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Nem csak a genetikán és a takarmányon múlik a tej minősége

A kutatás nemcsak a tejtermelés minőségének javítására talált megoldást, de a szarvasmarhák
metánkibocsátásának csökkentésére is, mutatott rá Diego Morgavi állattenyésztéssel foglalkozó
szakember, aki nem vett részt a mostani a kutatásban.
A szarvasmarháknak, kecskéknek, juhoknak, valamint a többi kérődzőnek speciális
emésztőrendszere alakult ki. A gyomor legfelső része, a bendő több millió mikrobát tartalmaz. Ezek
segítségével a szénából, a fűből és egyéb nehezen emészthető növényi részekről felvehető
tápanyagok és energia lesz.
A rendszer negatív oldala, hogy kérődzés közben a böfögéssel és bélgázzal több 100 millió tonnányi
metán szabadul fel évente a világon.
Ez a mennyiség az emberhez köthető üvegházgáz kibocsátást tekintve a második a második helyen
áll, csak a rizstermesztés előzi meg.
Annak kiderítésére, hogy milyen szerepet játszanak az emésztőrendszerben élő mikrobák a tej
minőségében illetve a kibocsájtott metán mennyiségében, két tudós fogott össze. Itzik Mizrahi a BenGurion Egyetem biológusa (Izrael), illetve John Wallave állattenyésztéssel foglalkozó tudós az
Aberdeeni Egyetemről (Egyesült Királyság) több tehénállományból vett mintát kategorizált, illetve
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több száz egyéb adatot rögzített: többek közt az állatok növekedési rátáját, a tejtermelés
mennyiségét és minőségét, illetve a kibocsájtott metán mennyiségét.
Hét gazdaság több mint 1000 tehenének adatait (beleértve a mikrobiális DNS-t is) vették fel az
Egyesült Királyságban, Olaszországban, Svédországban és Finnországban.

Norvég vörös szarvasmarha

A fajtákat tekintve holstein-frízeket és norvég vörösöket – a két leggyakoribb európai tejelő fajtát –
vizsgálták.
A DNS-ből a tudósok megállapították minden tehén esetében, hogy milyen mikrobák élnek az adott
állat emésztőrendszerében, beleértve a baktériumokat, gombákat és egyéb mikroorganizmusokat.
Ezután az adatokat a gépi tanulás segítségével elemezték ki: kifinomult számítógépes programok
segítségével próbálták kimutatni, hogyan befolyásolják egyes mikrobák az állatok tulajdonságait.
Ugyan minden egyes példány egyedi mikroba közösséggel (úgynevezett mikrobiommal)
rendelkezett, de 512 faj megtalálható volt a vizsgált marhák felénél
– írták a kutatók a Science Advances tudományos lapban. A kutatás felfedte, hogy 39 „központi
mikroba” szerepe erőteljesebben mutatkozik meg a tehén tejének minőségében, illetve a
metánkibocsátásban, mint a genetikusan örökölt bélyegek.
Az emésztőrendszerben élő mikrobák szerepe meglepően erőteljesen befolyásolja ezeket a
tulajdonságokat, mondta el Fabio Lima, aki a tejtermelés és a tehenek mikrobiomja közti
összefüggéseket kutatja az urbanai Illinois Egyetemen. Morgavi arra is kíváncsi, vajon a többi
szarvasmarhafajtában is megvannak-e ezek a meghatározó mikrobák. Emellett úgy gondolja, hogyha
bizonyos mikrobákat etetünénk a borjakkal – ahogyan mi emberek is eszünk probiotikumokat – azzal
csökkenthető lenne a metánkibocsátás.
Egy egész mikrobapopulációt befolyásolni azonban nagy kihívás Lima szerint, aki eddig is
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kísérletezett ezzel a tej minőségének és mennyiségének javítása érdekében. Azonban most már
biztos, hogyha bizonyos mikrobákat adunk az emésztőrendszerhez, azzal változásokat érhetünk el –
jelentette ki Wallace.
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