
 

Lehet gyulladásból tejet csinálni? 
 

Régóta tudjuk, hogy a gyulladás egy jótékony folyamat. Azt is tudjuk, hogy minden marha ellés után 

legalább 60 napig gyulladásban van, de hogyan lehet gyulladásból tejet csinálni? A képlet egyszerű: 

 

GYULLADÁS = REGENERÁCIÓ 

ELLÉS + INVOLÚCIÓ + GYULLADÁS = - 10% TEJCSÖKKENÉS 

GYULLADÁS + AXION START = + 10% TÖBBLET TEJ 
 

Azt kérdezi, hogy mi az Axion Start?!?!  

Az Axion® Start baicalint tartalmaz, a bajkáli csucsóka nevű gyógynövény hatóanyagát. A baicalin egy igen 

erős gyulladást csökkentő szer, valamint sejtregenerálásra képes. Az Axion® Start többi összetevője a 

tápanyagfogyasztást növeli és segíti a májműködést. 

 

Ez a koncepció keltette fel a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatójának és szakmai 

vezetésének érdeklődését is.  

Tacopulosz Péter szerint a TM Zrt. tejelő tehenészete az, ahol már mindent kipróbáltak, de… 

 ahol még soha semmi nem növelte a tejtermelést, 

 ahol csak a felét hitték el annak, amit ígértünk, 

 de ahol ma már nem ellik tehén, sem üsző Axion® Start nélkül. 

 
A fenti diagramon jól látszik, hogy a kísérleti Axion Startos csoport, már az ellés után szinte 2 liter tejjel 

magasabban nyit, majd a tejtermelés mennyisége töretlenül fejlődik tovább. Mindezeken túl az is 

érdekes, hogy a kísérleti Axion Startos csoport több mint 2/3-a első laktációs üszőellés eredménye.  

 

Az IMPAVIDUS gyulladásmenedzsment programja, amit a TM Zrt-nél is használnak: 

 Ellés előtt 21 nappal kezdenek egy Mecovitos előkészítést, 25 g/tehén/nap adaggal. 

 Ellés után legalább 60 napig az AXION START 50 g/tehén/nap adaggal. 

 



 
Alapvető szakmai tapasztalatunk szerint legalább 45 napig kell várni, hogy a tejtermelésben kimutatható 

emelkedés legyen. DE!!! A TM Zrt-nél a tejtermelés emelkedése már 10-14 nap után igen magas lett, így a 

fogadóból két hét után került át néhány állat a nagytejű csoportba, ennek ellenére a fogadó csoport 

fejési átlaga is tovább nőtt. 
 

 
 

Néhány érdekes gondolat a TM Zrt. szakmai vezetésétől: 

2 héttel az ellést követően: Gönczi István telepvezető… 

„Most ellettek le az Axion Startos állatok, de azt már elmondhatom, hogy a csoport egyöntetűen és 

egyértelműen jobb kondícióban van, mint a többi. Ha valaki idejön és rájuk néz, meg tudja mondani, 

melyik csoport kapott valamit az IMPAVIDUS-tól!” 

3 héttel az ellést követően: Gönczi István telepvezető… 

„Most már nem remélem, hanem tudom, hogy ez a termék jól működik!”  

4 héttel az ellést követően: Gönczi István telepvezető… 

„Anélkül hogy belemerülnénk a számokba, állítom, hogy az Axion® Start jó, hiszen napi 2000 literrel 

többet fejünk.”  

Tacopulosz Péter vezérigazgató és Gönczi István telepvezető… 

„Ezt a koncepciót mindenképpen alkalmazni fogjuk ezentúl. De ezt a jó termelést meg is kell védenünk 

az MMi.S toxinkötővel és nyáron az Axion ThermoPlus-szal. Ezek már Axion® Starttal ingyen vannak.” 

Tacopulosz Péter vezérigazgató… 

„Az állatot mindig üti valami. Valaki fejvédőt ad el nekünk, valaki bokszkesztyűt. Ti lefogjátok a kezet.”  
 
 

 


