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A világ állattenyésztése számokban

65 milliárd baromfi
1,5 milliárd sertés

1,0 milliárd kecske és juh

330 millió húsmarha
234 millió tejelő tehén

Képek forrása: internet; Adatok: FAOSTAT (2016; 2020)

Állati eredetű élelmiszerek (hús, tej, tojás) globálisan egy főre vetítve 15%-ban járulnak az
energiaigény biztosításához és 31%-ban a fehérjeellátáshoz, regionális eltérésekkel



Az állattartás hatása a környezetre

• Foszfor: ↙60-80%

• Réz: ↙72-80%-a; Cink: ↙92-96%
(sertés)

• Antibiotikumok (pl. tetraciklinek,
szulfonamidok, ionofórok) (↙30-
90%-ban) → antibiotikum
rezisztens baktériumok
(talajban!). ANTIBIOTIKUM
REZISZTENCIA GÉNEK
élelmiszerláncban történő
értékelése

Talaj és víz

• Ammónia (NH3):            
↙csökken a 
takarmányfelvétel; 
↙súlygyarapodás; 
↙humánegészségügy

• Üvegházhatású gázok (pl.
metán, nitrogén-dioxid,
széndioxid): globálisan
15% állattartás

Levegő

• ↙Nehézfémek

• ↙Makro- és 
mikroelemek

• ↙Antibiotikumok (a 
hatás még nem teljesen 
tisztázott)

Növény

↙ negatív hatása van (vagy jelentősebb hasznosítás nélkül kiürül)



Az állattartás ammónia és üvegházhatású gáz kibocsátásának %-os 
megoszlása
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Az ammónia és az üvegházhatású gázok 
csökkentésének stratégiái

Megfelelő 
tartási 

körülmények

Takarmányozási 
stratégiák

Állatjólét biztosítása
Szaporodásbiológiai 
paraméterek javítása

Racionális 
földhasználat

Trágyakezelés

Intenzív állattartás

Pl. 40 kg tej/tehén/nap vs. 10 kg tej/tehén/nap: 

-50% CO2-egyenérték/kg em. feh.

A életteljesítmény növelése 
(5-6 laktáció vs. 1 laktáció) -40%-kal 

csökkenti pl. a CH4-kibocsátást

A fertilitás növelése akár 
-24%-kal csökkenti 

a CH4-emissziót

Hristov és mtsai (2013); Tullo és mtsai (2018); von Soosten és mtsai (2020) 

Pl. bendővédett aminosav-
kiegészítés mérsékli 

az NH3-emissziót



A metánemisszió csökkentése

•Az ÜHG 18-20%-át a metán teszi ki, ennek fele az
agrártermelésből származik (pl. rizstermesztés,
kérődzők bendőfermentációja)

•Az újabb kutatások jelentősen mérsékelték az emberi
behatás szerepét (a geológiai eredetű emisszió
ugyanakkora, mint a kérődzők kibocsátása)

•A metánemisszió a rostemésztés velejárója (naponta
300-600 liter metán a szarvasmarhánál)



Van-e a tartási rendszernek hatása a metánkibocsátás 
csökkentésére?

• Nincs szignifikáns hatása a tartási
(beton, rácspadló) és a
trágyakezelési módnak (vízöblítés,
duzzasztásos) a szarvasmarhák CH4-
kibocsátására

• A környezeti tényezők (pl. nagyobb
külső hőmérséklet) viszont
befolyásolják a CH4-emisszót

Qu és mtsai, 2021; Biosystems Engineering, 205: 64-75



A kérődzők metántermelésének csökkentése

Növekvő abraktakarmány etetés

Erjesztés szárítás helyett

Keményítőben gazdag abrakkomponensek

Növekvő szárazanyagfelvétel

Az adag védett zsírkiegészítése

-40%

-28%

-22%

-17%

Ecetsavtermelés 
visszaszorítása

-15%

Benchaar és mtsai (2001)



Metanogének gátlása

Növényi metabolitok és 
esszenciális olajok használata 

(pl. tannin, szaponinok)

Metáninhibitorok 

(pl. propionát serkentők – pl. 
szerves savak)

Mikrobák 

(pl. acetogén baktériumok, 
probiotikumok)

(olyan mikroorganizmusok, melyek 
anyagcseréjük során anaerob környezetben 
CH4-t állítanak elő)

A pozitív kísérleti eredmények szerint
-10-25% metánemisszió csökkenés
érhető el velük



Precíziós 
szenzorok

Állategészségügy
Állati jólét
Termelési eredmények
Szaporodásbiológiai paraméterek

A precíziós állattartás szerepe a környezeti károsanyagkibocsátás csökkentésében

Tullo és mtsai (2018) alapján: Sci. Total Env. 650: 2751-2760

TALAJ
↓Antibiotikumok
↓Nehézfémek
↓Foszfor

NÖVÉNY
↓Antibiotikumok

LÉGKÖR
↓ÜHG (pl. metán)
↓ammónia

VÍZ
↓Antibiotikumok
↓Nitrát

↓ csökkenti a kibocsátást

Precíziós 
Takarmányozás



Összefoglalás helyett

• Agrárközgazdasági Intézet (AKI), Környezettudatos Mezőgazdaság
Kutatási Osztályának munkatársai végzik hazánk környezetterhelés
monitoringját, melynek része ÜHG-kibocsátás meghatározása is
• ÜHG-kibocsátási leltár: https://unfccc.int/ghg-inventories-annex-i-parties/2021



Digitális Jólét Program (DJP), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), a Széchenyi István Egyetem 
(SZE) és az Állatorvos-tudományi Egyetem (ÁTE) oktatói és kutatói a gyakorlatban dolgozó szakemberekkel 

közösen készítik a Digitális Agrárakadémia (DAA) anyagait. A program célja a mezőgazdaságot érintő digitális 
kompetencia növelése, a precíziós gépek minél széleskörűbb megismertetése, és a digitális megoldások 

alkalmazásának ismeretterjesztése az agráriumban, határon innen és túl. 

Ennek része a PRECÍZIÓS ÁLLATTARTÁS ismereteinek átadása, melynek megvalósítása
kulcsfontosságú szerepet játszik a környezeti károsanyagkibocsátás csökkentésében
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Az EU takarmánypiacán rendelkezésre álló fontosabb 
fehérjeforrások

Kategória Fehérjeforrás

Olajos magvak és melléktermékei

Szója, napraforgó, repcemag, lenmag
Extrahált szójadara, extrahált 
napraforgódara, extrahált repcedara, 
extrahált lenmagdara stb.

Hüvelyes magvak Borsó, édes csillagfürt, lóbab stb.

Pillangós zöldnövénylisztek Lucernaliszt stb.

Levél- és fűlisztek Fűliszt, cukorrépa levél stb.

Tengeri-eredetű fehérjeforrások Alga, hínár, moszat, mikroalga stb.

Magvak és másodlagos források Zabfehérje, quinola stb.

Rovarfehérjék
Fekete katonalégy, közönséges lisztbogár, 
házilégy, házitücsök stb.

Veldkamp és mtsai (2012)



Hazai fontosabb fehérjeforrások a gazdasági haszonállatok 
takarmányozásában

Hagyományos (koncentrált 
takarmányipari) növényi eredetű 

fehérjeforrások

Alternatív fehérjeforrások 
(pl. ipari eredetű melléktermékek)

Alternatív fehérjeforrások
(saját előállítású)

Extrahált szójadara 
(42-50% nyersfehérje)

DDGS (28-32% nyersfehérje)
Csillagfürt

(30-35% nyersfehérje)

Extrahált napraforgódara 
(34-38% nyersfehérje)

CGF (corn gluten feed, 
szárított, 

20-22% nyersfehérje)

Szója (hazai termesztés, 
33-35% nyersfehérje)

Extrahált repcedara 
(35-38% nyersfehérje)

Szárított lucernaliszt
(16-22% nyersfehérje)

Lóbab (25-28% nyersfehérje)

Extrahált lenmagdara 
(35-38% nyersfehérje)

Szárított répaszelet 
(10-12% nyersfehérje)

Borsó (20-25% nyersfehérje)



Nagy teljesítményre képes, melléktermék-alapú 
takarmányozást folytató országokból származó 
hízósertés emésztőrendszere 

Nagy teljesítményre 
képes genotípus

Magyar nagyfehér ×
magyar lapály

Nagy és mtsai (2016)



Extrahált szójadara helyettesítése ipari eredetű melléktermékekkel 
(Sertéstakarmányozás, nagy teljesítményre képes genotípus, hízó fázis)

Megnevezés Kontroll Közepes részarányú (20%) 
melléktermék

Nagy részarányú (33%) 
melléktermék

Búzadara 46% 38% 15%

Árpadara 38% 38% 44%

Extrahált szójadara 10,50% 1,80% 1,70%

Kukorica-DDGS - 15,00 15,00

Egyéb melléktermék 
(búzakorpa, szójahéj, répaszelet)

- 4,70 18,00

Szintetikus 
aminosavkiegészítés

L-lizin-HCL, L-treonin L-lizin-HCL, L-treonin, L-
triptofán

L-lizin-HCL, L-treonin, L-
triptofán, DL-metionin

Növényi olaj - 0,50 3,50

NEs (MJ/kg takarmány) 9,80 9,81 9,80

SID lizin (%) 0,78 0,78 0,78

NDF (%) 15,00 18,00 21,00

ADF (%) 7,30 7,54 8,05



A napi súlygyarapodás és a takarmányfelvétel 
alakulása a hízó fázisban (75-110 kg élősúly között)

1,48 kg súlygy./nap 1,45 súlygy./nap 1,53 súlygy./nap

3,4
kg tak./nap

3,4
kg tak./nap

3,4
kg tak./nap
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Nincs szignifikáns különbség (p>0,05)Nagy és mtsai (2021)



Fizikai kezelés (extrudálás) hatása a csillagfürtdara
fehérjetartalmának bendőbeli lebomlására

Csillagfürtdara 
kiindulási 
fehérje-

tartalmának 
meghatározása, 

35-40% 
nyersfehérje

3 g 
takarmányminta 

bemérése 
bendőzsákokba

Bendőzsákok 
behelyezése 

bendő-
kanülözött

ürükbe

(0, 8 és 16 óra)

Bendőzsákok 
kivétele, mosása 

szárítása, 
visszamaradt 

fehérjetartalom 
mérése

Fehérje 
bendőbeli

lebomlásának 
kiszámítása

Ørskov és 
McDonald (1979; 

1981) modell

Tóth és Fébel (2017) nem publikált adatok



Az extrudálás hatása a csillagfürtdara
fehérjetartalmának bendőbeli lebonthatóságára
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Tóth és Fébel (2017) nem publikált adatok



Borsódara vs. ext. szójadara vs. kukoricadara 

Megnevezés Borsódara
Extrahált szójadara 

(46% ny.f.)
Kukoricadara

Energiatartalom 
(NEl, MJ/kg sz.a.) 8,35 (=1) 1,2 0,90

Nyersfehérje (%) 24,0 (=1) 0,52 2,64

Lizintartalom (g/kg) 15 (=1) 0,57 6,25

Metionintartalom (g/kg) 2 (=1) 0,31 1,18

Legtöbb tejelő tehén etetési kísérletben a napi szárazanyagfelvétel max. 15%-ában etetik

→ Fizikai előkezelés javasolt, főleg extrudálás illetve durva darálás
→Szintetikus (védett) metionin kiegészítés 



Extrahált szójadara és kukoricadara helyettesítése borsódarával nagy
tejtermelésű teheneknél (>35 kg/tehén/nap)

Holstein-fríz tehenek, tehénpáros kísérlet, laktáció: 104±39 nap;
39±5,9 kg tej/nap; kukoricaszilázs-lucernaszéna-kukoricadara alapú
takarmányadag

Kontroll takarmányadag: 19,8 sz.a.% kukoricadara és 7,4 sz.a.% 
extrahált szójadara

Kísérleti takarmányadag: 10,8 sz.a.% kukoricadara és 1,6 sz.a.% 
extrahált szójadara; 15 sz.a.% (durvára őrölt) borsódara

Eredmény: A helyettesítésnek nem volt szignifikáns (p>0,05) hatása a 
napi szárazanyagfelvételre, tejtermelésre és a tejösszetételére

Javaslat: A borsó alacsonyabb metionin-tartalma miatt DL-metionin
kiegészítés javasolt szójadarával történő helyettesítés esetén

Vander és mtsai, 2008; J. Dairy Sci., 91:698-703



Extrahált szójadara helyettesítése borsóval és lóbabbal a 
növendék-hízósertések takarmányozásában

METODIKA
• Kontroll takarmány: 14% (növendék), 12%

(hízó) extrahált szójadara

• Borsó („Prophet”): 30% (növendék-hízó)

• Lóbab1 („Fuego”): 30% (növendék-hízó)

• Lóbab2 („Tattoo”): 30% (növendék-hízó)

• Lóbab3 („Wizard”): 30% (növendék-hízó)

• Szintetikus aminosav-kiegészítés (LYS, MET,
THR, TRY)

• Nettó energia és emészthető aminosavalapú
formulázás

• Búza-árpa alapú takarmányadag

Átlagos napi súlygyarapodás (kg/nap)
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White és mtsai (2015): Anim. Feed. Sci. Techn. 209: 202-210 



Összefoglalás

• Az EU országaiban intenzív törekvés van az import eredetű szójadara
helyettesítésére, és helyben termesztett (és/vagy rendelkezésre álló)
fehérjeforrások részarányának növelésére.

• A saját előállítású fehérjeforrások (pl. borsó, csillagfürt, lóbab) és az ipari
eredetű melléktermékek használatakor a nettó energia és vékonybélben
emészthető aminosav (SID) alapon történő formulázásnak a sertés- és
baromfitakarmányozásban alapvető szerepe van.

• A takarmányelőkészítési eljárásokkal (pl. extrudálás) a saját előállítású
fehérjeforrások hatékonysága jelentősen növelhető (pl. fehérje bendőbeli
lebomlása).

• A jövőben számos új, újszerű fehérjeforrás megjelenése várható


