
A tejmirigy anatómiája A tejmirigy anatómiája 
és a tejtermelés élettanaés a tejtermelés élettana



A tejmirigy összehasonlító A tejmirigy összehasonlító 
anatómiájaanatómiája

Tejmirigy,  vagy  tıgyTejmirigy,  vagy  tıgy ::

Morfológiailag a legnagyobb bırmirigy, Morfológiailag a legnagyobb bırmirigy, 
módosult verejtékmirigy. módosult verejtékmirigy. 

Funkcionális értelemben járulékos nemi Funkcionális értelemben járulékos nemi 
mirigynek fogható fel. mirigynek fogható fel. 

Terméke a tej.Terméke a tej.

Ivarérettség után fejlıdik ki.  Ivarérettség után fejlıdik ki.  

A tejmirigy alakja, helyezıdése és fejlettsége A tejmirigy alakja, helyezıdése és fejlettsége 
állatfajonként eltérı. állatfajonként eltérı. 



Az elsı laktáció idején, a szülés után éri el Az elsı laktáció idején, a szülés után éri el 
kifejlett nagyságát és funkcióját. kifejlett nagyságát és funkcióját. 

Tejtermelés a szoptatási periódusban van,  a Tejtermelés a szoptatási periódusban van,  a 
tejmirigy ezután visszaalakul, de már nem éri tejmirigy ezután visszaalakul, de már nem éri 
el az ellés elıtti állapotot. el az ellés elıtti állapotot. 

A következı ellés elıtt, hormonális hatásokra A következı ellés elıtt, hormonális hatásokra 
újra megindul a tejtermelés.újra megindul a tejtermelés.

A magasabb életkorban a tejmirigy A magasabb életkorban a tejmirigy 
visszafejlıdik (visszafejlıdik (senilesenile involutioinvolutio),  mőködése ),  mőködése 
csökken, és a mirigyállomány nagy részét csökken, és a mirigyállomány nagy részét 
kötıszövet, zsírszövet foglalja el.kötıszövet, zsírszövet foglalja el.



A tejmirigyek szimmetrikusan a törzs A tejmirigyek szimmetrikusan a törzs ventrálisventrális
((hasfeléhasfelé) falán a ) falán a mediánsíktólmediánsíktól ((középfeléközépfelé) ) 
jobbra és balra végighúzódó vonal mentén jobbra és balra végighúzódó vonal mentén 
foglalnak helyet. foglalnak helyet. 

Helyezıdésüknek megfelelıen lehetnek:Helyezıdésüknek megfelelıen lehetnek:

�� Mellkasi (Mellkasi (thoracalisthoracalis v. v. pectoralispectoralis

�� Hasi (Hasi (abdominalisabdominalis),),

�� LágyéltájékiLágyéltájéki ((linguinalislinguinalis) tejmirigyek) tejmirigyek..

A tejmirigyek állatfajonként eltérnek  számban, A tejmirigyek állatfajonként eltérnek  számban, 
helyezıdésben, és alakban.helyezıdésben, és alakban.



Mellkasi Mellkasi : ember, : ember, 
elefánt, majmok.elefánt, majmok.

Mellkasi és hasiMellkasi és hasi : : 
macska.macska.

Mellkasi, hasi és Mellkasi, hasi és 

lágyéktáj  :lágyéktáj  : kutya, kutya, 
sertés.sertés.

LágyéktájiLágyéktáji: ló, : ló, 
kérıdzık.kérıdzık.

Ló:Ló: egy tejmirigy van,  két egy tejmirigy van,  két 
részarányos félbıl.részarányos félbıl.
Juh, kecskeJuh, kecske: tejmirigyében : tejmirigyében 
mindegyik oldalon egymindegyik oldalon egy--egy egy 
mirigytest. mirigytest. 
TehénTehén:  tejmirigyében mindegyik :  tejmirigyében mindegyik 
oldalon kétoldalon két--két önálló, mirigytest. két önálló, mirigytest. 
Sertések, húsevık, emberSertések, húsevık, ember: egy: egy--
egy tejmirigyre több önálló, egy tejmirigyre több önálló, 
egymástól független egymástól független 
mirigytestekbıl tevıdik össze mirigytestekbıl tevıdik össze 
mirigykomplexussámirigykomplexussá..

Tejmirigyek 

helyezıdése fajonként:

Tejmirigyek 
száma fajonként:



A tejutak rendszere vázlatosan

A: kiskérıdzık (juh, kecske), B: ló, C: szarvasmarha, D: sertés, E: kutya, 
a: bimbócsatorna (ductus papillaris), b: tejmedence a bimbókon, (sinus lactiferi
pars papillaris), c: tejmedence a mirigytestben (sinus lactiferi pars gladularis), 
d: tejutak (ductus lactiferi), e: mirigyszövet (parenchyma)



Juh,  kecske:Juh,  kecske: két bimbójú tejmirigye két önálló két bimbójú tejmirigye két önálló 
mirigytestbıl áll, mindegyik bimbón egymirigytestbıl áll, mindegyik bimbón egy--egy egy 
bimbócsatorna.bimbócsatorna.
Kanca:Kanca: két csecsbimbójú tejmirigye négy két csecsbimbójú tejmirigye négy 
mirigytestbıl épül fel, egymirigytestbıl épül fel, egy--egy csecsbimbóján két egy csecsbimbóján két 
nyílással.nyílással.
Tehén tıgy:Tehén tıgy: négy mirigytestbıl, tıgynegyedbıl áll, négy mirigytestbıl, tıgynegyedbıl áll, 
négy tıgybimbóval, mindegyik bimbó hegyén egy négy tıgybimbóval, mindegyik bimbó hegyén egy 
bimbócsatorna.bimbócsatorna.
A sertés A sertés (csecsbimbóik száma 6(csecsbimbóik száma 6--8 pár) 8 pár) 
csecsbimbóin 3, a csecsbimbóin 3, a kutyáénkutyáén (a csecsbimbóik száma (a csecsbimbóik száma 
44--5 pár) 8, az 5 pár) 8, az embernélembernél 1515--22 pontszerő 22 pontszerő 
bimbócsatorna nyílás figyelhetı meg, és azok bimbócsatorna nyílás figyelhetı meg, és azok 
mindegyike egymindegyike egy--egy önálló mirigytestbe vezet.egy önálló mirigytestbe vezet.



Fejlıdési rendellenességekFejlıdési rendellenességek

�� Bimbók fejlıdési rendellenességei:Bimbók fejlıdési rendellenességei:
Bimbók csökkent számú kifejlıdése (Bimbók csökkent számú kifejlıdése (hypotheliahypothelia))

Bimbók hiánya (Bimbók hiánya (oligotheliaoligothelia))

Szám feletti tıgybimbók (Szám feletti tıgybimbók (hyperhyper,,-- polytheliapolythelia).).

�� Bimbófisztulák kialakulása.Bimbófisztulák kialakulása.

�� Bimbócsatorna kettızöttsége, szőkülése, Bimbócsatorna kettızöttsége, szőkülése, 
nyílásának hiánya.nyílásának hiánya.

�� Tıgybimbó nyílásának fejlıdési Tıgybimbó nyílásának fejlıdési 
rendellenességbıl, mechanikai károsodásból  rendellenességbıl, mechanikai károsodásból  
származó deformáció.származó deformáció.



A tıgy fejlettsége függ:A tıgy fejlettsége függ:

�� fajtától,fajtától,

�� alkattól,alkattól,

�� kortól,kortól,

�� laktációs fázistól,laktációs fázistól,

�� fejéstıl,fejéstıl,

�� takarmányozástól.takarmányozástól.

Tıgy tapintata: Tıgy tapintata: 

�� telt állapotban: feszes, de telt állapotban: feszes, de 
nem kemény.nem kemény.

�� kifejés után: lágy, kifejés után: lágy, 
ernyedt, és a bır ernyedt, és a bır 
különösen a hátulsó különösen a hátulsó 
felszínen hosszan ráncolt.felszínen hosszan ráncolt.



Kiskérıdzık tejmirigyeKiskérıdzık tejmirigye

Lágyéktájékon, mindkét Lágyéktájékon, mindkét 
oldalon egyoldalon egy--egy egy 
mirigytestként helyezıdik.mirigytestként helyezıdik.
Mindegyiken egyMindegyiken egy--egy bimbó egy bimbó 
és bimbócsatorna található.és bimbócsatorna található.
Két mirigytest jobban Két mirigytest jobban 

(kecske), kevésbé jól (juh) (kecske), kevésbé jól (juh) 
elkülönül egymástól.elkülönül egymástól.
Külsı megjelenésre Külsı megjelenésre 
változatos:változatos:
�� Tejelı kecske: a tıgy Tejelı kecske: a tıgy 

terjedelmes, széles alapú, terjedelmes, széles alapú, 
kúpos.kúpos.

�� Juh: kisebb, félgömb alakú.Juh: kisebb, félgömb alakú.
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a: félgömb alakú mirigytest, b: bimbó, 
c: bimbócsatorna nyílása, d: mirigytestek 
közötti árok, e: szırtelen gáttájék, 
f: lágyéktasak a combok és tıgy között.

Laktáló juh tejmirigye



A tıgyet vékony, ráncolható, finoman A tıgyet vékony, ráncolható, finoman 
szırözött bır fedi., amelyen szırözött bır fedi., amelyen kersztülkersztül a a 
felületes tıgyvénák gyakran elıtőnnek.felületes tıgyvénák gyakran elıtőnnek.

Bır alatti kötıszövet (Bır alatti kötıszövet (subcutissubcutis) is vékony, ) is vékony, 
laza szerkezető, kevés zsírszövetet tartalmaz.laza szerkezető, kevés zsírszövetet tartalmaz.

A tıgybimbókon a bır A tıgybimbókon a bır subcutissubcutis nélkül nélkül 
kapcsolódik a bimbó kötıszövetes falához, kapcsolódik a bimbó kötıszövetes falához, 
nem ráncolható.nem ráncolható.

A juh tıgyének hátulsó felületén gyakran A juh tıgyének hátulsó felületén gyakran 
függıleges, a függıleges, a péraréspérarés felé haladó bırredık, felé haladó bırredık, 
jól észrevehetı szırlécekkel a tejtükröt jól észrevehetı szırlécekkel a tejtükröt 
képezik.képezik.



A tıgybimbó alakja: fiatal állatnál henger, A tıgybimbó alakja: fiatal állatnál henger, 
idısebbnél kúp alakú.idısebbnél kúp alakú.

Kecske: gyakori a járulékos bimbó.Kecske: gyakori a járulékos bimbó.

Kecske tıgy bıre azonos színő a kültakaróval, Kecske tıgy bıre azonos színő a kültakaróval, 
szırözött.szırözött.

Juh tıgyének felsı részét gyapjúszır borítja, Juh tıgyének felsı részét gyapjúszır borítja, 
szırtelen terület kevésbé pigmentált.szırtelen terület kevésbé pigmentált.

Tejmirigy felépítése, Tejmirigy felépítése, függesztıkészülékefüggesztıkészüléke, , 
vérellátása hasonló a szarvasmarháéhoz.vérellátása hasonló a szarvasmarháéhoz.

Többször ellett állatnál tejvéna is kialakul.Többször ellett állatnál tejvéna is kialakul.



A tejmirigy két fı része:A tejmirigy két fı része:

��Mirigytest (Mirigytest (corpuscorpus mammaemammae),),

��Bimbó (tıgybimbó v. csecsbimbó (papilla Bimbó (tıgybimbó v. csecsbimbó (papilla mammaemammae).).

••A A mirigyvégkamrábólmirigyvégkamrából kiinduló csövecskék nagyobb kiinduló csövecskék nagyobb 
tejutakká egyesülnek és ezek a tejmedencébe tejutakká egyesülnek és ezek a tejmedencébe 
nyílnak. nyílnak. 

••A tejmedencébıl a bimbócsatorna vezet a külvilágba, A tejmedencébıl a bimbócsatorna vezet a külvilágba, 
amely a bimbó hegyén nyílik.amely a bimbó hegyén nyílik.



A mirigyállomány és a tıgybimbó A mirigyállomány és a tıgybimbó 
felépítésefelépítése

MirigytestMirigytest ((corpuscorpus mammaemammae): kötıszövetes vázba ): kötıszövetes vázba 
((interstitiuminterstitium) ágyazott mirigyszövetekbıl ) ágyazott mirigyszövetekbıl 
((parenchymaparenchyma) áll.) áll.

InterstitiumInterstitium : : parenchymaparenchyma arányt befolyásolja:arányt befolyásolja:
�� Életkor, mőködési állapot, kor, Életkor, mőködési állapot, kor, konstitucuókonstitucuó..

Mirigyállomány levél alakú Mirigyállomány levél alakú 
mirigylemezekbe/mirigylebenyekbe rendezıdik.mirigylemezekbe/mirigylebenyekbe rendezıdik.

MirigylebenykékMirigylebenykék:: csövescsöves--bogyós (bogyós (tubulotubulo--alveolarisalveolaris) ) 
végkamrákból szılıfürt szerően épülnek fel. Az végkamrákból szılıfürt szerően épülnek fel. Az 
alveolusalveolus--rendszerrendszer végsı kamráiból a tej elıbb az végsı kamráiból a tej elıbb az 
elıtte lévı kamrába jut, utána a kivezetı járatokba.elıtte lévı kamrába jut, utána a kivezetı járatokba.



MirigylebenykeMirigylebenyke szerkezeteszerkezete

1: 1: alveolusalveolus, 2: terminális , 2: terminális 
alveolusalveolus, 3:intraloburaris , 3:intraloburaris 
tejvezeték, 4: tejvezeték, 4: 
mirigyhámsejtek, 5: mirigyhámsejtek, 5: 
myoepithelmyoepithel sejtek, 6: sejtek, 6: 
interlobularisinterlobularis tejvezeték, tejvezeték, 
7: kétrétegő hám az 7: kétrétegő hám az 
interlobularisinterlobularis
tejvezetékben, 8. tejvezetékben, 8. 
simaizomkötegsimaizomköteg, 9: , 9: 
artéria, 10: artéria, 10: v.énav.éna
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TejmirigyTejmirigy--alveolusalveolus
elektronmikroszkópos  kép alapjánelektronmikroszkópos  kép alapján

1. zsírgolyó, 2: fehérjeszemcsék, 3: mirigysejt,4: 1. zsírgolyó, 2: fehérjeszemcsék, 3: mirigysejt,4: 
alaphártya, 5: kapilláris alaphártya, 5: kapilláris endothelendothel, 6:pericyta, 7: , 6:pericyta, 7: 
myoepithelmyoepithel sejt, 8: zsírgolyó, 9: sejt, 8: zsírgolyó, 9: GolgiGolgi--apparátusapparátus, , 
benne fehérjeszemcsék, 10: szemcsés benne fehérjeszemcsék, 10: szemcsés 
endoplazmatikusendoplazmatikus reticulumreticulum, 11: zsírcsepp., 11: zsírcsepp.

11 8

1
2
9
3

10
4

5

6



1.2. tejmedence (sinus 1.2. tejmedence (sinus 
lactiferuslactiferus), 1.a ), 1.a mirigytesbenmirigytesben
((parspars gladularisgladularis), 2. a ), 2. a 
bimbóban (bimbóban (parspars papillarispapillaris), 3. ), 3. 
tejutak  (tejutak  (ductusductus lactiferilactiferi) ) 
nyílásai, 4. nyílásai, 4. FürstenbergFürstenberg--féleféle
vénagyőrő (vénagyőrő (circuluscirculus venosusvenosus
papillaepapillae), 5. bimbócsatorna ), 5. bimbócsatorna 
((ductusductus papillarispapillaris), 6. ), 6. 
vénafonatok a bimbó falában vénafonatok a bimbó falában 
((plexusplexus venosusvenosus papillarispapillaris), ), 
7. bimbócsatorna nyílása 7. bimbócsatorna nyílása 
((ostiumostium papillarepapillare).).

Tıgybimbó hosszanti metszete
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Tıgybimbó (papilla Tıgybimbó (papilla 
mammaemammae) alakja, nagysága, ) alakja, nagysága, 
helyezıdése, iránya és helyezıdése, iránya és 
hegye változatos . A hegye változatos . A 
tejmedence tejmedence distalisdistalis része része 
foglal helyet, és vége foglal helyet, és vége 
bimbócsatornába megy át, bimbócsatornába megy át, 
és nyílásával a külvilágra és nyílásával a külvilágra 
nyílik.nyílik.

Tıgybimbó 3 rétegő fala:Tıgybimbó 3 rétegő fala:
�� Külsı: mirigy nélküli száraz bırKülsı: mirigy nélküli száraz bır

�� Középsı: irhaKözépsı: irha

�� Belsı: Belsı: 
nyálkahártyanyálkahártya→→bimbbimbóócsatornacsatorna
zzáárróóizom.izom.

A tıgybimbó hegyének
leggyakrabban elıforduló

alakjai

A: tölcsér formájú, B: tányér formájú,
C: lekerekített, D: elhegyesedı.



A tıgy érellátása és beidegzéseA tıgy érellátása és beidegzése

A tıgy fı A tıgy fı artériái artériái a külsı szeméremartériából a külsı szeméremartériából 
(a. (a. pudendapudenda externaexterna) származnak, a belsı ) származnak, a belsı 
szeméremartériából (a. szeméremartériából (a. pudendapudenda internainterna) ) 
eredı erek egészítenek ki.eredı erek egészítenek ki.

Külsı szeméremartériából a tıgyartériára Külsı szeméremartériából a tıgyartériára 
ágazódik.ágazódik.

Vénás vér a tıgybıl három úton távozik:Vénás vér a tıgybıl három úton távozik:
�� Külsı szeméremvéna,Külsı szeméremvéna,

�� Tejér,Tejér,

�� Belsı szeméremvénaBelsı szeméremvéna



Nyirokér kis nyirokerek fonatából indul ki és a Nyirokér kis nyirokerek fonatából indul ki és a 
tıgy nyirokcsomóihoz tér.tıgy nyirokcsomóihoz tér.

Nyirokcsomók: hátulsó tıgynegyedek fölött Nyirokcsomók: hátulsó tıgynegyedek fölött 
helyezkednek el, ált. mindkét oldalon 2helyezkednek el, ált. mindkét oldalon 2--2.2.

Tıgy vegetatív és érzı idegekkel jól ellátott, Tıgy vegetatív és érzı idegekkel jól ellátott, 
fıleg a tıgybimbó dús érzı fıleg a tıgybimbó dús érzı 
idegvégzıdésekben (nyomásidegvégzıdésekben (nyomás--, hideg,, hideg,--
fájdalomérzı receptorok).fájdalomérzı receptorok).

Tıgy mélyebb rétegeit a n. Tıgy mélyebb rétegeit a n. genitofemoralisgenitofemoralis
idegziidegzi be, ami be, ami afferensafferens és és efferensefferens
szinaptikusszinaptikus rostokat is tartalmaz.rostokat is tartalmaz.



A . Borjúban és üszökben a v. A . Borjúban és üszökben a v. epigastricaepigastrica cranialiscranialis superficialissuperficialis (1) a v. (1) a v. 
epigastricaepigastrica caudaliscaudalis superficialistólsuperficialistól (2) elkülönül, köztük nincs kapcsolat, a (2) elkülönül, köztük nincs kapcsolat, a 
cranialiscranialis vénabillentyők csak vénabillentyők csak cranialiscranialis, a , a caudaliscaudalis vénabillentyők csak vénabillentyők csak caudaliscaudalis
irányba teszik lehetıvé a vér elfolyását. B. A vemhesség során kirányba teszik lehetıvé a vér elfolyását. B. A vemhesség során kialakul az ialakul az 
átjárható tejér. A megnagyobbodott tıgy fokozott vérátfolyása miátjárható tejér. A megnagyobbodott tıgy fokozott vérátfolyása miatt a vénák att a vénák 
kitáguknakkitáguknak, ami billentyőelégtelenséget okoz, , ami billentyőelégtelenséget okoz, íygíyg az egymással kapcsolódó az egymással kapcsolódó 
cranaliscranalis és és caudaliscaudalis vénákban mindkét irányban lehetıség van a vér vénákban mindkét irányban lehetıség van a vér 
elfolyására. elfolyására. 

A tejérben végbemenı változás a 
vemhesség során



A tıgy felfüggesztéseA tıgy felfüggesztése
Tıgyet a bır alatti kötıszövet (Tıgyet a bır alatti kötıszövet (subcutissubcutis) alatt a ) alatt a 
tejmirigy felületes pólyája vonja be, amiben a felületes tejmirigy felületes pólyája vonja be, amiben a felületes 
vénák és nyirokerek foglalnak helyet.vénák és nyirokerek foglalnak helyet.
Felületes pólyát Felületes pólyát interfascialisinterfascialis kötıszövet főzi a mély kötıszövet főzi a mély 
pólyához, ami a törzs mély pólyájának, pólyához, ami a törzs mély pólyájának, 
növényevıkben a sárga növényevıkben a sárga haspólyánakhaspólyának tejmirigyre térı tejmirigyre térı 
részlete.részlete.
Sárga Sárga haspólyahaspólya a külsı ferde hasizom ínlemezével a külsı ferde hasizom ínlemezével 
szorosan összenıtt, ebbıl eredı pólyalemezek és szorosan összenıtt, ebbıl eredı pólyalemezek és 
szalagok a tıgyet a szalagok a tıgyet a ventrálisventrális hasfalhoz rugalmasan hasfalhoz rugalmasan 
rögzítik, együttesen a tıgy rögzítik, együttesen a tıgy függesztıfüggesztı készülékét készülékét 
alkotják. alkotják. 
Pólyalemezeket külsı és belsı oldalról mindkét Pólyalemezeket külsı és belsı oldalról mindkét 
tıgyfelet beborítják, és a tıgy kötıszövetes tokját tıgyfelet beborítják, és a tıgy kötıszövetes tokját 
képezik.képezik.



1. külsı ferde hasizom, 2. 1. külsı ferde hasizom, 2. 
belsı ferde hasizom, 3. belsı ferde hasizom, 3. 
egyenes hasizom, 4. egyenes hasizom, 4. 
hashártya, 5. fehér hashártya, 5. fehér 
vonal,6. nyirokér, 7. külsı vonal,6. nyirokér, 7. külsı 
szeméremvéna, 8. külsı szeméremvéna, 8. külsı 
szeméremartéria, 9. szeméremartéria, 9. 
függesztıkészülékfüggesztıkészülék
medialismedialis lemeze, 10. lemeze, 10. 
tejmedence, 11. tejmedence, 11. 
bimbócsatorna, 12. a bimbócsatorna, 12. a 
függesztıkészülékfüggesztıkészülék
laterális lemeze.laterális lemeze.

A ventralis hasfal és az elülsı tıgynegyedek harántmetszete



A hátulsó tıgynegyedek
harántmetszete

1. medence symphysise, 
2.  symphisis alatti ín, 
3. a függesztıkészülék lateralis lemeze, 
4. felületes lágyéki v. tıgyfeletti 

nyirokcsomó, 
5. a függesztıkészülék mediális lemeze, 
6. a külsı szeméremvéna.



A tejleadást befolyásoló tényezık egyedi és A tejleadást befolyásoló tényezık egyedi és 
állomány szinten:állomány szinten:

anatómiaianatómiai

neuroneuro--hormonálishormonális

technológiaitechnológiai

A legfontosabb feladat a fejést A legfontosabb feladat a fejést 

befolyásoló tényezık közötti összhang befolyásoló tényezık közötti összhang 

megteremtése!megteremtése!



Fejést (gépi) befolyásoló anatómiai tulajdonságok:Fejést (gépi) befolyásoló anatómiai tulajdonságok:
tıgytıgy
�� arányosságaarányossága
�� függesztésefüggesztése
�� mirigyesállománymirigyesállomány és tıgymedence aránya (mérete)és tıgymedence aránya (mérete)
�� erekkel, idegekkel való ellátottságaerekkel, idegekkel való ellátottsága

tıgybimbótıgybimbó
�� méretemérete
�� alakjaalakja
�� elhelyezkedéseelhelyezkedése
�� bimbómedence méretebimbómedence mérete
�� bimbónyakbimbónyak
�� bimbónyílásbimbónyílás
�� fattyúbimbókfattyúbimbók





Fejést (gépi) befolyásoló Fejést (gépi) befolyásoló neuroneuro--
hormonáslishormonáslis tulajdonságok:tulajdonságok:

hormonok mennyiségehormonok mennyisége

receptorok száma és aktivitásareceptorok száma és aktivitása

feltételes reflex kialakulását befolyásoló feltételes reflex kialakulását befolyásoló 
tényezık tényezık 



A juhtej jellemzıi, illetve hibái a titrálható A juhtej jellemzıi, illetve hibái a titrálható aciditásaciditás

(savfok, (savfok, º SH) és a SH) és a vegyhatásvegyhatás (PH) függvényében(PH) függvényében

savanyodás, a tej megalvad4,6 - 4,840,0 - 45,0

savanyodás, a tej forraláskor 
összemegy

5,9 - 6,012,0 - 13,0

frissfejısség, kezdıdı
savanyodás, pasztırözéskor 
fehérjekicsapódás

6,49,0 - 10,0

egészsége, friss tej6,5 - 6,67,5 - 9,5

elırehaladott laktáció, 
tıgygyulladás, vizezés

66,< 7,0

Tejhibák, illetve tejjelemzókpHSavfok, ºSH



íze és szaga teltebb, aromásabb, színe
sárgább, élvezeti értéke nagyobb

Érzékszervi tulajdonságok

1,75C-vitamin

2,57B12-vitamin

8,17Niacin(B6)

2,40Béta-karotin

4,80A-vitamin

1,44Cink (Zn)

1,43Vas (Fe)

1,66Foszfor (P)

2,16Kalcium (Ca)

1,09Esszenciális aminosavak

1,55ezen belül kazein

1,59Fehérje

2,00Rövid szénláncú (<12) ún. MTC-zsírsavak

0,85Koleszterin

2,16Zsír

Indexe azonos egységben (tehéntej = 1,00),
eltérése ettıl

Alkotórésze, jellemzıje

A juhtej néhány figyelemreméltó elınye a tehéntejjel szemben



18,7812,006,775,84Átlag

21,1712,768,407,23128

21,5213,018,507,18116

20,8612,618,716,75106

21,2612,828,346,9692

19,4412,247,146,3881

18,3912,066,405,5566

17,9311,955,815,3152

16,6711,215,454,7339

16,7411,165,544,8129

15,1311,015,184.4715

16,5011,255,364,761

Szárazanyag

(g/l00 cm3)

Zsírmentes
szárazanyag 
(g/l00 cm3)

Zsír
(g/l00 cm3)

Fehérje
(g/100 g)

Laktáció ideje
(nap)

A juhtej összetételének változása a laktáció során



-0,75 -0, 900,800,800,900,80Hamu

4,484,4 - 5,004,304,605,205,00Tejcukor

6,115,04 - 6,746,105,805,506,00Fehérje

7,716,24 - 7,067,208,006,007,50Zsír

-20,3018,7020,0017,7019,00Szárazanyag

Awassi
Cigája

(magyar)
Cigája

(bolgár)
LacaouneKeletfrízMerinó

%

Érték

Összetevık

A különbözı juhfajták tejének átlagos összetétele















Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


