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A telepi menedzsment egyes 
tényezői és a tőgygyulladás
kapcsolata tejelő tehenészetekben I.

A szerzők a tőgygyulladás és egyes tehenészeti telepi 
menedzsment tényezők közötti összefüggéseket 
foglalják össze. A tőgygyulladás a tejelő tehenek egyik 
leggyakoribb megbetegedése, és jól ismert káros 
hatásai vannak az állatok jóllétére és a tejtermelő 
gazdaságok jövedelmezőségére. Mivel a tőgygyulladás 
multifaktoriális állategészségügyi probléma, számos 
telepi menedzsmentszempontot kell figyelembe venni a 
tőgyegészségügyet befolyásoló tényezők vizsgálatakor. 
Ugyanakkor a precíziós technológiák alkalmazásának 
rohamos terjedése megkönnyítheti a telepi gyakorlatok 
hatásának pontosabb kiértékelését a tőgyegészségügy 
területén is.
A tejtermelő tehenészetekben, mint gazdálkodó 
egységekben, az elsődleges cél a gazdasági haszon 
(profit) nagyságának növelése. A jövedelmezőség az 
értékesíthető termékek mennyiségének és a piac által 
megfizetett minőségének a növelésével, ill. a fajlagos 
költségek csökkentésével érhető el. A tapasztalatok szerint 
a fejlett országok tejelő tehenészeteiben előforduló 
egyik leggyakoribb és legköltségesebb megbetegedés 
a tőgygyulladás, amely jelentősen rontja a megtermelt 
nyerstej minőségét. A gazdasági nyomás, a technológiai 
innovációk, a demográfiai változások, a fogyasztói 
elvárások és a fejlődő szabályozási keretek mind 
hozzájárultak a globális tejipar változásához, amelynek 
célja a termelékenység és a hatékonyság maximalizálása. 

Napjainkban a fenntartható és klímabarát termelés 
egyre inkább központi szerepet játszik a mindennapi 
életünkben. Felértékelődik azon módszerek iránti 
igény, amelyek segítik az előállított és elfogyasztott 
termékekkel összefüggésben megjelenő lehetséges 
környezeti, klimatikus, társadalmi és gazdasági hatások 
hiteles és pontos megismerését, ill. ezen rendszerek 
negatív hatásainak megelőzésére törekednek. A tejelő 
tehenészetek számának csökkenése egyidejűleg az 
átlagos tehénlétszám és a tejtermelés növekedésével 
világszerte megfigyelhető, ami jelentős hatással van a 
tejelő tehenek egészségi állapotára és jóllétére, valamint 
a tejelő állományok kezelési gyakorlatára és rendszerére.
A tejhigiéniai szabályozás kiinduló pontja a 
hamisítás tilalma volt, majd ebből fejlődött ki egy 
olyan ellenőrzési rendszer, amely a fogyasztók és a 
tisztességes vállalkozások érdekeinek védelmében ma 
már a tehenészettől az asztalig nyomon követi a tej 
előállításának az útját. A hazai jogszabályi szerkezet az 
európai uniós jogrenddel harmonizál, így a hazai tej- 
és tejtermék-előállítás, valamint -forgalmazás az EU-n 
belüli egységes piac szerves részét képezi. Az állatjólléti 
kérdésekkel kapcsolatos tudatosság is növekedett. Újabb 
kérdés a humán közegészégüggyel kapcsolatos aggályok, 
mint a tejben található antibiotikum-szermaradványok, 
az antibiotikum-rezisztencia, valamint a kórokozók tejjel 
vagy tejtermékekkel történő átvitele. 

Összefoglalás
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1. ábra        A tőgygyulladás okozta gazdasági veszteségek forrásai (Ózsvári, 2004)

Az Európai Unió egyre növekvő piaci elvárásainak való 
megfelelés, valamint az antibiotikum-felhasználás 
csökkentésére való törekvés egyre nagyobb kihívás 
elé állítja a magyar tejtermelőket. Ennek megfelelően 
a szarvasmarhatartó vállalkozásoknak a jövedelem 
növelésére törekedő, ún. termelésorientált tőgyegész-
ségügyi menedzsmentje – amely a klasszikus állatorvosi 
tevékenységen túl az üzemvezetési és termelési 
tényezőket is figyelembe veszi, és integrált szemléletet 
valósít meg – nagyban hozzájárul a jó minőségű nyerstej 
gazdaságos és versenyképes termeléséhez.

A tőgygyulladás megelőzése érdekében következetesen 
erőfeszítéseket kell tenni a takarmányozás, a környezeti 
feltételek, a fejőeszközök, a fejéstechnika és a higiénia 
optimalizálása érdekében. Számos kutatás bizonyította 
az összefüggést a higiénikus tartási körülmények, a tiszta 
tehenek és az alacsony szomatikus sejtszám között. 

Az irodalmi összefoglalónk célja, hogy áttekintsük az 
egyes telepi menedzsment tényezők fontosságát a 
tőgygyulladás elleni védekezésben. 

A tőgygyulladás a tejelő tehenek egyik leggyakoribb 
megbetegedése, és jól ismert káros hatásai vannak 
az állatok jóllétére és a tejtermelő gazdaságok 
jövedelmezőségére. A tőgygyulladás okozta gazdasági 
veszteség a csökkent tejtermelésből, a tej minőségének 
megváltozásából, a gyógyszeres kezelés miatt 
nem értékesíthető tejből, a gyógyszerköltségből, 

az állatorvos munkadíjából, a gazdálkodó vagy 
telepi dolgozó többletmunkájának haszonáldozati 
költségéből, valamint az esetleges kapcsolódó 
megbetegedésekből és a tőgygyulladás miatti 
idő előtti selejtezésből származik, de a felsorolt 
veszteségforrások aránya gazdaságonként változó lehet  
(1. ábra). 

A TŐGYGYULLADÁS GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE
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Telepi szinten vizsgálva, a hazai, nagylétszámú tejelő 
tehenészetben az elmúlt 2 évtizedben végzett felmérések 
alapján a tőgygyulladás miatti éves tehenenkénti 
veszteség Magyarországon kb. 25–70 ezer Ft-ra tehető, 
és a veszteségek legnagyobb részét az ún. rejtett 
veszteségek (elmaradt bevétel) teszik ki (szubklinikai 
tőgygyulladás miatti árbevétel-csökkenés!), amiket a 
legtöbbször nem is veszünk figyelembe, ill. – ha tudjuk 
is, hogy veszteségforrások –, nem gondoljuk azt, hogy 
ekkora kártételre képesek. A nagyszámú szakirodalom 
adatai között vannak eltérések a tőgygyulladás termelési 
mutatókra gyakorolt hatásának mértékében és a 
kimutatott veszteségek nagyságában, de a veszteségek 
mértéke nagyságrendileg megegyező.
Magyarországi felmérésekből kiderül, hogy sokkal több 
pénzt költünk a tőgygyulladt tehenek gyógykezelésére, 

mint a megelőzésre. Indikáció szerinti bontásban a 
tőgybetegségek kezelésére használt gyógyszerek 
aránya volt átlagosan a legnagyobb az összes 
gyógyszerfelhasználásból a hazai telepek esetében. Az 
antibiotikum-felhasználás tekintetében a tőgygyulladás 
kezelésére felhasznált antibiotikumok adták a telepi 
antibiotikum-költség több, mint kétharmadát. A preventív 
szerek közül a tőgyproblémák megelőzésére használt 
fertőtlenítőkre (bimbó elő- és utófürösztő, fejőgépi 
fertőtlenítő oldatok) költöttek a legtöbbet, átlagosan 
a preventív szerek költségének közel kétharmadát. A 
hazai felmérések eredményei alapján elmondható, 
hogy a tőgybetegségek kezelésére használt éves 
gyógyszerköltség átlagosan 63 (54–97) liter többlettej 
termelése esetén térült meg egy tehénre vetítve.


