtömeg-gyarapodására,

• technológiai paraméterekre,

• egyes húsminőségi paraméterekre.

• felmérjük a pulykahús fogyasztásával 

kapcsolatos fogyasztói igényeket.



Irodalmi áttekintés I.

Pulyka

• 16. század – Európa

• jelentősége folyamatosan nő

• A világ pulykahús termelése 5,1 millió tonna (7%)

• Magyarország termelése 78-108 ezer tonna (28%) 

• Fontos része a kiegyensúlyozott táplálkozásnak

• Nagy fehérje-, kedvező zsír- és koleszterin-
tartalom



Irodalmi áttekintés II.

E-vitamin

• Zsíroldékony

• csak növényekben képződik

• Antioxidáns hatás:

– semlegesíti a normál és kóros körülmények között 

keletkező szabad gyököket

• Hiánya:

– állatokban oxidatív stresszként is értelmezhető >>> 

biológiai membránok károsodnak



Anyag és módszer I.

• Kísérleti állatok: B.U.T. T9

• E-vitamin + szelén kiegészítés ivóvízbe
• Esvex Oral Solutio® 1ml/L koncentrációban.

• I. kísérlet: (n=4000)

• készítmény adagolása az utónevelés során 

• II. kísérlet: (n=300)

• készítmény adagolása az elő- és az utónevelés során  



Anyag és módszer II.

• Termelés alatt mért paraméterek:

– testtömeg-gyarapodás,

– elhullás mértéke.

• Vágás: 18 hetes életkorban

• Vágóhídi mintavételek és mért paraméterek:

– mellizom (n=30)

– pH: vágást követő 45. percben (pH1) és 24. órában 
(pH24) (pHSTAR)

– Szín: L*a*b* színrendszer (Minolta Chromameter 410)

– Csepegési veszteség (Honikel, 1987)



Eredmények I.

Elhullás mértéke

Kiesés 

%

I. kísérlet kontroll 11,82

E-vitamin+szelén 7,73

II. kísérlet kontroll 11,61

E-vitamin+szelén 7,10

A kiegészítés hatására a szükséges állategészségügyi 

kezelések csökkentek.



Eredmények II.

Testtömeg-gyarapodás

Mindkét kísérlet végére 

többlet testtömeg-

gyarapodás realizálódott

a kísérleti csoportban.

I. kísérlet: 0,69 kg/egyed

II. kísérlet: 0,76 kg/egyed
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Eredmények III.

Mellizom pH-értéke

a vágást követő 45. percben és a 24 órás előhűtést követően

Kontroll E-vitamin+ 

szelén

mellizom mellizom

1. kísérlet pH1 6,35 ± 0,25 6,42 ± 0,18 

pH24 5,83 ± 0,12 5,88 ± 0,11 

2.kísérlet pH1 6,14 ± 0,50 6,03 ± 0,28 

pH24 5,84 ± 0,17 5,79 ± 0,15 



Eredmények IV.

Mellhús színe

L* a* b* színrendszerben a vágást követő 24. 

órában  a hús friss metszésfelületén mértük.

Az I. kísérletben az E-vitamin kiegészítés  hatására 

mell hús sárga színárnyalata (b*) szignifikáns 

mértékben mélyült.

A II. kísérletben a mellizom pirossága (a*)

mérsékelten magasabb volt.

Mellizom

kontroll E-vitamin+ szelén

1. kísérlet L* 57,68±2,76 57,53±2,51 

a* 17,47±1,25 17,16±1,38 

b* 7,94±0,82 8,83**±1,32 

2. kísérlet

•= P 0,05;  ** = P0,01

L* 44,56±2,50 44,22±2,05 

a* 15,26±0,85 15,79*±1,06 

b* 5,70±0,77 5,72±0,77 



Eredmények IV.
A hús színének fogyasztói megítélése

A ΔE*KE érték alapján: ΔE*ab=√(ΔL*)2+(Δa*)2+(Δb*)2

Az I. kísérletben

A ΔE*ab érték az alig      

észrevehető (0,95)          

kategóriába esett. 

A II. kísérletben

A ΔE*ab érték  szintén az 

alig észrevehető (0,63) 

kategóriába esett.

A vizuális érzékelés és a ΔE*ab 

színkülönbség kapcsolata (Lukács, 1982)

ΔE*ab Szemmel 

érzékelhető 

eltérés

ΔE*ab ≤ 0,5 Nem érzékelhető 

0,5<ΔE*ab ≤ 1,5 Alig észrevehető

1,5<ΔE*ab ≤ 3,0 Észrevehető

3,0<ΔE*ab ≤ 6,0 Jól látható

6,0<ΔE*ab Nagy



Eredmények V.

Csepegési veszteség

Az E-vitamin + szelén kiegészítésben részesült 

csoportok esetében alacsonyabb volt.

Csepegési veszteség
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%



• különbség a kontroll és kísérleti csoport között: 

– I. kísérletben:  17,44 %

– II. kísérletben: 11,28 %

• 100 állatra vetítve:

– I. kísérletben: 47,43 kg

– II. kísérletben: 30,68 kg mellhúst jelent. 

Csepegési veszteség 



Kérdőíves felmérés eredménye I.
Pulykahús fogyasztás I.

– Oka: 

• egészségesség (52%),

• íz (11%), 

• sokoldalú elkészíthetőség (12%)

– Gyakorisága:

• 53%  havonta, 

• 27%  kéthetente,

• 17%  hetente, 

• senki sem fogyaszt napi gyakorisággal vagy naponta 

többször pulykahúst



Kérdőíves felmérés eredménye II.

– Ár fogyasztói megítélése: 

• 73 % elfogadható, 

• 20 % drága, 

• 4 % olcsó,

• 4 % megfizethetetlen 0
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Elfogadható                   Drága

Olcsó Megfizethetetlen

Pulykahús fogyasztás II.



Kérdőíves felmérés eredményei II.

Pulykahús külső megjelenését meghatározó 
tulajdonságok rangsora

Majdnem minden második megkérdezett fogyasztó a 
hús színét tartja a hús küllemi tulajdonságai közül a 
legfontosabbnak.

Szempont/ Helyezés 1. 2. 3.

Állag 13% 16% 45%

Szag 25% 36% 16%

Szín 44% 27% 11%



Kérdőíves felmérés eredményei III. 

A fogyasztók választása különböző 

feldolgozottságú pulykahús termékek között
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termékek

95%

5%

Hazai

Külföldi

A fogyasztók választása különböző származású 

pulykahús termékek között



Következtetések I.

• Az E-vitamin + szelén kiegészítés hatására
bekövetkezett csökkent mértékű elhullás, továbbá a
többlet testtömeg-gyarapodás a termelő számára több
hasznot eredményezett, mint amekkora költséget a
készítmény beszerzése jelentett;

• A hús színében szemmel alig érzékelhető pozitív
változások történtek, azonban ezek igen csekély
mértékűek voltak;

• Csepegési veszteségből adódó „kárt” a vágóhíd
kapacitásai alapján számítva az E-vitamin + szelén
kiegészítés jelentősen csökkentette.



Következtetések II.

• A fogyasztók kedvelik a pulykahúst, egészséges

volta miatt a fogyasztás növekedése várható.

• Pozitívan tapasztaltuk, hogy legszívesebben friss

pulykahúst vásárolnak >>> hazai termelők

előnyüket a külföldi versenytársaikkal szemben

meg tudják őrizni.

• A pulykahús választás során a legfontosabb

szempont a szín >>> E-vitamin adagolás

pozitívan hat a hússzínre.



Köszönöm a figyelmet!



Gyógynövények takarmánycélú 

felhasználása



Fitobiotikumok

Gyógy- és fűszernövények azon anyagai, amelyek 

kedvező hatást gyakorolnak az állatok termelésére



Fitobiotikumok

Növényi olajok
Esszenciális olajok

Vízgőz-desztilláció

Növényi kivonatok
Éterikus olajok

Szerves oldószerrel extrahálva

Hatóanyag összetétel

hatóanyagtartalom

Herba

Friss v. szárított növényi 

részek



Emésztő enzimek stimulálása
Immunstimuláns hatás

Antibakteriális, bakteriosztatikus hatás

Vírusellenes hatásCoccidiosztatikus hatás

Gyulladásgátló

Antioxidáns

Leggyakoribb hatások

Legyakoribb hatóanyagok

Alkaloidok Flavonoidok
Glikozidok

Szaponinok

Fenolos vegyületek
Terpének

Keserű anyagok



Emésztésserkentő hatás

Nyál

Gyomornedv

Epe

Emésztő enzimek
Emésztés 

Zsírok  és zsírban oldódó 

vitaminok felszívódása

Takarmányfelvétel

Gyarapodás



Ánizs – Pimpinella anisum



Görögszéna – Trigonella foenum-graecum



Menta – Mentha piperita



Antimikrobiális hatás

Salmonella

Eimeria

E. coli

Bifidobaktériumok

Lactobacillusok



Vérzőmák – Sanguinaria canadiensis



Kurkuma – Curcuma longa



Csűdfű –Astragalus membranaceus



Oregánó – Oregano vulgare



Kakukkfű – Thymus vulgaris



Természetes antioxidánsok
Flavonoidok

Pástétomok tartósítása

Hús oxidatív stabilitása

takarmánnyal vs. post mortem

Vágás

Glikolízis, oxidáció

Savanyodás, gyökképződés

Fehérjedenaturáció

Megnőtt fénytörés

Sápadt szín

Sejtek vízvesztése

Csepegési veszteség

flavonoidok



Fahéj – Cinnamonium verum



Rozmaring – Rosmarinus officinalis



Zsálya – Salvia officinalis



Gyulladásgátló hatás

Visszaszorítják a prosztaglandinok metabolizmusát

Flavonoidok, terpének

Immunstimuláns hatás
Flavonoidok

Serkenti a makrofágok és limfociták aktivitását

Stimulálják a fagocitózist

Serkentik az interferon szintézist



Kömény – Carum carvi



Paprika – Capsicum annuum



Májvédő hatás

Segíti a máj működését

segíti a toxinok májkárosító hatását gátolják



Kőtörő fű - Phyllanthus niruri 



Mezei katáng - Cichorium intybus



Természetes hozamfokozó hatás
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Indító fázis Nevelő fázis Teljes

Takarmányértékesítés (kg/kg)

Rozmaring, fokhagyma (Erdélyi et al., 2006)

➢Tömeggyarapodás javítása

➢Takarmányértékesítés javítása



Természetes hozamfokozó hatás
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költségeChatterjee et al., 2004

Hízósertés termelési 

paramétereinek változása 

GutMotil™ használata esetén

Kereskedelmi forgalomban

➢Keverékek

➢Pl: Ánizs, bazsalikom, kömény, fokhagyma, kakukkfű, 

fahéj (Lohmann)



Természetes hozamfokozó hatás

Növényi kivonat keverék
➢Az egészségi állapot javulása

➢Borjak gyarapodása nő

➢A hizlalás gazdaságossága javul

Tejpótló tápszer

Termelési mutatók Kontroll Növényi kivonat

Carcass (kg) 128,9 130,7

Tak.értékesítés (kg/kg) 1,74 1,72

Költség/borjú (USD) 3,82 1,31

Költség/carcass (UScent/kg) 2,9 1,1



Fitobiotikumok elterjedésének korlátai

Változó összetétel

Kakukkfű esszenciális olaj minták

összetevők 1 2 3 4 5

b-micén 0,3 0,4 0,7 0,36 1,5

d-terpinén 24,7 28,9 2,2 26,7 9,8

Paracimol 18,8 23,7 5,3 23,3 19,4

Linalol nyomokban nyomokban 4,8 - 2,5

Terpinén-4-ol nyomokban 0,20 8,0 0,16 1,5

Timol 52,9 40,6 7,5 45,6 52,4

Karvakrol nyomokban 0,7 1,5 0,5 2,8

Recoquilla, 2007



Fitobiotikumok elterjedésének korlátai

Kölcsönhatás

➢Egymással

➢Másodlagos összetevőkkel

Nyers terpénvázas vegyületek vs. ultratisztított terpénvázas vegyületek 

Antibakteriális 

hatás



Fitobiotikumok elterjedésének korlátai

Általános elterjedés feltételei

–a kivonatok , olajok pontos összetételének meghatározása

–toxikológiai elemzések

–technikai és állattenyésztési hatékonyság vizsgálata

–szermaradványok kimutatása a takarmányban és az állati 

termékekben



Köszönöm a figyelmet!



Gyakorlati boncolási 
ismeretek

Képes összefoglaló az elsajátított ismeretekről

















Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!



A sertés és szarvasmarha 
telepek szervezési 

sajátosságainak felhasználása az 
állatok egészségvédelmének 

érdekében
Dr. Kovács Alfréd Pál (egyetemi docens)

Németh Tibor (egyetemi hallgató)

Rácz Sándor (egyetemi hallgató)



Miért Fontos jól megszervezni a telepeket?
A munkaszervezés feladata a technológiai elemek, munkafolyamatok
ökonómiailag célszerű sorrendjének kialakítása, a munkaerő és a 
munkaeszközök jó kihasználásának elősegítése a gazdaságos termelés 
céljából. Különös figyelmet kell fordítani a technológiai folyamatok emberi
tényezőinek vizsgálatára. A munkaszervezésben olyan ösztönzési, 
érdekeltségi formákat kell alkalmazni, amely a termelés növelésére, a 
technológiai előírások megtartására is ösztönöznek. Különös jelentősége
van a helyes munkaszervezésnek ipari rendszerű viszonyok között. A 
nagyarányú gépesítés, bár csökkenti a munkaerő szükségletet, egyben 
nagyobb igényt támaszt a dolgozók képzettségével szemben. Jóllehet a 
munkaszervezés a termelés gazdaságossá tételére, a munkaerő hatékony
kihasználására irányul, számításba kell venni a dolgozók szociális igényeit is. 
Annak ellenére, hogy ezek közvetlen hatásaikban a termelési költségeket
növelik, a munkaerő megszerzése és megtartása végett nélkülözhetetlenek.



A szervezést meghatározó tényezők
• Takarmány minősége

• Beszerzések gyakorisága

• Összetevők minősége

• Állatállomány

• Létszám

• Genetikai potenciál

• egyöntetűség

• Eszközök

• Mennyisége

• Teljesített üzemórák

• Munkaerő sajátosságai
• Kvalifikáltság
• Falu, város közelség
• Dolgozók kor és nem szerinti 

megoszlása

• Infrastruktúra sajátosságai
• Épületek
• Műutak állapota
• Közüzemi ellátottság (víz, gáz, 

villany, internet!)



A sertés telepek típusai
Méret szerint:

• Kisüzemek (<100 koca)

• Közepes üzemek (100-500)

• Nagy üzemek (500<)

Szaporítás módja szerint:

• Idényszerű

• Folyamatos

Fázisok szerint

• 1 fázisú, 
• ha minden egy telephelyen történik 

• 2 fázisú, 
• ha szaporítás, malacnevelés egy telephely 

• ha hízlalás másik telephely 

• 3 fázisú 
• ha szaporítás egy telephely / korai 

választás / 

• ha malacnevelés második telephely / 
nursery

• ha hízlalás harmadik telephely 





Épületek/Épületrészek
• Kocaszállás

• Fiaztató

• Hizlalda
• Kis batéria

• Nagy batéria

• Elkülönítő (beteg, sérült állat)
• Hullatároló

• Szociális épületek
• Irodák

• Öltözők (fekete-fehér)

• Labor
• Kanszállás





Kocaszállás munkafolyamatai
• Ivarzás megfigyelés
• Állapot felmérés

• Betegségek, sérülések
• Folyamatos takarítás (kezelő utak)
• Betelepítések előtti fertőtlenítés

• Termékenyítés
• Elkülönített épületrészben

• Trágya eltávolítása
• Almozási munkák
• Takarmányozás, Itatás

Fiaztató
• Fertőtlenítés!
• Mikroklíma folyamatos ellenőrzése
• Fog lecsípése, farok kurtítás, herélés
• Takarmányozás, itatás
• Almozás

• Dajkásítás
• Fialás felügyelete
• Folyamatos megfigyelés/berendezések 

ellenőrzése
• Kötelező oltási műveletek

Elkülönítő
• Oltások
• Megfigyelések
• Takarítás

• Etetés
• Itatás





Hizlalda
• Kis batéria- nagy batéria

• Falkásítás

• Általános munkák az állatok telepről való kikerüléséig

Kanszállás
• Hajtatás
• Általános munkák

A termelésben közvetlenül részt nem vevő épületek
• Hullatároló
• Szociális épületek
• Labor









Munkafolyamatok ütemezése
• Épületek éves rotációja

• Éves tervek készítése

• Kocák ritmusideje
• 2 heti munka tervezése

Csütörtök Péntek Szombat vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Választás Takarítás Takarítás Termékenyítés Termékenyítés Választás Takarítás Takarítás

Fő 
időpont

Fő 
időpont

A munkakedv miatt 
az ilyen munkákat 
célszerű ide időzíteni

Fő időpontok, itt még nem 
veszteséges

Megfontolandó, 
érdemes-e

Fő 
időpont

Fő időpont

Szállítások Az ivarzók figyelése, 
válogatása

Szállítások

Lehetséges heti munka terv



A telepek emberi oldala



Dolgozókkal beszélt nyelv
• Hogyan szólítsuk meg a dolgozót

• Hogyan hívjuk fel a dolgozók figyelmét az esteleges hibáikra?

• A gyógyszerek és egyéb kiegészítők köznapi elnevezését érdemes 
használni (pl.: bogyós disznó táp)

• Milyen titoktartási szabályok vannak?

• Mennyire kerülhetünk közel hozzájuk, hogy az még ne menjen a munka 
rovására?

• A napi munkák megbeszélése
• Fontos a jó időzítés (pl.: reggelinél)

• Legyen nyoma a megbeszélteknek (pl.: kezelések vezetése)



A dolgozók ösztönzése

• Legtisztább: a pénzügyi ösztönzés (ha szakmailag kimutathatóan 
jobban dolgozik többet kap, vagy éppen ellenkezőleg)

• szóbeli ösztönzés (nem mindenkinél hatásos!)

• Dicséret, fenyítés módja (jó ha egymás mellett működik, 

• fontos a jó dolgozói légkör kialakítása (könnyebb eredményeket elérni 
velük)

• Jutalmak kiosztása (pálinka, bor egyéb állati termékek)



Dolgozói igény 

• A műszakon belül a dolgozói összeférhetetlenség (pl.: ajánlatokat tesznek), 
ezért külön műszakba kérik magukat

• Fiatal dolgozó szombaton járhat iskolába?

• Az otthon hasonló állattal rendelkezőket fel vegyék-e?

• A betanítások kérdése, vállalja a telep, vagy csak szakképzetteket vegyen 
fel?

• Szükséges állandó váltós munkakört kialakítani?

• Két gondozó (férj, feleség) egy műszakba kéri magát

• Előforduló probléma lehet, hogy az egy műszakban dolgozó családtagok, 
bántalmazhatják egymást



Dolgozói igény
• Fiaztatóba jó ha női dolgozót helyezünk

• A személyi higiénia kiemelt fontosságú

• A más munkatípusokból érkezőket megfelelő helyre kell beosztani (favágó 
ne fiaztasson)

• Az állatok szaga beivódik a ruházatba és a bőrbe (otthoni problémák)

• Hajléktalan munkaerő (koszt és kvártély fizetségként)

• Dolgozói lopások gyakoribbak (takarmány, malac)

• Női dolgozói érzékenység



Kapcsolattartás a beszállítókkal
Állat szállítók

Takarmány beszállítók

Berendezéseket, gépeket forgalmazók

Kampánymunkákhoz esetleges brigádok



Felsőbb vezetéssel való kommunikáció
• Hajlamosabbak a profit érdekében az állatok és a dolgozók kárára 

dönteni (túlzsúfoltság)

• Kompromisszum késznek kell lenni
• Ennek megfelelően, még a megbeszélés előtt meg kell határozni az elérhető 

maximumot és a minimumot

• Csak erős indokkal szabad kérni olyat, ami pénzbe kerül

• Fontos a megütött hangnem

• Higgadtság

•Nem szabad követelőzni!



A tejhasznú tehenészeti telepek szervezése

1.



Munka területek

• Fejési munka

• Borjú gondozási munka

• Takarmánykiosztás-almozás

• Válogatások-átcsoportosítások

• Elletői munka

• Üsző nevelői munka

• Termékenyítési munka



Fejési munka

Általában napi kétszeri fejés van: így egy reggeli és egy délutáni csúcs lesz

• Miért érdemes e köré szervezni a telepi munkákat?

• az embereket egyszerre lehet szállítani (ha van rá pénzügyi lehetőség)

• az állatok megszoknak egy rendszert

• ha probléma van könnyebb embereket átcsoportosítani

• az almozási és takarmányozási munkák ideális ideje, mert az egyes 
csoportokat fejik, így nem zavarják a munkát

• az állatok válogatása és vizsgálata ilyenkor a legegyszerűbb

• A fejőház nagyságától függ a fejősök létszáma (1, 2 vagy több)

• Fontos a fejősök személyi higiéniája és a lelkiismeretessége (első sugarak 
kifejése, betegségek észrevétele)



2.

3.

4. 5.



Borjú gondozás
• Borjak etetési idejét érdemes a fejési időponthoz igazítani

• Ha éppen nincs és nem is várható ellés, az elletőben dolgozó be tud segíteni a borjú 
gondozó munkájába

• napközben az almozási feladatokat lehet ellátni

• Az elvégzendő munka mennyisége és ideje a borjak számától és a elszállítási sűrűségtől 
függ

Takarmánykiosztás-almozás
• állategészségügyi okokból érdemes a fejés idejéhez igazítani
• ha szakszerűen van elvégezve a takarmányozás a telepi problémák jelentős része 

elkerülhető
• az almozást is érdemes a fejéshez igazítani, mert az állatok így nem zavarnak

Válogatások-átcsoportosítások
• a fejőállásból gyorsabban ki lehet válogatni  a kívánt egyedeket
• fejéskor a felhajtós is be tud segíteni a munkába
• az ivarzó egyedeket fejéskor egyszerűbb kiválogatni és elkülöníteni
• A szükséges állatorvosi kezeléseket lehet időzíteni



6. 7.

8.

2

9. 10.



11. 12.

13. 14.



Az üszőnevelési munkák

• nem igényel többlet emberi erőforrást

• a dolgozói létszámot nagyban befolyásolja, áll-
e rendelkezésre legelő terület

• a csoportosítások is befolyásolják (hogyan 
alakítják ki őket)
• szűz üszők-termékenyített üszők

• Korcsoportok képzése

• fontos az ivarzók figyelése!

• fontos a termékenyítés!

• munkaszervezési oldalról a kihajtás és a 
behajtás a csúcs-ilyenkor érdemes a 
válogatásokat és az egyéb kezelési munkákat 
elvégezni

• ha nincs legelő, vagy a korcsoportokat nem 
legeltetik, vagy a legelő hozama nem 
megfelelő akkor kell takarmánykiosztás is

• a meglévő istállók almozási munkái, 
kitrágyázási munkái

• Szállítási feladatok (pl.:karanténok 
fenntartása)

Ha van külön üszőnevelő telep 
(nagy létszámú fejős esetén érdemes)



Üszőnevelési munkák

Ha nincs külön üszőnevelő telep

• kell egy ember, aki figyeli az állatokat és elvégzi a napi szükséges 
munkákat
• takarmányozás, almozás (állatlétszámtól és gépesítettségtől függ), ivarzás 

megfigyelés, csoportosítások, mérlegelés (besegíthet a telep többi dolgozója)

• Ide legalább két ember kell, akik egymást váltják

• A termékenyítéseket a telepen dolgozó inszeminátor végzi



15. 16.



• Telepvezető, egy személyben irányítja a telep munkáit

• 2db műszakvezető kell

• traktoros (almozás, szállítás, trágya kitolás, takarmány bekészítés)

• el kell dönteni milyen állandó váltós munkakör szükséges

• Portás és éjjeli őr, szociális épület takarításának kérdése

• A termékenyítési munka idejét a műszakvezető és a telepvezető közösen határozzák meg. 
Lehet a fejési időhöz rendelni, de lehet attól függetlenül is.

Egyéb megfontolandó területek

Elletői munka
• munkája az ellő egyedek számától függ, ennek megfelelően tud besegíteni más 

helyeken
• nagyon fontos az emberi higiénia (magzatburok vissza maradás és fertőzések 

elkerülése végett
• éjszakai ügyelet szükséges, de vannak helyettesítő alternatívák



17.
18.

19. 20.



A húshasznú szarvasmarha telepek szervezési 
alapjai

21.



Teleptípusok

Legelőre alapozott

Karám rendszerre alapozott

Istállós tartásra alapozott

22.



Legelőre alapozott tartás
• a legalacsonyabb a munkaerő igénye

• nincs almozás, takarmányozás legfeljebb kiegészítő

• itatás (természetes víz, kút, lajtos kocsi)

• Munkaerő igénye: 1 vezető, 1 vagy több gulyás, szállításoknál és 
kezeléseknél kell idénymunkásokat, brigádokat (körmözők) alkalmazni

• Téli-nyári munkák

• épített környezet igénye:
• télire kell egy szélvédett hely, téli takarmánynak kell vályú,

• a kezelő karámok lehetnek mobilak és fixek is
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27.

28.

29. 30.



Karám rendszerre alapozott tartás

• Intenzívebb, irányítottabb hízlalást tesz lehetővé

• takarmányozás legfeljebb kiegészítő, hízlalási módtól függ

• itatás (természetes víz, kút, lajtos kocsi)

• Munkaerő igénye: 1 vezető, 1 vagy több gulyás, szállításoknál és 
kezeléseknél kell idénymunkásokat, brigádokat (körmözők, karám 
építők) alkalmazni

• A legnagyobb munkaerőt a karám rendszer felállítása és/vagy 
áthelyezése jelenti

• Portás és éjjeli őr kérdése 
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Istállóra alapozott tartás

• Lehetővé teszi a tényleges intenzív hízlalást

• Ennek megfelelően magasabb a munkaerőigénye is
• Szükséges: 1 vezető, gondozók, esetleg inszeminátor, takarmányos(!), 

kezeléseknél kell idénymunkásokat, brigádokat (körmözők), 

• Függ még az istállók típusától is: almozott istálló, boxos vagy 
mélyalmos

• épület igény: megfelelő méretű és szakosított istállók (ellető, 
borjasok, vemhesség végén járók, szűz üszők, növendék bikák)

• Portás és éjjeli őr kérdése 



34.

35.

36.
37.



Dolgozó- Vezető viszony



Dolgozókkal beszélt nyelv
• Hogyan szólítsuk meg a dolgozót

• Hogyan hívjuk fel a dolgozók figyelmét az esteleges hibáikra?

• A gyógyszerek és egyéb kiegészítők köznapi elnevezését érdemes 
használni (pl.: kakaspor)

• Mit lehet/kell elmondani?

• Milyen titoktartási szabályok vannak?

• Mennyire kerülhetünk közel hozzájuk, hogy az még ne menjen a 
munka rovására?

• A napi munkák megbeszélése
• Fontos a jó időzítés (pl.: reggelinél)
• Legyen nyoma a megbeszélteknek (pl.: táblára is legyen kiírva)



A dolgozók ösztönzése

• Legtisztább: a pénzügyi ösztönzés (ha szakmailag kimutathatóan 
jobban dolgozik többet kap, vagy éppen ellenkezőleg)

• szóbeli ösztönzés (nem mindenkinél hatásos!)

• Dicséret, fenyítés módja

• fontos a jó dolgozói légkör kialakítása (könnyebb eredményeket elérni 
velük)



Dolgozói igény 
• Iskolai szünetekben probléma a gyermek elhelyezése, milyen feltételekkel 

hozhatja be a telepre?

• A műszakon belül a dolgozói összeférhetetlenség (pl.: ajánlatokat 
tesznek), ezért külön műszakba kérik magukat

• Fiatal dolgozó szombaton járhat iskolába?

• Az otthon hasonló állattal rendelkezőket fel vegyék-e?

• A betanítások kérdése, vállalja a telep, vagy csak szakképzetteket vegyen 
fel?

• Szükséges állandó váltós munkakört kialakítani?

• Két gondozó (férj, feleség) egy műszakba kéri magát

• Előforduló probléma lehet, hogy az egy műszakban dolgozó családtagok, 
bántalmazhatják egymást



Felsőbb vezetéssel való kommunikáció
• Kompromisszum késznek kell lenni

• Ennek megfelelően, még a megbeszélés előtt meg kell határozni az elérhető 
maximumot és a minimumot

• Csak erős indokkal szabad kérni olyat, ami pénzbe kerül

• Fontos a megütött hangnem

• Higgadtság

•Nem szabad követelőzni!
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