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Gazdasági ál lataink növekedésének elemzésekor kitűnt , hogy a nö-
vekedés szaporodási körönként (egyetszülők, többetszülők, baromfiak)
azonos jellegzetességeket mu tat [Istók, 5]: a növekedés vonala a fogam-
zástól a teljes fej let tségig S alakú, s a lassan emelkedő, fokozott és las-
suló növekedés szakaszaira oszlik [Brody, 2].

A növekedéssel kapcsolatban a tes tformák, tes tarányok kialakulá-
sának vizsgálatakor megállapítást nyert (az eddigi felfogással ellentét-
ben), hogy az állat egyes testméretei a fokozott növekedés szakaszában
nem változó intenzitással nőnek (előbb a magassági, ma jd hosszúsági,
mélységi s végül szélességi irányban) hanem hatvány egyenes vonalát
muta t ják , s növekedési intenzitásuk optimális viszonyok között végig
egyenletes e szakaszban [Istók, 7],

Világirodalmi és sajá t adatok alapján ismeretes az is, hogy a gaz-
dasági állatok élet fenntartó energiaszükséglete a testsúlyhoz ugyancsak
hatvány szerint viszonyul (0,75), melyet egyenes vonallal lehet ábrá-
zolni logarlapon [Istók, 6],

A növekedés-fej lődés'hez, az éle tfenntartó táplálóanyag-szükséglet-
hez hasonlóan, s ezekkel összefüggésben szükséges azonban megállapí-
tani a termelő táplálóanyag-szükséglet, összes táplálóanyag-szükséglet
biológiailag lényeges jellegzetességeit is. Ezek ismerete fontos azért,
mer t táplálóanyag-szükségleti szabványaink a gyakorlat minden hely-
zetének megfelelő adatokat nem nyúj tha tnak , azokat a jellegzetességek
ismeretében helyileg kell megállapítani.

A termelő táplálóanyag-szükséglet sok számadata, törvényszerűsége
ismert a szakirodalomból. Ezek legnagyobb része tételszerű megállapí-
tás a biológiai összefüggés fel tüntetése nélkül. Ilyen forma nem alkal-
mas a táplálóanyag-szükséglet összefüggő szemléletének kialakítására.
Az eddigi módszerektől eltérően a termelő táplálóanyag-szükséglet ,
illetve összes táplálóanyagszükséglet jellegzetességeit az é letfenntartó
szükséglethez viszonyítva is meg lehet közelíteni a táplálóanyag-szük-
séglet biológiai szemléletének kialakítása, megjegyezhetősége, rugalmas
gyakorlati és oktatási használhatóság érdekében.
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Jelen dolgozat célja éppen ezért a termelő, illetve összes tápláló-
anyag-szükséglet összehasonlító biológiai jellegzetességeinek megállapí-
tása, ismertetése a növekedés, szaporodás, te j- és tojástermelés, hizla-
lás, nemi működés, munkavégzés esetében, hogy azokat a helyi t aka r -
mányozási lehetőségeknek megfelelően rugalmasabban lehessen alkal-
mazni.

A növekedés táplálóanyag-szükségletének megállapítására Baint-
ner [1] azt az el járást javasolja, hogy a Maynard szerint számított alap-
anyagcsere-szükséglethez 20%-ot kell venni mozgásra, s a napi súly-
gyarapodás becsült energiatar talmát hozzáadni. A növekedés energia-
szükségletét Baintnerhez hasonlóan, több szakíró bontja külön é let fenn-
tar tó és külön te rmelő részre. így Sture, E. [14] tyúkok, Jourmaliat [9]
borjak esetében. Némely szerző, mint Craddock—Turnbull [3], Szergo-
vancev [15] felveti, hogy az élet fenntartó és termelőszükséglet aránya
a növekedés egyes szakaszaiban más és más.

Utóbibi megállapításokból ki indulva a magyar szabványok [17], Ba-
intner [1], egyes szovjet [11, 7], német [10] és francia [9] szerzők adatait
graf ikonra vetve (1. ábra) megállapítottam, hogy á l la tfajonként a növe-
kedés egyes, a tel jes fej let tséghez viszonyított szakaszaiban milyen az
arány az életfenntartó és termelő energiaszükséglet között. Ezt az összes
energiaszükséglet (keményítőérték) az életfenntartóhoz viszonyított szor-
zatában fejez tem ki.

Az 1. ábráról láthatóan mindazon fajoknál , ahol a testsúly a korra
jellemzően alakul (szarvasmarha, sertések, csirkék stb.), a teljes fe j l e t t -
ségi súly százalékában kifejezett súlyszakaszoknak megfelelően az élet-
fenntar tás ós növekedés keményí tőérték-szükségletének aránya, i lle tve
az életfenntartóhoz viszonyított össz-szükségleti szorzószám jellegzetes:
a szaporodási körön belül hasonló. E szorzószám az egyetszülőknél a 
legkisebb (illetve szűkebb iaz arány), a többetszülőknél a legnagyobb, de
maximálisan bármely csoportban az éle tfenntartó szükséglet háromszo-
rosa körüli . A baromfiakra vonatkozó szorzószámok eleinte emelkedő,
majd csökkenő irányt mutatnak, az egyetszülőké kezdettől csökkenő
irányúak.

A növekedésre vonatkozó szovjet táplálóanyag'-szükségleti adatok
szarvasmarha, sertés és juhnál megközelít ik a magyar adatokat, de a 
baromfiaknak fehérjekoncentrációban számítva jóval több fehér jé t ad-
nak, min t bármely hazai és külföldi adat . Német szakirodalom a növe-
kedés alatt szarvasmarhának kevesebb, lónak és juhnak több keményítő-
értéket számít, általában a miénkhez hasonló fehérjekoncentrációvaL
Francia adatok .az élet fenntartó szükségleten felül külön adják meg a 
súlygyarapodás nagysága szerint takarmány egységben a táplálóanyago-
kat, de az életkor, s ne m a testsúly alapján, így adataikat a testsúlyhoz
viszonyítva nehéz feldolgozni.

A felsoroltak szerint egyet-, többetszülők és baromfiak viszonyla-
tában súly szakaszonként a következő extrapolált adatok látszanak meg-
felelőnek össz-keményítőértékből az é letfenntartó keményítőérték-szük-
séglet szorzószámai szerint:
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Többetszülők 3— 3— 2.8— 2,6— 2,5— 2,3— 2,2— 1.9— 1,6— 1,4—
3,2 2,8 2,7 2.5 2,4 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1

Egyetszülők 3— 2 , 6 - 2,2— 2,1— 2— 1,9— 1,7— 1,6— 1,5— 1,4—
2,7 2,3 2,1 2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,1

Baromfiak 2.2— 2 , 6 - 2,8— 2.8— 2,5— 2,3— 2,1— 1,8— 1,6— 1.4—
2,3 3,1 3.0 2,5 2,4 2,1 1,9 1,6 1,4 1,1

A baromfiak közül a kacsa szorzószámai a fentebb fe l tünte tet tnél
lényegesen magasabbak (maximálisan 3,5—4), viszont növekedése is el-
térő az általános biológiai növekedés vonalától (magasabb annál).

A növekedés alatti fehérjeszükséglet elemzését legcélszerűbbnek
látszik a Baintner ér telmezése szerinti fehérjekoncentrációban kifejezve,
a növekedés alatti összes keményítőérték-szükséglethez viszonyítva áb-
rázolni. Az abszolút é r te lmű számítást (külön élet fenntartásra és kü -
lön növekedésre Baintner [1] is csak vágóhídi, illetve laboratóriumi ala-
pon ta r t j a lehetőnek. A növekedés alat ti fehérjekoncentrác ióban való
ábrázolás (1. ábra) azt mu ta t ja , hogy a növékedés alatt legkisebb fehé r je -
koncentrációjú takarmányozást biológiai értelemben az egyetszülők, na-
gyobbat a sertések és a legnagyobbat a baromfiak igényelnek. Az egyet-
szülők fehér jekoncent rác ió ja 20%-tói lefelé irányuló, a sertésé és ba-
romfié eleinte emelkedő, sertéseknél eleinte az anyate j csökkenésével
összefüggésben, majd csökkenő irányzatú .

Mindezek alapján a 2. ábrán rögzítve súlyszakaszonként és szaporí-
tási körönként a következő ex trapolál t fehérjekoncentrációjú adagok
látszanak célszerűnek növekedő nőivarú és kasztrált á l latoknak:

Egyetszülők 21— 20— 18— 17— 16— 14— 13— 12— 12— 11— I l -
18 18 17 15 14 13 12 11 11 10 lő

Többetszülők 22— 25— 22— 20— 18— 16— 15— 14— 14— 13— I S -
25 23 20 18 16 15 14 13 13 12 II

Baromfiak 20— 25— 24— 21— 19— 18— 17— 16— 15— 14— 14—
25 21 19 18 17 15 14 13 13 12

Az adatokból lá thatóan minél kisebb a növekedő állat testsúlya, 
annál magasabb a fehérjekoncentrációban kifejezett emészthető fehérje-
szükséglete. Az állat korosodásával viszont mindhárom állatcsoportnál
megközelítőleg arányosan csökken a fehérjekoncentrác ió. Így fel tételez-
hető ebből következően, hogy a teljesen kifejlett állatok életfenntartó 
fehérjekoncentrációja 200 kg élősúly felett 10%, 200—20 kg között 11%, 
20 kg alatt 12%. 

A szaporodás táplálóanyag-szükségletét a vemhességi és szoptatási
állapotra szokás megadni.
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A vemhesség a lat ti energiaszükségletet a tehén az előkészítés adag-
jában kapja meg. A szabványok kancának 3, ser tésnek 1—2, anyajuhnak
1 időpontra adják meg az adatokat, a vemhesség első és második felére,
I., II., III. harmadára , vagy utolsó időszakára vonatkozóan. Pontosabban
ezt megadni szabvány szerinti értelmezésben körülményes volna, ennyi
viszont nem elegendő a vehem és az anya optimális együttélését elő-
segítő takarmányszükséglet megállapításához.

A vemhesség időszakainak táplálóanyag-szükségletére vonatkozó
számítási el járások száma kevés és azok sem gyakorlatiak. Baintner [1]
a magzat súlya szerint i számítások lehetőségét említi . E súlygyarapodás
gyakorlat i el lenőrzése viszont nehézkes.

A vemhesség alat ti keményí tőér ték-szükséglet életfenntartó szorzó-
számai és fehérjeszükségleténeik koncentráció szerinti adataiból az 1.
ábrán látható grafikont szerkesztettem. Az 1. ábrán bejelölt adatokból
láthatóan a vemhesség nem jelent nagy táplálóanyag-terhelést a szer-
vezetnek egyetszülőknél, ahol a szorzószám 1,5 fölé, s a f eh ér jékon cent-
ráció 15 felé kevéssé emelkedik. A ló ezek felet t i számai nem lehetnek
reálisak, hiszen 1,5 felet ti szorzószám a töbibetszülőkre jellemző és 16%
feletti fehérjekoncentráció még azoknál sincs.

A biológiailag ésszerűen javasolható vemhesség alatti táplálóanyag-
szükségleti alakulást az emlí tett szorzószámos és fehérjekoncentráció
szerint i megoldásban az 1. ábrán fel tün te te t t adatok alapján a 2. ábra
szemlélteti. Vemhesség alatt keményítőértékből ezek szerint egyetszü-
lőknél maximálisan az é let fenntar tó szükséglet 1,5-szerese, többetszü-
lőknél 1,5—2-szerese elegendőnek látszik. Emészthető valódi fehérjéből
az egyetszülőknek 13—14%, többetszülőknek 14—16% fehér jekoncent -
ráció (a várható nagyobb malacszám esetén a nagyobb szám) elegendő-
nek látszik a biológiai szükségletek fedezésére.

Külföldi ez i rányú adatok közül sem a szovjet, sem a német adatok
nem muta tnak ezektől számottevő eltérést.

A szoptatóanyák táplálóanyag-szükségletét a te j termelés nagysága
és az előállításhoz szükséges táplálóanyag-mennyiség szerint lehet ab-
szolút ér telemben kiszámítani. A szabványok adatai azonban kanca, koca
és anya ju h esetében nem hivatkoznak a t ej te rmelés mennyiségére. Az
adatokat az eddigi értelmezésben vizsgálva azt lá t juk, hogy kancák ré-
szére igen sok táplálóanyagot, szoptató anya juhok részére viszont keve-
sebbet mutatnak keményítőértékből , mint az biológiailag valószínűnek
látszik, az összes adatok összehasonlító viszonylatában. Fehérjekoncent-
rációban viszont a juhok részére előírt magasabb, a kancáek alacsonyabb
fehérjekoncent rációjú adagja a juh, illetve kancatej fehér jeta r ta lmának
megfelelő realitást muta t ja. A juhok energiaszükségletére vonatkozóan
a szovjet adatok látszanák megfelelőnek.

A szoptatás alatt i táplálóanyag-szükségleti adatok eltérései ellenére
is megállapítható, hogy az egyetszülők biológiai szükséglete keményí tő-
értékből az é let fenntar tó szükséglet 1,5—2-szerese, többetszülőké há-
romszorosa körüli . Emészthető fehérjéből egyetszülők 14—16, többet-
szülők 16—19% fehér jekoncentrác iójú takarmányozást igényelnek, mi-
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után tehénnél 8—12, kancánál 10—12, sertésnél 4—6, juhnál 0,5—1 liter
a biológiailag optimálisnak vehető tej te rmelés .

A szoptatás biológiai szükséglet szerinti optimális adagjainak i rány-
vonalát ugyancsak a 2. ábra szemlélteti. A biológiai szükségleten felüli
termelés adatai a fe l tüntetet tnél magasabbak, de az életfenntartóhoz
viszonyított keményítőérték-szükséglet szorzószámai a 3—3,5 fe lé ál t a-
lában nem emelkedhetnek. Ezt bizonyí t ja a sokmalacos kocák gyakorla ti
példája is, melyeknél bár a szükséglet az é let fenntar tó négyszereséig
emelkedne, ennyi t azonban a koca felvenni nem tud. így a szoptatás
alatt szükségletének tel jes adagolási szándéka ellenére is leromlik.

A tojástermelés táplálóanyag-szükséglete is határozott, baromf i-
fa jonként hasonló jellegzetességeket muta t . Adatait az 1. ábra szemlél-
teti. Feltűnő itt, hogy a szovjet adatok tyúknak hasonló keményítőérték
mellet t lényegesen kevesebb fehé r jé t számítanak tojástermelésre, s a 
kacsának kernényítőértéket is kevesebbet adnak, mint hazai szabvá-
nyaink. A pulyka ál talában kevesebb táplálóanyagot igényel é le t fenn-
tar tó szükségletéhez viszonyítva, min t a tyúk, de ez nagyobb testsúlyá-
val és kisebb mér tékű tojástermelésével magyarázható.

Az 1. ábrán fe l tün te te tt adatokból láthatóan a tojástermelés idő-
szaka alatt az életfenntartó energiaszükséglet 1,5—2-szeresére tehető
(kacsánál 1,7—2,5-szeresére) a vá rható tojáslétszám havi megoszlása
szerinti emelkedéssel az összes energiaszükséglet. A tojástermelés f ehér -
jekoncentrációja tágabb határokkal jel lemezhető: 14—30% fehér jekon-
centráció között, a várható havi to jáshozamnak megfelelően. Az ábrázolt
adatok azonban ál talában közel egy tömbben helyezkednek el, baromfi-
fa jonként hasonlók, s eltéréseikben jellegzetesek. Optimálisnak vehető
szükségletük alakulását a 2. ábra szemlélteti .

A hizlalás táplálóanyag-szükségletére vonatkozó adatokból (Baint-
ner [1]) megállapítható, hogy 1 kg súlygyarapodáshoz az életf enntartó
szükségleten felül az állatok korától és fajától, f aj tá já tól függően, 1—3,5
kg keményí tőérték szükséges, ugyancsak igen eltérő f ehér jekoncentrá-
cióval (10—20% között). Ezen adatok annyira tágak, hogy a súlygyara-
podás táplálóanyag-tar talma szerint a hizlalás táplálóanyag-szükségletét
kiszámítani igen nehéz.

A hizlalási táplálóanyag-szükséglet elemzésénél kiderült , hogy az
említett eltérések ellenére is az 1. ábra jelzéseiből láthatóan, minden 
korú és fajú hízó állat keményítőérték-szükséglete a hizlalás intenzitá-
sának legamagasabb fokán az életfenntartó keményítőérték-szükséglet 
háromszorosa körüli (2,5—3,5-szerese közötti). Ezt külföldi adatok is
alátámasztják. Természetesen lassú hizlalás esetén, illetve a hizlalás
végén e szorzószámok kisebbek (pl. ürühizlalásban).

Miután a hizlalásnál a maximális táplálóanyag-adagolással dolgo-
zunk, ez is bizonyít ja azt, hogy gazdasági állataink energiafelvétel i ké-
pessége természetes, kényszer nélküli takarmányfelvétel lel nagyüzemi
viszonylatban maximálisan az éle tfenntartó szükséglet háromszorosa kö-
rüli. Baromfiak viszont önhizlalásban az élet fenntartó energiaszükséglet
négyszeresét, töméssel 5—7-szeresét b í r j ák felvenni, illetve hasznosítani.
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A hizlalás fehérjeszükséglete fehérjekoncentrációban kife jezve ki-
fej le t t hízóknak (a feljavítás kivételével) minden esetben 10—12%- Nö-
vendéknek az állat korától függően gyors hizlalásnál 20—14%, lassú
hizlalásnál 16—11% fehérjekoncentráció szerinti a táplálóanyag-szük-
séglete. A német adatok növekedésben mindenüt t kevesebb fehér jekon-
centrációt jeleznek, mint a hazaiak, kifej let t hízóknak viszont többet,
mint 10—11% fehérjekoncentrációt . A szovjet és francia adatok a táp-
lálóanyag-szükségletet hizlalás esetén csaknem mindenüt t az éle t fenn-
tar tón felüli súlygyarapodás szerint adják meg.

A hímivarú állatok táplálóanyag-szükséglete eléggé egyönte tűnek
mondható az életfenntartóhoz viszonyított energiaszükséglet és a fe-
hérjekoincentráció szerinti fehérjeszükségle t kifejezésében. Az 1. ábráról
láthatóan erős igénybevétel esetén mintegy 0,4-del nagyobb az életfenn-
tar tó szükségleti szorzószám, mint pihenőben, vagy mérsékelt igénybe-
vétel esetén. Az adatokból megállapítható az is, hogy pihenő, illetve
mérsékel t igénybevétel esetén az energiaszükséglet az élet fenntartó
1,1—1,6-szerese közötti, s nagy igénybevételkor ezek 1,4—2-szeres kö-
zöttiek. A ló ennél magasabb szükséglete ér thető a mindennapos futó-
edzést tekintve, a kosé viszont nem látszik reálisnak, még a rövid fedez-
tetési idény f igyelembevételével sem, hiszen a kos ondótermelése test-
súlyához viszonyítva is elég kevés.

A hímivarúak fehérjeszükségletét illetően fehérjekoncentrációban
kifejezve nagy a hasonlóság az irodalmi adatok között. Pihenő, illetve
mérsékelt igénybevétel esetén 12—14%, erős igénybevételnél 14—16%
fehérjekoncentráció elegendőnek látszik az adatok elemzése szerint.
A pároztatási időszak alatt a kos ilyen i rányú kisebb és a mén nagyobb
fehérjekoncentrác iójú adatai i rreálisaknak látszanak, biológiai alátá-
masztottság nélküliek. A kosoknál a szovjet adatok közepes és igen erős
igénybevételt számítanak, míg egyéb szakirodalmi adatok az igénybe-
vételnél fokozatot nem tünt e tnek fel.

A mén, kan és kos adatai az 1. és 2. ábra viszonylatában pihenési
és fedeztetési időszakra vonatkoznak, a bikáé mérsékelt, közepes és erős
igénybevétel szerintiek.

A munkavégző állatok táplálóanyag-szükségletét tudományos vo-
natkozásban szokás a munkate l j es í tmény lóerőegysége, hőenergiája és
a munka hatásfoka segítségével kiszámítani. A végzett munka eme mu-
tatók szerinti értékelése a közvetlen gyakorlat számára kevéssé hasz-
nálható.

A munkavégzés élet fenntar tó energiaszükséglethez viszonyított
szorzószámai viszont igen könnyen megjegyezhető jellegzetességeket
muta tnak. Így az 1. ábra jelzéseiből kivehetően könnyű munkában az
életfenntartó energia 1,5—1,7-szerese, közepes munkában 1,9—2,1-sze-
rese, nehéz munkában 2,2—2,5-szerese szükséges (igen nehéz munkáiban
háromszorosa), mind az igásló. mind az igásökör esetében. Az emészt-
hető fehérjeszükséglet ugyanígy 11, 11—12, 12—13% felhérjekoncentrá-
ció munkafokozatok szerint, min t azokat a 2. ábra végleges formában
szemlélteti. Nem egészen magyarázható az a tény, hogy az adatok na-
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gyobb testsúlyú lovak esetében is ugyanolyan munkafokozaton belül az
életfenntar tóhoz viszonyítva nagyobb energiaszükségletű szorzószámot
muta tnak . Ugyanazon munkában nagyobb testsúlynak megfelelően, a 
szorzószámnak kisebbnek kellene lenni, hacsak ugyanannyi munkafoko-
zat n e m jelent a nagyobb állatnál nagyobb munká t is. Ezen rendelle-
nesség szovjet és francia adatoknál kevésbé mutatkozik, s igásökröknál
a magyar adatok sem ezt muta t ják .

A gazdasági állatok táplálóanyag-szükségletének jellegzetességeit
az é let fenntartó energiaszükséglet szorzatában és fehérjekoncentráció-
ban szemléltető módszer, nemcsak a hazai el járások elemzésére alkal-
mas, de muta t j a a tápJálóanyag-szükséglet mennyiségi kielégítésére vo-
natkozó országonkénti i rányvonalak egyezőségét vagy különbözőségét is.
E módszer nem szolgálhatja a szabványok helyettesítését, mindössze
a táplálóanyag-szükséglet biológiai szemléletét hivatott kialakítani, 
melynök bir tokában a meglevő és el jövendő eljárások, a mutatkozó el-
térések, hibák könnyebben értékelhetők, fel ismerhetők. Alapjá t szolgál-
hat ja e módszer a továbbiak során az ember, a gazdasági és nem gazda-
sági, esetleg ú jonnan domesztikálásra kerülő állatok tápálóanyag-szük-
ségletének megállapítását, összehasonlítását, értékelését is.

A dolgozatban kevés külföldi adat szerepel, miután azok ottani iro-
dalma sem mindenüt t tünteti fel a testsúlyt. A táplálóanyag-szükségleti
jellegzetességek megállapítására viszont ennyi hazai és külföldi adat
elegendőnek látszik az ilyen összefoglaló, s a táplálóanyag-szükséglet
széles területét felölelő összehasonlító értelmezésben. Célszerűbb le-
hetne az élet fenntartó szükségleten felül a termékek előállításához meg-
felelő táplálóanyag-szükséglet szerint kiszámítani a fejadagokat (mint
pl. helyenként a franciák teszik), s ez lehet az elemzés következő lépése,
de ehhez még sok ú j tudományos és gyakorlatban átültethető megál la-
pítás és adat szükséges (pl. az ondótermelés, vemhesség, súlygyarapodás
szükséglete). Addig viszont szemléletszerzés alapján a gyakorlat i szintű
használathoz a szabványok kiegészítéseként jó szemléleti segítséget ny ú j t
az itt kidolgozott eljárás is, mely a mértékegységtől függet lenül használ-
ható az energiaszükséglet viszonylatában mindenüt t , ahol az élet fenn-
tar tó energiaszükséglet gyakorlati kiszámítását ismerik.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A dolgozat a gazdasági állatok táplálóanyag-szükségletének hasznosítás sze-
rinti jellegzetességeit szerző eredeti módszere segítségével ismerteti. Ebben a teljes
energiaszükségletet az életfenntartó energiaszükséglet szorzatában fejezi ki és grafi -
kusan ábrázolja. A fehérjeszükségletet fehérjekoncentráció százalékban tünteti fel.

A decimális mértékrendszerben ábrázolt adatokból a szerző a következő jel-
legzetességeket állapította meg:

1. Az életfenntartó energiaszükséglet szorzatában kifejezett maximális szük-
séglet általában az életfenntartó energiaszükséglet háromszorosa körüli. A fehérje-
koncentráció értéke csak fiatal állatoknál és baromfiak esetében emelkedik 20%
fölé, az össz-keményítőérték szükséglethez viszonyítva.
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2. A gyorshizlalások táplálóanyag-szükséglete kor, f a j és fa j t á tó l függet lenül
az éle t fenntar tó energiaszükséglet 2.5—3-szorosáig emelkedik. Ugyanígy a többet-
szülő anyaál latok szopta tás alatt i , v a la m in t a nehéz m u n k á t végző állatok biológiai-
lag opt imális szükségle te is.

3. A vemhesség, a könnyű munkavégzés , növekedő egyetszülőknél a tel jes f ej -
lettségi súly felének e lérése után, s a h ím ivarúak energiaszükséglete az éle t fenn-
tar tó szükséglet 1,5—2-szeresen közötti, növendékekné l 2-szerestől lefelé csökkenő
jelleggel. A többetszülők energiaszükséglete az egyetszülőknél a növekedés közepe
t á j án mintegy 0,5 szorzat tal magasabb, a növekedési görbe vonalával összhangban.

4. Kifej le t t hízó, igás állatok és p ihenő hímek fehér j ekoncent rác ió ja 10—13%
között megfelelő.

5. A vemhes anyák , hím ivarúak maximál i san 15—16% fehérjekoncentrációnyi
t a k ar má ny t igényelnek.

6. Növendék hízók fehér jekoncentráció szerinti szükséglete fiatal korban 20—
17%, mely a hizlalás végére 13—10%-ig csökken.

A táplálóanyag-szükséglet szerző ál tal kidolgozott e l já rásán alapuló szemlélete
jó segítség lehet olyan ál latok takarmányozásában, melyekne k adatot a szabványok
nem tar ta lmaznak.

EINIGE BESONDERE KENNZEICHEN DES NÄHRSTOFFBEDARFS
UNSERER LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZTTERE

Dr BARNABAS ISTÓK

Z U S A M M E N F A S S U N G

Der Verfasser behande lt in vors tehender A bh a nd lu ng einige besondere Er-
scheinungen des mit de r Nutzung z usamme nhä ngende n Nähr s tof fbedar fs de r land-
wir tschaf l i chen Nutz t i e re und ber ichtet über die ermi t tel t en Erkenntnisse.

Gleichfal ls hä l t de r Verfasser den Energiebedarf f ü r ein Produkt des lebenser-
hal tenden Energ iebedarf s und zeigt es in grafischer Darstellung.

De r Eiweißbedarf wi rd in
Eiweißkonzentrat ionsprozenten ausgedrückt .

Aus den in dez imalen Maßeinhei ten abgebilde ten Angaben leitet der Verfas-
ser die folgenden G un d me r k ma l e a b :

1. Der im P r o du k t des lebenserhal tenden Energ iebedarfs ausgedrückte Maxi-
malbedar f ist im Durchschni t t r un d dreimal so hoch, als der Ausgansbedarf . Der
Wer t d er Eiweißkonzentra t ion steigt bei Jungt ie ren u nd Geflügel über 20% im Ver-
häl tni s zum Gesamts tä rkwer tbedar f .

2. Bei dem Schne l lmas tve rfahr en steigt der Nährs tof fbedar f im Verhäl tn is zum
Alter, Ar t und Rasse, unabhängig vo m 2,5—3 fachen des l ebense rhal tenden Ener-
giebedarfs. Ebenso gestal t et sich de r biologische Opt imalbedarf von mehrwürf igen ,
säugenden Mut ter t i e ren und auch der Schwerarbei t le is tenden Zugtieren.

3. Während de r Tächtigkeit , le ichter Arbeit, bei he ranwachsenden Einfach-
gebärenden, bis zur E rre ichung des ha lben Vollentwickelungsgewichtes und bei er-
wachsenen männl ichen Tieren ist de r Energiebedarf u m rund 1,5 mal größer als
ihr l ebenserha l tender ist.

Bei Jungtieren1 senkt er um zweifach abnehmend.
Der Energiebedarf von Mehr fachgebärenden liegt bis zur Mitte der Wach-

tumsper iode mit 0.5 mal höher als bei nu r e infachgebärenden im Einklag zur ih rer
Wachtumsku r ve.

4. Ausgewachsene Mast- und Zugtiere und r uh e nd e männl iche Tiere bean-
spr uche n eine 10—13% tige Eiweißkonzentrat ion.

5. Trächt ige u n d in der Zucht s tehend e män n l ic h e Tiere sind mit Fut t er einer
15—16% tigen Eiweißkonzentra t ion zu versorgen.
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6. In der Mast stehende Jungt iere haben im jüngeren Alter 20—17%. bis zum
Ende der Mast auf 13—10% absinkenden Eiweißkonzentrationsanspruch.

Die vom Verfasser ausgearbeitete Darstellung des Nährs toffbedarfs kann in
allen Fällen eine gute Hilfe geben, bei welcher die allgemein üblichen Fütterungs-
normen nicht genügende Hisweise enthalten.
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