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Összefoglalás 
 
A paradicsomtörköly a konzervipar egyik legnagyobb mennyiségben képződő mellékterméke, amely döntően a 
paradicsom héját, magját és a gyümölcshús rostos alkotóit tartalmazza. Magas víztartalma ill. rosttartalma miatt 
mindeddig döntően kérődzők takarmányozásában használták fel. Baromfi takarmányozásban történő 
felhasználásáról és hatásairól azonban viszonylag keveset tudunk, habár szárított formában könnyen bekeverhető az 
abrakkeverékbe. 
Kísérletünkben Cobb 500 szexált kakas állományt (n= 156) állítottunk be. Az állatokat 6 kezelési csoportba 
osztottuk, kezelésenként két ismétlésben. Két kísérleti csoport takarmányába paradicsomtörkölyt kevertünk 2,5 ill. 
5% koncentrációban. Továbbá négy pozitív kontroll csoportot alakítottunk ki, melyek közül kettőben a 
paradicsomtörköllyel összevethető rosttartalmú rosthordozót kevertünk a takarmányba a két kísérleti csoporttal 
azonos (2,5 ill. 5%) koncentrációkban. A másik két pozitív kontroll csoport takarmányába a rosthordozó mellett 
kantaxantint kevertünk, amellyel a paradicsomtörköly esetleges színező hatásának intenzitását kívántuk összevetni. 
A kísérlet 6 hétig tartott. Ez idő alatt heti rendszerességgel mértük a testúlyt és a takarmányfogyasztást. A hatodik 
hét végén laboratóriumi vágást végeztünk, amelynek során egyes vágási és húsminőségi paramétereket vizsgáltunk. 
A termelési paraméterek tekintetében a paradicsomtörköly nem okozott lemaradást, sőt vágás idejére az 5%-os 
bekeverési arány bizonyult legkedvezőbbnek élősúly tekintetében. Meg kell jegyezni azonban, hogy 
takarmányfogyasztás is e csoportban volt a legnagyobb. 
A vizsgált húsminőségi paraméterek közül kiemelendő a hússzín, ezen belül elsődlegesen a sárga szín intenzitását 
növelte a paradicsomtörköly, amely viszont nem feltétlenül kedvező a fogyasztói megítélés szempontjából. Ehhez 
hozzájárul az a tapasztalat is, hogy a hús porhanyóssága is romlik a bekeverési arány növelésével. Ugyanakkor a 
csepegési veszteség jelentős mértékben csökkent a bekevert paradicsomtörköly mennyiségének növelésével. 
A kutatás a TÁMOP 4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének 
fejlesztése a Szent István Egyetemen”, TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003 „Az oktatás és kutatás 
színvonalának emelése a Szent István Egyetemen” és a GOP 1.1.1-09/1 „Innovatív eljárás a paradicsomtörköly 
karotinoid tartalmának kivonására” c. pályázatok támogatásával valósult meg. 
 
 

Effects of Dry Tomato Pulp on certain production and meat quality traits of broiler chicken 
 

Abstract 
 

Tomato pulp is a by-product in the canning indutry, which consists of peels, core culls and crushed seeds. As it has 
high water and fibre content it has been used mainly in nutrition of ruminants. Though its dryied form can be easily 
used in poultry diets, its effect on production and quality traits is still not clear. 
Therefore, in our experiment 156 Cobb 500 cockerels were used. Birds were divided into 6 treatment groups each 
with two repetitions. Feed of the two experimental groups was supplemented with 2.5 and 5% pomace, 
respectively. In two of our four – so called – control groups, same comcentration of a pure fibre supplement was 
added to the diet. While in two other groups, besides the above mentioned fibre supplement canthaxantine was also 
added to the feed, to compare the potential colouring effect of tomato pulp. The experiment was six weeks long, 
when weight and feed consumptionof the birds were measured weekly. After slaughter, some meat quality 
paramters were measured. 
According to our results, tomato pulp did not have any negative effect on weight and weight gain of the animals, as 
the highest end weight was measured in the experimental group of 5% pomace supplementation. However, the 
highest feed consumption was measured also in this group.  
 



Considering meat quality traits, pomace has significant effect on meat colour, particularly on yellow colour 
intensity, which is not really beneficial from consumers’ aspects. In addition, tenderness of meat was affected by 
tomato pulp inclusion. In the meantime, water holding capacity has been improved in the experimental groups with 
direct proportion to the rate of pomace in the diet. 
Study was supported by the following projects: TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0011 „Development of a complex 
educational assistance/support system for talented students and prospective researchers at the Szent István 
University”, TÁMOP 4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0003 “Improvement of education and research activities at the 
Szent István University” and GOP 1.1.1-09/1 „Innovation project to extract carotenoids of pomace”. 
 
 
 
 


