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SÁRGA CUMI: „tanuló cumi” 

• Első 5-6 itatáshoz, 

• lágyabb az anyaga a kolosztrumhoz, 

• könnyebb tejkifolyás, 

• több borjú tanításához is használható. 

• Nem szabad nagyobb lyukat vágni a cumin a gyorsabb itatáshoz!!! 

• Nem helyettesíti az ellés utáni első kolosztrum drencselést. 

 

FEKETE CUMI: Minden borjú új cumit kell, hogy kapjon!!!  
• A 6. itatástól egészen választásig a saját cumi kísérje végig a borjút! 

• Az anyaga és a cumi belső membránja a borjú korának  

megfelelően lágyul. Az első itatásnál nagyon lassú átfolyással  

rendelkezik, kb. 1 liter/4 perc, de ez a normális működés.  

• A cumi célja a lassú itatás bőséges nyálképződéssel!!! 

MILK BAR ITATÓ EDÉNYEK FELSZERELÉSE 

FONTOS!!! A felakasztott vályúk esetén az alomtól vagy aljzattól mérve a cuminak 60-70 

cm közötti magasságban kell lennie! Rossz magasságban nem biztosított a megfelelő 

nyelőcsővályú izom fejlődés és működés! 

CUMI CSERÉJE ÉS BEHELYEZÉSE: 

 Fordítsuk le a vödröt  Húzzuk kifelé a cumit Ennyi….. 

 és térdeljünk rá! billentő mozdulattal! 

          

Az új cumit belülről dugjuk ki a furaton, és húzzuk be első kattanásig.  

FONTOS!!! A behelyezés után ellenőrizzük le, hogy a cumi végén a hasíték függőleges 

pozícióban legyen. Ellenkező esetben nem biztosított a megfelelő működés. Ha egyes 

borjaknál nagyon lassú tejivást tapasztalunk (25-30 perc felett), akkor ellenőrizzük le a 

cumi hasíték megfelelő függőleges pozícióját.   

  

RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ– MILK BAR 
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CSOPORTOSÍTÁS, MINT OPCIONÁLIS LEHETŐSÉG 

• Max. 2 hét korkülönbséggel csoportosíthatjuk a borjakat 2-3 hetes kortól a kisebb 

munkaráfordítás miatt. 

• A cumi kövesse a borjút az egyedi vödörből a csoportos vályúba.  

• A csoportos vályúkat ne keverjük a csoportok között! 

 

ÁLTALÁNOS TÁPLÁLÁSI ÚTMUTATÓ 
Mindig legyen a borjú előtt tiszta víz! Víz nélkül nem indul be a megfelelő abrakfelvétel. 

Mindig legyen a borjú előtt abrak! Abrak nélkül nem fejlődik megfelelően a bendő. 

Bármit lehet itatni (teljes tej, tejpor, stb.) az alábbi táblázat útmutatása szerint. 

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét 9. hét 10. hét 

2x 
2.5 Lit 

2x 
3 Lit 

2x 
3.5 Lit 

2x 
3.5 Lit 

2x 
3.5 Lit 

2x 
3.5 Lit 

2x 
3 Lit 

2x 
2.5 Lit 

1x 
3 Lit 

1x 
2.5 Lit 

Általában a 6-7. héttől csökkenthetjük az itatott tej mennyiségét, amennyiben már tapasztaljuk a min. 

20-25 dkg abrak felvételt. Ha nem csökkentjük a tej itatást, akkor hátráltatjuk a gyorsabb kérődzővé 

válásban, egészséges bendő fejlődésben. Választás történhet egyedi szempontok szerint (súly, kor, stb.). 

TAKARÍTÁS, HIGIÉNIA 

• Minden használat után öblítsük el tisztavízzel, és fejjel lefelé akasszuk vissza a 

vályút ketrecnél. 

• Heti 2 alkalommal végezzünk lúgos mosást, majd tisztavizes öblítést!  

• Savas mosása a cumiknak TILOS!!! Külön a vályú savas mosása a ciklusok között 

lehetséges. 

• Az öblítésnél és a mosószeres mosásnál nem kell a cumikat kivenni! 


