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Összefoglalás 
 

Hazánkban, a kecsketartók elsıdleges bevételi forrását a megtermelt tej jelenti, azonban, ha a 
gidákat az anyjukkal együtt tartjuk a szoptatás idıszaka alatt, csökken az eladható tej mennyisége 
nemcsak az elfogyasztott tej mennyisége, hanem a tej visszatartás és tıgyegészségügyi problé-
mák miatt. Napjainkban, az USA-ban, Ausztráliában, Új-Zélandon és Nyugat-Európa legtöbb 
tejtermelı kecsketelepén az eladható tejmennyiség és az ágazat jövedelmezıségének növelése 
érdekében alternatív nevelési rendszereket alkalmaznak a szoptatási idıszakban. E módszerek 
elınyei között szerepel a felnevelési költségek csökkenése, a tejtermelés növekedése és a fertızés 
veszélyének elkerülése. A tejitatási és választási módszereket vizsgáló újabb tanulmányok szerint 
a gidák nevelése tejpótlók alkalmazásával gazdaságos, továbbá a hagyományos, 3 hónapos kor-
ban történı választásnál korábbi elválasztást tesz lehetıvé. A gidák sikeresen választhatók 9 kg-
os testtömeggel, 6-8 éves korban. Annak ellenére, hogy a tejpótló tápszerek felhasználása bárá-
nyok és borjak nevelésében mára már széleskörővé vált, kevés információ lelhetı fel gidák mes-
terséges nevelésével kapcsolatban. Ennek okán, jelen irodalmi áttekintés fı célja, hogy össze-
győjtsük azokat a takarmányozástechnológiai ajánlásokat valamint újabb nemzetközi kutatási 
eredményeket, amelyek hazánkban is hasznosíthatóak lehetnek a gidák mesterséges nevelésével 
foglalkozó szakemberek számára. 
Kulcsszavak: mesterséges gidanevelés, tejpótló, takarmányozás, tartástechnológia 

 
Housing and feeding management practices and research on artificial kid 

rearing – A review 
 

Part 1. Artificial feeding of goat kids 
 

Abstract 
 

In Hungary, the major income of goat keepers comes from milk yield. However, housing kids 
together with their dams during the suckling period decreases the income from milk sales not 
only because the suckled milk but also the residual milk amount as well as udder health prob-
lems. Nowadays, in the USA, in Australia, in New-Zeeland and in most of the West European 
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dairy goat farms, alternative rearing systems can be applied in order to provide the maximum 
marketable milk yield during the suckling period and thus to increase farm profitability. The ad-
vantages include reduced costs, increased milk production, and breaking disease cycles. Recent 
studies on milk feeding and weaning methods for goat kids suggest that kids can be reared eco-
nomically using milk replacers and weaned earlier than the traditional weaning age of 3 months. 
Kids can be successfully weaned at 9 kg of body weight, 6-8 weeks of age. Although the utilisa-
tion of milk replacers for lambs and calves became widespread till this time, there is limited in-
formation on young goats. Thus, the purposes of the present review were collect and evaluate 
such advisements of feeding technologies and recent international research data which may be 
adaptable for the Hungarian goat keepers applying the artificial methods of rearing goat kids. 
Keywords: artificial kid rearing, milk replacer, feeding, housing technology 
 
 
Bevezetés 
 

A tejelı kecsketenyésztésben, az utóbbi években a mesterséges gidanevelési rendszerek az 
eladható tej mennyiségének növelése, illetve a tejitatás költségeinek csökkentése érdekében több 
régióban (fıleg mediterrán és tengerentúli országokban) elterjedtek (Havrevoll és mtsai, 1991; 
Andrighetto és mtsai, 1994). A mesterséges gidanevelés technológiája azonban nemcsak az anyák 
értékesíthetı tejtermelését hivatott növelni. Bár Európában elsısorban tejtermelı fajták tartása és 
tenyésztése terjedt el a kecskesajt, mint elsıdleges termék elıállítása céljából (Delgado-Pertíñez 

és mtsai, 2009), Afrikában, Ázsiában és a Távol-Kelet legtöbb országában a gidák által elıállított 
hús is meghatározó termék egyéb háziállatok húsának alternatívájaként (Castel és mtsai, 2003; 
Devendra, 2007). Ezek a rendszerek – mesterséges borjúneveléshez hasonlóan – tejpótló tápsze-
rek itatásán alapulnak. Alkalmazásukkal, tejtermelı kecskefarmokon, lehetıvé válik az állomány-
létszám gyors növelését is. A tapasztalatok szerint a többszörös ikergidák életképessége és túlélé-
si esélye is növelhetı a mesterséges nevelési módszerek alkalmazásával (Borghese és mtsai, 
1990). 

Mivel Európában a mesterséges gidanevelés eredményessége a továbbtenyésztésre nem 
szánt gidák hústermelı képességét és húsminıségét is meghatározza (Terzano és mtsai, 1988), a 
tejpótló-itatás hatását a gidák növekedésére és húsminıségére Spanyolországban már az 1990-as 
évek elejétıl kutatják (Havrevoll és mtsai, 1991; Sahlu és mtsai, 1992; Rojas és mtsai, 1994; Sanz 

Sampelayo és mtsai, 1997; Argüello és mtsai, 2000). 
Bár a mediterrán országokban, a Közel-Keleten, az USA-ban és Ausztráliában a növekvı 

telepenkénti egyedszám, az intenzív tejtermelı rendszerek és a gépi fejés elterjedésének követ-
kezményeként a mesterséges itatási módszereket elterjedten alkalmazzák a gidanevelésben 
(Havrevoll és mtsai, 1991; Greenwood, 1993; Castel és mtsai, 2003; Mena-Guerrero és mtsai, 
2005), hazánkban a jelenlegi technológiai felkészültség és a kecsketej kezelési, illetve feldolgo-
zási helyzete mellett még nem általános. 

Noha a legtöbb külföldi tanulmány a mesterséges nevelés technológiai és gazdasági elı-
nyeirıl is beszámol (a gidák növekedése függetleníthetı az anya tejtermelésétıl, lehetıség van a 
korai választásra), Magyarországon az a tapasztalat, hogy a tejpótlók magas ára és a technológiai 
fegyelmezetlenségek miatt nagy veszteségek is keletkezhetnek a mesterséges gidanevelés alkal-
mazásakor. Az alábbiakban, nagyrészt spanyol és tengerentúli forrásmunkák alapján mutatjuk be 
a mesterséges gidanevelés technológiájának legfontosabb tartási és takarmányozási alapelveit. 
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A gidák mesterséges takarmányozása 
A mesterséges gidanevelés elınyei között többen a betegségek kockázatának csökkenését 

és a szoptatásos nevelésnél akár 15-20%-kal intenzívebb napi testtömeg-gyarapodást (Delgado-

Pertíñez és mtsai, 2009) említik. Ezen a téren azonban – ahogy késıbb látni fogjuk – az eredmé-
nyek igen ellentmondásosak, ugyanis a tejpótló-itatás eredményességét az ellés körülményei, 
higiéniája, a gidák születési súlya és életképessége és a visszatartott tej mennyisége is nagyban 
befolyásolja (Piasentier és mtsai, 2000). Ilyen okok miatt, az ellés körül mindent el kell követ-
nünk annak érdekében, hogy a föcstejes idıszak után a fejlıdés törésmentesen folytatódhasson. 
Ezért az anyák ellés elıtti takarmányozásának, illetve az ellés körüli higiéniának és a föcstej ita-
tás fegyelmezettségének is megfelelınek kell lennie. Ezek a teendık megegyeznek a természetes 
módon, szoptatással nevelt gidák nevelésével. 

Spanyolországban, sok esetben szezonhoz kötik a takarmányozástechnológiát. Mivel ısz-
szel és télen a gidahús magasabb áron értékesíthetı, ezért ezekben az évszakokban a gidák gazda-
ságosan nevelhetık szoptatással. Az év többi részében – különösen tejtermelı fajták esetében – 
mesterséges nevelést alkalmaznak, mert ekkor a tej értékesítése jövedelmezıbb. Murciában, illet-
ve a Kanári-szigeteken szinte csak mesterséges nevelést alkalmaznak (Peris és mtsai, 1997). 
 
A föcstej-itatás idıszaka 

Bár a föcstej itatás hosszával kapcsolatba eltérıek a vélemények, az irodalmi adatok ab-
ban megegyeznek, hogy az elsı 2 életórában nagyon fontos, hogy a gida föcstejhez jusson, és ez 
6 órán belül ismét megtörténjen. A föcstejes idıszakot legtöbbször 24-48 órában határozzák meg 
(lásd késıbb a kutatások fejezetben). 

A tengerentúlon mind a savanyított, mind pedig a fagyasztott kolosztrum itatását alkal-
mazzák (Greenwood, 1993). Az erjesztett kolosztrum napi egyszeri keverés mellett 3 hónapig 
felhasználható. Általános, hogy az erjesztett (savanyított) kolosztrumhoz idınként friss 
kolosztrumot is kevernek. Etetés elıtt gyakran 1 rész meleg vízhez 3 rész kolosztrumot kevernek. 
A fagyasztott kolosztrumot 12 hónapig lehet felhasználni. Ezt a módszert idısebb anyák esetében 
alkalmazzák, mert ezek föcsteje alkalmas a leginkább a fagyasztásra (Argüello és mtsai, 2006). 
Az ellés utáni 1. és 2. napon győjtik be a föcstejet. A kifejt föcstejet 200 ml – 1000 ml-es mő-
anyag edényekben tárolják és fagyasztják le. Ügyelni kell arra is, hogy itatás elıtt, a felolvasztás-
nál ne alkalmazzunk közvetlen hıt, mert az elpusztítja az ellenanyagokat. 
 
A tejpótló itatás idıszaka 

A föcstejes idıszak után kezdıdik a tejpótló itatás idıszaka. A gidák fejlıdése – akár egy 
fajtán belül is – rendkívül változatos lehet a tejpótló tápszerek összetételétıl és minıségétıl füg-
gıen. Általánosan elfogadott, hogy azok a tejpótlók gidák számára is megfelelıek, amelyek az 
itatásos borjúnevelésben is eredményesek.  

Galina és mtsai (1995) alpesi, szánen és toggenburgi gidákkal végzett kísérletükben kü-
lönbözı beltartalmú tápszerekkel nevelték a gidákat. Amikor a borjúnevelésben alkalmazott tej-
pótlóhoz 20, illetve 50% arányban kevertek tejsavó port, egyaránt 152 g-os napi testtömeg-
gyarapodást értek el. Ez az érték szignifikánsan nagyobb (p<0,05) volt a teljes Ayrshire tehéntej-
jel (170 g), teljes kecsketejjel (167 g) és 35%-os tejsavó arányt tartalmazó tejpótlóval (168 g) 
itatott gidák esetében. A hagyományos borjútápszerrel is csak 153 g/nap testtömeg-gyarapodást 
regisztráltak. Abrams és mtsai (1985) korábban hasonló eredményeket kaptak, vizsgálatukban a 
teljes kecsketejjel itatott núbiai gidák gyorsabban gyarapodtak, mint a tejpótló borjútápszerrel 
neveltek. 
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Bár sok szerzı a mesterséges nevelés növekedési erélyre való jótékony hatását emeli ki 
(Rojas és mtsai, 1994; Sanz Sampelayo és mtsai, 1997; Argüello és mtsai, 2004), Piasentier és 

mtsai (2000) 12-12 alpesi gidán végzett vizsgálatában gyengébb növekedési erélyt és vágási vég-
tömeget tapasztalt mesterségesen nevelt gidáknál, mint szoptatással nevelt gidák esetében. Vizs-
gálatában átlagosan 41 napos vágósúlyú gidák napi élısúly-gyarapodása a természetes módon 
nevelt gidák esetében 255 g/nap, míg tejpótlóval takarmányozott gidáké 220 g/nap volt. Hasonló-
an, mások is jobb eredményeket tapasztaltak szoptatásos nevelés esetében (Rodríguez és mtsai, 
1988), ennek magyarázatát Sanz és mtsai (1990) a kecsketej tejpótló tápszerekkel szembeni jobb 
emészthetıségében látják. A vágáskori testtömeg is a természetes módon nevelt gidák esetében 
volt több (14,15 kg vs. 13,44 kg) (Piasentier és mtsai, 2000). A meleg féltestek esetében ezek az 
értékek 7,16 kg, illetve 6,88 kg voltak a szoptatással nevelt gidák javára. A legtöbben a vágási %-
ban, illetve a hús minıségét meghatározó értékmérıkben (pH, hússzín, vizuális osztályozás, 
Longissimus thoracis hossza és keresztmetszete) hasonló eredményeket állapítottak meg 
(Piasentier és mtsai, 2000; Argüello és mtsai, 2004). A mesterséges és természetes gidanevelési 
módszerek hatékonyságát az 1. táblázat mutatja be.  
 

1. táblázat: A szoptatásos és mesterséges nevelés hatása a gidák és az anyák termelésére 
Peris és mtsai (1997), Keskin (2002) és Delgado-Pertiñez és mtsai (2009) nyomán 

 

Table 1: Effects of natural and artificial kid rearing systems on the productivity of kids and their 

dams after Peris et al. (1997), Keskin (2002) and Delgado-Pertiñez et al. (2009) 

(1) natural rearing, (2) artificial rearing, (3) kids growth, (4) live weight at slaughter on the 45th 
day (kg), (5) hot carcass weight on the 45th day (kg), (6) daily weight gain (g), (7) meat quality 
(pH, meat colour), (8) total costs during rearing phase per kid, (9) milk characteristics of dams, 

 
 

Szoptatásos 
nevelés (1) 

Mesterséges 
nevelés (2) 

Gidák növekedése (3)    

Vágósúly a 45. napon (kg) (4)  14,9 13,6 

Meleg féltestek a 45. napon (kg) (5)  7,1 6,9 

28. napig (16) 185 

40. napig (17) 211 174 

50. napig (18) 223 191 
Napi testtömeg-gyarapodás (g) (6) 

utónevelés (19) 269 291 

Húsminıség (pH, hússzín) (7)  hasonló (24) 

Összes felnevelési költség/gida (8)  14,47 Euro 15,38 Euro 

Anyák tejtermelési mutatói (9)    

választásig (20) 2 1,93 
napi tejtermelés (kg) (10) 

választás után (21) 1,54 1,52 

napi értékesíthetı tejmennyiség (kg) (11)  0,75 1,86 

tejtermelés választásig (kg) (12)  38 105 

tejtermelés választás után (kg) (13)  275 259 

összes értékesíthetı tejmennyiség (kg) (14)  309 364 

fehérje (22) 3,52 3,66 
tej beltartalom (%) (15) 

zsír (23) 4,58 4,96 
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(10) daily milk yield (kg), (11) daily marketable milk (kg), (12) milk production till weaning 
(kg), (13) milk production after weaning (kg), (14) total marketable milk (kg), (15) milk compo-
sition (%), (16) till day 28, (17) till day 40, (18) till day 50, (19) during post rearing period, (20) 
till weaning, (21) after weaning, (22) protein, (23) fat, (24) similar 
 

Egy újabb vizsgálatban Tacchini és mtsai (2006) azt is kimutatták, hogy tejsavóra alapo-
zott (29%) és növényi zsírsavakkal (omega 3 és omega 6) kiegészített mesterséges tápszerrel ita-
tott gidák statisztikailag is igazolhatóan (p<0,05) nagyobb testtömeg-gyarapodást értek el (132,3 
g/nap) mint a borjúnevelı tápszerrel nevelt társaik (120,6 g/nap). Ezzel a módszerrel a gidaneve-
lés költségeit is csökkenteni tudták. 

A mesterséges nevelés hosszát a technológia, a hasznosítási típus és az elıállítani kívánt 
termék határozza meg. Az itatás technológiától, régiótól és hasznosítástól függıen a 24-48. élet-
órától kezdıdik és a külföldi szakirodalom szerint 24-42-60 napos korig tart (5-12,5 kg élısúly). 
Természetesen, minél korábbi az elválasztás, annál nagyobb az értékesíthetı tejmennyiség egy 
farmon (Keskin, 2002). 

A tejpótló itatás kezdetének idejét és a tejpótló tápszerre való átállás módját tekintve 
megoszlanak a vélemények. Sokan – állatjólléti szempontokat is szem elıtt tartva – a 4. életnap 
után tartják megfelelınek a tejpótló itatását. Európában az ad libitum itatási rendszerek az általá-
nosak (Peresson és mtsai, 1997), míg a tengerentúlon (USA, Ausztrália) meghatározott mennyi-
ségő napi tejpótló italfogyasztást írnak elı az ajánlások (Greenwood, 1993), bár egyes amerikai 
kutatók (Davis és mtsai, 1998) az ad libitum takarmányozást tartják eredményesebb az elsı 11 
élethétben. A mesterséges nevelés során kijuttatott takarmány mennyiségét és elosztását az adott 
telep technológiai lehetıségei mellett (elérhetı takarmányok, itató-berendezések) elsıdlegesen a 
gidák napi táplálóanyag-szükséglete határozza meg. 

A 2. és 3. táblázatban, Spanyolországban, az USA-ban és Ausztráliában is elterjedt 
félintenzív, illetve intenzív mesterséges tejpótló itatási programokat mutatunk be:  
 
2. táblázat: 10 hetes tejpótló-itatási elıirányzat mesterségesen nevelt gidák részére (Mowlem, 

1984) 
Életkor (nap) 

(1) 
Technológia 

(2) 
Itatások száma/nap 

(3) 

0-4 Föcstej, majd saját anyja teje ad libitum (4) 4-5 

5-42          750 g tejpótló (5) * 3 

43-56 850 g tejpótló 2 

57-63 570 g tejpótló 2 

64-70 570 g tejpótló 1 

Table 2: 10-week feeding regime used for rearing kids artificially (Mowlem, 1984) 

(1) age (day), (2) technology, (3) feeds per day, (4) colostrum, then milk of own dams ad libitum, 
(5) milk replacer 

*az 5. életnap után friss szénát, abrak és tiszta ivóvizet kell biztosítani a gidáknak/from the 5th day of life green hay 
and fresh forage must be provided for goat kids 
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3. táblázat: 6 hetes tejpótló-itatási elıirányzat mesterségesen nevelt gidák részére 
(Slade, 2004) 

 
Életkor 
(nap) (1) 

Tej és tejpótló meny-
nyisége/itatás (2) 

Szilárd takarmány 
(3) 

Kiegészítés/itatás 
(4) 

Itatás/ 
nap (5) 

Születéskor 
(6) 

Föcstej 2, majd 6 órán 
belül ad lib (7) 

 
 

5-6 

0-2 
Saját anyja teje 
ad lib (8) 

 
 

3-4 

3-7 3-4. nap: fokozatos 
átállás a napi 400 ml 
tejpótlóra (9) 

 1 teáskanál Oxymav 
antibiotikum/4 gida (16) 

3 

8-21 600 ml tejpótló 
(10) 

Abrakkeverék: fokozato-
san, jó minıségő lu-
cernaszéna ad lib (14) 

reggeli itatásnál 1 teás-
kanál Oxymav an-
tibiotikum/2 gida (17) 

2 

22-28 nap 300 ml tejpótló 
(11) 

Abrak, jó minıségő lu-
cernaszéna ad lib (15) 

0,8 ml Baycox/testsúly 
kg*, tiszta ivóvíz (18) 

2 

29-35 nap 150 ml tejpótló 
(12) 

abrak, jó minıségő lu-
cernaszéna: ad lib (15) 

0,8 ml Baycox/testsúly 
kg, tiszta ivóvíz (18) 

2 

36-42 nap 250 ml tejpótló 
(csak este) (13) 

abrak, jó minıségő lu-
cernaszéna: ad lib (15) 

tiszta ivóvíz (19) 1 

Table 3: 6-week feeding regime used for rearing kids artificially (Slade, 2004) 

(1) age (day), (2) milk and milk replacer/feeding, (3) solid feed, (4) supplements per feed, (5) 
feeds per day, (6) at birth, (7) colostrum ad lib within 2 hours and again within 6 hours (8) leave 
on dam, (9) 3th and 4th day: graduated changeover on 400 ml milk replacer, (10) 600 ml milk 
replacer, (11) 300 ml milk replacer, (12), 150 ml milk replacer, (13) 250 ml milk replacer to eve-
ning feed, (14) grain mix gradually and good quality lucerne hay ad lib, (15) grain mix and good 
quality lucerne hay ad lib, (16) one teaspoon antibiotic (Oxymav powder) per 4 kids (17) 1 tea-
spoon antibiotic (Oxymav powder) per 2 kids, (18) 0,8 ml Baycox per 1 kg bodyweight, clean 
water, (19) clean water 

* kokcidiózis elleni készítmény/anti-coccidal preparation 

 

A tejpótlók szárazanyag-tartalma 12-16% között változik. Ezek alapján a tejpótló ital ösz-
szekeverése az alábbiak szerint történik (4. Táblázat): 
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4. táblázat: A tejpótló tápszer összetevıi (Greenwood, 2000) 
 

Szárazanyag (%) 
(1) 

Tejpótló italpor aránya 
(2) 

Víz aránya 
(3) 

12 1 7,3 

13 1 6,7 

14 1 6,1 

15 1 5,7 

16 1 5,3 

Table 4: Proportions for milk feed mixture (Greenwood, 2000) 

(1) drymatter (%), (2) proportion of milk replacer (3) proportion of water 
 
 

Ausztráliában 15%-os szárazanyag-tartalommal érték el a legjobb súlygyarapodási ered-
ményeket (Greenwood, 1993). Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy kisebb (13,5%) szárazanyag-
tartalmú tejpótló tápszerrel nevelt gidák 0,8 kg-mal nagyobb testtömeg-gyarapodást értek el, mint 
a 18%-os szárazanyag-tartalmú tápszerrel nevelt társaik (Abrams és mtsai, 1985).  

A legtöbb, mesterséges gidaneveléssel foglalkozó vizsgálat azt támasztja alá, hogy a tej-
pótlók optimális fehérjetartalma a szárazanyag 24-26%-a, hasonlóan a borjútápszerekhez, míg a 
zsírtartalom a borjú és báránytápokénál rendszerint magasabb, de nem haladhatja meg a 30%-ot. 
Egyes vélemények szerint a jobb emészthetıség miatt az elsı két hétben elegendı a 22%-os zsír-
tartalom is (Sormunen és Kangasmäki, 2000). A 2-4. héten a magas keményítı és növényi erede-
tő fehérjetartalom sem ajánlott. 

A napi testtömeg-gyarapodás spanyol szakirodalmi adatok szerint a fajta, a klimatikus vi-
szonyok és a menedzsmentbeli különbségek szerint 140 g/nap és 220g/nap között változik 
(Piasentier és mtsai, 2000; Delgado-Pertíñez és mtsai, 2009), de Ausztráliában nem ritkák a 250 
g/napos eredmények sem (Terzano és mtsai, 1988). Egyes szerzık szerint egy jól menedzselt 
rendszerben elérhetı a heti 1,5 kg-os testsúlygyarapodás (Argüello és mtsai, 2004). Ez természe-
tesen nagyban függ az alkalmazott technológiától és a genotípustól is (Luo és mtsai, 2000). A 
gyengébb növekedési eredmények hátterében ausztrál tapasztalatok szerint azonban legtöbbször a 
tejpótló tápszer nem megfelelı minısége áll (Greenwood, 2000). Ez azt jelenti, hogy nagymér-
tékben tartalmaz növényi fehérjéket (pl. szóját), amelyet egyes farmokon elıszeretettel használ-
nak a 2-4. héten. A másik oka lehet a gyenge fejlıdésnek, hogy a tejpótlóban a zsírok nincsenek 
megfelelıen homogenizálva, ezáltal a felszívódásuk nem kielégítı (Havrevoll és mtsai, 1991). 

A tejet vagy tejpótlót itathatjuk hidegen, melegen (34-40°C), illetve környezeti hımérsék-
leten is. A meleg, illetve külsı hımérsékleten történı itatás üveges itatás, illetve kis csoportok 
nevelése esetében terjedt el, amikor a tej itatása a nap bizonyos szakára korlátozódik, jól megha-
tározható idıpontokban. Nagyobb állománylétszámnál, illetve nagyobb csoportok itatásakor, 
amikor folyamatosan és ad libitum elérhetıvé kell tenni a tejpótló italt a gidák számára, a hőtött 
tejpótló itatása alkalmazható, amelyet azonban csak a 8. életnaptól ajánlatos elkezdeni. Bár a hi-
deg tej és tejpótló itatás kisebb élımunka-igényő, mint a többi módszer (Andrighetto és mtsai, 
1994), kezdetben a gidák csökkenı tejfelvétellel reagálnak. Ez úgy védhetı ki, ha a hidegen tör-
ténı itatás elsı hetében ugyanannyi mennyiségő meleg tejet vagy tejpótlót is adunk a gidáknak, 
mint hideget. Amennyiben a gidák már az itatás korai szakaszában elfogadják a csak hidegen 
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történı itatást, akkor a takarmányfelvétel-csökkenés gyorsan megszőnik, és a tejfelvétel hamar 
visszaáll a normális szintre (Greenwood, 1993; Castel és mtsai, 2003). 

A tej vagy tejpótló hideg itatásánál a gidák gyakran isznak, de keveset. Ezzel megelızhetı 
a túletetés, továbbá a hidegen történı itatás nem kedvez a baktériumok elszaporodásának sem, 
vagyis higiénikusabb, mint a meleg tej vagy tejpótló itatása. Ennél fogva a tartályok, edények 
tisztítására sem kell annyi idıt szánni, mint meleg tej vagy tejpótló itatásakor. 

Meleg történı itatáskor, amennyiben folyamatosan elegendı mennyiségő ital van a gidák 
elıtt, vagyis nem éheznek meg, nem áll fenn a túletetés veszélye. Azonban, ha az etetés idısza-
kos, és hosszabb ideig nem jutnak tejhez az állatok, egyszerre nagy mennyiséget fogyasztanak, 
ami hasmenéshez vezethet. 
 
A választás 

A választás a tejtermelı kecsketelepeken 50-60 napos kor között általános (Luo és mtsai, 

2000), de jó minıségő tápszerek etetése és fegyelmezett technológia mellett akár a 28. életnapon 
is megtörténhet. Ausztráliában a 10 kg, vagy a feletti (Greenwood, 2000), míg Spanyolországban 
a kisebb (6 kg körüli) választási testtömeg az elterjedt (Piasentier és mtsai, 2000; Argüello és 

mtsai, 2000; Argüello és mtsai, 2004). Minél fiatalabb a gida a választáskor, annál nagyobb a 
választási stressz is. A választási kor, illetve súly megválasztása a mindenkori gazdasági és me-
nedzsment szempontok alapján történik.  

Korai választás esetén (24-42 nap) fontos, hogy a gidák már 1 hetes koruktól magas ener-
giatartalmú szilárd táplálékot (abrak, friss széna) is kapjanak a tejpótló mellé. A 40. napra az ab-
rak mennyisége elérheti a 600 g-ot. A választás utáni 2 hétben minimum 18%-os nyersfehérje-
tartalmú tápot kell kapniuk (megfelelı borjútáp is, amely 18-25%-os), illetve 8 hetes korukig 
16% fehérjetartalmút. 

Akár a hirtelen, akár fokozatos választás mellett döntünk, kiváló minıségő szilárd takar-
mányt kell biztosítanunk a gidáknak a választás körüli idıszakban, amelyhez már a választás elıtt 
akár egy héttel is szoktathatjuk ıket. Ausztráliában irányelv, hogy a táp minimum 11 MJ emészt-
hetı energiatartalommal, és 18-20%-os nyersfehérje-tartalommal rendelkezzen a szárazanyagban 
(Castel és mtsai, 2003; Mena-Guerrero és mtsai, 2005). 

Greenwood (2000) tanulmánya alapján a gidák választás elıtti táplálóanyag- és energiael-
látása a következı összetétellel megfelelı: 55% gazdasági abrakkeverék + 25% szójabab + 
18,5% friss széna + 0,5% só + vitamin és ásványi anyagok (1 %). A választás utáni két hétben a 
szójabab arányát 20%-ra kell csökkenteni, a széna arányát 25%-ra növelni (az abrakkeverék ro-
vására) és 0,5% mészkı örlemény-kiegészítést kell alkalmazni. A választáskori ásványi anyag és 
vitamin kiegészítést az 5. táblázat mutatja be. 

Egyes hobbi kecsketartók akár 6-9 hónapos korig folytatják a tejitatást. Annak ellenére, 
hogy ez jó növekedést tesz lehetıvé, rendkívüli mértékben pazarló, gazdaságtalan olyan állatfaj 
esetében, amely már 2-3. hetes korában képes a kérıdzésre. 
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5. táblázat: A gidák takarmányának ajánlott vitamin és ásványianyag-tartalma választáskor 
1 kg szárazanyag-tartalomban (Morand-Fehr, 1981) 

 
Nátrium (1) 2 g Cink (5) 75 mg A-vitamin (9) 5000 IU 

Magnézium (2) 2 g Mangán (6) 50 mg D-vitamin (10) 1400 IU 

Kén (3) 1,5 g Jód (7) 0,2 mg E-vitamin (11) 100 IU 

Kobalt (4) 0,1 mg Szelén (8) 0,1 mg   

Table 5: Recommended level of minerals and vitamins for goat feeds per kilogram of dry matter 

at weaning (Morand-Fehr, 1981) 

(1) Sodium, (2) Magnesium, (3) Sulphur, (4) Cobalt, (5) Zinc, (6) Manganese, (7) Iodine, (8) 
Selenium, (9) Vitamin A, (10) Vitamin D, (11) Vitamin E 

 
 
Következtetések 
 
1. A megfelelıen alkalmazott itatásos (tejjel és tejpótlóval történı) gidanevelés alkalmas a gidák 

biztonságos felnevelésére. 
2. Az itatásos gidanevelés hatékonyságát (a gidák fejlıdését, elhullási arányát, vágóértékét, stb.) 

irodalmi adatonként különbözı mértékben befolyásolja az itatott tej, tejpótló mennyisége és 
minısége, az itatások száma, módja, a kiegészítı takarmányozás, a fajta, a választás ideje, a 
higiénia és egyéb tartási feltételek. 

3. Az itatásos gidanevelés alkalmazása az irodalmi adatok alapján általánosságban kedvezıen, 
de különbözı mértében befolyásolja az anyakecskék által termelt (kifejt) tej mennyiségét és 
minıségét.  

4. Fejt (tejtermelı), különösen a nagyobb tejtermelési potenciállal rendelkezı, gépi fejésre al-
kalmas magyarországi kecskeállományokban az itatásos gidanevelés alkalmazása javasolható, 
ennek bevezetése elıtt azonban pontosan ki kell dolgozni, különbözı hazai körülményeknek 
megfelelı teljes itatásos gidanevelési technológiákat. 

5. A különbözı (tejpótlókkal, itatási és tartási technológiákkal megvalósított) itatásos gidaneve-
lési technológiák hazai körülmények közötti vizsgálatának ki kell terjednie fajtákra alapozot-
tan a tıgy egészségi állapotára, a termelt tej mennyiségére és minıségére, a tej visszatartásra 
és a fejés menetére, a választás idejére, a gidák fejlıdési erélyére, általános egészségi állapo-
tára, és elhullási arányára. 
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