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Általános takarmányozástan
gyakorlat

Általános takarmányozástanÁltalános takarmányozástan
gyakorlatgyakorlat

BevezetésBevezetés

Követelményrendszer
Az előadások látogatása

nem kötelező,de ajánlott
A gyakorlatok látogatása: kötelező,

max. 3 igazolt hiányzás
– Hiányzás esetén: igazolás bemutatása, szóbeli 
beszámoló és amennyiben példamegoldás volt az 
órán, úgy dupla mennyiségű példát kell beadni

– Felszerelés: 
• Általános takarmányozástan alapszakos 
hallgatók részére (szerk. dr Vetési Margit)

• Takarmányozási gyakorlatok 
• Számológép
• Jegyzetfüzet, ceruza, toll
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Gyakorlati tematika
1. Bevezetés
2. Takarmányismeret – tömegtakarmányok I
3. Takarmányismeret – tömegtakarmányok II
4. Üzemlátogatás
5. Üzemlátogatás
6. Üzemlátogatás
7. Üzemlátogatás
8. Takarmányismeret – Abraktakarmányok, melléktermékek
9. Takarmányok komplex értékelése, tömegtakarmányok 

érzékszervi bírálata
10. Takarmányismeret beszámoló
11. Kérődző takarmányok energiaértékelése, energiaforgalom
12. A szarvasmarha takarmányozása: emésztés-élettani 

sajátosságok. A kérődző takarmányok fehérje-értékelése
13. Monogasztrikus állatok takarmányainak energiaértékelése. 

Abraktakarmányok minősítése
14. Értékelés, javítási – pótlási lehetőség

Követelményrendszer
Követelményrendszer

– Házi feladatok (2 db):
• beadásuk: a következő gyakorlati órára történik,
• minden hét késés 1 pont levonás, 
• kötelező legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig beadni 
az összes, értékelhetően megoldott feladatot:
– 1 db szmh. takarmány energiaértékének kiszámítása – 5 
pont

– 1 db monogasztrikus takarmány energiaértékének 
kiszámítása – 5 pont

• Elérhető maximális pontszám: 2 db x 5pont = 10 pont
– Feladatlap üzemlátogatásról- 10 pont
– Beszámoló (1 db):

• Írásbeli zh – takarmányismeret - 15 pont
• Szóbeli beszámoló – takarmány felismerés és minősítés - 5 
pont

• Elérhető maximális pontszám: 15+5 = 20 pont
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Követelményrendszer

– Pontozás:

• Elérhető gyakorlati pontszám: 40 pont (minimum 21 pont)

– Max. 10 pont házi feladatokból

– Max. 30 pont számonkérések

• A félévi aláírásért pótlást a vizsgaidőszak első hetében 
fogadunk el (2008 december 17-ig), pótlásként a feladatok 
kétszerese adandó be

• Elérhető pontszám a félév végén, kollokvium: 60 pont 
(minimum 31 pont)

• Elérhető maximális pontszám a tárgyból: 100 pont (jegy a 
kari vizsgaszabályzatnak megfelelően)

Követelményrendszer

– Pontozás:

• Elérhető maximális pontszám a tárgyból: 100 pont (jegy a 
kari vizsgaszabályzatnak megfelelően)

• Érdemjegy:

– 0-50 pont – elégtelen

– 51-60 pont – elégséges

– 61-75 pont – közepes

– 76-85 pont – jó

– 86-100 pont - jeles
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Alapfogalmak

• A takarmány fogalma

• A táplálóanyag fogalma

• A takarmányok leggyakrabban vizsgált táplálóanyagai 
(weendei analízis): nedvesség, nyersfehérje(Kjeldahl módszer), 
nyerszsír (Soxhlet módszer), nyersrost (Henneberg-Stohmann
módszer), nyershamu, nitrogénmentes kivonható anyagok (számítás)

• A takarmány táplálóanyagainak feladata a 
szervezetben: 

– életfenntartás
– termelés 

Alapfogalmak

• A takarmány táplálóértéke:
– Energetikai értékelés:

• a nyers táplálóanyagok mennyiségének és a táplálóanyagok 
emészthetőségének figyelembe vételével (SI: MJ/kg; 
MJ/kg sza.)

– Korábban, vagy nem Európában használt egységek: 
keményítőérték (1905-1985), 
takarmányegységek: zabegység, szénaegység

– Koncentráció és terimé



5

Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag

Közvetlen 
táplálóhatása 
nincs

Táplálóhatással 
rendelkezik

Befolyásoló tényezők:
Takarmányféleség
Fenofázis a betakarításkor
A takarmány kezelése

A víz jelentősége
A takarmány szempontjából 
befolyásolja:

A táplálóértéket
A tárolhatóságot
Az étrendi hatást
A szállíthatóságot

Az állat szempontjából:
Befolyásolja a vízkörforgalmat
Takarmányfelvételt és-értékesítést
Termelést

Anyagcsere víz
Vegetációs víz
Ivóvíz

Bélsár
Vizelet
Állati Termékek
Verejték
Tüdő és bőrlégzés

Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag

Szerves anyagok Szervetlen anyagok
Ásványi anyagok -

nyershamu
Makroelemek

(P, Ca, Mg, K, S, Na, Cl, Fe)
Mikroelemek 

(Zn, Co, Se, Mn, Cu, I, F)

A makroelemek jelentősége
Ca, P – csontképződés, izomműködés
Mg – izomműködés, érfal felépítése
Na, K, Cl – homeosztázis
Fe – oxigén szállítás
S – fehérje, gyapjú, toll

A mikroelemek jelentősége
Cu – vérképzés, enzimalkotó
I – pajzsmirigy
Co – vérképzés, B12 vitamin 
F – csont, fogzománc
Mn – enzimalkotó, méregtelenítés 
Se – antioxidáns enzimek
Zn – toll, csont, enzimalkotórész 
Mo - enzimalkotó
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Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag

Szerves anyagok Szervetlen anyagok
Ásványi anyagokEnergiát nem 

szolgáltató 
anyagok

Energiát szolgáltató 
anyagok

Járulékos anyagok
Vitaminok
Enzimek
Antibiotikumok
Hormonok
Antioxidánsok

Vitaminok – ADEK – zsírban oldódó, BCHP – vízben oldódó

Enzimek – növényi enzimek, kristályos enzimkiegészítők

Antibiotikumok – hozamfokozó hatás, mikroorganikus

Hormonok – növényi ösztrogének, trankvillánsok

Antioxidánsok – avasodás gátlása, takarmány adalékanyagok

Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag

Szerves anyagok Szervetlen anyagok
Ásványi anyagokEnergiát nem 

szolgáltató 
anyagok

Energiát szolgáltató anyagok

N-tartalmú anyagok N-t nem tartalmazó anyagok

Nyersfehérje:
Amidok
NPN anyagok
Peptidek
Fehérjék

Amidok – nem fehérjéhez kötött N-tart. anyagok
szabad aminosavak, peptidek
purin-, pirimidinbázisok
szerves bázisok (kolin, betain)
N-tart. Glükozidák
Nitrátok
Ammónia

NPN-anyagok – szintetikusan előállított N-tart. anyagok
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Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag
Szerves anyagok

Szervetlen anyagok
Ásványi anyagokEnergiát nem 

szolgáltató 
anyagok Energiát szolgáltató anyagok

N-tartalmú anyagok N-t nem tartalmazó anyagok

Nyerszsír
Szabad zsírsavak
Valódi zsírok
Összetett zsírok

Esszenciális zsírsavak
linol-, linolénsav

Trigliceridek
Avasodás – oxidáció+hidrolízis
Savszám, peroxidszám

Lipoidok:
Foszfatidok
Szteroidok
Lipokrómok
Illóolajok

Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag

Szerves anyagok Szervetlen anyagok
Ásványi anyagokEnergiát nem 

szolgáltató 
anyagok

Energiát szolgáltató anyagok

N-tartalmú anyagok N-t nem tartalmazó anyagok

Nyerszsír Nyersrost
Cellulóz
Hemicellulóz
Inkrusztáló anyagok

Növényi vázanyagok
NSP anyagok – pentozánok
Inkrusztáló anyagok:

lignin
kutin
szuberin
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Takarmányok kémiai összetétele
Takarmány

víz szárazanyag

Szerves anyagok Szervetlen anyagok
Energiát nem 
szolgáltató 
anyagok Energiát szolgáltató anyagok

N-tartalmú anyagok N-t nem tartalmazó anyagok

Nyerszsír Nyersrost Nmka
Cukrok – laktóz, glükóz, fruktóz
Poliszacharidok – keményítő, glikogén
Szerves savak – hangyasav, 

propionsav
alkaloidák – sztrihnin, atropin
glükozidák - szaponinok

Cukrok
Poliszacharidok
Szerves savak

Alkaloidák, 
glükozidák

A takarmányok csoportosítása
halmazállapot alapján

• Folyékony takarmányok: tej, 
melasz

• Szilárd takarmányok:
– légszáraz takarmányok (8-14% 
nedvességtart.)

– lédús takarmányok (> 14% 
nedvességtart.)
• pl. zöldtakarmányok ( 75-85%)
• pl. gyökérgumós takarmányok (80-
90%)
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A takarmányok csoportosítása
nyersrost-tartalmuk alapján
Rostban gazdag takarmányok:

•szalmák (35-45% sz.a.) 
•szénák (25-35% sz.a.)
•szilázsok, zöldtakarmányok (20-25% sz.a.)

Közepes rosttartalmú takarmányok: 
•abraktarmányok (2-12%sz.a.)

Rostban szegény takarmányok :
•gyökér- és gumó takarmányok (<10% sz.a.)

Rostot nem tartalmazó takarmányok : 
•állati eredetű takarmányok


