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Sertéstakarmányozás 

Oktatási segédlet az Állattenyésztő mérnöki, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(MSc) mesterszak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 
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1. fejezet - A sertés takarmányok 
energiaértékelése 

1. Bevezetés 

A termodinamika első főtétele, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. A takarmánnyal felvett energia is 

nyomon követhető, hiszen a szervezetben történő átalakulás során a különböző veszteségek és a termék 

energiájának összege megegyezik a takarmánnyal felvett energiával. A táplálóanyagok közül a nyersfehérje, a 

nyerszsír és a szénhidrátok szolgáltatnak energiát a szervezet számára. Azonban ezek bruttó energiája vagy 

égéshője és energetikai hatékonysága az anyagcsere folyamatokban különböző. Jelen fejezet célja, hogy 

bemutassa az energia átalakulás folyamatát és tárgyalja azokat a tényezőket melyek hatással vannak a 

takarmánnyal felvett energia értékesülésére. További cél, hogy áttekintést adjon a sertéstakarmányozásban 

használt energiaértékelő rendszerekről. 

2. A takarmány energiahordozói 

2.1. Fehérjék 

A fehérjék bruttó energiája átlagosan 23,7 kJ/g, de az aminosav összetételtől függően némileg ettől eltérhet. Az 

aminosavak égéshője 12,1-28,2 kJ/g között változik kémiai összetételük és főként a széntartalmuk miatt (1. 

táblázat). Mivel az esszenciális aminosavak égéshője nagyobb, ezért a biológiailag kevésbé értékes fehérjék 

valamivel kisebb energiatartalommal rendelkeznek. A sertés esetében a felszívódott aminosavak elsősorban 

fehérje szintézisre fordítódnak. A testbe épített fehérje minden grammja 23,6 kJ energia többletet jelent a 

szervezet számára. Amennyiben azonban a fehérjét energianyerésre használja a szervezet, akkor 1 g fehérje 

ennél jóval kevesebb energiát szolgáltat a szervezet számára. Ennek oka, hogy amennyiben a szervezet az 

aminosavakat energianyerésre fordítja, akkor az ATP képzés során a felesleges amino csoporttól meg kell 

szabadulni, s az aminosavak dezaminálása energiaigényes folyamat. Ennek következtében az energia értékesülés 

hatékonysága jelentősen romlik, ha a szervezet fehérjét használ ATP nyerésre. Tovább rontja az értékesülés 

hatékonyságát az is, hogy az aminosavak oxidációja során a feleslegessé vált N-t az emlősállatok főként 

karbamid, a baromfi fajok húgysav formájában ürítik, melyek még jelentős mennyiségű energiával rendelkeznek 

(karbamid: 10,5 kJ/g, húgysav: 11,5 kJ/g). 

2.2. Zsírok 

A takarmány nyerszsír frakciójában a triacil-gliceridek dominálnak, ezek átlagos bruttó energiája 38,9 kJ/g. Más 

zsíroldószerrel oldható anyagok (szabad zsírsavak, szteroidok, terpének, viaszok, stb.) nagyon kis arányban 

fordulnak elő a sertések abrakkeverékében. A zsírsavláncok hossza, szén tartalma valamint a szénatomok közti 

kötések típusa meghatározza a lipidek égéshőjét (1. táblázat), a kaprilsavé (C8) csupán 32,4 kJ/g, míg a 

palmitinsavé (C16) 39,1 kJ/g. Az olajsav telítetlen kötése 0,2 kJ/g-mal kevesebb energiát biztosít, mint az 

ugyancsak 18 szénatom számú, de telített sztearinsav (39,7 kJ/g). A szervezet a zsírsavakat felhasználhatja a 

sejtek felépítésében (sejtmembrán), specifikus vegyületek képzésében (prosztaglandin) vagy a zsírdepók 

kialakításában. Amennyiben a zsírsavak energiaként értékesülnek, akkor a β-oxidáció ATP-t szolgáltat a 

szervezet számára. A β-oxidáció egyes lépései energiát igényelnek, ezért a zsírsavak energetikai hatékonysága 

az ATP képzés során 66%-os. 

2.3. Szénhidrátok 

Ahogy azt már a korábbiakban láttuk a kémiai vegyületek égéshőjét a kémiai szerkezet és a vegyület C tartalma 

lényegesen meghatározza. A szénhidrátok esetében a viszonylag nagy oxigén és hidrogén tartalom miatt az 

égéshő relatív kicsi, legalábbis a fehérjéhez és zsírokhoz viszonyítva, átlagosan 17,5 kJ/g (1. táblázat). A 

szénhidrátokat alapvetően két nagy csoportba sorolhatjuk: a keményítő és a cukrok gyorsan felszívódnak a 

tápcsatornából, míg az ún. nem keményítő-szerű poliszacharidoknak (NSP) csak egy része tud megemésztődni. 

Az enzimes bontást követően a szénhidrátok monoszacharidként szívódnak fel a tápcsatornából s a szervezetben 

vagy energianyerésre vagy zsírképzésre fordítódnak. Az állati test szénhidrát tartalma csekély (1%), az a vér 

glükóz valamint az izmok és a máj glikogén tartalékára korlátozódik. Az energiatermelő folyamatokban a 

glükóz jó hatékonysággal értékesül, az ATP képződés energetikai hatékonysága 68-70%. 
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A szénhidrátok másik csoportja, az NSP anyagok emészthetősége gyenge, így annak energiája jóval kisebb 

mértékben hozzáférhető a sertés számára. Az NSP anyagok monomerjei közti kötések egy részét ugyanis a 

magasabb rendű élőlények saját enzim hiányában nem tudják bontani, azok energiája a bakteriális fermentációt 

követően válik részben hozzáférhetővé az állatok számára. A bakteriális fermentáció során képződött 

illózsírsavak (ecetsav, propionsav, vajsav) energiafelhasználás nélkül, diffúzióval jutnak át a bél falán, azonban 

a szervezetben az ATP képződés energetikai hatékonysága a rövid szénláncú zsírsavakból csupán 50%. A 

bakteriális fermentáció során az ecetsav képződés metán felszabadulást eredményez, ezért az NSP anyagok 

energiájának egy része nem kihasználható az állat számára. 

 

3. A takarmánnyal felvett energia átalakulása a 
szervezetben 

A takarmánnyal felvett energia egy része az emésztés és az anyagcsere folyamatok során elvész az állat 

számára, ezért a takarmány vagy takarmányadag bruttó energiája (GE) nem ad lényegi információt a keverék 

táplálóértékéről. A szervezetben az energia átalakulásának folyamatát az 1. ábra mutatja. 
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A takarmánnyal felvett összes vagy bruttó energia egy része a bélsárral távozik, a visszamaradó energiát 

emészthető energiának (DE) nevezzük. Az emészthető energia egy kis hányada a vizelettel és a bélgázokkal 

elveszik. A vizelettel valamint a metánnal távozó energiát levonva a DE-ből jutunk el a metabolizálható 

energiához (ME). Az ME kiszámításakor elvileg a felületi (bőr és szőr) kopással elveszett energiát is figyelembe 

kéne venni, azonban ennek gyakorlati jelentősége nincs. A metabolizálható energia még mindig nem teljes 

mértékben használható fel a szervezet számára, mivel a táplálóanyagok metabolizmusa során képződött 

hőszaporulat vagy termikus energia további energia veszteséget jelent. A ME-ból a hőszaporulat levonása után 

visszamaradó energiát nevezzük nettó energiának (NE), mely létfenntartásra és termékképződésre (gyarapodás, 

vehemépítés, tej-, tojás-, gyapjú termelés) fordítódik. 

3.1. Emészthető energia 

A takarmányok energiaértékét a táplálóanyagok emészthetősége alapvetően meghatározza. Ellentétben a 

fehérjével és az aminosavakkal az energia emészthetőségét a tápcsatorna teljes hosszán érdemes vizsgálni, 

hiszen a vastagbélben zajló fermentáció során képződött illózsírsavak is hozzájárulnak a sertések 

energiaellátásához. Egy jellemző takarmány összetétel etetése esetén az emésztési sajátosságokat figyelembe 

véve a sertések a felvett táplálóanyagok mintegy 20-25%-t a bélsárral ürítik. A takarmány energiájának 

emészthetőségét azonban az állat kora, a takarmány összetétele, antinutritív anyag tartalma, előkészítése, 

valamint egyes takarmányadalékok nagymértékben befolyásolják. Általánosságban elmondható, hogy a kor 

előrehaladtával javul az állatok emésztési hatékonysága és az energia emészthetősége, mely alapvetően a javuló 

rostemésztés következménye (Noblet, 2007). Az energia emészthetőségének javulása rostdús 

takarmánykomponensek (pl. búzakorpa, DDG) esetén olyan mértékű lehet, hogy a kocák mintegy 10-15% több 

emészthető energiát képesek ugyanabból az összetevőből értékesíteni, mint a növendékek (2. táblázat). 

 

A takarmány rost tartalma nagymértékben rontja a többi táplálóanyag felszívódását és így az energia 

emészthetőségét, ezért azon keverékek, melyek nagy rosttartalmú komponenseket tartalmaznak általában kisebb 

DE tartalommal rendelkeznek. Az energia tartalom csökkenését zsírkiegészítéssel kompenzálni lehet ugyan, de 

sok esetben az állatok teljesítménye ekkor is elmarad a kis rost és azonos energia tartalmú takarmánnyal etetett 

társaikhoz képest. A takarmány rostját vagy NSP anyagait az emésztést csökkentő hatásuk miatt antinutritív 

anyagnak tekintjük. Az emésztés hatékonyságát azonban más, a rostnál sokkal kisebb mennyiségben jelenlévő 

anyagok is ronthatják, mint például a különböző (proteáz-, amiláz-, lipáz-) inhibítorok, polifenolos vegyületek, 

vagy például a fitinsav. A takarmánykomponensek megválasztása során ezek jelenlétére tekintettel kell lenni, de 

megfelelő előkészítési eljárással (pl. hőkezelés) vagy adalék (pl. enzim) használatával mennyiségüket jelentősen 

csökkenthetjük. 

3.2. Metabolizálható energia 

A felszívódott táplálóanyagok egy része nem tud részt venni az szervezet produktív folyamataiban és a vizelettel 

távozik. A vizelettel ürített energia elsősorban a fel nem használt és katabolizálódott fehérjékhez kötődik, ezért a 

fehérje értékesülésének hatékonysága nagymértékben befolyásolja a takarmány ME tartalmát. A vizelet 

energiatartalmát a kis szárazanyag tartalom miatt nehéz mérni, ezért a gyakorlatban azt sokszor a vizelet N 

tartalma alapján regressziós egyenlettel1 [23] határozzák meg. Amennyiben a takarmány fehérje tartalma és 

aminosav összetétele megfelel az adott korú/súlyú sertés igényeinek, akkor a vizelettel ürült energia kb. 3,5%-a 

az emészthető energiának. A tápcsatornában zajló fermentációs folyamatok végtermékeinek egy része a 

bélgázokkal eltávozik (a DE 0,4%-a), és így nem hasznosul a szervezet számára. A fermentációval értékesülő 

labjegy1
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rostok energiájából a metán mintegy 10%-ot képvisel, mely az állat számára elvész. A sertéstakarmányok 

viszonylag állandó összetétele miatt a vizelettel és a bélgázokkal távozó energia a takarmány DE tartalmának 

mintegy 4-5%-a. Ez az érték azonban rostdús keverék vagy tömegtakarmány etetésekor némileg növekedhet, 

mivel a metánnal elveszett energia a takarmány fermentálható szénhidrát tartalmának növekedésével egyenes 

arányban nő (2. ábra). 

 

3.3. Nettó energia 

A nettó energia (NE) elnevezés arra utal, hogy ez a takarmány azon energiahányada, mely további veszteség 

nélkül felhasználható a szervezet számára. A klasszikus energetikában a létfenntartásra és a hasznos termék 

képzésére fordított energia együttesen alkotja a NE-t. Mivel azonban a létfenntartás látszólag improduktív 

energiafelhasználás és az az állat teljes hőtermeléséhez hozzájárul, ezért van, aki nettó energiának csak a 

takarmány produktív, vagyis a termékképzésre fordított energiahányadát tekinti (Boisen és Verstegen, 2000). A 

hőszaporulat elsősorban a táplálóanyagok anyagcseréjének ATP felhasználása, a felszívódás és a kiválasztás 

energiafogyasztása valamint a fermentáció során képződött hő összessége. Ebből következően, ha a takarmány 

táplálóanyagainak emészthetősége jó, és a táplálóanyag összetétel, főleg a fehérje aminosav garnitúrája megfelel 

az állat igényeinek, akkor a táplálóanyag konverzió is minimális lesz, ezzel javítva a ME nettó energiává való 

átalakulásának hatékonyságát. Ezzel ellentétben a takarmány fermentálható szénhidrát tartalmának növelésekor 

a már említett metánképződés mellett a nagyobb hőveszteség is csökkenti a szervezetbe jutott energia 

felhasználásának hatékonyságát. 

A sertés energiaszükségletét általában faktoriális módon számolják, a takarmánnyal felvett és a veszteségek 

levonása után visszamaradó energia ugyanis két lépcsőben értékesül az állat számára. A felvett energia először a 

létfenntartás igényét elégíti ki, s a fennmaradó hányad fordítódhat csak a termékképzésre. Ennek a két lépcsőnek 

az elkülönítése azért fontos, mert a ME jobb hatékonysággal értékesül létfenntartásra, mint gyarapodásra vagy 

egyéb termékképzésre (3. ábra). 
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A létfenntartó szükségletnek megfelelő ellátás alatti energia felvétel értelemszerűen az állat energiatartalékainak 

mobilizációját, negatív energiamérleget eredményez. Az úgynevezett éhezési hőtermelés (fasting heat 

production, FHP) az az energiamérleg, mely 0 energia felvétel esetén mérhető. Éhezés során a lebontó 

folyamatok dominálnak annak érdekében, hogy a szervezet megfelelő mennyiségű energiát (ATP-t) tudjon 

értékesíteni az életfolyamatok zavartalan működéséhez. Ez az állapot a sztöchiometriai jellemzők figyelembe 

vételével valamivel nagyobb energiafelhasználást jelent a szervezetben, mint a létfenntartó adagon tartott állatok 

esetében mért energiaveszteség. A gyakorlatban használt nettó energia rendszerek mégis az éhezési hőtermelést 

tekintik a létfenntartó NE szükségletnek, mivel ezt pontosan mérni lehet, míg a valódi NEm csupán számítással 

határozható meg. A ME felvétel növelése a létfenntartó adagig (MEm) csökkenti az állat energiadeficitjét, ennek 

következtében egyre kisebb mértékű súlyveszteség mérhető. Érdekesség, hogy a rövid ideig létfenntartó adagon 

tartott növendék állatok esetében a testösszetétel átalakul. Mivel fiatal korban a fehérjebeépítés genetikailag 

kódolt feladat a szervezet számára, ezért a zéró energiaretenció kismértékű fehérjebeépülés és ennek 

energiafedezeteként mobilizált zsír összegeként adódik. A létfenntartó energiaellátás felett az állatok az energiát 

fehérje és zsír formájában építik be a szervezetükbe. Ugyan a glükóz és a glikogén is részt vesz az 

energiaháztartásban, azonban ezek mennyisége szélsőséges esetektől eltekintve állandó (a test 

energiatartalmának kb. 1%-a), így nem járulnak hozzá a szervezet energiaretenciójához. 

Hagyományosan a takarmánnyal felvett ME megoszlását a szervezetben a következő képlettel adják meg: 

ME = MEm + (1/kg)RE 

ahol MEm a létfenntartó ME szükséglet, kg a gyarapodás energetikai hatásfoka, RE a szervezetben visszatartott 

összes energia. A fenti egyenletben szereplő kg értéke azonban nagyon változó (0,5< kg <0,8), hiszen a 

gyarapodás energetikai hatékonysága nagyban függ annak kémiai összetételétől. Ahogy azt a korábbiakból 

láttuk, a gyarapodás energiáját a fehérje és zsírbeépülés energiaösszegeként írhatjuk fel, így a fenti egyenletet az 

alábbiak szerint pontosíthatjuk: 

ME = MEm + (1/kp)REP + (1/kf)REF 

ahol MEm a létfenntartó ME szükséglet, kp a fehérjebeépülés energetikai hatásfoka, REP a szervezetben 

visszatartott fehérje energiája, kf a zsírbeépülés energetikai hatásfoka, REF a szervezetben visszatartott zsír 

energiája. E többváltozós lineáris regressziót nagyszámú adathalmazzal vizsgálva a hatékonysági hányadosok az 

egyes vizsgálatokban a következők szerint alakultak: a kp értéke 0,44-0,60, míg a kf értéke 0,60 és 0,80 között 

változott (Birkett és de Lange, 2001, nyomán). Ez a nagy variancia rávilágított arra, hogy (1) az egyes 

táplálóanyagok jelentősen befolyásolják a ME értékesülését a különböző élettani folyamatokban, (2) az állatok 

(kor, ivar, genotípus) varianciája megmutatkozik a takarmány ME és NE tartalmában, (3) a takarmány és az 

állatok (kor, ivar, genotípus) varianciája befolyásolja a létfenntartó ME szükségletet, valamint (4) a 

hatékonysági hányadosok nem függetleníthetők a MEm értékétől a statisztikai modellben, ezért ennek 

varianciája hatással van a k értékekre. 
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Az, hogy a realizálható teljesítmény milyen energiafelhasználással és -veszteséggel jár a szervezetnek, 

alapvetően az állat kora, ivara, genetikai potenciálja mellett az optimálistól eltérő takarmányozási és környezeti 

feltételek is befolyásolják. Ezért a nettó energia rendszer legkritikusabb pontja a szervezet aktuális hőtermelése, 

mely a létfenntartás energiaszükségletéből, a fizikai aktivitásból és a takarmány termikus hányadából tevődik 

össze. 

3.3.1. A létfenntartás energiaszükséglete 

A sertés létfenntartó NE szükségletének meghatározására csak nagyon kevesen vállalkoztak, mivel ezt pontosan 

mérni nem lehet. Definíció szerint a szervezet életfolyamatainak fenntartásához szükséges energia mennyiség, 

amivel az állat nettó gyarapodásának és energia veszteségének együttes eredője 0”. A létfenntartó energia 

szükséglet maga is hőként érzékelhető, melyet nem tudunk elkülöníteni a takarmány azon termikus 

energiahányadától, mely a táplálóanyagok hosszú távú hőtermeléséből (long term heat production) származik. 

Közvetett módon a legpontosabb értéket akkor, kapjuk, ha 

NEm = kd x MEm 

szerint számolunk, ahol NEm a sertés létfenntartó NE szükséglete, kd az ATP képződés hatékonysága a 

takarmány energiaforrásaiból (kJ ATP/kJ takarmány ME), MEm a létfenntartó ME szükséglet. A fenti 

összefüggés is azt sugallja, hogy a takarmány összetevői alapvetően meghatározzák a takarmány létfenntartásra 

fordítható energiahányadát. 

A NEm igény meghatározásának bonyolultsága miatt tehát érdemes a létfenntartó energiaszükségletet ME-ban 

megadni, melyet a Rubner féle testfelület törvény2 [23] alapján az állatok anyagcsere élősúlyára vetítenek 

(MEm, kJ/nap = 458* TT (kg)0,75; ARC, 1981). Az ilyen módon számított MEm hibája azonban, hogy különböző 

ivarú és genotípusú állatok esetében a mért és a testsúly alapján számított létfenntartó energiaszükséglet között 

eltérés mutatkozhat. Számos vizsgálat eredménye igazolta, hogy a létfenntartás energiaszükségletét a test 

összetétele nagyban befolyásolja (Baldwin és mtsai., 1987; Schinkel és de Lange, 1996; Noblet és mtsai., 1999). 

Az alapanyagcsere jellemzője, hogy a testfehérjék folyamatosan kicserélődnek (fehérje turnover), mintegy 5% 

lebomlik, majd újra épül a szervezetben. Ez az 5% átlagérték az egyes szervekben nagyon különböző lehet 

(1,7%/nap az izomban, 150%/nap a vérben; 2. táblázat). A testfehérjék katabolizmusa nem igényel számottevő 

energiát, a szintézishez azonban átlagosan 5 mol ATP (410 kJ) szükséges peptidkötésenként (Van Es, 1980): 2 

mol ATP az aminosav aktiválására, 2 mol GTP a peptidkötés kialakításához és a lánchosszabbításhoz, valamint 

1 mol ATP, mely a transzportfolyamatok energiaszükségletét fedezi (Gill és mtsai, 1989). A különböző 

szövetekben lévő peptidkötések száma tehát meghatározza az adott szöveti fehérje szintéziséhez szükséges 

energia mennyiségét. A létfenntartás turnover értéke a nem termelő szervezet testfehérjéinek dinamikus 

egyensúlyakor mérhető azonos mértékű szintézis és katabolizmus összege. A 3. táblázat a különböző szövetek 

fehérjéiben lévő peptidkötések számát és a szövettípusra jellemző létfenntartó turnover értékeket mutatja be. E 

két adat alapján az 1 g fehérje napi kicserélődéséhez szükséges energia mennyisége kiszámítható. A táblázatból 

az is kitűnik, hogy a létfenntartás során mért turnover metabolizálható energiaigénye egységnyi fehérjére vetítve 

az izmokban a legkevesebb. Bár a testfehérjék több, mint 50 %-a a vázizomban található és csupán 20-30% a 

szervekben mért N részaránya (Simon, 1989) mégis megállapítható, hogy a létfenntartás energiaszükséglete 

döntően a szervek magas turnover értékének energiaigényét fedezi. Ez még akkor is így van, ha figyelembe 

vesszük a testzsír anyagcseréjének energiaszükségletét. A fehérjékkel ellentétben ugyanis a testben lévő zsírnak 

csak nagyon kis része, 0,9%-a van szabad formában, ráadásul a triglicerid szintézis energiaigénye alig több mint 

3 ATP, ezért a testzsír alapanyagcseréje csak kismértékben járul hozzá a szervezet teljes létfenntartó 

energiaigényéhez. 

Az optimálistól eltérő környezeti feltételek megnövelik az állat létfenntartó szükségletét. Ismert, hogy a 

termoneutrális zónán kívül eső környezeti hőmérséklet növeli az állatok hőtermelését valamint, hogy az egyéb 

stressz hatások hormonális úton befolyásolják a szervezet energiaháztartását. Mindezek figyelembevételével 

tehát elmondható, hogy az állat létfenntartó energiaszükségletét számos tényező együttesen határozza meg. 

A fenti tényezők mindegyikének figyelembevétele a gyakorlat számára lehetetlen vállalkozás. A testösszetételt 

élő állaton csupán becsülni tudjuk: (1) computer tomográf segítségével a CT felvételek elemzésekor a test 

kémiai összetételét nagy megbízhatóságú regressziós egyenletekkel számoljuk (Szabó, 2001), (2) vagy azt 

növekedési modellek segítségével határozhatjuk meg (Halas és mtsai, 2004). A környezeti tényezők 

létfenntartást befolyásoló hatásának számszerűsítése ugyancsak nehéz feladat. Mivel azonban növendék- és 

hízósertések esetében a létfenntartó energia a teljes nettó energiaszükséglet kb. 50%-át kiteszi, ezért a MEm 

igényben mérhető különbségek lehetséges okainak ismerete fontos a takarmányok energiaértékelése során. 

labjegy2
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3.3.2. Fizikai aktivitás 

Az állatok hőtermelésében mért különbségek egy része a fizikai aktivitásból származik, mely jelentős 

különbségeket mutat a faj, az ivar, az életkor/élősúly, a takarmányozási szint és a takarmány összetétel 

függvényében. Indirekt kalorimetriás vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a sertés legkevesebb 4-szer 

annyi energiát használ fel az állás során, mint a juh vagy a szarvasmarha (Noblet és mtsai., 1993). A 

takarmányozási szint értelemszerűen hatással van az állat aktivitására, hiszen ha a sertés éhes, nyugtalanná 

válik, folyamatosan mozog. Gyakorlati körülmények között ennek jelentősége kisebb, hiszen étvágy szerinti 

etetés esetén legfeljebb a szociális rangsorban alul lévő egyedek esetében lehet olyan szituáció, mikor 

átmenetileg nem jutnak hozzá a takarmányhoz. Ennél fontosabb, hogy a takarmány összetétele, elsősorban 

annak fermentálható rosttartalma hatással lehet a sertések aktivitására (Schrama és mtsai., 1996). Azok az 

állatok, melyek NSP-ben gazdag keveréket fogyasztanak, nyugodtabbak. Az is igaz azonban, hogy az állatok 

nem aktivitáshoz köthető, ún. nyugalmi hőtermelése (resting heat production) a nagy NSP tartalmú takarmány 

esetén megnő a keményítőben gazdag takarmányt fogyasztó társaikhoz képest, s így az összes hőtermelésben 

nem mérhető számottevő különbség. Mindezeken túl természetesen a környezeti feltételeknek (hőmérséklet, 

tartásmód, stb.) is meghatározó szerepe van az állatok aktivitásában. Az említett tényezők figyelembevételével 

az aktivitáshoz köthető hőtermelés a létfenntartás energiaszükségletének 5-25%-a. 

3.3.3. Termikus hányad 

A takarmányfelvételt követően annak ellenére megnő az állatok összes hőtermelése, hogy általában fizikai 

aktivitásuk csökken. Ez azzal magyarázható, hogy az aktívabb bélperisztaltika, az emésztőenzimek szekréciója, 

a táplálóanyagok felszívódása energiafelhasználással jár, mely hőként mérhető. Az emésztés mellett az 

anyagcsere és a kiválasztás is energiaigényes folyamatok, ezért ezek során további hő szaporulat mérhető, mely 

a hőtermelés grafikonjában már nem okoz olyan csúcsot, mint a takarmányfelvételt követő szakaszban. A 

felszívódott táplálóanyagok energiát szolgáltatnak a szervezet számára vagy részt vesznek a zsírképződésben, 

illetve a felszívódott aminosavak elsősorban a fehérje szintézisben. A nettó energia rendszerek a táplálóanyagok 

energetikai hatékonyságát a testzsír képzés során a következők szerint veszik figyelembe: a zsírból származó 

ME 90% (kf=0,90), a keményítőé 82% (kf=0,82), míg a fehérjék energiája 53% (kf=0,53) hatékonysággal 

értékesül. Figyelembe véve a fehérjeszintézis ATP igényét valamint az ATP képződés hatékonyságát, a fehérje 

beépítés hatékonysága elvileg akár 85-90% is lehetne, azonban a fehérjék folyamatos katabolizmusa ezt az 

értéket jelentősen rontja. Irodalmi adatok szerint a fehérje értékesülésének energetikai hatékonysága az intenzív 

növekedés időszakában 60-70% (kp=0,60-0,70) (Chwalibog, 2008) optimális körülmények között. A fehérje 

értékesülése azonban a kor előrehaladtával romlik. Azon genotípusok, melyeknél fehérjebeépítő képesség 

hosszú ideig megmarad ez a fehérje értékesülésben mérhető csökkenés csak kisebb mértékben rontja a 

fehérjekéződés energetikai hatékonyságát, azonban a hagyományos fajták esetében a teljes hízlalási időszak 

során átlagosan 40-50%-os hatékonysággal (kp=0,40-0,50) szoktak számolni. A termékképzéshez köthető 

termikus hányad a fehérje- és a zsírbeépülés során elvesző energiával (1-kp; 1-kf) arányos. 

A táplálóanyagok a fehérje- és zsírtermelésen túl energianyerésre fordítódnak a szervezetben. Hogy milyen 

mennyiségű energiára van szüksége az állatnak, azt alapvetően a létfenntartás, az aktivitás, a fehérje depozíció, 

kisebb mértékben a zsírdepozíció energiaigénye határozza meg. Mivel az ATP képződés energetikai 

hatékonysága az aminosavakból átlagosan 58%, a zsírból 66%, glükózból 68-70%, illózsírsavakból átlagosan 

50%, ezért belátható, hogy az energiatermelő folyamatok során meglehetősen sok energia veszik el az állat 

számára hő formájában. A fentiek alapján megállapítható, hogy a sertések fehérjeellátása energetikai 

szempontból is kritikus. A takarmányfehérjék maximális 60-70%-os energetikai értékesülése csak akkor 

realizálható, ha az állat igényeinek megfelelő aminosav ellátást biztosítunk. Amennyiben a fehérje összetétele 
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eltér az állat igényétől, akkor a fehérjeszintézisben részt venni nem tudó aminosavak nagymértékben rontják a 

szervezet energetikai hatékonyságát, melynek következményeként nő az állat hőtermelése. 

3.3.4. A gyarapodási nettó energia megoszlása 

A termékképzés NE szükséglete megegyezik a termék energiájával, amely annak fehérje és zsírtartalmából 

számítható. A termékképzés energiaigényének meghatározása során a legnagyobb nehézség a táplálóanyagok, 

illetve az energia értékesülésének megállapítása, hiszen ezt számos tényező együttesen határozza meg. Ahogy 

azt korábban is láttuk a takarmány táplálóanyagainak energetikai hatékonysága a fehérjebeépítés (fehérje 

értékesülés, valamint a táplálóanyagok ATP képző hatékonysága) és a zsírtermelés során különböző. Ebből 

következően a takarmány aktuális NEg tartalmában a NE megoszlásának döntő szerepe van. 

A szervezetben értékesülő nettó energia megoszlásában prioritást tapasztalunk: elsőként a létfenntartás, utána a 

fehérjeszintézis/depozíció energiaigényét elégíti ki a szervezet, s a maradék energia fog zsírként beépülni a 

testbe. Lényegében az sem változtat ezen a prioritási soron, hogy a növekedés során kell lenni egy minimális 

zsír depozíciónak, hiszen az újonnan képződött sejtek is tartalmaznak lipideket, sőt a belső szervek körül 

képződő zsír még az alultáplált állatoknál is megtalálható. A fehérje retenció elsőbbsége ugyanis a fiatal 

állatokban (ivarérés előtt) genetikailag kódolt feladat, ezért kismértékű fehérjebeépítést még a létfenntartó 

adagon tartott állatoknál is mérhetünk egy rövid ideig. 

Növendék- és hízósertéseknél a fehérjedepozíció nem csak a hasznosítható aminosav-, hanem az energia 

ellátástól is függ. Ennek oka, hogy a fehérje szintézis meglehetősen energiaigényes folyamat, s hiába áll 

rendelkezésre megfelelő mennyiségű és aminosav összetételű fehérje, azt energiahiány esetén a szervezet nem 

tudja testfehérjeként értékesíteni. Amennyiben az aminosav- és energia ellátás nem limitáló, akkor a 

fehérjebeépítés maximumát az állat genetikailag meghatározott képessége fogja behatárolni (PDmax). A sertés 

fehérjebeépülését általában lineár-plató összefüggéssel jellemzik, melyet a 3. ábra szemléltet. A PDmax értéke 

genotípustól függően 60-80 kg élősúlyig fokozatosan nő, majd lassan csökken. A gyakorlati takarmányozásban 

ez azt jelenti, hogy az intenzív fehérjebeépítést követően a sertés a takarmánnyal felvett táplálóanyagokat csak 

egyre kisebb mértékben tudja testfehérje építésre fordítani, ezért ettől a ponttól kezdve a zsírtermelés 

látványosan megnő amennyiben az energiaellátás változatlan. Számos szerző szerint 40 kg élősúlyig az intenzív 

genotípusú sertések gyakorlatilag nem képesek annyi takarmányt felvenni, ami a genetikai potenciáljuknak 

megfelelő fehérjebeépítéshez szükséges aminosav- és energiaellátást biztosítaná számukra. Ezért a 

takarmányfelvétel csökkenésére ebben az időszakban mind a fehérje mind pedig a zsírbeépülés érzékenyen 

reagál, míg a hízók esetében – mikor a táplálóanyag ellátás kielégíti a PDmax igényét – csupán a 

zsírbeépülésben mérhető jelentősebb csökkenés (Milgen és Noblet., 2003). 

 

3.3.5. A tejtermelésre fordítható nettó energia 

A szoptatókocák energiaforgalmának ismerete fontos a kocatakarmányok energiaértékének megítélésében. Bár a 

sertés esetében tejkomponensek képződésének energetikai hatékonyságával kevesebben foglalkoztak, mégis az 

idevonatkozó publikációk eredményei alapján következtethetünk a tejtermelés során mérhető 

energiahasznosítására. 

A szoptatókocák energia mérlege általában negatív, s jellemző, hogy ellentétben a nem laktáló állatokkal az 

energia felvételnek nincs lényeges hatása az anyagcsere-folyamatokból származó hőtermelésre. Az ad libitum 

takarmány felvételnek 25%-kal való csökkentése egy 150 kg élőtömegű szoptatókoca esetében csak 2 %-os 

hőtermelés csökkenést eredményez (Black és mtsai, 1993), ugyanakkor hasonló takarmányozási körülmények 

mellett egy nem szoptató, de azonos tömegű és testösszetételű koca hőtermelés csökkenése elérheti a 18%-ot. A 
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hőtermelésben megfigyelhető különbség abból adódik, hogy a szoptató kocák nagyobb mennyiségű testszövetet 

képesek mobilizálni annak érdekében, hogy fenntartsák a magas szintű tejtermelést (Black és mtsai., 1993). Ez 

azt is jelenti, hogy a testszövetek mobilizációjával értékesülő, valamint a takarmánnyal felvett energia 

hatékonysága a tejtermelés során nagyjából azonos. A korábban ismertetett sztöchiometriai jellemzőket 

figyelembe véve azonban az is belátható, hogy a test tartalékainak (fehérje és zsír) felhasználása a tejösszetevők 

szintézisében csak akkor lesz a lehető legjobb energetikai hatékonyságú, ha a fehérje mobilizációja a tejfehérje 

szintézist, a testzsír mobilizációja a tejzsír szintézist valamint az energianyerő folyamatok fenntartását szolgálja. 

A tejtermelés során a kocák a takarmány ME-t átlagosan 70%-os hatékonysággal értékesítik. Ezt az arányt 

némileg lehet növelni (73%), ha az abrakkeveréket nagy adagú zsírral egészítjük ki, mivel ez a tej 

zsírtartalmának növelésén keresztül pozitívan hat a tejjel ürített energia mennyiségére (Babinszky és mtsai., 

1992). A tejtermelés energetikai hatékonyságának javulása a hőtermelés csökkenéséből származik, mely akár 

20% is lehet. A nagy zsírtartalmú takarmányt fogyasztó kocáknál tapasztalt hőtermelés csökkenés oka, hogy a 

takarmányzsírból való tejzsír szintézis kevesebb metabolikus lépcsőn át történik, mint a szénhidrátból 

(keményítőből). Más termékek képződésének, mint a gyarapodás (40-60%) vagy a vehemépítés (10-25%) 

energetikai hatékonyságával összevetve, a tejtermelés messze a legnagyobb értéket mutatja (65-75%). Ez – 

legalábbis részben – azzal magyarázható, hogy a tejfehérje képződés során nincs katabolizmus, így a fehérjék 

kicserélődéséhez szükséges energiát, mellyel a testfehérje építése során számolni kell, az állat „megspórolja”. 

A nettó energia rendszerek kidolgozása során, bár a szoptató kocák a takarmány energiáját jobb hatékonysággal 

tudják a tejtermelés során értékesíteni, mint a növendék és hízósertések a gyarapodáshoz, azonban ezt a 

takarmányok energiaértékelésében figyelmen kívül hagyják. A kocatej összetétele csak kis mértékben változik a 

szoptatás során, és a tejképződés energetikai hatékonysága csak viszonylag szűk határértékek között változik. E 

két tényezőt figyelembe véve sokan a szoptatókocák takarmányainak energiaértékelésére a ME-t 

alkalmasabbnak tartják, mint a NE-t (Susenbeth, 2006). 

4. A sertéstakarmányok energiaértékelése 

Az energiaértékelési rendszerek kidolgozása meglehetősen nagy adathalmazt igényel, hiszen széles táplálóanyag 

tartalombeli határértékek között kell jellemeznie egy takarmányt. A legfontosabb elvárásaink egy 

energiaértékelési rendszerrel szemben az alábbiak: (1) pontosan fejezze ki a takarmányok táplálóértékét, (2) ne 

legyen bonyolult, (3) a kiszámításához szükséges kémiai paraméterek könnyen illetve gyorsan megállapíthatók 

legyenek, (4) a takarmányok energia értékét és az állatok energia szükségletét ugyanabban az egységben fejezze 

ki. Az említett 4 alapkövetelmény azonban esetenként egymásnak ellentmondó, hiszen minél pontosabb értéket 

várunk el, annál bonyolultabb vizsgálatok elvégzése szükséges, s annál több változó befolyásolja a kapott 

eredményeket. A sertés takarmányok energiaértékelésére emészthető- (DEs), metabolizálható- (MEs) és nettó 

energia (NE) rendszereket is kidolgoztak. A Világ különböző országaiban más-más rendszert használnak, ám a 

tudományos életben a DEs és MEs a leginkább elfogadott. Ennek oka, hogy az abrakkeverékek NE tartalmát is 

emészthető táplálóanyag tartalom alapján számolják, figyelembe véve az egyes táplálóanyagok hőtermelő 

képességét. A sertéstakarmányozás gyakorlatában azon országok használják a NE rendszert, amelyek a 

takarmányok nettó energia tartalmának mérésére alkalmas berendezésekkel rendelkeznek, s kellően nagyszámú 

adatuk van erre vonatkozóan (Franciaország, Hollandia). 

A takarmány emésztető energia tartalmának kiszámításához a takarmány energiájának emészthetőségét 

határozzuk meg (közvetlen módszer) vagy azt az energia tartalmú táplálóanyagok (fehérje, zsír, rost, N-mentes 

kivonható anyag) emészthető hányadának ismerete alapján regressziós egyenlettel (közvetett módszer) 

számíthatjuk ki. Mindkét módszer esetében az emészthetőségi értékeket állatkísérletekkel tudjuk megállapítani. 

Az emészthetőségi vizsgálatok során mérni kell a felvett takarmány és az ürített bélsár teljes mennyiségét. A 

közvetlen módszer esetében a takarmány és a bélsár energiatartalmát (kJ/g) bombakaloriméterben határozzuk 

meg. Az energia emészthetőségét a következők szerint határozzuk meg: 

Energia emészthetősége = takarmánnyal felvett energia (kJ) – bélsárral ürült energia (kJ) / takarmánnyal felvett 

energia (kJ) 

ahol atakarmánnyal felvett energia [kJ] = takarmány felvétel [g] x takarmány energiatartalma [kJ/g] 

bélsárral ürített energia [kJ] = bélsár mennyisége [g] x bélsár energiatartalma [kJ/g] 

A takarmány DE tartalmát a takarmány bruttó energiájának és az energia emészthetőségének szorzatából kapjuk 

meg. 
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A közvetett módszer esetében ugyancsak in vivo emészthetőségi vizsgálatokat végzünk, melynek során 

meghatározzuk a nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost és a N-mentes kivonható anyagok bélsárból mért 

emészthetőségét a fent leírt módon. Az emészthetőségi értékek és a nyers összetétel alapján kiszámítjuk a 

takarmány emészthető összetételét (pl. emészthető fehérje = nyersfehérje a takarmányban [g/kg] x fehérje 

emészthetőség). Az emészthető táplálóanyagok mennyiségét egy regressziós egyenletbe, ú.n. Schiemann 

képletbe beírva megkapjuk a sertéstakarmány DE tartalmát az alábbiak szerint: 

DEs [kJ/kg] = 24,2 x1 + 39,4 x2 + 18,4 x3 + 17,0 x4 

ahol 

x1 = a takarmány emészthető fehérje tartalma [g/kg] 

x2 = a takarmány emészthető zsír tartalma [g/kg] 

x3 = a takarmány emészthető rost tartalma [g/kg] 

x4 = a takarmány emészthető N-mentes kivonható anyag tartalma [g/kg]. 

Az emészthető energia használatának előnye a sertéstakarmányozásban, hogy viszonylag egyszerűen 

meghatározható, nem kíván bonyolult kísérleti technikát; a közvetett módszer nagy megbízhatósággal 

használható, mivel a Schiemann egyenlet rendkívül különböző táplálóanyag tartalom mellett is jó becslést ad a 

takarmány DE tartalmára. Hátránya, hogy a bélsárral távozó energián kívül más veszteségekkel (vizelet, 

bélgázok energiája, termikus veszteség) nem számol, s így felülértékeli a fehérje, s alulértékeli a zsír 

táplálóértékét. 

A metabolizálható energia használata esetén a DE-nél valamivel pontosabb értéket kapunk a takarmány 

energiaszolgáltató képességéről. A takarmányok ME tartalmának közvetlen módon való meghatározásához a 

bélsár és a vizelet mennyiségi gyűjtésén kívül szükséges a bélgázokkal távozó energiát is mérni. Ez utóbbi 

azonban már bonyolultabb technikát feltételez. Kis rosttartalmú takarmányok esetén a bélgázok 

energiavesztesége olyan kicsinek tekinthető, hogy gyakorlatilag a bélsárral és a vizelettel távozó energiát 

kivonva a takarmánnyal felvett bruttó energiából megkapjuk a takarmánnyal felvett metabolizálható energia 

mennyiségét. Nagy rosttartalom esetén azonban az ilyen módon kiszámolt ME túlértékeli a takarmány 

energiaértékét. A takarmány ME tartalma nagy pontossággal becsülhető az emészthető táplálóanyag tartalom 

alapján. Schiemann és mtsai (1972) a következő összefüggést javasolták: 

MEs [kJ/kg] = 21,0 x1 + 31,4 x2 + 14,4 x3 + 17,1 x4 

ahol 

x1 = a takarmány emészthető fehérje tartalma [g/kg] 

x2 = a takarmány emészthető zsír tartalma [g/kg] 

x3 = a takarmány emészthető rost tartalma [g/kg] 

x4 = a takarmány emészthető N-mentes kivonható anyag tartalma [g/kg]. 

A sertéstakarmányok energiaértékelésére mind a DE, mind pedig az ME megfelelő és a gyakorlat számára jól 

használható rendszerek, amennyiben az abrakkeverékek csak kevés számú, viszonylag jól emészthető 

összetevőből állnak. Melléktermékek használatakor azonban a magas rosttartalom és a gyengébb emészthetőség 

miatt megnő a takarmányok termikus hányada, ami miatt a DE és ME értékek már nem tükrözik kellő 

pontossággal takarmányok táplálóértékét és a sertések teljesítményét. Ezért melléktermékre alapozott 

takarmányozás esetén a sertések esetében is javasolt a takarmányok nettó energia tartalmával számolni. 

A nettó energia rendszerek a következő alapfeltételezéseket teszik: 1) adott korú/súlyú állat esetében a 

létfenntartásra fordított energia nem változik, 2) a létfenntartás szükségletét kielégítő energiaellátás feletti 

takarmány adag táplálóanyagainak energetikai értékesülése állandó, az az adott táplálóanyagra jellemző. Az 

emészthető táplálóanyagok energetikai értékesülését a különböző NE rendszerekben a 4. táblázatban szereplő 

értékekkel veszik figyelembe. Amint az a táblázat adataiból is látszik, a fehérje és a zsírok NE értékét a 

különböző rendszerek nagyjából azonosnak veszik, azonban a szénhidrátokból származó NE-át különböző 

módon értékelik. 
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A nettó energia rendszerrel a takarmány receptúrák összeállítása során a sertés energia igényét sokkal 

pontosabban elégítjük ki, mint a DE vagy az ME használatakor. Az 5. táblázat adatai szerint a 

takarmánykomponensek relatív energiaértéke az alaptakarmányhoz képest a DE és ME rendszerben lényegesen 

nem különbözik egymástól. A NE használatakor azonban a nagy keményítő- és zsírtartalmú összetevőket 

lényegesen nagyobb, míg a fehérjehordozókat kisebb energiaszolgáltató képességgel vesszük figyelembe. Ezzel 

egyes szerzők szerint nem csak az energiaellátás, hanem a fehérje/aminosav ellátás is kedvezőbb, mivel az 

alacsonyabb fehérjetartalmú takarmányokat szintetikus aminosav kiegészítéssel az adott korú és genotípusú 

sertés aminosav igényének figyelembe vételével tudjuk összeállítani 

(Noblet,http://www.livestocktrail.uiuc.edu/uploads/porknet/papers/noblet.pdf). Ez pedig, mint korábban láttuk, 

energetikai szempontból is és környezetvédelmi szempontból is rendkívül fontos. 

5. táblázat 

A takarmánykomponensek relatív energiaértéke a keverékhez képest a különböző energia rendszerekben 

(Noblet,http://www.livestocktrail.uiuc.edu/uploads/porknet/papers/noblet.pdf). 

 

Javasolt irodalom: 

Wenk, C., Colombani, P.C., van Milgen, J., Lemme, A. Glossary: Terminology in animal and human 

energy metabolism 

http://www.nb.inw.agrl.ethz.ch/publications/glossary.pdf 

Chwalibog, A. 2004. Physiological basis of heat production. 

http://www.danet.dk/danet/Danet6Ca.pdf 

http://www.livestocktrail.uiuc.edu/uploads/porknet/papers/noblet.pdf
http://www.livestocktrail.uiuc.edu/uploads/porknet/papers/noblet.pdf
http://www.nb.inw.agrl.ethz.ch/publications/glossary.pdf
http://www.danet.dk/danet/Danet6Ca.pdf
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2. fejezet - A sertéstakarmányok 
fehérje értékelése 

1. Bevezetés 

A sertések optimális fehérje ellátása mind biológiai, mind ökonómiai szempontból rendkívül kritikus. A 

fehérjehordozók általában az abrakkeverékek egyik legdrágább összetevői, melyek azonban a hasznos termék 

előállításához, így a hústermeléshez is nélkülözhetetlenek. Bár a sertéstestek fehérje tartalma (kortól és 

tápláltsági állapottól függően) csupán 12-18%, azonban a testbe épült fehérje mennyisége jelentősen 

meghatározza az állatok gyarapodását, egységnyi fehérje depozíciót nagyjából 3,8-4,0 egység víz és 0,2 egység 

ásványi anyag beépülés követ. A genetikailag meghatározott maximális fehérjebeépítés és ezzel együtt egy 

maximális gyarapodás csak akkor realizálható, ha a takarmánnyal felvett fehérje mennyisége és minősége is 

kielégíti a sertés igényét. Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni milyen mennyiségű és minőségű fehérjét kell 

biztosítanunk a sertések számára érdemes röviden áttekinteni a takarmányfehérje szervezetben való 

értékesülését. 

2. A sertések fehérje forgalma 

A nyersfehérje elnevezés a N-tartalmú anyagokat foglalja magába. A klasszikus kémiai analízis során a minta 

szerves kötésben lévő N-tartalmát határozzák meg, majd azt 6,25-ös faktorral felszorozzák tekintettel arra, hogy 

a fehérjék átlagos N tartalma 16%. Ez az átlagérték azonban a fehérje aminosav összetételétől függően némileg 

változhat (1. táblázat). A sertéstakarmányokban a nyersfehérje jelentős része aminosavakból álló valódi fehérje3 

[24]. A takarmány nem fehérje természetű N-je (NPN anyagok) a sertés számára nem értékesül, sőt nagyobb 

mennyiség felvétele akár toxikus is lehet. 

 

A takarmányfehérje sorsát a szervezetben az 1. ábra mutatja be. A felvett fehérje a gyomorban denaturálódik 

majd a pepszin tevékenysége révén részlegesen, az aromás aminosavakkal képzett peptidkötések helyén bomlik. 

A polipeptidek a vékonybélbe jutva további enzimes hidrolízist követően aminosavakig bomlanak le. Az 

aminosavak nagy része a vékonybél végéig felszívódik, kisebb részük a béltartalommal továbbhalad a vastagbél 

felé. A vékonybél végéig felszívódott aminosavak a vérárammal a sejtekhez jutnak, ahol részt vehetnek a fehérje 

szintézisben. Az, hogy a vérben illetve más szövetekben lévő aminosavak milyen mértékben tudnak beépülni a 

szervezetbe számos tényező befolyásolja, melyeket a későbbiekben tárgyalunk. Azon aminosavak, melyek nem 

vesznek részt a testfehérjék felépítésében a májban lebomlanak, majd a feleslegessé vált N-tartalmú anyagok a 

sertés esetében főleg karbamid formájában a vizelettel ürülnek. Az aminosavak és más N-tartalmú anyagok azon 

része, mely nem szívódik fel a vékonybélből a vastagbélbe jutva a bakteriális fehérjeszintézis N-forrását adják 

vagy a bélsárral ürülnek. A vastagbélben élő mikrobióta megfelelő energia és N-ellátás mellett viszonylag nagy 

mennyiségű fehérjetömeget jelenthet a bélsárban, de ez a fehérje nem tud értékesülni a sertés számára, sőt a 

fehérje tápcsatorna teljes hosszán mért emészthetőségének meghatározásakor jelentősen rontja a kapott 

eredmények megbízhatóságát. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a vastagbélben lévő szabad aminosavak egy 

része képes átjutni a bél falán, azonban bizonyított, hogy a vastagbélből felszívódó aminosavak a sertés 

aminosav ellátásában nem játszanak szerepet (Zabrowska, 1975). Ezek ugyanis közvetlenül a májba jutva 

dezaminálódnak, majd a vizelettel kiürülnek a szervezetből. 
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A vékonybél végéig felszívódott aminosavak azok, melyeknek lehetősége van a testfehérjék felépítésében való 

részvételre. A testfehérjék szintézisében minden aminosav részt vesz, azonban a különböző szövetekben az 

aminosavak részaránya az adott szövetre jellemző, genetikailag meghatározott, azt takarmányozással 

gyakorlatilag nem lehet befolyásolni. A bélhámot például főleg nem eszenciális aminosavak4 [24] (prolin, glicin, 

aszparagin, aszparaginsav, glutamin, glutaminsav) alkotják - az eszenciális aminosavak5 [24]közül csupán a 

treonin tartalom jelentősebb benne - addig az izomszövet nagy mennyiségű esszenciális aminosavat tartalmaz, 

lizinben, leucinban, argininben gazdag. A test fehérje tartalmának fele az izmokban található, így azon 

aminosavakra arányaiban jóval nagyobb szüksége van az állatnak, melyek az izomszövet felépítésében 

dominánsak. 

A szervezetben lévő fehérjéket folyamatos változás jellemzi, a testfehérjék egy része aminosavakra bomlik majd 

újraképződik. Az egyensúlyban lévő szervezet nitrogéntartalmának átlagosan 95%-a fehérjekötésben, 5%-a 

szabad aminosav formájában van jelen (Simon, 1989). A fehérjebeépülés vagy -depozíció a szintetizálódott és a 

lebontott fehérjék különbsége, mely növekvő vagy vemhes állatok esetében mindenképpen pozitív. Az 

úgynevezett fehérje turnover egyenlő a szabad aminosavakból képződő (FRS – frakcionális szintézis), és az 

aminosavakra bomló testfehérjék (FRD – frakcionális degradáció) mennyiségének összegével, melyek 

mértékegysége a naponta kicserélődött fehérjetömeg %-ban kifejezve. A lebontó és felépítő folyamatok 

hormonális irányítás alatt állnak, s a fehérjék kicserélődése még akkor is folyatódik, ha nem jut fehérjéhez az 

állat. Patkányokkal végzett vizsgálatokban N-mentes takarmányt etetve még a 9. napon is közel 5%/nap volt az 

izomban mérhető FRS és az FRD értéke (Milward és mtsai., 1975). Ugyanezen kísérlet 30. napján az 

izomfehérje szintézis 2,5%/nap, a degradáció 6%/nap volt. 

2.1. A kor és a genotípus hatása a fehérje metabolizmusra 

Fiatal, növekedésben lévő állatokban mind a fehérjeszintézis, mind pedig a fehérjedegradáció értéke magas, 

melyek mindegyike csökken az állat élete során. A szintetizált és a beépült fehérje között ezért nem feltétlenül 

lehet szoros kapcsolatot találni. Általánosságban azonban elmondható, hogy mivel a fehérje szintézis egyre 

kisebb mértékben múlja felül a degradációt, ezért a protein depozíció hatékonysága (beépült fehérje/szintetizált 

fehérje) a kor előrehaladtával folyamatosan romlik. Az egyre kisebb mértékű depozíció mögött azonban jelentős 

energiát igénylő turnover áll, ezért a fehérje beépülés energetikai hatékonysága (egységnyi mennyiségű fehérje 

beépüléséhez szükséges energia) a hízlalás során csökken (60-70%-ről 20-30%-ra). 

Az egyes szövetek fehérje-metabolizmusában bekövetkező változások nem egyforma mértékűek. Az 1. táblázat 

az egyes szervekben mért szintézis értékeket mutatja be különböző korú sertésekben. A legnagyobb változás a 

vázrendszerben mérhető. A fehérjeszintézis az intenzív csontfejlődés időszakában eléri az orgánumokra 

jellemző FRS értékeket (65 %/nap) (Seve és mtsai., 1986) majd a vázrendszer kifejlődése után alacsony szinten 

(5%/nap) stabilizálódik (Riis, 1983; Knap, 2000). A különböző orgánumokban mérhető szintézis csökkenés 

jóval kisebb, napi 60-80%-ról (17 napos kor) csupán 20-40%-ra (50 kg élőtömeg) esik vissza. Az izmok 

fehérjeszintézise mintegy harmadára csökken a választástól 50 kg-os korig. A különböző szervekben mérhető 

szintézis értékekben 50 kg-tól a hízlalás végéig már nem történik számottevő változás. A degradációt a szintézis 

és a depozíció különbsége alapján lehet legkönnyebben kiszámolni, s az általában a különböző szervekben mért 
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szintézis mértékével arányosan változik. Az izomszövetben van a legnagyobb különbség a felépítő és lebontó 

folyamatok arányában, ezért a növekedés intenzív fázisában a húsbeépülés dominál. 

A nagyobb gyarapodásra és húsformákra történő szelekció elsősorban a fehérje szintézis növelését 

eredményezte. A nagyobb genetikai potenciállal rendelkező vonalak fehérje turnovere nagyobb, mint egy 

kevésbé intenzív genotípusé. Intenzív fajták illetve nagy fehérjetömeggel rendelkező sertésekben mind a 

fehérjeképződés, mind pedig a fehérjelebontás nagyobb mértékű, de a köztük lévő különbségből adódó beépülés 

nagyobb, mint a gyengébb húsformákat mutató genotípusok esetében (Rivera-Ferre és mtsai., 2006). Ahogy azt 

az energiaforgalom tárgyalásánál említettük, a létfenntartás energiaszükségletének jelentős hányada a fehérje 

alapturnover (a degradáció és a degradáció mértékével megegyező szintézis összege) magas energia igényét 

fedezi. A fentiekből az is érthetővé válik, hogy minél fiatalabb az állat, illetve minél nagyobb a fehérjebeépítés 

üteme annál intenzívebb a testfehérjék kicserélődése, s ezzel együtt a létfenntartó energiaszükséglet. 

 

2.2. A táplálóanyag-felvétel hatása a fehérje metabolizmusra 

A fehérje beépülést elsősorban a protein szintézis növelésével tudjuk elérni. Növekvő aminosav ellátás esetén a 

fehérje szintézis és az ezt kísérő fehérje depozíció mindaddig növekedni fog, (1) míg limitálóvá válik egy 

aminosav6 [24], mely az összes többi aminosav fehérje szintézisben való részvételét korlátozza, (2) amíg a 

fehérjeforgalom magas energiaigénye biztosítva van, illetve (3) amíg el nem éri a szervezet a genetikailag 

meghatározott maximális fehérje szintézis (és fehérje depozíció) mértékét. A fehérjefelvétel növelése egyre több 

szubsztátot jelent a fehérje szintézishez, azonban mivel a takarmány aminosav összetétele nem feltétlenül 

egyezik meg a testfehérjékhez szükséges aminosav garnitúrával, ezért a fehérjeszintézishez legkisebb 

mennyiségben jelenlévő aminosav behatárolja a szintézis mértékét. Az aminosav és az energiaellátás egymástól 

nem választhatók el, hiszen a fehérjebeépülést e két tényező együttesen határozza meg. A fehérjebeépülést a 

fehérjefelvétel függvényében a már korábban is ismertetett lineár-plató összefüggéssel szokták ábrázolni: 

növekvő fehérje felvétel esetén a fehérjebeépülés alacsonyabb értéken éri el maximumát, ha a sertés kisebb 

energiaellátásban részesül (2. ábra). Az az aminosav mennyiség, mely „energiahiány” miatt nem tud a fehérje 

szintézisben részt venni, lebomlik a szervezetben, s elsősorban zsírként épül be. Ez az oka annak, hogy az 

optimálisnál magasabb aminosav/DE arányú takarmányok esetén a test zsírtartalma megnő. 

 

Az aminosav és energia ellátás valamint a genetikai potenciál mellett természetesen meghatározó tényező a 

szervezet vitamin ellátása is. A fehérje forgalom szempontjából a B csoportbeli vitaminok játszanak fontos 

szerepet, melyek vagy közvetlenül részt vesznek a fehérjeforgalom irányításában (B6, B12, folsav), vagy 

közvetve a szervezet energiaháztartásában betöltött szerepük révén (B2, B3, biotin). Hipovitaminózis esetén a 

fehérje forgalom megfelelő aminosav és energiaellátás esetén sem lesz az adott korú állatra jellemző, a 
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vitaminok szükséglet feletti bevitele viszont nem növeli a fehérje szintézis és depozíció mértékét. Néhány 

vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a fehérje turnover csökkenthető omega-3 zsírsavak segítségével. Extrém 

magas omega-3 zsírsavtartalmú takarmány etetése esetén (19 % halolaj) mind a szintézis, mind pedig a 

degradáció értéke csökkent, mely a szerzők szerint a javuló membrántranszportnak volt köszönhető (Sohal és 

mtsai., 1992). Bár az említett kísérlet a gyakorlat számára közvetlenül nem hasznosítható, hiszen 19% olaj 

bekeverése takarmánytechnológiai szempontból nehézkes, azonban rávilágít arra, hogy a sejtmembránok 

védelmében alkalmazott takarmány-kiegészítők hozzájárulhatnak a fehérjeforgalom csökkentéséhez, ezzel pedig 

akár az állatok energiaháztartásának javításához. 

3. A sertéstakarmányok fehérjeértékelése 

Különböző összetételű, de azonos nyersfehérje tartalmú takarmányokat etetve a sertések napi gyarapodása és a 

testösszetétel jelentősen eltérhet egymástól. Ez abból adódik, hogy az abrakkeverékek fehérjetartalmán túl 

nagyon lényeges takarmányfehérje minősége is. 

A takarmányfehérjék minősítése az alábbi szempontok szerint történhet: 

1. a takarmányfehérje aminosav összetétele, 

2. az aminosavak emészthetősége, 

3. az aminosavak hasznosíthatósága, 

4. a takarmányfehérje biológiai értéke. 

3.1. A takarmányfehérje aminosav összetétele 

Az aminosav összetétel alapvetően meghatározza a fehérje minőségét, hiszen az a fehérje, mely csak kevés 

esszenciális aminosavat tartalmaz a növekedésben lévő állatok fehérjebeépülését és gyarapodását jelentősen 

visszaveti. Ezért a kereskedelemben forgalmazott keveréktakarmányok esetében mindig fel kell tűntetni a 

nyersfehérje tartalom mellett az esszenciális aminosavak mennyiségét is. Az a fehérje tekinthető jó 

minőségűnek, melyben az aminosavak mennyisége az állat igényeit kielégíti, vagyis az esszenciális 

aminosavakból olyan mennyiség áll rendelkezésre, mely a fehérje szintézist nem limitálja. Hagyományosan a 

tejfehérjét és a tojásfehérjét tekintették „tökéletes összetételű” fehérjének. A 2. táblázat a kazein, mint a tehéntej 

domináns fehérjéjét valamint a szója és a borsó aminosav összetételét mutatja be. A táblázat adataiból látható, 

hogy a kazeinhez képest a két növényi fehérjehordozó lizin tartalma mintegy 30%-kal, metionin tartalma 50-

70%-kal kisebb. Általánosságban elmondható, hogy a növényi eredetű abrakkomponensekből összeállított 

keverékekben a lizin, a metionin, esetenként a treonin a sertések szükségletéhez képest kisebb mennyiségben 

van, ezek pótlására szintetikus aminosav kiegészítést alkalmaznak a takarmányfehérje minőségének javítása 

érdekében. 

 

Ma a takarmány receptúra készítés során a keverék aminosav összetételét az úgynevezett ideális fehérje elv 

figyelembe vételével állítják össze. Az ideális fehérje elnevezés arra utal, hogy a takarmány fehérje aminosav 

összetétele pontosan megfelel az állat igényének, nincs olyan aminosav, mely limitáló lenne, vagy amely túlzott 
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mértékben volna jelen az adagban. Ez azt is jelenti, hogy az ideális fehérje etetése során az állat anyagcseréjét a 

legkisebb mértékben terheljük, s az aminosavak transzaminálása és dezaminálása minimális. Az ideális fehérje 

összetételét az esszenciális aminosavak arányával jellemezzük, az aminosavakat a lizin %-ában adjuk meg. A 

lizin azért kapott kitűntetett szerepet a fehérjeértékelés során, mert ahogy azt korábban említettük, a 

takarmányadagban a leggyakrabban limitáló aminosav. Az izomfehérje felépítéséhez nagy mennyiségű lizinre 

van szüksége az állatoknak, míg a növényi alapanyagokból összeállított keverékek lizin tartalma gyakran 

elmarad az állat igényétől. 

Mivel az egyes szövetek aminosav összetétele állandó, így logikus volna azt feltételezni, hogy a szövetek nettó 

gyarapodása alapján kiszámítható az állat ideális fehérje igénye. Az aminosav szükséglet azonban nem csak a 

deponálódott szövetek igényére korlátozódik, szükség van a szervezet létfenntartó fehérje igényének 

kielégítésére is. Ez utóbbi a bőr- és szőrkopásnak, a bélhámsejtek és a bélnyálkahártya kopásának (bélsár 

endogén N vesztesége), valamint a vizeletben mérhető úgynevezett alapturnoverhez kötődő N-veszteségnek a 

pótlásához szükséges fehérje/aminosav mennyiség. Ez utóbbi a szöveti fehérjék folyamatos kicserélődése során 

„megsérült” és újra nem hasznosítható aminosavaknak a pótlását szolgálja, de az immunfolyamatokban részt 

vevő speciális fehérjék termelésének aminosav igényét is magában fogalja. A létfenntartás és a termékképzés 

(fehérjebeépülés a növekedés során, tejfehérje képződés) aminosav igénye együtt adja tehát a sertés összes 

aminosav szükségletét, azonban ezekhez szükséges ideális fehérje aminosav összetétele jelentősen eltér 

egymástól (3. táblázat). A létfenntartáshoz a lizint jóval meghaladó mennyiségű kéntartalmú aminosav (Met + 

Cys) és treonin szükséges. Az esszenciális aminosavak közül hisztidint és arginint nem igényel a sertés a 

létfenntartáshoz. Bár az arginin esszenciális, a szervezet azt egy bizonyos mértékben elő tudja állítani, s az 

endogén szintézis a létfenntartás igényét messze meghaladja. Az NRC (1998) ajánlásában szereplő -200% 

arginin a lizinhez képest a létfenntartás ideális fehérje összetételében azt jelenti, hogy a saját forrásból 

rendelkezésre álló arginin még a termékképzés igényének egy részét is fedezni tudja. A testfehérje és a 

tejfehérje szintézisnél azonban az endogén arginin mennyisége már nem kielégítő, azt a takarmányból pótolni 

kell (3. táblázat). A testfehérje és a tejfehérje aminosav igényében nincsenek akkora különbségek, mint a 

létfenntartás és a termékképzés összehasonlításában. Legnagyobb eltérés az arginin, a valin és a leucin esetében 

van, melyek mindegyike nagyobb arányban szükséges a tejtermelés, mint a növekedés során. 

 

A sertéstartás különböző szakaszaiban etetett takarmányok aminosav összetételének meghatározásakor 

figyelembe kell venni, hogy a teljes fehérjeszükséglet milyen arányban oszlik meg a létfenntartás és a 

termékképzés között. A fentiekből következik ugyanis, hogy az abrakkeverékre megállapított ideális fehérje 

összetétele a termelési szinttől függően változik. Intenzív növekedés esetén, malackorban illetve a hízlalás 

elején az ideális fehérje összetételének kialakításában a fehérjedepozíció igénye nagyobb részaránnyal szerepel, 

mely a hízlalás végére csökken. Az egyes korcsoportok ideális fehérje igényét részletesen a gyakorlati 

takarmányozással foglalkozó fejezet tárgyalja. 

3.2. Az aminosavak emészthetősége 

Az energia értékelés kapcsán már láttuk, hogy az energia emészthetősége alapvetően meghatározza a takarmány 

táplálóértékét. Ez a fehérjék esetében is így van. A takarmánnyal felvett aminosavaknak azon része, mely a 

vékonybél végéig nem szívódik fel tulajdonképpen értéktelen a sertés számára. Ezért az aminosav összetételen 

túl fontos minőségi jellemző az is, hogy mennyi az aminosavak emészthető hányada. A vékonybél végéig az 

aminosavak különböző mértékben szívódnak fel, ezért a nyersfehérje ileális emészthetősége nem tekinthető az 
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összes aminosavra érvényes értéknek. Az aminosavak emészthetőségében mérhető különbségek oka elsősorban 

a takarmányfehérje nem tökéletes enzimes bontása, emellett azonban az aminosavak közti antagonizmus7 [24], 

valamint a tápcsatornában létrejövő komplexek is ronthatják az egyes aminosavak felszívódásának 

hatékonyságát. Az aminosavak a bélhámon csak hordozófehérje segítségével, aktív transzporttal juthatnak át. A 

kémiailag hasonló aminosavaknak közös hordozófehérjéje van, ezért ha az aminosavak aránya eltolódik, akkor a 

karrierfehérje lefoglalásával a kisebb mennyiségben lévő aminosav nem tud megfelelő mértékben felszívódni. A 

komplex-képződés során az aminosav más vegyületekhez (cukrok, antinutritív anyagok) kötődik, ezért nem 

felismerhető a hordozófehérje számára és így a tápcsatornából nem képes felszívódni. 

A táplálóanyagok vékonybélbeli lebomlásának mérésére különböző lehetőségek vannak. A sertés esetében a 

leggyakrabban használt módszerek a kanülözési technikák8 [24], ezek során a tápcsatornába egy kanült 

implantálnak, melyen keresztül a béltartalmat gyűjteni lehet. A módszerek előnye, hogy - szemben a post 

mortem vizsgálatokkal - élő állatból nyerünk adatokat, s a már műtött sertéseket több kísérlethez is 

felhasználhatjuk. 

Az úgynevezett egyszerű T-kanül reprezentatív, míg a PVTC-kanül és a re-entrant módszerek teljes gyűjtést 

tesznek lehetővé. A kanülök elhelyezését a 3. ábra mutatja be. Az egyszerű T-kanül esetében a takarmánynak 

tartalmaznia kell valamilyen indikátort vagy marker anyagot9 [24]. Reprezentatív gyűjtés esetén az egyes 

táplálóanyagok vékonybélbeli emészthetősége10 [24] a takarmány táplálóanyagai és a marker koncentrációja, 

valamint a chymusban lévő táplálóanyagok és a marker koncentrációja alapján számolható ki. A PVTC-kanült 

(post valve T-caecum kanül) az ileocekális billentyűre helyezik, így a billentyű elmozdulásakor keletkező 

vákuum kiszívja a béltartalom teljes mennyiségét a külvilág felé. A re-entrant módszer során két kanült 

helyeznek el a tápcsatornában, egyet a vékonybél végén, egyet pedig a vakbél felső szakaszában. A kanülöket az 

állat testén kívül összekötik, így biztosítva a béltartalom zavartalan áramlását, miközben a re-entrant technikával 

végzett vizsgálatok főszakaszában a vékonybéltartalmat teljes egészében gyűjteni lehet. Bár a módszer igen 

praktikusan oldja meg a chymus teljes gyűjtését, azonban a két műtéti heg és két implantátum miatt a módszer 

kevéssé maradt meg a gyakorlatban. A teljes gyűjtést lehetővé tevő technikák esetében marker használata nem 

szükséges, hiszen a számolás a bélsárból mért emészthetőséggel azonos elv alapján végezhető (takarmánnyal 

felvett aminosavak mínusz a chymussal ürült aminosavak a felvett aminosavak %-ában). Ennek ellenére 

érdemes azonban indikátort használni a takarmányban arra az esetre, ha a béltartalom teljes gyűjtése veszélybe 

kerülne. 

A kanülözési technikák, elsősorban a PVTC és az egyszerű T-kanüllel végzett vizsgálatok gyakorlatilag 

kiszorítottak minden más módszert, ami a táplálóanyagok ileális emészthetőségének mérését célozza. A 

kanülözést nem igénylő módszerek a post mortem vizsgálatok illetve az úgynevezett IRA (ileo-rectal 

anastomosis) módszer. Az IRA módszer során a teljes vastagbél szakaszt kiiktatják azáltal, hogy a vékonybél 

végét a végbélhez operálják. A műtéten átesett állatokat hosszabb távon azonban nem lehet kísérletbe vonni, sőt 

több szerző a módszerrel kapott eredmények megbízhatóságát is megkérdőjelezi. Ennek oka, hogy a vastagbél 

eltávolításával gyakorlatilag a fiziológiás állapotot hoznak létre, mivel a vakbélben és a remesében zajló víz és 

elektrolit visszaszívás már nem tud megtörténni. Sertésekkel a post mortem emészthetőségi vizsgálatok drágák, 

egyedül szopós malacok esetében alkalmazzák őket. Hátrány az is, hogy az állatok leölése során az elektromos 

kábítás (sokk) hatására a tápcsatorna nyálkahártyájának egy része lelökődik, ami jelentősen torzítja a fehérje és 

az aminosavak ileális emészthetőségét (Babinszky, 2008). A malacok leölését a nyálkahártya lelökődésének 

megakadályozása érdekében valamint etikai okokból túlaltatással végzik. A nagyon fiatal és még kis súlyú 

állatok esetében a kanül beültetése egyébként is kockázatosabb, a malacok posztoperatív gyógyulási ideje pedig 

a vizsgálni kívánt periódushoz képest hosszú. 
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Az aminosavak emészthetőségét vizsgálva mérhetjük a látszólagos, a valódi és a standardizált ileális 

emészthetőséget. A látszólagos ileális emészthetőséget (AID) a nem emésztett, vagyis az ileum chymus-szal 

ürített, valamint az összes felvett aminosav mennyisége alapján határozzuk meg: 

AID= felvett AS (g) – ürített AS (g) / felvett AS (g) 

Az AID használatakor nem vesszük figyelembe, hogy a béltartalomban lévő aminosavaknak csak egy része 

származik a takarmány nem megemésztett fehérjéjéből (exogén fehérje). Az emésztés során a béltartalommal 

keveredő emésztőenzimek, a lelökődött bélhámsejtek és mucin, valamint a tápcsatornában élő mikrobák fehérje 

tömege adják a chymus endogén N mennyiségét. A takarmányban lévő aminosavak valódi ileális 

emészthetőségének (TID) meghatározásakor a számolás során az endogén aminosav ürítéssel korrekciót 

végzünk az alábbiak szerint: 

TID= felvett AS (g) – ürített AS (g) + összes endogén AS (g) ürítés / felvett AS (g) 

Az endogén N és endogén aminosav ürítés mértéke több tényezőtől függ, elsősorban a felvett szárazanyag 

mennyiségével arányos, de függ a takarmány fehérje/aminosav tartalmától (4. ábra), rost tartalmától és a rost 

típusától, valamint a keverékben lévő antinutritív anyagok mennyiségétől is. A valódi emészthetőség az adott 

keverékre vagy komponensre jellemző, nem függ a takarmányozási viszonyoktól (szárazanyag felvétel, fehérje 

tartalom, rost tartalom, antinutritív anyag tartalom). Az összes endogén aminosav ürítés meghatározása11 [24] 

azonban rendkívül bonyolult, ezért a sertéstakarmányozási gyakorlatban nem tud széles körben elterjedni a 

valódi ileális emészthető aminosav használata. 
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Ahogy azt a 4. ábra mutatja a vékonybél végén gyűjtött chymusban lévő endogén aminosav mennyisége két 

részre bontható. Az úgynevezett alap endogén aminosav ürítés független a takarmány összetételétől, ez az a 

mennyiségű fehérje, ami a tápcsatornában gyakorlatilag minden körülmények között kiválasztódik. Az alap 

endogén aminosav ürítésen felül azonban különböző összetételű takarmányok esetében más-más összes endogén 

N veszteséget mérhetünk, aminek oka, hogy az úgynevezett specifikus endogén aminosav ürítés a már korábban 

említett takarmányozási tényezőktől függően változik. A genotípusnak és az ivarnak nincs igazolt hatása az 

endogén N veszteségre, ugyanakkor az állat kora meghatározó tényező. Ez abból adódik, hogy minél fiatalabb 

az állat, annál nagyobb a tápcsatorna fehérje turnovere, s annál könnyebben stimulálható például az anitnutritív 

anyagok által a fehérjeszintézis. Idősebb állatoknál a tápcsatorna fehérjéinek kicserélődése ugyan a többi 

szövethez képest intenzív, azonban a regenerációs képessége már elmarad a fiatalabb korú állatokéhoz képest. 

Mivel az összes endogén N ürítést nagyon sok tényező befolyásolja, ezért egyre gyakrabban alkalmazott 

módszer, hogy csupán az alap endogén N ürítést határozzák meg. Az alap endogén aminosav ürítéssel korrigált 

látszólagos emészthetőséget standardizált ileális emészthetőségnek (SID) hívjuk, s az alábbiak szerint 

számoljuk: 

SID = felvett AS (g) – ürített AS (g) + alap endogén AS (g) ürítés / felvett AS (g) 

Az abrakkeverékek táplálóanyagainak SID és TID értéke pontosabban jellemzi a takarmánnyal felvett 

aminosavak felszívódásának hatékonyságát, mint az AID. Ez különösen kis fehérjetartalmú takarmányoknál 

szembetűnő, ahol a chymus endogén N mennyisége miatt a látszólagos emészthetőség értéke jóval alacsonyabb 

(5. ábra). 

 

Mivel a standardizált ileális emészthetőség – ellentétben a látszólagos emészthetőséggel – független a 

takarmány fehérje/aminosav tartalmától, ezért a receptúra készítés során a komponensekkel bevitt standardizált 

ileális emészthető aminosavak mennyiségét összeadva megkapjuk az abrakkeverék SID aminosav tartalmát. 

Egyes takarmány összetevők, különösen azok, melyek antinutritív anyagokat tartalmaznak, jelentős specifikus 

endogén aminosav veszteséget okozhatnak (Libao és mtsai., 2006). Ebben az esetben a standardizált 

emészthetőség is alábecsli az aminosavak valódi emészthetőségét (Libao és mtsai. 2006). Ahogy azt már 

említettük a specifikus endogén hányad meghatározása azonban bonyolult és sok hibával terhelt. Az említett 

okok miatt a gyakorlatban egyre inkább az aminosavak standardizált ileális emészthetősége terjed el. Meg kell 
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említeni, hogy egyes szakirodalmak a SID és TID értékét azonosnak, egymás szinonímájának tekintik. Sokszor 

azonban a valódi emészthetőségi értékek kiszámításához csupán egy kezelést alkalmaznak az (alap) 

endogénfehérje-ürítés mérésére. Az így kapott adatok valószínűleg alábecslik az összes endogén N veszteséget, 

és pontatlanul adják meg az adott takarmány aminosavainak TID értékét. 

3.3. Az aminosavak hasznosíthatósága és fehérje biológiai értéke 

Hasznosítható aminosavnak nevezzük a takarmánnyal felvett aminosavaknak azon részét, mely potenciálisan a 

fehérjeszintézis rendelkezésére áll. A definícióból az is következik, hogy az aminosavak hasznosítható hányada 

a tápcsatornából felszívódott aminosavak közül kerül ki, de a két fogalom nem helyettesíti egymást. Az 

aminosav közül az egyik legérzékenyebb az egyébként is gyakran limitáló lizin, mely a túlzott hőkezelés, 

redukáló cukrok vagy zsírsav peroxidok jelenlétében károsodhat. A károsodás - függetlenül a felszívódás 

mértékétől - csökkenti a lizin fehérjeszintézisben való részvételét. A hasznosítható aminosav mérésére többféle 

módszert kidolgoztak: (1) in vivo kísérletekben elsősorban az izomszövet szabad aminosav tartalma ad 

megbízható információt, vagy (2) az adott takarmányon tenyésztett tesztorganizmusok növekedési üteméből 

következtetnek a lizin (Tetrahymena pyriformis) és a metionin (Streptococcus zymogenes) hasznosíthatóságára; 

(3) in vitro vizsgálatokban az összes lizin szabad ε-amino csoportjának mennyisége alapján határozzák meg a 

hasznosítható lizin tartalmat. Ez utóbbi módszer során korábban úgynevezett festési próbákat alkalmaztak, 

melyek lényege, hogy a lizin szabad ε-amino csoportjával reakcióba lépő jól festődő vegyületek (fluoro-benzol-

szulfonsav, trinitro-benzol-szulfonsav) színe alapján következtetni lehet az összes lizin hasznosítható hányadára. 

Moughan és Rutterfurd (1996) az úgynevezett reaktív lizin meghatározására új módszert dolgozott ki. Ennek 

lényege, hogy a lizin szabad ε-amino csoportját o-metilizokarbamiddal kötik le, s így a lizinből egy másik 

aminosavat, homoarginint képeznek. A homoarginin az állati szervezetben nem található meg, azonban a 

tápcsatornából a lizin karrierjével, a lizinnel azonos mértékben felszívódik. Így az emészthető homoarginin 

mennyisége megegyezik felszívódott reaktív lizin mennyiségével. Bár a reaktív lizin mérésére kidolgozott 

módszer jól alkalmazható és pontosabban adja meg a sertés által felvett fehérje táplálóértékét, azonban azt a 

gyakorlat mégsem használja széles körben. 

Az, hogy a takarmányban lévő hasznosítható aminosavak valóban értékesülni tudnak-e a szervezetben a 

takarmányozási kondícióktól függően változik. A biológiai érték vizsgálatok során standardizált körülmények 

között vizsgálják, hogy az adott fehérje milyen mértékű N-visszatartást vagy gyarapodást indukál. A 

körülmények definiálására azért van szükség, mert a fehérjék biológiai értéke, vagyis az, hogy az adott 

aminosav összetételű és adott biológiai hozzáféréssel rendelkező (emészthetőség, hasznosíthatóság) 

takarmányfehérje milyen arányban tud beépülni a szervezetbe, nagymértékben függ az energiaellátástól, az állat 

genetikai potenciáljától is. Ezért a hasznosíthatóság mintegy „lehetőség”, míg a biológiai érték az értékesülést, 

vagyis az adott körülmények között realizált értékét adja meg a fehérjének. Éppen ezért a fehérjék biológiai 

értékét a receptúra készítés során nem vesszük figyelembe, bár kétségkívül a takarmányfehérje kiválasztásakor, 

például a választott malacok esetében azon fehérje forrásokat részesítjük előnyben, melyek biológiai értéke 

nagy. 

4. A takarmányfehérjék minőségének javítása 

A takarmányfehérje minőségét szintetikus aminosav kiegészítéssel nagymértékben javítani lehet. A szintetikus 

aminosavak használatakor nagy előny, hogy a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható aminosav nagy 

tisztaságú (> 99%), és az aminosavaknak azon enantiomerjét tartalmazza, mely az állat számára szükséges (L-

forma). Ez alól csak a metionin kivétel, mely a D és az L konfigurációjú metionint 50-50%-ban tartalmazza. A 

takarmányhoz adott aminosav emészthetősége gyakorlatilag teljes, ezért a kiegészítés a keverékben lévő 

aminosavak ileális emészthetőségét is javítja. A takarmányfehérje emészthetőségének, ezzel együtt a 

takarmányban lévő emészthető aminosav tartalomnak a növelése a takarmányfehérje minőségének javulását 

eredményezi. A jelen fejezetben tárgyalt lehetőségek messze nem adnak teljes képet azon technológiákról és 

takarmány kiegészítőkről, melyek a takarmányfehérje emészthetőségét javítják, azonban szándékunk szerint a 

példák rávilágítanak arra, hogy milyen hatásmechanizmus révén érünk el pozitív eredményt ezek 

alkalmazásakor. 

Az emészthetőség javításának egyik régóta ismert módja a takarmányok hőkezelése. Hő hatására ugyanis a 

fehérjék denaturálódnak, ezzel az enzimes emésztésre „előkészítve” érkeznek a gyomorba. A hőkezelés hatása 

igen látványos a hüvelyes magvak esetében, mert a magas hőmérséklet (90-130°C) a takarmányfehérje 

emészthetőségét rontó fehérje természetű antinutritív anyagokat inkativálja. Az egyik ilyen gyakori összetevő a 

tripszin inhibítor, mely a hasnyálmirigy által termelt proteázok (tripszin és kimotripszin) gátlása révén 

jelentősen csökkenti a hüvelyesekben az emészthető aminosav tartalmat. A hüvelyes magvak másik hőre 
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érzékeny antinutritív összetevői a lektinek. A lektinek nem elsősorban a takarmányfehérje enzimes hidrolízisét 

zavarják, hanem az endogén N ürítést növelik, s ezáltal jelentősen csökkentik a fehérje és az aminosavak 

látszólagos ileális emészthetőségét. Megfelelő hőkezelés hatására a takarmány emészthető aminosav tartalma 

jelentősen, akár 3-5%-kal is nőhet. A hőkezelést azonban mindig a technológiai előírások betartásával kell 

végezni. Túlzott hőkezelés során ugyanis a keverékben lévő aminosavak emészthetősége nagymértékben 

csökken, mert a hő hatására a fehérjék olyan mértékben roncsolódnak, illetve olyan komplexek alakulhatnak ki 

(Millard reakció fehérje és a cukrok között), melyek legalábbis részben felismerhetetlenné teszik a fehérjét a 

proteázok számára. 

A takarmányfehérjék emészthetőségét az abrakkeverékhez adott enzimekkel is javítani tudjuk. Ezek közül a 

legkézenfekvőbbnek tűnhet a proteázok alkalmazása, de ez a malacok takarmányozásán kívül a gyakorlatban 

nem hozott igazán látványos eredményt. Ennek oka, hogy a kifejlett emésztőenzim garnitúrával rendelkező 

sertések esetében a fehérje emésztés mértékét - mely takarmánytól függően általában 75-90 % között változik - 

nem a proteázok elégtelen mennyisége okozza, hanem az, hogy a takarmányban lévő fehérje nem hozzáférhető 

az enzimek számára. Egyedül a fiatal malacok (2-4 hetes) esetében érdemes a fehérjebontó enzimek 

mennyiségét a takarmányon keresztül támogatni, mivel ebben az időszakban a hasnyálmirigy proteázainak 

aktivitása egyedenként igen eltérő lehet. 

A takarmányfehérje emészthetőségét elsősorban a keverék rost vagy NSP12 [25] tartalma befolyásolja. A rostok 

fiziko-kémiai tulajdonságuktól függően más-más mechanizmussal ugyan, de általában rontják a fehérjeemésztés 

hatékonyságát. Az úgynevezett oldhatatlan rostok13 [25] (cellulóz, lignin) bezáró hatása érvényesül, ha a 

takarmány összetevőkben lévő sejtfal alkotók nem engedik az emésztő enzimeket a sejtben lévő 

táplálóanyagokhoz. Az oldható rostok14 [25] (pl. oligoszacharidok, glükán, pektin) növelik a béltartalom 

viszkozitását, mely a bélkontrakciók renyhülése miatt lelassítja a takarmány áthaladását a vékonybélen. A 

bélmozgások csökkenésével az enzimek keveredése a béltartalommal is kisebb mértékű, ezáltal az emésztés 

hatékonysága csökken nagy mennyiségű oldható rostot tartalmazó takarmány etetésekor. A takarmányhoz 

kevert NSP-bontó enzimek a rostok antinutritív hatásának csökkentése révén javíthatják az aminosavak 

emészthetőségét. Míg választott malacok esetében általában a legtöbb NSP bontó enzim (xilanáz, β-glükanáz, 

mannáz, pektináz, α-galaktozidáz, stb.) előnyös a táplálóanyagok emészthetősége és az állatok teljesítménye 

szempontjából, addig a növendék és hízók esetében a pozitív hatás nem mindig igazolható. 

A takarmányfehérjék minőségét további takarmány kiegészítőkkel is lehet javítani, de a fent említett 

lehetőségek azok, melyeket a leggyakrabban alkalmaz a gyakorlat. A takarmány kiegészítőket részletesen a 

takarmányismeret tantárgy keretein belül tárgyaljuk. 

Összegezve, a sertéstakarmányok fehérjeértékelése a gyakorlatban az alábbi szempontok szerint történik: 

(1) A takarmány aminosav tartalma alapján: az aminosavak aránya megfelel-e az adott korú és genetikai 

képességű állatoknak javasolt ideális fehérje összetételének. Törekedni kell a lizin/aminosav arányok pontos 

beállítására. Amennyiben van olyan aminosav, mely az ideális arányhoz képest kisebb mennyiségben van, akkor 

azt feltétlenül pótolni szükséges. 

(2) A takarmányban lévő emészthető aminosav tartalom alapján: az ideális fehérje összetételét az emészthető 

aminosavak arányával is meg lehet adni. Ebben az esetben az állat igényeit pontosabban elégítjük ki, mintha az 

összes aminosav alapján számolunk. Ennek oka, hogy az aminosavak különböző mértékű felszívódása miatt az 

összes aminosav alapon összeállított takarmányt nagyobb „rátartással” adjuk meg. A különböző módon számolt 

emészthetőségek közül a gyakorlat ma még széles körben a látszólagos emészthetőséget használja, azonban a 

szükségleti érték ajánlások és a takarmány komponensek aminosav összetételét megadó táblázatok a látszólagos 

ileális emészthetőség mellett legtöbbször a standardizált és/vagy a valódi ileális emészthető aminosavakat is 

feltűntetik. A SID és a TID használata egyértelműen előnyt jelent több, rostban és más antinutritív anyagban 

gazdag komponensből összeállított keverékek esetén. 

(3) Reaktív lizin tartalom alapján: mivel a technológiai kezelések befolyásolják az aminosavak 

hasznosíthatóságát, ennek következtében a valódi emészthető aminosav tartalom nem mindig jelzi kellő 

pontossággal a fehérjék táplálóértékét. A felszívódott reaktív lizin meghatározása megoldást jelenthet a 

problémára, de ez a takarmányozási gyakorlatban még nem terjedt el. Ennek oka, hogy sem a szükségleti 

értékekre, sem pedig a takarmányokra vonatkozóan nem rendelkezünk olyan nagy és megbízható adatbázissal, 

ami lehetővé tenné a reaktív lizin alapján történő fehérjeértékelést. 

(4) A takarmány fehérjetartalma mára csupán tájékoztató adat, hiszen az összes N-tartalom helyett több 

információt jelent az aminosavak mennyisége. A receptúra készítés során fontos az aminosav- és az 
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energiaellátás összehangolása, így a sertéstakarmányok értékelése során a takarmányban lévő Lys/DE arány 

vagy ID Lys/DE arány beállítása és az ideális fehérje elv alkalmazása az állat maximális fehérje depozícióját 

eredményezi. 
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A. függelék - Melléklet 1 

1növendék sertéseknél: vizelet energiája (kJ/kg sz.a. fv.) = 192 + 31 x vizelet N (g/kg sz.a. fv.); kocáknál: vizelet 

energiája (kJ/kg sz.a. fv.) = 217 + 31 x vizelet N (g/kg sz.a. fv.); Noblet és Milgen, 2004. 

2Rubner féle testfelület törvény: az állatok hőtermelése nem a testtömegükkel, hanem a hőleadó testfelületükkel 

arányos. 



   

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. függelék - Melléklet 2 

3Valódi fehérje: a nyersfehérje azon része, mely nehézfémsókkal kicsapható 

4Az állati szervezet megfelelő N ellátás mellett maga is elő tudja állítani. A sertés számára nem esszenciális 

aminosav a glicin, a prolin, az oxiprolin, az aszparaginsav, az alanin, a glutaminsav, a szerin. 

5Azon aminosavak, melyet a sertés nem, vagy nem kielégítő mennyiségben tud előállítani, azt a takarmánnyal 

készen kell kapnia. A sertés számára eszenciális aminosav a lizin, metionin, treonin, triptofán, arginin, hisztidin, 

valin, fenil-alanin, leucin, izoleucin. 

6Limitáló aminosav: a takarmányban vagy takarmányadagban az állat szükségleteihez képest a legkisebb 

mennyiségben jelenlévő aminosav. 

7Aminosav antagonizmus: a kémiailag hasonló aminosavak azonos transzport fehérjéhez kötődve szállítódnak, 

így bizonyos feleslegben adott aminosavak a konkurens aminosav relatív hiányát, a szervezet az aminosav 

egyensúlyának zavarát idézheti elő. Antagonizmus van a lizin – arginin, a leucin – izoleucin, az izoleucin – 

valin, a fenil-alanin – treonin és a fenil-alanin – valin esetében. 

8Bővebb leírást lásd: Tossenberger J., Fébel H., Babinszky L., Gundel J., Halas V., Bódisné Garbacz Z. (2000) 

Az aminosavak ileális emészthetősége sertésekben: 1. közlemény: Az ileális emészthetőség meghatározása 

különböző módszerekkel. Állattenyésztés és Takarmányozás, 49 (4) 375-384. 

9Marker anyagok: lehet a takarmány természetes összetevője (pl. lignin, savban oldhatatlan hamu), vagy 

hozzáadott indikátor (pl. titán-oxid, króm (III)-oxid, Co-EDTA). A jelzőanyaggal szemben támasztott 

követelmények: (1) ne legyen káros az állati szervezetre, (2) ne befolyásolja az emésztési folyamatokat, (3) a 

tápcsatornán változás nélkül és egyenletesen haladjon át, (4) a takarmányban jól elkeverhető legyen. 

10Emésztési együttható (%) reprezentatív gyűjtés esetén: (IAC-IAT)*100/IAC, ahol IAC: indikátor/táplálóanyag 

arány a chymusban, IAT: indikátor/táplálóanyag arány a takarmányban. 

11Az összes endogén aminosav ürítés meghatározása bonyolult: növényi összetevőkből álló, a gyakorlatban is 

etetett abrakkeverék esetén szinte lehetetlen elválasztani a béltartalom exogén és endogén aminosav tartalmát 

egymástól. Ezért az endogén aminosav ürítés meghatározását az emészthetőségi vizsgálatok során mindig külön 

végzik. Jelen fejezetben csupán néhány gyakrabban alkalmazott módszert sorolunk fel, azok bővebb 

értékelésére nem térünk ki: 

1. Fehérje mentes takarmány etetése: a vizsgálatokban a leggyakrabban alkalmazott módszer melynek során 

feltételezzük, hogy mindaz az aminosav mennyiség, ami a béltartalomban mérhető, endogén forrásból 

származik. Hibája, hogy mivel az endogén aminosav ürítést a takarmány aminosav tartalma befolyásolja, 

ezért a valódi értéket alábecsli. Ennek ellenére a gyakorlat elfogadja a módszerrel kapott eredményeket. 

2. Lineáris regressziós módszer: a vizsgálatok során az állatok azonos napi szárazanyag felvétel mellett 

különböző fehérjetartalmú takarmányokat fogyasztanak. A vékonybél végén nyert béltartalomban lévő 

aminosavak mennyiségét a fehérje felvétel függvényében ábrázolva az endogén aminosav ürítést az adatok 

extrapolálásával, zéró fehérje felvételre számoljuk. 

3. Enzim által hidrolizált fehérje használata: a N-mentes takarmány etetése mellett a másik leggyakrabban 

alkalmazott módszer, melynek során olyan takarmányt etetnek, melyben a fehérjeforrás - általában kazein - 

már előre feltárt, ezért feltételezhető, hogy az teljes egészében felszívódik a tápcsatornából és így a 

béltartalomban lévő fehérje mennyisége endogén forrásból származik. A módszert tovább finomítják azzal, 

hogy a chymusban lévő nagy molekulatömegű fehérjéket különválasztják, s azt tekintik endogén fehérjének 

(Moughan et al., 1992). 

4. Izotóp technika: a takarmányban lévő fehérje N-jét 15N izotópra cserélik, mely a béltartalomból 

különválasztható. Ez adja a chymus exogén N tartalmát, a nem jelzett aminosavak pedig biztosan endogén 

eredetűek. A technika drága és nagyon komoly odafigyelést és fegyelmet igényel, mára egyre kevesebben 

használják. 

5. Homoarginin módszer: a lizin o-metilizokarbamiddal való reakció során homoargininné alakul, ami az állati 

szervezetben nem képződik. Ha a takarmány teljes lizin tartalmát homoargininné alakítják, akkor a 
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chymusból nyert lizin biztosan endogén eredetű. A módszer hátránya, hogy csak az endogén lizin 

mennyiségét lehet vele meghatározni, de az izotóp technika mellett az egyetlen, ami természetes takarmány 

összetevőkből álló takarmányok esetén is alkalmas az összes endogén aminosav meghatározására. 

12NSP: nem keményítő szerű poliszacharid 

13-14Az oldható és oldhatatlan rost tartalom (SDF és IDF) meghatározása enzimes-gravimetriás valamint enzimes-

kémiai (kolorimetriás, vagy gáz-folyadék és nagy teljesítményű folyadék kromatográfiás) eljárással történhet 

(AOAC, 1995). Mindkét rost meghatározás esetén az első lépés a zsírtalanított minták enzimes hidrolízise, 

melynek során a mintából kivonják a keményítőt és a fehérjét. Az IDF frakciót etanolos mosást követően, míg 

az SDF frakciót az IDF mennyisége alapján különbségszámítással határozzák meg. Az IDF és az SDF együtt a 

nem keményítőszerű poliszacharidok (NSP) mennyiségét adja, míg az összes élelmi rost (TDF) az IDF, az SDF 

és a lignin összege (AOAC, 1995). 


