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Bevezetés

A legújaibbkori mezőgazdasági tudomány egyik jellegzetessége, hogy
mind több és több új adat jelenik meg szakirodalmában. Adatok sokasága
található különösen a táplálóanyag- és takarmányfogyasztás területén.

Az új adatok akkor hasznosak a gyakorlat szempontjából, ha
1. a hazai mértékegységek és eljárások szerint értékelhetők,
2. könnyen megjegyezhetők, oktathatók, használhatók.
Hazai és világviszonylatban az ugyanazon fajú, korú állatok any-

nyira különböző súlyúak, hogy a megadott abszolút értelmű tápláló-
anyag és takarmányadagok az élősúly ismeretének hiányában nem sokat
mondanak. Az ilyen irodalmi adatok, mint pl. ,,a sertés zöldfogyasztása
6—8 kg-ra tehető, a szarvasmarháé 40—60 kg" stb. az életkor és élő-
súly jelzése nélkül értéktelen, semmitmondó adatok, mert csak bizo-
nyos súlyú állatokra érvényesek, amit viszont az olvasó nem ismer.
Az összehasonlítás lehetősége különösen világirodalmi vonatkozásiban
nehézkes, mer t pl. magában Európában is többféle mértékegység sze-
rint számítják a súlyt (kg, pud, font). így, ha a kapott különféle mérték-
egységű táplálóanyag- és takarmány adatokat a hazai adatokhoz viszo-
nyítva értékelni akarjuk, átszámítást kell végeznünk.

Az abszolút értékben megadott takarmányadag- és táplálóanyag-
szükséglet másik hátránya, hogy az adagok nagy eltérései miatt szem-
léltetően nem ábrázolhatók, még ugyanazon fa j keretén belül sem kü-
lönböző állatcsoportok esetében. Éppen ezért egyetlen tankönyvben sem
látjuk pl. a takarmányfogyasztás grafikus ábrázolását.

E hiányosságokat pótolja a testsúly százalékában kifejezett takar-
mányozási módszer, táplálóanyag- és takarmányszükségleti ábrázolás.

A testsúlyszázalékos takarmányozási módszer abból a feltevésből
indul ki, hogy gazdasági állataink testsúlyhoz viszonyított takarmány-
fogyasztása a növényevők, mindenevők, húsevők, illetve szálasevők és
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abraké vők körén belül az ál latfajoktól függetlenül hasonló, és el térései-
ben az anatómiai adottságoknak megfelelő jellegzetességeket m u ta t j a
{Istók, 1958.)

Minthogy a táplálóanyag- és a takarmányfogyasz tás testsúlyhoz
viszonyított számai hasonlók, így ábrázolásuk is könnyen megoldható
decimális vagy a logari tmus beosztású lapokon, A százalékos számítási
mód a világ minden részében ismert, így a testsúlyszázalékos ábrázolási
módszer mindenütt használható e l járás a táplálóanyag- és t áka rmá ny-
fogyasztás összehasonlító értékelésére.

Je len dolgozat cél ja ezekből kiindulva, a testsúlyhoz viszonyított
táplálóanyag- és takarmányfogyasztás jel legzetességeinek szemléltető és
tudományos ismertetése, illetve alátámasztása, s a testsúlyszázalékos
takarmányfogyasztás ábrázolásának fenntartása .

*
* *

A takarmányszükségle t testsúlyhoz viszonyított fel tüntetése csak
százalékos viszonylatban újkeletű. Európa több országában (Német-
ország, Magyarország stb.) még ma is a takarmányfogyasztást, i lletve
szükségletet az abszolút takarmánysúlyon kívül, különösen globális te r-
vezésekhez, illetve tervezések ellenőrzéséhez, „számosállat" súlyhoz vi-
szonyítva is fel tüntet ik. A hazai mezőgazdasági tudományos köztudat
a számosállat fogalmát kb. 1901-ből származóan Hensch Árpád magyar -
óvári mezőgazdasági akadémiai t anár nevéhez fűzi, mint az állatsúly
500 kg-ban való kifejezését.

A számosállat-súlyhoz viszonyított takarmányszükséglet i számok
azonban kidolgozott összefüggési jellegzetesség nélküliek, nehezen meg-
jegyezhetők, fejbőli számításra nem alkalmasak, s összefüggések meg-
állapítására ma már kevéssé használják azokat. Emellett korszerűtlen,
logikátlan 0,05—5 kg-os baromfiakat , 5—50 kg-os juhokat, sertéseket
500 kg élősúlyban kifejezni , amikor minden ál latnak megvan a maga
országosan használt súlya, amelyből ki indulva a százalékban kifejezett
táplálóanyag- és takarmányszükséglet i adatok összehasonlíthatók, a 
szükségleti tervezéseik előnyösen megoldhatók.

Testsúlyszázalékban kifejezett takarmányszükségleti adatot 1957
előtt mindössze Bíró Gyula könyvében [3] ta lá l t am hazai viszonylatban.
Ö említi, hogy az ál latok zöldtakarmányfogyasztása a tes tsúlyuk 10%-a
körüli. 100 kg élősúlyra má r több ilyen adat ta lálható Márkus J. takar-
mányozási leírásaiban [21], ami végeredményben a testsúly százalékos
számítással azonos e l j á rásnak véhető. Hazánkban a sertéshizlalás és te-
nyésztés irodalma használta még az abrakszükséglet kifejezését 100 kg
élősúlyra [30].

E számok jellegzetesség és összefüggés nélkül i kiemelése azonban
így a gyakorlat számára kevéssé használható.

A tes t súly százaléka szerinti takarmányozással és jellegzetességei-
vel először Istók B. foglalkozott. Leírása először „Gazdasági állatok ta -
karmányozási tervezésének ú jabb módszere" cím alatt került publiká-
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lásra [15]. Eszerint a táplálóanyag- ós takarmányszükségle t tes tsúlyszá-
zalékban való kifejezése nemcsak az összehasonlításra alkalmas, de a 
fejbőli gyors, globális vagy részletes tervezéshez is elsőrendűen hasz-
nálható. A módszer jellegzetességeinek eme közlése előtt már alkal-
mazta Istók B. a téli t akarmányfe jadagok takarmánykészletből tö r ténő
megál lapí tásának testsúlyszázalék szerinti módszerét 1957-ben [18] meg-
jelent cikkében. Ebben a szerző a táplálóanyag és tápláló anyag-szükség-
let adatait táblázatban közölte.

A testsúlyszázalékos számításokkal kapcsolatban szerző ú j a bb cik-
ket közölt 1958-ban [13] s 1962-ben [12].

Gyakor latban mázsa (100 kg) élősúly szerint hazánkban a ser tés-
hizlaldákban adagolják az ábrák mennyiség et már több évtizede.

A testsúlyszázalékos takarmányszükségleti értékelés és módszer ha -
zánkban ez ideig nem te r je d t el á ltalánosan sem a takarmányozás tan
oktatásában, sem a gyakorlat területén.

A külföldi irodalomban régebbről csak néhány helyen találkozunk
a testsúlyszázalék szerint takarmányfogyasztás fel tüntetésével. Szergo-
vancev [26] pl. a ser tések zöldtakarmány fogyasztását százalékban jelöli
meg. Újabban német közlésekben találkozunk a testsúlyszázalékos t a -
karmányszükséglet ér tékelés alkalmazásával. Francke [9] növendékmar-
hák zöldtakarmány- és szárazanyagfogyasztását testsúlyszázalékban is
kifejezi. Hoffmann [11] a sertések által legeltetéssel felvett zöld me ny -
nyiségét fejezi ki a testsúly százalékában.

A testsúly százalékos táplálóanyag-szükséglet
és takarmányfogyasztás jellegzetességei

A táplálóanyag-fogyaszitás jellegzetességei közül az életfenntartó és
termelő energiaszükséglet és emészthető fehérjeszükséglet jellegzetessé-
geit külön-külön dolgoztam fel [16, 17]. Ezek szerint:

1. Az é let fenntar tó energiaszükséglet a testsúly 0,73 hatványával
fordítva arányos (Brody, 1945, cit Baintner [1]). Mások szerint és sa já t
adatgyűjtésekből kivehetően e hatvány 0,75-nek vehető. Ennek megfe le-
lően valamely kiindulási súlyhoz viszonyítva a kiindulási súly t izedénél
a kiindulási energiaszükséglet 18%-át, s fe lénél 60%-át vehe t jük szük-
ségletként. Az így keletkező 0,18, illetve 0,6 szorzószám (nagyobb súly
esetén osztószámok) segítségével egy adatból bármely súlyra az élet-
fenntartó energiaszükséglet könnyen kiszámítható az alapsúlyhoz viszo-
nyított —50 +150%) között i interpolálás szükség szerinti közbeiktatá-
sával.

Az életfenntartó emészthető fehérjeszükséglet az élősúlytól függően
az éle t fenntar tó keményítőérték-szükséglet 10—12%-a (apró ál latnál a 
nagyobb szám) közötti.

2. Az összes e'nergiaszükséglet maximálisan az élet fenntar tó 2,5—3-
szorosára tehető igen erős igénybevétel , i l letve szervezeti terhe lés mel -
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lett. Közepesen 1,7—2,2-szeresére, s kismértéfcbeni terhelés esetén az
é le tfenntartó energiaszükséglet 1,3—1,6-szorosára vehetők e szorzószá-
mok. A legtöbb állat á l ta lában az é le t fenntar tó energiaszükséglet h á -
romszorosánál természetes úton többet felvenni nem tud. Az összállo-
roány közepes termelés szerinti átlagos energiaszükséglete megközelí-
tően az éle tfenntartó szükséglet kétszerese körüli.

Az összes emészthető fehérjeszükséglet fehérjekoncentrációban ki-
fejezve maximálisan az összes keményítőérték-szükséglet 20—25%-a
(apró ál la tnál a nagyobb szám), s minimálisan 10—12%-a, a termeléshez
szükséges fehér jeigény szerinti variációban. Az összállatállomány vi-
szonylatában e fehérjeszükséglet i szám 14—16% fehérjekoncentráció
közöttinek vehető.

A testsúlyszázalékos takarmányfogyasztás ábrákkal alátámasztható
jellegzetességei a jelzések adataiból 'kivehetően (a régebbi leírások alap-
ján és azok kiegészítésével) a következő:

Szénából a szarvasmarha és ló ál talában 1—1 testsúlyszázaléknyi
mennyiséget fogyaszt (a szarvasmarha inkább ez alatt, a ló valamivel
felette). A kisebb tes tsúlyú juh tes t súlyának 1,5—2%-át igényli (maga-
sabb az éle tfenntartó táplálóanyag-szükséglete is ezeknél).

A sertés és baromfi, mint abrakevők csak szénalisztet fogyasztanak
a szálasok közül. Alt alános fogyasztásuk 0,5 testsúlyszázalék körüli, de
ettől a hízósertéseknek kevesebbet szoktak adni. Egyes irodalmi adatok
azonban ezektől jóval nagyobb adagokat tün te tnek fel. Geraszimov [10]
hízósertéseknek 0,5—1 testsúlyszázalék herepolyvát etetet t sikerrel. Vo-
lokitin [29] a tyúkok adagjába egy testsúlyszázaléknyi mennyiségű szé-
nalisztet kevert , s ilyen esetekben több és jobban kelthető tojás t e rme-
lésről tesz említést. Szergovancev [26] sertéseknek általában egy tes t -
súlyszázaléknyi szénalisztet ír elő. A legújabb magyar, folyamatban levő
hizlalási kísérletek is nagyobb adagok reális voltát látszanak igazolni.

A takarmány szalmából a szarvasmarha és ló ugyancsak 1—1 tes t -
súlyszázalék körüli mennyiséget fogyaszt. A juhok szalmafogyasztása
a testsúly 1,5—2%-a (nagyobb bélterjedelem, nagyobb táplálóanyag- és
szárazanyag-szükséglet). Az abraké vők szalmát nem kapnak . Szálasevő
növendékek takarmányszalma-fogyasztása is csak a t el jes fej let tségi
testsúly 40—50%-a körül veszi kezdetét.

A szárazanyag-szükséglet szempontjájból a széna és a t akarmány-
szalma-fogyasztás együttes mennyisége az irányadó. Nagyobb igénybe-
vétel esetén több széna és kevesebb szalma az optimális megoszlás, míg
kisebb igénybevétel esetén fordí tva. A széna és szalma együt tes me ny -
nyisége azonban szarvasmarhánál és lovaknál 2%, juhoknál 3—4% fölé
ne emelkedjen. Ennél többet ezek az állatok elfogyasztani ál talában nem
tudnak.

A vízdús takarmányokból 4—5 testsúlyszázaléknyi mennyiséget
minden ál la t fa j e lfogyasztani képes. Legfeljebb a lovaknak irányoznak
ennél kevesebbet elő, mivel a sok Vizenyős nem előnyös a futásihoz.

Az irodalom mindezektől jóval nagyobb vízdús adagokról tesz. em-
lítést (abszolút számokkal). Deniszov [8] szoptató kancának 3,5 testsúly-
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százalék vizenyőst javasol. Craddock [5] magálból a szilázsból említi a 
10—12%-nyi maximális adagot. Novejceva f iatal sertéseknek 3, k i f e j -
let teknek 10 tes tsúly százaléknyi főtt burgonya és cukorrépa jóhatású
etetéséről ad számot. Ehhez hasonló adagokról számol be Tregub [28] is.

A baromfiak vízdús fogyasztása ugyancsak 4% körüli, mely főleg
burgonyából, répából áll, abrakkal keverve. Bíró Gy. [3] könyvében f ia -
tal kacsáknak 6,5 testsúlyszázaléknyi vizenyős fogyasztásáról tesz em-
lítést.

A vemhes anyák, hímek és szopós állatok választásra a fel tüntetet t
vízdús átlagnak kb. felét J kétharmadát , míg szoptatós anyák, hízók, na-
gyobb növendékek a grafikonon ábrázolt adatok bizonyítása szerint az
átlagadagok 120—150%-át fogyaszthatják. Jómagam takarmánykáposzta
etetési kísérletek során fejőstehenekkel 10%-nyi összes vízdúsfogyasz-
tást ér tem el.

A zöldfogyasztás átlagosan 7—10 testsúlyszázaléknyira tehető. Ru-
back [22] adata szerint a szarvasmarha még zöldfacéliából is felvesz 10
testsúlyszázaléknyit. Francke [9] közlésében a növendékmarhák legelőn
13—15 testsúlyszázalék zöldet legeltek 2,2—2,5% szárazanyagban.

Testsúlyához viszonyítva 10%-nál többet fogvaszt a jellegzetesen
zöldevő nyúl (15—30%), liba (10—20%), kacsa (5—10%). Utóbbiakról
Báldy [2] könyvéből szerezhetünk tudomást. Kevesebbet fogyaszt zöld-
ből az abrakevő tenyészsertés, tyúk, pulyka (5%), s ennek is harmadát ,
felét a hízósertés. De itt is akadnak nagyobb mennyiségek az irodalom-
ban. Busse [4] pl. sertések (kedvenc zöldtakarmány esetén) 7—8 test -
súly százaléknyi zöldfogyasztásáról tesz említést. Hoffmann [ 11] adatai
azt mu ta t ják , hogy a legelősertések elegendő idő és t aka r mány esetén
10 testsúlyszázaléknyi zöldet tudnak elfogyasztani.

Vemhes anyák, hímek, szopós állatok választásra a fe l tüntete t t zöld-
átlagnak kb. felét, míg szoptatok (laktagóg hatás) hízók (jövedelmező
hizlalás), nagyobb növendékek a f a j átlagfogyasztásának 120—150%-át
veszik fel,

Abrakból kevesebbet fogyasztanak a szálasevők, jóval többet az
abrakevők, mint erre az elnevezés is utal. Szarvasmarhák átlagos abrak-
fogyasztása a testsúly viszonylatában a tehenek tej termelésétől függ,
mivel a legnagyobb élősúlyt a fejőstehenek jelentik. Helyesebb azonban
teheneknek a 2000 l i t erre fel tüntetet t tömegtakarmány adagokon kívül
100 liter te jenként 0,4—0,5 q a laptakarmányon felüli abrakkal számolni.
A szálasevők közül még a közelmúltban is testsúlyához viszonyítva ab-
rakból legtöbbet a lovaknak adtak (0,5 testsúlyszázalék).

Tenyészsertések 2 testsúlyszázalék körüli abrakot fogyasztanak,
évente 2 fialást számítva. Hízósertések átlagos abrakszüfcséglete 3 test -
súlyszázaléknyi.

Baromfiaknál a kisebb testsúlyú és bővebben tojó tyúkok és kacsák
esetében 5—7 testsúlyszázalék, a nagyobb testsúlyú, lényegesen kisebb
termelésű libáknak, pulykáknak 3—4 testsúlyszázaléknyi abrakkal szá-
molhatunk átlagosan (fiatal, növendék és kifej lett baromfiak együtt).
Természetesen a fiatal baromfiak ennél jóval többet, megközelítőleg
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a jelzett adag kétszeresét fogyasztják. Különösen baromfiak részére
emiatt a jánla tos a csoportonként i külön-külön ér tékekkel számolni.

A jellegzetességek gyakorlat i alkalmazásához kiindulásként elegendő
a 2. táblázat kerekí te t t adatainak ismerete, melyektől az eltérések az
előbb leí r tak szerint logikusan következnek.

2. táblázat.
Gazdasági állataink takarmányszükséglete 

a testsúly százalékában 

Szarvasmarha 1 1 5 10 0,25
Ló 1 1 2 7 0,5
Juh 2 2 5 10 0,5
Sertés 0,5: 0,2 — 4; 2 5—6; 2 2—4; 3 

(tenyész, hízó)
Tyúk 0,5 — 2—6 4—6 5—7
Pulyka 0,4 — 2—4 4—6 3—4
Kacsa 0,5 — 3—6 10—15 5—7
Liba 0,5 — 3—6 10—20 3—4

A testsűlyszázalékos táplálóanyag-szükséglet
és takarmányfogyasztás ábrázolása

A testsúly százalékában ki fe jezett táplálóanyag- és t aka rmá nymeny-
nyiségeket összehasonlítás céljából logarlapon, exponenciális lapon lo-
garléptékben vagy decimális beosztású rendszerben lehet ábrázolni .
(Logarlapon mind az abszcissza, mind az ordináta logarléptekre van be -
osztva. Az exponenciális lapon az abszcissza decimális, az ordináta lo-
garlépték beosztású. Decimális az egyforma távolságokra osztott 10-es
rendszeren alapuló ábrázolás.)

Az éle tfenntartó testsúlyszázalékos keményítőérték-szükségletet Is-
tók [16] logarlapon ábrázolta . így a hatvány szerinti alakulás egyenes
vonallal szemléltethető, Rubner (1854—1932), Brody (1945) elgondolá-
sából ki indulva. Istók az összes keményítőér ték ^szükségletet összehason-
lító vonatkozásban az é le t fenntar tó táplá lóanyag-szükséglet szorzatában
fejezi ki, s decimálisán ábrázolja [17]. Az összes fehér jeszükséglete t a 
Baintner [ 1] szerinti fehé rjekoncentrác ióban százalékosan jelöli meg, s 
szintén decimális beosztásban szemlélteti .

A takarmányfogyasz tás világirodalmi adatait összehasonlítás céljá-
ból exponenciálisan célszerű ábrázolni az el térések szemléletes bemuta -
tása céljából. Utóbbiak jelen dolgozat 1—5, ábráin láthatók külön széna,
taka rmán y szalma, zöld-, vízdús- és abraktakarmányok esetében.

A különféle hazai és világirodalmi adatok az egyes takarmányfé lék-
ből a helyi t akarmányozás i lehetőségeknek megfelelő differenciálódást
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muta t j á k . Ezeket az 1—5. ábrán kívül az 1. t áb lázat határok szerinti
takarmányfogyasz tás i rovata is szemlélteti.

Mindezekből ki indulva a hazad viszonylatban optimál isnak látszó
takarmányfogyasztás javaslatom szerinti adatait a 6—10. ábrák muta t ják .

A felsorolt, az ábrákból és a táblázatból kivehető t akar má nymeny -
nyiségek alapján összeállításra ke rü l t a testsúlyszázalékos szárazanyag-
fogyasztás jellegzetessége is ál lat fa jonkénti viszonylatban [15]. Eszerint
látható, hogy szarvasmarhák (csaknem minden állatcsoport) szárazanyag-
szükséglete télen a testsúly 2,7%-a körüli (kivétel hízónak, igásnak
3%-ig, hímnek 2%-ig), lovaknak 2,6% (kivétel a ménnél 2%-ig), juhok-
nak 4—5% (kosnak 3—4%). (A juhok kiugró szárazanyag-fogyasztási
számát viszonylag magas keményítőérték-szükséglete és hosszú bé lrend-
szere indokolja.)

Nyáron a szálasevők — a sok zöld fogyasztása miat t — kevesebb
szárazanyaggal is jól laknak (szarvasmarha, ló 2—2,5 testsúlyszázalék,
juh 3—4 testsúlyszázalék). Francke [9] közlése legelő növendék szarvas-
marhának 2,2—2,5% szárazanyagról tesz bizonyságot.

Az abrakevők szárazanyagból az összes keményí tő érték-szükségle-
tük 120—200, legtöbbször 150%-a körül fogyasztanak.

Az optimális szárazanyag-szükségleti alakulást a 11., 12. ábrák gra-
f ikonjai szemléltetik.

Következtetés

A mellékelt graf ikonok adataiból érzékelhetően a testsúlyszázalékos
takarmányfogyasztási számok fa jon és t akarmány féleségen belül egy-
máshoz hasonlók, könnyen megjegyezhetők, s ál t alában 30 testsúlyszá-
zalék alattiak. Ezért könnyű a velük való számolás. Az, ábrázol t világ-
irodalmi adatok szemléltet ik azt, hogy igen nagyok a t akarmányadago-
lási eltérések a szoktatás, a takarmánykészlet , a t akarmánytermesztési
lehetőségek és a szakemberek felfogásától függően.

A testsúly százalékában kifejezett takarmányszükségleten alapuló
tervezési módszer [15] kiválóan alkalmas a növénytermesztés, á llat-
tenyésztés helyi termelési viszonyok szerinti összehangolására. Kezdő,
vagy a takarmányozással ál landóan nem foglalkozó szakemberek szá-
mára pedig alkalmas a napi, évi stb. takarmányszükséglet meghatározá-
sára, a gyakorlat i takarmányozás értékelésére.
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GAZDASAGI ALLATAINK ABRAKSZÜKSEGLETE TESTSÚLY "/o-BAN 



KIFEJLETT GAZDASÁGI ÁLLATAINK SZÁRAZANYAG-
SZÜKSÉGLÉTÉ HASZNOSÍTÁS SZERINT TESTSÚLYÁBAN

J E L M A G Y A R Á Z A T :

T E S T S Ú L Y / JIARVMMARMA.-

11 ábra 





Gazdasági állataink táplálóanyag-
(napi fogyasztás

Élősúly Keményítőérték Em. val. fehérjekonc.
szám Megnevezés átlagok határok *álta- határok *álta-

kg szerint Iában szerint Iában

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Szarvasmarha átlag* 420 0,93—1,1 1,05 14—16 15
2. Fejőstehén 600 0,8 —1,1 1,0 14—16 15
3. Növendék 1 évétől 400 1,2 —0,8 1,0 13—11 12,5
4. Választott (5—12 hónapban) 225 1,5 - 1 , 2 1,3 16—14 15,0
5. Mest. bor jú nev. (0—4 hó) 100 2,0 —1,5 1,7 20—15 17,0
6. Igás 650 0,8 —1,2 1,0 10—13 11
7. Hízó (fiatal) 500 1,0 —1,4 1,25 17—13 15
8. Hím 850 0,6 —0,7 0,65 13—15 14

9. Ló át lag* 440 1,0 —1,3 1,2 12—13 12,5
10. Igás 500 0,8 —1,3 1,2 10—13 11
11. Növendék 1 évétől 350 1,3 —0,8 1,1 14—12 13
12. Választott 1 évéig 200 1,5 —1,3 1,4 18—15 16
13. Szopós 0—5 hóna pjáb an x x 100 0,5 —1,5 1,0 13—18 16

14. Juhok át l agx 35—44 1,3 —1,6 1,5 14—16 15
15. Kife jlet t anya 40—50 1,0 —2,0 1,5 13—16 15
16. Növendék 1 éve után 35—45 1,5 —1,1 1,3 16—12 14
17. Választott 1 évéig 25—30 1,9 —1,5 1,6 18—15 16,5
18. Szopós 80 napig x x 12—14 0,5 —2,0 1,4 15—20 16,5
19. Tenyészhím 60—80 1,0 —1,7 1,2 13—16 14

20. Tenvészsertések át lagx ***45—50 1,9 —2,1 2,0 14—18 16,5
21. Kifej le tt koca 140—160 0,7 - 2 , 1 1,4 13—20 16,5
22. Süldő 6—12 hónapjában 55—75 2,5 —1,5 2,0 16—13 14,5
23. Választott malac 2,5—5 hó 30—35 3,5 —2,5 2,8 20—16 17
24. Szopósmalac 70 n apig x x 8—10 0,0 —3,5 2.5 14—22 18
25. Tenyészkan 160—200 0,9 —1,4 1,2 12—15 13,5
26. Hízósertések 6—12 hóban 90—110 2,7 —2,0 2,3 16—11 14

27. Tyúkfélék:
28. Kifej let t tojó 2,0 2,4 —5,0 4,0 14—26 18
29. Növendék (3—6 hónapos) 1,1 6,0 —2,5 4,5 18—15 16
30. Fiatal (1—10 hét) 0,4 9,0 —6,0 8,0 24—18 20
31. Kacsa:
32. Kifej le tt tojó 3,0 2,5 —6,0 4,5 14—22 18
33. Növendék (3—6 hónapos) 2,0 7,0 —3,0 4,5 18—16 16,5
34. Fiatal (1—10 hét) 0,6 12,0 —7,0 9,0 24—18 21
35. Liba:
36. Kifejlett tojó 5,0 2,0 —3,7 2,5 13—20 15
37. Növendék (3—6 hónapos) 3,5 4,0 —2,5 3,0 17—13 15
38. Fiatal (1—10 hét) 1,1 6,5 —4,5 6,0 22—17 20
39. Pulyka:
40. Kifej let t tojó 5,5 1,6 —3,1 2,5 12—17 15
41. Növendék (3—6 hónapos) 4,0 5,0 —2,0 3,5 19—16 17
42. Fiatal (1—10 hetes) 0,4 7,5 —5,5 6,5 25—20 23

MEGJEGYZÉS:
A testsúlyszázalékos rovatok adatai a következő változásokat mutatják:
1. Fajátlagnál az állomány általános összetétele szerint, 2. Anyaállatoknál az állapot {vem-

hes, szoptató stb.), termelés (tej) szerint, 3. Fiatal állatoknál a kor- és testsúly-határoknak
megfelelően, 4. A szokás szerint.

A széna, takarmányszalma, vizenyős csak télre vonatkozik, a zöldtakarmány adatok csak
nyárra vonatkoznak, míg az abrak és keményítőérték egész évre használható.

Fajátlagok megállapításánál néhol +5—1-10 százalékig terjedő kerekítést találhatunk a 
könnyebb gyakorlati használhatóság miatt.
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és takarmányfogyasztási irányszámai 
az é lősú ly s zá za l ék ába n)

S o r _ Széna rakarmányszalma Nedvdús tak.
szám határok álta- határok álta- határok álta-

szerint Iában szerint Iában szerint Iában

Zöldtakarmány Koncentrált tak.
határok álta- határok álta-
szerint Iában szerint Iában

8. 9.

1. 0,8—1,2
2. 0,5—2,0
3. 2,2—0,8
4. 2,2—1,2
5. 0,0—2,3
6. 0,2—0,7
7. 0,2—0.8
8. 1,5—0,8

9. 1,0—1,2
10. 0,5—2,2
11. 1,6—1,2
12. 1,8—1,4
13. 0,0—1,6

14. 1,5—2,0
15. 1,0—2,2
16. 3,5—1,3
17. 3,0—1,7
18. 0,5—3,0
19. 1,2—2,0

20. 0,2—0.8
21. 0,2—0.8
22. 0,3—0,7
23. 0,3—1,0
24. 0,1—1,0
25. 0,1—0,5
26. 1,0—0,1

27.
28. 0 , 2 — 1 , 0
29. 0,2—1,0
30. 0,2—1,0
31.
32. 0,3—1,3
33. 0.3—1.5
34. 0.3—1,6

10. íi .

1,0 *1,1—0,6
0,9
1.0
1,5
0,7

1,0

1.1
1,0
1,3
1,5
1,0

1,8
1,7
1,7
2,5
1,2
1,5

0,5
0,4
0,5

0,5
0,3
0,3

0,4
0,5
0,5

0.5

0,2—1,5
0,6—1,1
0,0—0,6

0,5—1,5
1 . 2 — 0 , 2
0,0—0,4

0 , 8 — 1 , 1
1,2—0,5
0,6—1,2
0,0—0,6

3,0—1,7
4,0—1,0
1,8—3,2
0,5—1,8

12.

0,8
0,8
0,9
0,3

1,0

1,0
1,0
0,8
0,3

1,8
2,2
2,0
1,5

1,0—2,6 1,5

13.

3,9
4,0—12,0
5,0— 6,0
4.0— 5,0
0,2— 3,5
4,0— 8,0
4,0—16,0
1,0— 2,4

1,5— 4,0
1,5— 5,0
1,5— 4,0
2.0— 4,0
0,0— 2,0

3,0— 8,0
3,0—10,0
3,5—10,0
4,0— 8,0
1,0— 4,0
1,0— 3,0

2,0— 6,0
2,0—10,0
4,0— 6,0
3,0— 9,0
0,5— 3,0
1,0— 3,0
6,0— 0.5

14. 15. 16.

5,5 7—11 9,0
6,0 7—15 10,0
5,5 3—15 9,0
4.5 4— 8 7,0
1,5 0— 4 2,0
5,0 7—10 9,0
8,0 3—10 8,0
2,0 2— 4 3,0

3,0 6— 8 7,0
3,0 4— 8 7,0
3,0 6— 8 7,0
3,0 4— 6 5,0
0,5 0— 3 1,5

5,5 8—13 **10,0
6,0 6—15 10,0
5,0 13—10 11,0
5,0 7—13 10,0
2,0 — — 
2,0 5— 8 6,0

4.0 4— 8 6,0
3,0 3—10 5,0
5,0 5—10 6,5
4,0 5—10 6,5
1,5 1— 5 3,0
2,0 1— 4 3,0
1,5 8—15 2,5

17.

•0,20—0,35
0,05—0,35
0,5 —0,2
1,3 —0,5
0,0 —1,3
0,0 —0,3
0,4 —0,6
0,3 —0,5

0,5 —0,7
0,0 —1,3
0,9 —0,3
3,0 —0,9
0,0 —3,0

0,3 —0,9
0,2 —1,0
1,5 —0.0
2,0 —0,5
0,5 —2,0
1,3 —1,5

2,0 —3,0
0,8 —3,0
3,0 —1,5
4,5 —3,0
0,5 —5,0
0,8 —1,8
3,5 —2,0

13.

0,30
0,25
0,3
0,70

0,10
0,45
0,35

0,60
0,60
0,50
1,2
1,0

0,50
0,50
0,2
0,6
1,1

2,5
1,5
2,0
3,5
3,0
1,4
3,0

2,0—•10,0 6,0 2— 6 4,0 4,0 —8,0 5,0
9,0—• 5,0 7,0 9— 2 5,0 8,0 —4,0 5,5
2,0—•10,0 6,0 2— 8 5,0 10,0 —8,0 9,0

2,0—•10,0 6,0 5—15 10,0 4,0 —7,0 5,0
3,0—• 7,0 6,0 8— 5 7,0 9,0 —4,0 7,0
3,0— 7,0 6,0 15— 8 10,0 14,0 —10,0 12,0

4.0— 15,0 10,0 5—20 10,0 1,5 —4,0 2,3
2,0— 8,0 5,0 20— 9 13,0 6,0 —3,0 4,0
2,7—• 7,0 5,0 10—20 15,0 8,0 —6,0 7,0

2,0—• 7,0 4,0 2—10 4,0 1,5 —3,5 2,5
2,0—• 4,0 3,5 6— 3 4,5 7,0 —3,0 4,0
1,0—• 3,5 2,5 1— 6 4,0 10,0 —7,0 8,0

36. 0,3—3,0 0,5 — 
37. 0.2—2,0 0,6 — 
38. 0,2—1,0 0,4 — 
39.
40. 0,2—0,7 0,4 — 
41. 0,2—0,5 0,4 — 
42. 0,2—0,5 0,4 — 

JELMAGYARÁZAT:
x = A táplálóanyag-szükséglet és az átlaggyakorlatnak megfelelő összehangolt napi fejada-

gok átlaga (kerekítve),
xx = Szopósállatok irányszámai az anyatejen kívüli adagok.

* = Az első szám évi 200» liter, a második évi 3500 liter tehenenként! tejtermelés mellett hasz-
nálható.

** = A juhok zöldfogyasztása alatt legelőfüvet értünk.
*** = E rovaton az első szám mangalica, a második a fehérhússertés élősúlyátlaga.
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Ö S S Z E F O G L A L Á S

Gazdasági állataink takarmány felvevő képessége elsősorban a faj, az élősúly
és az életkor függvénye. Ezek keretein belül a helyi viszonyok, a szoktatás és a te-
nyésztői felfogás befolyásolja a takarmányadagolást. Az egyes takarmányfélék fo-
gyasztása terén általánosan mutatkozó jellegzetességek összefüggő, dialektikus meg-
állapításával kutatóink nem foglalkoztak.

Szerző a testsúly százalékára számította át a takarmányfogyasztásra vonatkozó
irodalmi és saját adatait, és azokat graf ikusan ábrázolta a jellegzetességek meg-
állapítása céljából. Eredményei az egyes takarmánycsoportok keretén belül a kö-
vetkezők : 

1. Az állatokat takarmányfogyasztás szempontjából szálasevők (szarvasmarha,
ló, juh, nyúl stb.) és abrakevők csoportjára oszthatjuk.

A szálasevők szálastakarmányokkal élnek (széna, takarmányszalma, zöld),
melyből összes energiaszükségletük mintegy 50%-át fedezik. Átlagos abrakfogyasz-
tásuk (az abrak alatt koncentrál t t akarmányt értve) 1 testsúlyszázalék alatti (összes
energiafogyasztásuk 10—30%-áig terjedően).

Az abrakevők a szénát általában szénaliszt formájában veszik fel 1 testsúly-
százalék alatti mennyiségben, az összes energiaszükséglet 10—20%-ában. Abrakból
azonban ál talában az összes energiaszükséglet 50%-a feletti ér tékben fogyasztanak.

2. A testsúlyszázalék szerinti takarmányozás alapján könnyen értékelhetők a 
takarmányadagolási szokások, etetett mennyiségek. Könnyen is ábrázolható a ta-
karmányfogyasztás, mint a mellékelt ábrák muta tják . A testsúlyszázalékos t akar-
mányfogyasztási számok ugyanis a f a j keretén belül egymáshoz hasonlók (többnyire
10% alattiak), s eltéréseikben jellegzetességeket mutatnak. Ebből eredően a test-
súlyszázalékos takarmányfogyasztási számok a takarmányfogyasztás áttekintő szem-
léletét adják, könnyen megjegyezhetők, s kiválóan alkalmasak fejbőli globális ter-
vezésre, vagy a növénytermesztés, állattenyésztés összehangolásának megoldására.

3. A világirodalmi és hazai adatok azt muta tják, hogy takarmánycsoportok
szerint a következő testsúlyszázalékos takarmányfogyasztási adagok általánosak:

a) Száraz szálasból (széna, takarmányszalma együtt) szarvasmarha 2, ló 2, juh
3—4 testsúlyszázaléknyit vesz fel. (Szalmát csak a teljes fejlettségi súly 40—50 szá-
zalékától adunk fokozatos szoktatással. Addig az említett mennyiséget széna adja.)
Abrakevők száraz szálasként csak szénalisztet vesznek fel 0,5 testsúlyszázalék kö-
rüli mennyiségben.

b) Vízdús takarmányból általában 4—5 testsúlyszázaléknyit minden f a j t á j ú
állatcsoport elfogyaszt. Fiatal szálasevők a szoptatás alatt 2—3 testsúlyszázalékig
fogyasztanak (kb. az átlag feléig) vízdús takarmányból .

c) Zöldtakarmányból a fogyasztás általában 5—10 testsúlyszázalék körül van.
Szálasevők választás előtt és vemhesség végén 3—5 százalékig fogyasztanak (az át-
lag feléig).

d) Abrakból a szoptatás alatti szálasevők a szénáéhoz hasonló mennyiséget
fogyasztják. Választás utáni abrakfogyasztásuk testsúlyszázalék szerint rohamosan
csökken. A szálasevők általános abrakfogyasztása 1 testsúlyszázalék alatti. Az ab-
rakevők abrakfogyasztása a f iatal sertéseknél maximál isan 5%, fiatal baromfiaknál
7—10%, míg kifejlett sertés és baromfiaknál ennek megközelítőleg 50%-a.

Az általános takarmányfogyasztásból leszűrhetők a szárazanyagfogyasztás jel-
legzetességei is. Szárazanyagból a szálasevő szarvasmarha, ló télen 2,5—3, nyáron
2—2,5 testsúlyszázaléknyit fogyaszt, A juh ugyanígy 4—5, illetve 3—4 testsúlyszáza-
léknyit. Abrakevők szárazanyagból ál talában a keményítőérték szükséglet másfél-
szerese körüli mennyiséget kapnak.

A testsúlyszázalékos irányszámok használata a szárazanyag szerinti számolást
feleslegessé teszi.

A takarmányfogyasztás optimális vonalát a mellékelt grafikonok szemléltetik
A testsúlyszázalékos takarmányozási módszer a súly mértékegységétől függet-

lenül használható, s mint ilyen alkalmas a világirodalom adatainak összehasonlító
értékelésére is, amellett, hogy segítségével bármilyen nagy összsúlyú állatállomány
esetén a fejből történő globális takarmányszükségleti tervezésre ad lehetőséget.
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KENNZEICHENDE MERKMALE UND GRAFISCHE DARSTELLUNG DES
IN GEWICHTSPROZENTEN AUSGERÜCKTEN FUTTERBEDARFS

UNSERER LANDWIRTSCHAFTLICHEN NUTZTIERE

Dr. BARNABAS ISTÓK

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

Die Fu t t er au fna hmefä higke i t unse re r l andwirt scha f t l i chen Nutzt iere ist in ers-
te r Linie von der Ar t , dem Lebendgewicht u nd Alter abhängig.

I nne r ha l b dieses Ra hme n s sind die örtl ichen Verhältnisse, die G e wöh nun g
un d die A u f n a h me ausschlaggebend, die die Mengen des gereichten Fut t e rs be-
einflussen.

Mit der dia lektischen Feststellung, de r sich auf dem Gebiete der einzelnen
Fu t t e r ar te n zeigenden Grunde igenschaf ten , haben sich un sere Wissenschaft le r
bisher nich t beschäft igt .

Diese zu ersetzen ve rsucht der Ver fasser un ter Zuh i l f ena hme der en t sprechen-
den Fachl i t e ra tu r u nd eigener Er fa hr un gen ü be r die Fu t t e r a u f n a h m e gewichtspro-
zentua le r Basis auszuarbei ten und sie auch grafisch darzustel len.

Die somit erz ielten Resul ta te zeigen folgendes Bild:
1. Die l andwir t scha f t l i chen Nutzt iere könne n vom Bl ickpunkt i h re r Fut terauf n ä h m e

auf r au hfu t te rve rz e hr en der Grundlage als das sind Rinder , P ferde , Schafe und
Kaninchen und auf ha r t fu t te rve rz eh ren der , die Schweine unter te i l t wer den.
Die z u r ers teren G ru pp e gehörenden Tie re werden hauptsächl ich mit Heu, Fut -
ters t roh , G r ün f u t t e r gefütter t , aus w elc h e m sie a n nä h e rn d 50% ihres Energie-
bedar f s decken.
Ih r durchschni t t l icher Kr a f t f u t t e r b ed a r f ist un te rha lb 1% des Lebendgewichts ,
bedeute t aber 10—30% des Gesamtenerg iebedarf s.
Die Grup pe der H ar t fu t t e r ver zeh re nde n n i mmt das Heu in gemahlener Form
auf, in Mengen welche un te r ha lb 1% des Gewichts l iegen, aber 10—20% des
Gesamtenergiebedar fs be inhal ten.
Vom K ra f t f u t t e r benötigt diese G r upp e durchschnit t l i ch m e h r als 50% als ge-
samten Energiebedarf .

2. Auf de r Grundlage des Füt te rns nach Gewichtsprozenten sind die übl ichen Fut -
terdosierungen — Fut termengen — leicht zu beurteilen u n d wi e die Abbildungen
zeigen, s ind auch diese leicht graf isch darzustellen, weil die Kennz i f fe rn de r Fut -
t e r a u f n a h m e zueinander inne rha lb ihrer Ar t en ähnlich sind, meis tens u n te r 10%
liegen un d typische Abweichungen zeigen. Als Resul ta t geben die gewichtspro-
zentua len Zi f fe rn der Futterauf nä hm e ein neuart iges Bi ld übe r den Fu t t e rb e -
darf , sie sind leicht fes tstel lbar , vorzügl ich geeignet f ü r e ine schnel le Globalpla-
n un g un d schließlich zur Gesamtlösung de r Aufgabe — Tierzucht un d Ac ke r -
bau — inss r ichtige Verhäl tnis zu bringen.

3. Welt l i tera r ische und auch einhemische Aufzeichungen ergeben, daß i nne r ha lb
der einzelnen Füt te rungsgruppen fo lgende gewichtsprozentuale Fu t te rmengen im
Durchschni t t üblich sind:
a) Vom trocken Rauhfu t te r , Heu un d Fut ter s t roh zusammen, nehme n Rind er 2,

Schafe 3—4, Pf e rd e 2% ihres e igenen Gewichtes auf . St roh wird n u r nach
Er re ichung des vollen Entwickelungsgewichtes mit s tufenweisem An gew öh-
ne n gegeben, bis dahin w i r d die e r forder l i che R a uh f u t t e r m en g e in Heu ge-
reicht . Die Ha r t f u t t e r g ru pp e n immt t rockenes R a u h f u t t e r n u r is For m ge ma h-
le nem Heu auf , a n nä h e r nd 0,5% des eigenen Gewichtes.

b) Die A u f n a h me von wässerigem Fu t t e r bet rägt bei beiden Gruppen dur ch-
schnit t lich 4—5%, die Ra uh f u t t e r g ru pp e währ end ih r e r Säugeperiode 2—3%
des eigenen Gewichtes .

c) Die Gr ün f u t t e r a u f n a h m e bet räg t 5—10% des Lebendgewichts. In die e r s te
G r up pe gehörende Nutz t ie re ne hmen wä h re n d ihre r Säugeperiode u nd a m
En de ihre r Trächt igke it 3—5 Gewichtsprozente auf.
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d) Vom Kraf t fu t t e r nimmt die Rauhfu t te rg ruppe während der Säugeperiode vom
Heu eine entsprechende Menge auf. Nach dem Absetzen nehmen die Jung-
tierte an Körpergewichtsprozenten schnell ab. Der Kraft fut terbedarf der
Rauhfuttergruppe bleibt unterhalb 1% des Körpergewichts. Vom Kraf t fu t ter
wird bei der zweiten Gruppe bei den Jungschweinen max imal 3%, bei Jung-
geflügel 7—10%, während bei wollentwickelten Schweinen und Geflügel maxi-
mal 50% gereicht.
Von der durchschni tt lichen Fut te raufnahme können auch die Kennzeichen
des Trockensubstanzbedarfs abgeleitet werden. An Rauhfuttert rockensubstanz
wird von Rindern und Pfe rden während der Winterperiode 2,5—3%, während
des Sommers 2—2,5% des Körpergewichtes aufgenommen.
Schafe nehmen ebenso 4—5 bzw. 3—4% des Körpergewichtes auf. Die Kra f t -
fut te rgruppe nimmt als Trockensubstanz im Durchschnitt das an der halbfache
des Bedarfs an Stärkewerten auf.
Die Benutzung der Richtzahlen nach den Körpergewichtsprozenten macht
übrigens die Berechnung nach Trockensubstanz überflüssig. Die Optimallinien
der Futter auf näh me werden durch die Abbildung veranschaulicht.
Die mitgeteilte Methode des Fütterns nach Körpergewichtsprozenten ist un -
abhängig von Gewichtsmassen — brauchbar und als solche gut geeignet, ver -
gleichenden Auswertungen von Aufzeichnungen der Weltl i teratur gerecht zu
werden.
Dadurch wi rd mit dieser Hilfe bei Tierbeständen jedwedes Gesamtgewicht
einer Globalplanung des Futterbedarfs durch einfaches Kopfrechnen ermög-
licht. i 
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