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1. fejezet - Takarmány- és vízfelvétel 

A takarmányfelvétel a baromfifajok takarmányozásában nem csupán gazdaságossági szempontból fontos, 

hanem azért is, mert a tápok összetételének változása jelentősen befolyásolhatja a madarak takarmányfelvételét. 

A tápok táplálóanyag-tartalmának beállítása úgyszintén konstans takarmány-felvételi szinteket feltételez. 

Amennyiben két egyed takarmányfelvétele valamilyen okból kifolyólag különbözik, számukra különböző 

beltartalmú tápok gyártása lenne indokolt. Mindezek alapján a madárfajok takarmányfelvételét befolyásoló 

tényezők vizsgálata egyre több kutatás tárgyát képezi. 

1. Takarmányfelvétel 

A madarak étvágyát több tényező befolyásolja. Számos perifériás ingerület hatására a hipotalamusz idegi 

impulzusokon keresztül befolyásolja az emésztésben közvetve vagy közvetlenül részt vevő szervek 

(zúzógyomor, máj, hasnyálmirigy, belek) működését. Az étvágy kialakulásáért felelős ingerületek egy része 

közvetlenül a takarmánnyal összefüggésben jut az agykéregbe (szín, forma, íz); míg más ingerületek a 

takarmány emésztése során az emésztőtraktusból származnak (íz érzékelő, ozmotikus és mechanikai nyomást 

érzékelő receptorok, metabolitok). Ezek az ingerületek eljutnak a hipotalamuszba. 

A madarak takarmányfelvételét nagyban befolyásolja a takarmány formátuma, a magvak alakja. Ezzel 

magyarázható, hogy amennyiben hozzászoktak egyfajta takarmány fogyasztásához, az új formátumra való 

áttéréshez bizonyos adaptációs időre van szükségük. A pelletált takarmányt fogyasztó állománynak például 

néhány napos szoktatási időre van szüksége, amíg dercés tápból hasonló mennyiségű takarmány felvételére lesz 

képes. Másrészről a madarak az emlősökhöz képest kevésbé hatékonyan érzékelik az ízeket. Az irodalmi adatok 

alapján ugyanakkor a szagok alapján a madarak is képesek különbséget tenni a takarmányok között. Részben 

ezzel magyarázható a takarmányfogyasztás kisebb mértékű csökkenése bizonyos antinutritív anyagok hatására. 

A szín nem befolyásolja jelentősen a madarak takarmányfelvételét. 

Az emésztőtraktusban elsőként generálódó ingerületek a szájüreg ízérzékelő receptoraitól indulnak. Mivel a 

madarak gyengén érzékelik az ízeket, a takarmányok cukor- vagy egyéb aromaanyag-tartalma, illetve a keserű 

ízű takarmánykomponensek kevésbé befolyásolják a takarmányfelvételt. A repcedarában található keserű 

ízanyagok például bizonyítottan kisebb mértékben csökkentik a madarak takarmányfelvételét a sertéshez, a 

szarvasmarhához vagy a rágcsálókhoz képest. 

A begyben szintén találhatók, elsősorban fizikai ingereket, a begyben kialakuló nyomást érzékelő receptorok. A 

begy teltsége esetén ezek a receptorok a teltségi érzés kialakulásáért felelős üzenetet továbbítják az agyba. A 

begynek ez a funkciója leginkább a nagy rosttartalmú takarmányt fogyasztó madarak esetében fontos, de szerepe 

van abban is, hogy bizonyos madárfajok és hasznosítási típusok táp formátumának (dercés, pelletált) 

függvényében eltérő mennyiséget képesek elfogyasztani. 

A fizikai ingerületek mellett a különböző metabolitok koncentrációjának változása szintén hatással van a 

takarmányfogyasztásra. A legismertebb a vér glükóz szintjének befolyásoló hatása. Hiperglikémiás állapotban a 

jóllakottsági központ aktiválódik, míg a vércukor szint csökkenése takarmányfelvételt indukál. A vér szabad 

aminosav és szabad zsírsavtartalma úgyszintén takarmányfelvételt befolyásoló tényező, de hatásuk lényegesen 

kisebb, mint a glükózé. Néhány aminosav, például a triptofán hiánya azonban csökkenti az étvágyat és azáltal a 

takarmányfelvételt. Hasonló hatással van néhány aminosav, például a leucin túlsúlya. 

2. A takarmányfogyasztás gyakorisága 

A háziasított madarak a nap teljes hosszában folyamatosan esznek, amíg a fényviszonyok megfelelőek. 

Szürkületi körülmények között a takarmányfogyasztás csökken. A világos szakasz kezdetén és végén 

ugyanakkor megfigyelhető a takarmányfelvétel kisebb növekedése. Folyamatos megvilágítás esetén a madarak 

takarmányfelvétele is folyamatosnak tekinthető. 

Tojótyúkoknál a nap végén megnövekszik a takarmányfogyasztás. Ez részben az éjszaka képződő tojáshéj 

kalciumigényének fedezésével áll összefüggésben. Ebből a szempontból fontos, hogy lehetőleg elkülönített 

kalcium forrás álljon a tyúkok rendelkezésére a sötét szakaszt megelőzően. 
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A különböző takarmánykorlátozást alkalmazó technológiák esetében a madarak képesek hozzászokni ahhoz, 

hogy relatíve rövid idő alatt nagy mennyiségű tápot fogyasszanak el. Emiatt csupán a takarmányozás idejének 

korlátozása nem minden esetben jelent hatékony megoldást. 

3. Az étvágyat befolyásoló tényezők 

A madarak étvágyát nagymértékben befolyásolja az energiaellátottságuk. Az energia minden bizonnyal a vér 

cukorszintjének változásán keresztül fejti ki hatását. Az energiaháztartás szabályozásában a madár esetében is 

szerepet játszik a vér szabad zsírsavtartalma és a májban, a zsírszövetben képződő leptin. Az energiaháztartást 

befolyásoló valamennyi tényező ezért közvetve hatással van a madarak étvágyára is. A madarak képesek 

takarmányfelvételüket az energiaszükségletük fedezéséhez igazítani. Alacsony energiatartalmú tápból többet, 

magas energiatartalmúból kevesebbet fogyasztanak. 

A különböző hasznosítási típusú állatok esetében azonban ez a mechanizmus nem minden esetben működik. A 

tojótyúkok precízen képesek takarmányfogyasztásukat a táp energiatartalmához igazítani. A brojler szülőpárok 

erre már kevésbé képesek. 

A takarmányfelvételt a táp energiaszintje mellett természetesen számos egyéb tényező is befolyásolja és a 

madarak ilyen irányú kompenzációs képessége limitált. A nagy rosttartalmú takarmányokból az emésztőtraktus 

korlátozott befogadóképessége miatt a madarak nem képesek többet fogyasztani. Ezt ki lehet használni az 

elhízásra hajlamos tenyészállomány takarmányozásakor, mivel a jóllakottsági érzés a kisebb táplálóanyag-

tartalmú tápok etetésekor is kialakul. 

A táp formátuma úgyszintén befolyásoló tényező. A pelletált formátumú tápok esetén a madarak jobban képesek 

a táp energiatartalmához igazítani takarmányfelvételüket. 

A takarmány fehérjetartalmának kisebb a takarmányfogyasztást befolyásoló szerepe. Ebből a szempontból 

különbséget érdemes tenni a termelő és a kifejlett, csupán létfenntartási szükséglettel rendelkező állományok 

között. A táp fehérjeszintje lényegesen befolyásolja az állatok termelését, megváltoztatva az energiaszükségletet 

és ezen keresztül a takarmányfelvételt. A csupán létfenntartó szükséglettel rendelkező madarak esetében a 

takarmány fehérjetartalma nem befolyásolja érdemben a takarmányfogyasztást, sőt a magas fehérjetartalmú 

tápok depresszív hatásúak lehetnek a vér megemelkedett húgysav koncentrációja miatt. A nagyon alacsony, 

illetve a nagyon magas fehérjetartalmú tápok közül a madarak inkább az előbbit preferálják. A fehérje többleten 

túl, bizonyos aminosavak túlsúlya (leucin) vagy hiánya (triptofán) úgyszintén okozhat étvágytalanságot. 

Termelő állományokban, például brojlerekben a többlet fehérje kis mértékben szintén csökkenti a 

takarmányfogyasztást. 

Az ásványi anyagok, például a nátrium, a klór és a kalcium hiánya vagy többlete egyaránt hatással vannak az 

állatok étvágyára. A mikroelemek és vitaminok csupán tartós hiányuk esetén befolyásolják a madarak étvágyát 

és takarmányfogyasztását. Vitaminhiányos tápokból a fiatal madarak általában kisebb mennyiséget 

fogyasztanak. 

A táp formátuma és a komponensek részecske mérete úgyszintén befolyásoló tényező, ahogyan az előzőekben 

erre már történt utalás. Fiatal csirkéknél általában csökken a takarmányfelvétel, ha túl finomra darált 

komponensekből készített dercés tápot etetünk. Amennyiben az átlagos részecskeméret 800 mikronnál kisebb ez 

a hatás egyértelmű. A takarmányfogyasztás visszaesése arányos a részecskeméret csökkenésével. Irodalmi 

adatok alapján 100 mikronos részecskeméret csökkenés átlagosan 4%-kal veti vissza a takarmányfelvételt. A 

tápok lisztszerűen finom frakcióját a madarak nem szívesen fogyasztják. E tekintetben nagy a fajok közti eltérés. 

A kacsák takarmányfelvételét például sokkal jobban befolyásolja a táp formátuma, mint a tyúk fajét. 

A takarmányozással kapcsolatos tényezőkön kívül a táplálékfelvételt befolyásolja még az állat egészségügyi 

állapota, a mikroklíma és az állományon belüli szociális stressz is. 

4. A vízfogyasztás szabályozása 

A vízfogyasztás és a takarmányfelvétel között szoros a kapcsolat. Az ivóvíz hiány lecsökkenti a 

takarmányfelvételt. A takarmánykorlátozás ezzel szemben pár napos szoktatást követően megnöveli az 

ivóvízfogyasztást, és nagy valószínűséggel kedvezőtlenül befolyásolja az alomminőséget. Emiatt takarmány 

korlátozás esetén célszerű az ivóvíz mennyiségét is szabályozni. 
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A vízfogyasztást és a vizeletürítést a hipotalamuszban található ozmoreceptorok kontrollálják. A receptorok 

endogén opioidok szekréciójának indukálásán keresztül csökkentik, az opioid antagonista naloxon szekrécióján 

keresztül pedig stimulálják a vízfelvételt. 

A madarak fiziológiai sajátsága, hogy a vizelet víztartalma részben még képes felszívódni, visszajutva a 

kloákából a vastagbélbe. 

A táplálóanyagok közül a táp magas nátrium vagy kálium koncentrációja növeli a vízfogyasztást. A táp 

nátriumtartalmának 0,14%-ról 0,25%-ra történő növekedése átlagosan 10%-kal növeli a madarak vízfelvételét. 

A tápok ásványi anyag tartalma ezáltal befolyásolja az alomminőséget is. A takarmány fehérjeszintje úgyszintén 

befolyásoló tényező. Nagyobb fehérjetartalmú tápok etetésekor megnő a vízfelvétel, ami a megnövekedett 

húgysav vesén keresztül történő kiválasztásával magyarázható. A táp fehérjetartalmának 1%-os emelése, 

átlagosan 3%-os vízfogyasztás növekedéssel jár együtt. 

A környezeti hőmérséklet változása, a testhőmérséklet szinten tartása és a fokozott párologtatás igénye miatt 

jelentősen befolyásolja a madarak vízfogyasztását. A gyakorlatban a nyári időszakban mért vízfogyasztási 

adatok általában 10-15%-kal magasabbak az év más szakaszaira jellemző értékekhez képest. Hőstresszes 

időszakokban, amikor az istálló hőmérséklete meghaladja a termoneutrális zónát a vízfogyasztás 

exponenciálisan növekszik. 
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2. fejezet - A baromfi 
emésztésfiziológiája 

A baromfival etetett takarmányok általában változatos eredetűek. Az emésztés során több egymást követő 

fizikai és kémiai folyamat révén táplálóanyagoknak nevezett egyszerű alkotókra bomlanak (ionok, egyszerű 

molekulák), amelyek aztán felszívódnak. 

A legfontosabb mechanikai, kémiai és enzimatikus folyamatok az emésztőkészülékben zajlanak. A 

táplálóanyagok felszívódása elsősorban a vékonybélben történik. Hatékony felszívódás esetén a táplálóanyagok 

a bélcső üregéből a portális vérkeringésbe jutnak, ami a májba szállítja őket, majd ezt követően a különböző 

célszövetekbe kerülnek. 

A szervezet anyagcseréje, ami a termelés fenntartását biztosítja, függ a táplálóanyag-ellátástól. Egy ismert 

összetételű, adott mennyiségű takarmány felvétele esetén az anyagcsere folyamatok számára rendelkezésre álló 

táplálóanyagok mennyisége mutatja meg az emésztési folyamatok hatékonyságát. Ezen folyamatok 

hatékonyságát meghatározza a molekulák denaturációjának mértéke, az enzimatikus hidrolízis eredménye, a 

béltartalom továbbhaladásának üteme, a bélből történő felszívódás gyorsasága és a bél mikroflórájának szerepe. 

1. Az emésztőkészülék anatómiája és szekréciós 
tevékenysége 

A madarak emésztőkészüléke, amely meglehetősen rövid, fajtól függetlenül jól alkalmazkodott a koncentrált 

takarmányok táplálóanyagokká történő alakításához. A béltartalom meglehetősen gyors, körülbelül 10 órás 

áthaladása nagyon hatékony emésztési és felszívódási folyamatokra utal. Az emlősökhöz (kérődző és nem 

kérődző fajok, húsevők) képest a madarak emésztőkészüléke a következő jellemzőkben különbözik: 

• Az ajkak helyett csőr található. 

• Két egymás után elhelyezkedő elkülönült gyomruk van. Az előgyomor vagy mirigyes gyomor a „kémiai 

gyomor”. A zúzógyomor vagy izmos gyomor a táplálék bizonyos mértékű aprítását, homogenizációját 

biztosítja. 

• Az emésztőkészülék utolsó különleges szakasza a kloáka, amely a remesevégbél és a húgy-ivari készülék 

közös kijáratának tekinthető. 

A tyúkalakúak (Galliformes) rendjébe tartozó fajok (tyúk, pulyka, gyöngytyúk, fácán, fogoly) emésztőkészüléke 

azonos felépítésű (1. ábra). A víziszárnyasoknak nincs elkülönült begyük (lúd és kacsa), de a nyelőcső egész 

hosszában tágulásra képes és jelentős tárolókapacitással rendelkezik, ami lehetővé teszi a kényszeretetést. 

Galambfélékben a begy a fiókák táplálására szolgáló ,,begytejet” termel, hiányzik az epehólyag és a vakbél 

jelentősége csekély. 

Az emésztőkészülék fejlődése nagyon korán megkezdődik. Az embrióban a kezdetleges bélcsatorna fejlődése a 

keltetés második napjától megindul. Tömege a kelés időpontjában az élőtömeg 25%-ának felel meg, amely 

arány nagyon gyorsan csökken és kevesebb, mint 5%-os értéket ér el 8 hetes brojlerekben. 

2. Száj-garatüreg 

A csőr az állkapcsokat fedő alsó és felső keratinizált kávából áll. A csőrrel megragadott takarmány részek 

jelentősebb átalakulás nélkül a száj-garatüregbe kerülnek. A felvett ivóvíz passzívan követi a fej mozgását. 

Kifejlett madarakban a nyál mucinban gazdag, elősegítve a falat felületének síkossá tételét, a nyelőcsőben való 

továbbhaladását és a száj-garatüreg folyamatos nedvesítését. A nyál összetétele kevéssé ismert. Az emlősök 

nyálához hasonlóan amilázt és nagy koncentrációban bikarbonát iont tartalmaz. A naponta termelt nyál 

mennyisége 7-30 ml között változhat a takarmányozási körülményektől függően. 

3. Nyelőcső 
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A nyelőcső a száj-garatüreg és a mirigyes gyomor között elhelyezkedő, két részből álló tágulékony csőnek 

tekinthető. Az első (felső) nyaki része szorosan összefügg az artériás érrendszerrel, míg a második (alsó) része a 

szív fölött a mellüregben található. A két rész között helyezkedik el a nyelőcső tágulataként a begy. A begyben a 

felvett takarmány tárolódhat, ezáltal befolyásolva a béltartalom áthaladási idejét. Segítségével a madár 

korlátozott takarmány-felvételi körülmények között egyszerre nagyobb mennyiségű táplálék felvételére képes 

viszonylag rövid idő alatt. 

A nyelőcső nyálkahártyáját többrétegű elszarusodó laphám borítja, kötőszövetes rétegében nagy számban 

elágazó csöves mirigyek vannak. A nyelőcső izomzatát háromféle izomrost alkotja. 

A begyben a táplálék raktározódhat, nedvesedhet és felpuhulhat. A begy falának összehúzódásai az anatómiai 

területtől függnek. A begy ürülésének üteme fontos szerepet játszik a tartalom továbbhaladásának, az emésztési 

folyamatok hatékonyságának szabályozásában. Mindez számos tényezőtől függ: 

• A begy tárolókapacitása, ami nagyobbá válik, ha a táplálék cellulózban gazdag vagy ha a madár adagokban 

fogyasztja a táplálékot. Kifejlett kakasokban a begy akár 250g nedves tartalommal is rendelkezhet. 

• A zúzógyomor teltsége. 

• A takarmány szemcsemérete és nedvességtartalma: a dercés, morzsázott és pelletált takarmányok közötti 

különbségek. 

Összefoglalásul elmondható, hogy a táplálék kevesebb ideig marad a begyben, ha zúzógyomor üres és a 

takarmány dercés formájú. 

4. Mirigyes és izmos gyomor 

A begytartalom a nyelőcsövön keresztül az orsó alakú, vastagabb falú mirigyes gyomorba (proventriculus) jut. 

Folyamatos (ad libitum) takarmányfelvétel esetén a mirigyes és az izmos gyomor tartalma döntően savas, a 

gyomornedv szekréciója egyenletes, de idegi és kémiai hatásokra fokozódhat. A sósav szekréciója, amelynek 

különösen a tojótyúkok által fogyasztott napi 7-8 g kalcium-karbonát oldhatóságának biztosításában van 

jelentősége, a pH értéket 1 és 2 értékek között tartja. A mirigyes gyomorban 5 különböző pepszinogénnek, a 

pepszin inaktív előalakjainak előfordulását írták le. A gyomortartalom (chymus) a mirigyes gyomorban 

viszonylag rövid ideig tartózkodik, ami néhány perctől egy óráig terjed, majd a szűk befűződésen keresztül az 

izmos gyomorba jut. 

Az izmos (zúzó-) gyomor kétoldalt lapított vastag falú, izmos szerv. A jobb és bal oldalának külső izomrétegét 

fehéres ínlemez borítja. Az izmos gyomor meglehetősen nagy izomerőt biztosító felépítése lehetővé teszi a 

gyomortartalom durvább részeinek aprítását, méretének csökkentését, különösen, ha a madár kisebb, a sósav 

hatására nem változó szilikátos gritdarabokat fogyasztott. 

A két gyomor működése kiegészíti egymást. A mirigyes gyomor elsősorban szekréciós tevékenységet végez, 

míg az izmos gyomor szerepe döntően mechanikai. A mirigyes gyomorban termelődő sósav működését az 

izmos gyomorban is folytatja: oldja az ásványi sókat (kalcium karbonátok és foszfátok), elektrolitokat ionizál és 

átalakítja a takarmány fehérjék harmadlagos szerkezetét. Ehhez hasonlóan a pepszin, az egyetlen gyomorban 

termelődő enzim sem tud hatékonyan működni a mirigyes gyomorban, nagyobb mértékű az izmos gyomorban 

végzett fehérjebontó tevékenysége. 

5. Vékonybél 

Kifejlett madarakban a vékonybél teljes hossza körülbelül 120 cm, ami hagyományosan három részre tagolható: 

epésbél (duodenum), éhbél (jejunum) és csípőbél (ileum). A három szakasz felépítése nem különbözik 

nagymértékben egymástól. 

Az epésbél 24 cm hosszú, jellegzetes U-alakú kacsot képez. A kacsnak az izmos gyomor mentén lehágó és 

felhágó szárai a hasnyálmirigy lebenyeit fogják körül. 

Az epe- és hasnyálmirigy-vezetékeknek az epésbélbe történő beszájadzásánál kezdődik az éhbél. Az éhbél 

körülbelül 50 cm hosszú és a hosszú bélfodron helyezkedik el. A Meckel-féle diverticulum, az embrionális 
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szikbéljárat maradványa a csípőbél kezdetének tekinthető, ami az embrió bélcsatornáját a szikhólyaggal kötötte 

össze. 

Az epésbél szekrétuma, illetve általánosan a bél szekrétuma halványsárga színű. Mucint, elektrolitokat és 

enzimeket tartalmaz. A mucin kivételével - ami a bélcsatorna teljes hosszában az izmos gyomron kívül 

szekretálódik - a többi komponens hasnyálmirigy és epe eredetű. 

A májban képződő epe két vezetéken keresztül jut az epésbélbe. Az epének nagy szerepe van a lipidek 

emulgeálásában, elősegítve a hasnyál lipáz tevékenységét. Az enzimatikus hidrolízisből származó 

monogliceridekből és zsírsavakból az epesavas sók segítségével micellák jönnek létre. Ezúton a zsíremésztés 

termékei oldhatóvá válnak a béltartalom vizes közegében. 

A micella szerkezete döntő valamennyi lipid alkotó számára, kivéve a rövid és a közepes szénláncú zsírsavakat, 

amelyek közvetlenül oldható formájúak. A micellák molekulatömege megközelítőleg 15000, átmérőjük 1,6 és 

2,0 nm közötti. A zsírsavak és a koleszterin a micella belsejében, az epesavas sók a felszínén helyezkednek el. 

Az epe szintézise és szekréciója együtt fejlődik a madár életkorával. A fiatal madarak nem képesek megfelelően 

emészteni a zsírt, különösen, ha az sok telített zsírsavat tartalmaz. A takarmány konjugált epesavakkal történő 

kiegészítése fiatal csirkék és pulykák számára ezért javítja a zsírsavak emészthetőségét, főleg a palmitinsavét és 

a sztearinsavét, és kisebb mértékben a telítetlen zsírsavakét. 

A pankreásznedv (hasnyál) jelentős fehérje-, szénhidrát- és zsír-hidrolizáló képességgel rendelkezik. A 

puffervegyületek, elsősorban a bikarbonát nagy koncentrációja miatt fontos szerepet tölt be a gyomorból ürülő 

kimusz közömbösítésében, a hasnyálmirigy enzimek aktivitásának biztosításában. 

A hasnyál enzimjei előenzim formában szekretálódnak a bél üregébe. A fehérjebontó enzimek többsége 

endopeptidáz (enzimek, melyek a peptidlánc közepén hasítják a peptidkötéseket). A tripszin tripszinogénből jön 

létre a tripszin autokatalitikus hatása révén és Ca++ ionok jelenlétében a lizin és az arginin mellett hasítja a 

peptidkötéseket. A tripszin aktiválása nyomán a kimotripszinogénből kimotripszin keletkezik. Ez szintén egy 

endopeptidáz, amely aromás aminosavak (fenilalanin, tirozin, triptofán) közötti peptidkötések hasítására képes. 

Az elasztáz esetében a peptidkötések hasítása az alifás láncú aminosavak közelében jön létre (glicin, szerin, 

alanin). 

A hasnyálban található exopeptidázok (enzimek, amelyek a peptidlánc végéről hasítanak le aminosavakat) 

kisebb mennyiségben vannak jelen az endopeptidázokhoz képest. Közéjük tartozik a karboxipeptidáz A és B 

továbbá az aminopeptidázok. 

A takarmány legfontosabb szénhidrátjának, a keményítőnek a hidrolízise az α 1-4-glikozidáz hatására megy 

végbe. Ez az enzim egy glikoprotein, amely működéséhez Ca++ ionok jelenlétét igényli. A glükóz molekulák 

közötti 1-4 kötéseket bontja és így kis molekulatömegű oligoszacharidok jönnek létre (maltóz és dextrinek). 

A zsírok emésztése az epesavas sók segítségével emulgeált formában, a lipáz és kofaktora a kolipáz, a 

foszfolipáz és számos észteráz révén megy végbe. A lipáz működésének legjelentősebb eredménye, hogy a 

triglicerideket monogliceridekre, zsírsavakra és glicerinre hidrolizálja. A kolipáz kofaktorként hidat képez a 

lipáz és a nagyon eltérő polaritással rendelkező trigliceridek között. 

A hasnyál és epe eredetű szekrétumokon túl a bélnedv a vékonybél bolyhainak bélhámsejtjei által termelt 

enzimeket is tartalmaz. Az optimális pH érték ezen enzimek számára 6 körüli. Főleg diszacharidokat bontó 

enzimek tartoznak ide, például a szacharáz és az izomaltáz, amelyek a szacharózt, a maltózt hidrolizálják. Meg 

kell említeni, hogy az emlősökkel ellentétben a madarakban hiányzik a laktáz, a nagyon alacsony szintű laktóz 

hidrolízis kizárólag bakteriális enzimtevékenység eredménye. 

6. Vastagbél 

A viszonylag hosszú páros vakbél (mindegyik ága 20 cm kifejlett madárban) közvetlenül a körülbelül 7 cm-es 

remesevégbélbe vezet. A vakbél mindkét ágának van egy szűk proximális része vékony epitheliummal és egy 

terjedelmes végső része, ahol jelentős bakteriális tevékenység zajlik. A csípőbél-vakbél-remesevégbél határán 

található szűkület határozza meg a béltartalom tovajutását a vakbélből a remesebélbe. Ellazulása a remesevégbél 

irányába továbbítja a tartalmat. Összehúzódásakor, a remesevégbél megfeszülése esetén, a béltartalom vagy a 

vakbél vagy a kloáka irányába mozdul el a bél perisztaltikus mozgásának irányától függően. 
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A vakbél feltöltődése meghatározott időszakonként történik ad libitum takarmányozási körülmények között. A 

bélszakasz kiürülése valószínűleg a vakbél két ágának alapjánál kezdődő erős izom-összehúzódás eredménye. A 

kiürülés gyakorisága (5-8 alkalommal naponta) változik a vakbél telítettségétől, a H+ ionok és az elektrolitok 

mennyiségétől függően. 

A táplálóanyagok emésztése a vastagbélben minimális. Bakteriális tevékenység kimutatható, azonban a cellulóz 

és egyéb nem-keményítő poliszacharidok hidrolízise nem jellemző. 

7. Kloáka 

A kloáka üregét két redő három részre osztja: 

• A coprodeum a remesevégbél kitágult szakaszának fogható fel, amelyben az ürülék gyűlik össze. 

• Az urodeumba nyílik a két húgyvezető, valamint hímekben kétoldalt a két ondóvezető, illetve tojókban a 

petevezető 

• A proctodeum kettős záróizommal rendelkező nyílása a külvilággal áll összeköttetésben. Alapja a Fabricius-

féle tömlőhöz kapcsolódik, ami egy az életkor előrehaladtával lassan elsorvadó, gyakran kloakális thymusnak 

nevezett, nukleoproteidekben gazdag nyirokszerv. 

Az ürülék ürítése meghatározott időszakonként a coprodeum összehúzódása révén jön létre. Mivel a kloáka az 

emésztőtraktus és a húgyutak közös része, a húgyvezetőből érkező vizelet a vakbélig visszajuthat, ahol víz és 

elektrolit felszívódás történhet. 

8. A béltartalom továbbhaladása 

A béltartalom tovahaladásának üteme számos tényezőtől függ. Mindenekelőtt az életkor szerepe meghatározó. 

A fiatal madarakban közel 1 órával rövidebb az áthaladási idő a felnőtt madarakhoz képest. Másrészről, fajon 

belül nincsenek nagy eltérések pl. termelő tojótyúkok, kakasok vagy jércék között. Fiatal csirkékkel, pulykákkal 

és barbari kacsákkal végzett összehasonlítások alapján adott életkorban a különböző fajok között sincsenek 

számottevő különbségek. A hőmérséklet sem befolyásolja lényegesen a béltartalom tovahaladását. A takarmány 

összetétele is csak kis mértékben befolyásolja a passzázst. 

A takarmányhoz kapcsolódó befolyásoló tényezők közül a pelletált formájú takarmány növeli az áthaladási időt. 

A takarmányhoz adott zsírnak 12%-os arányig nincs hatása a passzázsra. Ugyanez igaz a gyakorlatban is 

előforduló rosttartalomra (5-15%). 

9. A táplálóanyagok felszívódása 

A nyálkahártya felszívási felületének növelését egyre kisebb anatómiai struktúrák biztosítják. A haránt irányú 

nyálkahártyaredők szabad szemmel is, míg a nyálkahártyának bársonyos jelleget adó, felszívódást szolgáló 

bélbolyhok csak elektronmikroszkóppal láthatók (350-600 µm). Utolsó egységként a bélbolyhokat borító 

epithelsejteket mikroboholy szegélyezi. 

Az epithelt alkotó enterocytáknak a bél lumene felé néző csúcsi részén 1-2 µm vastagságú, ujjszerű 

nyúlványokból álló mikroboholyszegély (brush border, kefeszegély) található. A bélbolyhok között 

elhelyezkedő bélmirigyek alapjuknál az immunvédelemben szerepet játszó Paneth-sejteket is tartalmaznak. E 

mirigyek további sejtjei az emésztőkészülékhez kapcsolódó endokrin- és idegrendszer részét alkotják. 

Az emésztésből származó táplálóanyagok felszívódását a bél hengerhámjának enterocyta sejtjei biztosítják. E 

sejttípus mellett a hám felépítésében mucintermelő kehelysejtek is részt vesznek (2. ábra). 

A bélben történő felszívódás két úton történhet, sejtek közötti paracelluláris transzporttal és a sejtek csúcsi 

membránjától az alapi membrán felé történő transzcelluláris úton. A transzcelluláris transzport a táplálóanyagok 

és a sejtmembrán csúcsi részének morfológiai és funkcionális kölcsönhatását foglalja magában. Három 

különböző transzport mechanizmus különíthető el. 

9.1. Passzív diffúzió 
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A transzport a membrán pórusain keresztül jön létre energiabefektetés nélkül. Nem poláros molekulák esetén az 

anyagáramlás a koncentráció grádiens irányába történik. Elektromosan töltött ionok esetében az elektrokémiai 

grádiens irányítja a folyamatot. A transzport sebessége a koncentrációkülönbséggel arányos. A passzív 

diffúzióban membrán transzporterek nem vesznek részt. 

9.2. Aktív transzport 

Az egyszerű diffúzióhoz képest az aktív transzport a fennálló koncentráció grádienssel ellentétes irányban 

történik. Ez a folyamat kötőhelyek jelenlétét és bizonyos specifikusságot foglal magában, illetve az ATP 

molekula által biztosított energiát igényel. 

9.3. Támogatott (könnyített) diffúzió 

A passzív transzport különleges esete, amikor a koncentráció grádiens irányába megy végbe a transzport, de a 

folyamatban speciális kötő membránfehérjék is részt vesznek. A folyamat telíthető, azonban 

energiafelhasználással nem jár. 

A víz passzív módon szívódik fel, amelyet elméletileg az ozmotikus nyomás szabályoz. Emlősökben az 

emésztőcső különböző szakaszai többé-kevésbé izotóniásak. Madarakban a mért ozmotikus nyomás jóval 

nagyobb, közel kétszerese a vér ozmotikus nyomásának. Ilyen körülmények között egyszerű diffúziót 

feltételezve a víz mozgásának iránya a sejtekből a bél lumene felé irányul. Mivel a víz bizonyítottan felszívódik, 

madarakban egy speciális mechanizmus vagy aktív folyamat megléte feltételezhető. 

Az elektrolitok három különböző mechanizmus révén szívódhatnak fel: egyszerű diffúzió, kisebb molekulákkal 

történő ko-transzport és egy semleges transzportnak nevezett folyamat segítségével. 

A nátrium esetében az intracelluláris koncentráció kisebb, mint a bél lumenében. Az abszorpció az 

elektrokémiai grádiens mentén játszódik le energiabefektetés nélkül. A nátriumnak aminosavakkal és egyszerű 

szénhidrátokkal történő ko-transzportja is lehetséges. 

A semleges transzport a nátrium-klorid esetében jellemző, amikor a nátrium szerves kationokkal (kolin), vagy a 

klorid más anionokkal, például szulfáttal cserélődik ki, a fennmaradó alkotók (Na+ vagy Cl-) transzportja 

csökken. Emellett a Na+ és a Cl- együtt is szállítódik. 

A kálium transzportja alapvetően passzív. Aktív transzportja egy, a sejtek csúcsi membránjában elhelyezkedő 

kálium-ATP-áz segítségével megy végbe. 

A kalcium bélből történő felszívódása számos tényezőtől, alapvetően a takarmány összetételétől és a madár 

élettani állapotától függ. Amikor a takarmánnyal biztosított mennyiség fedezi a szükségleteket, a felszívódás 

mechanizmusa valószínűleg az elektrokémiai potenciálon alapuló egyszerű diffúzió. Kalcium hiányos ellátás 

esetén aktív transzport jellemző. 

A tojótyúk esetében az élettani állapot különösen jelentős a tojásképződés időszakában. Az éhbél felső részéből 

felszívódó kalcium aránya a megemésztett kalciumhoz képest 45-17% attól függően, hogy tojásképződés van 

vagy nincs. 

Más kationok gyakran ionos formában vagy kelátkötésben fordulnak elő. Az általános transzportfolyamat 

energiát nem igénylő egyszerű diffúzió. A vas ebből a szempontból különleges. Kelátképző anyagok 

segítségével kell oldatban tartani, oldhatósága a gyomor sósav tartalmának hatására javul. A membránon át 

történő transzportja egy energiafüggő transzporter jelenlétét feltételezi. Felszívódása után a vas ferritin 

formában raktározódik. A sejtekhez egy transzferrin nevű molekula szállítja. A véráramba való jutását a 

szervezet igényei határozzák meg. 

9.4. Monoszacharidok 

A monoszacharidok felszívódása transzcelluláris és paracelluláris utakon megy végbe. Az első forma 

általánosabb, a felszívódás 80%-a így zajlik. 

A glükóz és a galaktóz esetében a transzport sztereospecifikus mechanizmus révén történik, ami telíthető és 

kompetitív módon gátolható. A transzportrendszer hármas felépítésű, monoszacharid – transzporter – nátrium 

elemekből áll. 
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A Na+ koncentrációját a sejtplazmában alacsonyan tartja a Na+-K+-ATP-áz (Na+/K+-pumpa) működése, ami 

aktívan Na+-ot juttat ki a sejtből, miközben megengedi a K+ belépését az enetrocyta bazolaterális membránján. 

A glükózon és a galaktózon kívüli monoszacharidok felszívódása egyszerű vagy támogatott diffúzió. A fruktóz 

felszívódása nátriumtól és energiától független támogatott diffúzió. 

9.5. Aminosavak 

Az aminosavak felszívódásának aránya szerkezetüktől és polaritásuktól függ. Több aktív transzporton alapuló 

rendszert különböztetnek meg, amelyek a glükóz és a galaktóz felszívódásáért felelős rendszerekhez 

hasonlítanak. Az aminosavak és a monoszacharidok között verseny van a felszívódás során az energiaellátás 

szempontjából. 

Ezenkívül a semleges aminosavak Na+-függő mechanizmus révén szívódnak fel. Az enterocytákba való 

bejutásuk annál gyorsabb, minél hosszabb és minél kevésbé poláros az oldallánc. Ez a felszívódás jellemző az 

alanin, a valin, a szerin, a metionin, a leucin, az izoleucin, a fenilalanin, a triptofán, a treonin, a tirozin, az 

aszparagin, a hisztidin és a citrullin esetében. 

A bázikus aminosavak (lizin, hisztidin, arginin, cisztin) a semleges aminosavakénál kevésbé aktív Na+-függő 

mechanizmussal szívódnak fel. A rendszer glicint, prolint és hidroxiprolint is transzportál, de a Na+-tól kisebb 

mértékben függő módon. 

Dikarboxil aminosavak (aszparaginsav és glutaminsav) az entrocytákba történő belépés során nagyon gyorsan 

transzaminációs rekciókban vesznek részt. Áramlásuk aktív módon is végbemegy, ami részben függ a Na+-tól. 

A fehérjék 2-6 aminosavból álló oligopeptidként is felszívódnak. A transzport sebessége meghaladja még az 

őket felépítő aminosavakét is. A folyamat aktív, energiafüggő, D- vagy L-izomerekre specifikus, az enterocyták 

és a bél lumene között fennálló Na+-grádiens által befolyásolt. Az oligopeptidek abszorpcióját követően 

megtörténik hidrolízisük az enetrocytákon belül. Az aminosavak felszívódásának aránya, csakúgy, mint az 

egyszerű cukroké, a madár tápláltsági állapotával és a takarmány összetételével összefüggő számos tényezőtől 

függ. 

A takarmány összetételének változása módosíthatja az aminosavak felszívódását. Általánosságban az 

aminosavak felszívódása jelentősen csökken alacsony energiatartalmú takarmányt fogyasztó madarakban. 

Másrészről a felszívódás hatékonysága növekedik aminosavhiányos tápok etetésekor. Abban az esetben, amikor 

a takarmány kismértékben energia- és fehérjehiányos, akkor az energia hatása válik dominánssá és az aminosav 

abszorpció arányának csökkenése figyelhető meg. 

A takarmány teljes energiatartalmán túl az energiát szolgáltató összetevők minősége szintén befolyásolhatja az 

emésztésélettani folyamatokat. Azonos metabolizálható energiatartalom esetében a zsírok, a szénhidrátokkal 

összehasonlítva jobban elősegítik az aminosavak transzportját (1. táblázat). 

9.6. Lipidek 

A lipidek egyszerű diffúzióval, energiabefektetés nélkül jutnak be az enterocytákba. A sejt csúcsi membránján 

át történő passzázs a micellák segítségével jön létre: a hosszú szénláncú zsírsavak sokkal gyorsabban jutnak be a 

sejtbe, mint a rövid vagy közepes szénláncúak. 

A lipidek mono-molekuláris állapotban kerülnek be az enterocytákba és a bazolaterális részen kilomikron 

részecske formájában hagyják el a sejtet, amely részecskét madarakban portomikronnak nevezünk. Ezek az 

átalakulások egyszerre fizikaiak és kémiaiak is, magukban foglalják a reészterifikáció, az aktiváció és a nem-

lipid alkotókba (apoproteinek) történő beépülés folyamatait. 

Az intracelluláris transzport egy fehérje által valósul meg (FABP - Fatty Acid Binding Protein), amelynek 

affinitása nagyobb a telítetlen zsírsavakhoz, mint a telítettekhez, illetve a hosszú szénláncúakhoz a rövid és 

közepes láncúakhoz képest. A re-észterifikáció az endoplazmatikus retikulumban történik. 

A koleszterinnek poláris formában kell lennie ahhoz, hogy egy speciális fehérje révén felszívódjon. Az 

enterocytákon belüli re-észterifikációját a koleszterol-észteráz és a koleszterol-acil-transzferáz végzi közvetlenül 

a kilomikronba és lipoproteinekbe történő beépülés előtt. 
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A takarmány foszfolipidjeit a pankreatikus foszfolipáz hidrolizálja, majd ezt követően lizofoszfolipidként 

szívódnak fel. Az apoproteinek 80%-a a vérből származik, másik része az enterocytákban szintetizálódik. Ennek 

megfelelően különböző méretű részecskék jönnek létre, elsősorban portomikronok (az emlősök kilomikronjaival 

analóg részecskék), amelyek több mint 88% trigliceridet, 3-6% koleszterint, 6% foszfolipidet és 1,5% fehérjét 

tartalmaznak. 

Madarakban a nyirokrendszer lényegében nem fejlődött ki és a lipid részecskék a portális vérkeringéssel 

szállítódnak az átalakulás helyére, a májba. 

9.7. Vitaminok 

9.7.1. Zsírban oldódó vitaminok 

Az A-vitamin észter formában vagy provitaminja, a ß-karotin formájában jut be a tápcsatornába és a 

pankreatikus észteráz hidrolizálja. Abszorpciója passzív, amit elősegít az epesavas sók jelenléte. Az enterocytán 

belül a karotin hasításra majd észterifikálásra kerül, mielőtt a lipideket szállító lipoproteinekbe épülne be. 

A D-vitamint szállító mechanizmus az A-vitaminéhoz hasonló. Hidroxilációja az enterocytán belül történik, 

mielőtt a portális keringésbe jutna. 

Az E-vitamin észterének luminális hidrolízise megelőzi a vitamin felszívódását, amit a többi lipidszerű 

táplálóanyagéhoz hasonló transzport követ. 

A K-vitamin felszívódásának folyamata a vitamin kémiai formájától függ, A K1 vitamin energiától függő 

módon, aktívan, de a Na+-tól függetlenül transzportálódik, A K2 és K3 vitaminok ezzel ellentétben passzívan 

szívódnak fel a lipoproteinekkel és az enterocytákban nem alakulnak át. 

9.7.2. Vízben oldódó vitaminok 

A B1-vitamin transzportja specifikus rendszert és nátriumot igényel. A B6-vitamin különböző formái passzívan 

szállítódnak. A B12-vitaminra mindez nem igaz. A vitamin abszorpciója passzív, ha nagy koncentrációban van 

jelen a bélben, élettani koncentrációban ugyanakkor a vitamin egy gyomor eredetű fehérjéhez kötődik (F1 vagy 

intrinzik faktor), amely megvédi a baktériumflóra aktivitásától. 

A biotin felszívódása a glükózéhoz hasonlít, és csak akkor jön létre, ha az oldallánc karboxilcsoportja szabad, 

lehetővé téve a transzporterhez történő csatlakozást. A niacin aktívan transzportálódik, amid formában sokkal 

gyorsabban, mind acid állapotban. Ugyanez igaz a pantoténsavra, amelynek transzport rendszere mind a 

nátriumtól, mind az energiától függ. A B2-vitamint első lépésben egy, a mikroboholy szegélyben található enzim 

hidrolizál. A riboflavin molekulák aktívan szívódnak fel a Na+-tól függő módon, amit elősegítenek az epesavas 

sók. A takarmány folát-tartalma hidrolizálódik, mielőtt egy FBP (Folate Binding Protein) nevű szállító molekula 

jelenlétében aktív, specifikus telíthető úton szívódik fel. 

Pinocitózis néhány nagyméretű molekula esetében szintén előfordulhat. Ezeket körülöleli a sejthártya, majd 

lefűződve, membránburokkal körülvéve a citoplazmába jutnak vagy exocitózissal kijutnak a sejtből a 

bazolaterális sejtek felületére (pl. fiatal madárban a globulinok felszívódása). 

10. A bél mikroflóra szerepe 

A madár emésztőtraktusában az emlősökhöz hasonlóan jelentős bakteriális tevékenység folyik. Ezidáig mintegy 

200 különböző mikroba fajt és típust azonosítottak. A mikroflóra az emésztési folyamatokat pozitív és negatív 

irányban egyaránt befolyásolhatja. A mikrobák enzimatikus tevékenysége révén javulhat a táplálóanyagok 

emészthetősége és több olyan vitamint is képesek előállítani, amelyeket a madarak hasznosítani tudnak. A 

takarmány táplálóanyagai tekintetében azonban versenyhelyzetet jelentenek a gazdaállat szempontjából, mivel 

ugyanazokat az emésztőtraktusban képződő egyszerű molekulákat, cukrokat, aminosavakat, zsírsavakat 

hasznosítják, amelyek a bélcsatornából képesek felszívódni. Fermentációjuk során gyakran káros, mérgező 

anyagok is képződnek, mint amilyenek például az aminosavak dekarboxilezésekor képződő biogén aminok 

(kadaverin, hisztamin stb.) 
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A bakteriális tevékenység helye a gazdaállat és a mikrobák szempontjából lényeges. A begyben zajló bakteriális 

tevékenység termékei az emésztőtraktus későbbi szakaszaiban még fel tudnak szívódni. Ugyanez már csak 

korlátozott mértékben igaz a vakbélben és a vastagbélben zajló fermentáció termékeire. 

A nyál amiláz hatására a szénhidrátok hidrolízise már a begyben megkezdődik. Amennyiben a begyben glükóz 

is jelen van, a mikrobák jelentős mennyiségű tejsavat állítanak elő. A madarak nem termelnek laktázt, de a 

baktériumok enzimtermelése révén limitált mértékben képesek bontani a tejcukrot, amelynek eredményeképpen 

a képződő glükóz és galaktóz még fel tud szívódni. A madarak béltraktusában nincs érdemleges celluláz 

aktivitás, a vakbél rostbontó szerepe is elhanyagolható. 

A takarmányfehérje emésztetlen aminosavait a baktériumok aminokká alakítják és növelik a bélben az 

ammóniaképződést. Az ammóniából saját aminosavakat, bakteriális fehérjét szintetizálnak, ami a madár 

szempontjából már nem tud hasznosulni. A vakbélben felszabaduló ammónia egy része ugyanakkor fel tud 

szívódni és hozzájárulhat a nem esszenciális aminosavak endogén szintéziséhez. Gyenge fehérjeértékesítés 

esetén a béltraktusban nagyobb mennyiségű ammónia képződhet, amely felszívódva és feldúsulva a különböző 

szövetekben ammónia toxicitáshoz vezethet. 

Az emlősökhöz hasonlóan a mikroflóra a madarakban is átalakítja az epesavakat és hidrogénezi a telítetlen 

zsírsavakat. Ez utóbbi hatás azonban a madárfajokban nem jelentős. Az epesavak átalakítása azonban negatívan 

befolyásolja a zsírok emésztését, amely kísérleti úton is bizonyítható, ha csíramentes és normál állatok 

zsíremésztését hasonlítjuk össze. Míg a csíramentes fiatal madarak zsíremésztését egyértelműen javítja az 

addicionális epesav kiegészítés, a normál bélflórával rendelkező egyedeknél az epesav kiegészítés nem 

eredményez további javulást. 

A madarak vakbelében számos vízben oldódó vitamint szintetizálnak a mikrobák, de a folsav kivételével ezek 

nem képesek már felszívódni. A vakbélben K-vitamin is képződik, de annak nagyságrendje nem fedezi a 

madarak szükségletét. 

A bél mikrobái a kimusz pH-jának módosításán keresztül is befolyásolják az emésztési, felszívódási 

folyamatokat. A vas ionos formában például jobb hatékonysággal tud felszívódni, ha a kimusz pH-ja 

alacsonyabb. 

A madarak bélmikroflórájának összetétele ez életkor előrehaladtával változik. 

A bélmikroflóra a termelési mutatókra (testsúlyra, tojástermelésre, tojásminőségre, takarmányértékesítésre és az 

elhullás mértékére) gyakorolt hatásokon kívül jelentős mértékben befolyásolja az immunrendszer működését 

(mind a humorális, mind a celluláris immunválaszt). A kommenzalista (együtt élő) baktériumok köztudottan 

fontos szerepet játszanak a bél nyálkahártyához kapcsolódó nyirokszövet (GALT: gut-associated lymphoid 

tissue) kifejlődésében. Így az együtt élő baktériumok fontos szerepet játszanak a veleszületett és az adaptív 

immunitásban is. 

A bélmikrofóra összetétele takarmányozással, pro- és prebiotikumok alkalmazásával kedvező irányba 

változtatható. 
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3. fejezet - Energiaforgalom 

A madarak energiaszükséglete döntően két részre, a létfenntartással és a termeléssel összefüggő hányadra 

osztható. A létfenntartási szükséglet a homeosztázis fenntartásával (vércukorszint, testhőmérséklet, ozmotikus 

viszonyok stb.) és az alapvető életfolyamatok (keringés, kiválasztás, idegrendszer stb.) fenntartásának 

energiaszükségletét jelenti. A termeléssel kapcsolatos energia igény pedig a madarak esetében is az előállított 

termékben, húsban, tojásban megjelenő energiát, illetve az előállítás során képződő hőveszteséget jelenti. Az 

építő folyamatok hatékonysága soha nem 100%-os. A veszteség pedig döntően hő formájában jelentkezik. 

1. Az energiaszükséglet felosztása 

Létfenntartó szükséglet 

• alapanyagcsere 

• hőszabályozás 

• a fizikai tevékenység szükséglete 

A termékelőállítás szükséglete 

• a termék energiatartalma 

• a termék szintézisének energiaigénye 

Az említett energiaszükségleti felosztást a takarmányok bruttó energiájából kiindulva a 3. ábra tartalmazza. A 

takarmány energiaszolgáltató vegyületeinek egy része nem képes felszívódni az emésztőtraktusból és a bélsárral 

ürül. Ennek a hányadnak a figyelembevételével tudjuk számítani a takarmány emészthető energiáját. A vizelettel 

távozó energia korrekcióját követően a baromfitakarmányozásban általánosan használt metabolizálható energiát 

tudjuk számítani. Madarakban a bélsár és vizelet energiájának együttes ürítése miatt nehézkes az emészthető 

energia mérése és bizonyos táplálóanyagok, például a fehérjék emészthetőségének meghatározása. Emiatt 

gyakorlatilag világszerte metabolizálható energiában fejezzük ki a madarak energia szükségletét és a 

takarmányok energiatartalmát. 

Az ábrán látható, hogy a létfenntartással és a termékképzéssel összefüggő hőveszteségek figyelembevételét 

követően juthatunk el a létfenntartás és a termelés nettó energiájáig. 

2. Alapanyagcsere 

Az alapanyagcsere energiaszükséglete alatt a takarmányt nem fogyasztó, hősemleges (termoneutrális) 

környezetben lévő madár hőtermelését értjük. A létfenntartás különböző összetevőit nem külön-külön vesszük 

figyelembe, hanem az alapanyagcserével jellemezzük. 

Rubner vizsgálatai alapján az állatok alapanyagcseréje fajtól függetlenül az úgynevezett anyagcsere 

testtömeggel arányos, ami a testtömeg 0,75-ös hatványát jelenti. Számítása a következőképpen történik: 

Alapanyagcsere = 293 x W0,75 

ahol az alapanyagcsere mértékegysége KJ/nap; W = élőtömeg (kg). 

A madárfajokra vonatkozó alapanyagcsere értékek általában meghaladják az emlősökre vonatkozó értékeket, 

ami a madarak magasabb testhőmérsékletével (40-42 °C) magyarázható. 

3. Testhőmérséklet szabályozás 

A madarak is homoioterm állatok (képesek testhőmérsékletük szabályozására, annak megtartására egy 

hőmérsékleti tartományban). Az adaptációs mechanizmusokat a központi idegrendszer és az endokrin rendszer 

szabályozzák. Magas környezeti hőmérséklet esetén a madarak is csökkentik endogén hőtermelésüket és növelik 
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a hőleadás mértékét. Alacsony környezeti hőmérsékleti viszonyok között az ellenkezője történik, intenzívebbé 

válik a termogenezis és csökken a hőleadás a környezet irányába. 

Madarak esetében a hőleadás jelentős része (az összes hőleadásnak több mint a fele) evaporációval történik. Ez 

az arány tovább növekszik 30°C fölött és elérheti akár a 80%-ot is. A madaraknak nincsen verejtékmirigyük, így 

az evaporációs hőleadás majdnem teljesen a légzőtraktuson keresztül megy végbe. A levegő páratartalma 

nagymértékben befolyásolja a hőleadás mértékét. Magas páratartalom esetén a madarak testhőmérsékletének 

szabályozása lényegesen nehezebb. A lihegés mellett a taréj és állebernyeg is hőleadó felületet jelent, de ezek 

nagyságrendje elmarad a lihegéssel összefüggő hőleadáshoz képest. 

4. A takarmányok energiatartalma 

Ahogyan az előzőekben már utalás történt rá, a baromfitakarmányozás gyakorlatában általánosan a 

metabolizálható energiát (ME) használjuk energiaegységként. A takarmányok égéshőjét vagy más néven bruttó 

energiáját (BE) úgyszintén meghatározzuk, amikor a takarmányok ME értékét állatkísérletekkel határozzuk 

meg. A BE mérése a takarmányból vagy az ürülékből bombakaloriméter segítségével történik. 

4.1. A metabolizálható energia különböző formái 

A metabolizálható energia klasszikus számítási módja az állatkísérletek adataiból az alábbiak szerint történt: 

ME = (a takarmánnyal felvett energia – az ürülékkel távozó energia)/elfogyasztott takarmány mennyiség 

Az állatkísérletek során a madarak által elfogyasztott takarmány mennyiségének pontos mérését és teljes 

ürülékgyűjtést végeznek, vagy olyan indikátort kevertek a takarmányokhoz, amelyek segítségével úgyszintén 

számítható az ME. 

Az emésztési kísérletek 3-4 napos szoktatási szakaszból állnak, majd az azt követő 2-3 napos mérési szakasz 

általában a madarak éheztetésével kezdődik és fejeződik is be. Erre azért van szükség, hogy a mérési szakasz 

kezdetekor és végén az emésztőtraktus azonos mennyiségű kimuszt tartalmazzon. A mérési szakaszban az 

ürülékgyűjtés és a pontos takarmányfogyasztás mérése naponta történik. A takarmány és az ürülékminták BE 

tartalmának meghatározását követően az ME kiszámítható. 

Az indikátor módszer esetében elvárás a jelzőanyaggal szemben, hogy ne szívódjon föl az emésztőtraktusban, 

ne befolyásolja az emésztési folyamatokat, azonos ütemben haladjon a bélben az etetett takarmánnyal, a 

takarmányhoz homogénen keverhető legyen és analitikailag pontosan lehessen meghatározni. Indikátor módszer 

esetén az ME számítása a következők szerint történhet: 

ME = BEtak. – (Itak./Iür.) x BEür. 

ahol 

BEtak. = a takarmány BE tartalma (MJ/kg) 

BEür. = az ürülék BE tartalma (MJ/kg) 

Itak. = a takarmány indikátortartalma 

Iür. = az ürülék indikátortartalma 

Az indikátor módszernél nem szükséges a takarmányfogyasztás és az ürülék mennyiségének pontos mérése, de 

az ürülék takarmánnyal való keveredésére ez esetben is oda kell figyelni. Ennél a kísérletnél a madarakat nem 

kell éheztetni a kísérlet során. 

Különböző anyagok használhatók jelzőanyagként. Ilyenek például a króm-oxid, a titán-oxid, a savban 

oldhatatlan hamu, a takarmányok lignintartalma stb. Körültekintő kísérleti elrendezés esetén nincs lényeges 

eltérés a két módszerrel mért eredmények között. 

A takarmányok metabolizálható energiatartalmának állatkísérlettel történő meghatározásakor, javítja a mérés 

pontosságát, ha figyelembe vesszük a kísérletben részvevő állatok N-retencióját. A madarak ugyanis egy ilyen 

emésztési kísérlet során, annak függvényében, hogy N-egyensúly jellemző rájuk, illetve pozitív vagy negatív N-
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mérleggel rendelkeznek, eltérő mennyiségű N-t ürítenek. Az ürülék N-tartalmú anyagainak jelentős részét, 

mintegy 80%-át a madár fajok estében a húgysav teszi ki, amely vegyület még jelentős energiatartalommal 

rendelkezik (34,4 KJ/gN). Fentiek miatt az állatok energiaürítése és ezáltal a takarmány metabolizálható 

energia-tartalma változna a kísérletben szereplő állatok N-státusának függvényében. A gyakorlatban a N-

korrekció alapja a húgysav égéshője: 

MEn = ME – Nret. x 34,4 

MEn = zéró N-retencióra korrigált ME (KJ/g) 

Nret. = N-retenció (visszatartott N g/ elfogyasztott takarmány g) 

A 70-es években Sibbald (1976) egy új állatkísérleti módszert fejlesztett ki, amelynek során kifejlett kakasok 

begyébe előzetes éheztetést követően kényszeretetéssel pontosan bemért takarmányt juttatott, majd az etetést 

követő időszakban teljes ürülékgyűjtést végzett. Miután az etetett takarmány mennyisége ennél a módszernél 

kicsi (30-40g), az ürüléken belül az endogén energiaürítés (EEL; endogenous energy losses) mértéke relatíve 

nagyobb részarányt képvisel az ad libitum takarmányozott madarakhoz képest. Ennél a módszernél ezért 

elkerülhetetlen az endogén energiaürítéssel való korrekció. Erre a célra Sibbald éheztetett állatokat használt. A 

mérés eredménye ezt követően a tényleges metabolizálható energia (TME), amelynek számítása a 

következőképpen történik: 

TME = AME + EEL 

TME = tényleges metabolizálható energia 

AME = látszólagos metabolizálható energia 

EEL = endogén energia veszteség 

A TME meghatározásakor ugyanúgy indokolt a N-korrekció elvégzése és az eredmények ilyen formában való 

közlése (TMEn). A Sibbald módszer végül széles körben nem terjedt el. Európában jelenleg döntően az ad 

libitum takarmányozási körülmények között meghatározott zéró nitrogénretencióra korrigált látszólagos 

metabolizálható energia (AMEn) értékeket használjuk mind a takarmányok energiatartalmának, mind pedig a 

madarak energiaszükségletének a kifejezésére. 

5. A madarak életkorának hatása 

A takarmányok energiatartalmának hasznosítását az életkor függvényében elsősorban a takarmányokhoz kevert 

zsír, olaj mennyisége és zsírsavösszetétele határozza meg. Közismert, hogy a kifejlett állatokhoz képest a fiatal 

madarak zsíremésztése, elsősorban az elégtelen epesav szekréció miatt még nem tökéletes. Emiatt az indító 

tápokhoz adott többlet zsír, elsősorban a telített zsírsavakban (palmitin- és sztearinsavban) gazdag állati zsírok 

emésztése a fiatal madarakban rossz hatásfokú. Ezt a tápok összeállításakor is célszerű figyelembe venni. A 

keményítő és fehérjék emésztése már a fiatal madarakban is kielégítő. 

6. A genotípus hatása 

A háziasított madárfajok energiahasznosítása nem tér el jelentősen egymástól. Valamennyi faj esetében a tyúk 

fajjal meghatározott AMEn értékeket használjuk. 

7. A takarmánykezelési eljárások hatása 

A takarmányiparban használt hőkezelési eljárások általában kismértékben javítják a takarmányok 

energiatartalmának hasznosulását. A pelletálás, pelyhesítés, extrudálás, mikronizálás és az egyéb hőkezeléssel 

járó műveletek elsősorban a keményítő emészthetőségét javítják. A hőkezelést követően a keményítő kémiai 

szerkezete megváltozik, a képződő dextrin egységeket pedig hatékonyabban tudja bontani az α-amiláz. A 

különféle termikus eljárások hatása markánsabb azoknál az alapanyagoknál, amelyek keményítője, vagy annak 

egy része nyers formában rosszul hasznosul (bizonyos búza fajták, borsó, lóbab stb.). A klasszikus, 80 °C fölötti 

hőkezelést jelentő pelletálás általában javítja a táp táplálóanyagainak emészthetőségét és ezáltal növeli az AMEn 

szintet. A pillangósok esetében a hőkezelés pozitív hatása a tripszininhibítor anyagok lebontásával is 
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magyarázható. A különböző eljárásoknak a takarmány vagy a táp AMEn értékét befolyásoló tényleges 

nagyságrendjéről azonban nem áll rendelkezésre elegendő megbízható adat. 

8. A tápok és alapanyagok energiatartalma, 
energiabecslés 

A takarmány alapanyagok energiatartalmának pontos meghatározása azért nehezebb, mert több esetben 

szélsőséges táplálóanyag- vagy antinutritív anyag-tartalmuk (rost, fehérje, NSP stb.) miatt önmagukban nem 

etethetők. Ebben az esetben egy referencia tápba kell a kérdéses takarmányt behelyettesíteni és elvégezni a 

kísérletet a referencia tápra és a keverékre vonatkozóan egyaránt. A vizsgált alapanyag AMEn értékét ezt 

követően az alábbi képlet segítségével számíthatjuk: 

AMEntak = (AMEnegy – (AMEnref x a))/b 

AMEntak = a vizsgált alapanyag AMEn-tartalma 

AMEnegy = a takarmány és a táp együttes AMEn-tartalma 

AMEnref. = a referencia táp AMEn-tartalma 

a = a referencia táp részaránya a keverékben 

b = az alapanyag részaránya a keverékben 

A mérés pontosságát nagymértékben meghatározza a vizsgált takarmány bekeverési aránya. Minél kisebb a 

bekeverési arány annál nagyobb a meghatározás hibája. Ebben az esetben célszerű növelni az ismétlésszámot. A 

4. ábrán látható összefüggés alapján általában a 30%-ot meghaladó bekeverési szintnél számíthatunk 

megbízható eredményre. 

Az így meghatározott energiatartalom valójában az adott bekeverési szintre vonatkozik és a takarmány AMEn-

tartalma változhat a bekeverési szint függvényében. Ez leggyakrabban a nagy zsír-, rost- és antinutritív anyag-

tartalmú alapanyagok esetében fordulhat elő. 

A fenti módszer mellett az alapanyagok ME-tartalmát lineáris regresszióval is számíthatjuk. Ebben az esetben 

nem csupán egy, hanem több bekeverési szintet alkalmazunk, majd a keverékekre vonatkozóan meghatározott 

AMEn-tartalmakból lineáris regresszióval extrapolálunk a 100%-os szintre. 

Abban az esetben, ha állatkísérletek elvégzésére nincs lehetőség, az alapanyagok és a tápok energiatartalmát 

egyenletek segítségével állapíthatjuk meg. A többváltozós lineáris regressziós egyenletek a takarmányok 

laboratóriumban mért táplálóanyag-kategóriáit és azok potenciális metabolizálható energiaértékét veszik 

figyelembe. Az Európai Unió országaiban, így hazánkban is az alábbi egyenlet szolgál a baromfi tápok AMEn-

tartalmának kiszámítására, a tápok energiaszintjének ellenőrzésére: 

AMEn (MJ/kg) = 0,1551ny.fehérje + 0,3431ny.zsír + 0,1669keményítő + 0,1301cukor 

ahol a táplálóanyagok mennyiségét %-ban szerepeltetjük. 

A becslés eredményességét alapvetően befolyásolja az adott táplálóanyag-tartalom pontos meghatározása, az 

analitikai módszerek pontossága. Az egyenletben szereplő táplálóanyagok közül a keményítő-meghatározás 

hibája a legnagyobb. Az egyenlettel kapott eredmény pontossága ±0,2 MJ/kg. 

Az alapanyagok energiatartalmának hozzávetőleges meghatározása takarmányonként különböző egyenletek 

segítségével történhet. A baromfitakarmányok energiatartalmát bemutató európai táblázat (European Table of 

Energy Values for Poultry Feedstuffs, 1989) tartalmazza legrészletesebben a táplálóanyag-tartalomnak 

megfelelő energia értékeket és a különböző egyenleteket. Ez a táblázat ugyancsak tartalmazza a takarmányok 

nyersfehérje-, nyerszsír- és Nmka-tartalmának emészthetőségét. Az alapanyagok energiatartalmának 

számításához a kiadvány 3 különböző módszert javasol. 

Többtényezős lineáris regressziós egyenleteket javasolnak azon alapanyagok esetében, ahol a rendelkezésre álló 

mérési eredmények és állatkísérletek eredményei alapján az ME pontosan meghatározható az analitikai 

paraméterekből. A számításhoz használt faktorok a szárazanyag, a hamu, a nyersfehérje, a nyerszsír, nyersrost 
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és a keményítő. Speciális egyenletek használatát javasolják az extrém összetételű alapanyagok esetében 

(földimogyoró, gyapotmag, napraforgó melléktermék). Ebben az esetben a számítási faktorok a takarmányok 

szárazanyag-, nyersrost- és a nyerszsír-tartalma. A harmadik módszer a táplálóanyagok emészthető 

táplálóanyag-tartalmának számítását veszi figyelembe alapul a következő energiaértékekkel: emészthető zsír: 

38,8 kJ/g; emészthető nyersfehérje: 18,3 kJ/g; emészthető Nmka: 17,32 kJ/g. A számítások minden baromfifaj 

esetében alkalmazhatók. 
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4. fejezet - Fehérjeanyagcsere 

A baromfi különböző típusú fehérjeszöveteinek szintéziséhez rendelkezésre álló aminosavak részben a 

takarmányból származnak, részben pedig metabolikus eredetűek. Ez utóbbi csoportba tartoznak a testfehérjék 

folyamatos lebomlásából származó és az állat szervezetében szintetizált aminosavak. A takarmányfehérjék 

hasznosulásának feltétele, hogy a bélcsatornában aminosavakig tudjanak lebomlani, felszívódjanak és a vérbe 

jutva eljussanak a fehérjeszintézis helyére. Az aminosavak egy része a felszívódást követően sem hasznosul, 

hanem dezaminációt követően az aminocsoport húgysavvá alakulva a vizelettel kiválasztódik, az aminosav 

szénlánca pedig energiaforrásként hasznosul. A hasznosulás korlátját jelentheti például a fehérjeszintézishez 

szükséges energia hiánya, vagy az aminosav összetétel aránytalansága. 

A takarmányfehérje hasznosulásának mértéke, a visszatartott és beépített fehérje nagysága természetesen 

fajonként, hasznosítási típusonként és életkoronként is jelentősen eltér. 

1. Az aminosavak bioszintézise 

A növényekkel és mikrobákkal ellentétben sem az állatok sem az ember nem képes valamennyi aminosav 

előállítására. Ezeket a szöveti szintézishez nélkülözhetetlen aminosavakat esszenciálisnak nevezzük, amelyeket 

az állatoknak készen a takarmány útján kell megkapniuk. A fehérjeszintézis szempontjából természetesen 

minden aminosavra szükség van, biokémiai és élettani szempontból mégis három csoportját szokás 

megkülönböztetni az aminosavaknak. 

1.1. Esszenciális aminosavak 

Ebbe a csoportba sorolhatjuk azokat az aminosavakat, amelyeket a madár szervezete egyáltalán nem tud 

előállítani köztes metabolitokból, nem rendelkezik az ehhez szükséges enzimekkel (transzaminázok). Ebbe a 

kategóriába tartozik például a lizin, a metionin, a fenilalanin, a triptofán és a treonin. 

Az esszenciálisnak aminosavak egy másik csoportját köztes metabolitjaikból a madarak képesek előállítani, de a 

szintézis mértéke nem fedezi a szükségletet. Ebbe a csoportba tartozik például az arginin, a hisztidin, a leucin, a 

valin, az izoleucin, a glicin és a prolin. 

1.2. Félig-esszenciális aminosavak 

Ezek az aminosavak más, hozzájuk hasonló szerkezetű esszenciális aminosavból képződhetnek. A ciszteint a 

metioninból, a tirozint a fenilalaninból tudja előállítani a madár szervezete. A cisztein képződése a nem 

esszenciális szerinből is lehetséges. 

1.3. Nem esszenciális aminosavak 

Ezeket az aminosavakat a madarak elő tudják állítani köztes metabolitjaikból (alanin, szerin, aszparaginsav, 

glutaminsav) vagy más aminosavakból (glutamin, aszparagin). 

2. Takarmányozási szempontok 

A többi állatfajhoz hasonlóan a madarak is folyamatosan megújítják testszöveteiket. Egyidejűleg folyik a 

fehérjeszintézis és a fehérjék lebontása. Az építő és lebontó folyamatok volumene az életkor előrehaladtával 

csökken. Amíg például egy 7 napos broiler csirke a teljes szöveti aminosav készlet 40%-át használja 

fehérjeszintézisre, addig ez az arány a 6 hetes brojlerek esetében már csupán 16%. Kifejlett madarakban az 

anabolikus és katabolikus folyamatok kiegyenlítődnek, az állatok testtömege nem változik. Takarmányozási 

szempontból a kifejlett, N-egyensúlyban lévő állatok fehérjeszükségletét tekinthetjük létfenntartási 

szükségletnek. Ennek nagyságrendje 1,11g N/kg élőtömeg/nap. 

A fiatal, továbbá az idősebb, de termelő állatokban az anabolikus folyamatok dominálnak. A termeléssel 

összefüggő fehérjeszükséglet genotípusonként, továbbá a termelés intenzitásának függvényében változik. A 

fehérjeszintézis szükségletének biztosításához figyelembe kell venni annak energiaigényét is. Fiatal, növendék 

állományokban a fehérjebeépítés energetikai transzformációja 40-50% közötti érték. Egy gramm, átlagosan 24 

KJ energiájú fehérje beépítéséhez ezért 48-50 KJ metabolizálható energiát kell biztosítani. 
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A tojástermelés esetében a szükségletet nem terheli a szöveti lebontás. Emiatt a tojásfehérje energetikai 

transzformációja kedvezőbb, átlagosan 60%-osnak tekinthető. Így 1 g tojásfehérje előállítása 40 KJ ME-t 

igényel. 

3. A fehérjehasznosulás hatékonyságát befolyásoló 
tényezők 

Annak érdekében, hogy a különböző madárfajok a rájuk jellemző genetikai potenciál szerinti termelési 

eredményekre képesek legyenek, a fehérjeszintézishez szükséges aminosavak mindegyikét a szükségletnek 

megfelelő mennyiségben biztosítani kell. A takarmányfehérje aminosav-összetételének meghatározásakor arra 

kell törekedni, hogy az aminosavak között jelentős hiány és többlet se alakuljon ki. 

Az aminosavak a termelés vonatkozásában potenciális limitáló tényezőt jelentenek. Limitálónak azt az 

esszenciális aminosavat nevezzük, amely adott termelés és takarmányfehérje esetén a szükséglethez képest a 

legkisebb mennyiségben van jelen. Nem az abszolút legkisebb mennyiségbe jelen lévő aminosavról van tehát 

szó, hanem a szükséglethez viszonyított arányról. Emiatt a limitáló aminosav a takarmány fehérjeösszetételétől 

függően változhat. Amennyiben az elsődlegesen limitáló aminosav szintjét kristályos aminosav-kiegészítéssel, 

vagy az adott aminosavban gazdag takarmánykomponens szerepeltetésével növeljük, akkor egy következő 

aminosav lép elő limitálóvá. Ezt másodlagosan limitáló aminosavnak nevezzük. Egy kukorica – szója alapú 

tojótáp esetében például az elsődlegesen limitáló aminosav a metionin. Ezt követi a lizin, majd a triptofán. 

A gyakorlatban a takarmányozási szakemberek részéről alapvető fontosságú az aminosav ellátottság fenti elven 

működő biztosítása, egyébként a termelési eredmények visszaesése miatt a termelés gazdaságossága is 

jelentősen visszaesik. A kiegyensúlyozott aminosav-ellátottság biztosítása szempontjából elengedhetetlen az 

esszenciális aminosavak szélesebb körének és az aminosavak emészthetőségének figyelembevétele a receptúra 

készítés során. 

Abban az esetben, ha a fehérje éppen az állat szükségletének megfelelő mennyiségű aminosavat tartalmaz 

„ideális fehérjéről” beszélünk. Az ideális fehérje koncepció a gyakorlatban azt jelenti, hogy lehetőség szerint 

minden aminosav álljon rendelkezésre a szükségletnek megfelelő szinten, és a fehérje jelentős többletet se 

tartalmazzon. A gyakorlatban ez természetesen csak bizonyos kompromisszumokkal kivitelezhető, hiszen a 

takarmány alapanyagok aminosav-összetétele nem felel meg teljes egészében a madarak szükségletének. A 

legnagyobb volument kitevő gabonák fehérjéjében például a szükségletnél lényegesen nagyobb arányban 

vannak jelen a nem esszenciális aminosavak, a glutaminsav és aszparaginsav. Az ideális fehérje koncepció nem 

csupán gazdaságossági szempontból fontos, hanem a felesleges N-tartalmú anyagok szintjének és a környezet 

N-terhelésének csökkentése szempontjából is fontos. 

Az aminosavak bizonyos mértékű többlete azért is kerülendő, mert bizonyos, hasonló szerkezetű aminosavak 

között antagonizmus léphet fel. A legközismertebb ilyen antagonizmus a lizin és az arginin között jöhet létre. A 

lizin többlet (1,2-es vagy azt meghaladó lizin:arginin arány esetén) csökkenti a fiatal madarak növekedését. Ez a 

depresszív hatás csökkenthető a táp anginin-kiegészítésével. Az aránytalanul magas, 2,0-es lizin:arginin 

aránnyal rendelkező kazein felhasználása emiatt magas arginin-tartalmú takarmányok mellett célszerű. 

Az aminosavak közötti antagonizmus kisebb részben már a felszívódáskor jelentkezik, amikor a hasonló 

szerkezetű aminosavak azonos transzportmechanizmusokért versenyeznek. A negatív hatásért azonban 

nagyrészt a metabolikus szinten jelentkező antagonizmus a felelős. Lizin-többlet esetén megnő a vese argináz 

aktivitása, amelynek hatására lecsökken a fehérjeszintézishez rendelkezésre álló arginin mennyisége. A treonin 

és glicin többlete csökkenti az argináz aktivitást, ami által részlegesen kompenzálni tudja a lizin többlet negatív 

hatását. Lizin többlet esetén egyébként csökken a vesében az arginin reabszorpciója és nő a máj transzamináz 

aktivitása. Az antagonizmus a lizin és az arginin vonatkozásában egyirányú, az arginin többlete nem okoz 

metabolikus szinten, illetve a termelési eredményekben megnyilvánuló negatív hatást. 

Az aminosavak közötti antagonizmus egy másik jelentős területe az elágazó láncú aminosavakra jellemző és a 

madarak étvágycsökkenését okozza. Bizonyos mértékű leucin többlet esetén csökken a madarak 

takarmányfelvétele és növekedése, ami a tápok izoleucin és valin kiegészítésével megszüntethető. Többlet 

leucin hatására megnő a valin és izoleucin katabolizmusa és lecsökken membrán transzportjuk mértéke is. Ez a 

fajta antagonizmus a nagy leucin-tartalmú takarmányok, pl. a kukorica glutén vagy a vérliszt nagyobb arányú 

felhasználásakor jelentkezhet. 
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Bizonyos aminosavak többlete akár toxikus hatású is lehet. A legközismertebb ebből a szempontból a metionin, 

amelynek kristályos formában történő forgalmazását követően, a metionin 2-3-szoros túladagolása toxikus 

tüneteket eredményezett fiatal madarakban és tojótyúkokban egyaránt. A tirozin, fenilalanin, triptofán és 

hisztidin szintén lehet toxikus, de ezeknél az aminosavaknál lényegesen nagyobb, a szükségletet 10-200 

szorosan meghaladó mennyiségnél alakulnak ki a tünetek. Ennek csekély a gyakorlati jelentősége. 

4. Fehérjeminőség, hasznosulás 

Elméletileg valamely fehérje minőségét a monogasztrikus állatok esetében annak aminosav összetétele 

határozza meg. Ez igaz is azokra a fehérjekoncentrátumokra vagy állati eredetű fehérjékre (kazein, tojásfehérje), 

amelyek jól emészthetők és hasznosíthatók. Csupán az aminosav-összetétel nem elegendő azonban azoknak a 

takarmányfehérjéknek a minősítésére, amelyek fehérjetartalma növényi sejtfallal határolt, mivel a sejtfal 

takarmányonként eltérő mértékben korlátozza a fehérjebontó enzimek hozzáférését a fehérjékhez és, ezáltal az 

aminosavak felszívódását a bélcsatornából. Hasonlóan befolyásolja az aminosavak emészthetőségét és 

hasznosulását, ha a takarmányt magas hőmérsékleten kezelték. A takarmányban analitikailag mérhető aminosav-

tartalom ez esetben sem alkalmas a ténylegesen hasznosuló aminosav-hányad kifejezésére. 

Hasznosítható aminosav-tartalomról azon aminosavak esetében célszerű beszélni, amelyek valamely okból 

kifolyólag ténylegesen korlátozhatják a fehérjeszintézist. Emiatt az elsődlegesen limitáló és a környezeti 

hatásokra érzékeny aminosavakra vonatkozóan rendelkezünk a legtöbb információval. Közülük is a lizinről, 

amelyből a szójadara és az állati fehérjék kivételével nem tartalmaznak elegendő mennyiséget a takarmányok. 

Emellett a lizin ε-aminocsoportja kifejezetten érzékeny a különböző hőkezelési eljárásokra. A hasznosítható 

lizintartalom egyik mérési lehetősége a lizin szabad ε-aminocsoportjának mérésén alapul. Az ún. Carpenter 

módszer során a 2,4 dinitro-fluorobenzén (FDNB) reakcióba lép a lizin szabad ε-aminocsoportjával. A reakció 

mértékéből következtetni lehet a hasznosíthatóságra. A hasznosítható aminosav-tartalom meghatározására 

alkalmas in vitro és in vivo módszereket az 5. ábra tartalmazza. 

Az aminosavak emészthetőségén a fehérjék enzimatikus lebontása során képződő és felszívódott szabad 

aminosavak mennyiségét értjük. Az emészthetőség mérése in vivo és in vitro módon egyaránt lehetséges. Az 

aminosav emészthetőség esetében a metabolizálható energia mérésénél említettekhez hasonlóan szintén 

megkülönböztetünk látszólagos és tényleges emészthetőséget. Az endogén aminosav veszteségek (EAAL; 

endogenous amino acid losses) döntően a bélhámsejtek kopásából és az emésztőenzimekből származnak. 

Meghatározására legáltalánosabban N-mentes takarmány etetésével történik. A vakbél aminosav 

emészthetőséget befolyásoló hatásáról, annak figyelembevételéről az állatkísérletek során megoszlanak a 

vélemények. A közelmúltban publikált értékek között találkozhatunk ürülékmintákon alapuló, vakbélirtott 

állatokkal mért, továbbá ileális kanüllel ellátott madarakkal meghatározott emésztési együtthatókkal egyaránt. A 

különböző módszerekkel mért együtthatók gyakran lényegesen eltérnek egymástól. Ezt a tápok összeállításánál 

figyelembe kell venni. Néhány takarmány aminosavainak tényleges emészthetőségét a 2. táblázattartalmazza. 

A növekedési tesztekben a kérdéses aminosavban hiányos alaptápot készítenek úgy, hogy a táp egyéb 

paraméterek tekintetében teljes egészében fedezze az adott állatcsoport szükségletét. Ezt követően az alaptápot 

különböző mennyiségben kristályos aminosavval, illetve a vizsgálni kívánt takarmányfehérjével egészítik ki. A 

növekedési teszt 6-10 napig tart. A kristályos aminosav hasznosulását 100%-osnak feltételezzük és ehhez 

viszonyítjuk a tesztfehérjében található aminosav hasznosulását. A szintetikus aminosavval és a vizsgált 

takarmányfehérjével elért növekedést bemutató regressziós egyenesek meredekségének arányából tudjuk 

meghatározni a tesztfehérjében található aminosav hasznosulását (6. ábra). 

A módszer valamennyi esszenciális aminosav és faj esetében használható. A növekedési tesztek hátránya, hogy 

aminosavanként és madárfajonként külön kísérletet kell végezni, ami hosszadalmas és költségigényes. Emiatt a 

baromfitakarmányok fehérjetartalmának hasznosítható-aminosav alapú értékelése a gyakorlatban nem terjedt el. 

Kompromisszumos megoldásként az emészthető aminosav alapú takarmánygyártás egyre általánosabbá válik. 

Ennek feltétele, hogy a takarmányok aminosav-tartalmát és a madarak szükségletét egyaránt emészthető 

aminosavban tudjuk kifejezni. Az ideális fehérjekoncepció gyakorlati megvalósítása érdekében a receptúra 

készítésekor célszerű a potenciálisan limitáló aminosavak szélesebb körét bevonni az optimalizálásba. Ehhez 

további segítséget nyújt, hogy a kristályos aminosavaknak egyre szélesebb köre válik hozzáférhetővé a 

takarmányipar számára. 
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5. fejezet - Ásványi anyag- és 
vízforgalom 

Az ásványi anyagok és a víz szerepének közös tárgyalását az indokolja, hogy az ásványi anyagok jelentős 

szerepet játszanak a belső folyadékterek állandóságának, ozmotikus viszonyainak fenntartásában, a sejten belüli 

és sejten kívüli folyadékterek ionegyensúlyának kialakításában, a szervezet különböző folyadéktereiben a pH 

viszonyok alakításában. 

1. Vízforgalom 

A többi gerinceshez hasonlóan a madarak szervezetében is a víz képviseli a legnagyobb arányt, ami fajonként, 

korcsoportonként, ivaronként és hasznosítási típusonként változik (3. táblázat). 

A madarak szervezetének víztartalma csökken az életkor előrehaladtával (7. ábra). A csökkenés részben a 

zsírtartalom növekedésével, részben pedig a tollazat nagyobb arányával áll összefüggésben. A toll szintén 

fehérjetermészetű produktum, de a toll képződése a hússzövetektől eltérően nem jár együtt vízbeépüléssel. 

Azonos életkorú állományban a nőivarú állatok víztartalma kisebb. A különbség a két ivar között a kifejlett kor 

környékén még kifejezettebb. A takarmányozásnak közvetve az elzsírosodáson keresztül van hatása a madár 

szöveteinek víztartalmára. Ha a takarmány energiatartalma túl magas, vagy a fehérjetartalma gyengén 

hasznosul, akkor ez az elzsírosodásnak kedvez. Az elzsírosodásra hajlamosabb genotípusok testének víztartalma 

úgyszintén kisebb. 

A víz a madár szervezetében az intra- és extracelluláris terekben egyaránt jelen van. Keléskor a napos csirke 

szervezetében az extracelluláris víz dominál, majd az életkor előrehaladtával aránya csökken és folyamatosan az 

intracelluláris víz válik dominánssá. 

A víz szerepe a madárfajok esetében is létfontosságú. A fehérjék, az ásványi anyagok és számos kisméretű 

szerves vegyület vizes közegben képesek betölteni élettani szerepüket. A vérplazma kapcsolatot jelent a sejtek 

és az extracelluláris környezet között. A plazmának számos szerepe van: 

• létfontosságú táplálóanyagok (glükóz, aminosavak, ásványi anyagok, vitaminok) szállítása 

• gázok szállítása, oxigént a sejtekhez, széndioxidot a sejtektől 

• a feleslegessé vált vegyületek szállítása a kiválsztószervekhez 

• hormonokat szállít a termelődés helyétől a célszervek, receptorok irányába 

• a sejtszintű homeosztázis szabályozása (ozmolaritás, pH) 

• a sejtalkotók, pl. a mitokondriumok és a citoplazma közötti kapcsolat biztosítása. 

Az emlősökhöz hasonlóan a madarak is precíz szabályozórendszerrel rendelkeznek a különböző testszövetek 

víztereinek szinten tartása érdekében. 

A madarak szervezete is döntően három formában juthat vízhez. Az ivóvíz képezi a domináns hányadot, 

átlagosan 70-75%-ot. A takarmánnyal felvett víz aránya a madárfajok esetében lényegesen kisebb, 12-15%-ot 

tesz ki csupán. A harmadik vízforrást az ún. metabolikus víz jelenti, amely a különböző szerves vegyületek, 

glükóz, zsírsavak, fehérjék sejt szintű elégetése során képződik. Az ilyen úton képződő víz mennyisége 

szubsztrátonként eltér. Egy gramm mennyiségű glükózból 0,60 g, zsírból 1,07 g, míg fehérjéből 0,41 g víz 

képződik. A nagyobb energiatartalmú, több zsírt tartalmazó tápok etetésekor emiatt több metabolikus víz áll az 

állatok rendelkezésére. 

A vízfogyasztás mértékét több tényező befolyásolja, melyek között az egyik leglényegesebb a környezeti 

hőmérséklet. A takarmányfogyasztás önmagában is vízfelvételt generál. A takarmány táplálóanyagai közül 

elsősorban a fehérjék és az ásványi anyagok, főleg a Na és K jelentik az ivóvízfogyasztást leginkább befolyásoló 

paramétereket. 
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A vízleadás legnagyobb volumene (50%) a vizelethez kötődik. A bélsárral átlagosan 30% víz távozik, míg a 

fennmaradó hányad kilégzéssel, a bőrön keresztül, illetve a tojástermelő állományoknál a tojással hagyja el a 

madár szervezetét. A tojással távozó víz a nagy termelésű tojótyúkoknál jelentős hányadot, napi 40 grammnyi 

mennyiséget jelent, ami a napi vízfogyasztás körülbelül 20%-át jelenti. 

A lihegéssel leadott víz mennyiségét a környezeti hőmérséklet befolyásolja leginkább. A hősemleges zóna felső 

határát meghaladó hőmérsékleten a lihegéssel távozó víz nagysága többszörösére nő. Normál környezeti 

hőmérséklet esetén ez a mennyiség naponta átlagosan az élőtömeg 2,5%-a, amely hőstresszes állapotban akár 

20%-ra is növekedhet. A nagy testtömegű állatoknál ez az arány lényegesen kisebb, egy 10 kg-os pulyka 

esetében már csupán 1%-os nagyságrendet jelent. 

A madarak vízháztartását két jól szabályozott mechanizmus irányítja. Az egyik folyamat, amely a szomjúság 

érzés kialakulásáért felelős és vízfelvételre ösztönzi a madarat, a másik pedig a vesében a víz reabszorpciójáért 

felelős hormonális reakció, amelynek kulcsszereplője az arginin-vazotocin (AVT). 

Az AVT szekrécióját a hipofízishez érkező ingerületek indukálják. A hipofízis receptorai elsősorban a vér 

ozmotikus nyomását, míg a vérnyomás változását az aorta falában található receptorok érzékelik. Az ozmotikus 

nyomás átlagos szint (315 mOs/l) fölé emelkedése vagy a Na-ion koncentrációjának növekedése egyaránt AVT 

szekréciót generál, aminek hatására megnő a vesében a vízvisszaszívás. A fenti mechanizmus vízmegvonás, 

nagy Na-tartalmú tápok etetése, a tojásfehérje szintézise, belső vérzések esetén is működésbe lép. 

2. Ásványi anyag-forgalom 

A nátrium, a kálium és a klór elsősorban ionos formában van jelen az intra- és extracelluláris terekben. 

Megoszlásuk a sejten belül és kívül eltér. A 4. táblázatban látható, hogy a nátrium, a klór és a kalcium döntően 

az extracelluláris térben, míg a kálium és a magnézium főleg a sejten belül található. A sejtek szabályozni 

képesek az ionforgalmat. Ennek legismertebb formája az ún. „K+-Na+ pumpa”, amelynek során a sejtek 

energiaráfordítással távolítják el a sejtekbe került Na+-ot és segítik a K+ bejutását. 

A plazma Na+-tartalma fontos szerepet játszik az ozmotikus egyensúly fenntartásában. Mivel a 

baromfitakarmányok kevés nátriumot tartalmaznak, kiegészítése rutinszerű. A madár szervezete nátriumot nem 

tud tartalékolni, az átmeneti hiányokat a vesén történő kiválasztás csökkentése által képes egy ideig 

kompenzálni. Nátrium többlet esetén a vizelettel való kiválasztás megnő. Amennyiben a felvett nátrium többlet 

meghaladja a vese kiválasztó kapacitását, a vese hipertrofizál, illetve csökken a madarak növekedése. Emiatt a 

tápok Na-szintjét lehetőleg úgy kell beállítani, hogy az se többletet, se pedig hiányt ne okozzon. 

A káliumot a nátriumtól eltérően kellő mennyiségben tartalmazzák a baromfitakarmányok. Emiatt hiányával 

nem kell számolni. A felesleges kálium a vesén keresztül távozik. Nagymértékű, 2%-ot meghaladó kálium 

koncentráció esetén a vese nem képes a többlet kiválasztására. A plazmában megnövekedett koncentrációja 

szívelégtelenséget, az állat pusztulását is okozhatja. 

A takarmányok klór-kiegészítése általában a nátriummal közösen, takarmánysó formájában történik. A klór az 

extracelluláris folyadékokban található nagyobb arányban, ahol a nátrium ionokkal szembeni ionegyensúly 

kialakításában játszik szerepet. A gyomor sósavszintézisében úgyszintén elengedhetetlen. Fiatal csirkékben 0,7 

g/kg táp koncentráció alatti nagyságrendben lecsökken a plazma klorid koncentrációja és hiánytünetek 

jelentkeznek, amelyek a madarak növekedésének elmaradásában és az elhullás emelkedésében nyilvánulnak 

meg. 

A kalcium a madarak szervezetében legnagyobb mennyiségben előforduló ásványi anyag. A növendék állatok a 

csontozat növekedése, a tojástermelő állományok pedig a tojáshéj szintézise érdekében igényelnek több 

kalciumot. A szervezet kalcium-tartalmának döntő hányada a csontokban található hidroxi-apatit és a hozzá 

kötődő kalcium-foszfátok és karbonátok formájában. A folyadékterekben koncentrációja kicsi. Ennek ellenére 

fontos szerepet játszik számos sejtszintű folyamatban, például az idegrendszer, az izomszövetek és az endokrin 

rendszer működésében. Emellett ionos formája nélkülözhetetlen a véralvadási folyamatokban. 

Felszívódása az epés- és éhbélből történik egy ún. kalcium megkötő fehérje (calcium binding protein, CaBP) 

segítségével. A CaBP szintéziséhez elengedhetetlen a D3-vitamin. Felszívódásának mértékét számos tényező 

befolyásolja. Minél nagyobb a takarmány kalciumtartalma, annál kisebb mértékű a felszívódás és fordítva, 

alacsonyabb takarmány koncentráció esetén a felszívódó hányad növekszik (8. ábra). Ez a mechanizmus minden 

bizonnyal a CaBP telítődésével áll összefüggésben. Emellett számos, a takarmányokban előforduló vegyület 

(fitátok, zsírsavak, oxalátok) képes megkötni a bélben a kalciumot, megakadályozva ezzel felszívódását. A D3-
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vitamin hiánya úgyszintén jelentősen csökkenti a felszívódását. Kalciumhiányos állapotban a plazma D3-vitamin 

tartalma lényegesen, akár a normál érték háromszorosára is emelkedhet. 

A fiatal, gyorsan növekvő madarakban a Ca hasznosulása átlagosan 60%-os, majd az életkor előrehaladtával 

50% körüli értékre csökken. Hozzávetőlegesen ez az érték jellemző a tojótyúkok kalciumhasznosítására is. 

A nátriummal és káliummal szemben a létfenntartás kalcium szükséglete kevés (50 mg /élőtömeg kg/nap). 

Emiatt a szükségleti értékek megállapításánál általában a termeléssel összefüggő szükségletet és az előzőekben 

említett 50-60% közötti hasznosítási hatékonyságot vesszük figyelembe. Gyakorlati körülmények között 

kismértékű kalcium hiány, a nagyon fiatal madarak kivételével, általában nem okozza a termelési eredmények 

visszaesését, csökkenti viszont a csontok ásványi anyag-tartalmát. Fiatal madarak esetében a kalciumszükséglet 

a csontok növekedésének függvényében változik. Tojótyúkoknál napszaki ingadozást is mutat. A tojáshéj 

képződésének idején, az éjszakai órákban a legnagyobb a tyúk szükséglete, amikor egyébként a madarak 

takarmányt nem fogyasztanak. Ezt a speciális igényt a gyakorlatban úgy lehet kielégíteni, hogy a tyúkokkal a 

bélben lassan oldódó kalciumforrást (mészkőgrittet, kagylóhéjdarát) etetnek, amelyekből a tojáshéjképződés 

idején is rendelkezésre áll a szükséges kalcium. 

A foszfornak a csontozat és a foszfolipid membránok felépítésében, továbbá számos sejtszintű reakcióban van 

fontos szerepe. A különböző hidrogénfoszfátok fontos szerepet játszanak a sejten belüli és a sejtközötti 

folyadékterek pH-viszonyainak szabályozásában. Legnagyobb arányban, a kalciumhoz hasonlóan, a csontok 

hidroxi-apatit kristályaiban található, amely egyben a legfőbb raktárát is jelenti. A csont hamutartalmának 16-

17%-át teszi ki. Sejtszinten számos energia- és fehérjeforgalommal, membrántranszporttal kapcsolatos 

folyamatban játszik szerepet. 

A foszfor legnagyobb arányban szintén az éhbélből szívódik fel a D3-vitamin segítségével. A takarmányok 

foszfortartalma részben a szervetlen foszfor-kiegészítőkből, részben pedig a különböző szerves 

foszforvegyületekből (foszfolipidek, fitátok stb.) származik. A szervetlen kiegészítők foszfortartalma jól 

hasznosul. Ugyanez nem mondható el a szerves vegyületek mindegyikére. A gabonamagvakban jelentős 

részarányt képviselő fitin kötést a madarak nem képesek bontani. Nem termelnek ugyanis fitáz enzimet, amely a 

foszfort és a fitinkötésben lévő egyéb mikroelemeket felszabadítaná. Napjainkban általánossá vált a fitáz enzim 

takarmánykiegészítőként történő alkalmazása, amely a foszfor mellett javítja a kalcium felszívódását, de kis 

mértékben az aminosavak emészthetőségét és a táp metabolizálható energiatartalmát is. A fitinkötésű foszfor 

aránya magvanként is eltérő. A foszfor a búzából és árpából jobb hatékonysággal hasznosul, mint például 

kukoricából. 

A foszfor szükségletét a madarak növekedése és a csontozat fejlődésének üteme határozza meg. Fiatal 

csirkékben és pulykákban a P-szükségletet az os tibiotarsale hamutartalma alapján lehet becsülni. Egyhetes 

brojlerekben ez az érték a csont szárazanyagtartalmának 35%-a, amely érték héthetes korra 45%-ra, kifejlett 

állatokban pedig 50%-ra emelkedik. 

A növekedés foszforszükséglete általában kisebb, mint a csontképződés igénye. Hiánya csökkent étvágyat és 

növekedést okoz. A tünetek annál kifejezettebbek, minél fiatalabb állományról van szó. A foszforhiányos tápok 

eltérő mértékben hatnak a madarak növekedésére: a depresszív hatás kisebb, ha a Ca:P arány 2 és nagyobb 

mértékű, ha a Ca:P arány 2 fölötti. A szükségletnek megfelelő foszforszint esetében a Ca:P arány nem 

befolyásolja a madarak teljesítményét akkor, ha a Ca is legalább a szükségletnek megfelelő mennyiségben áll 

rendelkezésre. 

A tojótyúk foszforszükséglete lényegesen kisebb, mint a Ca-szükséglet. Ennek oka, hogy a tojáshéj döntően 

kalcium-karbonátból áll és kevés foszfátot tartalmaz. A sárgája foszfolipidek formájában tartalmaz ugyan 

foszfort, de ennek mértéke lényegesen elmarad a tojás kalcium-tartalmától. Foszforhiány esetén visszaeshet a 

tojástermelés, a foszfortöbblet pedig csökkentheti a héjszilárdságot. A tojótyúk tápok foszfortartalmát ezért 

kellő körültekintéssel kell beállítani. A gyakorlatban a baromfi tápok általában ásványi foszfor-kiegészítésre 

szorulnak. Fitáz használatával csökkenthető az ásványi kiegészítés és csökkenthető a környezet foszfor-

terhelése. 

A magnézium a madár szervezetében döntően a sejtekben található és az ATP-t igénylő szintetikus folyamatok, 

továbbá az izomműködés nélkülözhetetlen eleme. Felszívódása a vékonybélből aktív transzporttal, kiválasztása 

a vesén keresztül történik. A vese jelentős reabszorpciós kapacitással rendelkezik. Emiatt a baromfi 

létfenntartási Mg-szükséglete kicsi, teljes szükségletét, pedig a növekedés, illetve a tojástermelés szintje 

határozza meg. A magnézium felszívódása a takarmányokból átlagosan 60%-os, hiányával ritkán kell számolni. 

Toxicitásra utaló tünetek jelentkezhetnek, ha a takarmányban 0,3-0,4%-ban van jelen. Kivételes esetekben 
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(szintetikus tápok, betegségek) kialakulhat hiánya, ami a fiatal madarak növekedésének visszaesését, 

görcskészséget és végső esetben az állat elhullását is okozhatja. Tojótyúkoknál csökken a tojástermelés, a 

tojástömeg, a tojáshéj szilárdsága és a tojás magnézium-tartalma. 

A makroelemek közé tartozik a kén is, amelynek döntő forrását a kéntartalmú aminosavak jelentik, ásványi 

kiegészítésére madár fajokban nem kerül sor. 

A mikroelemek a madár szervezetében ugyan az előzőekben tárgyalt ásványi anyagoknál lényegesen kisebb 

koncentrációban vannak jelen, szerepük mégis meghatározó élettani szempontból. A jegyzetben csupán a 

baromfitakarmányozás szempontjából fontos mikroelemek szerepét tárgyaljuk. Ezek a vas, a réz, a cink, a 

mangán, a jód és a szelén. 

Az említett mikroelemek szempontjából három szintet különböztethetünk meg. Az első, az adott mikroelem 

hiánya, amely hiánytüneteket, a termelési paraméterek romlását okozza. A második, azt az ellátottsági szintet 

jelenti, amikor a takarmány tartósan fedezi a madár szükségletét és az állatok bizonyos időre elegendő 

raktárakkal rendelkeznek. A harmadik lehetőség, a mikroelemek többlete, ami úgyszintén gyengébb termelési 

eredményeket az egyes termékek minőségének romlását okozza. Az egyes mikroelemekhez tartozó 

határértékeket az 5. táblázat tartalmazza. 

A termelési eredmények nem minden esetben alkalmasak a mikroelemszükséglet meghatározására. A szövetek 

és a plazma kívánatos mikroelem koncentrációjának eléréséhez általában nagyobb mikroelem bevitelre van 

szükség, mint a maximális testtömeg-gyarapodáshoz. 

A vas koncentrációja a különböző baromfi fajok szervezetében testtömeg-kilogrammonként 35 és 50 mg, 

amelynek kétharmada a hemoglobinban található. A fennmaradó hányad különböző fehérjékhez kötött formában 

van jelen. A vas redukált formában (Fe++) az epésbélből és az éhbélből szívódik föl, majd oxidálódik (Fe+++) és a 

vérben transzferrinhez kötötten szállítódik. A vas felszívódása meglehetősen gyenge, átlagosan 10%-os. Az 6. 

táblázatból látható, hogy felszívódása alapanyagonként is változó. A kiegészítőként használt vas szulfátból 

átlagosan 40%-os hatékonysággal hasznosul. Számos egyéb ásványi kiegészítő, például a foszfátok, a 

kagylóhéjdara szintén tartalmaznak vasat (2-5 mg/kg), amelyet figyelembe lehet venni a szükséglet 

biztosításakor. A madár szervezete a felesleges vasat a vizeleten és az epén keresztül üríti ki. 

Szükségletét a madarak növekedésével, továbbá a plazma hemoglobin vagy hematokrit értéke alapján lehet 

meghatározni. A vas felszívódásából adódó veszteséget figyelembe véve fiatal broilereknél az első 2 hétben 

80mg/kg vasat kell biztosítani a tápban. 

Vashiány a gyakorlatban ritkán fordul elő. Ekkor a növekedés visszaesésével, anémiával és a színes tollak 

kifakulásával lehet találkozni. Többlete csak extrém mennyiségben lehet toxikus (5. táblázat). 

A gyakorlatban az alapanyagokból történő gyenge felszívódása miatt általános a vaskiegészítők használata. 

Miután a zsírok és különösen a telített zsírsavak 50%-al is csökkenthetik a vas felszívódását, nagy zsírtartalmú 

tápok etetésekor, főleg a hízlalás nevelő, befejező fázisában az emelt szintű vaskiegészítés is indokolt lehet. 

A réz kis koncentrációban (1,5mg/kg testtömeg) található a madár szervezetében, legnagyobb mennyiségben a 

májban, a vesében, az agyszövetekben és a szívizomzatban. A szervezet réz-készletének 96%-a a ceruloplasmin 

nevű fehérjéhez kötötten található. A különböző takarmányokból jó hatékonysággal szívódik föl, a gabona 

magvakból átlagosan 70-90%-ban, a szójából 50%-ban, míg a repcedarából 60%-ban. Felszívódását 

befolyásolja a takarmány réz szintje. Nagyobb réztartalmú tápok etetésekor emészthetősége csökken. Jó 

felszívódása ellenére hasznosulása meglehetősen gyenge, átlagosan 20%-os. Kiválasztása döntően az epén 

keresztül történik. 

Hiánya a vashoz hasonlóan ritkán fordul elő. Ekkor lassabb növekedéssel, anémiával, csontosodási, toll- és 

pigmentképződési zavarokkal, idegrendszeri problémákkal járó tünetek jelentkezhetnek. A többletéből adódó 

toxicitási tünetek nem ismertek. Régebben a rézszulfátot hozamfokozóként használták a bél mikroflórára 

gyakorolt hatása miatt. Jelenleg a gyakorlatban a vashoz hasonlóan a takarmányok rézkiegészítésével történik az 

esetleges hiány elkerülése. 

A cink a madarak szervezetében főleg különböző enzimekhez kötötten található, koncentrációja átlagosan 27 

mg/kg testtömeg. Felszívódását követően a vérben albuminokhoz kötötten szállítódik. Kiválasztásának legfőbb 

módja a hasnyál. Hiánya szintén ritka, ekkor a fiatal madarak növekedés intenzitásának visszaesése, a lábak 

elvékonyodása, a bőr megkeményedése, csökkenő takarmányfelvétel és tollasodási zavarok következhet be. 
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Tojótyúkokban visszaesik a tojástermelés, a tenyésztojások keltethetősége drámaian csökken. A tojásban fejlődő 

embrió csontképződése nem megfelelő. 

A cinket nem tartalmazzák elegendő mennyiségben a baromfi takarmányok. Emiatt kiegészítése indokolt. 

Emészthetősége jó, gabonákból átlagosan 50-60%-ban, az olajos magvakból, extrahált darákból 60-70%-ban, 

míg az állati eredetű takarmányokból 75-85%-ban szívódik fel. A különböző ásványi kiegészítők 

hatékonyságában nincs számottevő különbség, belőlük a cink közel 100%-os mértékben hasznosul. A fitinsav a 

foszforhoz hasonlóan a cinket is megköti, ami rontja az emészthetőségét. A szükségleti értékek az 5. táblázatban 

láthatók. Sok telített zsírsavat tartalmazó táp etetésekor a cink emészthetősége akár 30%-al is csökkenhet. Ilyen 

esetben indokolt a cink mennyiségének növelése. 

A mangán átlagos koncentrációja 0,9 mg/kg élőtömeg, amelynek legnagyobb része a csontokban, sejtszinten 

pedig a mitokondriumokban található. Emészthetősége a különféle takarmányokból a cinkhez hasonlóan 50-

75%-os. Felszívódásának hatékonyságát befolyásolja a vassal fennálló antagonizmusa. A két mikroelem 

arányának ellenőrzésére ezért oda kell figyelni a tápgyártás során. Az ásványi kiegészítőkből a mangán is közel 

azonos mértékben jól emésztődik. Kivételt a karbonát formájú kiegészítés jelent, amelyből a mangán gyengén 

hasznosul. 

A takarmány mangán-kiegészítése nélkül kialakulhat Mn-hiányos állapot, amely a perózis néven ismert 

hiánytünetet okozza. A perózis lényege, hogy a sípcsont és az összenőtt lábközépcsontok deformálódnak, 

amelyet gyakran az inak szétcsúszása is kísér. Tojótyúkoknál hiánya a héjszilárdság romlását és a keltethetőség 

csökkenését váltja ki. 

Jódra a madaraknak is elsősorban a pajzsmirigy hormonok felépítésében betöltött szerepe miatt van szükségük. 

A szervezetükben található jód döntő hányada a pajzsmirigyben és a hormonok metabolizmusának termékeiben 

található. Hiánya a pajzsmirigy hormonok hiányát és egy feedback mechanizmus eredményeképpen a 

pajzsmirigy hipertrófiáját eredményezi. Ilyenkor csökken a madarak növekedése és tojástermelése. Szükséglete 

a vizsgált paraméter függvényében változik. A madarak optimális növekedéséhez 0,10 mg/kg takarmány 

koncentráció elegendő, de ha az előzetes jódhiányt is kompenzálni kell, akkor a szükségleti érték 0,35 mg/kg-ra 

emelkedik. Hasonlóan, míg az étkezési tojástermelés jód igénye csupán 0,05 mg/kg, addig a tenyésztojóknál 

0,30 mg/kg-os koncentrációra van szükség az embrió megfelelő fejlődése érdekében. 

Jódhiányt bizonyos antinutritív anyagok is előidézhetnek. Ilyenek például a repcében található glükozinolátok, 

amelyek gátolják a jód beépülését a hormonokba és szintén a pajzsmirigy hipertrófiáját okozzák. Ebben az 

esetben a jódkiegészítés önmagában nem elégséges a hiánytünetek megszüntetésére. 

Mivel a növényekben kis mennyiség található és a felszívódása is gyenge a tápok kiegészítése általános. Az 

állati eredetű takarmányok, közülük is a halliszt jódtartalma lényegesen meghaladja a növényekét. Ásványi 

kiegészítőkből jól hasznosul. Problémát a legáltalánosabban használt nátrium és kálium sóinak gyenge 

stabilitása jelent. 

A szelén egyik legfontosabb szerepe a glutation-peroxidáz enzimhez kapcsolódik, amelynek felépítésében részt 

vesz, és ezáltal az E-vitaminhoz hasonlóan fontos szerepet játszik a madarak sejtszintű antioxidáns 

rendszerében. Hiányának klasszikus tünete madarakban az exudativ diathesis, amelynek során a sejtmembránok 

és a kapilláris erek áteresztőképességének megváltozása okán a madár szervezetében belső ödémák alakulnak 

ki. 

A takarmányok szeléntartalma a talajellátottság függvényében lényegesen eltérhet. Emészthetősége a Na-

szelenittel összehasonlítva (azt 100%-nak véve) gabonafélékből 70-80, szójából és repcéből 60, az állati eredetű 

takarmányokból azonban csak 15-25%-os. 

Szükségletét befolyásolja a madarak E-vitamin ellátottsága is. Mivel a takarmány-alapanyagok szeléntartalma 

változékony, ezért indokolt a baromfitakarmányok Se-kiegészítése, ami lehet ásványi, illetve valamilyen szerves 

kötésű komplex formában (pl. szeleno-metionin). Szükséglete az 5. táblázatban látható. A tápok szelén 

szintjének beállításakor arra is figyelemmel kell lenni, hogy a szelén szükséglete és toxikus dózisa között nincs 

nagy különbség. A 4 mg/kg-ot meghaladó takarmány koncentráció már toxikus. Többlete számos 

kulcsfontosságú enzim működését blokkolja. A tojótyúkok kevésbé érzékenyek a szelén többletre, mint a fiatal 

madarak, viszont a szelén jelentős részét kiválasztják a tojásba. Ezt a mechanizmust lehet kihasználni a 

szelénnel dúsított tojás előállítására, amennyiben a lakosság szelénellátottsága nem kielégítő. 
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6. fejezet - A vitaminok élettani 
szerepe 

A „vitamin” kifejezés az elsőként felfedezett tiamin életfontosságú szerepére és amino-csoport tartalmára utal. 

Majd ezt a szót folytatólagosan alkalmazták a szerves anyagok azon csoportjára, melyek kis dózisban is 

hatékonyak, valamint az állatok számára nélkülözhetetlenek. A vitaminok többségét a madarak képtelenek 

előállítani, ezért ezeket a tápokba bele kell keverni, kivéve azokat, melyeket a bélflóra megfelelő mennyiségben 

előállít. 

A vitaminokat jelenleg vízben, zsírban vagy zsír-oldószerekben való oldhatóságuk alapján osztályozzuk (vízben 

és zsírban oldhatókra). A korábbi elnevezéseik közelebbi kapcsolatban állnak a biokémiai funkcióikkal, kivétel 

nélkül szerepet játszanak a sejtszintű anyagcsere-folyamatokban, mint prosztetikus csoportok a Ko-enzimeken 

belül (9. ábra). Az aktivitásuk alapvetően függ a szerkezetüktől, ezért a legkisebb változás is könnyen 

inaktiválhatja őket. 

1. Zsírban oldható vitaminok 

Mivel az A-, D-, E- és K-vitaminok zsírban oldhatók, ezért felszívódásukat - a zsírokhoz hasonlóan - alapvetően 

az epesavak határozzák meg. Az A-, D-, E-vitaminok ezután a májban és zsírszövetben raktározódnak, a tápban 

jelenlevő mennyiségtől függően. Ezeknek a raktáraknak az az előnye, hogy segítségükkel a madár folyamatosan 

képes kielégíteni a szervezet igényeit, míg ezzel együtt fennáll a túladagolás veszélye is (csak a zsíroldható 

vitaminok esetében van túladagolás). 

1.1. A-vitamin 

Bélbeli felszívódása alkohol formájában, észterként illetve provitaminja a ß-karotinként lehetséges. Ez utóbbi 

kettéhasadása esetén potenciálisan két A-vitamin jöhetne létre, de valójában csak egy A-vitamin keletkezik. 

Tárolása a máj Kupffer-féle sejtjeiben történik, leginkább palmitát formában. Itt folyamatosan hidrolizálódik 

retinollá, ami a véráramban kering egy specifikus fehérjéhez, a retinol megkötő fehérjéhez (RBP; Retinol 

Binding Protein) kötötten. Az RBP szintén a májban termelődik. A végső átalakulás egy glükuronid konjugáció 

és oxidáció retinollá majd retina- és oxo-retinasavvá. 

Az A-vitaminnak szerepe van a szürkületi látásban, azáltal hogy a fényérzékeny rhodopsin kialakításában vesz 

részt. Részt vesz emellett a muko-poliszacharidok szintézisében, valamint a bőr és nyálkahártya nyálka-

szekréciójában is. Hiánya ezért a hámréteg károsodásához vagy keratinizációjához vezethet, de egyben más 

sejtrétegek szükségtelen túlszaporodását is okozza. 

Nemrégiben néhány tanulmány arra mutatott rá, hogy az A-vitaminnak szerepe lehet a szteroid-anyagcserében, 

mégpedig a kortikoszteroidokkal, koleszterollal és ivari hormonokkal összefüggésben. 

Az A-vitamin hiánytünetei két-három hét alatt alakulnak ki a madarakban. A fiatal madaraknál könnyebben 

kialakul, mint az időseknél. A testtömeg-növekedés visszaesik és a tollazat borzolttá válik. Az emésztőenzim- és 

nyáltermelés fokozatosan megszűnik. Látási problémák, végül vakság állhat be. A madarak egyéb betegségekkel 

szembeni ellenállóképességétől függően a mortalitás egyenes arányban növekszik a vitaminhiány mértékével. 

Idősebb egyedekben a látási zavarok kivételével tünetek lassabban fejlődnek ki. A tojástermelés és a 

keltethetőség is jelentősen visszaesik. Vannak tünetek amelyek fajspecifikusak. Pulykában az A-vitamin hiány 

esetén barna pontokkal tarkított tojásokat láthatunk. Fiatal kacsában paralízis alakulhat ki. 

Az A-vitamin dózisának mértékegysége a Nemzetközi Egység (NE) (angolul: International Unit, IU). Egy 

Nemzetközi Egység megfelel 0,344 mikrogramm kristályos A-vitamin acetátnak, 0,55 mikrogramm palmitátnak 

vagy 0.60 mikrogramm ß-karotinnak. 

Nyers termékek vagy kiegészítő takarmányok esetében, a mennyiséget retinol mikrogrammban vagy retinol 

egyenértékben fejezzük ki: 

1 retinol egyenérték = 
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1µg vagy 3,33 NE retinol, vagy 

6µg vagy 10 NE β-karotin, vagy 

12µg karotinoid. 

Annak érdekében, hogy biztosítsuk az A-vitamin stabilitását, fontos, hogy hőtől, fénytől és telített zsíroktól 

óvjuk. Az A-vitamin és prekurzorai könnyen oxidálódnak. Vas vagy mangán jelenléte növeli az oxidáció 

veszélyét. Ezért ajánlott, hogy a vitamin és nyomelem premixeket csak közvetlenül a tápba való bekeverésük 

előtt készítsék el. 

1.2. D-vitamin 

A D-vitaminnak két aktív formája létezik. Mindkettő két szteroid gyűrűt tartalmaz, de különböző oldalláncokat. 

A D2-t vagy szintetikus ergokalciferolt széles körben használják az angolkór ellen. A D3, más néven 

kolekalciferol a természetben előforduló. 

A D-vitamin az epesavak jelenlétében szívódik fel elsődlegesen a jejunumból és ezután transzportja egy 

fehérjéhez kötött, ami megvédi az oxidációtól, így az inaktiválódástól. Egy specifikus hidroxiláz 25-ös 

hidroxilációt hajt végre a molekulán. Ennek a hidroxiláznak az aktivitása a termék, a 25-hidroxi-kolekalciferol 

(25(OH)D3) mennyiségétől függ. Ez a vegyület egy újabb hidroxiláción megy keresztül a vesében és a neve 

1,25-dihidro-kolekalciferol (1,25(OH)D3) lesz, ami a D-vitamin legaktívabb formája. A hidroxiláló enzim 

aktivitását ezúttal is a végtermék mennyisége befolyásolja. 

Az 1,25(OH)2D3 tulajdonképpen egy szteroid hormon. A bél hámsejtjeiben található receptora a kalcium 

felszívódásáért felelős és a parathormonnal együttműködve indirekt módon befolyásolja a kalcium mobilizációt 

a csontokból. D-vitamin hiány miatt kialakult hypokalcémia esetén fokozódik a parathormon termelés. 

Fiatal madarakban a D-vitamin hiány sokrétű csontdeformációban és a csőr lágyulásában mutatkozik meg. A 

legjellegzetesebb belső tünet a szegycsont megcsavarodása, ami a szegycsont és borda között található epifízis 

és porc megvastagodásának köszönhető. A porcok megvastagodása figyelhető meg a comb- és 

szárkapocscsontokon is. A szegycsont konkávvá válik. Pulykákban diszkondroplázia és sántaság figyelhető 

meg. A madarak a lábukon ülnek, nem mozognak. Ezek a tünetek brojlerekben is előfordulnak. 

Idősebb egyedekben a csontok ásványianyag-tartalma csökken, és ezáltal törékennyé válnak (osteomalacia). A 

tojáshéj vékonnyá és törékennyé válik. A tojástermelés és a tojások keltethetősége csökken. Kacsákban a csőr 

meghajlik. Hasonló tüneteket láthatunk teljes vagy részleges kalcium-/foszforhiány esetén. Ezért szükséges, 

hogy a fenti tünetek észlelésekor eszünkbe jusson mind a három lehetséges kiváltó ok (kalcium-, foszfor- és D-

vitamin hiány). A D-vitamin ellátottság mérése se nem könnyű, se nem pontos. Vannak módszerek, melyek a 

plazma 25(OH)D3szintjét mérik. 

A D-vitamin aktivitást egy biológiai modell segítségével határozzák meg, melyhez fiatal madarakat használnak. 

A madarakban mesterségesen, D-vitamin-mentes táppal kiváltják az angolkórt. Ezután különböző formájú D-

vitaminnal etetik őket, vizsgálva a kalcifikációt a csontok súlyának mérésével. Fiatal madarakban a D2-vitamin 

aktivitása alacsonynak bizonyult, ezért premixekben csak a D3-vitamin használatos. 

Az aktivitást Nemzetközi Egységben fejezik ki, 1 NE D-vitamin 0,025 mikrogram D3–nak felel meg. Végül 

fontos megjegyezni, hogy a D-vitamin mindkét formája (D2, D3) nagyon könnyen elbomlik fény, oxigén és sav 

hatására, ezért sötét, hermetikusan lezárható üvegben kell tartani. 

1.3. E-vitamin 

Kémiai értelemben az E-vitamin egy tokoferol. Az E-vitamin a vérben szabad formában kering, majd egy 

lipoproteinhez kapcsolódik. A lebontása során glükuronid és tokoferolsav keletkezik. 

A tokoferolok elsődlegesen antioxidánsok, melyek megvédik az A-vitamint, karotinokat és szabad zsírsavakat. 

Hozzájárul az intra-celluláris membránok stabilitásának megőrzéséhez. Antioxidáns hatását biokémiai 

mechanizmusokon keresztül fejti ki, a glutation és szelén segítségével. 

Az E-vitamin részt vesz a hemoglobin fehérjéinek szintézisében. Stimulálja az immunrendszert fiatal állatokban, 

együttműködve a szelénnel. Hiánya fiatal madarakban exudatív diathesist okoz, ami ödémák megjelenésével jár 
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a bőr alatti kötőszövetben és a külső szívburokban. A másik, főként a kisagyban kialakuló kóros elváltozás, az 

agylágyulás, melynek tünetei a bizonytalan járás, járásképtelenség. A madarak gyakran próbálkoznak felállni, 

de sikertelenül. 

A hiánytünetek kevésbé látványosak kifejlett egyedekben. Leginkább a tojások csökkent keltethetősége 

figyelhető meg. A keltetés 4. napjától észrevehetően megnő az embrionális mortalitás, aminek oka a véredények 

megrepedése. Pulykában még specifikusabb a szabad szemmel is látható izomsorvadás a zúzógyomorban. A 

vérplazma bizonyos lipoproteinjeinek mérésével következtetni lehet az E-vitamin szintre. 

Az E-vitamin aktivitást is Nemzetközi Egységben fejezzük ki, ami 1 mg DL-α-tokoferol-acetáttal, 0,97 mg α-

tokoferollal vagy 0,73 mg D-α-tokoferollal egyenértékű. 

1.4. K-vitamin 

A természetben előforduló formái a K1-, K2-vitaminok. Emellett létezik egy szintetikus forma a K3-vitamin. 

A K-vitamin anyagcseréje kevéssé ismert. A lebontása glükuronizáció útján történik, és a vizelettel választódik 

ki. A többi zsírban oldódó vitaminhoz hasonlóan a májban és zsírszövetben raktározódik, de relatíve kis 

mennyiségben. 

A K-vitamin nélkülözhetetlen a véralvadási faktorok májbeli szintéziséhez. Hiánya a vérbeli protrombin jelentős 

csökkenéséhez vezet, ami megnövekedett véralvadási időt okoz. Ilyen esetben már kis sérülések is jelentős belső 

vérzéshez, az állat elpusztulásához vezethetnek. Külső vérzések főként a lábon és szárnyon figyelhetők meg. K-

vitamin-hiányos tojóállomány tojásaiból kikeltetett csirkéken kiterjedt vérzéseket lehet látni, illetve már egy 

szárnyjelölő felhelyezése is a csibe elvérzését okozhatja. A legelterjedtebben használt K-vitamin mérési 

módszer a véralvadás vizsgálata. 

A gyakorlatban a vitamin két formája érhető el, K1 vagy fillokinon, ami a zöld növényekben fordul elő, és a K3 

vagy menadione, a következő aktivitással: 1 mg K3 megfelel 3,8 mg K1-nek. 

2. Vízoldható vitaminok 

A vízoldható vitaminok részt vesznek számos enzimreakcióban és mindegyikükre jellemző, hogy tartalmaznak 

legalább egy nitrogén atomot. Jelenleg enzimaktivitásuk alapján osztályozzák őket. Ezáltal megmagyarázhatók 

azoknak a kóros folyamatoknak az eredete, amelyek valamilyen vízoldható vitamin ellátásának hiányából 

fakadnak. Másrészt ez segítséget nyújt bizonyos vitamin-interakciók megértéséhez is. 

A vízoldható vitaminok (mint koenzimek) két csoportra oszthatók. 

• Amelyek molekulák szállításában vesznek részt 

• Amelyek enzimatikus redox reakciókban vesznek részt 

2.1. Transzport koenzim vitaminok 

2.1.1. Tiamin (B1-vitamin) 

Relatíve gyorsan szívódik fel a duodenum leszálló szakaszából, majd megtalálható a vérben és a szövetekben 

kis koncentrációban. A vese választja ki. Biokémiailag a tiamin-difoszfát egy koenzimként viselkedik a 

szénhidrát anyagcserében. Az aldehid-csoportok transzportjáért felelős, amik az α-ketosavak dekarboxilációja 

során keletkeznek. 

A tiamin szerepet játszik a zsírsavak és a szterolok szintézisében, így nagy jelentőséggel bír a korai 

lipogenezisben. 

A tiamin-hiány tünetei baromfiban az étvágy elvesztése, általános gyengeség, idegrendszeri zavarok, leginkább 

fiatal egyedekben. Ezek a tünetek egyenesen levezethetőek a szénhidrát anyagcsere zavarából. Az elégtelen 

acetil-csoport képződés miatt az idegi szinapszisok transzmittereként szolgáló acetil-kolin szintézise kárt 

szenved. 
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2.1.2. Pantoténsav (B3-vitamin) 

Ez a vitamin koenzim-A formájában aktív, az aktivitást a szabad thiol rész biztosítja. A KoA a szénhidrátok, 

lipidek, aminosavak anyagcseréjében játszik szerepet. Részt vesz a glicerol és a zsírsavak észterifikációjában, 

szterolok és szteroidok szintézisében, a hemoglobin és a porfirin felépítésében valamint szükség van rá az acetil-

csoport kolinhoz kapcsolásához. 

A pantoténsav anabolikus és katabolikus folyamatokban egyaránt részt vesz. A többi vitamintól eltérően nem 

bomlik le az állat szervezetében, hanem feleslege változatlan formában a vizelettel (60-70%) és a bélsárral (30-

40%) ürül. A pantoténsav-hiány minden baromfiban termeléscsökkenéshez vezet. A fiatal brojlerek 

fogékonyabbak, mint a pulykák, bennük gyorsan kialakul bőrgyulladás a csőr körül és a láb elülső felületén. 

2.1.3. Piridoxin (B6-vitamin) 

A piridoxin fehér, kristályos por, jól oldódik vízben és nagyon érzékeny fényre, különösképpen semleges vagy 

lúgos oldataiban. Kiválasztása a vizelettel történik az elsődleges metabolit formájában, ami a piridoxinsav. 

A szervezetben a piridoxin piridoxállá oxidálódik vagy továbbalakul piridoxaminná. Piridoxálból keletkezhet 

piridoxál-foszfát is, ami egy prosztetikus csoport és egy apoenzimhez kapcsolódik kovalens vagy ionos kötéssel. 

Az aminosav-anyagcsere fő ko-enzimje, azáltal, hogy aminosavak hozzá kötődnek az amino-csoporton 

keresztül, a hozzákötődő aminosav sorsát (dekarboxiláció, transzamináció, dezamináció) az apo-enzim 

határozza meg. 

Végül megjegyzendő, hogy a triptofán anyagcseréhez is szükség van B6-vitaminra, különösképp a nikotinsav 

szintézishez. 

Gyakorlati körülmények között nincs specifikus tünete a B6-vitamin hiányának. A testtömeg-gyarapodás 

visszaesik, a bőrön és nyálkahártyán láthatók elváltozások. A hiány diagnosztizálásához a vizeletből 

piridoxinsav szintet mérnek. 

2.1.4. Biotin (H-vitamin) 

Hiányát „tojásfehérje betegségnek” is nevezik az angolszász irodalomban, ami abból adódik, hogy a tojásban 

található avidin fehérje hőkezeletlen állapotban kötődik a biotinhoz és így azt élettani szerepének betöltésére 

elérhetetlenné teszi. 

Szabad formában megtalálható a szervezetben és relatíve nagy mennyiségben a bőrben és májban. Lebontás 

nélkül választódik ki a vizelettel. Nagy mennyiségű biotin található a bélsárban is, ami azonban mikrobiális 

eredetű és többszöröse a tápokban találhatónak. Feladata a HCO3
--ból származó szén-dioxid megkötése (mely 

ATP igényes folyamat), valamint a CO2 továbbadása karboxilációs és transzkarboxilációs folyamatokban. 

A biotin-hiány fiatal állatokban csökkent növekedéshez és borzolt tollazat megjelenéséhez vezet. Bőrgyulladás 

látható a lábakon, majd a szemek és csőr körül. Az embrióban a csőr megcsavarodása, porcdegeneráció és 

„úszóhártyás” láb alakul ki. Hiányában perózis (a m. gastrocnemius inának lecsúszása a condylusról, 

következésképp a metatarsus kifordulása) és a lábcsontok porcainak deformációja következhet be, ezzel 

kialakítva a metatarsus megrövidülését és megszélesbedését. A fiatal pulykák a legérzékenyebbek a biotin-

hiányra. 

2.1.5. Folsav 

A folsav-hiánynak megannyi tünete van. Fiatal csirkékben anémia látható, a tollazat kifakulásával és sántasággal 

együtt. Fiatal pulykákban porcdegeneráció és hipokróm anémia figyelhető meg leggyakrabban. Amennyiben a 

folsav-hiány mellett túl sok lizint tartalmaz a táp, akkor a fiatal pulykák fehér tollai bronzszínűvé, borzolttá és 

törékennyé válnak. Kacsákban az anémiához kapcsolódóan májmegnagyobbodás is kialakulhat. 

2.1.6. Kobalamin (B12-vitamin) 

A B12-vitamin hiánytünetei anti-anémiás szerepe miatt összetéveszthetők a folsavhiánnyal. A B12-vitamin 

komplex formában, fehérjéhez kötődve (R-fehérje) kerül be a béltraktusba. Felszívódása egy aktív folyamat, 

amely egy glikoproteinhez (intrinsic factor) kapcsolódva történik. Intracellulárisan a kobalamin szabaddá válik a 



 A vitaminok élettani szerepe  

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

„releasing factor” segítségével, majd egy másik fehérjéhez (transzkobalamin) kötődve kerül be a portális 

keringésbe. Kiválasztása az epével történik. 

Az elsődleges szerepe, hogy koenzimként az egyszerű széngyökök anyagcseréjében szerepel. Két különösen 

aktív formáját különböztetjük meg, a metil-kobalamint és az 5-deoxiadenozil-kobalamint. Az előbbi szükséges a 

homocisztein metioninná való átalakításához. Szerepel a zsírsavak páratlan számú szénatomokkal történő 

oxidációjában, az elágazó szénláncú aminosavak és a treonin lebontásában. 

Mint redukciós koenzim, biztosítja a ribóz dezoxiribózzá és a nukleotidok dezoxinukleotiddá való redukcióját. 

Szerepéből könnyen láthatjuk, hogy hiánya esetén vészes vérszegénység alakul ki, a DNS hiány mellett RNS 

túltermelés lép fel. 

A B12-vitamint mikrobák szintetizálják, így madarakban nagy jelentősége van a koprofágiának. Hiánya esetén a 

sejtosztódás kárt szenved. Ez különösen az embrió fejlődését befolyásolhatja, és számos kórformában 

jelentkezhet. Néha csökken a keltethetőség. Fiatal madarakban a testtömeg-gyarapodás csökken és a 

vörösvérsejtek utánpótlása lassul. 

2.2. Redox reakciókban szereplő vitaminok 

Ezek a vitaminok elektrontranszportok enzimatikus reakcióit katalizálják. Az elektronok donorja az aerob 

rendszerekben a hidrogénatom. Első lépésben a dehidrogenáz enzim aktiválja a hidrogén atomot. A végső 

reakcióban hidrogén-peroxid jön létre, majd további hidrogén belépésével víz. A két szélső lépcsőfok között 

reakciók sorozata szerepel, amelyek stimulálják a hidrogén atomot és az elektronszállító molekulákat 

(mitokondriális légzési lánc). 

Ezek a folyamatok reverzibilis redox reakciók. Hidrogén atomot vagy elektront fogadnak oxidált formában, 

majd végbemegy a redukció. Végül visszanyerik oxidált formájukat azzal, hogy az elektront továbbadják egy 

másik rendszernek. 

2.2.1. Niacin (B5-vitamin) 

Hívják még PP-faktornak is (Pellagra Preventív Faktor). Két aktív formája van: 

• Nikotinsav vagy niacin: piridin-β-karboxil sav, 

• Nikotinamid, ami a nikotinsav amidja, 

A szervezet niacin ellátása két forrásból származhat, vagy kész niacin van a takarmányban, vagy triptofán, 

amiből a szervezet elő tudja állítani (60 mg triptofánból 1 mg niacin keletkezik). A niacin az intracelluláris 

térben található, feleslege a vizelettel ürül. A niacin két ko-enzimnek felépítésében vesz részt, melyek feladatai a 

hidrogén transzportja az anyagcsere széles palettáján: 

• NAD: Nikotinamid-adenin-dinukleotid 

• NADP: Nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát 

Ez a két koenzim hidrogént tud megkötni, ekkor redukálódik, majd a hidrogéneket továbbadva oxidálódik. A 

NAD NADH/H+-vá és a NADP NADPH/H+-vá való redukálódása energiatermelő folyamat, míg ugyanez 

visszafele energiát igényel. Madarakban a NAD jóval nagyobb mennyiségben fordul elő, mint a NADP. Fiatal 

madarakban a hiánybetegség, a „fekete nyelv” szindróma kapcsolatban áll a szájüreg gyulladásával. Fiatal 

pulykákban és kacsákban gyakoribb a perózis, valamint a hiányos tollazat és a hasmenés megjelenése. 

2.2.2. Riboflavin (B2-vitamin) 

A B2-vitamin egy flavin molekulát tartalmaz. A felszívódást követően az enterocitákban foszforilálódik a 

riboflavin nagy része. A foszforilált és szabad forma aránya 0,75:0,25. Kiválasztása a vizelettel történik szabad 

formában vagy származékaiként. 

A vitamin aktív formája foszfor-észter, név szerint flavin mononukleotid (FMN) és flavin adenozin dinukleotid 

(FAD). A B2-vitamin részt vesz a légzési láncban. A NAD adja az első hidrogénatomot a FAD-nak, mely 

továbbítja azt a citokrómoknak, amik Fe+++-at tartalmaznak, megkapva a hidrogént pedig redukálódnak Fe++-á. A 

légzési lánc végén a hidrogén oxigénre való leadása is megtörténik, így víz keletkezik. 
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A B2-vitamin hiánya étvágycsökkenést, testtömeg-gyarapodás visszaesést okoz madarakban. Előfordul, hogy 

sántaság és csontdeformációk is megfigyelhetők a fiatal állatokban. A hiánybetegséget hívják emiatt görbe-ujj 

betegségnek is (jellemző, hogy a madarak a csánkjukon ülnek). 

Boncolás során a Marek-betegséghez hasonlóan a csípő- és szárnyidegek megvastagodása látható. Fiatal 

pulykákban a megfigyelt tünetek: bőrgyulladás, perózis és rosszul fejlett tollazat. 

2.2.3. C-vitamin 

A C-vitamin jól ismert a skorbut elleni hatásáról. A baromfi képes azt szintetizálni glükózból, emiatt nem 

esszenciális vitamin. Azonban stressz hatására megnőhet a C-vitamin iránti igény és relatív hiány alakulhat ki, 

emiatt a gyakorlatban előfordul a C-vitamin kiegészítés. 

Az aszkorbinsav reverzibilis redox reakciókban szerepel. Szükség van rá a vas duodenumbeli felszívódásához és 

a szteroid-hormonok hidroxilezésében, továbbá a prolin hidroxiprolinná alakításában (kollagén szintézis). A 

tirozin és fenilalanin anyagcseréjében részt vesz, hozzájárulva ezzel aminok szintéziséhez (dopamin, 

noradrenalin, adrenalin). 

2.2.4. Kolin 

A kolin vitaminok közé való sorolása részben vitatott. Egyfelől esszenciális a madarak számára és hiánya 

specifikus tüneteket okoz. Másfelől azonban egy metabolitként termelődik a szervezetben foszfolipidek 

lebontása során és jelen van a tápokban a többi vízoldható vitaminhoz képest jóval nagyobb mennyiségben. 

Bármelyik megközelítést vesszük, a tápok összeállításánál ugyanúgy számolni kell jelentőségével. 

Madarakban a szintézis helye a máj, ahol a foszfatidil-etanolamin metilációjával jön létre. A metil-csoportot az 

adenozil-metionin biztosítja, a folyamatot két metil-transzferáz kontrollálja. A fenti folyamat zavartalan 

működéséhez biztosítani kell a táp folyamatos folsav, szerin és metionin tartalmát (a folsav a transzferázhoz 

kell, a szerin az etanolamin prekurzora). A kolin biokémiai szerepe: 

• acetil-csoporttal kapcsolódva a paraszimpatikus ingerület-átvivő vegyületet az acetil-kolint adja; 

• foszfolipidek, lecitinek, szfingomielinek alkotója; 

• metil-csoport donor a kreatin, metionin és guanidin-acetát képződéséhez; 

A kolin a mitokondriumban bontódik le, előbb betain-aldehiddé, majd betainná. Néhány baromfi különösen 

érzékeny a kolin hiányára. Fiatal brojlerben és pulykában csökkent növekedési erély és perózis kialkulása 

figyelhető meg. Kolin hiányában a sejtmembránok törékennyé válnak, ami meggátolja a triglicerid és 

koleszterol transzportot, következésképp ez utóbbiak a májban halmozódnak fel (a máj elzsírosodása aztán 

májzsugorhoz vezethet). 

A baromfitápok kolin kiegészítésének megtervezésekor figyelembe kell vennünk a táp összetételét, a madár 

szükségleteit és a madarak bioszintetizáló kapacitását. Ez utóbbi a fürjben meglehetősen korlátozott ezért a 2 

g/kg bekeverés ajánlott. Más, növekvésben levő baromfifajnál az 500 mg/ kg kiegészítés is elegendő. 

3. Ajánlások és szükségletek 

A tápok vitaminszintjeinek pontos meghatározását szigorúan kontrollált állatkísérletek eredményeire alapozva 

kell felállítani, pontosítani. Ma az a tendencia érvényesül, hogy az állatok egyre több félszintetikus nyersanyagot 

(keményítő, tisztított fehérje) és szintetikus vitamint kapnak. 

Hasonlóan más esszenciális táplálóanyagokhoz, a vitaminok minimum értékeit is a maximális fejlődés illetve 

tojástermelés szükségleteihez kell beállítani. Sok publikált érték nagyon korlátozott relevanciával rendelkezik 

ezen a téren, mert a kísérletek távol esnek a gyakorlati baromfitartás körülményeitől (homogén populáció, 

alacsony állatsűrűség, specifikus nyersanyagok, korlátozott hőmérséklet), így a vitaminszükségletek is nagyban 

eltérhetnek. 

A gyakorlati baromfitartás körülményei között megannyi tényezőt számításba kell vennünk. A genetikai 

képesség, az állatsűrűség, a hőmérséklet és a páratartalom mind befolyásolhatják a szükségletet. A takarmányok 

vitamintartalma nagy változatosságot mutat. 
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A. függelék - Melléklet 1 
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B. függelék - Melléklet 2 
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