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A kiadványunk célja

Az UBM cégcsoport Magyarország és a régió jelentős keveréktakarmány gyártó vállalkozása, amely az elmúlt évtizedben 
mind a korszerű takarmánygyártással, mind az elért szakmai eredményekkel kiszolgálta partnereit, jelentős közös 
eredményeket elérve. A takarmányozás hatékonyságának javítása, a baromfiállományok teljesítményének növelése, az 
élőállat termelés önköltségének csökkentése kiemelt feladatunk, és ennek fejlesztésében partnereink tudására, észrevételeire 
és segítségére kiemelten alapozunk.

Nyilván jogosan felmerülő kérdés lehet, hogy miért vállalkozunk takarmányozási kiadvány összeállítására, amikor 
számtalan hazai és nemzetközi takarmányozási tankönyv, forrás és persze szakember is rendelkezésre áll ezek felfedezéséhez, 
alkalmazásához. Nem célunk ezek ismétlése, olyan tudás átadása, amely fellelhető, de célszerűnek tűnik minden, a gyakorlat 
szempontjából lényeges takarmányozási szakmai szempontok és megoldások összefoglalása, amely baromfitermelő 
és takarmánygyártó partnereinknek megkönnyíti a munkáját és hozzájárulhat eredményesebb gazdálkodásukhoz, 
ami viszont az UBM cégcsoportnak is egyértelmű érdeke.

Az állati termék előállítás, a tej-, hús- és tojástermelés egyre intenzívebb és koncentráltabb tartástechnológiája és üzemelési 
megoldásai új követelményeket támasztottak a keveréktakarmány gyártás irányába is, amely mind a szakmai 
megoldásokat, mind a gyártástechnológiát új alapokra helyezte. A keveréktakarmány formulázás, az alapanyagok kiterjedt 
vizsgálata, az alternatív alapanyagok egyre szélesebb körű használata, a korszerű gyártási megoldások, a minőségbiztosítás 
és nyomon követés integrált alkalmazása és a gyakorlati takarmányozási megoldások egyaránt beépültek az UBM integrált 
keveréktakarmány gyártási gyakorlatába. Úgy véljük, hogy ezen szakmai elvárások és ismeretek áttekintése és közreadása 
hozzájárulhatnak közös munkánk sikeréhez.

A korszerű takarmánygazdálkodás már a növénytermesztés és az alapanyag beszerzés felé meghatározott elvárásokkal 
kezdődik, hiszen csak megfelelő beltartalmi értékű és minőségű alapanyagok alkalmasak a minőségi takarmányozás 
megalapozásához. A hatékony teljesítményt és takarmányozást csak az alapanyagok széleskörű és pontos ismeretével lehet 
elérni, ehhez a beszerzés és betárolás előtti beltartalmi és minőségi ellenőrzés, a paraméterek szerinti betárolás, az alapanyag 
gazdálkodás, tárolás és kezelés elengedhetetlen.

A termelő baromfiállományok takarmányozási igényét a fajta, hibrid, a hasznosítás, a baromfitelep technológiai 
adottságai, a termelés intenzitása, a termelési célkitűzések, az üzemelés és állategészségügyi helyzet egyaránt meghatározza, 
amelynek pontos ismerete szükséges, hogy ezekhez igazított takarmányozási koncepcióra alapozva történjen az 
állományok gyakorlati takarmányozása. A premix- és keveréktakarmány receptek beltartalmi és ár optimalizálása 
kiemelt feladata és szolgáltatása a takarmánygyártó cégeknek (vagy integráción belüli üzemegységnek).

Hatékony takarmányozás csak az integrált termelési ciklus területi szakembereinek az összefogásával valósulhat meg, 
amely bonyolult és összetett feladat, csak jó célkitűzések, helyes stratégia, kiemelkedő szakmai kommunikáció és kitartó 
munka hozhat hosszabb távú eredményeket. 

A világ ipari keveréktakarmány termelése 2019-ben meghaladta az 1,1 milliárd tonnát, amelyet 29.500 keverő- 
üzemben állítottak elő. A teljes termelés 41,3%-át a baromfitakarmányok adták. Az intenzív takarmányozás felé 
elvárás az alapanyagok takarékos és hatékony felhasználása, amelyet a közgazdasági érvek mellett a növényi 
termékek felhasználásában kialakult konkurenciaharc (humán fogyasztás, energetikai felhasználás, takarmányozás) is 
indokol. A termőterületek hiánya, leromlása, a klímaváltozás, a sivatagosodás, vagy a víz-konkurenciaharc (ivóvíz, öntözés, 
állattenyésztési felhasználás) egyaránt a hatékonyság irányába kell, hogy hassanak. A takarmányozási alapanyagok bősége 
és hozzáférhetősége csökken, amely az alternatív alapanyagok és melléktermékek, a helyi vagy regionális források szélesebb 
körű felhasználására ösztönöznek. A takarmánygyártás technológiai forradalma is küszöbön áll, csak nagy teljesítményű, 
kiváló minőségű takarmányt előállítani képes üzemek maradhatnak fenn az intenzív baromfitermelési versenyben.

A feladatunkat tovább bővíti és nehezíti a törvényi szabályozások szigorodása, az antibiotikum mentes takarmányozás 
megoldása, az állatjóléti és környezetvédelmi elvárások erősödése, amelyeket a fogyasztók elvárása diktál. A hatékonyság 
„klasszikus” megoldásai mellett előtérbe kerülnek a szakmailag jobban megalapozott megoldások, a baromfi élettanának 
és emésztésének alaposabb megismerése, az immunválaszadó képesség segítése takarmányozási eszközökkel, azaz az 
elsődleges takarmányozási cél az emésztőtraktus egészségének fenntartása.
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Ezen célok eléréséhez pontosabb tápanyag ellátás, az egyes tápanyagok kölcsönhatásának még alaposabb ismerete, a 
modern takarmánykiegészítők széles skálájú felhasználása szükséges. A takarmányozási, üzemelési és baromfiegészségügyi 
szakemberek szoros együttműködése elengedhetetlen a nyereséges baromfitermelés fenntartásában.

Ezt kell kiegészítse a szolgáltatások és a szakmai szerviz hatékonysága, amelyben az UBM továbbra is az Ön partnere 
kíván lenni, ezzel a kiadvánnyal is hozzájárulva ehhez a célhoz.

Ez úton is szeretnénk megköszönni kollégáinknak, a szerkesztő bizottság tagjainak a szakmai munkáját és idejét ennek a 
kiadványnak az összeállításában.

Pilisvörösvár, 2020. október

Varga Gábor  Fülöp Péter

ügyvezető igazgató  kereskedelmi igazgató
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A baromfi- és takarmányipar
nemzetközi és hazai helyzete, trendjei

A világ és régiónk baromfi- és takarmányipara
A baromfi- és takarmányipar vállalkozásai mind egy egyirányba tartó, de sokszereplős piac résztvevői, így 
alkalmazkodniuk kell a nemzetközi és hazai iparági elvárásokhoz, kihívásokhoz és feladatokhoz. Mindezt csak akkor 
tudják, tudjuk megtenni, ha tisztában vagyunk a világ és térségünk baromfiiparának és az azt kiszolgáló takarmányiparnak 
a helyzetével, termelési volumenével, de még inkább a közeljövőt meghatározó piaci trendekkel, a fogyasztói, vevői 
elvárásokkal.

A világ jelenlegi 7,8 milliárdos népességét, amely rohamosan növekszik, és 2050-re eléri a 9,7 milliárd főt (várhatóan 2100-
ban közel 11 milliárd fővel eléri a maximumot), már most is csak hatékony és intenzív mezőgazdasággal és állattenyésztéssel 
lehet megfelelő mennyiségű és minőségű, biztonságos élelmiszerrel ellátni. Az egészséges, az emberek energia-, 
fehérje-, és egyéb táplálék igényét kielégítő élelmiszer előállítás nagymértékben térhet el a különböző térségekben, 
a hagyományok, szokások és vallások mentén, de mindenhol törekvés az elérhető árú és egészséges, mindenki számára 
hozzáférhető élelmiszerellátás biztosítása, amely komoly kihívás a jelen, és még inkább a jövő állati termék előállítóinak, 
amelyeket a technológiai forradalom nagymértékben kiválthat.

• A világ hús- és keveréktakarmány-termelése, 2019

A világ lakosságának fehérje-ellátását a növényi fehérjeforrások mellett alapvetően az állati fehérjék biztosítják, amelyeknek 
összes termelése eléri az 1450 millió tonnát. A 850 millió tonnás tej- és tejterméktermelés mellett 80 millió tonna tojás, 
335 millió tonna hús – amelyből 130,5 millió tonna baromfi (a világ első számú húsforrása, közel 39%-os részesedéssel) 
–, valamint a 178 millió tonnás halászat és akvakultúra biztosítja az állatifehérje-forrásokat. Ezek együttesen 110,4 kg 
tej- és tejtermékfogyasztást, 43,3 kg/fő húsfogyasztást és 20,5 kg halfogyasztást biztosítanak a föld lakosságának, amely 
térségenként, országonként jelentős eltéréseket mutat. Az elkövetkező három évtizedben, 2050-ig várhatóan harmadával 
nőhet a világ hústermelése, és ezzel párhuzamosan a keveréktakarmány gyártása is.
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A világ takarmány 
termelése

*144 ország

Ezer
tonna

Akvakultúra 41 027

Húsmarha 115 386

Tejelő marha 129 933

Sertés 260 907

Árutojó 157 710

Brojler 307 285

Házi kedvencek 27 667

Ló 7 968

Egyéb takarmányok 78 117

Takarmány összesen 1 126 000

Keverőüzemek száma 29 514

Keverő tonna/év 38 151

Alltech Global Feed Survey 2020

A világ tej-, tojás és 
hústermelése

*144 ország

Ezer
tonna

Tej és tejtermékek 852 030

Tojás 80 089

Marha- és borjúhús 72 199

Sertéshús 110 457

Baromfihús 130 480

Juh- és kecskehús 15 368

Egyéb húsfélék 5 500

Hús összesen 335 214

Brojler 117 140

Pulyka 5 980

Kacsa 4 460

Lúd 2 900

Halászat 91 300

Akvakultúra 86 500

FAO Food Outlook November 2019

Világ húsfogyasztása 43,3 kg/fő
Húsárindex (2002-2004=100) 173

Világ húskereskedelme = 10,8%

Világ tej és tejtermék
fogyasztása 110,4 kg/fő

Világ halfogyasztása 20,5 kg/fő
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A világ nagyüzemi brojlerhústermelése 103,5 millió tonna, 
amelynek meghatározó hányadát az USA (19,5%), Kína (15,3%), 
Brazília (13,5%) és az EU-28 (12,2%) adja – együttesen 60% 
körül –, míg a többi ország termelése adja a maradék 40%-ot. 
A pulykahústermelés 5,6 millió tonnás mennyiségének az 
USA 52,9%-át, az EU-28 36,7%-át adja. A világ baromfihús-
termelése a következő évtizedben is az eddig meghatározó 
országokban fog nőni, elsősorban Kína (3,5%), az USA (2,6%), 
India és Brazília (1,7%) lesznek a motorja az éves növekedésnek, 
de Mexikó, Pakisztán, Oroszország, Argentína, a Fülöp-szigetek, 
Vietnám és Ausztrália termelése is növekedni fog.

• A világ brojler- és pulykahús termelése, 2013 - 2020
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• Baromfihús termelés az EU országokban, 2013-2018

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

• A világ baromfihús-termelésének a megoszlása, 2018

USDA, WATT Executive Guide

Marhahús

106 millió tonna
74 millió tonna

+43%

Tojás

102 millió tonna
75 millió tonna

+36%

Baromfihús

181 millió tonna
122,4 millió tonna

+12%

Sertéshús

143 millió tonna
127,3 millió tonna

Juhhús

25 millió tonna
15,7 millió tonna

+59%

+48%

Iparszerű
keveréktakarmány-

gyártás

414 
millió
tonna

557
millió
tonna

+34,5%

1150 
millió
tonna

1495
millió
tonna

+30%

• A világ hús, tojás és takarmánytermelése 2019-2050

Lúd és
göngytyúk

2,6 millió
tonna
2,4%

Brojler
95,5 millió

tonna
86,8%

Pulyka
5,6 millió

tonna
5,1%

Kacsa
4,4 millió

tonna
4,0%

TOP 10
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Kína

Brazília
EU-27
India

Mexikó
Oroszország

Argentína
Törökország

Thaiföld

TOP 5

Kína
Egyiptom

Magyarország
Lengyelország

Olaszország

TOP 5

Kína
Franciaország

Malajzia
Mianmar
Vietnám

TOP 5

USA
Németország

France
Olaszország

Brazília



A magyar baromfiiparon belül is meghatározó a brojlerhús-
előállítás, amely a 2019-es teljes élőbaromfi-termelés (705 462 
tonna) 62,5%-át adta. A pulykahústermelés (95 923 tonna) a 
teljes mennyiség 13,6%-a, míg a víziszárnyas-termelés adta a 
23,9%-ot (168 468 tonna).

Ez utóbbin belül a húskacsa adta a meghatározó hányadot 92 736 
tonna termeléssel. A magyar baromfiipar – bár a részaránya az 
elmúlt évek során nőtt – még mindig sokkal „színesebb”, mint 
a nemzetközi baromfiipar, amelyben a brojlerhústermelés a 
meghatározó (87%), és a pulyka, a kacsa részaránya hasonló 
(4-5%), míg a lúd a legkisebb részarányú (2,5%).

• A világ vezető brojlerhústermelő cégei
 A top 30 2019-ben 

Poultry International 2019 október

Országok Cégek
száma

Millió
brojler/év

Összesen 30 20 110
USA 10 6 137
Brazília 2 5 128
Kína 4 2 867
Szaudi-Arábia 2 862
Thaiföld 1 685
Mexikó 1 622
Franciaország 1 541
India 1 400
Hollandia 1 427
Oroszország 1 397
Fülöp-szigetek 1 352
Olaszország 1 350
Németország 1 350
Ukrajna 1 349
Egyesült-Királyság 1 323
Szingapúr 1 320

• Európa vezető brojlerhústermelő cégei
 A top 33 cég 2019-ben
millió brojler/év

• A világ baromfi/takarmány indexe,
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• A világ baromfihúsár-előrejelzése,
 2019-2028
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OECD-FAO Agricultural Outlook 2019

A baromfi-, illetve takarmányárindex is mutatja, hogy a 
baromfihús-termelésnek egyre hatékonyabbnak kell lennie, 
a fajlagos takarmányértékesítésnek folyamatosan javulnia 
kell a brojlertermelés önköltségének csökkentése érdekében. 
A baromfihús nominális áralakulása is ezt a trendet igazolja 
vissza, azaz csak a hatékonyság tudja fenntartani az ágazat 
nyereségtermelő képességét. A világ takarmányipara, a 
baromfihús-termeléshez hasonlóan koncentrált; 22 cég 
termel évi 5 millió tonna takarmánygyártás felett, ebből 7 
található Kínában, 4 az USA-ban és 5 Európában.
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Magyarország baromfi-
és takarmányipara
A magyar állati termékek előállítását alapvetően a tej 
és tejtermékek, a baromfi- és a sertéshús-előállítás ha-
tározza meg, így ezek nemzetgazdasági szerepe jelentős. 
Magyarország állatitermék-előállítása ez elmúlt évek során 
kiegyensúlyozott volt. Az EU-statisztikák szerint a tejter-
melés 1,5 millió tonna körül alakult az elmúlt öt évben, 
míg a KSH-adatok szerint ez 1,9 millió tonna volt. Az ország 
élőállat-feldolgozása meghaladta az 1,3 millió tonnát, 
amelyből a baromfiágazat 53,7%-kal (699 ezer tonna), a 
sertéságazat 41,7%-kal (542 ezer tonna) részesedett (AKI). 
A baromfihús termelése 530 ezer tonna körül stabilizálódott, 
ami a magyar hústermelés meghatározó ágazata, míg a tojás-
termelés 2,5 milliárd darab évente (3483 ezer tojótyúk).

• Magyarország állati termék előállítása 2015-2019
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Eurostat

• Magyarország élőállat feldolgozása, 2019

Szarvasmarha Sertés Juh Vágóbaromfi

Élőállat feldolgozás
összesen:

225,7 millió állat
1 300 588 tonna

Baromfi feldolgozás
220 887 689 darab,

698 927 tonna élőtömeg,
533 047 tonna vágott tömeg

Sertés feldolgozás
4 619 714 darab,

541 989 tonna élőtömeg,
436 877 tonna vágott tömeg

Szarvasmarha feldolgozás
112 068 darab,

57 891 tonna élőtömeg,
29 725 tonna vágott tömeg

AKI

A tojástermelés kapacitásainak 84,4%-a feljavított ket-
reces (285 telep), 14,3% alternatív (188 telep), 0,9%-a 
szabadtartásos (32 telep) és 0,4% ökológiai tartás (2 telep) 
volt. A sertéshústermelés 435 ezer tonna, ami jelentős, míg 
az egyéb húsok előállítása csak választékbővítő szerepet 
játszik (marhahústermelés 30 ezer tonna, haltermelés 18,5 
ezer tonna). A magyar állattenyésztés korábbi eredményeit, 
amelyben a nagyüzemi, vegyes hatékonyságú termelés do-
minált, már nem lehet „visszasírni”, hiszen a nemzetközi piaci 
igények csak a versenyképes minőségű és árú termékeket 
fogadják be. 
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• A magyar baromfiipar

• Magyarország élőbaromfi feldolgozása, 2019

Baromfifeldolgozás
összesen:

220 887 689 darab,
698 927 tonna élőtömeg,

533 047 tonna vágott tömeg

Csirke Vágótyúk+kakas Vágólúd Vágókacsa Pulyka

Lúd feldolgozás
6 304 712 darab,

39 450 tonna élőtömeg,
28 343 tonna vágott tömeg

Csirke feldolgozás
173 780 957 darab,

439 978 tonna élőtömeg,
334 101 tonna vágott tömeg

Kacsa feldolgozás
33 251 030 darab,

117 728 tonna élőtömeg,
90 850 tonna vágott tömeg

Pulyka feldolgozás
7 054 315 darab,

100 071 tonna élőtömeg,
78 263 tonna vágott tömeg

2,532
kg/db

6,257
kg/db

3,54
kg/db

14,186
kg/db



A magyar baromfiipar közel 221 millió baromfit dolgozott fel, 699 ezer tonna élőtömeggel, 533 ezer tonna 
vágottbaromfi-terméket előállítva. Ezen belül a brojlerfeldolgozás a meghatározó 62,9%-os részesedéssel, a 
pulyka feldolgozása 14,3%-kal, a kacsa 16,8%-kal és a lúd 5,6%-kal részesedett a teljes baromfi-feldolgozásból. 
A magyar baromfiipar sokszínűségét mutatja a víziszárnyas teljes termékpalettája is. A BTT adatai szerint a 
brojlerágazat dinamikus növekedése (+9,5%) az elmúlt három évben meghatározta a magyar baromfiágazatot. 
A pulykaágazat a piaci lehetőségek mentén stabilizálta teljesítményét, míg hullámzás elsősorban a víziszárnyas-
termelésében a jellemző. Ezen a piacon erős a fogyasztóiigény-változás, és a magyar termelés belső konkurenciaharca is. 
Ebben 3,8 millió húslúd 21,4 ezer tonna élőtömeggel, és 5,6 kg/db átlagtömeggel került feldolgozásra, míg májlúd 
2,3 millió darab 16,1 ezer tonna élőtömeggel, és 7,07 kg/db átlagtömeggel került vágásra.

• A magyar takarmányipar

A magyar takarmányipar nemzetközi összehasonlításban is kedvező helyzetben van az alapanyag-ellátás tekinte-
tében. A fehérjehordozókban szorulunk csak importra, elsősorban szójadara behozatalával, de a szükséges gabona 
és egyéb alapanyagbázis jellemzően messze meghaladja a magyar igényeket, így jelentős a terményexport. A NAIK 
Agrárgazdasági Kutatóintézet a 2018. évi magyar takarmánygyártás összefoglaló anyagában részletes információkat 
ad ennek összetételéről és szerkezetéről, amely alapján értékes információkhoz lehet jutni. Magyarországon 302 
keverőüzem működött, amelyek adatot szolgáltattak termelésükről, és az előállított keveréktakarmányokban felhasznált 
alapanyag-összetételről. Az állattartó telepeken előállított takarmányról nem rendelkezünk egzakt adatokkal. Az összes 
keveréktakarmányból 203 üzemben sertés-, 101 üzemben brojler-, 98 keverőben tojótyúk-, 55-ben pulyka-, 53-ban 
kacsatápokat, 39-ben lúdtápokat állítottak elő, míg 44 üzem gyártott kérődzőtakarmányokat, és 10 üzem haltápot.

• Magyarország takarmány alapanyag termelése 2015 - 2019
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A 3,7-4,0 millió tonna keveréktakarmány-gyártás alapanyag-igénye gabonafélékben nem haladja meg a 2,5 millió 
tonnát, így az ország 13-15 millió tonnás termése (rozs, zab, árpa, búza és kukorica) messze meghaladja a takarmányipar, a 
növényolajipar, és a bioetanol-, biodízelgyártás alapanyagigényét. A búza exportja 1,2-2,2 millió tonna, míg a kukorica exportja 
évente 3-4 millió tonna is lehet. A magyar takarmányipar gyártása meghaladta az elmúlt évben az 5,1 millió tonnát, 
amelyből 1,3 millió tonnát a pet-food-ipar gyártott. Az állatitermék-előállításban felhasznált takarmány mennyisége 3,8-3,9 
millió tonna, amelyből a baromfitakarmányok adják a legnagyobb hányadot, közel 1950 ezer tonna gyártással, a grafikonon 
látható bontásban.

• Magyarország keveréktakarmány-gyártása fajok szerint, 2018
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A sertéstakarmányok előállítása meghaladta a 1300 
ezer tonnát, míg a kérődzőtakarmány-gyártás 420 ezer 
tonna (11,1%), a tejelő tehén 312 tonna takarmánya mellett 
59 ezer tonna húsmarha és 43 ezer tonna juhtakarmányt 
állítunk elő. Az egyéb állatfajok számára gyártott takar-
mányok mennyisége – beleértve a haltakarmányokat is 
– 99 ezer tonna (2,6%).

A magyar takarmányipar korszerűsége és gazdaságos 
méretnagysága jelentősen elmarad a nemzetközi élvo-
naltól. A 3,8 millió tonna keveréktakarmányt 302 üzem-
ben állítottuk elő, amely átlagosan 12 500 tonnás termelést 
jelent. Figyelembe véve, hogy 4 üzem termelt 100 ezer ton-
na éves termelés felett (573 ezer tonna), 18 üzem 50-100 
ezer tonna között (1318 ezer tonna), így 22 takarmányke-
verő gyártott 1 891 524 tonnát, a teljes gyártás 50%-át, 
átlagosan 86 ezer tonnát üzemenként.

Az összes keverőüzem közül 166 nem haladta meg az 5000 
tonnás éves termelést (összesen 295 ezer tonna), átlagosan 
1780 tonnás gyártással. Önmagában a kis gyártási mennyi-
ség egy telep, farmgazdaság esetében nem kifogásolható, 
de a keveréktakarmány teljesítménye és minősége a megfe-
lelő, korszerű technológiák és a szükséges szakismeret hiá-
nya miatt nem garantálható.

Az 5-10 ezer tonna között termelő 52 üzem (364 ezer 
tonna, 7000 tonna/üzem), a 10-25 ezer tonna közötti 49 
üzem (775 ezer tonna, 15 800 tonna/üzem), és a 25-50 ezer 
tonna közötti 13 üzem (457 ezer tonna, 35 150 tonna/év). 
A termelési volumen szempontjából a középmezőnybe tartozó 
üzemek száma 114, összes gyártása 1913 ezer tonna volt.

• Magyarország keveréktakarmány-gyártásának megoszlása
 keverőüzem-méret alapján, 2018
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A legnagyobb 5 magyar takarmánygyártó cég adta a keverék-
takarmány-mennyiség 31,2%-át (1179 ezer tonna). Az 5 leg-
nagyobb üzem a teljes mennyiség 17,7%-át állította elő (670 
ezer tonna). Ebből is érzékelhető, hogy bár a keverőüzemek 
száma nemzetközi összehasonlításban magas, a koncentráció 
nálunk is elindult.

• Magyarország keveréktakarmány-gyártásának megoszlása
 keverőüzem-méret alapján, 2018
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Amint azt az élőállat-termelés területi megoszlása is mu-
tatja, a takarmánygyártás földrajzi koncentrációja is igen 
eltérő. Az Észak-Alföld 60 üzeme gyárt 1087 ezer tonna 
takarmányt, a Dél-Alföld 75 üzeme 927 ezer tonna takar- 
mányt, azaz együttesen az ország termelésének 53,25%-át 
adják 2040 ezer tonna takarmány gyártásával. Jelentő-
sebb a takarmánygyártás a Dél-Dunántúlon (526 ezer tonna), 
a Nyugat-Dunántúlon (469 ezer tonna) és a Közép-Dunántú-
lon (460 ezer tonna). Így a Dunántúl adja a keveréktakar-
mány-gyártás 38,5%-át (összesen 1455 ezer tonna).

Az integrált baromfihús-termelés 
és a takarmányipar kapcsolata
A világ baromfihús-termelésének meghatározó há-
nyadát ma már jellemzően vertikálisan integrált, vagy 
zömében integrált termelést szervező cégek adják. 
A baromfihús-termelést meghatározó termelőeszközök és a 
funkcionális kapcsolatok is az integráló cég tulajdonában és 
szervezésében vannak, amint ezt a marketingszlogen is ösz-
szefoglalja: „A szántóföldtől a fogyasztó asztaláig”. 

Ez a koncentrált, nagy hatékonyságú, az összes modern 
szakmai eredményt és technológiát befogadó és alkalmazó 
rendszer teszi lehetővé a termelési önköltség „kézben 
tartását”, a piaci érdekérvényesítő képességet, még, ha ez 
gyakran csak részleges is.  Ez az integrált rendszer biztosítja a 
nyereség lehetőségét (a termelési láncban csak költségcent-
rumok vannak, így „nem tűnik el” menet közben a nyereség), 
a gazdaságos méretek elérését és a beruházások optimali-
zálását, a hatékony biológiai védelmet, minőségbiztosítást 
és nyomonkövethetőséget. Ezt indokolja a megtérülési idő 
viszonylag nagy hossza, még akkor is, ha a baromfitermelés 
viszonylag rövidebb idő alatt tud váltani, alkalmazkodni 
a piaci folyamatokhoz.

10

13

49

52

70 32 64
4

18

keverőüzemek száma

60
45

75

46

15

41

20

keverőüzemek száma



• A vertikálisan integrált baromfitermelő cégek struktúrája
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Disztribúció - Kiskereskedelem - Vendéglátás - Intézmények - Export

 

  Integráció tulajdonában lévő létesítmények      Külső tulajdon

Természetesen a világban igen színes a baromfitermelés struktúrája, az integráció szintje, mérete. Míg egyes országokban 
meghatározó a vertikálisan integrált cégek tevékenysége (USA, Brazília, Thaiföld, India, Kína, Oroszország, Ukrajna), 
amelyben a termelés szinte minden eleme az integrátor kezében van, vagy hosszú távú szerződés köti a termelőt az 
integrátorhoz (farmgazdaságra alapozott végterméktermelés). A költségcentrumok nem veszik el a termelési lánc során a 
nyereséget egymástól, az a folyamat végén, a piaci értékesítés során képződik. 
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Más országokban a többé-kevésbé integrált rendszer, vagy a szövetkezeti a jellemző (ez utóbbi is lehet teljesen integrált).  

Ezek szintje, mérete eltérő lehet, míg egyes országokban (Kanada, Magyarország, Lengyelország, Hollandia, Dánia, 
Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország) jellemzően koncentráltabb és nagyobb cégek adják a baromfihús-
termelés meghatározó hányadát, addig sok országban ez még a hagyományos, félintenzív termelésben történik.

A baromfitermelő cég termelési mérete és hatékonysága alapvetően összefügghet egymással, de nem jelent automatikus 
kapcsolatot. Az integrált termelés előnyeit azonban érdemes szem előtt tartani a hosszabb távú sikeresség érdekében:

 nagyméretű termelési rendszer és volumen (ez persze lehet hátrányos is);
 a termelés önköltségének a közvetlen kontrollja;
 a beszerzési és értékesítési árak közvetlen kontrollja, a beszerzési árkedvezmények kiharcolása;
 a munkaerő-ingadozás jobb szabályozási lehetősége – a költségek elnyelése, a gazdasági hatások kiegyensúlyozása;
 a piaci értékesítési lehetőségek jobb kihasználása;
 a modern termelési eszközök, módszerek gyorsabb és hatékonyabb bevezetése

 (automatizálás, megfigyelő rendszerek, minőségbiztosítás, piacpolitika stb.);
 a minőségbiztosítási, -ellenőrzési rendszerek hatékony működtetése

 (ISO, HACCP, GMP+, FCEP – Feed Safety Enhancement Program);
 a termőföldek jobb hasznosítása (orosz és ukrán modell);
 a munkaerő hatékony képzése és specializációja;
 a járványvédelmi és betegségmegelőzési programok sokkal hatékonyabb megvalósítási lehetősége;
 az energia- és hulladékgazdálkodás hatékonyabb szervezése;
 a K+F-tevékenység közvetlen felhasználási lehetősége az integrált termelésben;
 az egyszerre telepítési-kivágási élőállat-termelés biztonságos megvalósítása;
 a baromfi összefogásának és szállításának kíméletes és hatékony megoldása.

Természetesen a nagy cégméret, az integráció nem véd automatikusan meg a lehetséges problémáktól, amelyeket 
szintén célszerű számba venni:

 az üzemméret gondot jelent, ha az integrációs láncban a kapacitások nem illeszkednek egymáshoz,
 illetve nem sikerül ezeket megfelelően kihasználni,

 a nagy befektetések pénzügyi rizikója, és a nem megfelelő megtérülés (ROI);
 a nagy „játékosok” monopolisztikus törekvése;
 a járványvédelem hatékonysága, a nagy károkat okozó baromfibetegségek koncentrált „beengedése” és terjesztése;
 az integrált rendszer igen komplex üzemelési tudásának és biztonságának a megteremtése

 általában nem sikerül maradéktalanul (szakemberek képzettsége, elkötelezettsége, megbecsültsége);
 hosszú távú befektetések, beszerzések finanszírozása (termelési ciklus hossza, finanszírozási határidők);
 a hulladék- és környezetgazdálkodási hatások, a megfelelő megelőzés költségei;
 a munkaerő elérhetőségének, képzettségének és minőségének a rizikója.

A zárt integrációk takarmánygyártása saját takarmánykeverő üzemekben valósul meg. Jellemzően vásárolják a 
szükséges alapanyagokat a keveréktakarmány-gyártáshoz (ez lehet a termés felvásárlása, határidős vásárlások, vagy akár 
folyamatos beszerzés is). Még mindig ritkábbak azok az országok és baromfitermelő cégek, ahol a termőföld, az alapanyag-
termelés is a baromfi-integráció kezében van. Ugyanakkor a nem teljesen integrált cégek közül sok külső takarmánygyártó 
cégtől szerzi be a termeléséhez szükséges keveréktakarmányt, amint a független termelők is jellemzően vásárolják a 
takarmányt.

• Az intenzív baromfihús-termelés takarmányozási igényének a kiszolgálása

Bármely tulajdonviszony vagy megoldás van a baromfiállományok takarmányozása mögött, annak 
alapelvei és megoldásai nem térnek el lényegesen egymástól. A korszerű és hatékony baromfi-
termelés alappillére a megfelelő termelési paraméterek elérése, ezen belül a takarmányozás 
hatékonysága, amely a fajlagos takarmányértékesítésben és az élőállat-önköltségben könnyen 
mérhető.  Mindezek a célok nem érhetők el korszerű takarmánykeverő üzemi berendezések és 
gyártástechnológia nélkül, amellyel koncentrált és higiénikus keveréktakarmányt tudunk előállítani. 
A táplálóanyagaiban és önköltségében kiegyensúlyozott takarmány tudja csak ezeket a szigorú 
elvárásokat teljesíteni. A szoros teljesítményelvárás és az állandó nyomás az önköltség csökkentésére 
szükségessé teszi a legmodernebb takarmányozási tudás, módszerek alkalmazását, a 
takarmánykiegészítő termékek széleskörű, de okszerű használatát, az alternatív, és helyben, 
regionálisan elérhető alapanyagok, melléktermékek szélesebb körű használatát az önköltség csök-
kentése érdekében.
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A takarmányipar kihívásai és lehetséges jövője

A világ takarmányipara komoly kihívásokkal néz szembe, amely a következő két-három évtizedben, akárcsak a nagyüzemi 
állatitermék-előállítást gyökerestül fogja átalakítani. Az élelmiszerekkel szemben támasztott egyre nagyobb fogyasztói 
elvárás, ami a táplálóanyag-tartalom, minőség és az élelmiszer-biztonság területeire egyaránt kiterjed, alapvető igényként jelenik 
meg a takarmányipar felé, amelynek meghatározó módon kell hozzájárulnia ezekhez az értékekhez.

Természetesen a tényleges fejlődési irányokat, az egyes országok, térségek iparágának sikerességét, koncentrációját, 
vagy a jelentős piaci átrendeződéseket pontosan senki nem tudja megjósolni, de a jelenlegi iparági szerkezet, helyzet és 
trendek ismerete hozzásegíthet a hosszú távú cégstratégia megalapozásához, a piaci és gyártási fejlesztési irányok megsza-
básához.

A takarmányipar fejlődését, átalakulását meghatározó tényezők, a vele szemben támasztott elvárások igen szerte-
ágazóak, hiszen az élelmiszerelőállítási-lánc meghatározó láncszeme és költségeleme. Ezen belül a takarmányipar általá-
nos trendjei, befolyásoló tényezői a következők:

1. az állatitermék-előállítás fejlődése, átalakulása;
2. az állattenyésztési technológiák forradalma;
3. a takarmányipar jellegzetességei;
4. a takarmányipar gyors technológiai fejlődése;
5. a takarmányreceptúrázás szakmai irányai;
6. a globális járványok hatása a takarmányiparra;
7. a fogyasztói szokások és igények változása;
8. a geopolitikai feszültségek, és ezek hatása;
9. a nemzetközi termelési és kereskedelmi szabályok változása;
10. a környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárások.

Az adott térség, ország állatitermék-előállítási és takarmányipari sajátosságai az általános trendeken túl is meghatározzák a 
helyi takarmánygyártás és -értékesítés lehetőségeit, illetve az ide történő export esélyeit is:

11. az adott ország, térség takarmánypiacának a jelenlegi helyzete és szerkezete, a piac és a vásárlók elvárásai;
12. a takarmányipar koncentrációja;
13. az adott piac export-import kitettsége.
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• Az állatitermék-előállítás fejlődése, átalakulása

Fehérje
források

2019 tény
millió
tonna

2050
előrejelzés

millió tonna

Növekedés
%

H
ús

fé
lé

k

Szarvasmarha 72,2 107,5 49,0

Baromfi 130,5 201,9 54,7

Sertés 110,5 150,3 36,0

Juh 15,4 18,0 16,9

Egyéb hús 5,5 6 9,1

Akvakultúra 86,5 113,7 31,4

Tojás 80,1 101,0 26,1

Tej 852,0 1 119,7 31,4

Összesen 1 352,7 1 818,1 34,4

Halászat 91,4 127,3 39,4

Alltech Global Feed Survey, 2020

A világ demográfiai növekedése, a fejlődő országok jelen-
tős részének gazdasági fejlődése, az ennek köszönhető 
vásárlóerő-növekedés egyaránt indukálja a fehérjeforrások 
iránti emelkedő keresletet, amely túl a növényi fehérjék elő-
állításán és legújabb forradalmi változásain, az állati fehérjék 
iránti keresletet is folyamatosan növeli. Az előrejelzések 
szerint a következő három évtizedben az állati termékek 
előállítása bő harmadával fog növekedni, amely a jelenlegi 
1353 millió tonnás termelést várhatóan 1818 millió tonnára 
fogja növelni.

Az állati fehérje meghatározó hányada a tej és tejtermé-
kek előállítása (852 millió tonna, 63%), a húsfélék az összes 
fehérjeforrás 31%-át adják 420,6 millió tonnával, beleért-
ve az akvakultúra 86,5 millió tonnás termelését is. Ezt egé-
szíti ki a halászatból származó 91,3 millió tonna, és a tojás- 
termelésből származó 80,1 millió tonna fehérje.
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A következő 30 évben is a baromfiipar lesz a meghatározó 55%-os termelés növekedésével, a szarvasmarha (49%), a sertés 
(36%) és az akvakultúra mellett (31%). Mivel a növekedés motorja az intenzív állatitermék-előállítás lesz, így a takarmányipar 
várható teljesítménye is ezzel arányosan fog bővülni (34%). Amint ez az ipari takarmánytermelés bontásából is kiderül 
a gyártott takarmányok 41,3%-át (465 millió tonna) a baromfitermelés használja fel. A szarvasmarha- és sertés-
takarmányfogyasztás közel azonos (245,3 és 260,9 millió tonnával). A világ takarmányipara egyre koncentráltabb, az 
átlagos takarmánygyártás a 29,5 ezer keverő üzemben meghaladja az évi 38 ezer tonnát.



Az állattenyésztő, élelmiszeripari integrációk és nagyobb takarmánygyártó cégek mellett még sok országban jelentős 
a kisüzemek, farmok saját felhasználásra gyártott takarmánymennyisége is (részben a saját előállított termények 
hasznosítására is), amely évi 300 millió tonnára tehető. Ennek aránya, a termelés intenzívebb, modernebb és koncentráltabb 
formáinak térnyerésével csökkenni fog, de még mindig jelentős maradhat a földrajzilag elszigeteltebb, hagyományos termelést 
folytató kisebb, vagy elmaradott országokban. Ennek alapján a világ keveréktakarmány-gyártása közel 1400 millió tonnára tehető, 
amely így is összességében 20%-kal fog növekedni a következő három évtizedben.

Az állattenyésztési technológiák forradalma
Az állattenyésztés sok évezredes hagyományos tevékenységét követően az elmúlt évszázad közepétől elindult az 
állatitermék-előállítás intenzív, nagyüzemi, majd integrált termelésének az időszaka, azaz a „történelmi fejlődés 
időszaka”. A mezőgazdasági termelés intenzív időszaka, az erre alapozott terménytárolás és takarmányipar kialakulása tette 
lehetővé az állati termékek előállításának a rohamos fejlődését, a tenyésztés, a tartástechnológia, a takarmánygyártás és 
az élelmiszeripar folyamatos fejlődésével. Az élelmiszeripar új szegmensei alakultak ki, amelyek egyaránt biztosították 
a háztartások alapanyagigényét, a konyhakész és továbbfeldolgozott termékek széles körét, amint a vendéglátás, szociális 
ellátórendszerek és a catering igényeket is (HORECA).  

A napjainkig tartó fejlődési szakasz az elmúlt 2-3 évtizedben gyorsult fel, és az elmúlt években elinduló, a 2020-as években gyorsuló 
„technikai forradalom kora” jelentősen átalakítja az intenzív állatitermék-előállítást, amely meghatározó lesz a következő 
10-30 évben. Az innováció hihetetlen mértékben fogja átalakítani a „hétköznapi állattenyésztést, a takarmány- és élelmiszeripart”. 

• Innováció, amely megváltoztatja a baromfi- és takarmányipart

A világ olyan forradalom szélén áll, amely megváltoztatja az életünket, a munkavégzésünket és az egymáshoz való 
viszonyunkat is.
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Eddig csak ismerkedtünk a 4.0-ás ipari forradalom fogalmaival és új eszközeivel, de mostantól ezek a mezőgazdaság, az 
állatitermék-előállítás és élelmiszeripar hétköznapi eszköztárába kerülnek. Mindezek alapos megfontolásra kell, hogy késztessék 
a piac jelenlegi szereplőit, hiszen jó érzékkel és előrelátással kell ezeket a trendeket látni, és a szükséges fejlesztéseket, az új 
módszerek alkalmazását időben megkezdeni, alkalmazni. A baromfiipar relatíve magas munkabérköltsége, a képzett mun-
kaerő hiánya is indukálja az ellenőrzött, precíz termelési igény mellett a baromfitelepek teljes automatizálását, a számí-
tógép-vezérelt és ellenőrzött istállótechnológiák (távfelügyelet), az istállón belüli munkát végző robotok (tojásgyűjtés, 
alomkezelés, állomány mozgatása, tisztítás) széleskörű alkalmazását is. Az állatjólét és a baromfiállományok egészségügyi 
ellenőrzése is igényli az IoT-alkalmazások bevezetését (hőkép, állomány viselkedése, intelligens világítási rendszer), amint 
az automatizált takarmányozási menedzsmentrendszerek is bevezetésre kerülnek az egységesebb testtömeg eléréséhez.

A valós idejű telepi adatgyűjtés, a centralizált adatfeldolgozás és elemzés lehetővé teszi a hatékony döntéselőkészítést. 
A digitális platformok biztosítják az élelmiszer-biztonsági megfelelést, az ellátási lánc teljes nyomonkövethetőségét 
és átláthatóságát a termeléstől a fogyasztóig, rögzítve a termék-előállítás digitális előzményeit, amelyek később nem 
változtathatók vagy hamisíthatók.

Az innováció lehetővé teszi a csúcstechnológiák alkalmazását, amely magas befektetéssel jár, amit csak magas 
teljesítménnyel és kihasználtsággal lehet elfogadható megtérüléssel kigazdálkodni.

A takarmányipar jellegzetességei
A világ takarmányipara igen „szélsőséges” piaci elvárások, adottságok, körülmények között működik, így a koncentrált, high-
tech keveréktakarmány-gyárak mellett a középméretű takarmánykeverő üzemek, és a kisüzemi, in-farm takarmány-előállítás 
is jellemző. A nagyüzemi keveréktakarmány-gyártásra jellemző ismérvek a következőkben foglalhatók össze:

 az állatitermék-előállító integrált cégekre, és a nagyméretű keveréktakarmány-előállító cégekre jellemző automatizált
 (gyakran robotizált), nagy hatékonyságú takarmánygyárak működtetése;
 évente legalább 100 000-300 000 tonna/gyár kapacitás, saját alapanyag-beszerzés és készletezés;
 saját gyártmányfejlesztés, széles termékpaletta;
 minőségbiztosítás és teljeskörű nyomonkövethetőség, auditált minőségbiztosítási rendszerek alkalmazása;
 széleskörű szakmai szerviz, a tudásanyag átadása a partnereknek;
 saját értékesítési rendszer, disztribúció.

• A középméretű ipari keveréktakarmány-gyártás jellemzői:

 nem, vagy csak részben automatizált üzemek, közepes hatékonysággal;
 évente legalább 20 000-100 000 tonna/gyár kapacitás, saját alapanyag-beszerzés, és kismértékű készletezés;
 gyakran széttördelt termékpaletta a szűkebb térség kiszolgálása miatt;
 kiskereskedelmi kiszolgálás is (disztribútor, boltok);
 saját receptúra, korlátozott szakmai szerviz.

• Kisüzemi, in-farm takarmánytermelés: 

 elsősorban saját telepi felhasználásra gyártanak, jellemzően nem kerül kereskedelmi forgalomba az előállított takarmány;
 önköltségalapú gyártás, részben saját előállítású alapanyagok felhasználása;
 technikai és minőségi korlátok;
 szakmai „kiszolgáltatottság”, jellemzően nem rendelkeznek naprakész szakmai tudással és gyártási gyakorlattal.

A takarmányipar kapocs a takarmányalapanyag-termelés és az állattenyésztés takarmányozási gyakorlata 
között, így nagy a felelőssége az állattenyésztési és a takarmányozási szempontok helyes arányú figyelembevételében és 
kiszolgálásában. Ezek összehangolása, azonos nyelv kialakítása néha nem is egyszerű feladat: miközben gondolkodnunk 
globálisan kell, cselekednünk helyben, azaz az adott cég, telep igényének, legjobb teljesítményének az érdekében.

• Állattenyésztési szempontok, amiket célszerű figyelembe vennünk:

 az állatok fajtája és korcsoportja;
 egészségügyi állapotuk;
 a környezeti tényezők, az állatok aktivitása;
 a termelési körülmények és üzemelési gyakorlat;
 az elért és kitűzött termelési eredmények.
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• Takarmányozási szempontok, amit figyelembe kell vennünk:

 a keveréktakarmány alapanyagai, összetétele;
 az összetevők feldolgozhatósága, emészthetősége;
 antinutritív anyagok, összetevők kölcsönhatása;
 az állati emésztőrendszer normális állapotának fenntartása (mikrobióta);
 a takarmány granulálhatósága;
 biztonságos gyártási gyakorlat.

A világ takarmányipara számtalan kihívással néz szembe, amelyekre megfelelő „válaszokat” kell találnia. Mindez csak 
akkor sikerülhet, ha a jelentkező kihívások, feladatok megfelelő értékelése után ehhez igazodó válaszokat talál.

• A jelentkező kihívások nagy számúak, ezek közül néhányat emelnénk ki:

 a környezeti fenntarthatóság szempontjai;
 antibiotikum-mentes állati takarmányozás, a preventív antibiotikum-használat hatékony kiváltása
 más takarmánykiegészítők okszerű használatával;
 a globális járványok hatásának csökkentése, megfelelő járványvédelem a fertőzési lánc „elvágásához”,
 a biosecurity és preventív szabályok garantálása;
 a gyártási biztonság, minőség és nyomonkövethetőség biztosítása, garantálása;
 a helyi fehérjeforrások, alternatív alapanyagok megfelelő használata (alga, rovarlisztfehérje);
 a növényi táplálkozási igény, és a „húshelyettesítő” termékek térnyerése;
 az innováció és technikai forradalom vívmányainak alkalmazása a nagyüzemi keveréktakarmány-gyártásban;
 integrált állattenyésztési és takarmányozási menedzsment kialakítása;
 GMO-mentesség biztosítása ilyen piaci igény esetén;
 a fogyasztói, társadalmi elvárások követése és észszerű kiszolgálása;
 megfelelő marketing és PR-tevékenység az iparág megismertetésére, a hamis hírek és félretájékoztatás iparágat érintő
 káros hatásainak a kivédésére.

• A takarmányipar nagymértékben függ a rendelkezésre álló takarmányozási alapanya- 
 goktól, azok elérhetőségétől, árától és minőségétől, azaz a mezőgazdasági termelés 
 hatékonyságától, amelyet számos globális és helyi tényező határoz meg:

 a termőterületek szűkössége, leromlása;
 az ellentmondás a helyi fenntarthatóság és a globális között (ami kedvező egy területen, például az organikus,
 fenntartható növénytermesztés és állattenyésztés, az más területen többletterheléssel jár a nagyüzemi „gyártás” miatt);
 az éghajlatváltozás és változékonyság;
 a vízhiány és elsivatagosodás;
 a tengerparti területek leromlása;
 az ivóvízfogyasztás, az öntözés és az állattenyésztés versengése a vízforrásokért;
 az élelmiszer-, a takarmány- és a bioüzemanyag-iparágak versengése az alapanyagokért.

Fenntarthatóság a
táplálkozáson át
A fogyasztók továbbra is befolyásolják a takarmányt a gén-
technológiával módosított szervezetek (GMO-k) használa-
tához, az antibiotikumoktól mentes, az organikus termékek 
növekedéséhez, az élelmiszer- és takarmánybiztonsághoz, 
az állatjólléti aggályokhoz és a fenntarthatósághoz való hoz-
záállásukban. Azt is mondhatjuk, hogy a fogyasztó befolyása 
az „új normális”, így célszerű ennek figyelembevétele.
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Alternatív fehérjeforrások az állati takarmányozásban
Az állati takarmányok alternatív fehérjeforrásainak kutatása kritikus pontot ért el. A népesség növekedése és az 
éghajlatváltozás miatt aggodalomra ad okot, hogy találunk-e olyan módszereket fehérjék előállítására, amelyek nem 
használják fel az értékes földterületet vagy vízkészletet, és amelyek nem támaszkodnak az emberi fogyasztásra felhasználható 
növényekre. Ezek az alternatívák közel állnak a gyakorlati, tömeges felhasználáshoz, mint:

   

Fából származó egysejtű fehérje
• A halliszt alternatívája

   

Rovar
• A rovar alternatíva lehet a 

jelenleg használt fehérjékkel 
szemben

A tengeri hínárral táplált 
tehenek kevesebb metánt 
bocsátanak ki a légkörbe

   

Mikroalgák működhetnek
a halliszt kiváltására

   

Elfelejthetjük a pálmaolajat és a szóját, a mikroalga lesz a 
jövő bioüzemanyag-forrása

   

A takarmányipar gyors technológiai fejlődése
A takarmányipar az általános technológiai forradalom egyik kiemelt haszonélvezője lesz a következő évtizedben, ami nyilván 
az új, vagy teljesen felújított és nagyméretű takarmánygyárakat fogja érinteni. A takarmányipar további koncentrációja, a 
minőségi és garantált keveréktakarmány iránti igény ezt a trendet erősíteni fogja. Rövidesen találkozni fogunk a számítógépes 
látás (computer vision), a mesterséges intelligencia, mint szolgáltatás gyakorlatával (AIaaS – Artificial Intelligence as a Service), 
az 5G-adathálózatokkal, a robotizációval, a blokklánc-technológiával (blockchain technology), a kibővített valósággal 
(extended reality), vagy az automatizált, önálló járművezetéssel (autonomous driving).

A modern, nagykapacitású (akár 300-1000 ezer tonnás kapacitású), automatizált és robotizált üzemek alkalmazni fogják az 
említett, már kialakulóban lévő technológiai megoldásokat. Az állattartó telepek bekapcsolása a takarmánykeverő üzemekbe 
(Feed Cast System) lehetővé teszi az azonos idejű takarmányfogyasztás-követést, és az automatikus takarmányrendelést, 
gyártási programozást és kiszállítást. 

• A takarmánygyártás fejlődési szempontjai a következők lehetnek:

 további koncentráció, korszerű és standardizált gyártás a biztonságos és minőségi takarmányozás érdekében;
 nagyobb alapanyag-szemcseméret a jobb granulálhatóság, expandálás, extrudálás érdekében,
 ezek hatása a tápanyagok hasznosítására;
 még szorosabb kapcsolat a takarmányipar beszállító cégeivel az információk optimalizálásához;
 interface-adatforgalom, a telepi paraméterek közvetítése a keverőüzembe,
 „automatikus” takarmányfogyasztás-mérés, -gyártás és kiszállítás;
 IT-technológia használata az „okos takarmánygyártáshoz”;
 technikák alkalmazása az alapanyag- és
 késztermék-szállítmányok épségének az ellenőrzésére;
 a takarmányok komponenseinek „elszámoltathatósága”,
 nyomonkövethetősége; ebben további jogi szigorítások várhatók;
 a takarmányipar környezeti lábnyomának a csökkentése;
 a helyben termelt és alternatív alapanyagok megtalálása, használata;
 a takarmány-alapanyagok és késztakarmányok
 Salmonella- és Campylobacter-kontrollja;
 a takarmány-alapanyagok rendszeres toxin-szűrővizsgálata;
 a gyártás veszélyforrásainak további vizsgálata és kiszűrése.
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A takarmányoptimalizálás szakmai irányai
A takarmányoptimalizálás korszerű, számítógépes szoftverekre alapozott módszerei lehetővé teszik a takarmányok 
optimális táplálóanyag-tartalmának összeállítását, a rendelkezésre álló alapanyagok figyelembevételével, amely a lehető 
legnagyobb termelési teljesítményt biztosítja a lehetséges legalacsonyabb önköltségen. A kiélezett nemzetközi és 
hazai piaci versenyben csak azok a takarmányozási cégek, integrációs üzemek tudnak talpon maradni, amelyek képesek a 
legkorszerűbb szakmai ismertek és gyártástechnológia alkalmazásával a leghatékonyabb keveréktakarmány előállítására. 
A tenyésztő cégek szakmai ajánlásainak figyelembevételével meg kell találni a kitűzött termelési célok elérését biztosító 
keveréktakarmány-formulákat azok túlbiztosítása nélkül, de megelőzve az esetleges limitáló beltartalmi értékeket. Mindezt 
a lehetséges legalacsonyabb előállítási áron kell megoldani a versenyképesség érdekében, amelynek biztosítania kell a 
profitot is a további, egyre nagyobb befektetést igénylő szakmai és technológiai fejlesztésekhez is.

A takarmány optimalizáláshoz alapos és naprakész szakmai ismeretek mellett szerteágazó kapcsolatrendszerrel kell 
rendelkezni, amely lehetőséget ad a beszállító cégeken keresztül a felhasználható alapanyagok és takarmánykiegészítők alapos 
ismeretére, megfelelő és szükséges alkalmazására. Ezen túl a partnerek szakmai és termelési adatai, visszajelzései igazolják 
a premix- és keveréktakarmány-receptek, -termékek helyességét, azok teljesítményét. A hazai és nemzetközi cégekkel, 
intézményekkel kialakított szakmai együttműködés és kapcsolat alátámasztja a folyamatos K+F-tevékenységet, amint a 
termékeket ellenőrző tesztkapacitások is.

A takarmányoptimalizálás „háttérintézményei” a laboratóriumi ellenőrzések és a minőségbiztosítás eredményei, a 
folyamatos képzés, a partnereknek nyújtott szakmai szerviz és szaktanácsadás, amelyek mind visszacsatolást jelentenek a 
receptek fejlesztéséhez, finomításához.

A takarmányreceptek alapja a megfelelő panelek, premixek, koncentrátumok receptjeinek elkészítése. Ezek alkalmazását 
alapvetően a termékeket megrendelő cég fogja meghatározni, amely a nagyon tömény termékektől (0,05-0,3%) a 0,5-1,5-3,5%-
os keverési arányok között szokott mozogni. A premixek szükséges töménységét a vevő koncepcióján túl a rendelkezésre álló 
takarmánykeverői technológiai lehetőségek is meghatározzák.

• A takarmányoptimalizálás szakmai szempontjai
 a következő csoportokban foglalhatók össze:

 a piaci igények kiszolgálása;
 a takarmányozási elvárások biztosítása;
 fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontok;
 rendelkezésre álló alapanyagok;
 táplálóanyag-egyensúly;
 élettani igények és szempontok figyelembevétele;
 állatjólét és egészség biztosítása.

• A piaci igények kiszolgálása:

 a takarmányozás eszközeivel hozzájárulás az élelmiszerek táplálóanyagainak a biztosításához, növeléséhez;
 a piaci igények előrejelzése, a vásárálók elvárásainak megfelelő termékek előállításához szükséges premixek,
 takarmányok biztosítása, beleértve az organikus, zöld, bio és GMO-mentes termékeket is;
 teljesítmény és költséghatékony premix- és takarmányreceptek összeállítása;
 a takarmányüzemanyag-vita és -verseny folytatódik: egyre több tisztított mellékterméke jelenik meg a bioüzemanyag- 
 iparnak, amelyek alternatív alapanyagok lehetnek a takarmánygyártásban;
 speciális élelmiszerek (zsírsavprofilú árutojás, szabadtartásból származó állati termékek)
 előállításának takarmányozási támogatása.

• Takarmányozási elvárások biztosítása:

 a genetika elsődleges prioritásai után az állatjólét, a hús- és tojásminőség, a robusztusság az elsődleges tulajdonságok,
 amelyek a genotípusos szelekciót meghatározzák. Hol van a biológiai limit a kalcium- és csontanyagcserében? 
 A takarmánykiegészítők széles választékának az okszerű használata;
 a takarmányozási gyakorlat igényének megfelelő komplett takarmánysorok kialakítása (3-4-5 fázisú),
 amely az életkornak megfelelően biztosítja a fiziológiás igényeket a lehető legalacsonyabb önköltséggel.
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• Fenntarthatósági és környezetvédelmi szempontok:

 a fenntarthatósági szempontok beépítése a takarmányozási formulázásba;
 precíziós takarmányozás és költségoptimalizálás;
 a takarmányozási, biztonsági és fenntarthatósági szempontok integrálása;
 a takarmányozásnak sokkal pontosabbnak kell lennie a takarmányösszetevők környezetbe történő ürítésének a
 csökkentése érdekében (foszfor, nitrogén).

• Rendelkezésre álló alapanyagok:

 a takarmányösszetevők, alapanyagok változékonyságának a figyelembevétele;
 az alternatív alapanyagok (fehérje-, energia- és egyéb táplálóanyag-szükséglet biztosításához) széleskörű használata a
 fajlagos termelési költségek csökkentése érdekében is;
 szintetikus aminosav-kiegészítéssel sokkal szélesebb körű alternatív fehérjeforrások használhatók fel;
 a fehérjeenergia és az emészthető aminosavszintek optimalizálása mellett nagyobb figyelmet kell fordítani a különböző
 takarmány-összetevők kölcsönhatására.

• Táplálóanyag-egyensúly:

 az optimális táplálóanyag-egyensúly elérése az állat teljesítményéhez igazított szükségleteinek megfelelően,
 költséghatékonyan és fenntarthatóan.

• Élettani igények és szempontok figyelembevétele:

 a fiziológia és az emésztés alaposabb megismerésével és megértésével a szervek, szövetek és sejtek ellátása,
 táplálása kerül előtérbe;
 az emésztőrendszer egészségének a fenntartása az azt elősegítő vagy támogató takarmánykiegészítők alkalmazásával
 (pre- és probiotikumok, esszenciális olajok);
 az állatok önkéntes takarmányfelvételének hatása hőstressz alatt.

• Állatjólét és -egészség biztosítása:

 az innovatív és hatékony takarmányozási megoldások hozzájárulhatnak a kórokozók elleni hatékony fellépéshez;
 az immunrendszer válaszadó képességének támogatása az elsődleges prioritások között van – biztosítva a fiziológiai jólétet;
 a preventív antibiotikum-felhasználás csökkentése, majd kizárása az állati termékek előállításából;
 az állatjóléti és állatvédelmi szempontok és elvárások érvényesítése;
 a takarmányozás hatékonyságjavításával a termelési kiesések (elhullás, selejt) csökkentése.

A globális járványok hatása a takarmányiparra
A globális járványok terjedése, akár állategészségügyi, akár humánegészségügyi veszélyt (esetleg mindkettőt) jelent 
alapvetően, és jelentősen befolyásolhatja a világ, vagy egy adott térség élelmiszer-termelését, és ezen belül a takarmányipar 
lehetőségeit. Az emberi-állati-környezeti ökoszisztéma többszörös globális változásai megteremtették a fertőző 
betegségek kitörésének fordulópontját. 
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A „hagyományos állatbetegségek” terjedéséhez 
már korábban „hozzászoktunk” (száj- és körömfájás, BSE, 
baromfipestis, madárinfluenza, afrikai sertéspestis), az elle-
nük való védekezés lehetősége már többé-kevésbé adott 
(állategészségügyi rendszabályok, biosecurity, járványvé-
delem, vakcinázás), variáns törzseik terjedése, vagy a nem 
megfelelő védekezés gyakran okoznak helyi és regio-
nális termeléskiesést, és gyakran vezetnek exportkor-
látozásokhoz, amint ezt látjuk a madárinfluenza és afrikai 
sertéspestis ismétlődő globális terjedése esetében. Az af-
rikai sertéspestis elmúlt három évi járványa, elsősorban a 
Távol-Keleten súlyos kieséseket okozott, ami kihatott a ser-
téshús elérhetőségére, árára, és növelte a tojás- és brojler-
hústermelést. A madárinfluenza-járványok visszatérő hullá-
mai egyes térségekben komoly kieséseket okoznak, amint ez 
történt ebben az évben Magyarországon is.

A COVID-19 ez évi globális járványa közvetlen humánveszé-
lye, és a gazdaságok általános bénítása mellett közvetlen 
hatással is bírt az állatitermék-előállításra. Az alapanya-

gok és késztermékek szállítási tilalma, ezek kiesése vagy 
erőteljes korlátozása a takarmányiparnak komoly „fejtörést” 
okozott. Az egyoldalú kínai beszállítói dominancia miatti 
alapanyaggyártási és szállítási problémák felhívják a fi-
gyelmet ennek káros hatásaira, a jövőben az alapanyag-be-
szerzési források kiszélesítésének a fontosságára. Sok or-
szág vezetett be exportszállítási tilalmat a hazai ellátás 
biztonsága érdekében, ami további nehézséget okozott az 
importfüggő országoknak.

A világ sok országában az állattartó telepeken, a takarmány-
keverő és élelmiszer-feldolgozó üzemekben vendégmunká-
sok biztosítják a szükséges munkaerőt, amelyet a járvány 
megszakított, vagy a fertőzés akadályozta a munkások tevé- 
kenységét. A COVID-19 fertőzés okozta karanténhelyzet a 
vendéglátóipar és a közösségi ellátás alapanyagigényét szin-
te lenullázta, amely országonként 15-30%-os piaci értékesí-
tési csökkenést idézett elő (HORECA). Ennek következménye 
a takarmányigény regionális és területi csökkenése, a 
takarmányiparral szemben támasztott szigorodó járványvé-
delmi igény is.

A baromfitermelés hatékony biológiai biztonsága megkö-
veteli a vállalati és az iparági kultúra kialakítását, amely arra 
ösztönöz, hogy tartsák be azokat az eljárásokat, amelyek 
megóvják a gazdaságokat és az állományokat a fertőző be-
tegségektől. Ennek megfelelően erősödik a regionális és 
globális biosecurity-tevékenység erősítése iránti elvárás, 
ami szigorodó szabályozásban is megnyilvánul.

A fogyasztói szokások
és igények változása
A fogyasztói szokások és elvárások az elmúlt évtizedben ki-
emelt jelentőségűvé váltak, amely a proaktív fogyasztó meg-
jelenésében is megnyilvánul, azaz a termelés és fogyasztás 
összekapcsolása, a fogyasztói igények maradéktalan kielégí-
tése az elvárás az élelmiszeriparral szemben.
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• Ennek az igénynek a „kiszolgálása”
 nem kis feladat elé állítja az élelmiszerlánc szereplőit:

 a fogyasztói elvárások megértése és kiszolgálása (kommunikáció, gyors reagálás, fair-trade-igény);
 a fogyasztó igénye az átláthatóságra, a nyomonkövethetőségre, a precíz tájékoztatásra, a friss termékekre;
 a fogyasztói bizalom megalapozása (biztonságos, tápláló és kifogástalan megjelenésű, minőségű élelmiszer);
 a DTC (direct-to-consumer – közvetlenül a fogyasztónak) szállítási igények kiszolgálása;
 az állatvédelmi, klímaváltozási aggályok miatt is növekszik a vegetáriánus és vegán étkezés igénye (gabonaszegény),
 a fenntarthatóság szempontjai;
 az egészség- és wellness-szempontú élelmiszer-választás (bloggerek hatása);
 a ketreces tojótartás „ellehetetlenülése” a fogyasztói elvárások miatt;
 a GMO- és antibiotikum-mentes takarmányozás igénye;
 a „természetes táplálkozás” és a helyi termékelőállítás (támogatás) és fogyasztás igénye;
 online vásárlás, „külső étkezés”-igény; vagy most a COVID-19 járvány miatt saját beszerzés és étkezés;
 elvárás az élelmiszer-feldolgozás és a termékek fejlesztésére.
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A geopolitikai feszültségek, és ezek hatása
Geopolitikai feszültségek részben történelmi, kulturális, vallási vagy politikai megfontolások alapján számos helyen 
kialakulhatnak a világban, amelyre sok példa sorolható fel az elmúlt évtizedekből. A globális feszültségek kiterjedésének 
veszélyén túl három földrajzi területen alakulhat ki konfliktus, ezek Oroszország/Ukrajna, Közel-Kelet, Észak-Afrika és Ázsia.

• Globális geopolitikai kockázat növekedése:

 a konfliktusok kiterjedése nagyobb régiókra, amely az olajárakat növeli, akadályozza a kereskedelmet és a globális növekedést;
 a geopolitikai feszültségek kereskedelmi háborúzásba és szankciókba torkolnak, amely fékezi a kereskedelmet és a
 globális növekedést, amint ezt a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus is mutatja (a világ két legnagyobb gazdasága!);
 nem várt események, mint nukleáris vagy nagyméretű terrorista támadás, migrációs hullámok, világméretű járványok,
 mint most a COVID-19 hatása.

• Oroszország és Ukrajna konfliktusa:

 az egyeztetések ellenére nem zárható ki a további konfliktus;
 a negatív forgatókönyv szerint a konfliktus mélyül a két ország között, amire az USA és az EU bevezeti a szankciók
 harmadik szintjét (kereskedelmi és finanszírozási), mire Oroszország befagyasztja a nyugati vagyonokat.

• Közel-Keleten és Észak-Afrikában a feszültségek kiterjedése:

 a forró pontok kiterjedése, amely további instabilitáshoz, az olajtermelés zavaraihoz és olajáremeléshez vezet,
 ami a globális gazdaságot fékezi;
 a szíriai/iraki szekták közötti konfliktus, az izraeli/palesztin és izraeli/iráni konfliktus kiterjedése;
 a nyugtalanság növekedése Egyiptomban, az iszlám fenyegetése Észak-Afrikában és Nigériában;
 politikai felfordulás Szaúd-Arábiában, vagy más regionális erőnél.

• Ázsiai látens viták kiterjedése gazdasági vagy katonai konfliktusokba:

 területviták kiújulása ázsiai országok között (Kína/Japán/Dél-Korea/Vietnám);
 Észak-Korea összeomlása, vagy katonai támadások indítása a szomszédos országok ellen;
 a feszültség növekedése India és Pakisztán között (mindkettő atomhatalom).

A kialakuló feszültségek alapvetően befolyásolhatják egy térség, régió vagy ország termelési és kereskedelmi lehetőségeit, 
tevékenységét, amely akár időlegesen vagy tartósan lehetetlenné teheti az iparág tevékenységét.

A nemzetközi termelési és kereskedelmi szabályok változása
A növekvő fogyasztói elvárások „hozadéka” az állatitermék- és takarmány-előállítás szabályozásának a változásai, 
szigorítása, amely a termelés számos területére kiterjed:

 a genetikailag módosított állatok és növények felhasználási lehetőségeire;
 az állattenyésztési biotechnológia alkalmazására;
 az antimikrobiális szerek és hormonok preventív használatának csökkentésére, tilalmára;
 az élelmiszer-biztonságra;
 az állatról emberre terjedő betegségek (zoonózis) csökkentésére, megelőzésére;
 az állattenyésztés és takarmányipar környezeti terhelésének a csökkentésére;
 az állattartási szabályok változására (telepítési sűrűség behatárolása,
 tartástechnológia szigorítása);
 a takarmányok fertőzésének a megelőzésére:
 • maradványanyagok behatárolása;
 • mikrobiológiai fertőzöttség;
 • mikotoxinok;
 • GMO-mentesség;
 • nehézfém;
 • dioxin.

22



A környezetvédelmi és fenntarthatósági elvárások
A környezetvédelem, a fenntartható termelés egyre kiemeltebb szerepet kap az élelmiszeripari termelési láncban 
is, amit a fogyasztók várnak el, és ezt a politikai döntéshozók a szabályozáson keresztül közvetítik is. A „fogyasztók 
érdekeit képviselő áruházláncok” ezeket a szempontokat is egyre inkább beépítik a beszállítói feltételrendszerekbe. 
A fejlett országokban, ahol a vásárlóerő ezt megengedi, egyre erősödik a tudatosság és a lobbizás a helyi környezettudatos 
gazdálkodás érdekében.

Ugyanakkor ellentmondás, hogy a helyi és globális környezetvédelem és fenntarthatóság nem ugyanazt jelenti, és 
gyakran pont ellentétben áll egymással. A helyi érdek a mezőgazdasági termelésben a kevesebb műtrágya, növényvédő 
és rovarölő szer használata, az organikus mezőgazdasági termelés, amely 20-30%-kal kevesebb élelmiszer előállítását 
biztosítja azonos területen, miközben a föld területének 40%-át már mezőgazdasági termelésre használjuk. Az országok, 
régiók igyekeznek erősíteni az önellátásukat, csökkentve a globális alapanyag-ellátás, kereskedelem hatását.

A globális környezetvédelem és fenntarthatóság igénye elsősorban a növekvő populáció és vásárlóerő 
termelésnövelő hatása mellett kell érvényesüljön, amely korlátozza a helyi megoldások globális kiterjesztését. 
Az élelmiszer-termelés növelése csak intenzív növénytermesztés és állatitermék-előállítás mellett valósítható meg a kevesebb 
mezőgazdasági terület miatt, és az okszerű vízfelhasználás érdekében. A föld területeinek a védelme megköveteli az őserdők 
kiirtásának megállítását (növekvő élelmiszerigény), a tartós szárazság és az elsivatagosodás hatásának a csökkentését, 
megakadályozását. Miközben a fejlett világ az állatitermék-fogyasztást könnyebben korlátozza (egészséges életmód igénye, 
alternatív táplálkozás lehetősége), a fejlődő világ szeretne több, már számára is megfizethető állati fehérjét fogyasztani. 
Mindezek az élelmiszer-pazarlás megfékezése, az alternatív fehérjeforrások biztosítása és a géntechnológia irányába hatnak.

• Az adott ország, térség takarmánypiacának a jelenlegi
 helyzete és szerkezete, a piac és a vásárlók elvárásai
Egy adott ország vagy térség takarmányiparának a helyzete és szerkezete nagymértékben befolyásolja annak jövőbeni 
fejlődési lehetőségeit. A pillanatnyi piaci lehetősége és eredményessége egy-egy cégnek számtalan tényezőtől függ, 
amelyek befolyásolják tevékenységüket, fejlesztési lehetőségeiket, ezért is fontos ezeknek az alapos ismerete, értékelése és 
a várható trendek követése.
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A takarmányipar helyzetét 
befolyásoló tényezők:
 általános világgazdasági és helyi gazdasági helyzet,
 geopolitikai helyzet befolyása;
 az ország, térség, régió állatitermék-előállítása, annak
 szerkezete, színvonala, szervezettsége;
 a piac önellátási mértéke, az állati termékek
 exportja, importja;
 a takarmányipar ellátottsága helyi terményekből,
 alapanyagokból;
 a takarmányipar hozzáférése a nemzetközi alapanyag- 
 ellátáshoz (földrajzi adottságok, vásárlóerő,
 politikai szempontok);
 hozzáférési lehetőség alternatív alapanyagforrásokhoz;
 a takarmányipar, a cég versenyképessége az országhoz, 
 térséghez képest; ennek következményeként az
 importtermékek versenyképessége;
 a mezőgazdasági termelés intenzitása, koncentráltsága;
 az állatitermék-előállítás szerkezete, integrált, vállalkozói 
 vagy farmgazdaságokra alapozott;
 az állam befolyása, beavatkozása a gazdaság folyamataiba;
 az állami, magán és szövetkezeti termelés aránya;
 a takarmánygyártás szerkezete, az állatitermék-előállító
 integrációk, nagy termelő cégek belső takarmánygyártása,
 önálló takarmánygyártó cégek, in-farm
 keveréktakarmány-előállítás.

A piac általános befolyásoló tényezői mellett a cégek működé-
sét a helyi takarmánypiac szerkezete, elvárásai is nagymér-
tékben befolyásolják. Ezek figyelembevételével alakítható 
ki az üzletpolitika, a termékpaletta, a megfelelő gyártási, 
csomagolási és logisztikai, értékesítési szerkezet, eszköztár.

A helyi piac és a vásárlók elvárásai:
 a nagyüzemi, integrált, középméretű és kisüzemi,
 háztáji állatitermék-előállítás aránya, ehhez igazodó
 takarmányigény;
 az állatitermék-előállítás színvonalához
 igazodó takarmánykínálat;
 a speciális és kommersz takarmányigény aránya;
 az árversenyképesség, ár-érték arány;
 a nagyüzemi, egyedi takarmányok gyártása,
 ömlesztett kiszállítás;
 a tendereztetés gyakorlata;
 a piac logisztikai lefedettsége;
 az ágazatok speciális igényének
 megfelelő gyártmányfejlesztés.

A takarmányipar koncentrációja
Bár egy adott cég elsősorban a saját piacaihoz, lehetőségei-
hez igazodik, és ennek megfelelő termelési kapacitást és ér-
tékesítési struktúrát alakít ki, a trendek, a piaci mozgások, 
az állatitermék-előállítás és a takarmánygyártás koncent-
rációja alapvetően befolyásolhatja az eredményességét, 
fennmaradását. A fogyasztói igények kielégítése alapve-

tően tömegtermeléssel biztosítható, amely nagyméretű, az 
élelmiszerlánc egészét átfogó integrált rendszert és cégmé-
retet igényel, amihez a takarmányipar, ezen cégek belső ta-
karmánygyártása is igazodik. Ez nem zárja ki a speciális piaci 
szegmensek, üzemméret kiszolgálását kisebb volumenű ke-
verőüzemekből, vagy a saját felhasználású takarmánykeverést 
sem, de a nemzetközi trendek a takarmánygyártó cégek, üze-
mek folyamatos kapacitásnövekedését mutatják.

• Az iparág koncentráltságának a
 növekedését a következő szempontok is
 alátámasztják:
 a takarmány-alapanyagok megfelelő ismerete
 és kontrollja, a változatos alapanyag-felhasználás,
 alternatív alapanyagok alkalmazása;
 a modern takarmányformulázás
 koncentrált szakemberigénye;
 a táplálóanyagszintek és az alapanyag-felhasználás
 optimalizálásához szükséges szakmai,
 laboratóriumi, beszerzési és szervizháttér;
 a high-tech gyártás feltételei;
 munkaerő-takarékos, automatizált gyártási rendszer
 a minőségi és garantált keveréktakarmány biztosításához,
 megfelelő önköltség mellett;
 az automatizálás, robotizálás lehetőségének kihasználása
 megfelelő üzemméretet igényel a megtérüléséhez;
 a minőségbiztosítás és nyomonkövethetőség
 garantálása, blokklánc-technológia alkalmazása;
 big data-rendszer használata a fejlesztésekhez;
 az antibiotikum-mentes takarmányok „felkészítése”
 az állatok egészségének megtartásához;
 a járványvédelmi szempontok maradéktalan érvényesítése;
 a takarmányipar környezetvédelmi és
 fenntarthatósági szempontjainak a garantálása.

A világ számos országában koncentrált takarmányipari 
cégek biztosítják a jellemzően nagyüzemi termelés 
keveréktakarmány-igényét, amely az átlagos keverőüzemi 
kapacitásokkal jól mérhető. A koncentrált termelést az 
adott ország, térség állatitermék-előállításának fejlődése, 
szerkezete, alkalmanként politikai és gazdasági folyamatok 
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is indokolhatják, de befolyásolja 
a piac mérete, és a logikus takar-
mányszállítási távolság is a keverő-
üzemek számát, nagyságát.
A nagy kiterjedésű országoban, 
ahol a koncentrált termelés a jel-
lemző, az átlagos keverőüzemi 
kapacitás „csak” 35-45 000 ton-
na/év (USA 214,4 millió tonna, 
5715 üzem, 37,5 ezer tonna/keve-
rő; Kína 167,9 millió tonna, 4600 
üzem, 36,5 ezer tonna/keverő; Bra-
zília 70,4 millió tonna, 1580 üzem, 
44,6 ezer tonna/keverő). A világ-
ban 16 ország termel évi 20 millió 
tonna fellett keveréktakarmányt, 
az üzemméret igen eltérő; a 17,3 
ezer tonna/év kapacitástól (Spa-
nyoloroszág) a 238,1 ezer tonna/év 
üzemméretig (Indonézia) terjed.

Természetesen a takarmánygyártás 
koncentráltságát az adott ország 
nagyüzemi és kisüzemi állatte-
nyésztésének aránya, a kialakult 
szokások és fejlődési ütem nagy-
mértékben befolyásolja, amint 
a szürkegazdaság aránya is.

Az adott piac export-import kitettsége
Az adott ország, térség termelési adottságai, az állatitermék-előállítás lehetőségei és nagyságrendje, a piac fejlettsége 
mellett jelentős hatást gyakorol a takarmányiparra annak kitettsége az importra, illetve exportlehetőségei is, 
amely persze összefüggésben van az állatitermék-előállítás hasonló trendjeivel. Míg sok ország alapvetően importra 
szorul, akár alapanyagok, akár kész élelmiszerek tekintetében, más országok közel önellátók az input oldalon, és a 
hazai termékelőállításában is. A világ egyes országai, cégei a kedvező adottságok és a fejlett mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termelés miatt exportorientáltak, ami a takarmányozási alapanyagok világszerte megjelenő ellátásban, 
vagy a késztermékek exportjában is megjelenik. Egyes térségekben, országokban meghatározó termelők jelennek meg a 
piacokon, akár a hazai nagyigényű ellátást biztosítva, akár kihasználva a növekedést és a lehetőségeket az exportpiacokon. 
Kína, az USA, az EU és Brazília adja a világ állatitermék-előállításának 60%-át, ami „kivételezett” helyzetet teremt sok 
integrációnak, cégnek, ami megmutatkozik a cégméretekben, a koncentráltságban és az erős export tevékenységben is.
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I Szaudi-Arábia 654,5 Fehéroroszország 98,9 Peru 51,3

I Líbia 353,3 I Szlovénia 90,0 Kirgizisztán 50,0

I Hollandia 249,1 I Németország 83,6 Tadzsikisztán 50,0

I Indonézia 238,1 I Vietnám 82,8 I Norvégia 47,5

I Dél-Kórea 196,1 Lengyelország 82,0 Törökország 47,9

Üzbegisztán 192,5 Egyiptom 74,0 Grúzia 45,0

I Japán 182,5 I Oroszország 70,9 I Brazília 44,6

I Dél-Afrika 158,1 I Franciaország 70,2 Ausztria 44,4

I Dánia 152,0 I Egyesült Királyság 66,6 I Kanada 43,2

Türkmenisztán 153,5 I Mexikó 66,2 Belgium 41,2

I UAE 137,5 I Ausztrália 57,8 I USA 37,5

I Marokkó 130,3 I Pakisztán 55,6 Banglades 36,8

I Malajzia 113,6 Örményország 52,0 Kína 36,5

I Thaiföld 109,8 Szerbia 51,5 Írország 33,6

a fogyasztás több mint 75%-kát 
importálja

a fogyasztás 50 - 74,9%-kát importálja

a fogyasztás 25 - 49,9%-kát importálja

a fogyasztás 10 - 24,9%-kát importálja

önellátó

a termelése 10 - 34%-kát exportálja

a termelése 34%-kát exportálja

USDA Foreign Agricultural Service , Trademap and Eurostat © 2017 Zeihan on Geopolitics



A baromfitermelés és -takarmányozás 
eredményességét meghatározó tényezők
A modern, vertikálisan integrált baromfitermelési rendszerek feltételezik a teljes termelési lánc minden elemének 
szakmai, technológiai és menedzsmentösszhangját, ami lehetőséget ad ezek kapacitásainak összehangolására, és 
lehetőség szerinti maximális kihasználására. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a termékpálya egyes szegmenseiben 
dolgozó vállalkozások ne alkalmazhatnák a legmodernebb ismereteket, eszközöket, de nagyobb piaci kitettségük miatt 
gyakrabban kell szembesülniük a túltermelés vagy hiány problémájával, a befektetések optimalizálásának nehézségével.

• A baromfitermelés kiemelt termelési pontjai

Keltető Baromfi szülőpár 
tojótelep

Baromfi nevelőpár 
szülőtelep

Takarmány-
alapanyag-termelés

Alapanyag-tárolás Takarmánykeverő

Baromfivégtermék-telep Trágyafeldolgozó üzem Biogáz
üzem

Melléktermék-
feldolgozó-üzem

Elsődleges
feldolgozó üzem

Daraboló és
továbbfeldolgozó üzem

Logisztika,
disztribúció

Fogyasztó

A baromfitermelés eredményességét számtalan kisebb-nagyobb tényező, feltétel határozza meg, amelyek helyes 
aránya és összhangja biztosíthatja egy vállalkozás sikerességét, az elért baromfitermelési paramétereket, és végső soron 
a nyereségességet. A legeredményesebb cégek képesek ezek nagyobb hányadát számba venni, eredményesen működtetni, 
kihasználva a modern szakmai és technológiai, üzemelési tudást és lehetőségeket. Ha ez csak átlagosan sikerül, úgy a termelési 
eredmények és a nyereségesség is rendszerint ezt tükrözi, míg a veszteséges vállalkozások is gyakran „csak kevés hibát vétenek”.

A baromfitermékek előállításának eredményességét nagymértékben meghatározza a takarmány alapanyag-
minősége, annak tárolása és a takarmánygyártás szakmai és technológiai színvonala. A baromfitermelés másik kiemelt 
alapja a baromfiszülőpár-termelés, a keltetés és a naposbaromfi minősége. A jó minőségű élőállat csak akkor „konvertálható” 
piacképes termékké, ha az élelmiszer-feldolgozás, továbbfeldolgozás képes korszerű és jó minőségű termékek előállítására, 
a disztribúció és logisztika el is juttatja a fogyasztókhoz, és a baromfitermelés melléktermékeinek a feldolgozására is képes.
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A piac igénye, elvárása és trendjeinek az ismerete elen-
gedhetetlen a helyes termékstruktúra kialakításához, a ter-
melési lánchoz történő illeszkedéshez. A baromfitenyésztő 
cégek megfelelő fajtaválasztéka, a technológiai ismere-
tek átadása biztosíthatja a megfelelő termelési alapokat, 
amihez a baromfitelep, az istállók és kiegészítő létesítmények 
kialakítása, védelme, és a tartástechnológia helyes meg-
választása és működtetése nagymértékben járul hozzá.  
A legjobban kialakított és működtetett baromfitelep, egyéb 
létesítmény sem lehet meg a termelési körülmények, ada-
tok megfelelő érzékelése, feldolgozása és kiértékelése 
nélkül, ami az alapja a folyamatos „finomhangolásnak”.

A baromfitermelés általános szempontjait, a piaci trende-
ket a korábbiakban már megpróbáltuk számba venni, be-
leértve a jövő várható kihívásait, trendjeit is, de természete-
sen minden vállalkozásnak magának kell döntenie saját 
piaci mozgásirányáról, fejlesztéseiről, figyelembe véve 
szakmai, technológiai és persze anyagi lehetőségeit, ami-
nek nemcsak a korszerű működtetésre, de a fejlesztésre is 
elegendőnek kell lennie. A baromfitermelés alapját a napos-
baromfi minősége, a baromfi tenyész- és szülőpárállomá-
nyok tartástechnológiai színvonala, higiéniája, a keltetőtojás 
kezelés és a keltetés, a naposbaromfi szállítása, telepítése 
alapvetően határozza meg. Kiadványunk fő célja az UBM 
takarmányozási koncepciójának megosztása partne-
reinkkel, az érdeklődő szakemberekkel, így a baromfi- 
takarmányozás szakmai, gyártási és menedzselési szempont-
jaival, ismereteivel részleteiben foglalkozunk mind ebben 
az általános kiadványban, mind az ennek kiadását követő 
korszerű baromfi-takarmányozási gyakorlatot és a baromfi-
telepi menedzsmentet bemutató részletes, majd ezt követő 

baromfi-takarmányozási részletes szakmai kiadványainkban. 
Ennek megfelelően a meghatározó tényezők között, annak 
ellenére, hogy a takarmányozási költségek a baromfiter-
melés önköltségének 60-70%-át adják, itt részleteiben nem 
foglalkozunk. Az ivóvíz, annak mennyisége, minősége egy-
aránt fontos takarmányozási szempont és meghatározó 
tényező a baromfi teljesítménye szempontjából. Ez gyakran 
„elhanyagolt” pontja a menedzsmentnek, könnyen elfogad-
juk a telepi adottságokat, és az ivóvíz fizikai és bakteriológiai 
minősége nem mindig biztosított.

A baromfi-egészségügy – különösen az erősödő járvány-
veszély és az antibiotikum-mentes takarmányozás igé-
nye mellett – még inkább kiemelt feladatává vált a ba-
romfitermelésnek. Ez nem hárítható az állatorvosokra, 
az állategészségügyre, hiszen a megelőzés komplex 
feladata igényli a termelési lánc minden résztvevőjé-
nek összehangolt tevékenységét a baromfiállományok 
egészségének a megóvásában. A járványvédelem, a bio- 
security megbízható és folyamatos biztosítása nélkül ál-
landó a veszélye a baromfiállományok befertőzésének, 
szélsőségesebb esetben veszteségének. A telepi és állo-
mányhigiénia igényli a folyamatos figyelmet, ellenőrzést, 
és a megfelelő megelőző lépések, eljárások alkalmazását. 
A prevenció, az állományok státuszának követése, a 
megelőző kezelések, és azok ellenőrzése, a lehetséges 
betegségek kontrollja ugyanolyan fontos, mint az esetleg 
szükséges gyógykezelések megfelelő alkalmazása, vagy 
a megelőző fertőtlenítések, rágcsáló- és rovarmentesíté-
sek. Ma az állategészségügynek is ügyelnie kell az állatjó-
léti előírások betartására, amelyhez a napi helyes üzeme-
lési gyakorlat hozzátartozik.

• A baromfitermelés eredményességét meghatározó tényezők

Baromfi szülőpár állomány Keltetőtojás kezelése, keltetés Napos kiszállítás, telepítés

A naposbaromfi minősége

Piac igénye Piaci elvárások Táplálóanyag- és
önköltség-optimalizálás

Baromfitenyésztő
cégek Fajta, hibrid Premix és takarmány

kiegészítők

Istálló partnerek Telep, istálló Takarmányozás Takarmány
alapanyagok

Technológia
működtetése Tartástechnológia Ivóvíz Takarmánygyártás

minősége

Nyomonkövethetőség Termelési adatok
analitikája Nyilvántartás Baromfiegészségügy Biosecurity,

járványvédelem, higiénia

Állatjólét Betegségek 
kontrollja

Prevenció, vakci-
názási státusz

Fertőtlenítés,
rágcsáló és rovarirtás Gyógykezelés

Menedzsment

Állományváltás, telepítés
előkészítése Napostelepítés Első élethét 

teendői
Nevelés 
teendői

Élőbaromfi minőségét
befolyásoló tényezők

Állatgondozás Vízellátás Takarmány- 
ellátás Hőmérséklet Légcsere Alomminőség Állomány- 

sűrűség Világítás
Állomány
rakodása,

elszállítása
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A helyes termelési-üzemelési gyakorlat, a baromfitelepi menedzsment megköveteli a baromfitermelés eredményességét befo-
lyásoló számtalan tényező figyelembevételét, és ezek megfelelő megoldását is. A baromfitelep megfelelő előkészítése, a kezel-
hető állománysűrűség alkalmazása, a naposállományok telepítése, a kritikus első élethét teendői kiemelt figyelmet igényelnek. 
Az üzemelés ki kell, hogy terjedjen az állomány gondozására, az ivóvízmenedzsmentre, a megfelelő takarmányozási gyakorlat-
ra, a hőmérséklet és légcsere biztosítására, a helyes világítási program alkalmazására, az alom minőségre, az élőbaromfi minő-
ségét befolyásoló tényezőkre, amint a szállítás előkészítésére, a rakodásra és a szállításra is.

A baromfitermelés sikere alapvetően függ a mindennapi, figyelmes üzemelési gyakorlattól. A baromfitermelés a 
brojler 32-42 napos hizlalásától, a pulykabakok 19-20 hetes hizlalásáig terjed, ez alól a tenyészbaromfi-állományok és az 
árutojás-termelés kivétel, amely akár egy évig is terjed. A hibák különösen a rövid életciklus mellett nem, vagy csak a 
termelési eredmények romlása mellett javíthatók ki, ezért is szükséges az állandó és kiemelt figyelem a baromfitelepeken. 
A modern baromfitermelésben ezért is biztosítják az összes baromfitelepi, technológiai előfeltételt, a modern technológiák 
alkalmazását, az automatizált termelésellenőrzést és istállóműködtetést, hogy ezek a legkisebb hibalehetőség és emberi 
mulasztás veszélye mellett csökkentsék a termelést negatívan érintő hatásokat.

Az UBM-cégcsoport a takarmányozás területének átfogó ismeretével és gyakorlatával „eltekinthetne” a baromfitermelés 
egyéb elemeinek a részletes bemutatásától, de mivel a termelési gyakorlatban ezek szorosan összefüggenek egymással, így 
célszerű ezek ismerete és sikeres alkalmazásuk segítése, amit a mindennapi szaktanácsadási munkánkban is megteszünk.

A baromfi-takarmányozás alapjai
A takarmány-alapanyagok korszerű felhasználása, jellemzői és korlátjai

• Szemestakarmányok

A baromfi-takarmányozás a világban, de különösen hazánkban szerencsés helyzetben van a takarmány-alapanyagok 
felhasználása tekintetében. A nagyüzemi baromfitartásban élenjáró régiókban általában rendelkezésre állnak a nagy tömegben 
felhasznált szemestermények, a fehérjeforrásként szolgáló alapanyagok, amennyiben helyben gazdaságosan nem, vagy csak kis 
mennyiségben termeszthetők, akkor importból beszerezhetők. A baromfitakarmányok fő alkotóelemei a szemestermények, 
főként a kukorica és a búza, míg a fehérjeforrások közül a szója- és napraforgódara. Ezeken az alapanyagok túl az 
egyes régiókban rendelkezésre áll még a szemesterményekből árpa, tritikálé, cirok és rozs, a fehérjehordozókból pedig 
repcedara is. Ezen alapanyagok felhasználása a baromfitakarmányokban eltérő, arányukat a baromfi kora és hasznosítási iránya 
határozza meg. Jó példa a napraforgódara, amely a tojóállományok takarmányozásában széleskörben használt, de a brojlerek 
takarmányában nem jellemző, vagy csak minimális mértékű a használata.

A baromfitakarmányokban használt szemesterményekre jellemző a magas keményítőtartalom (40-70%), és a relatív 
alacsony nyersfehérje-tartalom (7-13%). Emellett a nyerszsírtartalmuk is változatosnak mondható, többnyire telítetlen 
zsírsavakat tartalmaznak. A magas és változó összetételű NSP-tartalmuk (Non-Starch Polysaccharides, nem keményítő 
jellegű összetett szénhidrátok) miatt ma már rutinszerű az NSP-enzimek használata. Mindegyik szemestermény tartalmaz 
fitinkötésben lévő foszfort, aminek feltárása és hasznosítása nemcsak gazdaságossági szempontból fontos, hanem a 
környezetterhelés elkerülése miatt is. A fitázenzim használata az utóbbi két évtizedben elterjedt a baromfi-takarmányozásban, 
manapság már alapvető összetevője a takarmányoknak.

 A szemestermények főként a tápok energiatartalmának kielégítésére szolgálnak. A baromfifajok esetében 
a bélsár és a vizelet együttes ürítése miatt energiaegységként a metabolizálható energia (ME) használata terjedt el. 
A látszólagos metabolizálható energiatartalmat (AME) a takarmányok bruttó energiaértékének és az ürülék ener-
giatartalmának különbsége adja. A gyakorlatban a látszólagos metabolizálható energia nulla nitrogénretencióra 
korrigált értékének (AMEn) használata terjedt el. Jelölésére általában csak AME, vagy az ME megjelölés használatos.
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A szemestermények közül legnagyobb energiatartalommal a kukorica rendelkezik, köszönhetően magas kemé-
nyítőtartalmának, amely átlagosan 67%. Nemcsak emiatt hasznos, hanem az egyetlen olyan szemestermény, amelyben 
a baromfi számára semmilyen antinutritív anyag sem található, így felhasználását, takarmányokba történő bedolgozását 
semmi sem korlátozza. Használatának mértékét csupán az elérhetősége, illetve a baromfi hasznosítási irányának, 
és korának megfelelő takarmány energiaszükséglete korlátozhatja. A tojójércék nevelésekor például visszafogott 
takarmányozást kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne zsírosodjanak el, illetve az ivarérés a megfelelő életkorban 
következzen be. A jércenevelő tápokban ezért alacsony energiatartalom kívánatos, így ez a kukorica felhasználását korlátozza.

A búza szintén meghatározó alapanyaga a baromfitápoknak. Ennek fő oka, hogy a kukoricánál ugyan alacsonyabb, 
de még magasnak mondható keményítőtartalma mellett magasabb a nyersfehérje-tartalma, és a pellet keménységére 
gyakorolt pozitív hatása. A brojlertakarmányozás gazdaságosságát alapvetően határozza meg a granulátum minősége, 
megfelelő keménysége, amelyben a búzának jelentős szerepe van. A pelletált brojlertakarmányok ezért legalább 
20% búzát tartalmaznak. Hátrányos tulajdonságként említhető magas és kedvezőtlen összetételű NSP-tartalma, 
és a magas fitinkötésben lévő foszfortartalom. A korszerű baromfi-takarmányozási trendeket követő termelőknél és 
takarmánygyártóknál megjelent a szemesbúzát tartalmazó takarmányok etetése. Brojler és pulyka esetében is – az 
indító fázis kivételével – 5-20% lehet az egészbúza-tartalom. A szemes búza etetésének hátterében élettani hatása áll: a 
nagyobb szemcseméret miatt a zúzógyomor hatékonyabban dolgozik, több emésztőenzimet termel, aminek következtében 
a táplálóanyagok emészthetősége javul.

A rozs és az árpa nem, vagy csak elvétve használatosak a nagyüzemi baromfitakarmányokban. Ennek egyik oka a 
kukoricához és búzához viszonyított magasabb nyersrosttartalom, illetve árpa esetén még a magon lévő toklászok 
bélhámot irritáló hatása is, és a magas béta-glükán-tartalom. A rozsnak jelentős az arabino-xilán-tartalma. Mindkét 
szemes növeli a béltartalom viszkozitását, ragacsos ürüléket eredményez, ezért esetleges használatuk esetén NSP-
enzim használata javasolt. 

A tritikálé, ha jelentősebb mennyiség áll rendelkezésre, az indítótakarmány-fázisok kivételével használható a baromfita-
karmányokban. A búzához hasonló nyersfehérje, ám kicsit magasabb nyersrost-, és alacsonyabb keményítőtartalma 
miatt akár 25-30% is használható a befejező tápokban.

A szemescirok régóta szerepel a baromfifajok takarmányaiban, ám jelentősége csupán az utóbbi években 
értékelődött fel. Főként az éghajlatváltozás- és szárazságtűrő képessége miatt egyre többször fordul elő manapság a 
baromfitakarmányokban. A nemesítő munka számos olyan hibridet hozott létre, melyekben a régi fajtákhoz képest 
kevesebb antinutritív anyag van (pl. tannin). Színező hatása nincs, linolsavtartalma nagyjából 50%, amely alacsonyabb a 
kukoricáénál. A magas foszfortartalom nagy része (80%-a) fitinkötésben van, emiatt emészthetősége kifejezetten rossz. 
Baromfi keveréktakarmányokban a kukorica 20-50%-a helyettesíthető cirokkal.
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• Fehérje-alapanyagok

A fehérjehordozó alapanyagok értékelésénél az ár mellett több szempontot is figyelembe kell venni. A baromfi-
takarmányozásban szóba jöhető fehérje-alapanyagok biológiai értéke a fehérjemolekulát alkotó aminosav 
összetételétől, ezek egymáshoz viszonyított arányától, és emészthetőségüktől függ. A baromfitakarmányok kétségkívül 
legfontosabb fehérjehordozója a szójadara. A gazdaságilag fontos baromfifajok, hibridek takarmányozásának szinte 
minden fázisa szójadarára van alapozva. A szójadara takarmányozási minőségét a genetika, a termesztés feltételei, 
a betakarítás, a raktározás körülményei és a feldolgozás is befolyásolja. A főként importra (USA, Brazília, Argentína) 
alapozott szójadara a feldolgozás során elveszti olajtartalmának nagy részét, ám a baromfi számára egyik legfontosabb 
aminosavban, lizinben gazdag. Megfelelő feldolgozási minőség esetén legnagyobb arányban a pulyka-előnevelés 
tápjaiban használatos, ezekben a receptúrákban közel 40%-ban található. A brojlertakarmányokban is nélkülözhetetlen 
alapanyag, aránya a takarmányfázistól függően 20-35%. Minőségének ellenőrzésekor a nyersfehérje- és aminosav-tartalmak 
mellett az esetleges toxin (afla-toxin) tartalomra is figyelni kell, illetve a feldolgozás körülményeit mutató vizsgálatokat, mint 
a tripszininhibitor-aktivitás (TIA, mg/kg), a reaktív lizintartalom (%), a fehérjeoldhatósági index (PDI, %), és 0,2% KOH-ban 
oldható fehérjetartalom (KOH, %) meghatározását is érdemes elvégezni.

A szójabab feldolgozott, hőkezelésen és préselésen átesett terméke is fontos alapanyaga a baromfitakarmányoknak, 
hiszen segítik mind a nyersfehérje (aminosav), mind pedig az energiaszükséglet kielégítését. A full-fat szója esetében 
ugyanazokra az antinutritív faktorokra kell figyelni, mint a szójadara esetében. Bedolgozása 2-10% lehet, amennyiben 
részben héjatlanított alapanyagról beszélünk, akkor a maximum brojlertápok esetén akár 15% is lehet. 

A napraforgódara táplálóanyag-tartalmát tekintve az egyik legváltozatosabb baromfitakarmány-alapanyag. 
A héjtartalom függvényében a nyersfehérje lehet 30% alatti is, és akár 36% körüli érték is előfordulhat. Előbbi esetben a 
nyersrost 27%, míg utóbbi esetben 18% körül alakulhat. Bár a rosttartalma a többi alapanyaghoz képest magas, felhasználása 
esetén az említett táplálóanyag-tartalmakat ellenőrizni kell. Az alacsony és a magas nyersfehérje-tartalmú napraforgódarákban 
a nyerszsír hasonló mennyiségben található, jellemzően 2% alatti. A feldolgozási technológia fejlődésével, esetleg kristályos 
aminosavakkal kiegészítve többféle napraforgódara-alapú termék is elérhető a piacon. A napraforgódarában lévő héj 
mennyiségének csökkentésével a szójadara részbeni helyettesítésére alkalmas, magas nyersfehérje-tartalmú termék 
állítható elő. Ettől függetlenül nagy különbségek vannak az egyes baromfifajok receptúráiban felhasznált mennyiségek 
között. Brojlertápokban az indító fázisban nem, a nevelő- és befejezőfázisban pár százalékban használható csupán. Pulyka 
esetén az előnevelésben nem, az utónevelésben 5-10%-ban bedolgozható. Legnagyobb arányban a tojótápok, illetve a 
jércenevelő tápokban használatos. Tojótápokban akár 10-15%-os bedolgozás is lehetséges.

A repcedara nyersfehérje-tartalma 32-35% között mozog, azaz sokkal kisebb a variabilitás e tekintetben, mint a 
napraforgódara esetében. A nyersrosttartalma jelentősen alacsonyabb (11-13%), mint a napraforgódaráé. A stabilabb 
táplálóanyag-tartalom ellenére a felhasználása nem haladja meg a napraforgódaráét, melynek okai a repcében található 
antinutritív anyagok. Elsőként megemlítendő a glükozinoláttartalom, amely nemesítéssel csökkenthető. Takarmányozási 
szempontból szintén fontos az erukasav-tartalom, és a szinapin nevű vegyület, amely az állati szervezetben 
trimetilaminná alakul át. Ez a vegyület adhat például kellemetlen halízt a tojásnak. A fehér mészhéjú tojást termelő hibridek 
(és az emlősállatok is) bizonyos mértékben le tudják bontani. A szinapin egyébként az emésztési folyamatot nem gátolja.  

E kellemetlen hatások kiküszöbölésére úgynevezett dupla nullás hibridek vannak termesztésben, illetve az utóbbi 
években a tojóhibrid nemesítő munka eredményeként megjelentek olyan barna mészhéjú tojást termelő hibridek, amelyek 
a szinapin nagy részét képesek bontani. A repcedara felhasználása a baromfitápokban hasonló a napraforgódarához, 
kivételt képeznek a már említett tojótápok, ezekben nem, vagy csupán pár százalék repcedara-felhasználás jellemző.
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Az alternatív
alapanyag-felhasználás lehetőségei

A humán fogyasztásban alapvető szerepet játszó, nagy 
mennyiségben előállított baromfitermékek gazdaságos ter-
melésében ma már kulcsszerepet játszanak az alternatív 
alapanyagok, amelyek a fehérje- vagy energiaszükség-
let fedezését segítik költséghatékony módon. Hazánkban a 
búza humáncélú malomipari feldolgozása során két mellékter-
mék is képződik, amely a baromfitakarmányokban használ-
ható. A búzatakarmányliszt magas nyersfehérje-tartalma 
(15-16%) mellet a granulálás minőségére is kedvező hatás-
sal van, így a búza mellet használata általában kedvező ára 
miatt elterjedt. Szintén a búza malomipari melléktermék a 
korpa, amelynek használata az intenzív hústermelő baromfi-
állományokban nem jellemző. A magas nyersrosttartalmat 
tűrő baromfifajok takarmányába (pl. víziszárnyas- vagy pu-
lyka-befejezőtápok) pár százalékban bedolgozható.

A kőolajból előállított dízelolajhoz képest a biodízel meg-
újuló forrásból származó üzemanyag, amely számos előnyös 
kémiai tulajdonsággal rendelkezik, és kevesebb mennyiségű 
káros gáz keletkezik használata során. A biodízel-előállítás 
gyakori alapanyagai az olajos magvak, Európában első-
sorban a napraforgó és a repce. Az olajos magvakból az olaj 
eltávolításának egyik lehetséges módja a mechanikus prése-
lés, ami után melléktermékként olajpogácsa keletkezik. 
Az olajpogácsák nagyobb arányban a kérődzők takarmá-
nyaként jönnek szóba alacsonyabb áruk miatt, a szójadara 
és a gabonadarák helyettesítésére. A baromfihizlalás ta-
karmányai ugyancsak kiegészíthetők olajpogácsákkal. A 
brojler-keveréktakarmányokban az extrahált repcedarához 
képest előnyként lehet megemlíteni a repcepogácsa na-
gyobb metabolizálható energiatartalmát, ami nagyobb 
maradékolaj-tartalmából adódik, hátrányos tulajdonsága vi-
szont a nagyobb rosttartalmából fakadó gyengébb ami-
nosav-emészthetősége. A repcemag feldolgozása történ-
het hideg vagy meleg eljárással, utóbbiban az aminosavak 
emészthetősége jobb, ennek ellenére a baromfitakarmá-
nyokban csak 2-6%-ban javasolt használni.

A benzint részben helyettesítő bioetanol gyártása során 
képződő értékes melléktermék a szárított gabonatörköly 
(Distillers Dried Grains with Soluble, DDGS). A világban, így 
hazánkban is a bioetanol-gyártás leggyakoribb kiindulási 
alapanyaga a kukorica, de búzából, árpából és cirokból is 
előállítható. Ma a világon a DDGS legnagyobb részét a szar-
vasmarhatartók használják fel, de vonzó ára miatt főként 
a hizlalás vége felé a brojler- és a pulykatakarmányokban 
is használható 5-10%-ban, illetve már pár százalékban hasz-
nálva a víziszárnyas- és tojótápok alapanyagköltségét is kedve-

zően befolyásolja. Fontos megemlíteni, hogy az alapanyaghoz 
viszonyítva háromszorosára nő a mikotoxin-tartalom a DDGS-
ben, ezért folyamatos toxinmonitorozása szükséges felhasz-
nálás előtt.

A Corn Gluten Feed, közismerten CGF, a kukorica nedves 
úton történő keményítőgyártása során, a keményítő 
nagyobb része, a csíra és a kukoricaglutén kiválasztása 
után visszamaradó, takarmányozási célra gazdaságosan 
felhasználható fehérjeforrás, amely nedves és száraz for-
mában is elérhető. Baromfitakarmányokban azonban nem 
igazán terjedt el a használata. Magas rosttartalma és ala-
csony energiatartalma miatt csak víziszárnyas- és tojó-
tápokban fordul elő minimális arányban. A kukoricacsí-
ra és a kukoricaglutén felhasználása viszont jellemző a 
baromfitakarmányokban. Előbbi minden fázisban bedol-
gozható 2-4%-ban, míg utóbbi a magas szójadara-tartalom 
csökkentésére szolgál a pulyka- és brojler-indítótápokban, 
2-5%-ban.

A sörgyártás során képződő malátacsíra leginkább a 
víziszárnyas-takarmányokban használatos melléktermék. 
A malátacsíra-pellet a kicsírázott árpának, a malátának a cér-
navékonyra száradt gyökere, szélesebb körű használatát és 
nagyobb arányú bedolgozását magas rosttartalma korlátozza.

 

A pillangós magvak (takarmányborsó, bab, csillagfürt), mint 
a szójadarát helyettesítő alapanyagok, folyamatos kísérletek 
és tudományos publikációk témája. Ennek ellenére a gyakor-
lati jelentőségük a baromfiállományok takarmányozásá-
ban minimális, aminek két fő oka van. Egyrészt ezek az alap-
anyagok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre 
állati takarmányozásra, másrészt a bennük lévő antinutritív 
anyagok (alkaloidok, tripszininhibitor, alfa-amiláz-inhibitor, 
tannin) csupán pár százalékos felhasználást tesznek lehetővé.
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A rovarlisztek előállítására az elmúlt években egyre több technológia kerül kifejlesztésre. A jelenlegi EU-szabályozás ugyan 
nem engedélyezi ezek használatát, hiszen állati eredetű fehérjének minősül, a rovarokból (lárvákból) préselt olaj azonban 
felhasználható, illetve az élő lárvák elvileg szintén használhatók lennének takarmányozási célra.

Az alga ma már nagyüzemi módszerekkel a meleg égövön, vizes közegben nagy tömegben állítható elő, így az algalisztet 
magas nyersfehérje- (65%) és aminosavszint (pl. 4-7% lizin a nyersfehérje tartalom százalékára vetítve) jellemzi, illetve 
gazdag béta-karotinban. Az utóbb említett alternatív alapanyagok, amennyiben az előállítási technológia ár-érték 
arányban versenyképes termékeket produkál, a növekvő baromfitakarmány-gyártásban minden bizonnyal nagy arányban 
kerülnek felhasználásra.

A baromfitakarmány-alapanyagok táplálóanyag-tartalma,
és kalkulált beltartalmi értékei
Az alapanyagok szükséges táplálóanyag-tartalmának meghatározása előtt az adott baromfifaj, hasznosítási irány és a 
korcsoport szükségleti értékeit kell pontosan meghatározni. E feladat megoldása során tekintettel kell lenni elsősorban 
az elvárható teljesítményre, az ehhez szükséges várható takarmányfelvételre, és az ezt befolyásoló egyéb tényezőkre 
(egészségügyi problémák, klimatikus viszonyok, alkalmazott tartástechnológia). A tenyésztőcégek által megadott 
táplálóanyag-szükségletek általában ideális környezeti feltételre vonatkoznak, azaz az adott állomány sajátosságaival, és a 
helyi környezeti tényezőkkel kapcsolatos faktorokat figyelmen kívül hagyják. Újabban, főként a brojlerhizlalás területén 
számítógépes szimulációs modellekkel próbálják a szükségleteket pontosítani. Az ilyen irányú fejlesztések várhatóan 
prioritást élveznek a közeljövőben.

A takarmányokban potenciálisan használható és rendelkezésre álló táplálóanyagok mennyiségét pontosan meg kell 
határozni a receptúrakészítés megkezdése előtt. Ki kell választani azokat az alapanyagokat, amelyek számításba jöhetnek 
az optimalizálás során az adott táp elkészítésekor. A különböző alapanyagok táplálóanyag-tartalmára, mátrixértékeire 
adatbázisok állnak rendelkezésre. Közismert a francia INRA (Institut National de la Recherche Agronomique – Országos 
Agronómiai Kutatóintézet), a holland CVB (alapítvány által támogatott takarmányozási adatbázis) vagy SFR (Schothorst 
Feed Research, Hollandia) adatbázisa.  Ezeket az adatbázisokat – és ezzel együtt az ajánlott táplálóanyag-szükségleti 
értékeket is – az ezzel foglalkozó cégek rendszeresen frissítik. Újabban egyre elterjedtebb az alapanyagok táplálóanyag-
tartalmának online újrakalkulálása, ha a laboratóriumi vizsgálati eredmény alapján egy-egy paraméter megváltozik 
(pl. szemestakarmányok nyersfehérje-tartalma, vagy a melléktermékek nyerszsírtartalma). Ezekben az adatbázisokban 
többszáz takarmány-alapanyag található, amiből ki lehet válogatni a szükségeseket. A használt alapanyagok köre 
régiónként változó; míg Európában a gabonák, az extrahált darák, a malomipari és egyéb melléktermékek használata 
preferált, addig az USA-ban egyszerűbb a helyzet, hiszen főként a helyben termesztett kukorica és szója felhasználásával 
készítik a baromfitakarmányokat. Az egyes alapanyagoknak több tíz, sőt akár száz feletti is lehet a meghatározott 
táplálóanyag-tartalma. A figyelembe vett mátrixértékek állatfajonként eltérnek, jó példa erre az alapanyagok állatfajonként 
eltérő energiatartalma. Lehetőség szerint minden olyan táplálóanyagot figyelembe kell venni, amelyekre szükségleti 
érték van meghatározva, akár minimum vagy maximum érték van célul megadva, akár az egyes táplálóanyag-tartalmak 
egymáshoz viszonyított arányára van javaslat megfogalmazva. Az optimalizáló szoftvernek természetesen tartalmaznia kell 
az alapanyagok aktuális árát is, hiszen ennek ismeretében lehet összeállítani a kívánt korlátoknak megfelelő legolcsóbb 
alapanyagköltségű takarmányt, vagy lehet meghatározni az egyes alapanyagok árnyékárát.

• A baromfitakarmány-alapanyagok összes, és emészthető aminosav-tartalma

Gazdaságossági szempontból feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy a fehérjében gazdag takarmány-alapanyagok az állati 
takarmányok legdrágább összetevői, és éppen emiatt a különböző baromfiállományok fehérjeszükségletének kielégítését 
rendkívül körültekintően kell megtervezni. Amennyiben a szükségletnél kevesebb fehérjét biztosítunk, nem tudjuk a 
baromfiállomány genetikai képességét kihasználni, míg, ha többet adunk, akkor ez egyrészt terhelni fogja az állat 
szervezetét a fehérjebontás anyagcseretermékeivel, másrészt pedig jelentősen megdrágítja a termelést.

Az állatitermék-előállítás hatékonyságának egyik legjobb jellemzője a takarmányértékesítés, amelyet leginkább a 
keveréktakarmányokban rendelkezésre álló energia, illetve esszenciális aminosav aránya befolyásol. Ezért is 
elengedhetetlen a takarmány-alapanyagok aminosav-tartalmának minél pontosabb meghatározása. A baromfi-
takarmányozásban rendelkezésre álló takarmány-alapanyagok biológiai értéke a fehérjemolekulát alkotó aminosav 
összetételtől, és ezek egymáshoz viszonyított arányától függ, amit mai szóhasználattal aminosav-garnitúrának 
nevezünk. Az tekinthető értékes fehérjének, amely az állatok termelési igényeit legjobban kielégíti, és az aminosav-garnitúrája 
közelít az állati test, illetve az előállított termék aminosav-összetételéhez. Manapság a baromfifajok aminosav-szükséglete 
az ideálisfehérje-elv alapján határozható meg, amely arra ad iránymutatást, hogy az egyes esszenciális aminosavakat az 
adott takarmány milyen arányban tartalmazza. Az ideálisfehérje-elv az aminosavarányokat az állatok lizinigényéhez 



mérten, annak százalékában fejezi ki. Az utóbbi években 
ezen aminosavak köre folyamatosan bővül, ma már nem csak 
lizinre, metioninre, treoninra és triptofánra van ajánlás, hanem 
valinra, argininre, izoleucinre és glicin+szerinre is. 
A nyersfehérjéhez hasonlóan az aminosavak tekintetében is 
beszélhetünk emészthető aminosavról, amely a fehérjék 
enzimatikus lebontása után az összes aminosavból a bélcsa-
tornán keresztül felszívódott hányadot jelenti. A vizsgálati 
módszerek publikált értékei között eltérések vannak attól 
függően, hogy az ürülékminták gyűjtésén alapultak, vagy 
vakbélirtott állatokkal mérték, illetve ileális kanüllel ellátott 
madarakkal határozták meg az emésztési együtthatókat. 
A baromfi-takarmányozásban manapság az alapanyagok és 
a szükségleti értékek is egyre inkább a standardizált ileális 
emészthetőséget (SID) jelzik.

• Az ásványianyag-kiegészítők
 makroelem-tartalma

A természetben előforduló elemek közül az állati szervezet-
ben közel negyven elem mutatható ki, ezek közül az állati 
szervezet hamutartalmát hét elem (kalcium, magnézium, 
nátrium, kálium, kén, klór és foszfor) alkotja, takarmányozási 
szempontból ezeket nevezzük makroelemeknek. Az ásványi 
anyagok a baromfi szervezetében sokféle funkciót látnak el. 
A csontvázrendszer elemeiként biztosítják a vázrendszer 
szilárd struktúráját, illetve fontos részei bizonyos szerves ve-
gyületeknek. A tojáshéjban a vastagságot és a szilárdságot 
elsősorban a baromfi kalcium-, foszfor- és D-vitamin-ellátott-
sága határozza meg. A fehérjék és a lipidek egy részében is 
jelen vannak, alkotóelemként részt vesznek az izomrendszer, 
a létfontosságú szervek, és más lágy szövetek felépítésé-
ben. Az ásványi anyagok számos enzim központi eleme-
ként nélkülözhetetlenek a szervezet számára. A vérben 
és a testfolyadékokban oldott sók formájában különbö-
ző funkciókat látnak el. Többek között szerepet játszanak a 
sav–bázis egyensúly és az ozmózisos nyomás fenntartá-
sában. Az ásványi anyagok meghatározók az izom-összehú-
zódási, és az idegek ingerületvezetési folyamataiban.

A baromfitakarmányokban a makroelemek folyamatos 
biztosítására, kiegészítésére takarmánymeszet, MCP-t 
és takarmánysót kell használni. A takarmánymész kalci-
umtartalma 36-38%, de legalább ennyire fontos jellemző az 

oldhatósága is, amelyet részben a szemcsenagysága, rész-
ben az eredete határoz meg. Ez utóbbi tulajdonság különö-
sen fontos a tojótyúkok esetében, ahol a kalciumszükséglet 
napszaki ingadozást is mutat. A tojáshéj képződésének ide-
jén, az éjszakai órákban a legnagyobb a tyúk kalciumigé-
nye, amikor egyébként a madarak nem, vagy csak kevés ta-
karmányt fogyasztanak. A tojótyúkok ezen speciális igényét 
a bélben lassan oldódó kalciumforrás (mészkőgritt, esetleg 
kagylóhéjzúzalék) etetésével lehet kielégíteni, hiszen így a 
tojáshéjképződés idején is rendelkezésre áll a szükséges kal-
cium. A normál mészkőliszt és a mészkőgritt adagolási aránya 
a tojástermelés kezdetén 30-70%, míg a tojástermelés vége 
felé 15-85%.

A foszfor nagy része (80%-a) a csontok hidroxi-apatit 
kristályaiban található, a többi a lágy szövetekben. 
A foszfor a szövetekben szerves kötésben van jelen fosz-
foprotein, nukleoprotein, foszfolipid-membrán, valamint 
ATP formájában. A takarmányok foszfortartalma főként a 
szervetlen foszforkiegészítőkből, illetve a különböző szer-
ves foszforvegyületekből származik. Míg a szervetlen kie-
gészítők foszfortartalma – némi különbséggel – szinte teljes 
mértékben hasznosul, ez nem mondható el a szervesta-
karmány-alkotók foszforforrásaira. A takarmányok nagy ré-
szét kitevő gabonamagvakban jelentős mennyiségben 
(kb. 70%-ban) van jelen a foszfor fitinkötésben, amely 
kötést a madarak (különösen a fiatal baromfi) nem képe-
sek bontani. Nem termelnek ugyanis fitázenzimet, amely 
a foszfort és a fitinkötésben lévő egyéb mikroelemeket fel-
szabadítaná. A takarmányok kialakításánál főként a hasznosít-
ható foszforigény kielégítésére kell törekedni. Manapság 
már általános a baromfitakarmányok fitázenzimmel 
történő kiegészítése, és egyre elterjedtebb az ún. szu-
per-dózis használata, amikor az enzim alapdózisának 
3-4-szeres mennyiségét is alkalmazzák. A fitázenzim alkal-
mazása a foszfor mellett javítja a kalcium felszívódását, 
de egyes kísérletek szerint pozitív hatással van az ami-
nosavak emészthetőségére, és a táp metabolizálható 
energiatartalmára is. Ugyancsak fontos a környezeti fosz-
forterhelés csökkentése, amely ma már jogosan elvárható 
környezetvédelmi felelősség. 

A nátrium az extracelluláris, a kálium pedig az intracel-
luláris tér legfontosabb elektrolitja, míg a klór mind-
kettőben megtalálható. A baromfiállományok nátrium- és 
klórszükségletének kielégítése csupán növényi eredetű 
takarmányokkal nem oldható meg. Kiegészítésre takar-
mánysó használatos, leginkább a takarmány kellő nátrium-
szintjének figyelembevételével. A baromfitakarmányok szük-
séges nátriumszintje szinte egységesen 0,15-0,20% közötti 
érték. Az elégtelen konyhasó-adagolásra a víziszárnyasok, 
túladagolására főképp a fiatal pulykák érzékenyek.



A takarmánykiegészítők
okszerű használata
Az intenzív állattenyésztés fejlődésével egyidejűleg elkezdő-
dött olyan takarmánykiegészítők kutatása, fejlesztése, majd 
használata, amelyek képesek javítani a táplálóanyagok 
hasznosulását, megőrizni a bél mikróflórájának a stabili-
tását, és ezáltal erősíteni a baromfi immunrendszerét, javítani 
a gazdasági állatok teljesítményét, fajlagos mutatóit. A takar-
mánykiegészítők több nagy csoportba sorolhatók, ame-
lyekről külön-külön is rengeteg információ áll rendelkezésre a 
hatásmechanizmusukról és a várható teljesítménynövelésről. 
A teljesség igénye nélkül ide tartoznak az antibiotikumok, a 
prebiotikumok, a probiotikumok és az enzimek. 

A szubterápiás dózisban alkalmazott antibiotikumok az 
utóbbi években a világ nagy részében folyamatosan szo-
rulnak ki a takarmányokból, a humán gyógyítást akadá-
lyozó keresztrezisztencia miatt. Ezen takarmánykiegészí-
tők használatát az adott ország törvényei szabályozzák, az 
EU-ban minden ilyen antibiotikum-jellegű hozamfokozó 
használata tilos. 

A prebiotikumok olyan kis szénhidrátegységből álló oligo-
szacharidok, amelyek elősegítik a kedvező baktériumok 
szaporodását. Legismertebb képviselőjük az élesztősejt-
fal-kivonat (mannán oligoszacharidok – MOS). Hatásme-
chanizmusuk két dolgon alapul; egyrészt a kedvező hatású 
baktériumok tápanyagként hasznosítják őket, könnyeb-
ben felszaporodnak, és így képesek kiszorítani a patogén 
baktériumokat, másrészt képesek megkötni a káros bak-
tériumok egy részét, így azok nem tudnak a bélhámsejtek-
hez kapcsolódni, majd szaporodni. 

A probiotikumok élő mikróflórás készítmények, amelyek 
hasznos mikroorganizmusokat tartalmaznak, így stabilizálják 
a baromfi bélflóráját, használatukkal a patogén baktériumok 
részaránya csökken. Alkalmazásának gátja maga az élő mikro-
organizmus-flóra, hiszen a baromfitakarmányok általában 
granuláltak, hőkezeltek, erre pedig az élő mikroorganiz-
musok érzékenyek. 

A takarmányenzimek használata az elmúlt 20 évben meg-
szokottá vált. Ma már minden baromfitakarmány tartalmaz 
legalább NSP- és fitázenzimet. Az enzimek használatakor 
figyelembe kell venni, hogy azokat egy adott szubsztrátum 
bontására fejlesztették ki, a takarmánygyártás során alkalma-
zott hőkezelésre és a környezeti hőmérsékletre is érzéke-
nyek. A gyártók által ajánlott mátrixértékeket fenntartással 
kell kezelni, ha több enzim is van a takarmányban, és 
ugyanarra a táplálóanyagra adnak meg értéket. Ez esetben 
ezek ugyanis nem összegezhetők.

A takarmányok teljesítményének 
ellenőrzése, receptkarbantartás
A számítógépre alapozott tartás- és takarmányozástechnoló-
gia térhódításával nemcsak a receptúrák korszerű optima-
lizálása fejlődött rohamosan az utóbbi években, hanem 

a baromfiállományok teljesítményének nyomon követé-
se, rögzítése is. Ennek eredményeként a baromfitermelés 
folyamán rögzített adatokból ma már rengeteg információ 
áll rendelkezésre. A telepi menedzsmentszoftverek pon-
tosan követni tudják az egyes takarmányok teljesítmé-
nyét, azaz az adott fázis etetése alatt pontos adatok állnak 
rendelkezésre a takarmányfelvételről, a testtömeg-gyara-
podásról és az elhullásról. A receptúrák elkészítésekor, mó-
dosításakor tehát ezeket is figyelembe lehet venni. 

A receptúrák ilyen szempontból történő értékelése lehet 
folyamatos, bizonyos időintervallumhoz kötött (pl. 2 vagy 4 hét), 
vagy pedig a turnus zárásához. Ezt a tevékenységet összhang-
ba kell hozni a receptúra egyéb (alapanyag-beltartalom, ár) 
felülvizsgálatával, kerülve a túl gyakori receptúraváltásokat, ez 
esetben ugyanis nem lesz kellő idő és adat az adott receptúra 
vagy takarmányozási, etetési program értékeléséhez. Fontos 
szempont a receptúrák módosításnak integrálása a takar-
mánykeverő, vagy az állattartó telep irányító programjába, 
ugyanis ez egyfajta rugalmasságot ad az egyes helyzetek gyors 
megoldásához. Gondoljunk csak egy hirtelen bekövetkező 
alapanyaghiányra, vagy a baromfiállományban észlelhető 
takarmánnyal kapcsolatos jelzésre, amely azonnali receptú-
ramódosítást igényel.
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A baromfihús- és tojástermelés során a legnagyobb költséghányadot a takarmányozás adja, amelynek a mértéke 60-70% 
között mozog. Nagyon fontos, hogy a baromfitartók számára olyan személyre szabott takarmányozási javaslatot készítsünk, 
amely a lehető legmagasabb profitot kínálja a költséghatékonyság kihasználásával. 

Ezért napjainkban igen fontos a korszerű baromfitakarmányokban a különböző forrásokból származó új alapanyagok 
keresése, és azok értékelése, valamint a már korábban is használt alapanyagok tápanyagtartalmának és emészthetősé-
gének a „felülvizsgálata”. A célunk, hogy a baromfi-takarmányozásban a lehető legkedvezőbb és legoptimálisabb megol-
dást találjuk meg a partnereink számára, amely egyrészt az alapanyag megfelelő összetételével, másrészt a kielégítő tápláló-
anyag-szükséglet figyelembevételével a lehető legalacsonyabb takarmányozási költséget biztosítja.

A baromfi emésztési sajátosságai
A takarmányt a látás és a tapintás érzékeivel választja ki a baromfi. A szájüregben a takarmányt csak a jelentéktelen 
mennyiségű mucint tartalmazó nyál vonja be, majd változatlan állapotban gyorsan jut a begybe. A takarmány itt puhul fel, a 
zúzógyomorban feldarabolódik, egyidejűleg a mirigyes gyomor váladéka bevonja a táplálékot. A takarmány keménysége 
és konzisztenciája határozza meg a gyomorizmok mozgásának frekvenciáját és intenzitását. Az emésztés időszakában 
a mirigyes gyomor percenként egyszer, a zúzógyomor 2-4-szer húzódik össze. A nyersrostban gazdag takarmányok a 
kontrakciók időtartamát csökkentik, mivel megváltoznak a nyomásviszonyok is. Az egyes baromfifajok között nyomásérték-
különbséget lehet megfigyelni a gyomorban. A liba esetében ez 27,0-28,8, a tyúknál viszont csak 10,2-15,3 pascal. A kacsa 
középső helyet foglal el ebben a tekintetben 18,3-as pascal értékkel.

• Az egész szemű búza etetésének hatása a
 brojlercsirkék zúzógyomrának anatómiájára 

A gabonamagvak és a darák aprózódását a takarmányba bekevert 
egész búzaszem hozzáadása (brojler, pulyka, tojótyúk), és az oldhatatlan 
gritt segíti, akár 10%-kal is javulhat a tápanyagok emészthetősége. 
A lúd zúzógyomrának két oldalsó izma – dörzslemezszerű kiképzése miatt 
– a zöldtakarmány tökéletes felaprítását is lehetővé teszi. Az aprítást az 
emésztőtraktus mozgása következében előálló táplálékmozgás is segíti. 

A kedvező táplálóanyag-kihasználáshoz elengedhetetlen a takarmány rosttartalmának optimalizálása, annak 
strukturális ismerete, és jól emészthető takarmányok etetése is. A táplálóanyagok hasítása felszívódásra alkalmas részekre 
szinte kizárólag saját enzimek által történik. A mirigyes gyomorban sósav és pepszinogén (pepszin inaktív előanyaga) 
termelődik, ami a takarmánypéphez keveredik. A gyomorban az itt uralkodó alacsony pH-érték (0,5-2,5), és a takarmány 
nagyon rövid tartózkodása miatt alig van emésztés, csupán a fehérjék részleges lebontása történik meg polipeptidekké. 
Az emésztés fő helye a vékonybél, a mirigyes gyomor szekrétumai a zúzógyomorban elkezdődött fehérjebontást a 
duodénum (epésbél) kezdeti szakaszában tovább folytatják. A polipeptidek lebontása aminosavakra enzimek hatására 
az éhbélben (jejunum) és a csípőbélben (ileum) folytatódik. A keményítőt a hasnyál amiláz enzimjei (6-8 pH mellett) 
disszacharidokig bontják. A baromfi epeváladékában lévő amiláz mintegy katalizálja ezt a folyamatot. A maltóz további 
bontása glükózra, a maltázenzim hatására megy végbe. A cukor (szacharóz) a szacharázenzim hatására a-glükózra és 
b-fruktózra bomlik. A szacharáz aktiválása a maltázénál jóval kisebb, emiatt nagyobb cukortartalmú takarmányokat csak 
korlátozott mértékben ajánlatos etetni. A baromfi – más haszonállatokkal ellentétben – a tejcukrot gyakorlatilag nem 
tudja emészteni saját enzimekkel, lebontása bakteriális eredetű laktáz útján megy végbe. A zsírokat a hasnyálmirigy 
lipáza mono- és digliceridekre, továbbá glicerinre és zsírsavakra hasítja. Az epesavak, illetve a só segíti a zsíremésztést. 
A takarmányokban található ún. táplálékenzimeknek az emésztési folyamatokban kevésbé van jelentőségük. A páros 
vakbél a vastagbéltartalom mintegy 1/10-ét fogadja be. A szénhidrátok még emésztetlen hányadának (cellulóz) lebontása a 
vakbélben – bakteriális enzimek segítségével – csak csekély hatással van a nyersrost emésztésére.

A homogén összetételű, kásás konzisztenciájú vakbéltartalom minden tizedik bélsárürítésére kiürül. A táplálóanyag 
kihasználását a takarmánypép (chymus) emésztőcsatornában való tartózkodásának tartalma nagyban befolyásolja. 
A táplálóanyagok metabolitjai, továbbá a vitaminok és az ásványi anyagok csaknem kizárólag a vékonybélből 
szívódnak fel. A mikrobiális lebontás során a vakbélben képződött illó zsírsavak a vakbélből jutnak a keringésbe. A rövid 
vastagbélben a víz szívódik fel a bélsárból. A madárban a bélsár keveredik a vizelettel, és együttesen alkotja az ürüléket. 
A bélsár kör alakú, barna massza, amelyet felülről von be a fehér vizelet. A vakbélből származó ürülék sötétbarna, nyúlós, 
kenőcsszerű anyag. A felnőtt tyúk naponta 100-150 gramm ürüléket termel. Az emésztőkészülék utolsó különleges 
szakasza a kloáka, amely a remesevégbél és a húgy-ivari készülék közös kijáratának tekinthető.
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A baromfi tápcsatornája a testmérethez képest rendkívül rövid. 
Az emésztés hatékonyságában az emésztőtraktus hosszának és 
befogadóképességének van jelentősége. Az emésztőcső mindössze 
hatszor hosszabb az állat testénél, és mérete, kapacitása is elmarad 
az emlősökétől. A bélcsatorna rövidségét a bélnyálkahártyát 
borító fejlett bélbolyhok hálózata ellensúlyozza. A kifejlett 
tyúk bélcsatornájának hossza 200, míg a lúdé 300 centiméter. 
A takarmányok emésztőcsatornán való áthaladása rendkívül 
gyors (6-12 óra). Ezért kell koncentrált takarmányokat etetnünk, 
illetve érthető, hogy az előforduló takarmányozási hibák miért 
jelentkeznek gyorsan. 

A baromfi takarmányozásának elsődleges célja, hogy a takarmá-
nyokban használt gabonák, fehérjehordozók, melléktermékek, 
kiegészítők, additívek és premixek a baromfin keresztül kiváló 
minőségű élelmiszerekké (hús, tojás) konvertálódjanak.

A takarmányozás során követett általános célok és szempontok
1. A baromfifajoknak nincsenek ajkai (helyette csőrük van),
 illetve fogai, így a takarmányokat nem képesek megrágni, ezért azoknak koncentrált összetételűeknek kell lenniük 
 (gabonamagvak, olajos pogácsák, növényi alapú fehérjehordozók, melléktermékek).
2. A madarak gyomra egyszerű szerkezetű (két egymásután elhelyezkedő, elkülönülő elő- és mirigyes gyomor),
 ezért is kell a nagyon pontos és precíz takarmányozás.
3. Az anyagcseréjük rendkívül gyors, intenzívebb, mint más haszonállatoké.
4. A takarmányozásuk jelentősen eltér fajta, korcsoport és hasznosítási típus szerint.
5. A takarmányozásuk csoportokban történik, nem pedig egyedileg.
6. Az etetett takarmányoknak mikotoxinmentesnek kell lennie.
7. Minden időben friss, tiszta és hideg ivóvizet kell biztosítani a számukra
8. A baromfi nem kérődző állat, ezért a nyersrosttartalom nem lehet 6-7%-nál magasabb,
 ami fajtánként a kor függvényében és a hasznosítási típusnak megfelelően változik.
9. A baromfinak nincs verejtékmirigye, ezért a légzés, illetve a pulzus szapora, a testhőmérséklet viszonylag magasabb,
 következésképpen a metabolizmus gyorsabb, a takarmányozásukat ennek függvényében kell megvalósítani.
10. A takarmányban az összes táplálóanyagnak egyensúlyban kell lennie a baromfi szükségleteivel.
11. A felhasznált alapanyagok precíz, pontos ismerete szükséges (különböző méréseken keresztül),
 az összetevők csak kiváló minőségűek lehetnek.
12. Az egyes baromfifajok napi takarmányfelvétele eltérő.
13. A baromfitartás célja a tojás és hús termelése, amit a genetika, kor, hasznosítás determinál,
 aminek megfelelő energia-fehérje arányt kell biztosítani a takarmányaikban.
14. Többfázisú takarmányozás, eltérő standardok az életkor függvényében.
15. Az állatjóléti előírások betartása.
16. A piaci igényekhez és követelményekhez igazított takarmányozási programok alkalmazása.

A takarmány fizikai állapota, hogy dercés vagy pelletált (morzsázott, granulált) formájú a takarmány, számos tényezőn keresztül 
van hatással a takarmányfelvételre, illetve a táplálóanyagok kihasználására is. Köztudott, hogy a granulált takarmány 
sűrűsége nagyobb, az emészthetősége jobb, kedvezőbb bennük a különböző komponensek, illetve kiegészítők (pl. antikokcidiális 
szerek, probiotikumok) homogenitása, jobb a mikrobiológiai státusza (a patogén mikroorganizmusok a hőkezelés hatásásra 
elpusztulnak), és az alkalmazásukkal jelentősen csökkenthető a takarmányozás vesztesége, pazarlása, továbbá ízletesebb lesz 
a takarmány. A granulált takarmányból egységnyi idő alatt többet, ebben a mennyiségben pedig koncentráltabb és nagyobb 
táplálóanyag-mennyiséget tud felvenni a baromfi, csökken a takarmányfelvételre fordított idő.

Fontos minőségi kritérium a granulált takarmányok megfelelő 
keménysége, rugalmassága. Becslések szerint a fajlagos takarmány 
felhasználásban 0,01 pont romlás következik be, amikor 10%-kal 
növekszik a porfrakció a pelletált takarmányban. A szülőpár, árutojás 
termelő állományok esetében nem cél a gyors növekedés, sőt a 
visszatartott és kontrollált növekedés és testtömeg gyarapodás 
kívánatos, és mivel az „unatkozó állatok lekötése” is fontos szempont, 
ezért a tenyészállatok, illetve az árutojó előnevelés és tojástermelés 
időszakában ajánlott a dercés takarmányok etetése.
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A baromfihús (csirke, kacsa, liba és pulyka), illetve a tojás előállítására hazánkban is világszínvonalú tartástechnológiákat 
alkalmaznak, amelyek baromfifaj, hasznosítási mód számára kidolgozottak, mivel egységes és kiváló minőségű termékeket 
csak megfelelő tartástechnológiák és azok szakszerű használata mellett lehet előállítani. A tartási körülményeknek 
és az alkalmazott technológiának is hatása van a takarmányértékesítésre, amelyet a súlygyarapodásban és a fajlagos 
takarmányfelhasználásban rögtön „észlelhetünk”. Ezek pozitív vagy negatív eltérését a következő tényezők okozhatják:

 technológiai feltételek (etetők, itatók száma a férőhely függvényében, légcsere kapacitás),
 tartástechnológia (mélyalom - brojler, hústípusú tenyészállomány árutojás termelő állományok, pulyka, kacsa, liba, ketrec

 - tojó típusú tenyészállomány, árutojás termelőállományok),
 telepítési sűrűség (db/m2),
 alkalmazott világítási programok (világos és sötét órák száma), 
 istálló épületek szerkezete (fóliasátor, szendvics panel stb.),
 klimatikus viszonyok (hőmérséklet, relatív páratartalom, légsebesség),
 egyedi eljárások, kezelések (pl. csőrkurtítás),
 egészségi állapot.

A baromfitakarmányok táplálóanyag-szükséglete
A baromfifajok takarmányozása során az optimális növekedés és termelés érdekében megfelelő és kiegyensúlyozott 
táplálkozást kell biztosítanunk. A baromfi táplálóanyag-igénye, ennek megfelelően a különböző takarmányozási ajánlások 
az egyes fajok, és azok hasznosítási típusai (pl. hús, tojás), valamint az életkor szerint a növelés és termelés szakaszában 
eltérők. Az elmúlt években a baromfi-takarmányozás tudománya, elmélete is sokat fejlődött és változott, mivel a fajlagos 
eredményeknek a termelők által is elvárt folyamatos javításához egyre korszerűbb megoldásokra és költséghatékonyabb 
szemléletre volt szükség. Ehhez nélkülözhetetlen volt a felhasznált alapanyagok körét bővíteni, és azok táplálóanyag-
összetételének a részletesebb megismerése. Utóbbi különösen fontos a melléktermékek tekintetében, mivel ezen 
alapanyagok beltartalmi paraméterei változók lehetnek.

A takarmányoknak tartalmaznia kell az állat létfenntartásához és a termeléshez szükséges táplálóanyagokat. 
A korszerű, egy termelési célra tenyésztett fajták, hibridek genetikai adottságai csak akkor bontakoznak ki, illetve érik 
el genetikai teljesítőképességük felső határát, ha az állat takarmányigényét minden tekintetben ki tudjuk elégíteni. 
A baromfival etetett takarmányok igen változatosak, amelyek az emésztés során, egymást követő bonyolult fizikai és 
kémiai folyamatokon keresztül táplálóanyagokra bomlanak, amelyek később felszívódnak.

A baromfiállományok takarmányainak a tápanyagai a következő csoportokra oszthatók:

 szénhidrát – a baromfi fő energiaforrása. A baromfitáplálékában a legtöbb szénhidrátot a gabonafélék biztosítják;

 zsír – energiát és nélkülözhetetlen zsírsavakat biztosítanak, amelyek szükségesek bizonyos testfolyamatokhoz;

 fehérje – szükségesek a testszövet szintéziséhez (különösen izomszövet), fiziológiás molekulák (hormonok, enzimek),
 továbbá a toll képződéshez, illetve a tojástermeléshez, további szerepük, hogy kis mennyiségű energiát is szolgáltatnak;

 vitaminok – szerves (széntartalmú) vegyületek, amelyek szükségesek a normál fejlődéshez és az egészség megőrzéséhez;
 a vitaminok kémiailag nem hasonlítanak egymáshoz, viszont az anyagcserében betöltött szerepük miatt
 együtt kell őket vizsgálni;

 mikroelemek – a szervezetben kis mennyiségben jelen lévő szervetlen elemek,
 amelyek nélkülözhetetlenek az anyagcserében;

 ásványi anyagok – a takarmányok szervetlen frakciói.
 Az állati test kb. 3%-ban ásványi anyagot tartalmaz, enzimaktivátorok, hatással vannak az állatok étvágyára (hiány-többlet);

 víz.
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A szénhidrátok és a zsírok energiahordozók, biztosítják a takarmány energiatartalmát. A gabonamagvak sok szénhidrátot 
(keményítő) tartalmaznak, és zsírtartalmuk is jelentős, de ennek ellenére a baromfitakarmányok zsírkiegészítést igényelnek 
(állati zsírok, növényi olajok – szója, napraforgó, repce), amelyet az állatok a termelés során kiválóan hasznosítanak, mivel az 
összes állatfaj közül a baromfi zsíremésztése a legjobb. A zsírkiegészítés további előnye, hogy pozitívan befolyásolja a 
takarmányok fizikai paramétereit. Sokszor problémát okoz, hogy ezeknek a kiegészítő termékeknek az ára hazánkban 
nagyon magas, és az elérhetőségük is időnként korlátozott. További probléma lehet a termék minősége, amely 
befolyásolja a felhasználás idejét, illetve eltarthatóságát, különösen a nyári hónapokban.

Fontos kiemelni a szénhidrátok közül a nyersrost szerepét. A nyersrost anyaga a növényi sejtfalat alkotó anyagokból 
származik, ebből következően csak növényi eredetű takarmány-alapanyagoknak lehet nyersrosttartalma. A nyersrost 
táplálóanyagainak az emésztése a baromfifajok esetében gyenge, az egyéb táplálóanyagok kihasználását is rontja, 
és további probléma, hogy az antinutritív hatásuk is jelentős lehet. Az antinutritív hatás baromfifajok esetében azt jelenti, 
hogy az NSP-tartalom (nem keményítő jellegű poliszacharidok) csökkenti az egyes létfontosságú táplálóanyagok – így 
a fehérjék és a zsírok – emészthetőségét, emellett megnövelik a béltartalom viszkozitását, amelynek hatására magas 
nedvességtartalmú „ragacsosürülék-tünet” jelentkezik. Ez amellett, hogy igen jelentős mennyiségű meg nem emésztett 
szerves anyagot tartalmaz, a nagy nedvességtartalom miatt az alom víztartalmát is növeli, ami viszont táptalaja lehet 
számos potenciálisan patogén kórokozónak. A baromfi gyenge nyersrost emésztése indokolja az NSP-bontó enzimek, 
főleg béta-glükanáz használatát. Az előbbiekben említett problémák elkerülésére csak annyi rostot „engedjünk 
meg” a takarmányokban, amely a bélmozgás megfelelő működése miatt szükséges; ez brojler és pulyka esetében 3-4%, 
tojótyúkoknál 4-5%. Más a helyzet a legelő állatfajnak számító kacsával és libával, a takarmányukban akár 5-6% nyersrostot 
is lehet alkalmazni. 

A baromfitakarmányok fontos táplálóanyagai a fehérjék és aminosavak. A baromfi relatíve nagy fehérjetartalmú 
takarmányt igényel, amire külön figyelmet kell fordítani, hiszen az állati szervezet (tojást, húst) csak fehérjéből képes 
előállítani. A fehérjében gazdag takarmányok a mai baromfiipar követelményei mellett csak növényi eredetűek lehetnek. 
Az állati eredetű melléktermékek (halliszt, húsliszt) használatának tiltása miatt megnőtt a jelentősége a kristályos, 
szintetikus aminosav-készítmények (lizin, metionin, treonin, triptofán, valin, újabban arginin és izoleucin) használatának 
a baromfi aminosav-szükségletének kielégítésében. Azt az aminosavat, amely az adott takarmányban a baromfi 
szükségletéhez képest a legkisebb mennyiségben fordul elő, limitáló aminosavnak nevezzük. Amint a takarmányban 
megszüntetjük a limitáló aminosav hiányát, egy másik, majd egy harmadik aminosav lesz a limitáló, ennek megfelelően 
beszélhetünk első-, másod-, harmadrendű limitáló aminosavról. Manapság a baromfifajok aminosav-szükséglete az 
ideálisfehérje-elv alapján határozható meg, amely arra ad iránymutatást, hogy az egyes esszenciális aminosavakat az 
adott takarmány milyen arányban tartalmazza. Az ideálisfehérje-elv az aminosavarányokat az állatok lizinigényéhez 
mérten, annak százalékában fejezi ki. Az aminosavak tekintetében fontos az emészthető aminosav-tartalom, amely a 
fehérjék enzimatikus lebontása után az összes aminosavból a bélcsatornán át felszívódott hányadot mutatja. Az aminosav-
szükségletek meghatározásánál mindig szem előtt kell tartani az elérni kívánt célt, ugyanis eltérő lehet a testtömeg-
gyarapodás, a takarmányértékesítés, vagy a testösszetétel aminosav-optimuma. Az egyes alapanyagok nyersfehérje-
tartalma alapján ma már gyors laboratóriumi módszerrel (NIR, Near Infrared) ezek meghatározhatók, és a receptúra 
összeállításához szükséges aminosav-tartalmak számolhatók. Lényeges, hogy az aminosavakból mennyi elérhető, azaz 
emészthető a baromfi számára. E tekintetben is rengeteg kísérlet történt, amelyek különféle eljárásokat ajánlanak ezen 
értékek meghatározására. Manapság a leginkább elfogadott módszer az ileális (csípőbél) emészthetőség. Amennyiben 
az ileális emészthető aminosav-tartalom a baromfi belső aminosav-kiválasztásával korrigálva van, akkor standard ileális 
emészthető aminosav-tartalomról beszélünk.

A két legfontosabb aminosav a lizin és metionin, melyek pontos mennyisége tápértékoldalról rendkívül kritikus. 
A baromfi tollképzéséhez kéntartalmú aminosavakra van szükség, így számára az elsőrendű limitáló aminosav a metionin, a 
másodrendű limitáló aminosav pedig a lizin. 

A vitaminok felosztása az oldhatóságuk alapján történik, eszerint megkülönböztetünk zsírban (A-, D3-, E-, K-vitamin) és 
vízben oldódó vitaminokat (B-vitamin-csoport, H-vitamin, folsav, C-vitamin). Szerepük a szervezetben lejátszódó biokémiai, 
anyagcsere-folyamatok támogatása. Amennyiben nincsenek megfelelő mennyiségben jelen a szervezetben, akkor 
előbb-utóbb hiánybetegségek jelentkezhetnek. Ez szerencsére igen ritkán fordul elő, annak ellenére, hogy a baromfifajok 
egzakt vitaminellátása még mindig kérdéseket vet fel. A tenyésztő és más cégek által megadott ajánlások között nagyon 
sok esetben jelentős, nagyságrendi eltérések tapasztalhatók. Ennek oka egyrészt, hogy az egyes baromfifajok pontos 
szükségleti értékeit (kor, használati típus) sok tényező befolyásolja, ami nehézkessé teszi a pontos vitaminszintek 
meghatározását, másrészt az alapanyagok valós vitamintartalma igen nagy szórást mutat, és kevés a pontos, 
megbízható adat. Ezért az ajánlásokban szereplő vitaminszinteket nagy rátartással, és csak a hozzáadott vitaminokra 
vonatkoztatva adják meg. A baromfi a vitaminok jelentős részét nem tudja előállítani, ezért a vitaminokkal való ellátása a 
takarmányokban a premixeken keresztül történik.
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Ugyancsak a premixek tartalmazzák a baromfi számára nélkülözhetetlen mikroelemeket (Se, J, Zn, Cu, Fe, Mn) is. 
Ezek a szervezetben igen kis mennyiségben vannak jelen, a szerepük élettani szempontból rendkívül fontos. Együttes 
tárgyalásukat az indokolja, hogy ezek az elemek leginkább a szervezet homeosztázisának fenntartásában játszanak 
szerepet. A takarmányokban használt mikroelemek kémiai formája nagymértékben befolyásolja a felszívódás 
hatékonyságát, ezért használatukat igen gondosan kell megválasztani. Általánosságban elmondható, hogy a madarak a 
mikroelemeket legkevésbé oxidformában tudják hasznosítani, ezért jellemzően a szulfátforma használatos a premixekben. 
Célszerű tehát a takarmányozásban felhasznált mikroelemeket a legnagyobb mértékben felszívódó, és emellett a legjobb 
biológiai hatékonyságot is mutató formában alkalmazni. Egyes mikroelemek esetén lehetőség van szerves kötésben 
lévő formát alkalmazni, amelyeknek a biológiai hatékonysága a kutatások szerint a legkedvezőbb.
A csontos váz kialakulásában kiemelt szerepe van az ásványi anyagoknak, amelyeket másnéven makroelemeknek is 
nevezzük.  Az ásványi anyagok közül a legfontosabb szerepe a kalcium és a foszfor mennyiségének, és ezek egymáshoz 
viszonyított arányának van. A madarak szervezetében legnagyobb mennyiségben előforduló makroelem a kalcium, 
amely a foszforral együtt több mint kétharmadát teszi ki a hamutartalomnak. A kalcium 95%-a a csontokba beépülve van 
jelen, főként foszforhoz kötve.

Különösen sok kalciumot igényelnek a tojástermelő baromfifajok, mivel a tojáshéj sok meszet tartalmaz. 
A tojástermelés alatti mészhiány lágyhéjú tojások termelését, majd a tojástermelés csökkenését, és 
szélsőséges esetben megszűnését eredményezheti. A takarmányok kalciumtartalmának kiegészítésére 
takarmánymeszet használunk.

A foszfornak a csontozat felépítésében, valamint igen jelentős számú sejtszintű reakcióban van kiemelt szerepe. 
A baromfi a gabonamagvakban, illetve az olajosmagvakból készülő melléktermékekben levő foszfornak csak egy bizonyos 
hányadát (kb. 50%) képes hasznosítani, ezért kell a keveréktakarmányok foszfortartalmát ásványi foszforhordozókkal 
kiegészíteni (MCP, DCP, Ca-Na-P). A foszfor hasznosulásának a mértéke fitázenzimek alkalmazásával javítható. 
A fitázenzim elősegíti a takarmány-alapanyagokban a baromfi szervezetében nem értékes inozithez kötött, fitinkötésben lévő 
foszfor jobb hasznosulását. További fontos cél az is, hogy a trágyával ürített foszfor mennyiségét 20-50%-kal csökkentsük 
a kihasználás javításával; a foszforterhelés csökkentése kiemelt környezetvédelmi érdek. A fitázenzim alkalmazása a 
foszfor mellett javítja a kalcium felszívódását is, továbbá pozitív hatással van az aminosavak emészthetőségére, és a táp 
metabolizálható energiatartalmára is. 

Ebből a rövid áttekintésből is látható, hogy a különféle takarmány-alapanyagok és a teljesértékű takarmányok 
táplálóanyagainak meghatározása, és azok értékelése nem egyszerű feladat. Nagyon fontos megemlíteni a víz szerepét, 
hiszen elengedhetetlen a szervezet belső folyadéktereiben lezajló ozmotikus viszonyok fenntartásában, valamint a sejten 
belüli és kívüli terek optimális elektrolit-egyensúlyának (Na, K, Cl, Mg), illetve optimális pH-viszonyainak fenntartásában. 
A víz további szerepe, hogy a fehérjék, valamint ásványi anyagok és egyéb szerves vegyületek csak vizes közegben képesek 
az élettani szerepüket betölteni. A madarak többféle módon juthatnak vízhez, elsősorban ivóvízen keresztül (70-80%), a 
takarmánnyal (10-15%), illetve a metabolikus víz útján, amely a fehérjék, zsírsavak, cukor elégetésekor képződik. 

A közeljövő takarmányozási kutatásainak egyik legfontosabb feladata lesz ezeknek a paramétereknek a pontosítása, 
kiterjesztve az esetlegesen szóba jöhető, takarmányozási célokra felhasználható melléktermékek minél egzaktabb 
táplálóanyag-tartalmának meghatározására.

A baromfifajok, fajták takarmányozási ajánlásai
A különböző baromfifajok és fajták takarmányozási ajánlásait alapvetően az ezeket forgalmazó baromfitenyésztő 
cégek szokták közreadni. Mind a takarmányozási specifikációk, mind az ajánlott takarmányozási módszer szerepelni 
szokott a brojler-, árutojó-, pulyka- és víziszárnyasfajták menedzsment kézikönyveiben, vagy külön megjelentetett 
takarmányozási kiadványaiban, szakmai cikkeiben. 

Természetesen a baromfiállományok gyakorlati takarmányozása, a takarmányokhoz alkalmazott receptúrák nagymér- 
tékben a takarmányt megrendelő cég szakmai megfontolásait tükrözik. Míg a nagy integrációk ezt belső szakmai 
„titokként” kezelik, addig a kisebb cégek saját, vagy konzultáns takarmányozási szakembere állítja össze a kívánt receptúrát 
mind a keveréktakarmányokra, mind a hozzá megkívánt premixekre. Természetesen a premixgyártó cégeknek komoly 
szakmai felelőssége van a helyes takarmányozási gyakorlatban, az ajánlatok összeállításában, a szakmai ismeretanyag 
átadásában, és a szervizben. A takarmánygyártó üzemek (akár saját, integráción, cégen belüli takarmányüzem, akár külső 
beszállító takarmánygyártó) a beszerezhető, rendelkezésre álló alapanyag-választékból alakítják ki a gyártási receptúrákat, 
és ehhez rendeleik meg a szükséges premixeket, természetesen figyelembe véve a rendező elvet: a fajta, a kor, a termelési 
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elvárás szerinti beltartalmi értékek biztosítása mellett a lehetséges legalacsonyabb takarmányozási költségek 
elérése, a termelési önköltség versenyképes szinten tartásához.

A gyakorlati takarmányozási ismeretek, az alkalmazott takarmányozási program szintén meghatározó a takarmá-
nyozás eredményessége szempontjából. Ezekre részben a következőkben is ki fogunk térni, de terveink között szerepel 
további szakmai kiadvány megjelentetése is, amely megengedi e témakör részletesebb kifejtését is.

Brojlerek takarmányozása

• A brojlertakarmányozás alapelvei

A takarmányköltség a brojlerhizlalás meghatározó hányadát adja (60-65%), ezért mindig kiemelt figyelmet igényel a helyes 
takarmányozási koncepció, és a megfelelő takarmánysorok megválasztása. Bár a különböző brojlerfajták, a hizlalási idő 
és a testtömeg, a megcélzott takarmányértékesítés, a tartástechnológiai lehetőségek, valamint az üzemelési színvonal és 
gyakorlat is befolyásolja a brojlerek takarmányozását, mégis az alapvető takarmányozási rendező elveket minden esetben 
be kell tartanunk. Ezek a széleskörű befolyásoló tényezők nem is teszik lehetővé „univerzális brojlertakarmánysorok” 
közreadását, pont abban van a takarmányozás szakmai „know-how”-ja, hogy a lehető legkedvezőbb megoldást találjuk 
meg, és kínáljuk partnereinknek, amely mind a táplálóanyag-igény, mind a rendelkezésre álló alapanyagok optimalizálását, 
mind az elérhető legalacsonyabb takarmányozási önköltséget biztosítja.

A brojlertakarmányok receptúráját, és azok gyártását úgy tervezzük, hogy kiszolgálják a brojlerhizlalás energia- és 
táplálóanyag-igényét, amely elengedhetetlen a megfelelő teljesítményhez és az állományok egészségéhez. Az alapvető 
tápanyagok, amelyeket a brojler megkövetel a teljesítményhez, az az ivóvíz, az aminosavak (fehérje), az energia, a 
vitaminok és ásványi anyagok, az esszenciális zsírsavak, amelyek együttesen szükségesek a csontok és az izomzat megfelelő 
növekedéséhez. Ha az alapanyag-gazdálkodás és a takarmánygyártás nem biztosítja a minőségi kritériumokat, vagy nincs 
egyensúly a táplálóanyagok között, a brojlerek teljesítménye csökkenhet.

• A brojlerek takarmányozása során a következő rendező elveket vesszük figyelembe:

 minden esetben a termelési körülményekhez és a piaci igényhez
 (élő brojler, egész csirke, darabolt, továbbfeldolgozott termék) igazított takarmányozási programra van szükség;

 a brojlerek növekedését, hatékony termelését, a vágóhídi optimális húskihozatalt, a brojlerhizlalás nyereségességét és
 az állatjóléti igényeket is kielégítő optimális táplálóanyagszinteket kell biztosítanunk (nem lehet kevesebb a biológiai
 igény miatt, de több sem a költségszempontok miatt);

 a takarmány emészthető aminosav-tartalmának és a nyereségességnek az optimalizálása
 (maximális élőállat-nyereség vagy darabolttermék-nyereség a cél);

 a brojleristálló technológiája, különösen az etető- és itatórendszer, annak technológiai szintje;
 a brojlerhizlalás jóléti előírásai;
 a brojler fajtája, a tenyésztő cég ajánlásai;
 az alapanyagok elérhetősége és költsége;
 a brojlerek ivarilag elkülönített hizlalása;
 a piac, a partnerünk által megkívánt életkor, vágási testtömeg és növekedési ütem;
 a húsminőség- és vágásikihozatal-igények (egész, darabolt és filézett termékarány);
 a brojler bőrszínének piaci igények szerinti biztosítása;
 a hús struktúrája és íze,
 speciális piaci igények (konyhakész, főtt és továbbfeldolgozott termékek) miatt megkívánt zsírtartalom;
 a takarmánykeverő üzem gyártási képessége, lehetősége;
 saját takarmányozási ismereteink, tapasztalataink (receptek optimalizálása, alapanyag-gazdálkodás,

 alternatív alapanyagok használata, takarmánygyártási gyakorlat, szaktanácsadás, szerviz)
 beépítése az UBM brojlertakarmányozási gyakorlatába.
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• Többfázisú brojlertakarmányozás

Mivel a brojlerek genetikai teljesítménye rendkívüli módon megnövekedett az elmúlt évtizedekben, ezért csak többfázisú 
takarmánysorokkal lehet az eltérő életkori táplálóanyag-igényeket precízen és gazdaságosan kiszolgálni. Mivel a 
brojlerek táplálóanyag-igénye a kor előrehaladtával csökken, ezért elvben a heti takarmányváltás biztosítaná a brojlerek 
táplálóanyag-igényének a maximális és optimális kiszolgálását, de ennek gazdasági és logisztikai korlátjai vannak, beleértve 
a takarmánykeverő üzem kapacitását és hasznosítását, a szállítási költségeket, és a farm lehetőségeit is. A gyakorlatban 
a háromfázisú, majd azt követően a négyfázisú brojlertakarmánysorok etetése terjedt el, de nagyobb testtömegre 
történő hizlalás esetén nem ritka az ötfázisú takarmánysor használata sem. Alapvetően a baromfitermelő cég termelési 
célkitűzései határozzák meg a takarmány koncentráltságát, a takarmányfázisok számát.

• Indítótakarmányok

A csibék a keltetés során a tojás tápanyagait használják fel, majd a letelepítésük után jelentős fiziológiai változáson ke-
resztül menve a tápanyagokban gazdag előindító (5-6 napos korig) és indító (10-14 napos korig) brojlertakarmányok-
nak kell optimálisan kiszolgálnia a növekedési erélyt és a kedvező takarmányértékesítést. A gyakorlatban, külö-
nösen az alacsonyabb brojlertesttömeg elérése megengedi, hogy csak indítótakarmányt etessünk 10-12 napos korig 
(ha nem éri el az állomány az előírt testtömeget, kitolva 14 napos korig). A korai növekedési erély kihasználása és a fiziológiai 
fejlődés a fő cél (7 napos korra az előírt 205-210 gramm testtömeg elérése), de a nem megfelelően indított csibék fogéko-
nyabbak a betegségekre, gyengébb a testtömeg-gyarapodásuk, és kevésbé tudják a környezeti stresszhatásokat kivédeni.

Mivel az előindító-indítótakarmányok a teljes elfogyasztott takarmánymennyiségnek és költségnek csak kis részét 
teszik ki, ezért törekedni kell ezek optimális beltartalmára és minőségére, így a nyereséges hizlalási eredmény elérésére. 
Az ideális emészthető aminosavszintek biztosítják a maximális korai fejlődést. Az energiakiegészítés növelheti a vágott test 
zsírtartalmát, és ezek a takarmányok magas tápanyagszintjük miatt drágák.

• Előindító-takarmány alkalmazása

A naposcsibék anatómiája, fiziológiája nagymértékben különbözik az idősebb brojlerétől. A tojássárgája embrionális kor-
ban történő felszívódását követően (elsősorban zsíremésztés) a takarmány tápanyagait kell hasznosítania (elsősorban 
szénhidrátemésztés), amihez az emésztőcsatorna drámai változáson megy át. Az első 6-10 napon sokkal gyorsabb az 
emésztőtraktus növekedése (fizikai és funkcionális), mint a brojlerek testtömeg-növekedése (a hasnyálmirigy és a belek 
négyszer gyorsabban növekednek). Ugyancsak ez az időszak igen kritikus az immunrendszer és a hőháztartás, illetve a 
megfelelő, egészséges bélflóra kialakulása miatt is. 

Az előindító-takarmánynak optimális összetételűnek (magasabb táplálóanyagszintek, különösen emészthető aminosavak, 
E-vitamin és cink), könnyen emészthetőnek, és hibátlan minőségű alapanyagokat tartalmazónak kell lennie, amit indokol 
a kis etetett mennyiség (130 gramm/csibe) is, így a többlet-költségbefektetés messze megtérül. Célszerű a pre- és probiotikumok 
használatának és az immunitást ösztönző takarmánykiegészítők (illóolajok, nukleotidok) alkalmazásának a megfontolása. 

• Nevelőtakarmányok

A nevelőtakarmányokat az indítótáp után 14-16 napon át etetjük, ekkor állunk át a morzsázott indítótáp etetéséről a 
granulált takarmány etetésére. Célszerű az első nevelőtáp morzsázása, vagy kisebb méretű granulátum gyártása a meg-
felelő takarmányfelvétel érdekében. A brojlerek növekedési erélye gyorsan emelkedik, ezt optimális biológiai teljesítményt 
segítő takarmánnyal kell kiszolgálnunk. Az alacsonyabb energiatartalom a nevelőtakarmányokban optimális nyersfe-
hérje- és aminosav-tartalommal párosul, ami alacsonyabb zsírbeépülést, maximális sovány testtömegépítést tesz lehetővé. 
Ugyan a testtömeg-gyarapodás és takarmányértékesítés gyengébb, de a testtömeg-előállítás költsége optimális.
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• Befejezőtakarmányok

A brojlerhizlalás nyereségének optimalizálása érdekében (a befejezőtakarmányok teszik ki a takarmányfelvétel és a költségek 
legnagyobb részét) a befejezőtakarmányokat általában 25 napos életkor után kezdjük el etetni, és „számuk” függ 
a kitűzött vágási életkortól, a testtömegtől és a takarmányozási programtól, a takarmánygyártási lehetőségektől 
is (gyártási kapacitás, készárutartályok száma, logisztika). A 42 napos kornál tovább hizlalt brojlerekkel célszerű további 
befejezőtakarmányt etetni. A tápanyag-koncentráció alacsonyabb gyengébb testtömeg-gyarapodás és takarmányértékesítés 
mellett, de az élőtömeg előállítása így a leggazdaságosabb. Mivel a testfelépítésben történő változások ebben az időszakban 
gyorsak lehetnek, ezért el kell kerülni a túlzott zsírlerakódást és mellhúskihozatal-veszteséget. 

A brojlerek vágóüzemi feldolgozását megelőzően feltétlenük szükséges lehet az állatgyógyászati készítményekre (ez 
kokcidiosztatikummentes takarmányt jelent a megadott előírás szerint, de lehet gyógykezelés is) vonatkozó várakozási 
idők betartása, amikor biztosítjuk, hogy maradványanyagok ne kerülhessenek a feldolgozott brojlertermékekbe. Jellemzően 
az utolsó befejezőtakarmánnyal azonos receptúra alkalmazása javasolt, gyógyszeres kiegészítés nélkül.  

• Ivarilag elkülönített brojlerhizlalás

Ivarilag elkülönített brojlerhizlalás során gazdaságosabb, ha eltérő takarmányozási programot alkalmazunk a kakasok és 
jércék etetésére. Praktikusan a két ivar azonos időszakig kap indítótakarmányt a korai növekedési erély kihasználásához, de 
a jércék rövidebb ideig kapják a nevelő- és befejezőtakarmányokat.   

• Egész búzaszem kiegészítő etetése

A brojlercsirkék egész szemestakarmánnyal (főként búza, de lehet zab és árpa is, ez utóbbiak hántolva) történő kiegészítő 
etetése világszerte elterjedt gyakorlat. Előnye a takarmányozási költségek, és az élőtömegre vetített fajlagos költségek 
csökkenése, a zúza fejlődésének elősegítése, amely az emésztés hatékonyságát javítja, és a napi takarmányfelvételt is szabályozza. 
A szemestakarmány etetése javítja a bélflóra összetételét, és az alomállapot is kedvezőbb. Ezzel szemben kedvezőtlen 
a napi súlygyarapodás és a sovány testtömeg csökkenése, és a kisebb állomány-egyöntetűség, ha a takarmányreceptek 
nincsenek kiegyensúlyozva a szemesbúza-etetésnek megfelelően. 

A szemes kiegészítés elvben a baromfitelepen is elvégezhető, de egyre inkább a takarmánykeverő üzemekben végzik, akár a 
keverőberendezésben hozzáadva, akár a takarmány tartálykocsiba történő ürítése közben. Itt elvben lehetőség van a szemek 
roppantására is hengerszéken. Bár elvben a farmon történő szemes kiegészítés kedvezőbb a nagyobb rugalmassága miatt, 
de az istállókban szemesetető berendezést és kiegészítő takarmánysilót is igényel. 

A szemes etetését 7 napos korban vagy 160 grammos testtömeg elérését követően lehet megkezdeni, 1-5%-os 
arányban. Ez az arány elvben 30%-ig emelhető, 1-5%-os emelési lépésekkel. A gyakorlatban az indítótakarmány etetésekor 
rendszerint nem adnak szemes kiegészítést, majd fokozatos növeléssel a nevelőtakarmány mellett maximum 15%-os, 
a befejező takarmány mellett maximum 20%-os a jellemző program. A maximális mennyiség, amelyet etetni lehet, 
függ a keveréktakarmány minőségétől, és annak koncentráltságától, a szemes búza minőségétől, és az adott állomány 
teljesítményétől is. Szemes kiegészítőtakarmányozás esetén célszerű a takarmány szerves savakkal történő kezelése az esetleges 
szalmonellafertőzés elpusztítására. 

Figyelembe kell venni, hogy a kiegészítő szemesetetés hígítja a keveréktakarmányt, ezért minden takarmánykompo-
nenst ennek megfelelően kell kiigazítani, hogy takarmányszinten megfelelő mennyiségű legyen. A kiegészítő szemesetetés 
még inkább megköveteli az élőtömeg folyamatos követését, hogy az adott állományra gyakorolt hatását mérni tudjuk. A kiegé-
szítő szemesetetést a vágást megelőzően 48 órával fel kell függeszteni, mivel a szemes etetése csökkenti a bélperisztaltikát, ennek 
elhagyása azt gyorsítja, és csökkenti a lehetőségét a vágottcsirke kontaminációjának veszélyét a zsigerelés közben.

• Takarmányozás meleg égövön, hőstressz esetén

A brojlerek takarmányozása trópusi, szubtrópusi körülmények mellett, vagy a nyári hőstressz időszakában jó 
táplálóanyag- és takarmánykezelési gyakorlatot igényel. A takarmány megfelelő fizikai formáján, minőségén túl az 
összetevők emészthetőségének (emészthető aminosav, ha kell szintetikus kiegészítéssel) a javítása, és speciális mikro-
adalékanyagok használata kedvező. Az energiát szénhidrátok helyett célszerű zsírokkal biztosítani (2,25-ször 
több energia, könnyebben emészthetők), így kevesebb a hőveszteség, és az evés során keletkező fölösleges hő. 
A hőstressz heves légzést, testhőmérséklet-növekedést idéz elő, aminek a következménye az ásványi anyagok fokozott 
ürítése, a vér széndioxidszintjének magas vesztesége, bikarbonátszintjének csökkenése, a pH-érték növekedése. 
A bikarbonátkiegészítés, a vitaminszintek növelése (E-, D-, A- és C-vitaminok), egyes adalékanyagok (betain, glükóz, aszpirin) 
javítják a hőtűrő képességet.
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• A takarmányozás és alomminőség összefüggése

Az istálló alomminősége közvetlen hatással van a brojlerek egészségére, jólétére és teljesítményére. A nedves, rossz minő-
ségű alom légzőszervi terhelést jelent (ammónia), fokozza a talpfekély, csánkízületi felfekvések és mellhólyag kiala-
kulásának veszélyét, ezek elkerülése pénzbevágó érdeke a termelőnek. 

Az alomminőséget számtalan tényező befolyásolja, mint a környezet, az istálló légtechnikája, a tartástechnológia, az emésztőrend- 
szer állapota és a takarmány táplálóanyagai is; utóbbi helyes megválasztása is hozzájárul az alomminőség fenntartásához:

 a takarmány-összetevők egyensúlya, a magas nyersfehérje-tartalom elkerülése,
 az emészthető aminosav-alapú takarmányozás;

 kiegyensúlyozott sószint, a túlzott vízbevitel (nedves alom) elkerülésére;
 a cél 220-240 mEq/kg DEB (elektrolit-egyensúly) megtartása;

 el kell kerülni a nehezen emészthető és magas rosttartalmú összetevők használatát;
 jól emészthető zsírokat, olajokat kell használni az emésztőrendszer betegségeinek az elkerüléséhez;
 enzimek (NSP) használata, amelyek csökkentik a belek viszkozitását;
 jó minőségű és szemcseméretű takarmányok etetése;
 kokcidiózisprevenció.

• A takarmányozás állatjóléti és környezetvédelmi szempontjai

Ma már a takarmányreceptúrázás és -gyártás fontos eleme a sikeres állatjóléti és környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése. A brojlerek jólétének alapja a kiegyensúlyozott növekedés, amelyhez a szükséges táplálóanyagokat mara-
déktalanul biztosítanunk kell, elkerülve a metabolikus rendellenességeket. Minden tényező (természetesen nem csak ta-
karmányozási), amely nem az „optimális teljesítményt” alapozza meg és támogatja, állatjóléti szempontból is kifogásolható, 
túl azon, hogy komoly pénzügyi kihatásai is lehetnek.

A környezetvédelmi szempontok előtérbe kerülése átalakította a takarmányozás gyakorlatát is. A takarmányok felesleges 
nyersfehérjeszintjének csökkentése, az emészthető aminosavak megfelelő arányának biztosításával a környezeti 
nitrogénürítést minimalizálja (1% fehérjeszint-csökkentés 10%-kal csökkenti a nitrogénürítést, ammóniakibocsátást). 
A foszforürítés súlyosan terheli a természetet, ezért a takarmányok foszforszintjének csökkentése, a fitázenzimek 
használata kiemelt fontosságú. A takarmányértékesítés folyamatos javulása, amelynek egyik fontos eleme a takarmányozás 
szakmai szintje, minősége, csökkenti az elfogyasztott összes takarmányt, így a keletkező trágya mennyiségét is, amely 
csökkenti a környezeti nyomást.

• A takarmány formája és fizikai minősége

A brojlertakarmányok nagymértékben különbözhetnek egymástól fizikai megjelenésükben is, hiszen a dercés, mor-
zsázott, granulált vagy extrudált termékek is forgalomban vannak. Sok országban, cégnél gyakorlat az egész szemű gabonával 
(jellemzően búzával) történő összekeverése a kész brojlertakarmányoknak, amelyet ma már inkább a takarmánykeverő üze-
mekben végeznek el, és nem a brojlertelepeken. A takarmányok „továbbfeldolgozásának”, azaz granulálásának, extrudálá-
sának elterjedt gyakorlata van a brojlertakarmányozásban a táplálkozási és üzemelés előnyök miatt. Ezek a takarmányok 
könnyebben kezelhetők, és észrevehető előnyt jelentenek a brojlerállományok növekedésében, teljesítményében.

A brojlerhizlalásban jellemző a hőkezelt, granulált takarmányok etetése (morzsázott vagy granulált formában), amely 
javítja a takarmánybevitelt, csökkenti a takarmány kiszóródását, a pazarlást, így a hizlalási eredmény javul:

 csökken a szelektív takarmányozás, pazarlás;
 a táplálóanyagok elkülönülése;
 a takarmányfelvételhez kevesebb idő és energia szükséges;
 a patogén mikroorganizmusok a hőkezelés hatására elpusztulnak;
 a hőkezelés hatására a keményítő- és fehérjeszerkezet módosul

 (hidrotermikus-mechanikus hatások a kondicionálás során);
 ízletesebb a takarmány;
 a takarmány javasolt formája és szemcsemérete

 igazodjon a brojlerek életkorához,
 a hizlalás szakaszához.
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Ha esetleg dercés takarmányt etetnének a brojlerekkel, 
úgy fontos, hogy a szemcsék egyenletes méretűek és durvák 
legyenek (gabona darálása 900-1000 mikron átmérőre), le-
hetőleg zömében kukoricát használva, zsírt vagy olajat hoz-
zákeverve a porosodás elkerülésére. 

A granulálás költséges és szűk keresztmetszetű folya-
mat a takarmánygyártásban, ám a pellet a takarmányok fő 
formája, és sok előnnyel rendelkezik a dercés takarmányok-
hoz képest. A takarmányiparban keresik a granulálás nél-
küli hőkezelés lehetőségét is (hidrotermális-mechanikus 
beavatkozás), azaz a kondicionálás alkalmazását az azt 
követő granulálás nélkül, így energia, költség és kapacitás 
takarítható meg, miközben a hőkezelés előnyei nem vesznek el. 

A takarmányok fizikai minőségét a gyakorlatban is elle-
nőrizni kell rázószita felhasználásával, amely mutatja a szem-
cseméret szerinti megoszlást a takarmányban. A túlzottan 
finom takarmányrészek (<1 mm) növekedése csökkenti a 
testtömeget a hizlalás végére, ezért ezt el kell kerülni.

Takarmány
szemcsemérete

Indító Nevelő Befejező

Morzsázott Granulált Granulált

> 3 mm 15% >70% >70%

2-3 mm 40%

20% 20%

1-2 mm 35%

<1 mm <10% <10% <10%

A dercés takarmányokban a jellemző szemcseméret-meg-
oszlás a fenti kategóriáknak megfelelően 25-25%, amit csak 
hengerszékes darálással lehet elérni.  

Akár az integráción belüli gyártásból történik a brojlerte-
lep takarmányellátása, akár takarmánygyártó cég szállítja 
azt, alapvető követelmény a beszállított takarmányok 
átvétele, ellenőrzése, és reprezentatív mintavétel min-
den beérkező takarmánytételből az esetleges problémák 
tisztázási lehetőségéhez. A megfelelő mintavételi rendszer 
szükséges ahhoz, hogy a laboratóriumi vizsgálati eredmény 
valóban tükrözze a takarmánytétel tényleges beltartalmi 

paramétereit (amit össze tudunk hasonlítani a szállított 
takarmány garantált beltartalmi értékeivel), azaz nem lehet 
az etetőből kiemelni egy mintát (a takarmány alkotóelemei-
nek szétválása), ahhoz legalább öt helyről kell venni, és ezeket 
egyesíteni kell, majd egyértelműen fel kell címkézni. A mintá-
kat hűtőszekrényben kell tárolni az állományok kivágásáig.

Takarmány-beltartalmi ajánlások
eltérő élőtömegű brojlerek hizlalásához
Amint az már a brojlertakarmányozás rendező elveinek fel-
sorolásából is kiderült, a leghatékonyabb takarmányrecep-
túrák, takarmánysorok összeállításához nagyszámú szem-
pontot kell figyelembe venni, és ezeket megfelelő módon 
kell súlyozni az elérhető legjobb termelési paraméterek, és 
a legalacsonyabb önköltség érdekében. A brojlertermékek 
piaci elvárásai fogják leginkább meghatározni a legjobb 
megoldást, amihez a termelőnek el kell döntenie, hogy mely 
piaci igényt akarja kiszolgálni, és ahhoz milyen élőtömegű 
brojler előállítása a legkedvezőbb. Ennek megfelelően aján-
lást adunk a különböző élőtömegű brojlerek takarmányozási 
szempontjaihoz.

A piacok elvárásai igen széles sávon mozoghatnak a 
tradícióktól, a fogyasztói szokásoktól, elvárásoktól, a gazda-
sági körülményektől, az ágazat integráltáságától, techno-
lógiai színvonalától függően. Brojlert egyes piacokon akár 
1,2-1,6 kg élőtömegre hizlalnak, míg más piacok kifejezetten 
nagy testtömegű brojler előállítását (3,0 kg felett) preferál-
ják. Ennek megfelelően változik a hizlalási idő, a kitűzött át-
lagos testtömeg, és persze ehhez igazodik az etetett takar-
mánysor, és az egyes takarmányok beltartalmi értéke is.

44

Testtömeg- igény Hizlalási idő

Brojlertakarmányok

Előindító Indító Nevelő Befejező I. Befejező II. Befejező III.

<1,6 kg 29-31 nap - 0-10 nap 11-24 nap 25 -kivágásig

1,6-2,4 kg 33-34 nap 0-10 nap 11-24 nap 25-kivágásig

2,4-3,0 kg 40-41 nap 0-6 nap 7-12 nap 13-24 nap 25-39 nap 40-kivágásig

>3,0 kg 43-44 nap 0-6 nap 7-13 nap 14-24 nap 25-39 nap 40-46 nap 47-kivágásig



• Brojler várható testtömeg- és
 takarmányértékesítési paraméterek,
 takarmányozási ajánlások

 A brojlerhizlalás tervezése során elsősorban a kívánatos 
testtömeget szokták meghatározni, amelyhez igazítják az 
összes többi termelési paramétert, így a hizlalási időt, a ta-
karmányozást (fázisok meghatározása, etetési ideje, egyes 
takarmányok beltartalmi értékei, keverési receptúrái). Ennek a 
tervezésnek a könnyítéséhez a következő táblázatokban meg-
adjuk a Ross 308 és Cobb 500 vegyesivarú brojlerek termelési 
technológiai paramétereit, illetve táplálóanyag-ajánlásait.

Ross 308 vegyesivarú brojlertermelés paraméterei

Élet-
nap

Testtö-
meg (g)

Átlagos napi
súlygyarapodás

(g)

Göngyölített
takarmány- 

fogyasztás (g)

Takarmány- 
értékesítés

(kg/kg)

7 208 23,5 170 0,821

14 519 44,46 548 1,057

21 985 66,55 1183 1,201

28 1573 84,07 2102 1,336

31 1851

94,47

2580 1,394

33 2041 2926 1,433

35 2235 3290 1,473

37 2430

97,67

3674 1,512

39 2625 4074 1,552

40 2723 4279 1,571

41 2821 4489 1,591

42 2918 4702 1,611

43 3015

95,04

4918 1,631

45 3207 5359 1,671

47 3397 5810 1,710

49 3583 6270 1,750
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Ross 308 táplálóanyag-ajánlások – 2,5-3,0 kg élőtömegű brojler hizlalásához

Megnevezés Mértékegység Indító Nevelő Befejező I. Befejező II.

Etetett takarmány gramm Nevelő Befejező I. Befejező II.

Etetés időpontja nap 0-10 11-24 25-39 40-kivágásig

Takarmány formája Morzsázott Morzsázott/pellet Pellet Pellet

Nyersfehérje % 23 21,5 19,5 18,3

Metabolizálható energia MJ/kg 12,55 12,97 13,39 13,39

(AMEn) Kcal/kg 3.000 3.100 3.200 3.200

Emészthető lizin % 1,28 1,15 1,02 0,96

Emészthető metionin % 0,51 0,47 0,43 0,40

Emészthető metionin + 
cisztin % 0,95 0,87 0,80 0,75

Emészthető triptofán % 0,2 0,18 0,16 0,15

Emészthető treonin % 0,86 0,77 0,68 0,64

Emészthető arginin % 1,37 1,23 1,09 1,03

Emészthető valin % 0,96 0,87 0,78 0,73

Emészthető izoleucin % 1,41 1,27 1,12 1,06

Kalcium % 0,96 0,87 0,78 0,75

Hasznosítható foszfor % 0,48 0,435 0,39 0,375

Nátrium % 0,16-0,23 0,16-0,23 0,16-0,23 0,16-0,23

Klór % 0,16-0,23 0,16-0,23 0,16-0,23 0,16-0,23

Kálium % 0,4-1,0 0,4-0,9 0,4-0,9 0,4-0,9

Linolsav % - - - -
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Kiegyensúlyozott emészthető aminosavarányok (%)

Aminosav Indító Nevelő Befejező I. Befejező II.

Lizin 100 100 100 100
Metionin 40 40 42 42

Metionin + cisztin 74 76 78 78
Triptofán 16 16 16 16
Treonin 67 67 67 67
Arginin 107 107 107 107

Valin 75 76 76 76
Leucin 110 110 110 110

Kiegészítő vitamin- és mikroelemszintek 1 kg takarmányhoz – *búza- és kukoricaalapú takarmányokhoz

Megnevezés Mértékegység Indító Nevelő Befejező I. Befejező II.

A-vitamin NE 13-12 000* 11-10 000 10-9000 10-9000
D3-vitamin NE 5000 4500 4000 4000
E-vitamin NE 80 65 55 55
K-vitamin mg 3,2 3,0 2,2 2,2

B1-vitamin – tiamin mg 3,2 2,5 2,2 2,2
B2-vitamin – riboflavin mg 8,6 6,5 5,4 5,4
B6-vitamin – piridoxin mg 5,4-4,3 4,3-3,2 3,2-2,2 3,2-2,2

B12-vitamin mg 17 17 11 11
Biotin mg 0,3-0,22 0,25-0,18 0,2-0,15 0,2-0,15
Kolin mg 1700 1600 1500 1450

Folsav mg 2,2 1,9 1,6 1,6
Nikotinsav mg 60-65 55-60 40-45 40-45

Pantoténsav mg 17-20 15-18 13-15 13-15
Mangán mg 120 120 120 120

Cink mg 110 110 110 110
Vas mg 20 20 20 20
Réz mg 16 16 16 16
Jód mg 1,25 1,25 1,25 1,25

Szelén mg 0,3 0,3 0,3 0,3

*A kolint célszerű a keverőbe közvetlenül adagolni, és nem a premixen keresztül, annak higroszkópos tulajdonsága miatt. A vitamin- és mikroelem-
kiegészítés változhat annak szállítójától és forrásától függően. Az ajánlott szintek szervetlen kötésű alapanyagokra vonatkoznak.

Cobb 500 vegyesivarú brojlertermelés paraméterei

Életnap Testtömeg
(g)

Átlagos napi
súlygyarapodás (g)

Göngyölített
takarmányfogyasztás  (g)

Takarmányértékesítés 
(kg/kg)

7 193 28,0 145 0,76
14 528 38,5 541 1,03
21 1018 49,1 1239 1,22
28 1615 58,2 2209 1,37
31 1892

65,3
2700 1,43

33 2081 3043 1,46
35 2273 3399 1,50
37 2466

70,5

3767 1,53
39 2661 4151 1,56
40 2758 4348 1,58
41 2855 4552 1,59
42 2952 4760 1,61
43 3049

73,9

4973 1,63
45 3240 5414 1,67
47 3430 5873 1,71
49 3617 6349 1,76



Cobb 500 táplálóanyag-ajánlások

Megnevezés Mértékegység Indító Nevelő Befejező I. Befejező II.

Etetett takarmány gramm 180 700 1.350

Etetés időpontja nap 0-8 9-18 19-28 >29

Takarmány formája Morzsázott Morzsázott/pellet Pellet Pellet

Nyersfehérje % 21 - 22 19 - 20 18 - 19 17 - 18
Metabolizálható energia MJ/kg 12,45 12,66 12,97 13,18

(AMEn) Kcal/kg 2.975 3.025 3.100 3.150
Emészthető lizin % 1,22 1,12 1,02 0,97

Emészthető metionin % 0,46 0,45 0,42 0,40
Emészthető metionin + cisztin % 0,91 0,85 0,80 0,76

Emészthető triptofán % 0,20 ,018 0,18 0,17
Emészthető treonin % 0,83 0,73 0,66 0,63
Emészthető arginin % 1,28 1,18 1,07 1,02

Emészthető valin % 0,89 0,85 0,76 0,73
Emészthető izoleucin % 0,77 0,72 0,67 0,64

Kalcium % 0,90 0,84 0,76 0,76
Hasznosítható foszfor % 0,45 0,42 0,38 0,38

Nátrium % 0,16-0,23 0,16-0,23 0,16-0,23 0,16-0,23
Klór % 0,16-0,30 0,16-0,30 0,16-0,30 0,16-0,30

Kálium % 0,60-0,95 0,60-0,95 0,60-0,95 0,60-0,95
Linolsav % 1,0 1,0 1,0 1,0

Kiegyensúlyozott emészthető aminosavarányok (%)

Aminosav Indító Nevelő Befejező I. Befejező II.

Lizin 100 100 100 100
Metionin 38 40 41 41

Metionin + cisztin 75 76 78 78
Triptofán 16 16 18 18
Treonin 68 65 65 65
Arginin 105 105 105 105

Valin 73 75 75 75
Izoleucin 63 64 65 66
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Kiegészítő vitamin- és mikroelemszintek 1 kg takarmányhoz

Megnevezés Mértékegység Indító Nevelő Befejező I.

A-vitamin NE 10-13 000 10 000 10 000

D3-vitamin NE 5000 5000 5 000

E-vitamin NE 80 50 50

K-vitamin mg 3 3 3

B1-vitamin – tiamin mg 3 2 2

B2-vitamin – riboflavin mg 9 8 6

B6-vitamin – piridoxin mg 4 3 3

B12-vitamin mg 20 15 15

Biotin (kukoricaalapú takarmány) mg 150 120 120

Biotin (búzaalapú takarmány) mg 200 180 180

Kolin mg 500 400 350

Folsav mg 2 2 1,5

Nikotinsav mg 60 50 50

Pantoténsav mg 15 12 10

Mangán mg 100 100 100

Zink mg 100 100 100

Vas mg 40 40 40

Réz mg 15 15 15

Jód mg 1 1 1

Szelén mg 0,35 0,35 0,35

*A kolint célszerű a keverőbe közvetlenül adagolni, és nem a premixen keresztül, annak higroszkópos tulajdonsága miatt. A vitamin- és mikroelem-
kiegészítés változhat annak szállítójától és forrásától függően. Az ajánlott szintek szervetlen kötésű alapanyagokra vonatkoznak. 

• Brojlerteljesítmény-paraméterek, és azok kiszámítása

A brojlerállományok egyes rotációkban mutatott teljesítményét legkönnyebben úgy tudjuk összehasonlítani, ha azokból a 
legjellemzőbbeket egy képlet segítségével azonos teljesítménymutatóra számítjuk ki. Ez a gyakorlat nemzetközileg teljes 
mértékben elterjedt, így számolják ki a brojlerek teljesítményét a brojlertenyésztő cégek, a nagy baromfitermelési integrációk 
és az egyes termelők is. A kiemelkedő teljesítményindex, és a közgazdaságilag is hasznos teljesítmény között lehetnek 
jelentős eltérések, ezért a kettő legkedvezőbb arányát kell a brojlerhizlalónak megtalálnia, az adott piaci és közgazdasági 
helyzet mellett. 

• Termeléshatékonysági mutató (PEF), vagy Európai Hatékonysági Index (EPEF)

Ezt a teljesítményindexet a napi súlygyarapodás mértéke erősen befolyásolja, így az eltérő környezeti, menedzsmentviszo-
nyok úgy hasonlíthatók, ha a vágási életkor közel esik egymáshoz. Minél magasabb a PEF-érték (EPEF), annál jobb a brojlerek 
termelési teljesítménye.

Életképesség (%) x Élőtömeg (kg)
x 100 = PEF

Életkor (nap) x Takarmányértékesítés (kg/kg)

Példa: 35,5 napos korra, 2088 gramm élőtömeg, 97,8% életképesség (2,2% elhullás és selejtezés együttesen),
1,49 kg/kg takarmányértékesítés.

97,8 x 2,088
x 100 = 386

35,5 x 1,49
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Példa: 42 napos korra, 2862 gramm élőtömeg, 96,8% életképesség (3,2% elhullás és selejtezés együttesen),
1,783 kg/kg takarmányértékesítés.

96,8 x 2,862
x 100 = 388

42,0 x 1,783

Példa: 46,2 napos korra, 3105 gramm élőtömeg, 95,3% életképesség (4,7% elhullás és selejtezés együttesen),
1,846 kg/kg takarmányértékesítés.

95,3 x 3,105
x 100 = 347

46,2 x 1,846

• Takarmányértékesítési mutató (FCR – Feed Conversion Ratio)

Az FCR-érték jól mutatja, hogy a brojlerek a takarmányt milyen hatékonyan alakítják át élőtömeggé, azaz hasznos termékké. 
Minél alacsonyabb az FCR-érték, annál kedvezőbb a hizlalás teljesítménye, eredménye. Mivel jellemzően a brojlereket 
egy előre megcélzott élőtömegen dolgozzák fel, így a cél a lehető legnagyobb hányadú, értékesíthető hús elérése. Szoktak 
indexált takarmányértékesítési arányt is számolni, ha különböző állományok teljesítményét akarják egy megcélzott 
testtömeghez képest mérni, vagy fajtaösszehasonlító teszteket végeznek. 

FCR =
Az állomány által elfogyasztott teljes takarmány mennyiség (kg)

Az állomány egyedeinek összes testtömege (kg)

Példa: az állomány összesen 74 206 kg takarmányt fogyasztott el (az összes takarmányfázis együttesen),
a feldolgozásra került brojlerek teljes testtömege 45 346 kg.

FCR =
Az állomány által elfogyasztott teljes takarmány mennyiség (kg)

1,636
Az állomány egyedeinek összes testtömege (kg)

• Variációs együttható % (CV%)

A brojler átlagtömege mellett a testtömegszórása határozza meg a brojlerek homogén feldolgozásának a lehetőségét 
(a vágóvonal beállítása a technológiai selejt elkerüléséhez). Ha ez túlságosan magas, nincs mód a jó minőségű feldolgozásra 
és termékelőállításra, azaz minél kisebb a CV%, annál egyöntetűbb az állomány, annál kedvezőbb a feldolgozás minősége.

CV% =
Standard eltérés (gramm)

= 347x 100
Átlagos testtömeg (gramm)

Példa: állomány átlagos testtömege 3105 gramm, a standard eltérés ennél a testtömegnél 293 gramm.

CV% =
293

9,436x 100
3105



• Élőtömeg eloszlása vegyesivarú brojlerállományban 
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Tojótyúkok takarmányozása
A modern tojóhibridek között fehér és barna héjú tojást 
termelő árutojó állományokat találhatunk. Mindkét típus 
magas tojástermelésre képes, így a hibrid, és ezzel a 
tojáshéjszín megválasztása elsősorban az adott piac vásárlói 
igényéhez igazodik. Vannak régiók, országok melyek a barna 
héjú tojást kedvelik (pl. európai országok), míg mások (pl. 
USA, Távol- és Közel-Kelet) a fehér héjú tojást vásárolják 
szívesebben. A fehér héjú tojást termelő hibridek jellemzően 

kisebb testűek, takarmányfogyasztásuk alacsonyabb, ezért 
is kedvelik a tojásfeldolgozást végző vállalkozások (tojáspor, 
folyékony tojáskészítmények), az alacsonyabb fajlagos 
előállítási költségek miatt.

• Tojóhibridek termelési paraméterei

A Hy-Line Brown világszinten jelentős piaci részesedéssel 
bíró barna héjú tojást termelő tyúk, amely 100 hét alatt 
több mint 467 db tojás termelésére képes. Mélyalmos és 
ketreces tartásra is alkalmas, takarmányértékesítése és 
ellenállóképessége is kiváló. A Hy-Line W-36 az E.W. Group 
fehér tojóhibridje. 
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Hy-Line Brown termelési paraméterek

Életképesség 0-17. élethétig 98%

Életképesség a 60. élethétig 97%

Testtömeg 17 hetes korban 1,4-1,48 kg

Testtömeg 100 hetes korban 1,92-2,04 kg

Takarmányfelhasználás 0-17. hétig/madár 5,75-6,13 kg

Csúcstermelés 95-96%

50%-os termelés elérése (hét) 140 nap

Tojástermelés beólazott tojóra 60. élethétig 253-262 db

Tojástermelés beólazott tojóra 90. élethétig 408-421 db

Tojástermelés beólazott tojóra 100. élethétig 453-467 db
Átlagos napi takarmányfelhasználás

18-100. élethétig
105-112
g/madár

Hy-Line W-36 termelési paraméterek

Életképesség 0-17 élethétig 97%

Életképesség a 60. élethétig 97,1%

Testtömeg 17 hetes korban 1,19-1,25 kg

Testtömeg 100 hetes korban 1,55-1,61 kg

Takarmányfelhasználás 0-17 hétig/madár 5,36-5,94 kg

Csúcstermelés 95-97%

50%-os termelés elérése (hét) 143 nap

Tojástermelés beólazott tojóra 60. élethétig 252-260 db

Tojástermelés beólazott tojóra 90. élethétig 411-424 db

Tojástermelés beólazott tojóra 100. élethétig 456-472 db
Átlagos napi takarmányfelhasználás

18-100 élethétig
100

g/madár

 A Tetra SL LL tojóhibrid a Bábolna Tetra Kft. terméke, amely alkalmas ketreces és alternatív tartásmódra is. Jellemző rá a 
magas életképesség, az elnyújtott tojástermelés (Long Lasting), valamint a kitűnő tojásminőség.

Tetra SL LL termelési paraméterek

Életképesség 0-17. élethétig 97-98%

Életképesség a 18-90. élethétig 93-95%

Testtömeg 17. hetes korban 1,41 kg

Testtömeg 90. élethét 1,9-2 kg

Takarmányfelhasználás 0-17. élethetes korig 5,7-6 kg

50%-os termelés elérése 140-144 nap

90%-os termelés elérése 161-163 nap

Tojástermelés beólazott tojóra 72. élethétig 318-322 db

Tojástermelés beólazott tojóra 90. élethétig 408-412 db
Átlagos napi takarmányfelhasználás

18-90. élethétig
108-112
g/madár

Átlagos tojástömeg 64,1 g

Tetra L Superb termelési paraméterek

Életképesség 0-17. élethétig 97-98%

Életképesség a 18-90. élethétig 92-93%

Testtömeg 17. hetes korban 1,2-1,3 kg

Testtömeg 90. élethét 1,9-2,0 kg

Takarmányfelhasználás 0-17. élethetes korig 5,45-5,85 kg

50%-os termelés elérése 140-144 nap

90%-os termelés elérése 161-163 nap

Tojástermelés beólazott tojóra 72. élethétig 319-323 db

Tojástermelés beólazott tojóra 90. élethétig 407-413 db
Átlagos napi takarmányfelhasználás

18-90. élethétig
105-110
g/madár

Átlagos tojástömeg 63 g
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A fenti táblázatokban is látható magas termelési mutatók csak a madarak táplálóanyag-igényének teljes kielégítése 
mellett érhetők el. Már az előnevelés során fontos, hogy a madarak csontozata és szervei tökéletesen kifejlődjenek, 
mert csak így lesznek képesek a termelési időszak alatt hozni a genetikai képességüknek megfelelő termelési szintet, és 
a megfelelő ellenállóképességet. A gyakorlatban az előnevelés során a négyfázisú takarmányozás terjedt el, ezzel lehet a 
növendék árutojó hibridek igényét a legprecízebben kielégíteni.

• Hy-Line Brown tojóhibrid táplálóanyag-szükséglete az előnevelés során

Takarmányfázis Indító I. Indító II. Nevelő Tojó-előkészítő

Életkor (hét) 0-3 4-6 7-15 15-17

Metabolizálható energia (AMEn) (MJ/kg) 12,00-12,73 12,00-12,73 11,72-12,64 11,62-12,55

Nyersfehérje (%) 20,00 18,25 17,50 16,50

Kalcium (%) 1,00 1,00 1,00 1,70

Emészthető foszfor (%) 0,45 0,44 0,43 0,48

Nátrium (%) 0,18 0,17 0,17 0,18

Lizin (%) 1,11 1,00 0,89 0,78

Emészthető lizin (%) 1,01 0,92 0,82 0,72

Metionin (%) 0,49 0,45 0,43 0,38

Emészthető metionin (%) 0,45 0,42 0,39 0,35

Metionin + cisztin (%) 0,86 0,81 0,74 0,70

Emészthető metionin + cisztin (%) 0,77 0,72 0,66 0,62

Treonin (%) 0,77 0,70 0,64 0,58

Triptofán (%) 0,21 0,20 0,20 0,20

• Tetra SL LL tojóhibrid táplálóanyag-szükséglete az előnevelés során

Takarmányfázis Indító I. Indító II. Nevelő Tojó-előkészítő

Életkor (hét) 0-3 4-8 9-16 17-19

Metabolizálható energia (AMEn) (MJ/kg) 12,35 12,00 11,5 11,7

Nyersfehérje (%) 20,00 18,00 15,50 17,50

Kalcium (%) 1,00 1,00 1,00 2,50

Emészthető foszfor (%) 0,48 0,44 0,38 0,44

Nátrium (%) 0,17 0,17 0,17 0,17

Lizin (%) 1,20 1,00 0,75 0,80

Emészthető lizin (%) 1,00 0,83 0,60 0,70

Metionin (%) 0,48 0,42 0,35 0,40

Emészthető metionin (%) 0,40 0,35 0,30 0,35

Metionin + cisztin (%) 0,84 0,74 0,61 0,70

Emészthető metionin + cisztin (%) 0,70 0,60 0,50 0,58

Treonin (%) 0,75 0,65 0,50 0,60

Triptofán (%) 0,24 0,22 0,17 0,18

A-vitamin (NE/kg) 10 000 10 000 10 000 10 000

D-vitamin (NE/kg) 3000 3000 2500 3000

E-vitamin (NE/kg) 30 30 20 25

Az előnevelés után a tojótyúkok kalciumszükséglete megnövekszik, a megfelelő kalciumfelszívódás elengedhetetlen a kívánt 
tojáshéjszilárdság eléréséhez. A takarmányokba kevert különböző szemcseméretű mészkő felelős a megfelelő kalciumszint 
beviteléért. A durva frakció (1,5-3,5 mm) 65-85% között változik a tyúkok korától függően. Fontos a tojótakarmányok 
szemcsemérete is, túl poros takarmány esetén a takarmányfelvétel csökken, ellenkező esetben, túl nagy szemcsék esetén 
válogatnak a madarak.



• Hy-Line Brown tojóhibrid táplálóanyag-szükséglete a tojóidőszak alatt

Takarmányfázis Tojó I. Tojó II. Tojó III. Tojó IV.

Életkor (hét) 18-32 33-45 46-60 61-

Metabolizálható energia 11,70 11,50 11,45 11,40

(AMEn) (MJ/kg) 11,90 11,80 11,60 11,30

Nyersfehérje (%) 16,50 15,30 14,6 14,3

Kalcium (%) 3,98 4,00 4,27 4,50

Av. foszfor (%) 0,45 0,38 0,35 0,34

Nátrium (%) 0,17 0,16 0,16 0,17

Lizin (%) 0,90 0,84 0,80 0,75

Emészthető lizin (%) 0,83 0,76 0,73 0,69

Metionin (%) 0,43 0,40 0,38 0,36

Metionin + cisztin (%) 0,78 0,74 0,71 0,64

Emészthető metionin + cisztin (%) 0,69 0,66 0,63 0,59

Treonin (%) 0,68 0,63 0,60 0,57

Triptofán (%) 0,21 0,19 0,18 0,17

Linolsav (%) 0,97 0,91 0,91 0,92

• Tetra SL LL tojóhibrid táplálóanyag-szükséglete a tojóidőszak alatt

Takarmányfázis Tojó I. Tojó II. Tojó III. Tojó IV.

Életkor (hét) 19-45 46-65 66-80 81-90

Metabolizálható energia (AMEn) (MJ/kg) 11,70 11,50 11,45 11,40

Nyersfehérje (%) 17,00 16,40 15,70 15,00

Kalcium (%) 3,75 3,90 4,00 4,10

Hasznosítható foszfor (%) 0,40 0,38 0,36 0,35

Nátrium (%) 0,17 0,17 0,17 0,17

Lizin (%) 0,84 0,80 0,78 0,75

Emészthető lizin (%) 0,68 0,66 0,64 0,61

Metionin (%) 0,42 0,40 0,39 0,36

Emészthető metionin (%) 0,36 0,35 0,32 0,30

Metionin + cisztin (%) 0,73 0,71 0,68 0,65

Emészthető metionin + cisztin (%) 0,60 0,59 0,56 0,54

Treonin (%) 0,0,58 0,56 0,55 0,52

Triptofán (%) 0,17 0,16 0,16 0,15

Linolsav (%) 1,80 1,75 1,65 1,55

A-vitamin (NE/kg) 10 000 10 000 10 000 10 000

D-vitamin (NE/kg) 3000 3000 3000 3000

E-vitamin (NE/kg) 25 25 25 25
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• Napszakhoz kötött alternatív takarmányozási program

Ennek a speciális takarmányozási programnak az alapgondolata, hogy a tyúkok táplálóanyag-szükséglete a tojástermelés 
időszaka alatt nem azonos, hanem az napszakonként változik. A tojástermelés ciklikusságának köszönhetően eltérő a 
madarak tápanyag- és energiaigénye is, amit a baromfi a szervezetén belüli táplálóanyag-mobilizációs folyamatokkal képes 
egyensúlyban tartani. Ezt a folyamatot tudjuk megkönnyíteni ezzel a takarmányozási programmal.

A tojásképződés első szakaszában magasabb szintű, és gyorsabban emészthető fehérje- és energiaforrásra van 
szükség, majd a héjképződés szakaszában megfelelő oldhatóságú és szemcseméretű nyomelemek szükségesek a 
kívánt minőségű tojáshéj kialakulásához. Fontos a fenti mobilizációs folyamatokhoz szükséges bioaktív komponensek 
használata, ami ebben az esetben különféle gyógynövénykészítmények alkalmazását jelenti. 

A takarmányozáshoz kifejlesztett gyártástechnológia lehetőséget biztosít az ideális szemcseméret eléréséhez, a készta-
karmány homogenitását kifejezetten ehhez a technológiához fejlesztett takarmányelőkeverék-fajsúllyal és -felületaránnyal 
tudjuk biztosítani. A telepen az e célra kialakított tároló és behordó rendszer segítségével tudjuk tervszerűen adagolni, és 
változtatni az állatok elé kerülő takarmányt az adott napszaknak megfelelően.

Pulyka takarmányozása
Manapság a két legelterjedtebb hibrid a BUT BIG 6 és a Hybrid Converter, amelyet a nehéz testű pulykahibridek piacán 
használnak. Mindkét hibrid jelentős fejlődésen ment át az utóbbi években, és teljesítménymutatóik sokat fejlődtek. A pulyka 
genetikai teljesítményét a brojlercsirkéhez hasonlóan csak precíziós takarmányozással érhetjük el, amihez a pulyka aktuális 
korának megfelelő táplálóanyagszinteket kell biztosítanunk, megfelelő szemcseméret mellett.

BUT BIG 6 termelési paraméterek

Kor
(hét)

Élősúly
(kg)

Átlagos testtömeg-
gyarapodás (g/nap)

FCR
(kg/kg)

Napi takarmányfelvétel
(g/nap)

Bak Tojó Bak Tojó Bak Tojó Bak Tojó
1 0,18 0,17 25 24 0,9 0,88 23 21
2 0,37 0,34 27 24 1,22 1,25 43 39
3 0,72 0,34 34 30 1,35 1,41 73 66
4 1,23 0,63 44 38 1,42 1,49 112 98
5 1,93 1,05 55 46 1,47 1,55 156 133
6 2,81 1,61 67 54 1,52 1,61 202 168
7 3,84 2,28 78 62 1,57 1,67 250 203
8 5,00 3,04 89 69 1,62 1,74 297 237
9 6,26 3,88 99 76 1,68 1,81 342 272

10 7,60 4,77 109 82 1,73 1,89 385 306
11 8,99 5,71 117 87 1,8 1,97 424 339
12 10,42 6,67 124 91 1,86 2,06 460 369
13 11,87 7,65 130 95 1,92 2,15 494 394
14 13,31 8,62 136 97 1,99 2,24 524 415
15 14,75 9,55 140 100 2,06 2,34 551 429
16 16,16 10,45 144 101 2,13 2,44 575 439
17 17,55 11,29 148 101 2,2 2,54 596 445
18 18,91 12,07 150 102 2,27 2,64 615 449
19 20,23 152 2,34 630
20 21,50 154 2,41 641
21 22,72 155 2,48 650
22 23,88 155 2,55 655
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HYBRID CONVERTER termelési paraméterek

Kor
(hét)

Élősúly
(kg)

Átlagos testtömeg-
gyarapodás (g/nap)

FCR
(kg/kg)

Napi takarmányfelvétel
(g/nap)

Bak Tojó Bak Tojó Bak Tojó Bak Tojó
1 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,00 1,00
2 0,38 0,36 0,26 0,25 0,43 0,42 1,13 1,16
3 0,73 0,69 0,45 0,45 0,88 0,86 1,20 1,25
4 1,34 1,15 0,76 0,67 1,64 1,53 1,22 1,33
5 2,06 1,70 0,97 0,88 2,61 2,41 1,27 1,42
6 2,94 2,47 1,26 1,22 3,87 3,63 1,32 1,47
7 3,99 3,33 1,57 1,46 5,44 5,09 1,36 1,53
8 5,10 4,27 1,81 1,69 7,25 6,77 1,42 1,59
9 6,27 5,25 2,11 1,88 9,36 8,66 1,49 1,65

10 7,59 6,27 2,54 2,10 11,90 10,76 1,57 1,72
11 9,01 7,26 2,85 2,26 14,75 13,01 1,64 1,79
12 10,42 8,23 3,06 2,38 17,81 15,39 1,71 1,87
13 11,90 9,14 3,34 2,46 21,15 17,85 1,78 1,95
14 13,44 9,97 3,72 2,51 24,88 20,36 1,85 2,04
15 14,94 10,72 3,95 2,57 28,83 22,93 1,93 2,14
16 16,47 11,42 4,27 2,64 33,10 25,57 2,01 2,24
17 17,92 12,03 4,53 2,69 37,64 28,26 2,10 2,35
18 19,26 12,57 4,83 2,75 42,46 31,01 2,20 2,47
19 20,51 5,05 47,51 2,32
20 21,70 5,22 52,72 2,43
21 22,85 5,47 58,20 2,55
22 23,94 5,62 63,82 2,67

A pulykáknál hatványozottan fontos az optimális morzsa-, illetve pelletminőség a megfelelő takarmányfelvétel 
elérése érdekében. A tenyésztőcégek által ajánlott takarmány beltartalmi-értékek a brojlercsirkéhez hasonlóan az 
adott takarmányozási fázis energia-emészthető lizin arányából indulnak ki, majd az ideálisfehérje-elv alapján a többi 
emészthető aminosav szintjét a lizinhez mérten adják meg. Ajánlásokat találunk a linolsavra és a telítetlen-telített zsírsavak 
arányára is. A korábbi ajánlásokkal ellentétben nincs már minimum a nyerszsír szintre és maximum érték a nyersrostra. 
Az ajánlott fázisok tekintetében van némi különbség az egyes ajánlások között. Az előnevelés időszakában ugyan általában 
két fázis (prestarter és indító) az ajánlott, ám az utónevelés időszakában négy vagy öt fázist tartalmaznak az ajánlások. 
Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy a tojók és bakok takarmányozására eltérő ajánlások vannak az utónevelés időszakában, 
ám a gyakorlatban az egy ólban elhelyezés miatt a tojók vágásáig ugyanazt eszik a bakok is. Az előnevelés során a prestarter 
morzsázott, a starter rövidre vágott, majd normál granulátum fizikai formájú, ahogy a többi nevelő és befejező takarmány is. 
A gyakorlatban a hétfázisú takarmányozás terjedt el, melynek javasolt beltartalmi értékeit az alábbi ábra tartalmazza.

• BIG 6 pulyka takarmányok javasolt beltartalmi értékei

Szám 1 2 3 4 5 6 7
Tojó Nap 0-21 22-42 43-63 64-84 85-105 106-126 127-147
Bak Nap 0-21 22-42 43-56 57-70 71-84 85-98 99-126
Fehérje % 26-28 24-26 23-25 20-22 18-20 15-18 14-17
Energia Cals/Lb 1290 1323 1366 1399 1431 1464 1496

Kcals/kg 2838 2909 3005 3076 3148 3219 3291
Mj/kg 11,9 12,2 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8

Aminosavak
Lizin % 1,76 1,67 1,57 1,48 1,41 1,30 1,25 1,14 1,09 1,01 0,97 0,89 0,85 0,77
Metionin % 0,63 0,60 0,56 0,53 0,52 0,48 0,47 0,43 0,42 0,39 0,40 0,36 0,37 0,33
Metionin + Cisztin % 1,14 1,09 1,04 0,97 0,94 0,87 0,85 0,79 0,76 0,70 0,72 0,65 0,66 0,61
Triptofán % 0,25 0,24 0,25 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,20 0,18 0,19 0,17 0,19 0,16
Treonin % 1,02 0,97 0,92 0,87 0,84 0,78 0,76 0,69 0,68 0,62 0,60 0,55 0,54 0,49
Arginin % 1,80 1,71 1,61 1,52 1,45 1,34 1,29 1,19 1,12 1,04 1,01 0,92 0,89 0,82
Valin % 1,18 1,12 1,07 1,00 0,97 0,90 0,87 0,81 0,78 0,71 0,70 0,63 0,63 0,57
Izoleucin % 1,08 1,02 0,95 0,9 0,87 0,81 0,78 0,71 0,69 0,64 0,62 0,57 0,55 0,50

Ásványok
Kalcium % 1,4 1,29 1,19 1,08 0,95 0,86 0,77
Foszfor % 0,71 0,65 0,59 0,55 0,47 0,43 0,39
NPP* % 0,69 0,64 0,59 0,55 0,48 0,43 0,39
Nátrium % 0,16 0,15 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14
Klór % 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18
Linolsav (18:2) % 1,25 1,2
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Az utóbbi időben elterjedőben van az egész szemű búza használata a pulykatakarmányokban is, melynek pozitív élettani 
hatásai vannak; a zúzógyomor jobban fejlődik, ennek hatására az emésztés hatékonysága javul. Az egész szemű búza egyaránt 
hozzákeverhető a keveréktakarmányhoz a takarmánykeverő üzemben és a baromfitelepen is. Utóbbi esetben külön siló és 
keverőberendezés szükséges, ami jelentős beruházást igényel, viszont a takarmány fuvarköltségén megtakarítás érhető el.

Összefoglalva megállapítható, hogy a pulykahibridek utóbbi években tapasztalt teljesítményjavulásával egyidejűleg a 
madarak igényei is megemelkedtek, ezért a gazdaságos termelés csak tartástechnológiai fejlesztésekkel, és korszerű 
takarmányok használatával tartható fenn.

Víziszárnyas-takarmányozás

• A kacsák takarmányozása

A brojlercsirkével és a pulykával ellentétben a kacsák pontos takarmányozása még nem minden szempontból 
megalapozott, amelynek oka a világszerte használt számos kacsafajta, illetve a merőben eltérő tartási mód. Az is egy érdekes 
és megkerülhetetlen szempont, hogy a víziszárnyas-állományok takarmányozásánál nem lehet kellő mértékben 
figyelembe venni sem a faj sajátos táplálóanyag-tartalmi igényeit, sem annak emésztésélettani jellemzőit. Ennek oka, 
hogy az ilyen jellegű takarmányozási jellemzők egyszerűen nem kerültek meghatározásra a kacsafajra vonatkozóan; ilyen 
hiányzó adatok például a takarmány-alapanyagok emészthetőségi értékei. Mindezekből egyértelműen következik, hogy 
nincs egységes, korszerű takarmányozási adatbázis, amely célzottan a kacsafajra került volna kidolgozásra. Ezért a kacsák 
takarmányozásának sajátosságait célszerű hasznosítási irányonként áttekinteni; a pekingi típusú kacsákat hústermelésre, 
míg a mulard kacsákat májtermelésre hasznosítják.

• A pecsenyekacsa takarmányozása

A pecsenyekacsa-hizlalás célja, hogy a fiatal állatok intenzív növekedési erélyét kihasználva 35–42 napos korban 
2,80–3,40 kg-os élőtömegű, ép, érett, fehér tollazatú vágóállatot állítsunk elő a piaci igényeknek megfelelően. Ennek 
érdekében két rendszer terjedt el:
 

 kétfázisú, félintenzív (intenzív elő- és extenzív utó-) nevelés;
 teljesen zárt, intenzív módszer.

Az utóbbi időben a teljesen zárt rendszerű nevelési mód nagyobb létjogosultságú, ? állategészségügyi kockázatú (lásd 
madárinfluenza-vírus), így ez a tartástechnológia a követendő.

A takarmányozás során megkülönböztetünk rövid, illetve hosszú nevelési idejű hizlalási programot. A rövid nevelési 
programnál háromfázisú takarmányt használunk, a hosszú nevelési programnál pedig négyfázisú takarmánysort. 
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Takarmányfázisok Rövid nevelési idő Hosszú nevelési idő
Indító I. takarmánykeverék 0-14. napig 0-7. nap

Indító II. takarmánykeverék 8-14. nap

Nevelőtakarmány-keverék 15. naptól vágásig 15-42. nap

Befejezőtakarmány-keverék 43. naptól vágásig

A takarmánykeverő biztosítja az adott életkorban szükséges, koncentrált beltartalmi-értékű keveréktakarmányt. Ezek 
a takarmányok a kacsák számára könnyen emészthető, az emésztési folyamatot segítő táplálóanyagokat tartalmaznak, 
takarmányfázisoknak megfelelően optimalizált fehérje-energia aránnyal. A takarmánykeverékekben lévő energiahordozók, 
biológiailag értékes fehérjeforrások és kiegészítők a szervezetben lévő hasznosulásukkal, az életkornak, genetikai potenciálnak 
megfelelő intenzív fejlődést hivatottak szolgálni. Fontos, hogy az elért tömeggyarapodásból a madarak ne veszítsenek egyéb 
környezeti hatások miatt (zsúfoltság, rossz higiénia, betegségre hajlamosító környezet, nem megfelelő hőmérséklet és 
páratartalom, nem elégséges etető- és itatófelület, túl nagy mozgás lehetőség, állomány zavarása).

Pecsenyekacsa-hibrideknél megkülönböztetünk a hizlalási súlyok szerint „közepes”, „nehéz” és „szupernehéz” típusokat. 
Széles körben elterjedtek a Cherry Valley- és a Gourmaud-hibridek, melyekkel nagyüzemi zárt tartásban is jó eredményeket 
érhetünk el.

• Gourmaud: ST5 Medium/Lourd • Cherry Valley: SM3 Medium/Heavy/Super Heavy

• Heti súlygyarapodás intenzitása vegyes ivar (gr)

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

TELEPI St5 M St5 L Sm3 M Sm3 H Sm3 SH

0 NAP              7 NAP              14 NAP            24 NAP           28 NAP           35 NAP            42 NAP           49 NAP

50

700

1400

2000

2700

3190

3610

240
50

750

1460

2175

2890

3550
3914

260
50

736

1446

2097

2871

3581

3974

258
50

740

1415

2130

2765

3265

3629

260
50

730

1385

2125

2775

3335
3767

260
50

725

1390

2130

2825

3403

3847

255Te
st

tö
m

eg
 (g

r)

Kacsafajta

• Cherry Valley SM3 Medium pekingi típusú pecsenyekacsa táplálóanyag-szükséglete

Indító I.
takarmány- keverék

Indító II.
takarmány- keverék

Nevelőtakarmány-
keverék 

Befejezőtakarmány-
keverék 

Életkor (nap) 0-9 10-16 17-42 43-vágásig

Metabolizálható energia (AMEn) (MJ/kg) 11,92 12,13 12,13 12,34

Nyersfehérje (%) 22,00 20,00 18,50 17,00

Nyersrost (%) 4,00 4,00 4,00 4,00

Kalcium (%) 1,00 1,00 1,00 4,10

Felvehető foszfor (%) 0,50 0,50 0,35 0,32

Nátrium (%) 0,20 0,18 0,18 0,18

Lizin (%) 1,35 1,17 1,00 0,88

Emészthető lizin (%) 1,20 1,10 0,90 0,80

Metionin (%) 0,60 0,50 0,42 0,42

Emészthető metionin (%) 0,54 0,48 0,40 0,40

Metionin+cisztin (%) 0,95 0,88 0,75 0,70

Emészthető metionin+cisztin (%) 0,90 0,83 0,68 0,62

Treonin (%) 0,90 0,85 0,75 0,75

Triptofán (%) 0,23 0,21 0,20 0,19

Linolsav (%) 1,00 1,00 0,75 0,75
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• Gourmaud: ST5 Medium/Lourd

Kor
(nap)

Élőtömeg
(kg)

Heti
tömeggyarapodás (kg)

Takarmányfogyasztás (kg)
FCR

Vízfogyasztás (liter)

Heti Napi Halmozott Heti Napi Halmozott
0 0,05 0,00

7 0,26 0,21 0,23 0,03 0,23 0,90 0,70 0,10 0,70

14 0,74 0,48 0,65 0,09 0,89 1,20 1,96 0,28 2,66

21 1,41 0,67 1,07 0,15 1,96 1,39 3,22 0,46 5,88

28 2,13 0,72 1,26 0,18 3,22 1,51 3,77 0,54 9,65

35 2,76 0,63 1,56 0,22 4,77 1,73 4,68 0,67 14,32

42 3,26 0,50 1,84 0,26 6,62 2,03 5,53 0,79 19,85

49 3,62 0,36 2,00 0,29 8,62 2,38 5,99 0,86 25,85

• A mulard kacsák takarmányozása

A mulard kacsa egy fajhibrid, melyet a pekingi kacsa tojóvonalából és a barbarie (pézsmaréce) gácsérvonalából mestersé-
ges megtermékenyítéssel hoznak létre. A víziszárnyasok közül ez a fajhibrid a leginkább ellenálló a megbetegedésekkel 
szemben, csendes, csoportokban jól kezelhető és tartható madarak, nem agresszívek (bár a csőrkurtítást 19-21. napos kor-
ban rendszeresen elvégzik). Hazánkban tömőalapanyag nevelésére elsősorban szexált állományokkal, gácsérokkal dolgo-
zunk. Májuk nem erezett, és a súlygyarapodásuk is kedvezőbb a tojókénál.

A franciáknak köszönhetően mára a piaci igénynek megfelelően kiválóan szelektált vonalak hibridjeivel dolgozhatunk. 
A jelenlegi szelekciós szempontok a májnagyságra és májminőségre, a kedvező húskihozatalra, intenzív növekedési erélyre és a 
kiváló takarmányértékesítő-képességre, illetve ezek kombinációira irányulnak figyelembe véve a nevelési és tömési idő lerövidülését.

A mulard kacsát a 38-39 napig ad-libitum etetik, majd átváltanak az adagolt etetésre. A mulard vázszerkezete 6,0-6,5 hetes 
korára már megfelelően kialakul, ezután kezd el rá súlyt építeni. Ebben az életkorban már feltétlenül szükséges napi fejadagra 
átállni, mert természetes igényük következtében 300-350 gramm feletti takarmányadagot is képesek lennének megenni. 
Napi 250 gramm takarmányt kapnak, naponta egyszer, miközben az ivóvíz folyamatosan rendelkezésükre kell, hogy álljon. 
Az időkorlát és a fejadag szabályozásával nagyszerűen tudjuk tágítani a begyet (rövid idő alatt nagy mennyiségű takarmányt 
vesz fel, majd ráiszik), ezáltal könnyítve a tömők későbbi munkáját. A megfelelő májméret eléréséhez 9-10 hetes kortól 
megkezdik a tömést, melynek célja az 500-600 grammos májtömeg elérése. Ekkor a madarak testtömege fajtától függően 
4,1-4,3 kg. Tömésre magas energia tartalmú takarmányokat használnak. Ez az időszak 12-14 napig tart. 

Az alábbi ábrán szemléltetjük az eltérő nevelési rendszereket pecsenye- és mulardkacsa esetén:

Pecsenye kacsa Mulard kacsa

Piaci igény 6-7 hétre 3,00-3,86kg 9 hétre 4,10-4,30kg

Fajlag 1,80-2,45kg/kg 3,00-3,50kg/kg

Nevelési mód
Intenzív Félintenzív Tömés alatt

Elő Utó Intenzív elő Extenzív utó Ketreces

Nevelőhely Épület Szigetelt fóliasátor Épület/Fóliasátor

Kifutó rendszer Homok erdősáv

Ivararány Vegyes ♀ + ♂ Szexált állomány ♂

Takarmányozás 2-3 fázis 3-4 fázis + melléetetés Tömőmassza

Elhullás % 2-4% 4-7% 2-2,5% 1-3%

• A lúd takarmányozása

A lúd fajnál, mindkét hasznosítási iránynál különös figyelmet kell fordítani a takarmányozási- és a tartástechnológiai-rendszerek 
hatékonyságára, amely biztosítja a piaci igényeknek megfelelő jó minőségű, és kellő mennyiségű végterméket. Meg kell 
őriznünk és ki kell állnunk a hízott májelőállítás hagyományos jellege mellett.
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Fehér lúd (pecsenye) Szürke lúd (máj)

Hasznosítási mód Hús Sovány/Hízott (máj+hús)

Piaci igény
9 hétre 5kg ≥ 8-9 hétre 4,5-5kg

13 hétre 6kg ≥ 11-13 hétre 6kg ≥

Takarmányértékesítés 9 hétre 2,89-2,97kg/kg 9 hétre 1,80-2,45kg/kg

Nevelési mód
Intenzív Félintenzív Tömés alatt

Elő Utó Intenzív elő Extenzív utó Ketreces

Nevelőhely Épület/Fóliasátor

Kifutó rendszer Körbekerített legelő/homok

Takarmányozás 2-3 fázis + melléetetés 3-4 fázis + melléetetés Tömőmassza

Elhullás %
9 hétre 6-8% 29 hétre 2-3%

13 hétre 10-11% tömés alatt 1-3%

A víziszárnyas-termelés egyik legnagyobb volumenét adó 
húsliba-előállítás esetében a hatékony termékelőállítá-
son túl, a speciális fogyasztóiigényeknek való megfe-
lelésre is törekednünk kell. Fokozott figyelmet fordítva az 
elvárt szalmonella-mentességre, és a minél csekélyebb 
mértékben történő antibiotikum-használatra, mely napja-
inkban legalább akkora figyelmet kap, mint az ágazatban 
pár évente elhatalmasodó, felbecsülhetetlen károkat okozó 
járványügyi helyzet. A víziszárnyas-termékpálya jelenlegi 
legnagyobb kihívása, hogy minimálisra csökkentsük azt 
a járványügyi kockázatot, amelyet az extenzív tartási- 
körülmények, és az erősen hiányos járványvédelmi-, 
bio-biztonsági- és higiéniai rendszerek be nem tartása, 
tartatása hordoznak magukban. 

A víziszárnyas-előállítás legnagyobb költségét a felhasznált 
takarmány mennyisége teszi ki. Általánosságban elmondha-
tó, hogy kutatásaink, fejlesztéseink célja elsősorban az adott 
életkor emésztés-élettani sajátosságok figyelembe vé-
telével, a faj számára legoptimálisabban emészthető-alap-
anyagok bevonásával, egy olyan takarmánysor megalkotása, 
mely fej-fej mellett halad a genetikával.

A ludak takarmányozásánál elsődleges cél a meghatáro-
zott nevelési idő alatt minél nagyobb élősúly elérése és a 
megfelelő fajlagos takarmányhasznosítás, ennek alapjai 
az optimális környezeti feltételek, és a megfelelő élőállat- 
alapanyag biztosítása. Ezek között döntő jelentőségű a ta-
karmányozás minősége, emellett fontos az itatás és etetés 
higiéniája, valamint az, hogy a takarmányfelvételre nyugodt 
körülményt biztosítsunk az állatok számára. A takarmányok 
a ludak számára könnyen emészthető (és az emésztési 
folyamatot segítő) táplálóanyagokat tartalmaznak, takar-
mányfázisoknak optimalizált fehérje- és energiaaránnyal. 
A takarmánykeverékekben lévő energiahordozók, biológi-
ailag értékes fehérjeforrások és kiegészítők a szervezetben 
lévő hasznosulásukkal, az életkornak, genetikai potenciál-
nak megfelelő intenzív fejlődést hivatottak szolgáltatni. 

Az adott életkori szakasznak megfelelő fázisú, mennyiségű 
tápot kell  biztosítani (lúd indító-, lúd nevelő-, lúd befeje-
ző-, esetlegesen lúd létfenntartótáp) a madarak kiegyen-

lített fejlődése, és az elvárt testtömeg elérése érdekében. 
Az egyes takarmányfázisok átállása között minimum 3-4 nap 
átmenetet szükséges biztosítanunk!

Takarmányfázisok szürke lúd májhibrid esetében:

lúdindítótáp: 3 vagy 4 hetes életkorig – 3-4 kg/madár;
lúdnevelőtáp: 22 napos kortól 36 napos korig – 6 kg/madár;
lúdbefejezőtáp: 37 napos kortól 68 napos korig – 6 kg/madár.

Takarmányfázisok fehér lúd esetében:

lúdindítótáp: 3 vagy 4 hetes életkorig – 3-4 kg/madár;
lúdnevelőtáp: 22 napos kortól 36 napos korig – 6 kg/madár; 
gazdasági abrakkeverék 37. naptól vágásig, azaz 91. napig 
(1/3 rész búza, 1/3 rész roppantott zab, 1/3 rész roppantott 
kukorica) – 13-14 kg/madár
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• Gyakorlatban alkalmazott lúdfajták

Fehér lúd (pecsenye) Szürke lúd (máj)

Francia (Orvia)
Középnehéz/Nehéz

Német (Eskildsen)
Középnehéz/Nehéz

Hazai
Középnehéz Hibridek

Francia (Orvia)
Középnehéz/Nehéz

Hazai
Középnehéz

Hibridek

Gourmaud SI4
5,00-5,80kg

Lippitsch
5,20-6,00kg

Bábolnai Emdeni
Hortobágyi fehér

4,23-4,35kg
Sepalm Anabest G.

Grimaud G35
4,70-5,80kg Babati, Anabest W. Maxipalm

5,00-5,19kg Babati szürke landi

Kolos, Orosházi Gourmaud SI14 Bábolni szürke landesi

Szentesi fehér à
Szentesi Golden W.

Grimaud G36 Kolos, Orosházi

• A tömés gyakorlatban alkalmazott módszerei lúd és kacsa esetében

Tömőalapanyag Szürke lúd Mulard kacsa

Tömés előkészítés 6 hetesen

Tömésbe fogás 8-9/11 hetesen 9/11 hetesen

Optimális súly 4,5-5kg 4,10-4,30kg

Elhelyezés
Ketrec/4db Ketrec/3db

Mélyalmos 20-25db/fakk

Tömőgép Automata/pedálos vezérlésű - Újkígyósi

Tömőmassza Tömőmassza + kukoricadara + kukorica + premix + víz különböző arányú keveréke

Tömés ideje 14-18 napig (21 nap helyett) 9 hetesen: 12,5 napig
(első 8 napban 12, majd 10 óránként)

Tömés gyakorisága
1. nap 2x 2. nap 3x 11 hetesen: 14 nap/28 alkalom

(ősztől tavaszig 10 óránként)3.nap 4x                 à 6 óránként

Tömőmassza mennyisége 16dkg - 45dkg massza/tömés 3,5dl - 8dl massza/tömés

Ráhízás 17 nap alatt: 2,20-2,30kg 14 nap alatt: 1,80-2,20kg

Májtömeg 600-800gr > 300-700 >

A baromfitermelés meghatározó tényezői
A baromfitelepi tartástechnológia hatása a termelésre
Bár kiadványunk elsődleges célja a baromfi-takarmányozás, és az arra közvetlenül ható információk és tényezők bemutatása, 
nem lehet eléggé hangsúlyozni a baromfitartás és -menedzsment fontosságát a termelési célkitűzések elérésében. 
Igaz, hogy a baromfi genetikai képessége, higiéniai és állategészségügyi státusza – beleértve a naposbaromfi 
minőségét és takarmányozását – alapvetően befolyásolja az elérhető termelési paramétereket és az önköltséget, de 
mindez csak korszerű tartástechnológiával, és ennek megfelelő működtetésével valósítható meg.

A baromfitermelés és -takarmányozás eredményességét meghatározó tényezőket már e kiadvány első részében bemutattuk, 
rámutatva arra, hogy a baromfitermelés eredményessége, a vállalkozások közgazdasági sikere a teljes termelési 
lánc összehangolt szakmai, technológiai és menedzsment munkájával, azaz csak komplex gondolkodásmóddal és 
tevékenységgel érhető el. A baromfiipar folyamatos fejlődése, az innováció eredményei, a rendelkezésünkre álló eszköztár 
bővülése szükségessé teszi, hogy időről időre szakmai tudásunkat és tapasztalatainkat megújítsuk, szükség esetén meg is 
változtassuk. 



60

Ebben a témakörben most a tartástechnológia legfontosabb szakmai szempontjaira szeretnénk a figyelmet felhívni, 
amelyek korszerű használata hozzájárulhat a baromfitermelés eredményességéhez. A tartástechnológia egyes elemei a 
baromfitermelés tervezésével, megvalósításával évtizedekre eldőlhetnek, míg más technológiai elemek cseréjére néhány év 
után is sor kerülhet.

• Tartástechnológiai berendezések, eszközök

• Baromfitelep és istálló

A modern és hatékony baromfitelepek teljesen zártak, és szigorú biosecurity-szabályok mentén működnek. 
A telepépítés elhatározása, a telep tervezése kiemelt megfontolást igényel, hiszen könnyen lehet hibát véteni a telep 
környezetében, elhelyezésében, a járványvédelmi eszköztár kialakításában, az istállók tervezésében, beleértve ezek hő- és 
légtechnikai megoldásait is. Bár az észak-dél irányú istállótájolás a megszokott, célszerű a helyi szélviszonyok alapján ezen 
igazítani. Járványvédelmi és üzemelési szempontból is célszerű az istállókat a lehető legközelebb építeni egymáshoz 
(légtechnikai megfontolások), és keresztirányú folyosóval összekötni (higiéniai folyosó). 

Az istálló hőszigetelésének megfelelő kialakítása az alapja a hatékony hőmérsékletkontrollnak, a hőveszteség 
csökkentésének. A globális felmelegedés is indokolja az istállók alagútventillációval és evaporatív hűtéssel történő 
tervezését (napi átlaghőmérséklet meghaladja a 20-25 oC-ot) a téli keresztszellőzés kialakítása mellett, amelyhez igazított 
légbeejtő rendszert kell kialakítani. A légtechnikának minden légcsereigény mellett biztosítania kell az egyenletes, az 
istálló teljes keresztmetszetében hatékony, huzatmentes légcserét. A megfelelő mikroklimatikus feltételek biztosítása 
nélkül az állományt folyamatos stressz éri, ami termeléscsökkenést eredményez. A telep tisztítottivóvíz-ellátása mellett 
külön vízrendszerrel kell a párologtató hűtés vízigényét biztosítani visszaforgatással.

• Légtechnika – fűtés, hűtés, ventilláció, párásítás

A légtechnikai berendezések feladata a megfelelő hőmérsékletű és minőségű levegő biztosítása a baromfiállománynak. 
Az intenzív tartástechnológiai körülmények között a baromfi hőigényét a nevelés és a termelés során a lehető legprecízebben 
kell kiszolgálnunk. Ehhez gondosan megválasztott, megfelelő teljesítményű berendezések kellenek, amelyek a legextrémebb 
időjárási helyzetekben is képesek optimális körülményeket biztosítani az állománynak. A nagyüzemi baromfiistállókban 
mind a téli, mind a nyári időjárási viszonyok mellett biztosítanunk kell a megfelelő légcserét, így ennek megfelelően a téli 
keresztszellőzés, a nyári alagútszellőzés és a kettőt kombináló átmeneti szellőzés berendezései, és ezek megfelelő 
alkalmazása terjedt el. 

A megfelelő légbeejtés és ventilláció teszi lehetővé a friss levegő bebocsátását, a baromfi oxigénellátását, valamint 
a nemkívánatos gázok és felesleges pára eltávolítását. A modern légtechnikát szenzorok vezérlik, amelyek képesek 
mérni az istálló levegőjének hőmérsékletét, szén-dioxid-, ammónia- és páratartalmát, és ezek figyelembevételével vezérlik 
a szellőzést. Ez sokkal precízebb légcserét tesz lehetővé, hiszen a káros gázok nagy része emberi érzékszervekkel nem 
érzékelhető. A ventillációnak folyamatos és egyenletes légcserét kell biztosítani, az állomány szintjén elkerülve a túlzott 
légsebességet. Gyakori hiba a baromfinevelés során a minimumszellőzés nem megfelelő alkalmazása. Ez a probléma 
jelentősen ronthatja a baromfi teljesítményét a nevelés első fázisában, jelentősen csökkenhet a takarmányfelvétel, és ezáltal 
a súlygyarapodás.
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A világ sok részén – így nálunk is – egyre inkább jellemző az extrém meleg nyári időszak. Ma már egy korszerű baromfiistálló 
elképzelhetetlen hűtőberendezés nélkül; a gyakorlatban a vízpaneles hűtőrendszerek (evaporatív vagy párologtató 
hűtés) használata terjedt el, de találkozhatunk különböző típusú párásító rendszerekkel is. A túlzottan magas hőmérséklet 
nagymértékben rontja a madarak teljesítményét, extrém esetben jelentős elhullást is okozhat, ezért elemi közgazdasági 
érdek is az istálló hűtése.

• A takarmányozás technológiája

A korszerű etetőberendezések egyaránt alkalmasak ad libitum és adagolt etetésre is. Fontos követelmény egy modern 
etetőberendezéssel szemben, hogy a madarak könnyen hozzáférjenek a takarmányhoz a nevelés és termelés teljes 
időtartalma alatt. Ennek alapfeltétele a megfelelő mennyiségű etetőfelület biztosítása. A kevés etetőfelület negatívan 
befolyásolja az állomány egyöntetűségét, illetve az állatok növekedését. Állategészségügyi szempontból fontos, hogy 
könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen. A takarmánypazarlás is fontos szempont lehet, ennek kiküszöbölésére az 
etetőrendszert gyártó cégek is nagy hangsúlyt fektetnek.

• Az itatás technológiája

Az itatórendszer feladata a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz folyamatos biztosítása a madaraknak. Egy nem 
megfelelően működő itatórendszer (limitált vízmennyiség, nem megfelelő számú itatószelep, itatóférőhely) károsan befolyá-
solhatja az állomány teljesítményét és az alomminőséget is, mely állategészségügyi problémákat is okozhat. Egy rossz minő-
ségű, vagy elvízkövesedett csepegő itató eláztatja az almot. Nedves alom esetén talpfekély, mellhólyag alakulhat ki, aminek 
negatív hatása van a termelésre. A mai modern baromfi-technológiákban a szelepes itatókat használják, melyek minden-
ben megfelelnek a baromfiállomány ellátási feltételeinek. A szelepes itatók higiénikusabbak, csökkentik a fertőzésveszélyt. 
A szelepes itatóvonal helyes magasságbeállítása kiemelt fontosságú; a csibe hátmagassága 35-45 fokos szögben legyen az 
alomhoz képest, amikor iszik. A brojlerállomány növekedésével ezt a szöget 75-85 fokosra kell növelni.

A vízellátás el kell, hogy érje a teljes napi etetett takarmánymennyiség 1,6-1,8-szorosát, amelyet magas környezeti hőmérséklet 
esetén jelentősen növelni kell, mivel 1 oC hőmérséklet-növekedés kb. 6-7%-kal megnöveli a vízigényt 21oC felett. 

Az ivóvíz minősége kiemelt fontosságú a baromfiállományoknak, így csak humán fogasztásra is alkalmas ivóvizet itassunk. 
A baromfitelep saját vízellátó rendszerét (fúrt kút) gyakran kell ellenőrizni nitrátra és baktériumokra, amelyek származhatnak 
a környezet mezőgazdasági műveléséből is. A túlzottan kemény víz, illetve a magas vastartalom a szopókás itatókat és az 
ivóvízrendszer szűrőit teheti tönkre. Az ivóvíz megfelelő hőmérséklete szintén fontos: a túl hideg vagy túlzottan meleg 
ivóvíz csökkenti a vízfelvételt.

• Világítás

A korszerű világítási rendszer számítógép által vezérelt, a fényerőt és a megvilágítás időtartamát is előre programozott 
értékeken tartja. Fontos tudni, hogy a madarak látásérzékenysége jelentősen eltér az emberétől, ezért az a fény, ami az 
embernek megfelel, a madarak számára zavaró is lehet. A nem megfelelő világítás stresszt okoz az állatoknak, ami 
negatívan befolyásolja a termelést, és a betegségekkel szembeni ellenállóképesség is csökken. A technológiát gyártó 
cégeknél kaphatók olyan világító berendezések, melyek energiatakarékosak, és megfelelnek a madarak igényeinek is.  
A fénynek hatása van a táplálóanyagok felszívódására, tojóállományoknál az ivarszervek működésére, ezáltal 
a tojástermelésre, és természetesen a madarak viselkedésére is. Intenzív növekedésű fajtáknál szabályozhatjuk a 
növekedés ütemét, megelőzve ezzel a túlzottan gyors fejlődés okozta problémákat. Fontos, hogy a fényprogramot mindig 
az adott baromfifajta igényeihez kell igazítani, ezzel elősegítve a termeléshez szükséges optimális környezet kialakítását.
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• Speciális tartástechnológiai berendezések – rácsos, ketreces, volier-tartástechnológiák

A baromfitartás technológiáját az elmúlt évtizedek tech-
nológiai fejlődése, az automatizálás, a baromfi fiziológiai 
igényének alaposabb ismerte, az állatvédelem és környezet-
védelem, de elsősorban az iparszerű termelés technológiai, 
menedzsment és közgazdasági elvárásai, megoldási lehe-
tőségei alakították. Ez egyrészt a lehetséges legmagasabb 
termelési paraméterek elérését célozta meg – amelyet a 
baromfi-genetika robbanásszerű fejlődése erőteljesen támo-
gatott – a lehetséges legalacsonyabb termelési költségek 
mellett, amelyet az állatitermék-fogyasztás robbanásszerű 
növekedése, a fogyasztói elvárások diktáltak. Egyszerűbben: 
egyre magasabb termelési eredményeket kell elérni egyre 
kisebb megtérülés mellett, azaz a tömegtermelés volumene 
tudja csak a kis margin mellett fenntartani a baromfiágazat 
működését, fejlesztését.    

Mindez komoly „fejtörést” okoz, és a technológiai fejlesz-
tés újabb és újabb megoldásokat kínál a telep- és istál-
lótechnológiai megoldásokban, a teljes automatizálás-
ban, robotizálásban, illetve speciális tartástechnológiai 
megoldások fejlesztésében. A korábban már megszokott 
modern baromfitelepi megoldások mellett megjelent a rá-
csos, battériás brojlerhizlalás, a korábbi ketreces tartás örö-
kébe lépő feljavított ketrecrendszer, majd a voliere, patio 
madárházi tartástechnológiai megoldások megjelenése.  

A modern baromfi-tartástechnológiák speciális igé-
nyeket is ki tudnak elégíteni egyidejűleg figyelembe 
véve a fiziológiai, állatvédelmi és közgazdasági elvá-
rásokat, szempontokat is. A rácspadlós, ketreces, alter- 
natív battériás vagy volier-rendszerek elsősorban az áru-
tojás-termelésben terjedtek el, de ma már a brojler-, brojler-
szülőpár-tartástechnológiában is alkalmazott eszköztár.

Akármilyen modern technológia is van egy istállóban, nagy 
figyelmet kell fektetni azok beállítására. Az etető és itató 
magasságát folyamatosan az állomány növekedéséhez 
kell igazítani. A nem megfelelően beállított etető vagy itató 
korlátozza a madarak fejlődését, termelését. A modern, szá-
mítógép által vezérelt rendszerekben az adatokat folyama-
tosan nyomon kell követni, hogy az esetleges problémákat 
(takarmányfelvétel-csökkenés, vízfogyasztás-emelkedés vagy 
-csökkenés) időben lehet észlelni, és megelőzni egy komo-
lyabb probléma kialakulását. Ezekből az adatokból következ-
tethetünk egy esetleges állategészségügyi probléma kezdeté-
re, vagy egy technológiai problémára, meghibásodásra.

Ha a nevelés vagy termelés folyamán arra törekszünk, hogy a 
madarak igényeit a lehető legjobban kiszolgáljuk, azok egész-
ségesebbek lesznek, és extra állategészségügyi költségek nél-
kül jó eredményeket érhetünk el. A baromfihibridek a genetikai 
fejlesztés hatására évről évre nagyobb teljesítményre képesek, 
ezzel szemben egyre érzékenyebbek a környezeti hatásokra; 
ezért van folyamatos szükség a baromfi-technológiák fejlesz-
tésére, azok helyes használatára a maximális profit eléréséhez.

A tartástechnológia
egyéb lehetőségei, feladatai

• Állománysűrűség

A baromfitelepek maximális állománysűrűségét alapvetően 
a hizlalási idő hossza és az elérni kívánt testtömeg, valamint 
a hizlalás szezonja határozza meg, amelyet egyik oldalról az 
önköltség csökkentése „kényszerít” a lehetőségeken belül 
növelni, míg az állatvédelmi szabályozások (közös EU- és 
nemzeti hatáskörben) és a hőstressz időszaka, amikor nem 
tudunk ideális istálló-hőmérsékletet és -szellőzést biztosítani, 
csökkenti. Természetesen a telepítési sűrűség növelésével 
összhangban kell lennie az istálló technológiai berendezé-
seinek is (szellőzés, fűtés és hűtés kapacitása, etető- és itató-
felület). Ha a telepítési sűrűség meghaladja a 18 brojler db/m2 
sűrűséget, 33-35 napos korban „szedjük le” (elővágás), és maxi-
mum 14-15 db/m2 brojlert hagyjunk az istállóban. Amennyiben 
az istállóban magasabb telepítési sűrűséget alkalmazunk 
soha ne felejtsük el felmérni, hogy az etető- és itatófelület, 
a szellőző- és hűtőkapacitás megfelel-e ennek. 



63

• A telep előkészítése, naposállomány telepítése

A baromfitelepek rotációban működnek, azaz egyidejűleg csak egykorú állományt tartunk a telepeken (all in-all out 
elv, azaz egyszerre történő betelepítés, kitelepítés, kivágás) a hasznosításnak és a speciális tartástechnológiai igényeknek 
megfelelően. Végterméktermelés esetén a hizlalás hossza határozza meg a rotáció idejét, míg a tenyészbaromfi-állományok 
esetében a nevelés és a tojástermelés – rendszerint egymástól telepben is – elváló hossza adja a rotáció időtartamát.

A telepek biológiai elfáradása, a fertőzési lánc megszakítása csak a baromfitelepek teljes kiürítésével, megfelelő ideig 
tartó üresen állásával (legalább 10-14 nap), teljes kitakarításával és mosatásával, fertőtlenítésével érhető el. A kedvező 
mikrobiológiai állapot ad alapot a naposállományok betelepítésére, és a még ellenálló képességében korlátozott 
naposbaromfi megvédésére. E kiadvány terjedelmét messze meghaladja ennek a témakörnek a fontossága, így itt csak 
kiemelt fontosságára szeretnénk partnereink figyelmét felhívni. 

A naposbaromfi minősége (szülőpárállomány fajtája, állapota, életkora, takarmányozása, állategészségügyi státusza; 
keltetőtojás minősége, keltetés, naposcsibe kezelése, szállítása) és a telepelőkészítés (telep biológiai státusza, szervizperiódus 
hossza, all in-all out következetes alkalmazása, telep és istállók előkészítése, állomány telepítése) alapvetően meghatározzák 
a baromfiállomány későbbi teljesítményét. A naposállomány korkülönbsége még nagy telepek esetén se legyen jelentős 
(maximum 5-7 nap), a szülőpárállományok immunstátusza legyen azonos (ideális egy szülőpárállománytól keltetni). 
A megfelelő szülőpár-vakcinázás biztosíthatja a naposállomány magas ellenanyagszintjét, amely megvédheti a különböző 
fertőző betegségekkel szemben. A szülőállomány életkora meghatározza a naposállomány minőségét, amint a kelés és 
kiszállítás között eltelt idő is. 

• Az első élethét kiemelt teendői

Minden újszülött életében kritikus az első életszakasz, így a baromfi esetében is, ezért nem lehet kellően hangsúlyozni 
ennek fontosságát! A gyakorlatban sokszor tapasztalható a kellő és kritikus odafigyelés hiánya, amely gyakran nem azonnal 
észlelhető hátrányokat okoz, amit csak az elmaradó termelési paraméterek jeleznek.

A naposállománynak a keltető „biztonságából” át kell állnia az istállókörnyezet biztosította feltételekre, amihez egészséges 
étvágy, megfelelő takarmány- és ivóvízfogyasztás szükséges, amely nélkül nem érhető el a genetikai potenciál biztosította 
teljesítmény.  Mivel jelen kiadványunk terjedelme nem teszi lehetővé az összes kritikus tényező részletes ismertetését, ezért 
összefoglalóan a figyelmet hívjuk fel ezekre.

A tényezők, amelyek a jó naposbaromfi indulást meghatározzák:

 az emésztőtraktus és az emésztőszervek gyors növekedése;
 a bélflóra kialakulása;
 korai és igen gazdaságos testtömeg-növekedés;
 a bélegészséget érintő tényezők behatása;
 a naposcsibe immunrendszerének indulása és fejlődése;
 a szikanyagok emésztéséről való átállás a takarmány-összetevők emésztésére;
 a takarmányhoz való korai hozzájutás, a takarmány összetétele,

 speciális indítótakarmány alkalmazása (könnyen emészthető, kiváló minőségű alapanyagokból);
 a takarmány fizikai formája és szerkezete;
 a takarmányban antinutritív anyagok jelenléte, ezek semlegesítése (NSP);
 kórokozók jelenléte a naposbaromfi környezetében

 (naposeredetű fertőzés, telepi befertőződés), antibiotikum-hozamfokozók használata;
 a naposbaromfi hőháztartásának a kialakulása;
 a környezeti menedzsment hatékonysága.

A naposállományok megfelelő indulását meghatározza a telepítés körülménye, az állománysűrűség, a takarmányozás 
minősége, a környezeti menedzsment (fűtés, szellőzés, világítás, etetés, itatás) és az állategészségügyi státusz. Megfelelő 
termelési eredményeket csak stresszmentes környezetben tud a baromfi elérni, így ennek fenntartása elemi 
közgazdasági érdekünk is. 

Alom menedzsment
Az alom állapota meghatározza az istállóklíma minőségét (páratartalom, gázok koncentrációja), a baromfi komfort-
érzetét, és kihatása van az egészséges baromfiállomány fenntartására, a láb- és bőrproblémák megelőzésére is. Az 
alom anyaga, nedvességtartalma, szemcsemérete meghatározza nedvszívó képességét, kezelhetőségét, így fontos a jó 
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minőségű alomanyag megválasztása, amely lehet szálas, de inkább szecskázott búzaszalma, faforgács, rizspelyva, búzapelyva, 
vagy az egyre inkább terjedő szalmapellet. A megfelelően tárolt alomanyagnak minden esetben kiváló minőségűnek, por-, 
penész-, gombamentesnek kell lennie. Ügyelni kell arra is, hogy madarak, rágcsálók azt ne szennyezzék be.

 Az almozás során kerülni kell a túl kevés, de a túl sok alomanyag használatát is. Szalmaszecskából 1,7-2,0 kg/m2, 
faforgácsból 1,5-1,7 kg/m2, míg szalmapelletből 1,5-1,8 kg/m2 javasolt almozásra, évszaktól függően. 

A tartástechnológia automatizálása,
termelési adatok nyilvántartása, döntéselőkészítés

A modern baromfitelepek tartástechnológiai berendezései számítógépes kontroll és vezérlés mellett működnek, 
amelyek mobilapplikációval is hozzáférhetők. Ez lehetővé teszi az életkornak megfelelő paraméterek előre történő 
programozását, az eltérések észlelését, szükség esetén a riasztást, amint az összes adat tárolását, visszakeresését és 
kiértékelését is. Bár a technológia, az automatizálás nagy segítséget és üzemelési biztonságot nyújt, mégsem 
teszi lehetővé az „emberi gondoskodás kikapcsolását” a baromfiállományok gondozásából. Ez igaz az állomány 
gondozását végző személyekre éppen úgy, mint a telepvezetőre és az üzemelési, állategészségügyi szakemberekre.

A baromfiállományok termelési és környezeti adatainak a nyilvántartása kiemelt fontosságú, de önmagában nem 
elegendő az eredményes tevékenységhez. Csak a tényleges eredmények, az adatok egybevetése és kiértékelése 
nyújthat megfelelő támpontot az esetleges hibák kijavításához, és a termelési körülmények „finomhangolásához”, 
ami elengedhetetlen az egyre élesebb piaci versenyben az eredményes működéshez, a további fejlesztésekhez.  

A baromfitelep megfelelő előkészítése,
és a teljesítmény közötti összefüggés
Minden baromfitelep tulajdonosa arra törekszik, hogy a lehető leggyorsabb, de ugyanakkor a leghatékonyabb legyen 
a szervizperiódus, a termelési szempontból kieső „üresjárat”. A cél az, hogy a lehető legrövidebb időn belül érkezzen 
meg a telepre az új naposállomány, és elinduljon a „profittermelés”. A brojlerhizlalásra szakosodott telepek előkészítése a 
következő turnus fogadására akkor kezdődik el, amikor az előző turnus utolsó csirkéjét is elszállították a vágóüzembe.

A feladat minden szakember számára adott: a gazdaságosság keretei között kell kezelni a baromfitelepi állategészségügyi 
és tartástechnológiai problémákat. A jelenlegi nagyüzemi baromfitartás folyamatos állategészségügyi kihívásoknak van 
kitéve, elsősorban az állatlétszám és az elérhető nyereség közötti kényszer miatt. Fontos elvárás minden turnus esetében, 
hogy a realizált haszon növekvő pályán mozogva, mindig a legmagasabb legyen.

• A brojlertermelőnek két lehetősége van a nyereség elérésére:

1. folyamatosan növekvő mennyiségű élőtömeget előállítani, azonos költségek mellett;
2. vagy azonos mennyiségű élőtömeget előállítani folyamatosan csökkenő önköltség mellett.

• A lehetőség időben meghatározott gazdasági hatása igencsak különböző:

 az első lehetőség hosszú távú következménye a piaci telítődés, a termelői árak stagnálása, illetve csökkenése,
 és így a várt haszon elmaradása;

 a második variáció hozhatja meg a kitűzött cél elérését, mert csökkenő önköltség mellett
 az azonos brojlertermelés stabilan tartja az árakat, nincs túltermelés, ugyanakkor növekvő profit generálódik.
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Ez a pozitív folyamat csak akkor tartható fenn, ha sikerül növelni a telepi munka 
hatékonyságát. A hatékony nevelés legnagyobb ellenfelei mindig azok az 
állategészségügyi problémák, amelyek a tartástechnológiai hiányosságoknak 
köszönhetően, vagy kifejezetten a patogén mikroorganizmusok támadása nyomán 
jelentkeznek. Minden esetben ezek a „profitgyilkos” tényezők közösen, szinergista 
módon fejtik ki hatásukat, amelyekkel szemben együttes megoldást kell keresni 
a megjelent állategészségügyi problémák kezelésére. Ez a megelőzési rendszer 
a biosecurity-program. Ha alapos a baromfitelepek és létesítmények biosecurity, 
járványvédelmi, betegség-megelőzési programja, csökkenteni lehet a specifikus 
állategészségügyi költségeket, és egyúttal a tartástechnológiai hiányosságok 
következményeit is.

Nemzetközi tapasztalatok és adatok igazolják, hogy a baromfitelepek megelőzést szolgáló járványvédelmi, biosecurity 
programjába befektetett pénz több tízszeresen térül meg. A járványügyi intézkedési tervnek a kidolgozása és folyamatos 
aktualizálása egy adott egységre (baromfitelep, egyéb létesítmények) kötelező feladata a cégnél dolgozó szakembereknek. 
Folyamatosan vizsgálni kell a felhasznált fertőtlenítőszerek hatékonyságát az adott telepi patogén flóra érzékenységének 
függvényében. 

Minden sikeres brojlerturnus alapját a modern fertőtlenítési eljárások, technikák és szerek helyes alkalmazása biz-
tosítja, megfelelően képzett csapattal és korszerű felszereléssel megvalósítva.

A baromfiszülőpár-állományok és a keltetés hatása
a baromfivégtermék teljesítményére
A brojlerek teljesítménye az elmúlt évtizedekben rendkívüli ütemben fejlődött a genetika gyakorlati alkalmazásának kö-
szönhetően. A baromfitenyésztő cégek eleinte a testtömeg-növekedésre szelektáltak, de a genetika a későbbiekben már a 
mellhúskihozatalra, a fajlagos takarmányfelhasználásra, illetve az életképesség hátterére is fókuszált. A jelenkor brojlerei a 
több évtizedes tenyésztési munka eredményeként rendkívüli genetikai potenciállal rendelkeznek, amelyet a napos- 
állomány indítása alapvetően határoz meg, „eldöntve” a hizlalás eredményességét. Ennek elérésében számos tényezőnek 
van komoly szerepe, melyek közül a fontosabbak a szülőpárállományok egészségügyi állapota, és a keltetés folyamatának az 
alakulása. A szülőpárállományok kifogástalan egészségügyi állapota alapfeltétele az egészséges naposállománynak, 
és a legcsekélyebb állategészségügyi problémát is nehéz úgy korrigálni, hogy annak ne legyen negatív hatása a tojásterme-
lésre, a keltetésre és a végtermék napos minőségére.

A szülőpár–keltető–naposcsibe kapcsolatban a legérzékenyebb pont a keltetés, amelynek eredményessége alapvetően 
a megtermelt keltető tojás minőségétől függ, ami nem jelenti azt, hogy a keltetési folyamatok jelentőségét minimalizál-
ni lehetne, mivel az ennek során fellépő hibák óriási minőségromlást, és ezen keresztül teljesítménykiesést okozhatnak 
a végtermékállományokban.

• A megtermelt keltető tojások minőségét befolyásoló tényezőket
 az alábbiak szerint rendszerezhetjük:

 a takarmányozással összefüggő tényezők;
 az általános menedzsmenttel kapcsolatos tényezők.

kesélezek sáipáretsé vítneverp ,sáz á ni c ka V

A BETEGSÉGMEGELŐZÉS

Üzemeltetési gyakorlat, m
enedzsm

ent

Biom se el ce ud ré itv yy , n já ávr



66

Mindkét tényezőcsoportnak önmagában is jelentős hatása van a tojástermelésre, de együttes negatív hatásuk felbe-
csülhetetlen értékű gazdasági károkat okozhat. A gyakorlati tapasztalatok bizonyították, hogy a szülőpártojótyúkok 
napi takarmányadagja és a kikeltetett naposcsibék testtömege között közvetlen korreláció van, de a takarmány 
minősége is meghatározta a csibék életképességét. A korszerű baromfi-integrációkban a szülőpárok minőségi takarmányo- 
zására fordított többletköltség látványosan megtérülhet a brojlertelepek szintjén a keltethetőség javulásán, és a markánsan 
nagyobb testtömeg-gyarapodás révén.

A szülőpártakarmányok kisebb költségmegtakarításai is (vitamin- vagy nyomelembevitel csökkentése) komoly minőség-
romlást okozhat a végtermék-naposcsibék szintjén. Ezek a takarmányozási tényezők a keltetőtojás összetételére hatnak, 
ami meghatározza az embrionális fejlődést a keltetés során.

• A keltetőtojás minőségét alapvetően a következő tényezők határozzák meg:

 a tojások származási állománya;
 a keltetőtojás tömege (mérete);
 a keltetőtojás gyűjtési időszakának a hossza;
 a telepi tojástárolás feltételei;
 a keltetőtojások gyűjtés utáni fertőtlenítési módja;
 a keltetőtojások telepről történő elszállítási feltételei;
 a keltetői folyamatokat megelőző technológiai lépések a keltetői előkészítés során.

A keltetési folyamatok egyre nagyobb fokú automatizálása, számítógépes vezérlése és kontrollja biztosítja a keltetési 
folyamatok biztonságát, az egyre kevésbé előforduló keltetési problémák elkerülését.  

A naposcsibéknek a válogatása mellett a ma már szinte „kötelező” vakcinázások kiemelt jelentőségűek, hiszen 
itt lehet a leggyorsabban és a leghatékonyabban ezeket elvégezni akár in ovo, akár naposkorban a különböző fertőző 
baromfibetegségek ellen. A keltetőüzem felelőssége óriási, hiszen relatíve kis helyen nagyon sok a naposcsibe, ami könnyen 
hátránnyá válhat, és fertőzési góc alakulhat ki. Ezért is nagyon fontos, hogy a keltetőnek folyamatosan auditált járványügyi 
intézkedési terve legyen célterületekre és személyekre lebontva, apró részletekre is kitérően.

Minden baromfis szakembernek tudatosítania kell, hogy a keltetés 21 napja a „brojlerek életének” az 1/3 részét adja 
akkor is, ha ezt a tojáshéj relatív védelmében töltik el, és ekkor még nem tekintjük őket brojlernek.

Baromfitelepek járványvédelmi és biosecurity-feladatai, előírásai
A biosecurity-program jelentését célszerű meghatározni, miután egyre gyakrabban használt kifejezésről van szó. 
A biosecurity-terv olyan intézkedések együttese, amelyek az ember, az állat és a növényállományok életét vagy egészségét 
fenyegető biológiai veszélyek megelőzését vagy elhárítását szolgálják. Ezek az intézkedések alapvetően politikai, jogi és 
szakmai jellegűek, melyek általános irányelveket határoznak meg.

Ezeket az általános irányelveket kell kibővítenie a regionális és helyi, a specifikus kihívásokat és problémákat megelőző, 
megoldó járványügyi intézkedési tervnek.

• A telepi járványvédelem fő célkitűzései:

 megelőzni a fertőző kórokozók behurcolását;
 megakadályozni a fertőző kórokozók terjedését a fertőző gócból egy fertőzésmentes területre;
 csökkenteni a közegészségügyi kockázatot jelentő kórokozók terjedését.
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• A baromfitelep lehetséges fertőzési forrásai

Szállító járművek Naposcsibe Keltető Takarmány

Berendezés Emberek

Istálló Alom

Víz Rovarok

Vadmadarak Más baromfiállományok
és háziállatok Rágcsálók

A nemzetközileg elfogadott, és az EU-szabályozások által is megfogalmazott elvárás a biztonságos élelmiszer-előállítás 
olyan élelmiszerlánc kialakításával, amely lehetővé teszi az élelmiszereknek a „termőföldtől az asztalig” történő nyomon 
követését. Ennek érdekében fontos feltételeket kell teljesíteni:

 az állatok egészségének és jólétének megóvása;
 a beteg állatok egészségének a helyreállítása;
 a termelés gazdaságosságának folyamatos biztosítása;
 az állatokkal, és azok termékeivel érintkező emberek egészségének a védelme;
 a környezetnek és a természetnek a védelme.

A sikeres baromfitermelés kulcsa a lehetséges állategészségügyi problémák megelőzése. A sikeres baromfitermelő 
cégek biosecurity-programjának tartalmaznia kell minden intézkedést, amely megakadályozhatja a fertőző 
kórokozók behurcolását, a fogékony baromfiállományok befertőzését. Ezeknek az intézkedéseknek az elhanyagolása, 
különböző, nehezen észlelhető, de termelési eredményeket negatívan befolyásoló ragályos betegségek megjelenésével, 
folyamatosan csökkenő mennyiségű és minőségű termeléssel, és a nyereség csökkenésével, kiesésével jár együtt. 
A baromfiállományok eredeti egészségi állapotának a helyreállítása is pénzbe kerül, ezért a befektetés és megtérülés 
elemzése sarkalatos kérdés az állategészségügyi, állatjóléti és a biztonságos élelmiszer előállításának a stratégiájában. 
Hosszú távon, az EU támogatási politikájában is egyre jelentősebb szerephez fog jutni a telepek biosecurity-költségeinek a 
monitorozása, támogatása.

A biosecurity-programokra fordított összegek országonként eltérők; ahol ennek kiemelt fontosságot tulajdonítanak, mint 
az északi országokban (Finnország), ott egy brojlerre 3,5 eurocentet költenek, míg Angliában ennek felét, 1,9 eurocentet. 
Természetesen ez az összeg szülőpár- (tenyészbaromfi) telepeken sokkal magasabb, elérheti a 0,7-0,8 euró összeget is.

A biológiai biztonsági programoknak a kialakításakor figyelembe kell venni a baromfitelep adottságait, illetve azokat a 
termelési és üzemelési célkitűzéseket, amiket a menedzsment elvár. Természetesen mások a célkitűzések egy szülőpártelepen, 
mint egy brojlertelepen, számos szakmai kihívás és feladat eltérő, amely elősegíti a nyereséges termelést.

Fontos ismerni az adott telep „járványügyi előéletét”; voltak-e fertőző betegségek korábban, ha igen, milyen 
eredményességgel sikerült ezeket felszámolni, és milyen módszerek, eszközök segítségével? Ismerni kell az adott régió 
járványügyi történetét, helyzetét, a telep földrajzi elhelyezkedését, mert akár a vadmadárvonulások, akár az uralkodó 
széljárás miatt is változhatnak a szakmai döntések. A biosecurity-programok kidolgozása során figyelembe kell venni az 
előző, belső és külső auditok következtetéseit és előírásait, és azt is, hogyan lettek a feltárt hiányosságok kijavítva. Az adott 
egység „járványügyi előéletének” ismerete abban segít, hogy speciális, szakmai fókuszáltságú legyen az új program:

 gyakori légúti megbetegedések esetében, (pld. IB, mikoplazmózis, Avian metapneumovirózisok stb.),
 a behurcolások leginkább a felületeken megtapadt, beszáradt váladékokon keresztül történnek.
 Ezeket a telepek közötti fertőzéseket a dolgozók ingázása, a ragályfogó, szennyezett eszközök mozgatása,
 a vektorok és az uralkodó légmozgások segíthetik elő;

 a komolyabb elhullásokat okozó kórokozók terjedése elsősorban a nem megfelelő hullakezelés miatt jelentkezhet,
 mert ezek a patogén kórokozók jelentős mennyiségben a tetemekben dúsulnak fel,

 olyan kórokozókkal szemben, mint pld. a CAV, az IBD, a Reo, a Marek-féle betegség vírusai, vagy a Coliform, Clostridium,
 Enterococcus baktériumok, amennyiben egy telepen igazoltan megjelentek, csak a velük való együttélés és a folyamatos
 gyérítésük lehet a megoldás. Ez azt jelenti, hogy speciális fertőtlenítő protokollokat kell beiktatni a biosecurity- 
 programokba, és szigorúan ügyelni kell a megelőző vakcinázási programok kialakítására és elvégzésére.
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• A biosecurity program elkészítésének lépései

Egyértelmű
biosecurity

protokoll

A veszélyforrások
felmérése saját szakember,

vagy szakértő által

A teljes biosecurity
helyzet és gyakorlat

felmérése

Intézkedési terv előkészítése
a hibák kiküszöbölésére,

határidőkkel

A veszélyforrások felmérésével
az intézkedések prioritásának

a meghatározása

Nagyon fontos feltérképezni és rögzíteni minden baromfitelep, 
keltetőüzem esetében a minimálisan végrehajtható biosecurity-
programot, aminek adottak a feltételei. A szükséges minimum 
program megállapításához rögzíteni kell a behurcolás és a 
fertőzés lehetséges forrásait a baromfiállományon belül és a 
telepek között:

 a folyamatosan képződő keltetői hulladék és szakszerűtlen
 telepi hullakezelés miatti fertőződési veszély;

 az alom eltávolítása és tárolása;
 a rovar-, a rágcsáló- és a vadmadár-populáció közvetítő szerepe,
 a telepen dolgozók, illetve látogatók veszélye;
 a ragályfogó és közvetítő tárgyak, berendezések mozgatása;
 a telepre behajtó járművek és azok vezetőinek a közreműködése;
 az ivóvíz, a takarmány és az istálló technika terjesztő szerepe.

Az emberi tényezők minden járványügyi helyzet kialakulásában kisebb vagy nagyobb mértékben szerepet játszanak, 
ezért is kell hangsúlyozni a dolgozók oktatásának fontosságát. Meg kell határozni az oktatási menetrendet, témaköröket, 
valamint az oktatásért felelős szakembereket. Az elsajátított ismereteket időszakosan frissíteni kell, illetve a megszerzett 
tudás alkalmazását ellenőrizni kell a gyakorlatban is. A dolgozók oktatása komoly kihívásokkal jár, mert a felnőttoktatás 
sokkal nehezebb, mint a hagyományos tanítás. A folyamat sok esetben elakadhat a felnőttkori rugalmatlanság miatt. Az 
adódó problémák felismerésében, meghatározásában, a megoldási lehetőségek kiválasztásában és végrehajtásában gondok 
lehetnek, amennyiben az oktatást nem kezelik megfelelő módon.

Takarmányhigiénia, és a takarmánykeverők járványvédelme
Felgyorsult világunk egyik fontos jellemzője a virtuális kapcsolattartáson ala-
puló kereskedelem, így a különböző takarmány-alapanyagok vagy -kiegészítők 
beszerzése könnyűvé vált a világ bármely pontjáról. Ez az új típusú kereskede-
lem egyben magában hordozza a legkülönbözőbb kórokozók behurcolá-
sának veszélyét is. Egzotikus betegségek, járványkitörések fordulhatnak elő 
szokatlan földrajzi helyeken, és „őshonos, megszokott” kórokozók tűnhetnek el 
ezeknek a világkereskedelmi folyamatoknak köszönhetően, mert agresszívebb, 
azonos életteret igénylő opportunista fajok szorítják ki őket. Tudjuk, hogy bio-
lógiai vákuum nem létezik, a kiüresedett, felszabadult életteret azonnal elfog-
lalják az életképesebb fajok.  Ugyanilyen szelektív hatással bírnak a különböző 
kórokozókra a folyamatos „növénynemesítések”, és természetesen az ezzel pár-
huzamosan fejlődő növényvédelem. Mindkét területen a fejlesztések elsődleges célja a növekvő profit elérése. Ugyanakkor 
ezek a fejlesztések, az általuk generált biológiai kihívásokhoz leggyorsabban alkalmazkodó kórokozókat „segítik” élettérhez.

Az EU takarmányhigiéniával kapcsolatos rendelkezéseit az EU Feed Hygiene Legislation (EC Regulation No. 183/2005) foglalja 
össze. Magyarországon is a takarmányipari létesítmények engedélyeztetését vagy nyilvántartásba vételét ez a rendelet 
szabályozza, mely az előállítás, forgalmazás és felhasználás valamennyi fázisában meghatározza az egyes létesítményekre 
vonatkozó takarmánybiztonsági és higiéniai minimumkövetelményeket. A FEFAC, az Európai Takarmánygyártók 
Szövetsége is kiadott irányelveket (Recommendations for the development of a biosecurity plan in the EU compound 
feed industry, June, 2019), amely a biosecurity-javaslatok csomagja, fókuszálva az alapanyagok és takarmánykiegészítők 
beszerzésének feltételeire, a szállításra, a gyártási folyamatokra, majd a legvégén a késztakarmány kiszállítására.  Ugyanakkor 
javaslatokat fogalmaz meg a dolgozók és a látogatók egységen belüli, elkülönített mozgására is.

A FEFAC-javaslatok általános jellegűek, ezért ezeket mindig ki kell egészíteni a régiós járványügyi helyzetnek 
megfelelő intézkedésekkel. Pandémiás vagy zoonózisveszély esetén, a regionális útmutatásokat szigorúbb, nemzeti 
szintű rendelkezések váltják fel.

A specifikus, a cégre és létesítményeire vonatkozó intézkedéseket mindig a helyi, területi fertőzési „nyomás” ismeretében 
kell meghatározni, a cég szakembereinek a bevonásával. Az idézett dokumentumok jelentős segítséget nyújtanak a helyi 
rendelkezések kidolgozásához.
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• A FEFAC-dokumentum 3 fontos célkitűzést teljesít:

 olyan alap a biosecurity-csomag kidolgozásában, amely tartalmazza a szükséges általános megelőzési intézkedéseket
 a patogén kórokozóktól mentes takarmányok előállításához;

 a takarmányon keresztül behurcolható, illetve terjeszthető kórokozók elleni specifikus intézkedésekre is rávilágít;
 a takarmánygyártásban és a szállításban rejlő fertőzési lehetőségekre is felhívja a figyelmet.

• Az EU-jogszabályok és a hazai nemzeti szabályozás előírásai szerint:

 az állatok etetésére csak olyan takarmányt szabad felhasználni, amely nem veszélyezteti az állat,
 és közvetve az emberi egészséget;

 az állatokra, és közvetve az emberekre nézve kórokozókkal fertőzött takarmányt tilos etetni;
 a takarmány-alapanyagok termelése, a takarmányt gyártó, tároló és forgalmazó helyek üzemeltetése, valamint a takarmány

 forgalmazása során biztosítani kell, hogy a takarmány mentes maradjon az állatra, valamint az emberre veszélyes anyagoktól;
 nem biztonságos eredetű takarmány, amely veszélyeztetheti az állatok, és közvetve az emberek egészségét az állati eredetű

 élelmiszereken keresztül, nem hozható forgalomba, illetve nem használható fel élelmiszer-termelő állatok etetésére.

• A takarmánykeverő üzemek biosecurity-előírásainak elkészítésekor
 a szakembereknek figyelniük kell a következőkre:

a) minden takarmánykeverő üzemnek meg kell alkotnia a saját, specifikus biosecurity-tervét. Ezt a tervet el kell fogadni,
 alkalmazni, majd folyamatosan bővíteni és frissíteni kell. Fontos, hogy a kidolgozott és elfogadott terv korszerű tudományos
 ismeretek alapján legyen kidolgozva, és fedje le az egész termelési folyamatot, kezdve az alapanyagok, illetve kiegészítők
 beszállításától egészen a késztakarmány kiszállításáig, a végfelhasználó telepig;

b) a takarmánykeverő üzemek biológiai biztonsági tervének a kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a
 jogszabályokat, melyek rendelkeznek a fertőzésmentes takarmány előállításáról. Szabályozni kell az alapanyagok
 és a kiegészítők biztonságos és ellenőrzött felvásárlásának módját, és ismerni kell a beszerzés megkezdése előtt:

 az adott terület járványügyi helyzetét;
 az esetlegesen behurcolható patogén korokozók virulenciáját;
 azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével csökkenteni lehet a már behurcolt kórokozók kártételét;

c) a biosecurity-tervben konkrétan és részletekbe menően szabályozni kell a behurcolás megakadályozásának
 lehetőségeit, és rögzíteni kell:

 a teherszállító járművek, illetve a dolgozók, a látogatók járműveinek fertőtlenítési gyakorlatát; 
 a dolgozók, illetve a látogatók személyes higiéniai protokollját;
 a takarmánykeverő környezetének a fertőtlenítési technikáját;
 a rágcsáló-, illetve vadmadár-populáció vektorszerepének csökkentésére meghozott szabályozást;

d) a biosecurity-tervben szabályozni kell az egységen belüli, a különböző terheltségű zónák közötti
 közlekedési lehetőségeket, és külön meg kell határozni a látogatóknak kijelölt útvonalakat;

e) fontos rögzíteni a különböző terheltségű területek specifikus, csak rájuk vonatkozó biológiai biztonsági intézkedéseit is;

f ) a tervben ki kell térni az elhasznált védőruházat és védőeszközök kezelésére, illetve az újrafelhasználhatók esetében
 a tisztítás és fertőtlenítés szabályozására;

g) külön fejezetben kell rögzíteni a mintavételezések protokollját, szabályozni kell az általános mintavételezések,
 illetve részletekbe menően a különböző területekre vonatkozó speciális mintavételezési protokollokat;

h) az alapanyag-, illetve a késztermék-nyilvántartási rendszer működési elvét is rögzíteni a biosecurity-tervben.
 Az anyagmozgatás szabályozására a különböző biológiai terheltségű részegységek között, illetve a késztermék
 visszafelé mozgatásának tiltására is ki kell térni;

i) a biosecurity-tervet folyamatosan auditálni kell. Az auditálás folyamata segít abban, hogy fény derüljön az
 esetleges problémákra, a feltárt hiányosságokat záros határidővel meg kell szüntetni, és a megoldásokkal
 bővíteni kell a biosecurity-tervet;
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j) a többszörösen átvilágított és auditált biosecurity-tervet le kell bontani célterületekre, és meg kell ismertetni az ott
 dolgozókkal. Az oktatásért felelős személyeket meg kell nevezni, és az átadott tudást ellenőrizni kell;

k) a biosecurity-terv sikeres alkalmazása a menedzsment szintjén dől el. Miután a vezetőség elfogadta, és példamutatóan 
 alkalmazza a rá vonatkozó részt, akkor válik általánosan elfogadott, és a gyakorlatban is használt programmá;

l) a fentiekben részletezett javaslatok következetes betartásán, illetve betartatásán múlik a minőségi és biztonságos
 keveréktakarmány-előállítás, -tárolás, -szállítás és -felhasználás. A láncolat mindegyik eleme rendkívül fontos, és
 egyforma súlyozást igényel. Bármilyen lazítás minőségromlást okoz, veszélyeztetve közvetlenül az állatok,
 közvetve az emberek egészségét, és a környezet szennyeződését is okozhatja.

A takarmányozás, a menedzsment
és a baromfi-egészségügy kölcsönhatása

A modern baromfiipar termelése az integrált termelési lánc elemeinek az összehangjára épül, amely egyaránt kiterjed 
a termelési kapacitások összehangolására, a termelési folyamatok szigorú előírásaira és kontrolljára, az élőállat-termelés és a 
baromfi-feldolgozás közötti összehangolt működésre. Ma már alapkövetelmény a termelési lánc teljes folyamatában 
a nyomonkövethetőség, a minőségbiztosítási garanciák vállalása, amint a teljes átláthatóság is. Bár ezek alapvető 
igazságnak tűnnek, mégis gyakori reakció az iparág résztvevőinek hivatkozása arra, hogy ez minden cég belső működési 
követelményei szerint történik, és ennek részletes megosztása nem lehet elvárás, elég a megkövetelt garanciák nyújtása. 

Ma már a 4.0 technológiai és számítástechnikai forradalommal párhozamosan jelentős változások várhatók mind a 
technológiák alkalmazásában, mind a termelési lánc összehangolásában, amelyekre célszerűbb felkészülni, semmint 
lemaradni. A hálózatba kötött intelligens eszközök (IoT), a Big Data- és Blockchain- (elosztott adatbázis) alkalmazások 
meg fogják követelni az azonos idejű adatszolgáltatást (digitális ellátási lánc), a döntések „automatikus” megalapozását. 
Ugyancsak nagy léptékű változások fognak bekövetkezni a high-tech-alkalmazásokban, beleértve a robotok, a távfelügyelet 
és az „intelligens” állományellenőrző rendszerek alkalmazását. Mindezek az alkalmazások nemcsak a baromfitelepek, de a 
keltetés, feldolgozás és takarmánygyártás folyamatában is alapvető változásokat fognak hozni.

Mindezek alapján könnyen megérthető, hogy a termelési lánc különböző elemeiben, szintjein alkalmanként külön 
cégekben működő szakembereknek miért kell együttműködnie. Ma már nem képzelhető el a folyamatos üzleti és 
szakmai kapcsolat nélkül biztonságos termelés, sem a megfelelő eredmények elérése. Ez nemcsak a szakmai kommunikációt 
követeli meg, de a szükséges háttérinformációk szinte automatikus megosztását is, ami nélkül nem képzelhető el a megfelelő 
szakmai értékelés és döntés.

A baromfitelepi menedzsment, a takarmányozás és baromfi-egészségügy szakembereinek együttműködése 
tehát nemcsak szükséges, de kötelező a megfelelő termelési eredmények és az élelmiszer-biztonság miatt is. Minden 
szakember büszke a saját területének a tudására, fontosságára, de a más területek szakembereinek tisztelete, és a megfelelő 
kommunikáció nélkül nem képzelhető el korszerű és eredményes tevékenység, azaz a magányos harcosok kora lejárt, csak 
az együttműködés vezethet eredményhez.
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A takarmányozás hatása
a baromfitermékek minőségére
A baromfihús könnyen hozzáférhető fehérjét és egyéb tápanyagokat biztosít az emberi szervezet megfelelő 
működéséhez. A fogyasztók növekvő igényét a magas minőségű fehérjeforrásokra a baromfiipar gyors növekedésű brojlerek 
tenyésztésével biztosítja, amelyek 6 hetes korukra képesek 2,8 kg élőtömeg elérésére. A viszonylag alacsony termelési költség 
és értékesítési ár a többi húsféléhez képest folyamatosan növeli a baromfihús fogyasztását, amelyet támogat közismerten 
jó táplálóanyag-minősége, magas fehérjeminősége, emészthetősége, alacsony telített zsírsavtartalma, ami miatt 
minden korosztály számára ajánlott a fogyasztása.

A baromfihús minőségének technológiai paraméterei különféle tényezőkhöz kapcsolódnak, mint a genetika, az 
ivar, a tartástechnológiai körülmények, a takarmányozás módja, az etetett takarmányok összetétele, de befolyásolja 
a vágóüzembe történő szállítás módja, a vágás előtti stressz, és persze elsősorban a baromfitermelési menedzsment 
színvonala. Természetesen az etetett takarmányok táplálóanyagai alapvetően határozzák meg a baromfitest 
összetételét, a húsminőséget, így a takarmányozás felelőssége a baromfitermékek előállításában kiemelt szerepű. 
A baromfihús összetételét az etetett takarmányok beltartalmi értékei, azok módosítása (olajok, vitaminok, mikroelemek, 
aminosavak, egyéb takarmánykiegészítők), vagy funkcionális összetevőkkel (n-3 PUFA, karnozin, szelén, E-vitamin-dúsítás) 
történő kiegészítése alapvetően befolyásolja. A baromfihús ezekkel az emberi egészségre kedvező kiegészítésekkel lehet 
hozzáadott értéket képviselő élelmiszer.

A fogyasztók számára a hús megjelenése, minőségi paraméterei fontosak, mint a szín, a pH-érték, a cseppveszteség, a 
főzési veszteség és a víztartási képesség (WHC), amelyeknek közvetlen hatása van a hús megjelenésére. A fogyasztók a hús 
színét és frissességét kötik össze egymással. A hús színét vizuálisan (nyilván szubjektívebb) vagy műszerrel (koloriméter) lehet 
meghatározni. A hús színének instrumentális meghatározása hatékonyabb, a pigment mennyiségének meghatározására 
a reflexió vagy extrahálás módszereit használják. Fontos, hogy a vágóüzemben olyan eszközök, minősítés legyen, amely 
gyorsan szolgáltatja a húsminőségi adatokat. A baromfi-feldolgozás folyamatos technológiai fejlesztése, a továbbfeldolgozás 
eszköztára lehetőséget ad hozzáadott értékű, speciális termékek előállítására, amelyek megteremtését takarmányozási 
megoldásoknak is kell támogatnia.

Hasonló módon az étkezési tojás héjának a színe (ez eltérő preferencia lehet különböző régiókban, országokban; a tojáshéj 
színe a tojótyúk tollszínétől függő genetikai adottság, ami a tojás beltartalmi értékét nem befolyásolja), a tojássárgája 
színe a másik fontos vásárlói kritérium, amely takarmányozással, hozzáadott takarmánykiegészítőkkel befolyásolható. 
A magyar fogyasztók a Roche-skála 13-14-es sötétebb sárga színét kedvelik, míg más országokban a 11-12-es szín kedveltebb. 
A tojássárgája színe annak beltartalmi értékét, minőségét nem befolyásolja.

Mindezen tényezők miatt nemcsak a takarmányozás húsminőségre gyakorolt hatását, de az egyéb paraméterek ilyen irányú hatását 
is röviden bemutatjuk.
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A baromfitakarmányok összetétele a legfontosabb tényező a baromfitermékek minőségére.

A takarmányok fehérje-energia aránya
A takarmányok fehérje-energia arányának a zsírképződést befolyásoló hatása ismert, ennek megfelelően a 
baromfitakarmányok magasabb fehérje-, aminosav- és energiaaránya mellett meghizlalt brojlerek kevesebb zsírt 
tartalmaznak, míg ennek az aránynak a csökkenése zsírosabb csirke előállítását eredményezheti. A nagyobb mértékű 
elzsírosodás oka, hogy a csirke az alacsony fehérjetartalmú takarmányból többet fogyaszt a fehérjeigénye kielégítésére, 
amely energia túlfogyasztással jár. A magas fehérjetartalom a fehérjeszintézis energiaigénye, a felesleges aminosavak 
lebontása, a húgysavszintézis energiaszükséglete miatt csökkenti a zsírképződést. A zsír beépülését nemcsak a fehérje 
mennyisége, és annak az energiatartalomhoz viszonyított aránya, hanem az egyes aminosavak aktuális szintje is 
befolyásolja. A kéntartalmú aminosavak zsírsavszintézist csökkentő hatása szintén ismert, míg a treonin szintje nem 
befolyásolja lényegesen a hasűri zsír mennyiségét. A takarmányok lizintartalmának a növelése csökkenti az elzsírosodást, 
míg az elégtelen fehérjetartalom növeli azt. A tápok fehérjetartalmát, és ezáltal a környezet N-terhelését csökkenteni 
lehet az esszenciális aminosavszintek emelésével. A takarmányok fehérjeszintje kristályos aminosav-kiegészítéssel 
jelentősebb mértékben csökkenthető anélkül, hogy ez a csirkék teljesítményét rontaná. 

A takarmányok energiaszintjének és a baromfihús
zsírtartalmának az összefüggései
A baromfi optimális testtömeg-gyarapodása és fajlagos takarmányértékesítése a magas energiatartalmú 
takarmányok etetésével biztosítható. Az intenzív baromfitakarmányok energiaszintjének növelése zsírkiegészítéssel 
lehetséges, ez viszont növeli a baromfitest zsírtartalmát, amint a zsírkiegészítés formája, a zsírok zsírsavösszetétele is 
befolyásolja a zsír beépülését a szervezetbe. A telített zsírsavakban gazdag takarmány növeli a madarak elzsírosodását, 
mint a növényi olajok, például a napraforgóolaj (csökkentik a madarak májában a zsírsavszintézist). A baromfifeldolgozó 
üzemek többsége még nem premizálja az értékes húsrészek arányának a növelését, de a genetikai módszereken túl ez 
takarmányozással is befolyásolható. A tápok fehérjeszintjének a mérséklése a mellhús arányát csökkenti, de esszenciális 
aminosavak kiegészítésével ez elkerülhető. Az aminosav-kiegészítés a mellhús arányát növeli, mivel a maximális mellhústömeg 
„felépítésének” az aminosavigénye meghaladja a maximális testtömeg-gyarapodás, és az alacsonyabb takarmányértékesítés 
szükségletét. A lizin és a kéntartalmú aminosavak a mellhús arányát növelik, míg a treonin, a valin, valamint a nem esszenciális 
aminosavak esetében ez nem igazolt.
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A baromfihús zsírsavösszetételének a módosítása
A baromfi egyes testrészeinek zsírtartalma és zsírsavösszetétele igen eltérő; míg a bőrben ez 30% feletti (elsősorban 
trigliceridek), addig a combhúsban 2-3%, a mellhúsban 1%-nál kisebb (inkább foszfolipidek). A baromfihús tárolása során 
a testzsírban oxidációs folyamatok indulnak el, a telítetlen zsírsavak bontásos, hidroperoxid-képződése miatt, amely 
kedvezőtlenül befolyásolja a hús élvezeti értékét (illóolajok, aldehidek és ketonok képződnek). Ezekre figyelemmel kell 
lenni, hiszen az előzetesen hőkezelt termékek, a növényi eredetű olajok széleskörű használata (többszörösen telítetlen 
zsírsavakban gazdagok), a húsok n-3-PUFA-tartalmának a növelése a baromfihúsok eltarthatóságát csökkenti. Az E-vitamin 
közismert biológiai antioxidánsként (alfa-tokoferolacetát) használt takarmánykiegészítő. A magasabb E-vitamin-tartalmú 
baromfihúsok jobb állagúak, ízűek, és színük is stabilabb. A baromfitermékek oxidatív stabilitását egyéb takarmányok, 
takarmánykiegészítők is javítják, mint a zab vagy karnozin (természetes dipeptid), gátolva a zsírok oxidációjának katalitikus 
folyamatait. A karnozin hatékonysága azonos az E-vitaminéval, sőt hatásuk additív.

A baromfihús „dúsítása” funkcionális összetevőkkel

Többszörösen telítetlen zsírsavak (n-3 PUFA),
és ezek szintjének növelése a baromfihúsban
Az élelmiszertudomány fejlődésével különböző, az emberi szervezet számára kedvező hatású, a megbetegedéseket 
csökkentő funkcionális élelmiszer-összetevőt azonosítottak, amelyeket az egészséget befolyásoló, biológiai aktivitással 
rendelkező anyagokként tartunk számon. A funkcionális élelmiszer koncepciója már elég régen ismert, amely fontos és 
hasznos élelmiszer-összetevők jelenlétét, „dúsítását” helyezi előtérbe, amellyel a baromfihús és a tojás zsírsavösszetételének 
a módosítása lehetséges takarmányozással. Ez elsősorban többszörösen telítetlen zsírsavtartalmú takarmány-
alapanyagokkal valósítható meg, mint a halliszt, vagy még inkább növényi olajokkal, full-fat magvak felhasználásával. 
Ezek a termelési eredményeket nem, de a hús és tojás omega-3 összetételét jelentősen megváltoztatják; erre a célra a repce- 
és lenolaj különösen alkalmasak. 

A fogyasztók a kedvező hatású funkcionálisélelmiszer-összetevők közül az n-3 PUFA, a szelén, az E-vitamin, a lutein és a 
karnozin iránt mutatnak érdeklődést. 

A baromfihús n-3 PUFA összetétele a takarmányok zsírsavtartalmának növelésével emelhető, amely kedvezően hat 
a szív- és érrendszerre, a bőr egészségére, immunerősítő és memóriaserkentő. A növényi olajok (alfa-linolénsav) és halolajok 
(eikozapanténsav – EPA és dokozahexaénsav – DHA, amelyet tengeri algák állítanak elő) az omega-3 zsírsavak közismert forrásai. 
A növényi olajok (napraforgó, szója) jelentős mennyiségben tartalmaznak omega-6 zsírsavakat, amelyből a linolsav a legfontosabb.

A baromfihús karnozinszintjének növelése
A béta-alanin és a hisztidin együtt alkotják a karnozin-dipeptidet, amely az emberi szervezet ereje, munkabíró 
képessége, és a fáradékonysággal szembeni ellenállása szempontjából igen jelentős. Dipeptidek csak az állati eredetű 
fehérjékben találhatók, legnagyobb mennyiségben pedig a szárnyasok tartalmazzák.

A baromfihús szelénszintjének növelése
Az állati eredetű élelmiszerek szelénszintje elsősorban az etetett takarmányok szeléntartalmától függ. A termesztett 
takarmánynövények szeléntartalma általában alacsony, így az állati termékekben is csak kevés szelén található. A lakosság napi 
szelénfelvétele alacsonyabb a kívánatosnál, amin a takarmányok szelénnel történő kiegészítése segít (szelenometioninnal). 
A szelénhiánnyal számos megbetegedést hoznak összefüggésbe, mint az öregedés, szív- és érrendszeri betegségek, 
ízületi bántalmak, agyvérzés, szemlencse homálya vagy egyes daganatok. A többlet-szelénellátás kedvező az immunrendszer 
működésére, csökkenti a daganatos kockázatot, illetve a depresszió súlyosságát is. 

A baromfihús és tojás szeléntartalma takarmányozással jelentősen megnövelhető, különösen szerves szelénkészítményekkel. 
A takarmányok összes szeléntartalma nem haladhatja meg a 0,5mg/kg mennyiséget.
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A takarmányok fertőző kórokozókkal való szennyezettsége
A takarmányok szennyeződése fertőző kórokozókkal, mint Salmonella, E. coli, Listeria, Yersinia, Staphylococcus 
aureus, Clostridium perfringens vagy botulinum és a Campylobacter jejuni komoly baromfiegészségügyi és élelmiszer- 
biztonsági, humánegészségügyi kockázattal jár, amelyen túl közgazdasági következményei is súlyosak. A baromfiállományok 
szalmonella-mentesítési programja megköveteli a takarmányok szalmonellamentességének garantálását, és az emésztő- 
traktusban a szalmonella megtelepedési lehetőségének a csökkentését, „kiszorítását”. 

Genetikailag módosított takarmány-alapanyagok felhasználása
Genetikailag módosított növények (GMO) termelése az elmúlt évtizedben széles körben elterjedt annak ellenére, hogy sok 
ország ezt fékezi vagy tiltja, így nálunk is erőteljes korlátozás van érvényben. A hazai felhasználású takarmány-alapanyagok 
közül elsősorban a szója és a kukorica szokott GMO-érintett lenni, mivel a Braziliából és az USA-ból származó import szója 
meghatározó hányada genetikailag módosított. Ezzel szemben az exportpiacokra termelő magyar baromfiipar cégei a 
vevői elvárásokat követve megkövetelik a beszállított takarmányok (alapanyagok) GMO-mentességét. Annak ellenére 
érvényesül ez az elvárás, hogy az Európai Unióban a termékeken történő feltüntetés mellett engedélyezett a genetikailag 
módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználása, szabályozott keretek közötti termesztése is. Bár a GMO-növények 
felhasználásáról továbbra is megoszlanak a szakmai vélemények, hogy az állat sejtjeibe (a fogyasztóba) bejuthatnak-e ezek, a 
minimális kockázat elkerülésére Magyarországon nem engedélyezett ezek (szója, kukorica, dohány) felhasználása.

A GMO-gének bélbaktériumokba juttatása, és ezen baktériumok tulajdonságainak módosítása a takarmányiparban 
széles körben használt enzimek és egyéb takarmánykiegészítők előállítására komplex problémakör. Ezek szabályozása 
folyamatosan napirenden van, különösen, hogy a mezőgazdaság és élelmiszeripar technológiai forradalma átalakíthatja az 
állati fehérje előállítását, akár az „állatok mellőzésével” is.

A genetika és ivar hatása a baromfihús minőségére
A baromfi genotípusa alapvetően nem befolyásolja a hús állagát és színét, de egyes genotípusok és ivarok között tapasztalható 
eltérés a hús pH-értékében, a hús szerkezetében, amit a hizlalási idő hossza is befolyásol (idősebb baromfi húsa magasabb pH-
értékű). A takarmányozás, a felhasznált alapanyagok inkább jelentőséggel bírnak a húsminőség szempontjából. 

A tartástechnológia és a hizlalási idő hatása a baromfihús minőségére
A hizlalási technológia befolyásolja a baromfihús mi-
nőségét és a testrészek arányát (mell és comb). 
A félintenzív tartástechnológia mellett az izomszövet-
arány magasabb (kb. 1,2-1,5%), míg intenzív tartás mel-
lett a csontok és a bőr aránya magasabb (0,8%, 0,65%). 
A lassú testtömeg-növekedés (organikus, szabadtartás) 
mellett a baromfihús minősége kedvezőbb.

A szállítás és a vágás előtti állatkezelés hatása a baromfihús minőségére
Ha a baromfit a vágóüzemi feldolgozást megelőzően hosszú ideig éri stressz (hosszú távolságra való szállítás, a takarmány 
túl korai megvonása, túlzsúfolt szállítóketrecek, túl magas vagy alacsony istálló, illetve szállítási hőmérséklet) kimerülnek, és 
az izomzatukban tárolt glikogén tejsavvá alakul, amely a vágást követően az izmok hirtelen pH-csökkenését idézi elő 
annak ellenére, hogy a baromfitest még meleg. Ez a fehérjék denaturálódásához vezet, amelynek további hatása, hogy 
a hús vízmegkötő képessége csökken. Az alacsonyabb pH-érték a mioglobinnak (rózsaszín) és az oxihemoglobinnak (vörös 
színű) metamioglobinná történő oxidációjához (barna hússzín) vezet. A hosszabb stressz a szervezet glikogéntartalékjainak 
a csökkenését idézi elő, amely a magasabb pH-szint mellett a hús DFD-elváltozását idézi elő (Dark, Firm and Dry – sötétvörös 
színű, merev és száraz), amely mellett a fehérje denaturálódása és a cseppveszteség kisebb mértékű.

Technológiai paraméterek hatása a baromfihús minőségére
Miután a fogyasztók számára a baromfihús megjelenése és szaga – mint a húsminőség láthatóan meghatározó elemei 
– alapvetően határozzák meg a vásárlói preferenciákat, ezért kiemelten fontos a „normális” friss hússzín és szag elérése. 
A fogyasztók a sápadt, puha, beszűrődött baromfihúst (PSE) nem kedvelik.
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Zárszó
Bízunk benne, hogy ezzel a kiadványunkkal hozzá tudunk járulni partnereink, kollégáink szakmai ismereteinek a 
bővítéséhez, az eddig ismert szakmai szempontok kiegészítéséhez, és a takarmányozás, baromfimenedzsment 
napi teendőinek pontosabb, hatékonyabb végzéséhez. A premix- és keveréktakarmány-gyártó cégek, amilyen az UBM-
cégcsoport is, szakmai és üzleti felelőssége a legújabb ismeretek megosztása, továbbadása és alkalmazása takarmányozási 
tevékenységében, ezzel is biztosítva a baromfitermelés hatékonyságát mind elért termelési paramétereiben, mind pedig 
közgazdasági eredményeiben.

Amint ez az olvasó számára – reményeink szerint – a kiadvány végére egyértelműen ki is derült, célunk elsősorban a 
baromfiágazat és takarmányipar nemzetközi és hazai helyzetének, trendjeinek az áttekintése volt a takarmányozás 
és a menedzsment általános ismereteinek összefoglalása mellett. A baromfi-takarmányozás alapjai, a baromfifajták 
általános takarmányozási ajánlásai, a baromfitermelés eredményességét meghatározó tényezők áttekintése segíthet ezek 
alaposabb megértésében, ha szükséges, igazításában.

Szándékunkban áll további kiadványainkkal alátámasztani ezen témakörök fontosságát, jobban „belemenve” a 
szakmai részletekbe, akár a baromfitermelés meghatározó alapelemeibe; a naposbaromfi-minőségbe, a baromfifajok, 
fajták gyakorlati takarmányozásába, a minőségi takarmánygyártás feltételeibe, a baromfitelepi technológia szerepébe, 
vagy a járványvédelem, higiénia, biosecurity és állategészségügy kiemelt fontosságú szerepébe, illetve a baromfitelepi 
menedzsment szerepébe. Végül szeretnénk megosztani Önökkel az UBM takarmányozási gyakorlatának rendező elveit, az 
általunk alkalmazott szakmai megfontolásokat is, bízva abban, hogy ezek a szakmai törekvéseink találkoznak partnereink 
elvárásaival.

Pilisvörösvár, 2020. november

A szerkesztőbizottság nevében:

Dr. Zoltán Péter
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