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Előadás áttekintése
• A takarmányok higiéniája

– takarmány-higiénia fogalma
– jogszabályi háttere
– hibás takarmányok higiéniai jelentősége
– takarmány kémiai átalakulása
– takarmány baktériumok általi átalakítása
– takarmány gombás és/vagy mikotoxinos 

eredetű szennyezettsége



Takarmány-higiénia

Fogalma: magában foglalja a veszélyek
ellenőrzéséhez, valamint egy takarmány
állati fogyasztásra való alkalmasságának
biztosításához szükséges intézkedéseket
(pl. eljárások, utasítások) és (pl. személyi,
tárgyi) feltételeket, figyelembe véve a
takarmány felhasználásának szándékát.



Jogszabályi háttér

• 178/2002/EK rendelet
• 852/2004/ EK higiéniai rendelet
• 183/2005/EK rendelet
• 2008. évi XLVI. törvény

43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet
– a takarmányok előállításáról, forgalomba 

hozataláról és felhasználásáról szóló
2001. évi CXIX. Tv. végrehajtásáról



178/2002/EK rendelet

Takarmány fogalma:
• feldolgozott, részben feldolgozott vagy 

feldolgozatlan anyag vagy termék, többek 
között adalék, amelyet állatok orális 
etetésére szánnak;



852/2004/ EK rendelet

• Elsődleges termelésre és az ahhoz 
kapcsolódó műveletekre vonatkozó 
általános higiéniai rendelkezések
– Elsődleges termelés - takarmányelőállítás

• HACCP működtetése a takarmány 
előállítás során



183/2005/EK rendelet

• Takarmány-higiéniáról (2006. 01. 01-től)
– Magyarországon és az EU-ban a 

takarmányipari létesítmények
• engedélyeztetését 
• nyilvántartásba vételét, 

– takarmány-előállítás, forgalmazás és 
felhasználás valamennyi fázisában 
meghatározza:

• létesítményekre vonatkozó
– takarmány-biztonsági 
– higiéniai minimum-követelményeket



2008. évi XLVI. törvény
• alkalmazási köre kiterjed:

– előállítására,
– szállítására,
– tárolására és forgalomba hozatalra,
– az engedélyköteles termékekre,
– állatgyógyászati termékekre

• importálására,
• előállítására,
• kiszerelésére,
• forgalomba hozatalára,
• tárolására, szállítására,
• felhasználására, valamint az ezekkel összefüggésben 

történő szaktanácsadásra, a laboratóriumok tevékenységére, 
az élelmiszerlánc-eseményekkel összefüggő tájékoztatásra



Takarmánygyártók/forgalmazók 
kötelezettségei

• tárgyi, személyi feltételek alkalmassága a 
takarmánybiztonsági és - minőségi előírások folyamatos 
betartására 

• önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomon követési, 
termék-visszahívási rendszerek működtetése
– biztonság
– megfelelő minőség
– azonosíthatóság
– nyomon követhetőség

• MgSzH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági 
Igazgatóságának Takarmány Létesítmény-felügyeleti 
Osztálya végzi a felügyeletet



Veszélyek a takarmányokban I.

• biológiai
– nem megfelelő rovar- és rágcsálóirtás,
– kártevők, illetve egyéb állatfajok jelenléte, 
– salmonellosis, leptospirosis, toxoplasmosis, listeriosis terjesztőinek 

jelenléte,
– személyi higiénia,
– szállítójármű fertőzés közvetítése,
– kémiai hatóanyagok,

• állat, ill. közvetve az ember egészségére is károsan hathat
Mikrobiológiai:
– nedves gabonában szántóföldi/raktári gombák jelenléte, túlélése, 

szaporodása,
– hallisztben Salmonella jelenléte, túlélése, szaporodása



• kémiai
– növényvédőszer engedélyezettnél nagyobb 

maradékanyagtartalma, 
– mikotoxinok, antibiotikumok, kokcidiosztatikumok, 

állatgyógyászati készítmények jelenléte,
– rágcsálóirtószer, 
– tároláskor esetlegesen a csomagolóanyagból kioldódó 

mérgező vegyi anyagok,
– szálas- és tömegtakarmányokban káros hatású alkotók

• proteázinhibítorok, goitrogén peptidek, gosszipol,
– nemkívánatos anyagok engedélyezettnél nagyobb mértékben

• határérték feletti dioxin tartalom halolajban,
– tiltott anyagok jelenléte a takarmányban

• szilárd háztartási, illetve egyéb kommunális hulladék,

Veszélyek a takarmányokban II.



• fizikai
– kavics, gyommagvak (ha toxikus komponenst 

tartalmaz, egyben kémiai veszély is),
– műanyag-, fémszilánkok bekerülése a növényi 

alapanyagba, betakarítás, szárítás, 
osztályozás, előállítás, a takarmány kiosztás, 
tárolás során,

– földdel szennyezett cukorrépa, szilázs (ez 
egyben lehet (mikro)biológiai veszély), 

Veszélyek a takarmányokban III.



Tárolási és tartósítási hibák

• takarmányok kémiai átalakulása
– avasodás
– biogén aminok keletkezése

• takarmányok baktériumos eredetű 
átalakulása

• takarmányok gombás eredetű átalakulása
(mikotoxin képzés)



Kémiai átalakulás

• mértéke és sebessége környezeti 
tényezők függvénye

• eredménye
– kedvező 

• fenolos vegyületek bomlása, gátló faktorok 
csökkenése, ízletesség növekedése

– kedvezőtlen
• zsírok, vitaminok, táplálóanyagok oxidációja, 

biogén aminok keletkezése, vajsav és egyéb rövid 
szénláncú zsírsavak képződése 



Avasodás
• természetes zsírok oxidációja + monolitikus elbomlás + 

másodlagos oxidációs folyamatok
• oxidáció – természetes takarmányféleségekben

antioxidáns/prooxidáns telítetlen zsírsavak
- C-vitamin
- E-vitamin
- karotinoidok
- flavonoidok

• oxidáció – takarmánykeverékek
takarmányzsír antioxidánsai telítetlen zsírsavak

magvak, gabonák antioxidánsai
Fokozzák:
- penészek
- baktériumok jelenléte



Avasodás

Gyorsítja
• aw
• katalizáló hatású fémsók
• napfény

• T
• préselés
• hiányos lehűlés



Avasodott takarmány
• avasság megállapítása

– avasnak tekintendő az a 3%-nál nagyobb nyerszsír-tartalmú MSZ 
6830-6:1984 szerint vizsgált takarmány-alapanyag, amelynek a 
takarmány zsírtömegére vonatkoztatott savszáma és 
peroxidszáma - 60830-11:1999 szerint vizsgálva - 50, illetve 25-
nél nagyobb - 43/2003. (IV. 26.) FVM rendelet értelmében

• avasodott takarmány hatása
– élőszervezet redox rendszerének károsodása

• szív-vázizom-elfajulás
• agyvelőlágyulás
• gyomor- és bélhurut
• csökkent testtömeg gyarapodás, takarmányértékesülés

helyes betakarítás/takarmánykészítés/tárolás
GMP



Megelőzés

• GMP
– tárolás, feldolgozás során antioxidánsok 

megóvása,
– őrlemények gyors felhasználása,
– takarmányozási zsiradékok telítése,
– antioxidánsok hozzáadása – 0.02- 0.025%,



Biogén aminok

• takarmányok természetes alkotói
• túlzott képződés - rothadt, penészes 

takarmányféleségek
• heterociklikus és aromás aminok

– hisztamin, tiramin, ß-feniletilamin
• alifás aminok

– putreszcin, kadaverin, spermidin, spermin



Biogén aminok hatásai

• enzimműködés zavara
• májelfajulás
• csökkent testtömeggyarapodás, 

takarmányértékesülés
• elhullás

takarmány rothadásának gátlása



Baktériumos eredetű bomlás
• Függ:

– növény fajtától
– takarmánykeverék összetétele
– tárolás
– tartósítás
– feldolgozás módja

• takarmányok mikrobiológiai szennyezettségének 
monitoringja
– Magyar Takarmánykódex
– 43/2003 FVM rendelet



43/2003 FVM rendelet
• takarmány kórokozó mikroorganizmusokat - amelyek emberben és 

állatban közvetve, vagy közvetlenül betegséget okozhatnak, illetve 
okoznak - nem tartalmazhat

tolerancia 
határérték



Határértéket meghaladó jelenlét
• határértéke felett – ártalmas

– toxintermelés
• gyomor- bélhurut, gyomorgyulladás, máj, vesekárosodás
• bélcsatornában baktériumos fermentáció dominál

– biogén aminok jelenléte
• bélcsatorna – vérkeringési
• szövetek – anyagforgalmi zavar
• hasmenés, máj-, vesekárosodás

– táplálóérték csökkenés

– emésztőcsatorna mikroflórájának zavara



Gombás eredetű szennyezettség

• penészgombák jelenléte a szántóföldön, 
raktárakban

• szennyezettség mértéke függ:
– növény fajta, ellenálló képesség, szántóföldi 

termesztési rendszer, éghajlati tényezők, betakarítási 
módszer

– hatásmechanizmus:
• táplálóanyagokat, egyéb biológiailag aktív vegyületeket 

elbontanak,
• csökkentik a táplálóértéket, íz és szaghibákat okoznak,
• egyes anyagforgalmi termékek (főként mikotoxinok) –

károsítják az enzimrendszert, létfontosságú szervek 
működését, megváltoztatják a bélcsatorna mikroflóráját,



Előadás összefoglalása

• A takarmányok higiéniája
– takarmány-higiénia fogalma
– jogszabályi háttere
– hibás takarmányok higiéniai jelentősége
– takarmány kémiai átalakulása
– takarmány baktériumok általi átalakítása
– takarmány gombás és/vagy mikotoxinos 

eredetű szennyezettsége



Előadás ellenőrző kérdései
• Mi a takarmány-higiénia fogalma, és jogszabályi 

háttere?
• Milyen veszélyek jelentkezhetnek a 

takarmányokban?
• Mi a takarmányok kémiai és bakteriológiai 

romlásának jelentősége?
• Milyen határértékeket ad a 43/2003/FVM 

rendelet a takarmányok mikrobiológiai 
jellemzőire?

• Határozza meg egy takarmánykeverő üzem 
technológiájának CCP pontjait!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A takarmányokban esetlegesen előforduló 
toxinok jelentősége

• Előadás anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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