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A vágósertés-elıállítás gazdasági hatékonyságának javítása szántóföldi 
növények energetikai célra történı feldolgozása során keletkezı 

melléktermékek hasznosításával 

Kivonat 

A biodízel és a bioetanol elıállítása során keletkezı melléktermékek 

(repcepogácsa, DDGS) takarmányozásban történı felhasználására 

vonatkozóan világszerte folynak kutatások. Az egy ismétlésben lefolytatott 

saját etetési /sertéshizlalási/ kísérletek kertében 120, magyar 

nagyfehér×magyar lapály×seghers sertést vizsgáltunk. A 

takarmánykeverékben (a hízó I. és II. fázisoknak megfelelıen) a 

repcepogácsát 6,8%- illetve 8,5%-, míg a DDGS-t 8,4%- illetve 10,5% 

mennyiségi részarányban alkalmaztuk Ez által az extr. szójadarát jelentıs 

mértében helyettesítettük repcepogácsával, illetve DDGS-sel, valamint – a 

kontroll és a kísérleti keverékek azonos táplálóanyag tartalmának biztosítása 

érdekében – egyéb kiegészítıkkel (pl. takarmánymész, L-lizin-HCL) is. Az 

alkalmazott kezelések nem (P=0,983), ugyanakkor a szezonális hatások 

szignifikánsan (P<0,01) befolyásolják a színhústartalom alakulását. Az 

értékes húsrészek (comb, karaj) táplálóanyag tartalmában, zsírsavprofiljában 

és érzékszervi tulajdonságaiban a kontroll és kísérleti csoportok között csak 

kismértékő eltéréseket tapasztaltunk. A lefolytatott kísérletek során, (adott 

árviszonyok mellett) a repcepogácsa nem, a DDGS viszont számottevıen 

javította a vágósertés-elıállítás gazdasági hatékonyságát. A helyettesítés 

mértékének, valamint az (erıforrás)árak változásának függvényében 

azonban (a kialakított modell alapján az elvégzett kalkulációk szerint) ettıl 

jelentıs eltérések lehetnek a fedezeti érték-többlet (tehát a költség-

jövedelem viszonyok, és ez által a versenyképesség) alakulását illetıen. 
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Improvement of economic efficiency of slaughter pig production with 
utilizing by-products from arable crops processing for energetic 

purposes 
 

Abstract 

Research concerning the utilisation of by-products of bioethanol and 

biodiesel production (rapeseed cake, DDGS) in animal feeding has been 

conducted in feeding trials worldwide. In the framework of the feeding trials 

120 Hungarian Large × Hungarian Landrace × Seghers pigs were examined. 

Compound feeds (fattening I. and II. phases) included 6.8% or 8.5% of 

rapeseed cake, and/or 8.4% or 10.5% of DDGS. Soybean meal was 

substituted by rapeseed cake or DDGS considerably, and other supplements 

(e.g. L-lysine HCL) were also included in order to ensure the same nutrient 

content in the control and experimental mixtures. The treatments had no 

significant effect on carcass quantity, while seasonal effects significantly 

(P<0.01) influenced the development of carcass. Only slight differences 

were found concerning the nutrient content, fatty acid profile and sensory 

characteristics of meat samples (leg, loin) in control and experimental 

groups. According to the experiments (based on the given price conditions) 

rapeseed cake did not, but DDGS significantly improved the economic 

efficiency of slaughter pig production. However, depending on the 

replacement rate and (resource) price changes (according to calculations 

based on the created model), significant differences can be observed 

concerning the evolution of hedge value surplus, the cost-income 

circumstances and as a result, concerning the improvement of 

competitiveness.  
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1. BEVEZETÉS 

1.1.  A TÉMA AKTUALITÁSA, JELENTİSÉGE 

Hazánkban a vágóállat és hústermelés hagyományosan, mindig is nagyon 

komoly szerepet játszott a mezıgazdaságban. Mintegy két és fél évtizeddel 

ezelıtt a sertésállomány megközelítette a 10 milliót, ugyanakkor a 

szarvasmarha-, juh- és baromfiállomány szintén nagyon jelentıs (létszámát 

tekintve, napjainkhoz képest több mint kétszeres) volt. Dolgozatom 

elkészítésének alapvetı célja, hogy saját sertéshizlalási (etetési kísérletek, 

illetve a vágást követı laboratóriumi és érzékszervi) vizsgálatok 

eredményeivel járuljak hozzá a gazdaságilag is egyre hatékonyabb sertés-

takarmányozási módszerek kialakításához, azok gyakorlati 

megvalósításához. Vizsgálataim során abból a hipotézisbıl indultam ki, 

miszerint általában a melléktermékek, de ezen belül is napjainkban 

kiemelten a szántóföldi növények energetikai célú feldolgozása során 

keletkezık hasznosítása révén, a vágósertés termelés technikai és gazdasági 

hatékonysága egyaránt jelentıs mértékben javítható. A valóban jövedelmezı 

sertéstartás, továbbá vágósertés-termelés megvalósítása érdekében, a sok 

más egyéb költségtényezı figyelembe vétele mellett, mindenekelıtt a 

takarmányozást kell kiemelten kezelni. Ismert, hogy a takarmányozás a 

legnagyobb költség-hányadot képviseli az összes termelési költségen belül, 

ezért elsısorban ezen tényezı hatékonyságának növelése révén érhetı el 

számottevı eredmény-javulás. A takarmányozás költségeinek csökkentését 

úgy kell megvalósítani, hogy a termelés naturális mutatóit, illetve a 

végtermék összetételét tekintve kedvezıtlen irányú változások ne 
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következzenek be. A takarmányárak emelkedése az állati termék elıállítás 

vonatkozásában egyre csak fokozza, illetve erıteljesen megnöveli a 

melléktermék-felhasználás jelentıségét. Az elmúlt évtizedekben és 

napjainkban egyaránt használatos szesz-, sör-, keményítı- és konzervipari-, 

valamint állati eredető takarmányok mellett a szélesebb értelemben vett 

„növényolaj-ipari” melléktermékek felhasználása is egyre jelentısebbé vált. 

Az „újszerőek”, mint például a bioüzemanyagok (biodízel, bioetanol) 

elıállítása során keletkezı melléktermékek (repcepogácsa, DDGS) 

takarmányozásban való felhasználása egy alternatív megoldás lehet a 

költségek csökkentésére. A biohajtóanyagok, ennek következtében a 

melléktermék mennyiségének növekedésére komoly hatást gyakorol maga 

az Európai Unió is. Számolni kell tehát a vetésszerkezet változásával, a 

szemes takarmányok volumenének és kínálatának csökkenésével, ami az 

árak további növekedését, illetve a repcepogácsa és DDGS szélesebb körő 

elterjedését vetítheti elıre.  
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1.2. CÉLKITŐZÉSEK 

Vizsgálataim során olyan sertéstakarmányozási kísérletek beállítását 

tőztem ki célul, amelyek a hizlalás (pl. élısúly, súlygyarapodás, 

takarmányértékesítés) és húsminıség (pl. tápanyag- és zsírsav összetétel) 

fontosabb mutatóinak értékelése mellett a gazdasági számításokat is magába 

foglalja. A versenyképesség fokozására, vagyis a vágósertés-termelés 

gazdaságosságának növelésére vonatkozóan úgy próbáltam meg javaslatokat 

tenni, hogy azokat mind a gazdasági haszonállatok takarmányozása, mind 

pedig az ökonómia tudományterületén lefolytatott saját vizsgálatok, 

elemzések eredményeivel megfelelıen alátámasszam. 

Törekvéseim között szerepelt saját üzemi sertésetetési kísérletek 

(kapcsolódó mérések, gazdasági számítások laborvizsgálatok, stb.) 

eredményeire építve következtetések levonása, javaslatok megtétele, 

amelyek – ha csak szerény mértékben is, de – hozzájárulhatnak a vágósertés 

termelés versenyképességének fokozásához. 

A melléktermék-hasznosítás – mint lehetséges költség-csökkentı eszköz, 

illetve módszer a takarmányozásban – természetesen nem új kelető dolog. A 

célkitőzések között ennek megfelelıen az szerepelt, hogy a témakörrel 

kapcsolatban már rendelkezésre álló tudományos eredmények ismeretében 

üzemi (etetési) kísérleteket végezzek, a gyakorlatban is kipróbálva egy-egy 

újszerő, a szántóföldi növények energetikai célú feldolgozása során 

keletkezı melléktermék (repcepogácsa és DDGS – adott helyettesítési 

szinten történı) alkalmazhatóságát (annak kockázatait), illetve az elıállított 

termék minıségére, a költség-jövedelem viszonyokra gyakorolt hatásait. 
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A sertéságazat versenyképessége egy komplex, és rendkívül összetett 

kérdés. A környezet- így például a gabonapiaci, stb. elemzés, a vágósertés-

termelés versenyképességi tényezıinek feltárása tehát szükségszerő 

velejárója, illetve elıfeltétele is egyúttal a valóban helytálló ökonómiai 

következtetések levonásának. 

Mindezek figyelembe vételével az alábbi területeket vizsgáltam, illetve 

kérdésekre kerestem és próbáltam megadni a választ: 

A szakirodalmi feldolgozásra alapozottan: 

• Hogyan alakul a hústermelés, illetve a sertéságazat helyzete – 

világviszonylatban, az Európai Unióban és hazánkban? 

• Mely tényezık határozzák meg a vágósertés-termelés 

versenyképességét, az ágazat fejlesztési lehetıségeit? 

• Melyek a takarmány- és fehérjegazdálkodás legfontosabb aktuális 

kérdései, illetve azok milyen hatást gyakorolnak a termelési költség 

alakulására? 

• Az energetikai célú növénytermesztés során keletkezı 

melléktermékek (repcepogácsa és DDGS) hogyan alkalmazhatóak, 

illetve hasznosíthatóak a sertéstakarmányozásban, melyek ennek 

hazai és nemzetközi tapasztalatai, eredményei? 

A saját (etetési kísérletek-, laboratóriumi- és érzékszervi) vizsgálatok 

eredményei alapján: 

• Hogyan alakulnak a kísérletbe vont hízósertés csoportok esetében a 

fontosabb naturális hizlalási mutatók (pl. napi súlygyarapodás, 

fajlagos takarmányértékesítés, stb.), továbbá a vágott áru minısége? 
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• Az ismétléseknek, továbbá az eltérı évszakoknak (tél, nyár) van-e 

statisztikailag igazolható hatása a kapott termelési és húsminıségi 

mutatókra? 

• Befolyásolja-e a melléktermékek etetése a sertéshús tápanyag-

összetételét (pl. szárazanyag, zsír-, fehérje- és hamutartalom), 

zsírsavprofilját és eltarthatóságát? 

• Befolyásolja-e a sertéshúsból (karaj, comb) készített ételek 

fontosabb organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságát (pl. íz, illat) a 

kísérletben alkalmazott melléktermékek etetése? 

• Milyen elınyökkel, illetve kockázatokkal jár az adott helyettesítési 

szinten alkalmazott melléktermékek (DDGS, repcepogácsa) 

takarmányozása kisüzemi körülmények között? 

A lefolytatott, szintén saját vizsgálatokra alapozott gazdasági 

elemzés alapján: 

• Hogyan alakulnak az abraktakarmányok, illetve a vágósertés 

felvásárlási árai, és milyen jellegő és mértékő a szezonális 

ingadozás? 

• Milyen irányban és mértékben változott a sertésciklus az elmúlt évek 

során? 

• Fokozódik-e a koncentráció a sertéstartásban, és ez milyen hatással 

van a melléktermék-hasznosításra, a vágósertés termelés 

versenyképességére? 

• Hogyan befolyásolja az import eredető extrahált szójadara – a 

kísérletekbe vont melléktermékekkel (repcepogácsa, DDGS) történı 

– helyettesítése, a legfontosabb termeléstechnológiai mutatók 
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alakulásának megfelelıen – a sertéshizlalás költség-jövedelem 

viszonyait, illetve a vágósertés-termelı gazdaságok 

versenyképességét az árváltozások függvényében? 
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2.  IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

A saját vizsgálatok, illetve azok eredményeinek az ökonómiai 

szempontoknak megfelelı kiértékelése, rendszerbe történı beillesztése 

indokolja elsısorban az alábbi (al)fejezetekben található átfogó környezet-

elemzést. Az irodalmi áttekintés ugyanakkor azokra a tényezıkre próbál 

meg kiemelten hangsúlyt fektetni, amelyek a vágóállat- és hústermeléshez, 

azon belül is a sertéságazathoz kapcsolódóan a takarmány-, illetve 

fehérjegazdálkodás, valamint az energetikai célú növénytermesztés, illetve 

melléktermék-hasznosítás kérdéskörét érintik. 

2.1. A VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS HELYZETE 

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI VISZONYLATBAN 

Az elmúlt 10 évben, a fejlett mezıgazdasággal rendelkezı országok 

többségében a termelés üzemi szerkezetének jelentıs átalakulása volt 

megfigyelhetı. Túlsúlyba kerültek a nagy létszámú szakosított állattartó 

telepek, amelyek napjainkra már a tömegtermelésre és a bıvülı piacokra 

rendezkedtek be. Szinte közismert, hogy a mezıgazdaság árviszonyaira – 

többéves periódust vizsgálva – egyértelmően az a tendencia a jellemzı, 

miszerint a termelıi árak növekedése rendre kisebb mértékő, mint a 

ráfordításoké. A tömegtermelés fokozódó szerepe, a világ egyes térségeinek 

rendkívüli fejlıdési üteme számottevı növekedési tempót diktál (az 

erıforrás-korlátok ellenére) a világ hústermelésében, még napjainkban is. A 

FAO (2010) adatbázisa alapján készített 1-3. táblázatok mutatják be a 
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vágóállat és hústermelés volumenének alakulását világ-, az EU-27- és hazai 

viszonylatban egyaránt. 

1. táblázat: A vágóállat/hústermelés világviszonylatban (millió tonna/év) 

Év / 
állatfaj 

Szarvasmarha Sertés Juh és Kecske Baromfi Egyéb Összes 

2004 58,08 96,65 12,10 77,50 8,43 252,77 
2005 59,13 99,06 12,52 79,82 8,60 259,13 
2006 60,69 101,33 12,77 81,91 8,97 265,67 
2007 61,87 100,16 13,14 86,29 9,34 270,80 
2008 61,67 103,98 13,12 89,91 9,16 277,85 
2009 61,84 106,07 13,05 91,31 9,30 281,56 

Forrás: FAO (2010) 

Az 1. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az összes hústermelés 

világviszonylatban – 2004-2009 között – több mint 11%-kal nıtt. 2009-ben 

a világ összes hústermelésének 70%-át a sertés- és a baromfihús adta. A 

sertéshús termelés még mindig ırzi vezetı szerepét valamivel több, mint 

106 millió tonna/éves volumennel, viszont a baromfihús termelés 17%-os 

dinamikus növekedésével szemben a sertéshústermelés mindösszesen 9%-

kal emelkedett 2004 és 2009 között.  

2. táblázat: A vágóállat/hústermelés alakulása az EU-27-ben  
(millió tonna/év) 

Év / 
állatfaj 

Szarvasmarha Sertés 
Juh és 
Kecske 

Baromfi Egyéb Összes 

2004 8,25 21,80 1,17 11,01 0,92 43,14 

2005 8,06 21,80 1,15 10,87 0,90 42,79 

2006 8,11 21,80 1,11 10,43 0,91 42,37 

2007 8,19 22,70 1,10 10,90 0,90 43,78 

2008 8,07 22,39 1,02 10,93 0,88 43,29 

2009 7,92 21,89 0,95 11,91 0,90 43,57 

Forrás: FAO (2010) 
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Amint azt a 2. táblázat adatai szemléltetik, az EU-27 éves vágóállat 

hústermelése 42-43 millió tonna/év körül alakult, amelynek közel 50%-át a 

sertés-, 20- illetve 25 %-át pedig a szarvasmarha és baromfihús adják. Némi 

visszaesést követıen, a baromfi ágazat kisebb mértékő (mintegy 8%-os) 

növekedése volt megfigyelhetı éppúgy, mint világviszonylatban, - a 

sertéságazat lényegében stagnáló színvonala mellett, a 2004 és 2009-es 

közötti években. Mivel a hazai hústermelés volumene a fentieknek csupán 

töredékét jelenti, ezért az „ezer tonna” vetítési alapot használva kerül 

bemutatásra a magyarországi termelés volumene, annak alakulása. A 3. 

táblázatban szereplı adatok azt mutatják, hogy sem a hazai sertés-, sem 

pedig baromfi ágazat nem követte a nemzetközi tendenciákat. A hústermelés 

volumenének növekedése helyett hazánkban drasztikus csökkenés volt 

megfigyelhetı – 2004-2009 között – melynek mértéke a sertés 

vonatkozásában mintegy 26%, valamivel kedvezıbb a baromfi (18%) és 

rendkívüli mértékő (35%) a szarvasmarha esetében. 

3. táblázat: Vágóállat elıállítás volumene hazánkban (ezer tonna/év) 

Év / 
állatfaj 

Szarvasmarha Sertés 
Juh és 
Kecske 

Baromfi Egyéb Összes 

2004 46,18 539,59 2,38 468,79 15,62 1072,57 

2005 32,45 453,89 1,29 433,22 17,28 938,13 

2006 33,55 489,13 1,14 385,03 18,22 927,07 

2007 34,52 499,44 0,87 377,18 14,17 926,18 

2008 32,12 461,18 1,22 387,63 10,28 892,43 

2009 30,17 453,48 1,05 386,95 11,12 882,77 

Forrás: FAO (2010) 

A hústermelés összessége csökkenésének mértéke közel 18%-os volt, 

amelyhez jelentısen hozzájárult többek között a belsı fogyasztás erıteljes 
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visszaesése, a gyorsan változó gazdasági környezetnek való megfelelés 

hiánya, és – Poór (2006) alapján – a külpiaci pozíciók romlása is.  

Megállapítható az elıbbi táblázatok adatai alapján, hogy a 

sertéshústermelés volumenének világviszonylatban közel 10%-os 

növekedése és az Európai Unióban kialakult stagnáló tendenciája mellett 

hazánkban 20%-os termelés csökkenés volt megfigyelhetı – a vizsgált 2004 

és 2009 közötti idıszakban. Ezek a mutatók is jól szemléltetik a 

sertéságazatban kialakult problémák súlyosságát. A vágóállat elıállítást és 

hústermelést jellemzı fontosabb adatok áttekintése után célszerő 

összefoglalni a fogyasztás és kereskedelem iránymutató tendenciáit is. 

2.1.1. A sertéshús-termelés-, fogyasztás- és kereskedelem várható 

alakulása az elkövetkezı évtizedben 

A sertéshús-termelés jelentıségét mi sem bizonyítja jobban – utalva az 

elızı fejezet adataira – mint az, hogy a világ összes hústermelésének 38%-

át teszi ki, míg az EU-27-en belül részaránya eléri az 50%-ot. A világ 

sertéshús-termelésében vezetı szerepet játszik mindenekelıtt Kína, valamint 

az EU-27, az Egyesült Államok, Brazília, továbbá Kanada, mint ahogy azt 

az 1. ábra adatai is szemléltetik. Az említett országok állítják elı a 105 

millió tonnát meghaladó éves sertéshús világtermelésnek több mint 85%-át.  
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1. ábra: Sertéshús-termelés megoszlása világviszonylatban 

Forrás: A szerzı saját szerkesztése az USDA (2010) alapján 

A sertéshús kereskedelem, a Food and Agriculture Research Institute 

(FAPRI) 2010-es kimutatásai alapján 2,8%-kal (122 ezer tonnával) 

növekedett a 2009-es évben, így elérte a 4,5 millió tonnát, amely a 

kutatóintézet prognózisai alapján 2019-re várhatóan majd mintegy 5,5 millió 

tonna mennyiségnek megfelelıen fog alakulni. Továbbá, a FAPRI (2010) 

tanulmánya alapján megállapítható, hogy az EU 27-ben a sertéstartás hosszú 

távú versenyképessége sokkal alacsonyabbnak mutatkozik, mint a 

versenytársaknál, és ennek fıbb okai között említhetı a túlértékelt deviza 

éppúgy, mint a szigorú állattartási és a környezetvédelmi elıírások. Az 

elırejelzések alapján, a FAPRI tanulmány – az EU 27 sertéshús piaci 

részesedésének tekintetében – további csökkenést sejtet. A meghatározó 

exportır országok továbbra is az Egyesült Államok, az Európai Unió 27 

tagállama, valamint Kanada lesznek, melyek az összes export 

megközelítıleg 80%-át képviselik. Az importırök között Japán, Mexikó, 

Kína és az USA töltenek be meghatározó szerepet. Az összes sertéshús 
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fogyasztás közel 50%-a Kínához, valamivel több, mint 20%-a az EU 27-hez 

és közel 10%-a az USA-hoz köthetı. 

A 2. ábra adatai alapján megállapítható a sertéslétszám 

világviszonylatban lassú, de folyamatos növekedése, és az EU-27-ben enyhe 

visszaesése a vizsgált idıszakban. Amíg a sertéslétszám növekedése 

világviszonylatban meghaladta az 5%-ot, addig az EU-27-ben 4-5%-os 

csökkenést volt megfigyelhetı a 2004 és 2009 közötti idıszakban. 

 

2. ábra: A sertéslétszám alakulása világviszonylatban és az Európai Unióban  

(millió darab) 

Forrás: FAO (2010) 

Az EU-27 sertésállományának 4-5%-os csökkenése melletti sertéshús-

termelés volumen-növekedés a termeléstechnológiai mutatók javulására 

utal.  

2.1.2. Sertéságazat az Európai Unióban  

A sertéstartás és fogyasztás szerepe meghatározó Európában, az EU-27 

tagállamai közül 12-ben tartanak több mint 3 millió sertést és ezen országok 
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adják az EU-27 sertésállományának kb. 90%-át (Tóth, 2009). Az EU 27 

tagországaiban még mindig vezetı szerepe van a sertéshúsfogyasztásnak, 

melynek mértéke 35 kg/fı/év (FAO, 2011), annak ellenére, hogy a 

fogyasztói magatartás változásával a baromfihús (21 kg/fı/év) erıs 

vetélytársként jelent meg a húspiacon. Az Európai Unió egyes 

tagországaiban természeti adottságoktól és tradícióktól függıen eltérı 

számú sertés található. Az Eurostat (2011) alapján a legjelentısebb 

sertéstartó országok közé sorolhatjuk Németországot, Spanyolországot, 

Lengyelországot és Franciaországot is. A felsorolt „éllovas” országok között 

ugyan nem szerepel Hollandia és Dánia, de mindenképpen említést 

érdemelnek, hiszen a kimagasló termékpálya szervezettség (URL1, URL2) 

mellett területegységre vetített állatállomány tekintetében is a vezetı 

Európai sertéstartó országok közé sorolhatóak (Udovecz és Popp, 2008). Az 

Európai piacok átrendezıdésében a 2004-es év jelentıségteljes volt, hiszen 

az addigi EU-15-höz további tíz, illetve késıbb (2007-ben Románia és 

Bulgária belépésével) még további két európai állam csatlakozott. Érdemes 

alaposabban megvizsgálni a 2004 és 2009 közötti idıszakon belül a 

sertéságazatban bekövetkezett változásokat a régi és új tagállamokban. A 4. 

táblázat alapján megállapítható, hogy az Európai Unióban a stagnáló, illetve 

az enyhén csökkenı tendencia volt jellemzı a sertésállományra. A 2009-es 

évben a sertéslétszám tovább csökkent az EU 27-ben, ekkor ennek mértéke 

már elérte az 5%-ot a kiinduló 2004-es évet tekintve bázisnak. Ezen belül az 

EU-15 országaiban minimális növekedés, míg a 2004-ben csatlakozott, 

úgynevezett EU-10 országokban jelentıs állomány visszaesés volt 

megfigyelhetı. 
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4. táblázat: A sertésállomány megoszlása az Európai Unióban  
(összlétszám adatok, ezer db) 

Ország          2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Belgium 6 318 6 253 6 303 6 200 6 207 6 227

Hollandia 11 140 11 000 11 220 11 710 11 735 12 108

Luxemburg 77 77 87 86 77 88

Franciaország 15 150 15 123 15 009 14 969 14 810 14 552

Németország 26 334 26 989 26 820 27 113 26 718 26 604

Olaszország 8 971 9 200 9 281 9 273 9 252 9 157

Egyesült Királyság 4 787 4 726 4 731 4 671 4 550 4 601
Írország 1 754 1 670 1 620 1 574 1 604 1 602

Dánia 13 407 12 604 13 613 13 170 12 195 12 873

Görögország 994 952 1 033 1 038 1 061 1 073

Spanyolország 24 895 24 888 26 218 26 061 26 289 25 342

Portugália 2 348 2 344 2 295 2 373 2 339 2 324

Ausztria 3 125 3 169 3 139 3 286 3 064 3 137

Finnország 1 435 1 440 1 435 1 426 1 399 1 353

Svédország 1 920 1 797 1 661 1 727 1 702 1 615

EU 15 122 658 122 235 124 469 124 680 123 007 122 660

Magyarország 4 059 3 853 3 987 3 871 3 383 3 247

Szlovénia 534 547 575 542 432 425

Szlovákia 1 149 1 108 1 104 951 748 740

Lengyelország 17 395 18 713 18 813 17 621 14 242 14 252

Csehország 2 915 2 719 2 741 2 661 2 135 1 913

Észtország 353 351 341 374 364 363

Ciprus 470 429 452 467 464 463

Lettország 435 427 416 414 383 376

Litvánia 1 073 1 114 1 127 923 897 928

Málta 76 73 73 76 65 65

EU 25 151 121 151 571 154 101 152 585 146 124 145 438

Bulgária 943 932 1 012 888 783 729

Románia 6 494 6 603 6 814 6 564 6 173 5 793

EU 27 158 559 159 107 161 928 160 039 153 082 151 961

Forrás: Eurostat (2010) 

Az adatokból látható, hogy jelentıs állománycsökkenés volt többek 

között Csehországban (-45%), Szlovákiában (-35,5%) és Magyarországon (-

21%) is. A 2004-ben csatlakozott EU-10 tagországokban mért átlagos 

állománycsökkenés mértéke valamivel több, mint 18%, emellett az elıbb 
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említett országok közül mindösszesen Észtország sertésállománya esetében 

volt megfigyelhetı minimális 2,8%-os növekedés. Megállapítható, hogy 

hazánkban az átlagosnál (18%) sajnálatos módon nagyobb mértékő volt a 

sertésállomány visszaesése a vizsgált 2004-2009-es idıszakban. 

2.1.3. Tendenciák és trendek a sertéságazatban Magyarországon  

A magyar mezıgazdasági termelésnek jelentıs szerepe van a vidéki 

térségek megırzésében, a fenntartható fejlıdésében, valamint a regionális 

különbségek mérséklésében. Agrárágazatunk értékét elsısorban a jó 

természeti adottságok (kedvezı éghajlat, stb.) és a termelési hagyományok 

együttese adja. Az állattenyésztés, a rendszerváltást megelızıen a 

mezıgazdaság „elsıszámú” ágazata volt, amely a termelési érték 55-60%-át 

adta. Az ezredfordulóra ez az arány a növénytermesztés javára megfordult, 

és az Európai Uniós csatlakozásunk óta ez a helyzet sajnálatosan még 

tovább romlott. Az állattenyésztés, 2000-2001-es évek közötti részaránya 

(47-49%) 2004-re 38%-ra zuhant, míg a Mezıgazdasági Szövetkezık és 

Termelık Országos Szövetsége (MOSZ), 2009-es adatai alapján már csak 

valamivel több, mint 30%-os részesedést említhetünk. Sertésbıl ötödével, 

baromfiból közel hatodával tartottak kevesebbet, mint a csatlakozás elıtt. 

Az állattenyésztés és növénytermesztés szerkezetbeli átalakulásának 

valószínősíthetı oka hazánkban többek között az, hogy Uniós 

csatlakozásunkat követıen, a támogatási struktúra változása az intervenciós 

rendszeren keresztül szinte kimondottan csak gabonatermesztésre 

ösztönözte a termelıket. Az állattenyésztési ágazatok részesedésének több 

mint 20%-os csökkenése természetesen a sertéságazatot is érintette. A hazai 

sertéstartásban elhúzódó válságot mi sem bizonyítja jobban, hogy 
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kereskedelmi pozícióját tekintve – Popp (2009) alapján – hazánk 2004-es 

évben nettó importırré vált élısertés tekintetében továbbá jelentıs sertéshús 

behozatalra is kényszerült, amely sokszor olcsóbb és gyengébb minıségő 

volt, mint a hazai piacokon kapható termékek. A jelentıs import növekedés 

oka elsısorban a számottevı sertés állomány csökkenés, amelynek 

következményeként 2004-ben 4 millióra, míg napjainkra (az elmúlt 5 év 

alatt lezajlott 20%-os mértékő csökkenés révén) 3,2 millióra fogyatkozott az 

állomány, mint ahogy az a 3. ábrán látható. Az Eurostat (2010) adatai 

alapján tehát megállapítható, hogy az EU-csatlakozást megelızı évhez, azaz 

2003-hoz képest 2009-ig a hazai sertésállomány körülbelül 35%-kal 

csökkent. Az állománycsökkenés eloszlásának tendenciája a következık 

szerint alakult. A csatlakozás évében (2004-ben) 18%-os, 2005-ben pedig 

6%-os csökkenés, majd a 2006-os és 2007-es években stagnálás és a 2008-

as, 2009-es években ismét 10%-os csökkenés volt megfigyelhetı. A 2004-

es, illetve a 2008-as év jelentısebb állománycsökkenésének hátterében 

minden bizonnyal nem csak a megváltozott gazdasági környezet (dotációk 

visszaesése, stb.), hanem a megemelkedett gabona – illetve input – és az 

alacsony sertésfelvásárlási árak is meghatározó tényezık voltak. 
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3. ábra: A sertésállomány alakulása Magyarországon 2004 és 2010 között (ezer darab) 

Forrás: Eurostat (2010) 

A feltételrendszer változása leginkább az egyéni gazdálkodók 

sertéstartására gyakorolt jelentıs hatást az elmúlt évtizedben, amint azt a 4. 

ábra is szemlélteti. Az egyéni gazdaságoknál az állomány számottevı-, a 

gazdasági szerveteknél pedig egy jóval kisebb mértékő csökkenése volt 

megfigyelhetı 2004-2010 között. A csatlakozás évében az egyéni 

gazdálkodók tulajdonában lévı sertésállomány 25%-a (több mint félmillió 

sertés) tőnt el a hazai termelésbıl. A gazdasági szervezetek esetében ennek 

mértéke szintén jelentıs 10% körüli volt (megközelítıleg negyedmillió 

sertés). A csatlakozást követı években (2009 végéig), az egyéni gazdaságok 

tulajdonában lévı 45-, míg a gazdasági szervezeteknél tartott 11%-a, azaz 

több mint 1 millió sertés került kivonásra a hazai állományból. Az egyéni 

gazdaságok vonatkozásában megfigyelhetı nagyobb volumenő állomány 

visszaesés többek között azzal magyarázható, hogy a kialakult verseny-
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feltételeknek elsısorban a „kistermelık” nem tudtak megfelelni, így sokan 

felhagytak a sertéstartással, jóllehet e szektornak a részaránya a hazai 

vágósertés-elıállításban korábban meghatározó volt. 

 
4. ábra: A sertésállomány vállalkozási formán belüli megoszlása (ezer darab/év) 

Forrás: KSH (2010) 

A strukturális átalakulással párhuzamosan az állomány 

koncentrációjában is jelentıs változások történtek. Napjainkban a 

sertésállomány majdnem 70%-a azon gazdaságokhoz tartozik, amelyek 

2000-nél több sertést tartanak, 30% pedig azokhoz, amelyek 100-nál 

kevesebbet. Az elızıekben említett arányok mértéke Popp és mtsai (2009) 

alapján, a 2007-es évben még 50% és 40% volt.  
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2.2. A VÁGÓSERTÉS-ELİÁLLÍTÁS-, SERTÉSHÚS TERMELÉS 

GAZDASÁGI KÉRDÉSEI 

A sertéságazatban kialakuló problémákat különbözı termékpálya 

szinteken szükséges vizsgálni, mint ahogy azt Popp és mtsai (2009), és 

Troján (2010) is tették, annak érdekében, hogy feltárásra kerüljenek a 

sertéstartás hazai válságát okozó meghatározó tényezık. A vizsgálatok 

során érdemes a modern közgazdasági gyakorlathoz igazodva – amely nem 

a termelésbıl, hanem a fogyasztói, azaz a keresleti oldalból indul ki – 

értékelni az elmúlt évek tendenciáit. A sertéshús keresletének 

növekedésében az EU-15 tagországain belül, többnyire a fogyasztói 

szokások változása (egészségtudatos táplálkozás), míg az EU-12 

országaiban, többek között hazánkban is a háztartások jövedelme jelentheti 

a fı korlátot. A húsfogyasztás és a GDP alakulásának összefüggéseire 

(pozitív korrelációjára) utalnak többek között Gilbert (2007), Roppa (2007) 

és Horn (2008) vizsgálati eredményei is. A sertéshússal kapcsolatos 

marketing tevékenység jelentısége sem elhanyagolható, hiszen Szakály és 

mtsai (2008) felmérései alapján, a fogyasztók unalmas, erısen férfias és 

divatjamúlt termékként tekintenek a sertéshúsra ellentétben a kedvezı 

megítéléső baromfihússal. További piackorlátozó tényezıkkel kell számolni 

a sertéshús fogyasztásával kapcsolatban, minthogy számos kultúrában, 

vallásban (pl. zsidó, mohamedán, buddhista) tiltott ételként szerepel, illetve 

nem szabad megfeledkezni az idıszakos járványok okozta kereslet 

visszaesésrıl sem. 

Az elıbbiekben említett fogyasztói tendenciák mellett mindenképpen 

célszerő részletesebben is megvizsgálni az Európai Unió piaci rendtartását 
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és szabályozását, továbbá környezetvédelmi és állatjóléti elıírásait, mivel 

ezeknek a tényezıknek is feltehetıen meghatározó szerepük volt és van a 

szerkezeti átalakulásban. 

2.2.1. A közös piaci rendtartás, támogatás és szabályozás az Európai 

Unióban 

Az Európai Unió közös piaci rendtartásában alkalmazott fıbb eszközei 

többek között a külsı piaci védelem, az intézményi árak, az intervenció és a 

közvetlen támogatások. Ezek mellett fontos még kiemelni az export-, az 

önszabályozás- és feldolgozás ösztönzését. A Közös Agrárpolitikában 

számottevı változás várható a 2007-2013 közötti ciklus lezárását követıen. 

Ennek oka, hogy egyes tagországok, mint például az Egyesült Királyság 

álláspontja szerint nem fenntartható, hogy az EU népességének mindössze 

5%-át foglalkoztató és a GDP 3%-át elıállító mezıgazdaságra költsék az 

EU költségvetésének 40%-át (Horváth, 2007). Ezért az EU költségvetésébıl 

a mezıgazdaságba irányuló szubvenciók részleges változása, illetve 

átcsoportosítása várható az elkövetkezendı években. A jelenleg még 

érvényben lévı szabályozások alapján az Európai Unió Közös 

Agrárpolitikája, a sertéshúst az úgynevezett „könnyő piacszabályozású” 

termékpályák közé sorolja (Nagy, 2006). A kifejezés arra utal, hogy az 

ágazatban nincsenek olyan erıteljes piaci beavatkozások (termelési 

támogatások, termelési kvóták, prémiumfizetések, összetett árrendszer, 

rendszeres intervenciós felvásárlások), mint ami a tej, a marhahús vagy a 

gabonafélék szabályozását jellemzik. A piacszabályozás figyelembe veszi, 

hogy a sertéshúsból az unió önellátó, ennek mértéke Nyárs (2007) szerint 

megközelítıleg 107%, ezért rendkívül nagy szerepe van az exportnak a 

többlettermelés kihelyezésében. A sertéshúst „gabona alapú” termékként 
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tartja számon az Unió, mivel a termelés legfıbb költségtényezıje a 

takarmány. Ezek mellett a sertéságazat ciklikusságát mérsékelni igyekszik, a 

belsı piacon elfogadható mértékő stabilitásra törekszik. 

Hajdu és Figeczky (2002) alapján a piacszabályozásának három módja:  

- az árszabályozás, - ami magában foglalja a piaci zavarok esetén 

alkalmazható intézkedéseket: a magántárolást és intervenciós felvásárlást.1  

- a harmadik országokkal (azaz nem EU- tagállamokkal) folytatott 

kereskedelem szabályozása (alapvetıen exporttámogatások, illetve 

védıvámok)  

- a hasított testek közösségi kereskedelmi osztályokba sorolása, amely 

elsısorban azok „SEUROP”2 - rendszer szerinti minısítésén alapszik.  

Az árszabályozás tekintetében a sertéshús ágazatban két központilag 

megállapított, úgynevezett intézményi ár létezik: az alapár, valamint az 

intervenciós ár. Az alapárat, amelyet gazdasági évre határozzák meg, és 

mivel a sertéshústermelés legfontosabb költségtényezıje az 

abraktakarmány, az ágazat gazdasági éve megegyezik a gabonaszektoréval. 

Az alapárnak kettıs szerepe van, egyrészt jelzi azt az árszintet, mely úgy 

biztosít méltányos jövedelmet a termelıknek, hogy nem vezet sem 

áruhiányhoz, sem túltermeléshez, ez által megteremti a kiegyensúlyozott 

piaci helyzetet a Közösségen belül, másrészt az alapár és a mindenkori piaci 

árak összehasonlítása határozza meg az esetleges piaci beavatkozásokat, 

továbbá ez az ár szolgál támpontul az intervenciós felvásárlásoknál 

alkalmazott árfolyam kalkulációjához is. Az alapár az „E” minıségi 

                                                 
1 Az EU intervenciós felvásárlást 1971-ben alkalmazott elıször állategészségügyi problémák miatt. 

Magántárolásra 1995-ben és 2002-ben Japán importkorlátozásai, 1995-ben, 2003-ban és 2011-ben pedig a piaci 
túlkínálat miatt került sor az EU-ban. 

2 Színhústartalom a zsigerelt sertéstest százalékában, minıségi osztályonként: S - 59 százalék felett; E – 55-59 
százalék; U – 50-54 százalék; R – 45-49 százalék; O – 40-44 százalék; P – 40 százalék alatt 
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osztályra vonatkozik, ebbe a kategóriába tartozik, az Unión belül levágott 

sertések mintegy háromnegyede. Az intervenciós ár az ár, amelyet a 

sertéshús központi intervenciós felvásárlása esetén a tagállamok illetékes 

szervei (az „interevenciós hivatalok”) fizetnek a termelıknek. Mértékét az 

Európai Bizottság határozza meg, elsısorban a piaci zavar súlyosságától 

függıen. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet alacsonyabb, 

mint az alapár 78%-a, illetve nem haladhatja meg annak 92%-át. Az 

intervenciós ár is – hasonlóan az alapárhoz – standard minıségő („E” 

kereskedelmi osztályba tartozó) hasított testekre- és féltestekre vonatkozik. 

Az Európai Közösségben a „harmadik országokkal folytatott 

kereskedelem” kifejezésén a külsı, azaz nem EU-tagállamokkal folytatott 

áruforgalmat értik. Az Unió sertéspiacának egyensúlya nagyban függ attól, 

hogy a belsı fogyasztást, meghaladó mennyiséget sikerül-e exportálni. A 

sikeres külkereskedelmi tevékenység érdekében az Unió számos 

sertéshústerméket támogatás segítségével értékesít világpiacon, míg a belsı 

áraknál olcsóbban érkezı importot védıvámokkal korlátozza. 

A sertéságazat piacszabályozásának további fontos elemei között 

szerepel még a hasított sertések közösségi kereskedelemi osztályokba 

történı sorolása, illetve az állománynagysággal és a termeléssel kapcsolatos 

felmérések és elırejelzések. Az Európai Unióban 1989. január 1. óta 

kötelezı a hasított testek egységes, objektív szempontokon alapuló vágás 

utáni minısítése. Az EU-ban – mint ahogy az már korábban említetésre 

került – öt kereskedelmi osztályt határoztak meg (E-U-R-O-P), míg a 

hatodik minıségi kategória (S) alkalmazására lehetıség van, de nem 

kötelezı (Hajdu és Figeczky, 2002). E rendszer mőködésének fontosságát 

alátámasztja többek között Tóbiás (1991) is, hiszen a vágóállatok értékét a 
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feldolgozásuk során kinyerhetı színhús mennyisége és minısége határozza 

meg. 

2.2.2. Az EU környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai 

követelményeinek való megfelelés elısegítése 

Az Európai Unió meglehetısen szigorú szabályozási rendszert alkalmaz 

többek között az állati termék elıállítása során (állatjóléti elıírások, nitrát 

direktívák) is, melynek célja a mezıgazdasági tevékenység környezetre 

gyakorolt hatásának csökkentése (környezettudatos gazdálkodás). A 

szabályozások alkalmazása, adott országtól függıen (vannak, ahol már 

számosat bevezettek, és vannak, ahol még csak részlegesen alkalmazzák) 

különbözı többletköltségekkel járhatnak az egyes országok gazdálkodói 

számára. Ezt alátámasztják Kees és mtsai (2008) is, akik alapján az EU 

sertéstartó gazdáinak versenyképességét mérsékelhetik az ezekbıl a 

szabályozásokból adódó többletköltségek. Pazsicki (2006) alapján az utóbbi 

években bevezetésre került és az állattartókat érintı fıbb jogszabályok a 

27/2006 (II.7.), illetve a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet, továbbá a 

4/2004 (I.13.) és 139/2004-es FVM rendeletek. Ezek a jogszabályok többek 

között a „nitrát-érzékeny területeken” lévı településeken, a „helyes 

gazdasági gyakorlat szabályai a vizek nitrát-szennyezésének megelızése, 

csökkentése érdekében” összefoglalt elıírások alkalmazását kötelezıvé 

teszik, míg az ezen kívüli területeken pedig ajánlják. Lényeges – és a 

rendelet szerint már hatályba lépett – elıírás, hogy a mezıgazdasági 

területre éves szinten a szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége 

nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, amely komoly problémát okozhat a 

trágyaelhelyezés szempontjából a csekély mezıgazdasági területtel 

rendelkezı hazai sertéstartó gazdák számára. Az elıírások minden egyes EU 
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tagállamra vonatkoznak, így, a területegységre vetítve jelentıs 

sertésállománnyal rendelkezı országok, mint például Dánia és Hollandia az 

állatok kihelyezésével, illetve külföldi országokban létesített zöldmezıs 

beruházásokkal próbálja – erısíteni pozícióját a sertés szektorban – 

közvetetten kihelyezni a felhalmozott szerves trágyát (URL7; URL8). Az 

elıírás 50 számosállat fölötti állattartó telepek hígtrágya tárolóira 2006. 

január 1-jétıl, az istállótrágya tárolóira 2010. január 1-jétıl teszi kötelezıvé 

az alkalmazást, míg az 50 számosállat alattiak esetében további négy év 

türelmi idıt engedélyez. Pazsicki (2006) alapján, a hígtrágya, trágyalé, 

csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében 

tárolható. A tároló-helynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

befogadására elegendı méretőnek kell lennie, hogy biztosított legyen a 

tilalmi idıszakban biztonságos tárolásuk. Az istállótrágyát szigetelt alapú, 

csurgalékvíz összegyőjtésére szolgáló győjtıcsatornákkal és aknával ellátott 

trágyatelepen kell tárolni. A tárolókapacitásnak elegendınek kell lennie 

legalább 8 havi istállótrágya tárolására. Az intézkedések bıvítését jelenti, 

hogy lehetıséget adnak a szigorúbb állatjóléti elıírások alkalmazását vállaló 

gazdálkodók támogatására. Az állatjólét javításának támogatása 5 éves 

kötelezettségvállalást jelent az általános gyakorlatnál szigorúbb állatjóléti 

elıírások megvalósításához. A támogatás a kötelezettségvállalás során 

felmerülı pótlólagos költségeket és kiesı jövedelmet hivatott kompenzálni 

(Popp, 2004). Az intézkedés részben az állattartó telepeken belüli, illetve a 

telepen kívüli trágyakezelés támogatásával hozzájárul a felhalmozódott 

folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák 

megoldásához. Másfelıl, az állattartási technológiák tökéletesítésének 

támogatásával elısegíti az állatjóléti és higiéniai feltételek teljesítését, az 
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EU ide vonatkozó elıírásainak érvényesíthetıségét. Kondor (2008) alapján, 

ha minden lehetséges állatjóléti elıírásnak megfelel a sertéstartó gazdaság – 

nagyobb férıhely biztosítás, természetszerő tartási rendszer, fény 

biztosítása, „verekedések és kimarások” megelızése, ivóvíz minıségő víz 

itatása, alom biztosítása, megfelelı mikroklíma – akkor állategységenként 

7160 forint (2148 forint/sertés) többlet árbevételt érhet el.  

Az Európai Unió szigorúnak mondható állatjóléti és úgymond 

„környezetvédelmi” szabályozásainál mindenképpen figyelembe kell venni 

az élesedı versenyt világviszonylatban. Ezek a beruházások ugyan az EU-n 

belüli gazdálkodók számára többletköltséget jelentenek, azonban 

hatékonyságukat és a környezettudatos gazdálkodást fokozhatják (1.1 

fejezet) ez által, elfogadhatóbbá téve az európai polgárok számára az EU 

költségvetésbıl mezıgazdaságba áramló jelentıs dotáció mértékét (2.1 

fejezet).  

2.2.3. A termeléstechnológiai mutatók alakulásának hatása a 

vágósertés elıállítás versenyképességére 

A hazai vágósertés-termelés hatékonysága messze elmarad a 

legfontosabb versenytársakétól (5. táblázat). A legsúlyosabb 

termeléstechnológiai problémákat (szinte már közismerten) az alábbiak 

jelentik: kedvezıtlen szaporulati-, súlygyarapodási-, fajlagos 

takarmányhasznosítási mutatók jellemzı volta, magas élımunka-ráfordítás, 

stb. 

 

Ahhoz, hogy a nagy állatlétszámmal rendelkezı gazdaságok versenyben 

tudjanak maradni, el kellene érniük a 790-800 gramm/nap (Dániában ez 

átlagosan: 849 gramm/nap) súlygyarapodási-, illetve legalább a 2,8-2,85 
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kilogramm/kilogramm fajlagos takarmányhasznosítási szintet 

(Hollandiában, száraz etetés esetén ez: 2,65 kilogramm/kilogramm) a 

hizlalásban. Nyárs és Vizvári (2005) szerint a fajlagos takarmány-

felhasználás országonkénti összehasonlítása komplex feladat, hiszen mind a 

tápok takarmány-összetétele, mind a vágáskori súly tekintetében jelentısek 

az eltérések. A megfelelı takarmányozás mellett Joergensen (1991) és Bíró 

(2003) szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a termelés 

hatékonyságát, az állat-egészségügyi biztonság és a megelızés (prevenció) 

hatékonysága is jelentısen befolyásolják, amelyek a hazai termelıi 

körülmények között nem minden esetben biztosítottak. A naturális mutatók 

alakulásában tapasztalható versenyhátrány elsısorban technológiai 

veszteségekre vezethetı vissza. Emellett azonban számos hiányosság 

fellelhetı a hazai sertéstartásban. Ide tartozik például a megfelelı 

szakismeret, és a gazdák döntéseit megalapozó sokat emlegetett 

szaktanácsadói rendszer hiánya. 

5. táblázat: A vágósertés-elıállítás naturális hatékonyságának összehasonlítása 

Megnevezés Hazai 
átlag 

Hazai 
Piacvezetı 

Dánia Hollandia Spanyolország 

Éves vágó-sertés kibocsátás 
(db/koca) 

16,8 22,7 24,3 23,2 21,9 

Elhullás malacnevelésben (%) 5 3,3 5 - - 

Elhullás hizlalásban (%) 7 4,75 4 3 7 

Takarmány-felhasználás   
a hizlalás alatt (kg/kg) 

3,7 3,3 2,8 2,65 2,71 

Napi testsúlygyarapodás (g) 659 710 849 774 638 

Vágáskori élısúly (kg) 109,4 - 102 113 103,2 

Forrás: Rasmussen (2006) és Popp és mtsai (2009) alapján 

A szakmai vezetés és/vagy ismeretek hiánya gyakran járnak együtt a 

gyenge minıségő tenyészállat beállításával, a nem megfelelı tartási 
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körülménnyel és az egyes korcsoportoknak biztosított takarmányozással, 

valamint eredménytelen állategészségügyi prevencióval, kezeléssel. Tovább 

nehezítette a hazai gazdaságok helyzetét nyugati versenytársaikkal szemben 

(akiknél már megvalósultak a hasonló beruházások) az EU szigorú 

elıírásainak való megfelelés követelménye (nem termelı beruházások 

kivitelezése éppen a 2008-2009-es gazdasági válság idıszakában). 

Visszatérve a naturális termeléstechnológiai mutatók alakulásához, mint 

ahogy arra az 5. táblázat adatai is rámutatnak, már eleve az egy átlagos 

kocára jutó éves vágósertés kibocsátás vonatkozásában jelentıs hátrány 

mutatkozik (a hazai üzemi átlag 25-35%-kal alacsonyabb, mint a 

versenytársaknál). Hasonló a helyzet a fajlagos takarmány-felhasználást 

illetıen is, hiszen míg a hazai átlag mintegy 3,7 kg/kg – a holland-, a dán- és 

a spanyol gazdák esetében ez csupán 2,65 kg/kg valamint 2,8 kg/kg – az 

elmaradás, a hátrány mértéke tehát itt is megközelíti a 30%-ot. Ez, a több 

éven keresztül elhúzódó magas gabonaárak mellett nyilvánvalóan jelentıs 

versenyhátrányt okoz a hazai termelıknek. A hízósertések napi testtömeg-

gyarapodása ugyan valamivel kedvezıbben alakul a hazai termelıknél, mint 

például a spanyolországiaknál, a piacvezetı holland és dán gazdaságokhoz 

képest viszont az elıbbiekhez hasonló mértékő a lemaradás. 

A technikai hatékonyság tekintetében megmutatkozó 20-30%-os, tehát 

számottevı mértékő lemaradás komoly veszteséget, és érezhetı 

versenyhátrányt okoz a hazai termelıknek.  

A termelés paraméterei mellett azonban figyelmet kell fordítani az egyéb 

versenyképességi tényezıkre is. 
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2.2.4. A sertéságazat sajátosságai és fejlesztési lehetıségei az 

integrációk szerepének növelésével  

A termelés hatékonysági kérdései mellett, a feldolgozás-, a kereskedelmi- 

és a fogyasztói igények vizsgálata, természetesen ugyancsak szerves részét 

kell, hogy képezze a felmérésnek. A horizontális és vertikális integrációk 

kialakulásával és meghatározó szerepével számos tanulmány foglalkozott, 

többek között Kalmár (1994), Csete és mtsai (1996), Fekete és Vörös 

(1996), Markovszky (2004), Troján (2010) is. A KSH (2010) adatai alapján, 

a 60 kg/fı éves összes (halfélék nélkül) húsfogyasztásnak felét adó, és 

átlagosan mintegy 28 kg-ot jelentı sertés fogyasztási szintje már évek óta 

stagnáló.

 
5. ábra: A vágósertés felvásárlási átlagárak alakulása 2001-2009 között (Ft/kg) 

Forrás: AKII (2010) 

Az elkövetkezı években, a sertés- illetve más húsfélék (belsı-) 

fogyasztásának alakulása jelentıs hatást gyakorolhat a hazai állattenyésztési 
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ágazatok helyzetére, hiszen a magas szállítási költségek és egyéb nem vám 

jellegő tényezık (szubvenciók, adminisztratív nehézségek, minıségi és 

állategészségügyi elıírások, stb.) miatt az export lehetıségek bıvülése 

bizonyos fokig korlátozott (Török és Deli, 2004; Márkus és Tell, 2007).  

Minthogy hazánkban a legtöbb sertéstartó gazdaság technológiailag 

elmaradott és pénzügyileg instabil volt az elmúlt idıszakban, a megdrágult – 

vagyis (a versenytársakhoz képest) magas költségszinten történı – 

termeléssel párhuzamosan a beruházások is elmaradtak. (Az ebbıl eredı 

versenyhátrányok kérdéskörére ugyancsak kitér majd a következı 2.3. 

fejezet is.) 

A termelés kimondottan kedvezıtlen technikai hatékonysága, illetve a 

sokszor rendkívül alacsony felvásárlási árak együttesen vezettek ahhoz, 

hogy egyre kevésbé volt kifizetıdı a sertéstartás. Az 5. ábra, az 

Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKII) és Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) által győjtött és közzétett adatok alapján, a vágósertés átlagos éves 

hazai felvásárlási árainak változását mutatja. Míg 2001-ben átlagosan 334 

forint volt 1 kg (hasított súly), addig 2003-ban már csak 229 forint, tehát 

32%-kal kevesebb, mint két évvel korábban. A sertésállomány 2003-ban 

még közel 5,1 millió volt, 2004-re viszont – további 20%-os csökkenést 

követıen – 4,1 millióra esett vissza. Egy jelentıs, de kisebb mértékő 

állomány visszaesés volt megfigyelhetı a 2007-es évben, majd az egész 

éven át elhúzódó rendkívül alacsony felvásárlási árak hatása érezhetı volt 

2008-ban is, amikor az állomány közel 15%-os csökkenését mérték. A 

2008-as és 2009-es években a felvásárlási árak 15-20%-kal magasabbak 

voltak, mint az ezt megelızı 5 év (2003-2007) átlagában. Valószínőleg 
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részben ennek volt köszönhetı, hogy az állomány csökkenése csak kisebb 

mértékő – mintegy 5%-os volt. 

A vágósertés elıállító gazdaságok mellett a feldolgozóipar is – mint a 

kiskereskedelmi áruházláncok beszállítója – jelentıs változásokon ment 

keresztül az elmúlt 10 évben. Az élesedı gazdasági verseny – Kovács 

(1999) szerint – korábban nem érvényesülı hatások kivédését követeli meg 

a beszállítóktól, ami csakis jól szervezett, vertikális és horizontális 

integráció alkalmazásával oldható meg. A horizontális integrációt fontosnak 

tartja Nyárs és Vizvári (2005) is, akinek véleménye szerint termelıi szinten 

ugyan nem javítja a gazdák versenyképességét, és hatékonyságát, de a 

növekvı érdekérvényesítı képesség hatására kedvezıbb jövedelem-

pozícióba kerülhetnek a gazdálkodók. A vertikális integráció/koordináció 

jelei egyre inkább megfigyelhetıek hazánkban is, lásd. Bonafarm 

cégcsoport megalakulása, amely egyesíti a Pick Szeged Zrt. a Ringa 

Üzletlánc Kft., a Délhús Zrt., illetve a Herz Szalámigyár Zrt. vállalatait és a 

feldolgozó egységek mellett takarmánygyártó (Bonafarm-Bábolna 

Takarmány Kft.) és alapanyag-termelı egységekkel (Fiorács Kft., Bóly 

Mezıgazdasági Zrt.) is rendelkezik. Az elıbb említett cégcsoport 

meghatározó riválisa a szlovák Penta Holding Befektetı Társaság, amely 

birtokolja többek között a Debreceni Hús Zrt.-t, Szole Meat Kft.-t, Csabahús 

Kft.-t és Kaiser Food Kft.-t is hazánkban. A Bonafarm cégcsoport az 

alapanyagának biztosítására napi szinten több mint 100 ezer sertést nevel az 

integrációba tartozó Fiorács Kft. közvetítésével (URL3).  

Az integráció meghatározó szerepét a feldolgozók számára, mi sem 

bizonyítja jobban, mint az, hogy a hosszú távú, biztos szerzıdések 

hiányában elbizonytalanodnak a meglévı-, továbbá az új piacok 
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megszerzésének lehetıségét illetıen is. A feldolgozóipari integráció 

ugyancsak számottevıen változott az elmúlt 5 évben és várhatóan a 

koncentrálódás folyamata folytatódni fog. A hazai feldolgozó cégek, 

cégcsoportok versenyképességének fokozásához mindenképpen szükség 

lesz a vágókapacitások jobb kihasználására – amelynek mértéke 

megközelítıleg csupán 50-60% körül alakul (minthogy az éves 

vágókapacitás 7,5-8 millió darab) – az állandó költségek alacsonyabb 

szinten tartása érdekében (Birkás, 2003; Józsa, 2006). Ehhez mindenképpen 

szükségeltetik egy stabil nyersanyag bázis, amelyre megbízható és 

kiszámítható termeltetési szerzıdésekre lesz szükség. Popp és mtsai (2009) 

alapján növelni kell a feldolgozási fázisok összhangját is, ugyanis a 

sertésvágó- és daraboló, illetve feldolgozó (szalámigyártás, szárazkolbász és 

töltelékáru gyártás) vonalak kapacitása nincs összhangban az országos 

sertésállománnyal, ami szintén versenyképesség csökkentı hatást fejt ki.  

A feldolgozók számára az Euro-Öko Farm (2010) szaktanácsadó cég 

hírforrásai alapján az eddigi piacok mellett újak is látótérbe kerültek, 

ugyanis Oroszország és Kína kereslete visszaesett az amerikai GMO-s 

kukoricán hizlalt sertések iránt (URL4). A hazai élısertés exportból 

számottevı a részesedése Romániának ugyanis a határ menti román gazdák 

felvásárolják a hazai sertést majd néhány hónapig tartva, honosítva felveszik 

az állatjóléti támogatást (URL5). A romániai sertéspiacon keletkezett hiány 

betöltésére, illetve további európai piacok megszerzése érdekében megjelent 

befektetıként a Smithfield3 (az egyik legnagyobb amerikai) sertéstartó 

cégcsoport. A cégcsoport az elmúlt években, Romániában történt 
                                                 
3 A legnagyobb tıkehús feldolgozó, kereskedı és tenyésztı vállalat az USA-ban évi 12 milliárd dolláros 

árbevételével. Megközelítıleg évi 18 millió sertés elıállításának integrációját végzi a cég. 2010-ben 40-50 ezer 
sertéssel csökkenti a termelést az USA-ban a magas kukorica árakra hivatkozva, amelyet a bioetanol magas 
támogatottsági politikája idézett elı.  
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beruházásainak (több mint 50 ezer koca, 850 ezer hízó) (URL6) várhatóan 

jelentıs szerepe lesz a keleti szomszédunkba irányuló exportunkra. A 

húsipar és közvetve az alapanyag-termelı állattenyésztı ágazatok kapcsán 

egyre többször kerül szóba a feketegazdaság jelentısége. A problémák 

fontosságát senki nem tagadja, hiszen a magyar sertésnek a becslések szerint 

több mint 20%-a az adózást megkerülve, illegális csatornákon jut el a 

fogyasztóhoz. Czauner (2006) alapján az államnak ez évente mintegy 8 

milliárd forint adó-, az ágazat legális szeplıinek pedig mintegy 30 milliárd 

forintnyi árbevétel-kiesést jelent. Ennek legfıbb oka – Troján (2010) alapján 

– hogy a tıkehús és húskészítmények áfakulcsa Dánia után (25%) 

hazánkban a legmagasabb (20%), míg a „versenytársak” közül, 

Szlovákiában és Görögországban 19%, Olaszország és Ausztria esetében 

10%, Lengyelországban és Németországban 7%, illetve Hollandia, Belgium, 

Franciaország és Csehország esetében pedig mindössze 5-6% között van az 

általános forgalmi adó mértéke. Róna (2009) szerint a nem megfelelı 

monetáris politika (az erıs forint politikája) jelentısen hozzájárult ahhoz, 

hogy az országnak nem sikerült elérni export célkitőzéseit. A 2003-ban a 

Magyar Nemzeti Bank bevezette az intervenciós sávot, és akkor a sáv 

közepét 283 forint/euróban állapította meg, majd hamarosan a forint 

erısödését elısegítı gazdaságpolitika bontakozott ki. Róna (2009) szerint, a 

hazai közgazdászok által megállapított elızıekben említett 283 forint/euró – 

az úgynevezett equilibrium érték – árfolyam, amelyen a gazdaság 

kapacitásait maximálisan képes kihasználni anélkül, hogy inflációt 

gerjesztene.  

A hazai üzemek alacsony hatékonyságú termelése nem tette lehetıvé a 

kiélezett versenyhelyzetben és a nehéz gazdasági körülmények (integráció 
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hiánya, magas gabonaárak, alacsony sertésfelvásárlási árak) között a további 

termelés fenntartását. Ennek következtében a feldolgozóipar is nehéz 

helyzetbe került, hiszen nem állt/áll rendelkezésre megfelelı mennyiségő 

alapanyag, amelyet a 2008-2009 közötti években a forint jelentıs 

gyengülése miatt csak magas áron tudtak külföldrıl beszerezni. Ezzel 

párhuzamosan azonban megfigyelhetı volt a nagyobb vállalati integrációk 

kibontakozása az elmúlt években, illetve a hazai mezıgazdaságban további 

koncentrációnövekedés is várható mind a termelésben mind pedig a 

feldolgozóiparban. 

2.3. A TAKARMÁNY- ÉS FEHÉRJEGAZDÁLKODÁS 

JELENTİSÉGE A SERTÉSÁGAZATBAN  

A hazai viszonyok összességében megfelelıek a legtöbb 

abraktakarmány-féleség termesztésére, a kivételek közé tartozik azonban pl. 

a magas fehérjetartalmú szója. Kajdi és mtsai (2010) szerint hazánk összes 

vetésterületébıl mindösszesen 300 ezer hektár lehet alkalmas a szója 

termesztésére, amely fontos összetevıje a sertés takarmánykeverékeknek. A 

takarmányozás a sertéstartás gazdaságosságát, illetve eredményességét 

(közvetetten és közvetlenül egyaránt) alapvetıen befolyásolja. A 

takarmánykeverék összetétele és táplálóanyag-tartalma hatással van például 

az alomszámra, a választott malacok átlagos élısúlyára, a hízósertések napi 

súlygyarapodására (Schöne és mtsai, 2002), a vágott áru minıségre 

(Doppenberg és Piet, 2007), valamint a hús és zsír arányra (Zsédely, 2008).  
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2.3.1. Takarmány és fehérjegazdálkodás aktuális kérdései, jelenlegi 

helyzete Magyarországon 

Kralovánszky (1998; 1999; 2006) szerint, a hazai takarmányfehérje-

mérleg negatív és kiegyensúlyozatlan, amelynek következtében az egyes 

állatfajok elvileg csak elégtelen tápanyag-ellátásban részesülhetnek. Ezzel 

összhangban Szalka (2002) ugyancsak megállapította, hogy az extrahált 

szójadara teljesen átvette az irányító szerepet a fehérjepiacon, miközben az 

egyéb fehérjeforrások háttérbe szorultak. A KSH (2010) adatai alapján a 

2004-es évet követıen már más fehérjeforrások is elıtérbe kerültek a repce 

és napraforgó vetésterületeinek fokozatos növekedésével. A szója árának 

emelkedése és a hazai termesztésbe vételének „sikertelensége” a 

fehérjeellátás elégtelenségét okozza hazánkban. A KSH (2010) adatai 

alapján a 2009-es évben a vetésterület 64%-án gabonaféléket (kukorica, 

búza, árpa, rozs, tritikálé, zab) termeltek. A 6. táblázat alapján 

megállapítható, hogy a kukorica és búza együttes vetésterülete meghaladta 

az összes szántóterület (4501,6 ezer hektár) 50%-át. A búza kimagasló 

vetésterületének oka – legalábbis részben – valószínőleg a jelentıs külföldi 

igény a jó minıségő hazai búza iránt. Karácsony és Márkus (2007) szerint 

ugyanis a legtöbb esetben a hazai búzát javítóként használják fel a nyugat-

európai felvásárlók. Az ipari növények tekintetében a napraforgó, repce 

vetésterülete meghatározó (az összes termesztett ipari növény 

vetésterületének 95%-a), a többié (burgonya, szójabab, cukorrépa, dohány) 

viszont minimális (KSH, 2010). 
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6. táblázat: A hazai vetésterület megoszlása 2009-ben 

Ezer hektár % 
Vetésterület összesen 4501,6 100% 
Búza   1146 25% 

Kukorica   1177 26% 

Árpa   321 7% 

Rozs   40 1% 

Tritikálé 125 3% 

Zab 52 1% 

Gabonafélék 2861 64% 

Burgonya 22 0% 

Szójabab   31,5 1% 

Napraforgómag   535 12% 

Repcemag   261 6% 

Dohány   5,9 0% 

Cukorrépa   14 0% 

Ipari növények 869,4 19% 

Bab   0,5 0% 

Borsó   19 0% 

Szárazhüvelyesek 19,5 0% 

Silókukorica és csalamádé   87 2% 

Tavaszitakarmány-keverék   1,2 0% 

İszitakarmány-keverék   1,6 0% 

Lucernaszéna   126 3% 

Vöröshere-széna 4,1 0% 

Takarmánynövények 219,9 5% 

Gyepterület 643 14% 

Forrás: KSH (2010) 

A gyepterületek és a takarmánynövény területi részesedése 14%, illetve 

5% voltak a 2009-es évben. Hazánkban a gabonaféléken belül a vetésterület 

nagysága szerinti sorrend a 2009-es évben – a KSH (2010) alapján – 

minimális különbséggel ugyan, de a kukorica javára billent (több mint 1177 

ezer hektárral), ezt követte a búza, és az árpa. A rozs jelentısége az utóbbi 

idıben csökkenı tendenciát mutatott, a 90-es évek eleje óta a rozstermı 

területek mintegy 50%-kal csökkentek, a zab esetében nem volt jelentıs 



10.13147/NYME.2012.029

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 43 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

változás, a vetésterület – mint ahogy azt a 7. táblázat adatai is jól mutatják – 

50 ezer hektár körül alakult.  

7. táblázat: Magyarország összes szántóföldi nyersfehérje termelése 2009-ben 

Takarmánynövények 
Vetésterület   

(ha) 
Átlagtermés  

(t/ha) 
Összes    
termés     
(1000t) 

Összes    
nyersfehérje     

(1000t) 
Búza 1 146 456 3,85 4414 494 
Kukorica 1 177 321 6,39 7523 564 

Árpa 333 121 3,32 1106 105 

Rozs 40 000 1,81 72 7 

Zab 52 230 2,13 111 10 

Triticale 125 365 2,88 361 37 

Gabonafélék összesen 2 874 493  13588 1218 

Szójabab 31 508 2,27 72 25 

Bab 539 1,72 1 0,3 

Borsó 19 050 1,71 33 7 

Hüvelyesek 51 097  105 33 

Napraforgó 535 090 2,35 1257 215 

Repcemag 260 608 2,2 573 118 

Olajnövények 795 698  1 831 333 

Lucernaszéna 125 685 4,87 612 29 

Vöröshereszéna 4 140 3,49 14 1 

Pillangósok 129 825  627 30 

Silókukorica 87 061 25,29 2202 59 

Tavaszi takarmánykeverék 1 177 5,99 7 0 

İszi takarmánykeverék 1 629 10,71 17 0 

Egyéb szálastakarmányok 89 867  2 226 60 

Gyepnövények 643 692 2 1287 33 

Összesen 4 584 672  19 664 1673 

Forrás: Saját kalkuláció a KSH (2010) adatai alapján 

A hüvelyes növények közé tartozó szójabab, bab és borsó vetésterülete 

összesen alig haladja meg az 51 ezer hektárt, amelynek 40%-át teszi ki a 

szójatermesztés. A KSH (2010) adatai alapján a jelenlegi szójatermı terület, 

amelynek mértéke alig több mint 30 ezer hektár, a nyolcvanas évek végén 

elérte a 66 ezer hektárt is. Az olajnövények vetésterületében robbanásszerő 
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növekedés következett be, hiszen a 90-es évek elejéhez képest a repce több 

mint 70%-os, a napraforgó termıterülete pedig mintegy 30%-os növekedést 

mutatott. A pillangósokon belül a lucernaszéna (125 ezer hektár) az egyéb 

szálastakarmányok között pedig a silókukorica (87 ezer hektár) rendelkezik 

jelentısebb vetésterülettel. A hazai összes nyersfehérje termelés a Magyar 

Takarmánykódex (2004) táplálóanyag-tartalmi – továbbá a KSH (2010) 

vetésterület és átlaghozam adatainak figyelembevételével 1673 ezer tonnára 

becsülhetı a 2009-es évben. Ennek 72%-át a gabonafélék, 20%-át az olajos 

növények, a fennmaradó 8%-ot pedig az egyéb szántóföldön termesztett 

növények adták. A számítások alapján sertéstakarmányozásban fontos 

fehérjeforrásként alkalmazott szójabab „mellékterméke” az extr. szójadara 

elıállításhoz mindösszesen 25 ezer tonna hazai termesztéső szója állt 

rendelkezésre (nyersfehérjében kifejezve) a 2009-es évben.  

2.3.2. A takarmányozás szerepe a vágósertés-termelésben, illetve 

annak költségszerkezetében   

A takarmányozás, mint a termelés legjelentısebb költségtényezıje, az 

elıállítandó termék minıségének és mennyiségének egyik alapvetı 

meghatározója (Gundel és mtsai, 1996; Stauder és Wagner, 2001). A 

sertéstartás esetében Nábrádi és mtsai (2008) szerint az összes költség akár 

60-70%-át is jelentheti, azonban az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKII) 

tesztüzemi adatai alapján ennek mértéke körülbelül átlagosan 50% körül 

alakult az elmúlt (2005-2009-es) években (lásd. 3. számú melléklet). Ebbıl 

következıen, az úgynevezett „hagyományos” takarmányok minél 

hatékonyabb felhasználása, azok esetleges szakszerő helyettesítése döntı 

jelentıségő lehet a jövedelmezıség, illetve versenyképesség szempontjából. 

A sertéstartás vonatkozásában alapvetı szükségletet jelentı 
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abraktakarmányok (kukorica, búza, árpa) árának kedvezıtlen alakulása 

(növekedése) a sertéstartók számára nagymértékben hozzájárult a hazai 

állomány csökkenéshez. Különösen a 2003-as és 2007-es években „nyílt 

rendkívül tágra az olló”, a relatíve magas takarmány, illetve az alacsony 

vágósertés felvásárlási árak együttes hatása következtében. A 6. ábra 

szemlélteti a hazai takarmányárak változását 2001-2009 között. Ennek 

alapján megállapítható, hogy a 2003-2004-es évek magas árait követıen 

2005 és 2006-os években az árak 30Ft/kg alatt maradtak a búza, kukorica és 

árpa esetében majd a 2007-es évtıl kiugróan magas áron lehetett hozzájutni 

ezekhez az abraktakarmányokhoz. Az extr. szójaár tendenciózus növekedése 

is megfigyelhetı (6. ábra) a 2006-os évtıl kezdve, jóllehet már az ezt 

megelızı években szintén viszonylag magas áron – a KSH (2010) adatok 

szerint átlagosan 60-70Ft/kg-ért – lehetett megvásárolni.  
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6. ábra: A fıbb sertés-takarmány alapanyagárak változása (Ft/kg) 

Forrás: KSH (2010) 
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Habár az extr. szója „csupán” 10-20%-os mennyiségi részarányt képvisel 

a keveréktakarmányokban, azok árának alakulására mégis jelentıs hatással 

van, hiszen egy fajlagosan drága importtermékrıl van szó. A hazai 

agroökológia potenciál csak korlátozott mértékben teszi lehetıvé a szója 

termesztését, bár Kajdi és mtsai (2010) alapján – mint az már a korábbiak 

során is megemlítésre került – a klimatikus feltételek 300 ezer hektár szója 

vetését is lehetıvé tennék. Mivel hazánkban évi 30-35 ezer hektáron 

termelnek szóját és az állattartás, illetve egyéb igények ennél sokkal 

magasabbak, ezért hazánk számottevı importra szorul az extr. szója 

tekintetében – ennek mértéke Babinszky (2002) alapján évi 650-700 ezer 

tonna, míg a KSH (2010) adatai szerint ennek mértéke 699 ezer tonna volt. 

Az extr. szója – a sertés takarmánykeverékben történı részbeni – 

helyettesítésére lehetıséget nyújthat az élelmiszeripar, illetve egy újszerő, 

napjainkban kialakuló bioüzemanyag elıállító iparág melléktermékeinek 

hasznosítása is. 

2.4. A MELLÉKTERMÉK-HASZNOSÍTÁS LEHETİSÉGEI A 

TAKARMÁNYOZÁSBAN 

Az élelmiszeripar rohamos fejlıdése kihat a takarmányozási célra 

felhasználható melléktermékekre is. Egyrészrıl maga a választék-, 

másrészrıl pedig az ipari technológia korszerősödésével az úgynevezett 

melléktermékekben visszamaradó értékes anyagok aránya változik. A 

vágósertés-termelés, illetve a takarmányozás szempontjából az lenne a 

kívánatos, hogy az ipar minél egyöntetőbb minıségben állítson elı 

takarmányozásra valóban megfelelıen alkalmas melléktermékeket, a 

felhasználó üzem pedig a tényleges összetételük szerint iktassa be azokat a 
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sertések napi takarmányadagjába (Fekete, 1995; Ergul és mtsai, 2003; 

Shurson és Alghamadi, 2008). Bokori és Kovács (2003) szerint, mivel az 

ipari melléktermékek összetétele, minısége állandóan változik, célszerő 

egy-egy nagyobb tétel táplálóanyag-tartalmát, minıségét minden egyes 

esetben meghatároztatni, étrendi hatásukról pedig próbaetetéssel 

tájékozódni. A takarmányozásban elıforduló élelmiszeripari 

melléktermékek többek között az alábbi: magtisztítási-, cukoripari-, 

sörgyári-, keményítıgyári-, állati-, növényolajipari- és szeszgyári eredetőek. 

Ezek közül a sertéstartásban leggyakrabban használatosak az állati-, a 

növényolajipari- és a szeszipari melléktermékek. Az állati eredető 

takarmányok egy részére (húsliszt, csontliszt, vérliszt, toll-liszt) vonatkozó 

szigorú szabályozások oka a BSE (Bovine spongiform encephalopathy) 

elterjedése volt. A BSE által okozott gazdasági kár jelentıségét mi sem 

mutatja jobban, minthogy napjainkban is számos kutatás foglalkozik a 

témával (Amanda és mtsai, 2009; Oliver és mtsai, 2009). Az elızıekben 

említett állati eredető melléktermékekkel kapcsolatos szigorú elıírásokat 

többek között – hatályon kívül helyezéséig – az 1774/2002/EK rendelet 

tartalmazta, jelenleg (2011 márciusától) az 1069/2009/EK rendelet van 

érvényben. A növényolajipari melléktermék felhasználása nem új kelető 

dolog, ezt mutatja többek között Spiegel és mtsai (1993) és Siljander és 

mtsai (1996) munkái is. A napraforgó- és repceolaj gyártása során keletkezı 

melléktermékek kiválóan beilleszthetık mind a kérıdzı, mind a 

monogasztrikus állatfajok takarmányozásába, továbbá jól bevált és keresett 

takarmány-alapanyag akárcsak a szeszgyárakban keletkezı szeszmoslék 

(DDGS). Ezt alátámasztja számos vizsgálat adata (Korniewicz és mtsai, 

1997; Gomes és mtsai, 1998; King és mtsai, 2001; Schöne és mtsai, 2002; 
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Weber és mtsai 2006; McEwen, 2006, 2008; Augspruger és mtsai, 2008; 

Drescher és mtsai, 2008).  

 

2.4.1. A bioüzemanyag–elıállítás és a feldolgozás során keletkezı 

melléktermékek hasznosítási lehetıségei 

A 2003/30/EC és 2009/28/EC direktívák arra kötelezték az uniós 

tagállamokat, hogy a bioüzemanyagok részaránya érje el a szárazföldi 

fuvarozás teljes üzemanyag felhasználásának 5,75%-át 2010-ig. Az Európa 

Tanács által 2007 márciusában hozott döntés 2020-ra - a biohajtóanyag piaci 

részesedés vonatkozásában - már 10%-ot ír elı. A COM (Commission of 

the European Communities) 2006 alapján, az USA éves biodízel elıállítása 

megközelítıleg 10%-a volt az Európai Unió tagországaiban elıállított 

mennyiségnek. Ezt alátámasztja Popp és Somogyi (2007) adata is, aki 

szerint az EU részesedése a globális biodízel-termelésbıl 90%. A FAO 

(2010) alapján az USA éves biodízel elıállításának mértéke már több mint 

25%-ot is elérheti a 2010-es évben. A biodízel elıállítással ellentétben, a 

bioetanol gyártásról elmondható, hogy a tengerentúlon jelentısége jóval 

nagyobb, (megközelítıleg 7-szerese) mint az EU-27 tagországaiban. Wolz 

és mtsainak (2009) felmérései alapján, a 2004-ben csatlakozott 10 

tagállamban, így Magyarországon is jelenleg még csak a bioüzemanyag-

piacra való bevezetése, reklámozása folyik és várhatóan a továbbiakban is a 

hangsúly elsısorban a biodízel elıállításra helyezıdik majd. Brazília, az 

USA és az EU elıírják a bioetanol és a biodízel felhasználásának növelését, 

egyelıre azonban a bioüzemanyag-fogyasztás növekedésében a Brazíliában 

és az USA-ban végbemenı beruházások játsszák a fı szerepet. A politikai 

nyomás által elérendı bioüzemanyag felhasználási célkitőzések fı indokai 
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között szerepel például az energiabiztonság, a környezeti tényezık, a 

technológiai fejlesztések, a jövedelmek diverzifikációja a farmerek és vidéki 

közösség számára, és ez által lényegében maga a vidékfejlesztés. A 

bioüzemanyagok reklámozásában nagy szerepet kap az üvegházhatású 

(GHG) gázok közlekedésben való csökkentésének lehetısége (Doornbosch 

és Steenblik, 2007; Fargione és mtsai, 2008; Searchinger és mtsai, 2008). 

Körbitz (2002) alapján megfelelı állami szabályozás és marketing 

tevékenység eredményeként a városi tömegközlekedés bioüzemanyagok 

felhasználására való ösztönzése egy kiegyensúlyozott felvevı piacot 

biztosítana a biohajtóanyagok számára. Brazíliában cukornádból, az USA-

ban és az EU-ban elsısorban gabonafélékbıl és cukorrépából állítják elı az 

etanolt (lásd 7. ábra). A biodízel-gyártásban a repce és a szója, valamint a 

pálmaolaj a leggyakoribb nyersanyag, ugyanakkor az egy hektárra vetített 

olaj kihozatal alapján Neményi és mtsai (2008) szerint az elsı négy helyen 

az alga, az olajpálma, valamint az olíva és a repce állnak.  

Komoly aggodalomra ad okot – Éder (2008) szerint – az, hogy a 

bioüzemanyagok szubvenciója miatt az élelmiszeripar és megújuló energiák 

iparágában egyenlıtlen (hátrányos) vetélkedés alakul ki az alapanyagért 

folyó versenyben elıbbi számára. Doppenberg és Piet (2007) úgy véli, hogy 

a verseny az élelmiszer-termelés, a takarmányozás és a bioüzemanyag-

elıállítás között óriási nyomást fejt ki a keresletek kielégítésére törekvı 

mezıgazdaságra. Az European Biodiesel Board 2010-es adatai alapján, 

2009-ben, az Európai Unióban 276 biodízel gyár mőködött. Míg a 2008-as 

évben még mindösszesen 8 millió tonna körüli biodízel kapacitással 

rendelkeztek az Európai Unió tagállamai, addig 2009-re a kapacitások 

volumene már elérte a 20 millió tonnát, azaz több mint 2,5 szeresére 
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emelkedett. Ezzel szemben a biodízel elıállítás mértéke 2009-ben alig 

haladta meg a 9 milliárd litert, amelynek oka valószínőleg a drága alapanyag 

és viszonylag alacsony nyersolaj árak voltak. Az EU-ban elıállított 

bioetanol mennyisége 2007-ben, (a 8. táblázat adatai alapján) 1,81 milliárd 

liter volt, ami a világ bioetanol-termelésének mintegy 4%-át tette ki, 

jelentısége a belsı felhasználásban azonban jóval nagyobb volt. A 

European Renewable Ethanol Association (2011) adatai szerint, 2009-ben 

az üzemanyag célú etanolgyártás már 3,7 milliárd liter körül alakult, és ezen 

felül még további mintegy 3,4 milliárd liter termelıkapacitás állt 

rendelkezésre az EU-27-en belül. A 7. ábra alapján megállapítható, hogy 

2008-ban az Európai Unió 27 tagországa által elıállított összes bioetanol 

felhasznált alapanyagi között a cukorrépa 28%-os, a kukorica és a búza 

27%-os részesedéssel bírnak. Az European Bioethanol Fuel Association 

(2010) véleménye alapján, a bioetanol részesedése üzemanyag célú 

hasznosításra egyelıre nem jelentıs. Az EU-ban megtermelt összes gabona 

csupán 2%-át használják bioüzemanyag elıállításra, és ennek kétharmada 

visszakerül DDGS-ként takarmányozási hasznosításra.  
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7. ábra: A bioetanol elıállítás alapanyagainak megoszlása az EU 27-ben, a 2008-as 

évben 

Forrás: European Bioethanol Fuel Association (2010) 

Az EU-ban a biodízelnek a bioetanolhoz képest magasabbak az elıállítási 

költségi. A FAO (2010) adatai is szemléltetik, hogy a biodízel és bioetanol 

árai is ennek megfelelıen alakulnak. A prognózisok alapján megállapítható, 

hogy az árkülönbség a két bioüzemanyag között – a szakemberek becslései 

alapján – várhatóan kis mértékben növekedni fog a biodízel „javára” (8. és 

9. ábrák). A bioetalnolhoz képest, a biodízel árának növekedési üteme tehát 

nagyobb lesz a prognózisok alapján. Az EU-ban a biodízel alapanyaga a 

repce, az USA-ban elsısorban a szójabab, a trópusi területeken pedig a 

pálmaolaj. A pálmaolajból készített biodízel a legolcsóbb, de magas 

dermedéspontja miatt csak bizonyos mértékben (általában 15%-ban, és 

legfeljebb 25%-ban) keverhetı a repcemagból elıállított biodízelhez az EU-

ban. Közismert, hogy a bioüzemanyagok, de elsısorban az elıállításukhoz 

szükséges nyersanyagok ára együtt mozog a kıolajéval (Popp és Somogyi, 

2007). Számos egyéb tényezı mellett, mindkét bioüzemanyag elıállításának 

a növekedési ütemét jelentısen befolyásolja az egységnyi alapanyagra jutó 

hozam (pl.: repcemag, kukorica) mennyisége és ára. Ezt támasztja alá 
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Demirbas (2007) is, aki szerint a biodízel elıállítás önköltsége 80-85%-át 

jelenti az alapanyag, a további 15-20%-ot pedig a munkaerı, a felhasznált 

metanol és katalizátoranyagok. A versenyképes bioetanol elıállítás a 

nyersolaj árának függvényében, Henniges és Zeddies (2004) alapján 

készített kalkulációk szerint Brazília esetében 35-40 amerikai dollár/barrel 

(cukornád-), amíg ugyanez az USA-ban 40-45 amerikai dollár/barrel 

(kukorica-), ezzel szemben az EU-ban 60-90 amerikai dollár/barrel 

(kukorica, búza- alapanyagok esetén). Emellett fontos megemlíteni a 

melléktermék értékesítésébıl származó üzemi bevételeket is. A 

szakemberek szerint a melléktermék értékesítési ára megközelítıleg 

megegyezik a felhasznált alapanyag (kukorica, búza) aktuális piaci árával. 

Ezt megerısíti Popp (2007) is, aki szerint elıreláthatólag a bioetanolgyártás 

bıvülésével – a regionális DDGS piac kialakulásával – javulni fog a 

melléktermék értékesítési lehetısége is. A DDGS tonnánkénti piaci ára 

(telephelyi átadás esetén) általában az etanolgyártáshoz felhasznált input 

alapanyag tonnánkénti árával egyezik meg, de például az Egyesült 

Királyságban (a szarvasmarhatartás jelentısége következtében) ennél 

magasabb árat is el lehet érni. Természetesen a melléktermék minıségét és 

önköltségét – ezáltal értékesítési árát – az alkalmazott technológia és 

felhasznált alapanyag egyaránt nagymértékben befolyásolja (Hancsók, 

2004).  
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8. táblázat: A bioetanol elıállításának fejlıdése az EU-ban (millió liter) 

Ország / Év 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Franciaország 103 101 144 293 539 950 1250 

Németország 0 25 165 431 394 581 750 

Spanyolország 201 254 303 402 348 346 465 

Ausztria 0 0 0 0 15 89 180 

Svédország  65 71 153 140 120 78 175 

Lengyelország 76 48 64 120 155 200 166 

Magyarország  0 0 35 34 30 150 150 

Belgium  0 0 0 0 0 51 143 

Szlovákia  0 0 0 0 30 94 118 

Csehország 0 0 0 15 33 76 113 

Egyéb  0 29 49 173 139 240 193 

EU 27 összesen 445 528 913 1608 1803 2855 3703 

Forrás: Eurostat (2010) 

A már korábban említett 3,7 milliárd liter (EU 27-ben) elıállított 

bioetanolból 3,1 milliárd litert (85%-ot) az EU-15 tagországai, míg a 

fennmaradó 0,547 milliárd litert (15%-ot) az EU-12 országaiban állították 

elı 2009-ben. A 8. ábra – a FAO (2010) elırejelzései alapján – szemlélteti a 

bioetanol árak várható alakulását 2010 és 2019 között. Ennek alapján 

megállapítható, hogy a 2012-es évben egy kisebb mértékő törést (negatív 

irányú tendenciát) majd az árak folyamatos, de kismértékő növekedését 

prognosztizálják a szakértık. Az elırejelzés a kiinduló 2010-es évhez képest 

15%-os növekedést mutat 2019-re a bioetanol árak tekintetében. 
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8. ábra: A bioetanol árak várható alakulása (USD/hl) 

Forrás: OECD – FAO Agricultural Outlook 2010-2019 (2010) 

Demirbas (2007) szerint a biodízel hagyományos dízellel való 

versenyképessége nagyban függ az adózás mértékének alakulásától, a 

közösségi szabályozástól. Egyes szakemberek szerint a repcepogácsa ára 

könnyen meghatározható az adott évi repce-árak ismeretében, ugyanis a 

biodízel üzemek gazdaságos mőködéséhez annak el kell érnie a repce árának 

a 60%-át. Az UFOP (2011) februári adatai alapján, a biodízel literenkénti 

fogyasztói ára 130,45, míg a dízelé 134,5 eurocent volt (az üzemanyagokat 

terhelı adókat is beleszámítva), a nyersolaj februári piaci ára pedig 100,29 

dollár/barrel4, az OPEC (2011) adatai alapján. A világ biodízel-

elıállításában és felhasználásában vezetı szerepet játszó Európai Unió 

tagállamai közül említést érdemel mindenekelıtt Németország, 

Franciaország és Olaszország (9. táblázat).  

 

                                                 
4 Az olaj mennyiségének kifejezésére használt mértékegység 158 liter üzemanyagnak megfelelı mennyiség. 
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9. táblázat: Az EU-27 biodízel elıállításának alakulása 2002-2009 között (millió liter) 

Ország /év 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Németország 450 715 1035 1669 2662 2890 2819 5200 
Franciaország 366 357 348 492 743 872 1815 2505 

Olaszország 210 273 320 396 447 363 595 1910 

Belgium        1 25 166 277 705 

Lengyelország       100 116 80 275 580 

Portugália       1 91 175 268 468 

Dánia/Svédország* 11 11 71,5 72 93 148 231 352 

Ausztria 25 32 57 85 123 267 213 707 

Spanyolország     13 73 99 168 207 3656 

Egyesült Királyság 3 3 9 51 192 150 192 609 

Szlovákia     15 78 82 46 146 247 

Görögország       3 42 100 107 715 

Magyarország           7 105 186 

Csehország     60 133 107 61 104 325 

Hollandia         18 85 101 1036 

Finnország           39 85 340 

Litvánia     5 7 10 26 66 147 

Románia         10 36 65 307 

Lettország       5 7 9 30 136 

Írország         4 3 24 80 

Bulgária         4 9 11 435 

Ciprus       1 1 1 9 20 

Szlovénia       8 11 11 9 100 

Málta       2 2 1 1 8 

Luxemburg             0 0 

Észtország       7     0 135 

Összes 1065 1391 1933,5 3184 4889 5713 7755 20909 

Forrás: European Biodiesel Board (2010) 

*Dánia és Svédország termelése együttesen szerepelt az EBB kimutatásai alapján 

A korábban említett országokon kívül számottevı kapacitással 

rendelkezik még Ausztria és Dánia, valamint az új tagállamok közül 

Csehország. A legnagyobb európai biodízelüzem Grand-Couronne-ben 

(Franciaország) van, éves kapacitása 250 000 tonna, tulajdonosa a már 
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említett „Diester Industrie” (Hénard, 2003). A 9. táblázatban nyomon 

követhetı a biodízel elıállító kapacitások fejlıdése Európa Unió 27 

tagországában. Az elıállítható biodízel mennyisége az EU-15 országokban 

meghaladta a 18.500 tonnát, amely az EU-27 összes termelésének több mint 

90%-át teszi ki. Az elıbb említett országok közül a legjelentısebb 

kapacitással rendelkezık: Németország, Spanyolország és Franciaország 

mellett például Luxemburg egyáltalán nem rendelkezik biodízel elıállító 

üzemmel. A fennmaradó kevesebb, mint 10%-os EU-12-re jutó 

részesedésbıl hazánk – a 2008-as évben meglevı mintegy 186 ezer tonna 

biodízel kapacitásával – a középmezınyben helyezkedett el.  

9. ábra: A biodízel-árak várható alakulása (USD/hl) 

Forrás: OECD – FAO Agricultural Outlook 2010-2019 (2010) 

Az árak alakulásával kapcsolatban megállapítható (9. ábra), hogy 

folyamatos kismértékő növekedést prognosztizálnak a szakemberek az 

elkövetkezendı években. Magyarország számára kedvezı lehetıségek 

rejlenek a biomassza (Barótfi, 1993), ezen belül a bioüzemanyag 

elıállításában, hiszen a hazai intervencióra felajánlott gabonakészleteink a 

2005-ös és 2006-os években 23 és 27%-ra emelkedtek (ez mintegy 3 millió 
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tonnát jelent), elsısorban a hazai állatállomány csökkenésének 

következményeként. Ugyanezekben az években, az EU-25 tagországaira 

jellemzı intervenciós felajánlás mértéke mindösszesen 5,5% és 2,5% volt. 

Annak ellenére, hogy a bioetanol mellett a biodízel alapanyag elıállítására 

is kedvezı agro-ökológiai adottságokkal rendelkezik hazánk, részesedése az 

összes bioetanol elıállításból az EU-27-en belül elhanyagolható (1% alatti) 

volt 2008-2009-es években. Mivel a GMO-s növények is felhasználhatóak 

bioüzemanyagok elıállítására ezért jelentıs tartalékok (magasabb 

termésátlagok) lehetnek még az európai és természetesen a hazai 

növénytermesztésben is. Hingyi és mtsai (2006) szerint amennyiben a 

hazánkban tervezett bioetanol beruházások a késıbbiekben 

megvalósulnának abban az esetben a bioetanol célú gabonamennyiség 

feldolgozása meghaladná a 9 millió tonnát, amibıl 3 millió tonna etanol 

állítható elı. A jelenlegi – 2011. évi januári – 175 ezer liter bioetanol 

elıállítás várhatóan 2011 végére 274 ezer literrel bıvül majd, így 

megközelítıleg 1,5 millió tonna alapanyagra lesz szükség a gyárak 

kapacitásainak teljes kihasználásához.  

Az elızıek alapján megállapítható, hogy az EU-27-ben a bioüzemanyag-

elıállítás tekintetében a biodízel jelentısége számottevıen nagyobb, mint a 

bioetanolé, bár hazánkban jelentıs fejlesztések várhatóak a bioetanol 

elıállítás területén. A bioüzemanyagok esetleges további növekedésével 

párhuzamosan emelkedhet a melléktermékek mennyisége is, mint például a 

repce- és a napraforgódara, repcepogácsa és a szárított (vagy nedves) 

gabonatörköly mennyisége is. A szárított gabonatörköly (DDGS), a 

repcepogácsa, valamint a napraforgódara felhasználásának növelésével 

csökkenhet a kukorica és az extr. szójadara szerepe a takarmányozásában, 
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illetve részarányuk a keveréktakarmányokban. Ebbıl adódóan a 

továbbiakban célszerő megvizsgálni a biodízel és bioetanol 

melléktermékeinek – a repcepogácsa és DDGS – felhasználhatóságát 

esetleges helyettesítı szerepét a takarmányozásban. 

2.4.2. Repcepogácsa – a biodízel elıállítás mellékterméke 

A repcébıl (Brassica napus) történı olaj kivonás egyik formája a 

préselés. Ebben az esetben a préselés után keletkezett (hidegen, illetve 

melegen sajtolt repcepréselvény) melléktermék kilogrammonként kb. 100-

170 g (1000 g szárazanyagra vetített) nyerszsír-tartalommal rendelkezik, 

amely takarmányként hasznosítva jelentıs energiatartalommal, emellett akár 

300-320 g/kg (1000 g szárazanyag) nyersfehérje-tartalommal bír (Orosz és 

Tóth, 2010). Ezzel az eljárással minden tonna repcemagból 0,6-0,7 tonna 

repcepogácsa keletkezik (Prieler és Fischer, 2009). A másik elterjedtebb 

módszer az extrahálás, amely egyes szakmai vélemények szerint 

gazdaságosabbá teszi a biodízel alapanyag kinyerését. Az olaj-elıállítás 

során (észterezés) keletkezett melléktermék, a glicerin, melynek 

takarmányozási célú felhasználása ugyancsak egy intenzíven kutatott terület 

(Chung és mtsai, 2007; Dozier és mtsai, 2008; Kerr és Dozier, 2008; Weber, 

2008; Min és mtsai, 2010). A repcepogácsát a monogasztrikus (pl. baromfi, 

sertés) és a kérıdzı állatok (pl. juh, szarvasmarha) takarmányozásában 

egyaránt fel lehet használni. A repcepogácsa takarmányozásban történı 

hasznosításakor az ajánlott bekeverési arányt több tényezı befolyásolja, így 

például az állatfaj, a korcsoport, és a hasznosítási irány, továbbá a 

repcemelléktermék minısége is.  
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Weiss és Schöne (2006) a hízósertéseknél 7-10%, míg tenyészkocák 

esetében 5-10%-os bekeverési arányt javasolnak. Ezzel egyezıen számos 

szerzı, mint például Siljander és mtsai (1996), Korniewicz és mtsai (1997), 

Gomes és mtsai (1998), King és mtsai (2001), Schöne és mtsai (2002), 

Weber és mtsai (2006a), Weber és mtsai (2006b), a repcemelléktermék 

10%-os részarányát tekintik elfogadhatónak – hizlalás esetén – a 

takarmánykeverékben. Tripathi és mtsai (2007) 12%-os helyettesítési szintig 

javasolják a takarmánykeverékekben való alkalmazást. Mullan és mtsai 

(2000) továbbá Spiegel és mtsai (1993) az alacsony glükozinolát-tartalmú 

repcemelléktermék esetén a 15%-os szintet tekintik a felsı határnak, bár 

ennél a helyettesítési szintnél már számolni kell a naturális mutatók 

nagyobb mértékő romlásával – tehát maga a helyettesítés válik ez által 

megkérdıjelezhetıvé. 

A felhasználás módját a jövıben kialakuló piaci árak fogják 

meghatározni, azonban nem szabad megfeledkezni arról a tényrıl sem, hogy 

Magyarország évente megközelítıleg 690 ezer tonna extr. szójadarát 

importál (KSH, 2010). A repcepogácsa ára – az UFOP-Marktinformation 

(2011) adatai szerint 233,29 EUR/tonna, míg az extr. szójadara tonnája 440-

445 EUR/tonna – a takarmányozás céljára történı értékesítés esetén. Egy 

viszonylag alacsony „30%-os” préselés során, egy tonna, átlagosan 43% 

olajat repcemagból 300 kg olaj és 700 kg repcepogácsa nyerhetı. Ebben az 

esetben megközelítıleg 130 kg olaj marad a melléktermékben, amely 

mintegy 18,6%-os olajtartalmat jelent. Intenzívebb préselés esetén (37%), ez 

370 kg biodízelt és 630 kg repcepogácsát eredményez, amelynek 

olajtartalma 60 kg, ami 9,5%-ot jelent a melléktermékben. Ezek alapján 

megállapítható, hogy jelentıs takarmányozási potenciál rejlik a biodízel 
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elıállítás ezen melléktermékében, mind energia- mind pedig fehérjetartalom 

tekintetében. A repceolaj 30%-ban többszörösen telített zsírsavakat (PUFA) 

tartalmaz a szójával ellentétben, amely ennek csak felét (Weiss és Schöne, 

2006). Ugyanakkor a helyettesítés során mindenképpen figyelembe kell 

venni a sertés adott korcsoportját (Bourdon, 1990), a fajtát (Schöne és mtsai, 

2002) és a hasznosítási irányt (Weiss és Schöne, 2006) egyaránt. A 10. 

táblázat szemlélteti, hogy milyen eltérések mutatkoznak a nyersfehérje-, 

illetve egyéb táplálóanyag-tartalom vonatkozásában az extr. szójadara, 

repcedara, repcepogácsa és a DDGS között. Míg az extr. szójadara 51%-, 

addig a repcedara közel 40%-, a repcepogácsa pedig 35% fehérjét is 

tartalmazhat (a 1000 g szárazanyagra vetített értékek alapján). Ezzel 

szemben a nyerszsír tartalom a repcepogácsában a legkedvezıbb, amely 

kilogrammonként 155 g, amíg a repcedara 25-, az extr. szójadara 15 g-ot 

tartalmaz szárazanyag kg-onként.  

10. táblázat: A repcedara, repcepogácsa és extr. szójadara és DDGS fontosabb 
táplálóanyag tartalmának összehasonlítása (1000 g szárazanyagban) 

Megnevezés Repcedara Repcepogácsa Extr. 
szójadara 

DDGS 

Nyersfehérje (g/1000 g sz.a.) 399 350 510 296 
Nyerszsír (g/1000 g sz.a.) 25 155 15 116 

Nyersrost (g/1000 g sz.a.) 131 111 67 93 

Nyershamu (g/1000 g sz.a.) 90 69 76 57 

Forrás: Weiss és Schöne (2006); Saját labor vizsgálatok (2008) 

A nyersrost-tartalom tekintetében, a repcepogácsa és repcedara kétszer 

annyit tartalmaz, mint az extr. szójadara, ami a monogasztrikus állatok 

takarmányozásában kedvezıtlen. 
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2.4.3.  DDGS – a bioetanol elıállítás mellékterméke  

A nedves, illetve szárított szeszgyári gabonamoslék és sőrítmény vagy 

gabonatörköly, a DGS (Distillery Grain with Solubles), néha DWGS, 

Distillery Wet Grain with Solubles), illetve DDGS (Distiller’s Dried Grain 

with Solubles) anyaga a desztilláció utáni cefremaradvány szárazanyag-

tartalma, amit a nedves anyagból centrifugálással és/vagy bepárlással 

nyernek ki (Szilvássy, 2009). A DDGS a gabona alapú etanol-gyártás fontos 

mellékterméke, amely jelentıs energia-, foszfor-, és aminosav forrás 

(Shurson, 2008). A legtöbb szeszipari melléktermék kiválóan emészthetı, 

azonban egyes újabb termékek, így például az új technológiával elıállított 

DDGS táplálóanyagainak emészthetısége, illetve nyersfehérje tartalmának 

hasznosulása, hazai körülmények között – Helembai és mtsai (2006) szerint 

– még teljes mértékben nem került felmérésre. Spiehs és mtsai (2002) 

alapján az egyik legnagyobb kihívás a kukoricából készült DDGS 

takarmányozásban történı felhasználásánál a takarmányforrás 

táplálóanyagtartalmi és emészthetıségi paramétereinek pontos 

meghatározása. Erre vonatkozóan számos kísérleti eredmény már 

rendelkezésre áll (Stein és mtsai, 2006; Widmer és mtsai, 2007; Hilbrands 

és mtsai, 2009; Soares és mtsai, 2009). A DDGS táplálóanyag tartalma 

jelentısen függ a fermentációhoz alapanyagként felhasznált kukorica 

táplálóanyag tartalmától, továbbá a melléktermék szárítási, darálási 

módjától, amit Shurson és Alghamadi (2008) vizsgálatai is alátámasztanak. 

Az USA-ban megvizsgált DDGS minták között jelentıs eltérés volt 

megfigyelhetı a bioetanol gyárakon belül (Shurson és Alghamadi, 2008). 

Ennek okán számos kísérlet indult a minıség és a minél hatékonyabb 

értékesülés összefüggéseinek feltárására. Az etanol melléktermékeként 
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elıállított gabonatörköly színe és takarmányozási értéke közötti 

összefüggésekre rávilágítottak, többek között Ergul és mtsai (2003) is, akik 

megállapították, hogy a világosabb és sárgás színő melléktermék 

táplálóanyagtartartalmának (elsısorban lizin) emészthetısége jobb, mint a 

sötétebb, barnás színő ugyanazon mellékterméké. 

A gabonafélék közül elsısorban a kukorica és búza feldolgozása során 

keletkezı DDGS (Distiller’s Dried Grain with Solubles) melléktermék 

hasznosítható jól a gazdasági állatok takarmányozásában. A gabonák 

bioetanol célú feldolgozása várhatóan növekedni fog hazánkban, a 

kormányzati intézkedéseknek (is) köszönhetıen. A KSH (2010) 

közleményei alapján megállapítható, hogy hazánk kedvezı feltételekkel 

rendelkezik bioüzemanyagok elıállítására, ugyanis az éves 

kukoricatermelésünk 2008-ban megközelítette a 9 millió tonnát, míg a búzáé 

a több mint 5,5 milliót. 2005 nyarától a Magyarországon forgalmazott 

benzin-féleségek már 2% biokomponenst tartalmaznak. 2007 júniusától 

literenként 8 forinttal több jövedéki adót kell fizetni azoknak a 

forgalmazóknak, amelyek üzemanyagában a biorészarány nem éri el a 

4,4%-ot. A kormányzati szándék és a támogatási programok révén, rövid 

idın belül évi 800 ezer tonna bioetanol-gyártó kapacitás jöhet létre az 

országban, amelyhez 2,5 millió tonna alapanyagra lesz szükség. Ez jóval 

nagyobb mennyiséget fog jelenteni a várható 130-150 ezer tonnás hazai éves 

bioetanol felhasználási igénynél (Szabó és Babinszky, 2008). A 

Dunaföldvárra tervezett bioetanol gyárban évente közel 500 ezer tonna 

kukorica feldolgozását tervezik 2011 végétıl. Ez éves szinten 200 millió 

liter etanolt és 170 ezer tonna takarmányozási melléktermék elıállítását 

eredményezné (URL9). Stein és Shurson (2009) szerint a DDGS 
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felhasználási lehetısége jelentıs mértékben függ az állatfajtól- illetve a 

korcsoporttól (akárcsak a repcemelléktermékek esetén). A szarvasmarha, 

sertés és baromfi takarmányozásában egyaránt alkalmazható takarmány-

alapanyag, amelyet alátámasztanak többek között Hastad és mtsainak 

(2005), Anderson és mtsainak (2006) továbbá Wang és mtsainak (2007) 

kísérleti eredményei is. Számos szerzı munkáiban megerısíti, mint például 

McEwen (2006, 2008), Augspruger és mtsai (2008), Drescher és mtsai 

(2008), Duttlinger és mtsai (2008), Widmer és mtsai (2008), hogy a 

takarmánykeverékben a DDGS 20%-os alkalmazásakor a sertéshizlalás 

termeléstechnológiai mutatói nem romlottak. Ezek mellett, egyes szerzık – 

mint például Cook és mtsai (2005), DeDecker és mtsai (2005) – 

beszámolnak arról, hogy a takarmánykeverékben 30%-os részarányban a 

DDGS nem okozott jelentısebb változást a hizlalás során. A ma alkalmazott 

új metanol-elıállítási technológiáknak köszönhetıen a melléktermék 

tulajdonságainak – mind az íz, mind pedig a táplálóanyag emészthetıség 

tekintetében – javulása révén a takarmányozásban történı felhasználás 

aránya is növekedett. Szabó és Babinszky (2008) szerint, azonos energia- és 

ileálisan emészthetı aminosav-tartalom mellett, malacok esetében még a 

25%-os szárított kukoricatörkölyt tartalmazó takarmány sem befolyásolta 

kedvezıtlenül a növekedési teljesítményt. Vemhes kocáknál ez a „határ” 

50%-os helyettesítést jelent – ekkor még nincs eltérés a takarmányfelvétel és 

a fialási, malacnevelési teljesítményben (Szabó és Babinszky, 2008). 

Szobolevszki (2007) alapján a hízósertések esetében a gabonatörköly túlzott 

alkalmazása a vágási minıség romlásához vezethet (szalonna és felvágott 

küllemét, ízét negatívan befolyásolja), ugyanis e melléktermék arányának 

növelésével a tápkeverékben, növekszik az n-6 zsírsavak aránya is az n-3 



10.13147/NYME.2012.029

IRODALMI ÁTTEKINTÉS 64 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

zsírsavak rovására. A zsírok az utóbbi évtizedekben egyre inkább a 

kutatások középpontjába kerültek – lásd többek között Cobos és mtsai 

(1993), Zollitsch és mtsai (1997), Balevi és Coskun (2000), Zsédely (2008) 

munkáiban – mivel a táplálkozástudomány fejlıdése rámutatott a megfelelı 

mennyiségő és arányú zsírfogyasztás, és az egészséges életmód közötti 

szoros összefüggésekre. Cromwell és mtsai (1983) alapján a DDGS 

alkalmazásának korlátja, hogy növeli a sertészsír többszörösen telítetlen 

zsírsavtartalmát, ennek következtében lágyítja a szalonnát és csökkenti 

annak oxidatív stabilitását.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezıgazdasági- és 

Élelmiszertudományi Karán, a Vállalatgazdasági és Vezetéstudományi 

Intézetben, valamint az Állattudományi Intézet Takarmányozástani 

Tanszékén végeztem el vizsgálataimat és azok kiértékelését. Az anyag és 

módszer fejezet tartalmazza többek között a takarmányozási kísérlet 

beállításának-, valamint a lefolytatott hús és organoleptikus vizsgálatok 

menetét. A kapott eredmények módszertani bemutatása, és a lefolytatott 

gazdasági elemzések (statisztikai) kiértékelési módja is szerepel az 

alfejezetekben. 

3.1.  ETETÉSI KÍSÉRLETEK 

A lefolytatott kisüzemi etetési kísérletekben (Márkus Imréné családi 

vállalkozó csornai sertéstelepén) 120, magyar nagyfehér×magyar 

lapály×seghers sertés vett részt. Az egyes csoportok azonos körülmények 

között (mélyalmos tartási technológia és Big Dutchman önetetı és önitató 

berendezések alkalmazása) helyeztük el. A sertéshizlalási kísérletet egy 

ismétlésben végeztük el, az állatokat ad libitum takarmányoztuk. Az etetési 

kísérletek decembertıl-februárig, valamint júniustól-augusztusig tartottak. 

Így lehetıségünk nyílt a téli és nyári idıszakban a felmerülı szezonhatás 

vizsgálatára is. A kísérletekben, a takarmányban lévı mintegy 19%-os 

mennyiségi részarányt képviselı extrahált szójadarát (46% nyersfehérje) 

helyettesítettük 20- és 35%-os mértékben repcepogácsával, illetve DDGS-el. 

A repcepogácsát és DDGS-t a hízó I fázisban: 6,8%, illetve 8,4%- míg a 
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hízó II. korcsoport esetében: 8,5% és 10,5%-ban alkalmaztuk. Tekintettel 

arra, hogy az extrahált szójadara és az alkalmazott melléktermékek 

beltartalmi értékei között (különös tekintettel a fehérje, zsír- és nyersrost-

tartalomra) jelentıs különbség van, ezért a receptúrák kialakítása során – 

lásd 1-3. mellékletek – egyéb alapanyagok (pl. zsír- és aminosav 

kiegészítés) használatával biztosítottunk azonos táplálóanyag-tartalmat. 

(Ellenkezı esetben a kontroll és a kísérleti kezelések táplálóanyag és 

energiatartalmában jelentıs különbségek lettek volna). A választást 

követıen 3 vizsgálati csoportot (n=20/kezelés) alakítottunk ki (kontroll, 

repcepogácsa, DDGS) – mind a téli mind pedig a nyári kezelések esetében – 

ügyelve arra, hogy a csoportok induló élısúlya, a csoportokon belüli szórás, 

továbbá az ivararány (emse, ártány) a kezelésekben azonos legyen.  

 

A beállítási átlagsúlyok között a két kísérletben nem volt szignifikáns 

különbség: az elsı kísérletben átlagosan 45,23 kg, az ismétlésben pedig 

42,01 kg volt. Az állatokat a kísérlet kezdetén és a kísérlet befejezésekor 

egyedileg mérlegeltük, továbbá csoportonként nyilvántartottuk a sertések 

napi takarmányfogyasztását, illetve rögzítettük az elhullási adatokat is. A 

hizlalda megfelel a Good Manufactoring Practice (GMP) elıírásainak, 

vagyis a légmozgás 0,1-0,35 m/s, a relatív páratartalom 60-75% közötti, a 

széndioxid 0,3 térfogat százalék és az ammónia 0,03 térfogat ezrelék alatti.  

A kísérletben etetett takarmányok kémiai (szárazanyag, nyersfehérje, 

nyerszsír, nyersrost, nyershamu) összetételét a Magyar Takarmánykódexben 

(2004) javasolt vizsgálati eljárásokkal határoztuk meg.  

A vizsgálatokhoz, az egyes paramétereknek megfelelıen a következı 

mőszereket alkalmaztuk: nyersfehérje: Kjeltec System 1026 Distilling Unit 
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(Tecator Ltd., Svédország); nyersrost: Fibertec System M (Tecator Ltd., 

Svédország); nyerszsír: Soxtec System (Tecator Ltd., Svédország).  

3.2.  HÚSVIZSGÁLATOK 

Az etetési kísérleteket követıen az állatok vágására a Pápa Hús 1913 Kft. 

vágóhídján került sor. A fontosabb vágási paramétereket (pl. hasított 

testsúly, színhússzázalék) szintén rögzítettük. A vágóhídon valamennyi 

kezelésbıl comb (m. semimembranosus), hosszú hátizom (m. longissimus 

dorsi), valamint hátszalonna mintákat győjtöttünk. A hasított félsertésekbıl 

vett karajszelet minták a 12. és az utolsó borda, illetve a 7. hát és 3. ágyék 

csigolya közötti részrıl származtak, a szeletek vastagsága legalább 1,5-2 cm 

volt. Ezt követıen megállapítottuk a győjtött húsminták szárazanyag-, 

fehérje-, zsír- és hamutartalmát, illetve a comb- és hátizom 

zsírsavösszetételét. A minták szárazanyag-, fehérje-, zsír- és hamutartalmát 

a Magyar Takarmánykódex (2004) és a vonatkozó Magyar Szabványok 

ajánlása, míg a zsírsavösszetételt az extrakciót követıen (Folch és mtsai, 

1957) a Magyar Szabványban (MSZ ISO 5508) leírtak szerint határoztuk 

meg. Az etetett takarmányok, illetve a vágott áru zsírjának 

zsírsavösszetételét Agilent Technologies 6890N Network típusú 

gázkromatográffal (Agilent Technologies, Inc. Headquarters, Santa Clara, 

USA) vizsgáltuk.  

A pH és oxidatív stabilitás mérését is elvégeztünk a karajhús (1, 24, 48. 

órában) és combhús (1. órában) mintákon. A hús pH értékét PhC3031-9, ∅8 

mm kombinált elektróddal felszerelt PHM201 pH mérıvel (Radiometer, 

Dánia), 10 mm mélyen mértük. A szín mérését Minolta Chromameter 300 
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típusú készülékkel végeztük, D65 fényforrással, 8 mm átmérıjő 

mérınyílással, 0° dılésszögő érzékelıvel, CIE szín-térben Cielab (1976) 

alapján. A készüléket a mérés elıtt fehér laphoz kalibráltuk (L*=97.30, a*=-

0.006, b*=0.00). A mért értékekbıl a készülék használati útmutatójának 

megfelelı képletekkel számítottuk ki a C*, H° értékeket.  

Az oxidációs stabilitást jelzı ún. TBARS értéket Ramanathan és Das 

(1992) módszerével állapítottuk meg. A meghatározás elve a következı: a 

hús triklór-ecetsavas extraktumában lévı malon-aldehid 95-97 0C-on a 

tiobarbitursavval piros színreakciót ad, mely spektrofotométerrel 532-nm-en 

mérhetı. Standardként 1,1,3,3-tetraetoxi-propánból savas hidrolízissel 

képzıdı malon-aldehidet használunk. A húsok oxidációs stabilitásának 

(TBARS érték) vizsgálata 1 és 2 hónapig, -16oC-os mélyhőtıben végzett 

tárolást követıen történt. A vizsgálatot Spekol 10 (Carl Zeiss, Jena) típusú 

készülékkel végeztük el.  

3.3.  ORGANOLEPTIKUS VIZSGÁLATOK 

A kísérletek befejezését követıen kóstolópróbát végeztünk (4. számú 

melléklet) – az Országos Húsipari Kutatóintézet tematikáját felhasználva – 

annak megállapítására, hogy a repcepogácsa, illetve DDGS milyen hatással 

vannak a vágott áru organoleptikus (érzékszervi) tulajdonságaira. A 

karajhús szeleteket tepsikben, kezelésenként külön készítettük el megsütve, 

só hozzáadása nélkül, valamint sózva egyaránt. A sült karaj szeleteket 28 

tagú bírálóbizottság értékelte (illat, íz, állomány, összbenyomás). A bírálatot 

leíró jelleggel, illetve 0-10 pontos skálán, pontozással végeztük (lásd 6. 

melléklet). 
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3.4.  STATISZTIKAI ELEMZÉS MENETE 

A takarmányozási kísérletek eredményeinek statisztikai értékelését az 

SPSS 17.0. for Windows program (SPSS Inc., Chicago, USA) alapján 

végeztük el. A szórások homogenitás vizsgálatát Levene-teszt segítségével 

értékeltük, az eloszlás normalitását pedig a Kolmogorov-Smirnov és 

Sharpio-Wilk féle tesztek alapján döntöttük el. A szórás homogenitás 

alakulásától és az eloszlás normalitástól függıen parametrikus (one-way 

ANOVA, GLM) és non-parametrikus teszteket (Mann-Whitney, Kruskal 

Wallis Test) alkalmaztunk. A választott szignifikancia szint valamennyi 

statisztikai elemzés esetben P=0,05 volt. 

3.5.  AZ ÖKONÓMIA ELEMZÉSEK MÓDSZEREI 

A konkrét statisztikai elemzési módszerek a sertéságazatban lezajló 

koncentráció-, valamint a szezonális és ciklikus árváltozások vizsgálatát 

illetıen kerültek alkalmazásra. A repcepogácsa, illetve DDGS – gazdasági 

hatékonyságának megállapítására, az elvégzett etetési kísérletekben 

szereplı, illetve más (mintegy „generált” – lehetséges) helyettesítési ráták 

alapján, költség-jövedelem (modell) számítások lefolytatására került sor. 

A koncentráció vizsgálatakor a Központi Statisztikai Hivatal 

rendelkezésre álló adatait (2003, 2005, 2007 és 2010) használtuk fel. 

Jövedelmi vagy más típusú egyenlıtlenség mérésére (jelen esetben a 

sertésállomány koncentrációjára) leggyakrabban a Gini-együtthatóként(1) 

ismert szóródás-mutatót használják, amelynek értékkészlete a (0,1) 

intervallum között van. Az értéke 0, ha a populáció minden tagja azonos 

jövedelemmel rendelkezik, 1, ha minden jövedelem egy személy kezében 
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összpontosul (a jövedelem esetünkben a részesedés a sertésállományból %-

os arányban). A 0,4 fölötti Gini már erıs egyenlıtlenséget mutat. 

Koncentrációnak nevezzük azt a jelenséget, hogy a sokasághoz tartozó teljes 

értékösszeg jelentıs része a sokaság kevés egységére összpontosul. A 

koncentráció(2) vizsgálat egyik legfontosabb eszköze a Lorenz-görbe. Ez egy 

egységnyi oldalú négyzetben elhelyezett vonaldiagram, amely a kumulált 

relatív gyakoriság (gi`) függvényében ábrázolja a kumulált relatív 

értékösszeget (zi � ).  
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A szezonalitás és ciklikusság vizsgálatok adatbázisa a Központi 

Statisztikai Hivatal „Havi Közlemény”-ein, illetve az elektronikusan 

elérhetı adatbázisán alapul. Az idısor 1992-tıl 2010 novemberéig terjed a 

kukorica, búza, árpa és vágósertés felvásárlási árak és mennyiségek 

tekintetében. A szója esetében csak a 2001-es évtıl állnak rendelkezésére 

adatok, így csak egy rövidebb adatsorral volt lehetıség az elemzéseket 

elvégezni. Az adatelemzés a Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft 

Corporation, Redmond, Washington, United States) program segítségével 

készült. Hunyadi és mtsai (2001) alapján, a dekompozíciós modell, amely 

tartalmazza a hosszú távú irányzatot kifejezı trendet, az ettıl szabályos 

(többnyire havi vagy negyedéves) ingadozásokkal eltérı szezonális-, 

továbbá a hosszabb távú szabálytalan ingadozást kifejezı ciklus 

komponenst és a véletlen összetevıt esetünkben (multiplikatív modellnél) a 
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következık szerint alakult vCSYY ⋅⋅⋅=
∗∗ˆ 5. A trend függvények 

meghatározásánál ( Ŷ ) a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva 

min)( →−
∧

∑ îi yy
6 keressük az idısor értékeihez legszorosabban 

illeszkedı trendvonalat. A vizsgálat tárgyát képezı, felvásárlási árak és 

felvásárolt mennyiségek tekintetében tartós alapirányzat (trend) 

meghatározása után vizsgáltuk a szezonális ( ∗
S ) eltéréseket és ciklus ( ∗

C ) 

hatást, illetve szőrtük a véletlenen alapuló hibát (v). A lehetséges 

trendfüggvények közüli választás (specifikáció) minden esetben a grafikus 

ábrázolásra, az illeszkedés vizsgálatra, illetve szakmai megítélésre 

támaszkodott. Az alapirányzat meghatározásánál a szakirodalomban 

fellelhetı korábbi vizsgálatokra támaszkodtunk Sípos (2006) és Hegedősné 

(2007) alapján lineáris illesztést alkalmaztunk, ha az idısorban nem volt 

fordulópont, valamint polinomálist, ha az idısorban egy, vagy több 

fordulópont volt. A trendmentes adatok esetén Kardosné és Dugonicsné 

(1997) alapján az idényátlagokat a fıátlagokhoz viszonyítottuk. 

Szezonindex meghatározása az eredeti értékeink trendtıl való megtisztítása 

után (1) a szezonális hatás és a véletlen hiba magába foglaló tisztított 

értékeket kapjuk ( ∗

ijy ). Ezután a véletlen hiba csökkentése érdekében ∗

ijy  

értékek idıszakonkénti átlagát vettük (2) és kiszámoltuk a korrekciós 

                                                 

5 Ŷ a hosszú távú alapirányzat, vagy trend 

 
∗

S és S a szabályos rövid távú (szezonális ingadozás) leírása 

 
∗

C és C a szabálytalan hosszabb távú ingadozásokat leíró komponens 

6 iy : az idısor i-edik adata; 
î

y
∧

: az i-edik idıponthoz tartozó trend 
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tényezıt (3). A korrigált szezonindexet a nyers szezonindex és korrekciós 

tényezı hányadosaként kapjuk meg (4).  
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A ciklushatás-vizsgálat során az 1991. évi átlagos felvásárlási árakat, 

mint bázist felhasználva, bázisviszonyszámokat hoztunk létre az idısor 

adataiból (5), majd lineáris trendet illesztettünk rá (6). Multiplikatív modellt 

feltételezve az idısor adatainak és a trend adatainak a hányadosát képeztük 

(7). Az így származtatott idısorban a szezonális hatás, a ciklushatás és a 

véletlen ingadozás is jelen van. A szezonális hatás kiszőrése érdekében 

szezonindexet számoltunk, majd az eredeti idısort ezzel igazítottuk ki. Ezt 

követıen a szezonálisan kiigazított idısorra illesztettünk analitikus trendet 

(6), majd meghatároztuk az analitikus trend és a szezonálisan kiigazított 

idısorunk hányadosát (7). A véletlen komponens kiszőrése érdekében 

alkalmaztuk a 12 tagú mozgóátlagolás módszerét (8).   
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Az ökonómiai elemzések lényegi részét alkotja ugyanakkor a 

repcepogácsa és a DDGS, mint helyettesítı erıforrások felhasználásának 

hatékonysága, annak számszerősített gazdasági hatásainak vizsgálata, a 

költség-jövedelemszámítás, illetve táblázatos és grafikus formában történı 

bemutatás, kiértékelés módszerének alkalmazásával. 
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4.  EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK I. – 

KÍSÉRLETEK ÉS MINİSÍTÉS 

A következı fejezetben összefoglaltuk az etetés kísérlet során kapott 

fontosabb naturális hizlalási mutatókat, valamint a vágást követı 

laborvizsgálatok és érzékszervi vizsgálatok során kapott eredményeinket. 

4.1.  AZ ETETÉSI KÍSÉRLET EREDMÉNYEI 

Az etetési kísérlet során a hízósertések testsúly-gyarapodása, illetve 

fajlagos takarmányértékesítése került összehasonlításra a szakirodalomban 

fellelhetı hasonló kísérletek különbözı eredményeivel. A hizlalási napok 

száma a két kísérlet során átlagosan 86 nap volt, amelybıl 32 napot a hízó 

I.- és 54 napot pedig a hízó II. korcsoportban töltöttek az állatok. A 

beállításkori testsúly alakulását, illetve a további mérések eredményeit a 11. 

(a,b) táblázatok foglalják össze. A kapott adatok szerint a hizlalás I. 

szakaszának végén (128 napos életkorban) az átlagos élısúly tekintetében 

nem kaptunk statisztikailag igazolható különbséget (P>0,05) az egyes 

kezelések között. A legkedvezıbb eredményt a repcepogácsa, majd ezt 

követıen az extr. szója és a DDGS-s csoport egyedei érték el (69,38; 68,00 

és 66,88 kg/állat, sorrendben). Ezzel egyezıen alakultak az átlagos napi 

súlygyarapodásra kapott eredményeink is (797; 781 és 714 g/nap, 

sorrendben). A takarmány, az energia- és a fehérje-hasznosítás tekintetében 

viszont az extr. szója kiegészítésben részesülı sertések érték el a 

legkedvezıbb értékeket.  
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11. (a) táblázat: Az etetési kísérletek során kapott fontosabb eredmények 
(termeléstechnológiai mutatók) 

1 kg súlygyarapodáshoz 
felhasznált 

Csoport, illetve életkor Átlagos élısúly 
(kg) 

Halmozott átlagos 
napi  

súlygyarapodás* 
(g) Takarmány*

(kg) 
DE* 
(MJ) 

Nyersfehérje* 
(g) 

Beállításkori súly  
(95. életnap) 

     

Extr. szója 43,00 ± 0,88a - - - - 

Repcepogácsa 43,85 ± 1,07a - - - - 

DDGS 44,02 ± 0,98a - - - - 

Hízó I. (96-128 nap)      

Extr. szója 68,00 ± 1,25a 781 2,94 40,63 470,69 

Repcepogácsa  69,38 ± 1,36a 797 3,08 42,47 492,80 

DDGS 66,88 ± 1,61a 714 3,20 43,77 511,68 

Hízó II. (129-183 nap)      
Extr. szója  112,58 ± 1,86a 825 3,05 41,85 442,55 

Repcepogácsa  112,93 ± 1,79a 806 3,15 43,09 456,44 

DDGS 110,51 ± 2,71a 806 2,92 39,53 423,10 

a:NS; *számított adatok 

A hizlalás II. szakaszának végén (183 napos életkorban) sem 

tapasztaltunk szignifikáns különbséget az élısúlyra vonatkozóan. A napi 

súlygyarapodás tekintetében az extr. szója csoport (825 g/nap) állatai 

kismértékben jobbnak bizonyultak, mint a repcepogácsa és a DDGS (806 

g/nap, mindkét esetben) kiegészítésben részesülı egyedek. A hizlalás ezen 

szakaszában a DDGS alkalmazása jobb eredményt adott a vizsgált 

paraméterekre (takarmányértékesítés, energia- és fehérjehasznosítás) 

vonatkozóan, mint a repcepogácsa kiegészítés.  

Összevontan a hízó I. és hízó II. fázis eredményeit, a napi 

testsúlygyarapodás, illetve a fajlagos takarmányértékesítés átlagosan az 

alábbiak szerint alakult (11/b táblázat). 
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11. (b) táblázat: A hízó I. és hízó II. fázis összevont eredményei (96-183 nap között) 

Megnevezés Extr. szója Repcepogácsa DDGS 

Napi testsúlygyarapodás 
(g/nap) 

808 803 772 

Fajlagos 
takarmányértékesítés 

(kg/kg) 
3,01 3,13 3,01 

 

A 12. táblázat a két etetési kísérletben mért átlagos takarmányfogyasztási 

adatokat szemlélteti. Az egyes kezelésektıl függetlenül, a két hizlalási fázis 

eredményei szerint az összes takarmányfogyasztás megoszlása 

megközelítıleg 36:64% volt a hízó I.- és hízó II fázisok között. A 

legnagyobb takarmányfogyasztást a repcepogácsa csoport egyedei esetében 

mértük, majd ezt követte az extr. szója (4%-kal kevesebb) és a DDGS (9%-

kal kevesebb) kezelések. A rendelkezésre álló szakirodalmi források arra 

hívják fel a figyelmet, hogy a repce antinutritív anyagai takarmány-felvételi 

problémákat okozhatnak (Schöne és mtsai, 2002; Olaf és mtsai, 2005; 

Doppenberg és Piet, 2007). Ezzel ellentétben Kyriazakis és Emmans (1993) 

vizsgálatai alapján a 4 eltérı fehérjeforrást tartalmazó takarmánykeverék 

közül (halliszt, extr. szójadara, és kétféle repcedara) a halliszt után a 

repcedarával kiegészített takarmánykeverékekbıl fogyasztottak a sertések a 

legtöbbet. Az elvégzett kísérleteink alapján megállapítható, hogy a 

takarmányfelvételt ezen a helyettesítési szinten a repcepogácsa nem 

befolyásolta. A DDGS esetében ez már nem mondható el egyértelmően, 

mivel a hízó I. korcsoport esetében csak kismértékő eltérés volt 

megfigyelhetı, viszont a hízó II. korcsoportban már átlagosan 5%-kal 

kevesebb takarmányt fogyasztottak az állatok. Ennek következtében 

alacsonyabb volt a napi testsúly-gyarapodás és a hizlalási végsúly is. Hastad 
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és mtsai (2005) már korábban megállapították, hogy a kísérletbe vont 

sertések a kukorica-extr. szója alapú takarmányadagot elınyben 

részesítették a DDGS-t is tartalmazó takarmánykeverékkel szemben.  

12. táblázat: Korcsoportonkénti összes takarmányfogyasztás  
a két etetési kísérlet átlagában (kg) 

Korcsoport Extr. szója Repcepogácsa DDGS 

Hízó I. 1470 1588 1464 

Hízó II. 2722 2747 2495 

A szakirodalmi adatok a DDGS sertéstakarmányozásban történı 

felhasználását illetıen is megosztottak. Cromwell és mtsai (1983) szerint a 

DDGS-t 20%-ig a termelési eredmények romlása nélkül lehet szerepeltetni a 

hízósertések takarmányában, míg ennél nagyobb részarányban (pl. 40%) 

alkalmazva már jelentıs negatív hatásokkal kell számolni. Ehhez hasonlóan, 

a legtöbb kísérletben a hízó és befejezı sertések takarmányadagjában a 

DDGS 5-20%-os szerepeltetése nem járt negatív hatással az extr. szójadarát 

tartalmazó kontroll csoportokhoz viszonyítva (Gralapp és mtsai, 2002; 

McEwen 2006, 2008; Jenkin és mtsai, 2007; Linnen és mtsai, 2008; 

Augspruger és mtsai, 2008; Drescher és mtsai, 2008, Duttlinger és mtsai, 

2008; Widmer és mtsai, 2008). Más szerzık ennél nagyobb részarány (akár 

30%-ban) alkalmazását sem tartják kizártnak (Cook és mtsai, 2005; 

DeDecker és mtsai, 2005). A vizsgálatok egy részében a növekvı dózisú 

DDGS (10, 20 és 30%) esetében a termelési eredmények (pl. 

súlygyarapodás, FCR) lineáris csökkenését tapasztalták (Fu és mtsai, 2004; 

Whitney és mtsai, 2006; Linneen és mtsai, 2008; Weimer, 2008; Xu és 

mtsai, 2010). 
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A szakirodalom alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a DDGS 

részarányát a takarmánykeverékben 20%-os szintig javasolja a legtöbb 

szerzı (sertéshizlalásban), mivel a helyettesítési arány növelése a naturális 

termelési mutatók romlásával jár. Felhívják arra is a figyelmet, hogy egyes 

esetekben már ennél a helyettesítési szintnél (20%) is a termelési mutatók 

visszaeshetnek.  

Az elvégzett kísérleteink alapján, amelyben 8,4%-ban (hízó I.) és 10,5%-

ban (hízó II.) szerepelt a DDGS a hízósertések takarmánykeverékben, a napi 

testsúlygyarapodás 4,5%-kal, a napi takarmányfelvétel 2,8%-kal tért el 

negatív irányba a kontroll csoporthoz képest, a fajlagos 

takarmányértékesítés viszont nem változott. Az etetési kísérleteink alapján 

tehát megállapítható, hogy ezeken a helyettesítési szinteken a termelési 

mutatók kismértékő visszaesése várható, amely a szakirodalommal nem 

minden esetben van összhangban.  

A repcemelléktermék takarmánykeverékben történı helyettesítési 

szintjének meghatározására vonatkozóan is megoszlanak a vélemények. 

Egyes szerzık, mint például Siljander és mtsai (1996), Korniewicz és mtsai 

(1997), Gomes és mtsai (1998), King és mtsai (2001), Schöne és mtsai 

(2002), Weber és mtsai (2006a,b) a repcemelléktermék 10%-os részarányát 

tekintik „elfogadhatónak” a takarmánykeverékben. Az elızıekben említett 

szerzık kísérletei alapján megállapítható, hogy az általunk alkalmazott 

arány nem okozott szignifikáns különbséget a napi testsúlygyarapodás-, a 

fajlagos takarmányértékesítés és a húskihozatali mutatók tekintetében sem. 

Svetina és mtsai (2003) alapján a napi testsúlygyarapodást még pozitívan is 

befolyásolta a repcemelléktermék 6-10%-os etetése. Tripathi és mtsai 
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(2007) a repcemelléktermék takarmánykeverékekben való alkalmazást 12%-

os helyettesítési szintig javasolják. Mullan és mtsai (2000), továbbá Spiegel 

és mtsai (1993) az alacsony glükozinolát tartalmú repcemelléktermék esetén 

a 15%-os szintet tekintik a felsı határnak, bár ennél a helyettesítési szintnél 

már számolni kell a naturális mutatók nagyobb mértékő romlásával.  

Kísérleteink eredményei azt igazolják, hogy a repcepogácsa 6,8%-os 

(hízó I.), illetve 8,5%-os (hízó II.) részaránya a takarmánykeverékben a napi 

súlygyarapodást 1%-kal, míg a fajlagos takarmányértékesítést mintegy 4%-

kal negatív irányba befolyásolta. Ez összhangban van tehát az elızıkben 

említett irodalmi forrásokkal, amelyek alapján a repcemelléktermék 5-10%-

os részaránya a takarmánykeverékben nem rontja számottevıen a hizlalás 

termeléstechnológiai mutatóinak alakulását.  

4.2. VÁGÁST KÖVETİ LABORVIZSGÁLATI EREDMÉNYEK  

A húsminıség-, illetve a tápanyag-tartalom (fehérje, zsír, hamu), a pH- és 

zsírsavösszetétel vizsgálatokat, továbbá az oxidációs stabilitási mérések 

elvégzését a rendelkezésre álló irodalmi adatok alapján szükségesnek 

tartottuk. Ennek legfontosabb indoka az volt, hogy az irodalmi forrásokban 

– pl. Schöne és mtsai (2002), Olaf és mtsai (2005), Doppenberg és Piet 

(2007) – arra hívják fel a figyelmet, hogy a repcemelléktermék növekvı 

részarányú etetése (a jelentıs telítetlen zsírsav-, illetve antinutritív anyag 

tartalma miatt) befolyásolhatja a vágott áru összetételét, érzékszervi 

tulajdonságait, és ez által annak eladhatóságát is. Seabolt és mtsainak (2008) 

vizsgálati eredményei szintén azt igazolják, hogy a DDGS jelentısebb 



10.13147/NYME.2012.029

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK I. – KÍSÉRLETEK ÉS MINİSÍTÉS 80 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

mértékő felhasználása a takarmánykeverékben – a hizlalás során – a vágott 

áru összetételét negatív irányban befolyásolhatja. 

4.2.1. A színhúsmennyiség változásának vizsgálata 

A 13. táblázat alapján megállapítható, hogy nem volt szignifikáns eltérés 

az egyes kezelések között a színhúsmennyiség vonatkozásában (P=0,993). 

Saját adatainkkal egyezıen más szerzık is megállapították, hogy a 

repcepogácsa alkalmazása a sertések takarmánykeverékében 20%-ig nincs 

negatív hatással a színhúskihozatalra (Korniewicz és mtsai, 1997; Gomes és 

mtsai, 1998; Weber és mtsai, 2006 a,b). A DDGS esetében ezzel megegyezı 

eredményrıl számolnak be, pl. Cromwell és mtsai (1983), McEwen (2006, 

2008), Linnen és mtsai (2008), Augspurger és mtsai (2008), és Widmer és 

mtsai (2008) is. DeDecker és mtsainak (2005) adatai szerint a sertések 

takarmánykeverékében 30%-os részarányú DDGS esetében sem találtak 

szignifikáns különbséget a húskihozatali mutatók tekintetében. Ezzel 

ellentétben, Whitney és mtsainak (2001); illetve Cook és mtsainak (2005) 

eredményei szerint a kontroll (extrahált szójadara alapú) 

takarmánykeverékhez viszonyítva a 10% feletti DDGS kiegészítés 

tendenciózusan csökkenti a húskihozatali %-ot. Összefoglalóan 

megállapítható, hogy az általunk alkalmazott 8,5% (hízó I.), illetve 10,5% 

(hízó II.) biztonságosan javasolható gyakorlat számára. 

13. táblázat: A színhús % alakulása a vágást követıen a két kísérlet átlagadatai alapján 

Extr. szója Repcepogácsa DDGS 

Színhús (%) 56,96 ± 0,82a 56,85 ± 0,54a 56,86 ± 0,86a 

a: NS 
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A statisztikai elemzés során azt is vizsgálatuk, hogy a két eltérı 

idıpontban (tél vs. nyár) végzett etetési kísérlet eredményei között van-e 

szignifikáns eltérés. A kapott eredmények azt igazolták, hogy az alkalmazott 

kezeléseknek nem (P=0,983), ugyanakkor a szezonnak szignifikáns hatása 

van (P<0,01). Rodriguez-Sanchez és mtsainak (2009) adatai szintén 

alátámasztják a kapott eredményeinket. A hízósertésekkel végzett 

kísérletükben ugyanis a téli és nyári idıszak (szezonalitás) kezelései között 

jelentıs különbséget állapítottak meg a húskihozatali mutatókra 

vonatkozóan. Hasonló megállapításra jutottak Lefaucher és mtsai (1991) és 

Le Bellego és mtsai (2002) is.  

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy az extr. szója 

helyettesítése repcepogácsával és DDGS-sel (adott helyettesítési szinten), 

azonos tápanyagtartalom mellett nem eredményezett jelentıs eltérést a 

színhús mennyiségében, a szezonhatással azonban számolni kell a hasonló 

körülmények között végzett kísérletek esetében.  

4.2.2. Táplálóanyag tartalmi vizsgálatok eredményei 

A húskémiai analízis során megvizsgáltuk a comb- (m. 

semimembranosus) és karajhús (m. longissimus dorsi) fontosabb 

táplálóanyag-tartalmát is. A vizsgálat eredményeit a 14. és 15. táblázatban 

foglaltuk össze. A combhús minták esetében a szárazanyag tartalomra 

vonatkozóan szignifikáns (P<0,05) különbséget állapítottunk meg a 

repcepogácsa (26,47%) és az extr. szója (25,44%) kezelések között. A 

nagyobb szárazanyag tartalom a húsipari feldolgozás szempontjából elınyt 

jelent, bár a kialakult különbség gyakorlati jelentıségét nem célszerő 

túlértékelni. A repcepogácsa csoportnál a szárazanyag-tartalom növekedés a 
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nagyobb zsír- és hamutartalomnak volt köszönhetı. A kapott adatok ugyanis 

azt mutatták, hogy a repcepogácsa csoport vizsgált combhús mintái 

szignifikánsan (P<0,05) több zsírt és hamut tartalmaznak, mint az extr. 

szója, illetve a DDGS kiegészítésben részesülı egyedeké. A kontroll (extr. 

szója) csoport mintáinak fehérjetartalma (21,15%) ugyan nagyon kis 

mértékben tért el a repcepogácsa csoporttól (21,26%) azonban a DDGS 

csoport mintáinak (20,75%), vonatkozásában már valamivel nagyobb, de 

nem szignifikáns eltérést tapasztaltunk. 

14. táblázat: A vizsgált combhús minták fontosabb táplálóanyag tartalma 

 Extr. szója Repcepogácsa DDGS 

Szárazanyag (%) 25,44 ± 0,85b 26,47 ± 0,78a 26,22 ± 1,52ab 

Fehérje (%) 21,15 ± 0,62 21,26 ± 0,34 20,75 ± 0,85 

Zsír (%)   3,74 ± 0,49b   4,99 ± 0,70a   4,27 ± 0,80b 

Hamu (%)   1,35 ± 0,16b   1,70 ± 0,19a   1,23 ± 0,13b 

Jelmagyarázat: a,b: P<0,05;  

A comb- és a karajmintákra kapott fehérje értékeink kismértékben 

meghaladják Körmendy és mtsai (2002) nagyszámú vizsgálati adatait. Az 

említett szerzık a combhús esetében átlagosan 20,78%-ot, míg a hátizomnál 

20,58%-ot kaptak a fehérjetartalomra vonatkozóan. A karajmintákon végzett 

vizsgálatok során nem találtunk szignifikáns eltérést egyik vizsgált 

paraméter tekintetében sem.  

15. táblázat: A vizsgált karajhús minták fontosabb táplálóanyag tartalma 

 Extr. szója Repcepogácsa DDGS 

Szárazanyag (%) 24,74 ± 0,68 24,93 ± 1,09 24,86 ± 0,55 

Fehérje (%) 22,36 ± 0,35 22,28 ± 1,30 22,53 ± 0,64 

Zsír (%) 1,39 ± 0,31 1,79 ± 0,30 1,47 ± 0,29 

Hamu (%) 1,40 ± 0,20 1,38 ± 0,25 1,26 ± 0,07 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az extr. szója részleges 

helyettesítése repcepogácsával, illetve DDGS-sel – a vizsgált helyettesítési 

szinten – csak kismértékben befolyásolja az értékes húsrészek (comb, karaj) 

táplálóanyag tartalmát (szárazanyag-, fehérje-, zsír- és hamu tartalom). 

4.2.3. Zsírsavösszetétel vizsgálatok 

A takarmányok zsírsavösszetételének alakulását a 4. számú melléklet 

tartalmazza. A telített zsírsav (SFA) csoporton belül a mirisztinsav (C14:0), 

a palmitinsav (C16:0), a sztearinsav (C18:0) és arachidsav (C20:0) esetében 

kaptunk különbséget az etetett abrakkeverékek között. A legkevesebb összes 

SFA-t a repcepogácsa (15,64%), míg a legtöbbet az extr. szója (18,99%) 

keverék tartalmazta. Az egyszeresen telítetlen zsírsav (MUFA) csoporton 

belül is számos zsírsav vonatkozásában mértünk jelentısebb eltérést (C16:1, 

C18:1, c-C18:1, C20:1, C21:1). Mindezek következtében az összes MUFA 

zsírsavak részaránya a repcepogácsa takarmánykeverékben volt a 

legnagyobb (35,32%), majd ezt követte a DDGS (24,65%) és az extr. szója 

csoport abrakkeverékei (22,64%). A többszörösen telítetlen zsírsavak 

(PUFA) esetében a C18:2 (linolsav, n-6), a C18:3 (alfa-linolénsav, n-3), a 

C20:2 (eikózadiénsav, n-6) és C20:3 (eikózatriénsav, n-3) zsírsavak 

esetében mértünk nagyobb eltéréseket. A döntıen extr. szóját (57,13%) és 

DDGS-t (56,05%) tartalmazó keverékek tartalmaztak nagyobb PUFA 

zsírsav részarányt, a repcepogácsát tartalmazó keverékhez (47,80%) 

viszonyítva, aminek fı oka a nagyobb linolsav (C18:2) koncentráció volt. 

Ennek ellenére a humánegészség-ügyi szempontból fontos n-3 (omega-3) 

zsírsavak részaránya (4,93%), továbbá az n-6/n-3 arány (8,67:1) a 

repcepogácsát tartalmazó abrakkeverékben volt a legkedvezıbb. Különösen 
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a DDGS kezelés esetében mértünk igen tág n-6/n-3 zsírsavarányt (20,02:1) 

az etetett abrakkeverékben.  

 

Az 5. számú mellékeltben található táblázat a combhús (m. 

semimembranosus) zsírsavösszetételének vizsgált eredményeit tartalmazza. 

A combhús minták a telített zsírsavakhoz (SFA) tartozó mirisztinsav 

(C14:0) és sztearinsav (C18:0) tekintetében mutattak szignifikáns (P<0,05) 

különbséget. Az SFA-zsírsavak aránya a tápkeverékekhez hasonlóan az extr. 

szója csoportban volt a legnagyobb (38,45%) és szignifikánsan (P<0,05) 

különbözött a másik két csoportétól (repcepogácsa: 36,95%; DDGS: 

37,28%). Az egyszeresen telítetlen zsírsavak (MUFA) esetében a 

palmitoleinsav (C16:1), a c-vakcénsav (c-C18:1) és az erukasav (C22:1) 

mutatott szignifikáns különbséget a vizsgált kezelések között. A 

takarmánykeverékekben mért eredményekkel összhangban, az egyszeresen 

telítetlen zsírsavak (MUFA) a repcepogácsa kezelés (51,32%) húsmintáiban 

voltak nagyobb részarányban és a DDGS csoporthoz képest (49,78%) 

szignifikáns (P<0,05) különbséget mértünk. Schöne és mtsai (2002) 

kísérletében megerısíti, hogy a sertések takarmánykeverékében a 7,5%- és 

15%-ban alkalmazott repcepogácsa hatására, a MUFA tartalom aránya 

növekedett a vizsgált karajmintákban. Ennek oka többek között az, hogy a 

repce MUFA tartalma magas, mintegy 71% (Rodler, 2005). A többszörösen 

telítetlen zsírsavakat (PUFA) illetıen viszont nem mértünk jelentıs eltérést 

az egyes csoportok között (extr. szója: 10,45%; repcepogácsa: 10,55%; 

DDGS: 11,85%). Az n-3 (omega-3) zsírsavak részaránya a vizsgált 

takarmánykeverékekhez hasonlóan a repcepogácsa csoport mintáiban volt a 
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legmagasabb (0,84%), továbbá az n-6/n-3 arány szintén a repcepogácsát 

tartalmazó takarmánykeverékben volt a legszőkebb (11,36:1).  

A karajhús (m. longissimus dorsi) mintákra vonatkozó eredményeket a 6. 

számú mellékletben található táblázatban foglaltuk össze. A karaj 

zsírsavösszetételének vizsgálata során a kezelések között a telített zsírsavak 

(SFA) részarányában nem kaptunk statisztikailag igazolható különbséget 

(extr. szója: 39,10%; repcepogácsa: 38,50%; DDGS: 38,39%). Ezen 

zsírsavcsoporton belül kisebb mértékő, de szignifikáns különbséget 

mindössze a mirisztinsav (C14:0) esetében tapasztaltunk. Nürnberg és mtsai 

(1994) növekvı részarányú repcepogácsa (5-10-15-20-25-30%) etetése 

során a PUFA zsírsavak emelkedését tapasztalták a palmitinsav (C16:8) és 

sztearinsav (C18:0) csökkenésével egyidıben, amíg a mirisztinsav (C14:0) 

részaránya nem változott a vizsgálat karaj mintákban. Schöne és mtsai 

(2002) kísérletében 75- és 150 kg repcepogácsa alkalmazásakor szintén a 

PUFA zsírsavak lineáris növekedését állapították meg a sertések 

intramuszkuláris zsírjában. Az egyszeresen telítetlen zsírsavakon (MUFA) 

belül a palmitoleinsav (C16:1) esetén szignifikáns különbség volt az extr. 

szója (4,13%) és DDGS (3,66%) takarmányon hizlalt állatok karajhús 

mintái között. Az olajsav (C18:1) és az összes MUFA zsírsavak esetében a 

repcepogácsát tartalmazó takarmánykeverék karajmintái csak 

tendenciózusan (P=0,1) tartalmaztak többet, mint a DDGS és a kontroll 

csoportoké. A nagyobb MUFA részarány oka az etetett takarmánykeverékre 

vezethetı vissza (lásd. 4. sz. melléklet). A karajminták linolsav (C18:2, n-6) 

és linolénsav (C18:3, n-3) tartalmában jelentkezı szignifikáns (P<0,05) 

különbségek ugyancsak ezzel magyarázhatóak.  
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Nürnberg és mtsai (1994) szerint szoros, pozitív kapcsolat van (r=0,72) 

az etetett takarmány – linol- (C18:2, n-6) és linolénsav (C18:3, n-3) tartalma 

– és az intramuszkuláris zsír között, ám ennek mértéke kisebb, mint ami a 

takarmány és a szalonna között van. Perédi és Sütı (2003) ugyancsak 

felhívják a figyelmet arra, hogy a sertészsír a humán táplálkozás 

szempontjából fontos n-3 zsírsavakat csak kis mennyiségben tartalmazza. 

Statisztikailag igazolt különbséget kaptunk az eikozadiénsav (C20:2, n-6) 

esetében is, ami a DDGS kiegészítésben részesülı állatok húsmintáiban 

jelent meg nagyobb részarányban (0,29%) a másik két kezeléshez képest 

(extr. szója: 0,21%; repcepogácsa: 0,20%). A PUFA zsírsavak összes 

részarányát tekintve szignifikánsan nagyobb értéket kaptunk a DDGS 

(10,56%) csoport esetében az extr. szója (8,82%) és a repcepogácsa (8,38%) 

kezelésekhez képest, ami fıként a megnövekedett linolsav (C18:2) 

következménye volt. Wert és mtsai (2009), valamint Xu és mtsai (2010) is 

megállapították a linolsav (C18:2) részarányának növekedését a DDGS 

etetését követıen. Roman és mtsai (2010) beszámoltak sertéssel végzett 

etetési kísérletükben arról, hogy DDGS 5; 10 és 15%-os alkalmazása során 

a vizsgált karaj minták PUFA-, azon belül is linolsav (C18:2) tartalma, 

jelentıs növekedést mutatott. Megállapították azt is, hogy a melléktermék 

helyettesítési szintjének növelésével lineárisan emelkedett a linolsav 

(C18:2) részaránya a vizsgált karajmintákban. A karajmintákban az n-3 

(omega-3) zsírsavak részaránya a combhús mintákhoz hasonlóan a 

repcepogácsa kezelésben volt a legnagyobb (0,73%), ami egyben a 

legszőkebb n-6/n-3 zsírsavarányt (9,68:1) jelentette.  

A rendelkezésre álló adataink alapján összefoglalóan megállapítható, 

hogy az egyes zsírsavak aránya döntıen az általunk vizsgált comb- és 
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karajmintákban a takarmánykeverékek zsírsavösszetételét követték. 

Eredményeink szerint mind a karaj, mind a combhús minták 

vonatkozásában a repcepogácsát tartalmazó takarmánykeveréken hizlalt 

állatok esetében volt a legmagasabb az n-3 (omega-3) zsírsavak részaránya, 

ami egyben a legszőkebb n-6 (omega-6) és n-3 (omega-3) zsírsavarányt 

adta. A mért PUFA tartalom – a vizsgált karaj- és combhús minták esetében 

– viszont a DDGS vonatkozásában volt a legnagyobb.  

4.2.4. A pH és szín mérések eredményei 

Ismert, hogy a pH és a hús színét meghatározó tényezık szoros 

kapcsolatban vannak egymással. Ezt támasztja alá Wildenbeest (2009) adata 

is, miszerint nagyobb hús pH esetén a szín sötétebb lesz, és szerényebb 

színstabilitással is számolnunk kell. A 16. táblázatban a comb- és a karajhús 

pH értékeit (a vágást követıen egy órával) foglaltuk össze takarmányozási 

csoportonkénti bontásban. A különbözı mérések szignifikancia szintjei 

részletesen megtalálhatóak a 7. és 8. számú mellékletben. A vizsgálatok 

alapján megállapítható, hogy a combhús pH-ja egy órával a vágás után 

minden takarmányozási csoportban magasabb, mint a karajhúsé.  

16. táblázat: 1 órával a vágás után mért comb és karaj pH összehasonlítása (n=10) 

Testtáj 
Extr. 
szója 

Repcepogácsa DDGS 

Comb 6,36d 6,58e 6,24c 
Karaj 6,00b 6,21c 5,90a 

a,b,c,d: P<0,05  

A takarmányok közül a DDGS csoportban, a karajhúsban és a 

combhúsban is alacsonyabb a pH, mint a repcepogácsa csoportban 

(P<0,001), míg az extr. szója csoportban mért értékek az elıbbi kettı közé 
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esnek. A combhús magasabb pH-ja teljesen normális, és inkább oxidatív 

jellegének tulajdonítható, mert emiatt lassabban halad a glikolízis és 

keletkezik a pH-t csökkentı tejsav. Valamennyi érték az elfogadott 

határokon belül van, így nincsen szakmai jelentısége a repcepogácsa 

esetében mért valamivel magasabb értékeknek. A 10. ábra adatai a 

takarmányok karajhús pH értékre gyakorolt hatását szemléltetik 1, 24 és 48 

órával a vágás után. 

5
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5,4
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pH

Idı 
(óra)

 

10. ábra: A takarmány hatása a karajhús pH értékeire 1, 24 és 48 órával a vágás után  

(pH változás/vágás után eltelt idı) 

Ryu és Kim (2005) szerint a vágás után 1 és 24 órával kialakult pH és 

szín alapján a sertéshús három kategóriába sorolható: a kívánatos normál 

küllemő, ami vörös, rugalmasan kemény és nem vizenyıs (RFN); a 

különbözı tekintetben kifogásolható sötét, kemény és száraz (DFD, 

pH24>6,1); vagy sápadt, lágy és vizenyıs (PSE, pH1<5,8). Ezek alapján 
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megállapítható, hogy minden kezelés esetében a normál küllemő 

sertéshúsnak megfelelı eredményeket kaptuk.  

A 17. táblázatban látható, hogy a vágás után 1 órával a karajhús pH-ja a 

nyáron felnevelt csoportban a repcepogácsa-kezelésnél szignifikánsan 

nagyobb volt a másik kettı kezeléshez viszonyítva. A 24 órával a vágás után 

mért érték közel azonos volt minden csoportban, és késıbb sem változott 

statisztikailag igazolhatóan (bár egy enyhe emelkedés minden csoportnál 

bekövetkezett). Így összefoglalóan megállapítható, hogy a takarmányozás 

nem befolyásolta jelentısen a karajhús pH-jának alakulását. 

A hús színét meghatározó tulajdonságok értékeinél a combhús színének 

mérésére kizárólag 1 órával a vágás után került sor, melynek eredményeit a 

9. számú melléklet foglalja össze.7 A mérési eredmények elemzése alapján 

megállapítható, hogy a takarmányozás nem befolyásolta sem a comb-, sem 

pedig a karajhús világosságát. A karajhús viszont minden vizsgált 

takarmányozási csoport esetében szignifikánsan (P<0,001) világosabb volt, 

mint a combhús. Virág és mtsai (2011) alapján az elınyös világosság (L*) 

értékek a karajhús esetében 42-46 között találhatók, azonban felhívják a 

figyelmet a genotípus jelentıségére is. A mi esetünkben ezen értékek a 

combhúsnál minden esetben alacsonyabbak voltak – a magasabb pH 

értékkel párhuzamosan – mint 42. A két húsféleség között szignifikáns 

különbség volt, míg azonos húsokon belül a takarmányozásnak nem volt 

hatása. 

                                                 
7 Az L* a világossági tényezı, ami a hús felületérıl visszaverıdı fény mennyiségét mutatja, az a* vörös-zöld 

színezet és a b* sárga-kék színezet koordináta értékeit. Utóbbi kettıbıl számítható ki a C*, a vizsgált minta 
krómája, vagyis a szín telítettsége, és színezeti szöge Hab, ami az emberi szem által érzékelt színárnyalat fokban 
megadott értéke. 
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Az a* érték minden kezelésben alacsonyabb volt a karajhúsban 

(P<0,001), viszont a két húsféle összevonásával a repcepogácsa-kezelésben 

alacsonyabb volt, mint a másik kettıben (P<0,005). A takarmány és a 

húsféleség között nem volt megfigyelhetı kölcsönhatás. A b* érték a 

repcepogácsa-kezelésnél a combban és a karajban volt a legalacsonyabb 

(P<0,001), míg a karaj esetében minden kezelésnél alacsonyabb értéket 

kaptunk a combhoz viszonyítva (P<0,001). A karaj minden kezelésnél 

kevésbé színezett, mint a comb (P<0,001). Megállapítottuk, hogy a 

repcepogácsát is fogyasztó egyedek esetében a karaj- és combhús ugyancsak 

kevésbé színezett, mint a másik két kezelés esetében. A valódi színárnyalat 

értéke a repcepogácsa kezelés esetében alacsonyabb (P=0,001) volt, mint a 

másik kettınél, míg utóbbiak között nem kaptunk jelentısebb különbséget. 

A combhúsra kapott értékeink viszont alacsonyabbak voltak a karajhúshoz 

viszonyítva (P<0,001). A comb értékét nem befolyásolja a takarmány, a 

karaj értéke viszont sokkal alacsonyabb a repcepogácsa kezelés esetében, 

tehát a kezelés és a húsminta között kölcsönhatás van (P<0,001). Az 

alacsonyabb (0-hoz közelebbi értékek) a valódi vörös színhez állnak 

közelebb, míg a magasabb értékek a cseresznyepiros irányába tolódnak el.  
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11. ábra: A takarmány hatása a karajhús világosság (L*) értékére 1, 24 és 48 órával a 

vágás után (L* értékek változása/vágás után eltelt idı) 

A vágás után egy órával mindhárom csoportban azonos volt a karaj hús 

világosság értéke (11. ábra), ami 24 órával késıbb minden csoportban 

magasabb volt (P<0,001), ezután pedig nem változott tovább. A DDGS 

csoportban vágás után 24 és 48 órával is szignifikánsan (P=0,021) magasabb 

volt, mint a repcepogácsa csoportban. Az extr. szója csoport értékei a kettı 

közé estek. Mason és mtsai (2005) lapály fajtában, Estevez és mtsai (2003b) 

pedig Ibériai sertés esetében arról számoltak be, hogy minél magasabb volt a 

szárazanyag tartalom, annál kisebb az L* értéke (annál sötétebb volt a hús), 

ami az elvégzett kísérletünk során nem igazolódott be. 

Az a* értéket a takarmányozás nem befolyásolta (12. ábra), minden 

csoportban jelentısen magasabb volt (P<0.001) 24 órával a vágás után, a 

korábbi értékhez hasonlítva. 
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12. ábra: A takarmány hatása a karajhús vörös-zöld tengely (a*) értékére 1, 24 és 48 

órával a vágás után (a*értékek változása/vágás után eltelt idı) 

A vágás után egy órával a b* értéke egyforma volt mindhárom 

takarmányozási csoportban (13. ábra), ugyanakkor a vágás után 24 órával 

minden csoportban több mint négyszeresére emelkedett (P<0.001). A vágást 

követı 48. órára a DDGS és repcepogácsa csoportokban további növekedést 

tapasztaltunk, míg az extr. szója csoportban már nem változott ez az érték 

(takarmány×idı kölcsönhatás nem bizonyított; P>0.05). DDGS csoportban a 

b* érték magasabb volt, mint a repcepogácsa csoportban (P=0.019), míg az 

extr. szója csoport értékei a kettı közé estek. 
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13. ábra: A takarmány hatása a karajhús sárga-kék tengely (b*) értékére 1, 24 és 48 

órával a vágás után (b*érték változása/vágás után eltelt idı) 

A vágás után egy órával a szín intenzitása egyforma volt mindhárom 

takarmányozási csoportban (14. ábra), a vágás utáni 24. órára minden 

csoportban nagyjából a duplájára emelkedett (P<0.001), ezt követıen 

azonban már csak jelentéktelen emelkedést tapasztaltunk. A DDGS és extr. 

szója csoportban magasabb értékek voltak a repcepogácsa csoporthoz képest 

(P=0.049). 
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14. ábra: A takarmány hatása a karajhús színintenzitás (C*) értékére 1, 24 és 48 

órával a vágás után, a nyáron felnevelt csoportban  
(C*érték változása/vágás után eltelt idı) 
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15. ábra: A takarmány hatása a karajhús színárnyalat (Hab°) értékére 1, 24 és 48 

órával a vágás után, a nyáron felnevelt csoportban  
(Hab° érték változása/vágás után eltelt idı) 

A színárnyalat tekintetében minden takarmány csoportban azonos érték 

volt egy órával a vágás után (15. ábra), majd a vágás után 24 órára közel a 

négyszeresére emelkedett és ezt követıen nem változott. 
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Összefoglalóan megállapítható, hogy a combhús magasabb pH-ja 

elfogadható, és inkább oxidatív jellegének tulajdonítható, mert emiatt 

lassabban halad a glikolízis és keletkezik a pH-t csökkentı tejsav. A 

vizsgálatok alapján szintén megállapítást nyert, hogy minden kezelés 

esetében az irodalmi adatokkal egyezı eredményt kaptunk a pH mérések 

során, így szinte kizárható tehát a kifogásolható minıségő PSE és DFD 

húsok megjelenésének lehetısége. Ezek alapján kijelenthetı, hogy a 

takarmányozás nem befolyásolta a karajhús pH-jának alakulását. Dransfield 

és mtsainak (2006) mérései a repcepogácsa vonatkozásában összhangban 

voltak az általunk kapott eredményekkel. A világossági tényezı (L*), az a* 

vörös-zöld színezet (a*) és a sárga-kék színezet (b*) koordináta értékei, 

valamint a kettıbıl számítható szín telítettség (C*), és színezeti szögek 

(Hab°) értékei hasonló mértékben változtak a 1, 24 és 48 óra elteltét 

követıen mért karajhús szeletekben a különbözı kezelések esetében. Ezek 

alapján egyértelmően kijelenthetı, hogy a húsok egyes paramétereivel 

kapcsolatban talált takarmányozási csoportok közötti eltéréseknek nincs 

abszolút minıségi jelentısége. 

4.2.5. MDA vizsgálatok eredményei 

Számos tanulmány foglalkozik a többszörösen telítetlen zsírsavak és az 

oxidációs stabilitás közötti összefüggéssel, többek között Lin és mtsai 

(1989); Morrissey és mtsai (1998); Kahraman és mtsai (2004) is. Zsédely 

(2008) alapján az n-3 zsírsavakban gazdag húsok és az ezekbıl készült 

feldolgozott termékek esetében a megnövelt táplálóérték mellett azt a tényt 

is figyelembe kell venni, hogy a hosszú szénláncú telítetlen zsírsavak a 
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kettıs kötések számától és elhelyezkedésétıl függıen csökkentik a lipidek 

stabilitását, ezáltal a hús minıségét és eltarthatóságát is rontják.  

A 17. táblázatban az egyes kezelések vizsgált húsmintáinak MDA-

értékére gyakorolt hatását foglaltuk össze. Ezen tájékozódó vizsgálat 

eredményei azt jelzik, hogy a repcepogácsa, illetve a DDGS ezen 

helyettesítési szinten történı alkalmazása a sertések abrakkeverékeiben nem 

befolyásolta negatívan a karaj és a combminták oxidációs stabilitását. Leick 

és mtsai (2010) felhívják rá a figyelmet, hogy kísérletükben 30% felett 

alkalmazott DDGS a takarmánykeverékben már csökkentette az oxidációs 

stabilitását a 21 napig tárolt és azután vizsgált karajhús mintákban. 

17. táblázat: A hosszú hátizom és a combhús zsírjának oxidációs stabilitása 1 és 2 hónapos 
mélyhőtıben (-16oC-on) történı tárolást követıen (mg/kg) 

Kezelés/Tárolás 
Friss hús 

1 hónapos 
tárolás 

2 hónapos 
tárolás 

COMB    
     Extr. szója  0,15 0,64 1,27 

     Repcepogácsa  0,12 0,38 0,80 

     DDGS  0,16 0,45 0,86 

KARAJ    

     Extr. szója  0,32 0,71 1,50 

     Repcepogácsa 0,16 0,39 0,87 

     DDGS  0,17 0,53 0,93 

 

Kahraman és mtsai (2004) len-, napraforgó- és szójaolaj 2, 4 és 8%-

os adagolása esetén megállapította, hogy az oxidációs stabilitást jellemzı 

MDA (malon-dialdehid) értéket jobban befolyásolja a zsírforrás, mint a 

dózis. A kapott adatok egyeznek a karaj és a comb minták zsírsavvizsgálati 

eredményeivel, ahol az egyes kezelések között a MUFA és PUFA zsírsavak 

vonatkozásában nem kaptunk jelentıs különbséget. 
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4.3. AZ ÉRZÉKSZERVI VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI 

Az érzékszeri vizsgálatok elvégzésének legfontosabb oka az volt, hogy 

tájékozódjunk a fogyasztói megítélésrıl a sertésbıl készült ételek néhány 

tulajdonságára (illat, íz, állag, összbenyomás) vonatkozóan. Az Országos 

Húsipari Kutatóintézet által javasolt módszer szerint (10. számú melléklet) a 

karajszeleteket főszerezés nélkül sütöttük meg és ennek érzékszervi 

tulajdonságait értékeltük. A két mintasorozatnál kapott pontok átlagait a 

sótlan sertéskaraj szeletek tekintetében a 18. táblázatban tüntettük fel. A 16. 

ábra az ugyanezen mintasorozat érzékszervi jellemzıit mutatja be 

pókhálódiagram segítségével.  

18. táblázat: Érzékszervi vizsgálat eredményei sótlan, sült karajhús esetében 

Minta Illat* Íz* Porhanyósság* Összbenyomás* 
Extr. szója 8,19 7,18 5,56 7,12 

Repcepogácsa 8,29 7,27 5,61 7,37 

DDGS 8,24 7,33 5,87 7,46 

*A pontozási skála 0-10-ig terjedt (0=rossz; 10=kiváló) 

A 16. ábrán jól látható, hogy az extr. szója, a repcepogácsa és a DDGS 

takarmányokkal etetett állatok kezelései között az érzékszervi próba során 

nem volt jelentıs eltérés a vizsgált tulajdonságok (illat, íz, porhanyósság, 

összbenyomás) tekintetében.  
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16. ábra: Érzékszervi vizsgálat a sótlan, sült karajhúsra vonatkozóan  

Ha megvizsgáljuk az 19. táblázat adatait akkor látható, hogy a bírálók az 

illat, íz, porhanyósság és összbenyomás alapján a kontrollhoz (extr. szója) 

viszonyítva valamivel kedvezıbb pontszámokat adtak, a melléktermékkel 

részlegesen helyettesített takarmánykeveréken hizlalt állatok húsmintáira. 

Az íz (7,33), a porhanyósság (5,87) és az összbenyomás (7,46) 

szempontjából egyaránt a „DDGS minták” bizonyultak kedvezıbbnek, ezt 

követte a repcepogácsa (7,27; 5,61; 7,37, elızı sorrendben) majd az „extr. 

szója (7,18; 5,56; 7,12, elızı sorrendben) minta”. Zsarnoczay és Gerendai 

(2010) bronzpulykával végzett kísérletükben beszámoltak arról, hogy az 5% 

repcepogácsával etetett állatok húsmintáit a bírálók avas- és fémes ízőnek 

találták a kóstolópróba során. Hansen és mtsai (2002) a kóstolópróba 

folyamán – az etetett takarmánykeverék 25% inulint és 55% repcepogácsát 
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tartalmazott – jelentıs különbségeket állapítottak meg a kontroll karaj 

mintákhoz képest az illat, íz és összbenyomás vonatkozásában egyaránt. 

Hasonló eredményeket kaptak korábbi vizsgálataikban Hertzmann és mtsai 

(1988) is. Roman és mtsai (2010) megállapították, hogy a DDGS-nek nem 

volt hatása az érzékszervi tulajdonságokra 15%-os helyettesítési szintig.  

Vizsgálataink során lehetıségünk volt arra is, hogy ugyanazon állatok 

mintáiból olyan sült karajszeletek érzékszervi tulajdonságainak alakulását is 

megvizsgáljuk, amelyeket a sütés elıtt sóztunk. Ezt azért tartottuk 

fontosnak, mert a főszerezés nélküli sütés esetén talán jobban felfedezhetık 

az esetleges eltérések a különbözı kezelések között, de a sózott sült hús 

viszont jobban reprezentálja a hétköznapi fogyasztási szokásokat. A 19. 

táblázat adatai szerint a bírálók valamennyi vizsgált tulajdonság esetén a 

repcepogácsa kezelés mintáit értékelték a legmagasabb pontszámmal. A 

DDGS-t fogyasztó állatok karaj mintái is csupán az illat értékelésekor 

kaptak alacsonyabb pontszámot a kontrollhoz képest, a többi tulajdonságban 

magasabb értéket értek el.  

19. táblázat: Érzékszervi vizsgálat eredménye sós, sült karajhús esetében 

Illat* Íz* Porhanyósság* Összbenyomás* 
Extr. szója 7,72 7,99 7,31 7,95 

Repcepogácsa 7,98 8,26 7,88 8,27 

DDGS 7,54 8,15 7,48 8,05 

*A pontozási skála 0-10-ig terjedt (0=rossz; 10=kiváló) 

A 17. ábra a sós, sült karaj átlagolt értékeit szemlélteti a különbözı 

vizsgált kategóriákon belül. Az ábra alapján elmondható, hogy a fogyasztók 

a repcét fogyasztó állatok húsmintáit részesítették elınyben. A normalitás 

vizsgálatok alapján az illatváltozó adatai normális eloszlást mutatnak 

(P<0,05), míg az íz, porhanyósság és összbenyomás tekintetében az adatok 



10.13147/NYME.2012.029

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK I. – KÍSÉRLETEK ÉS MINİSÍTÉS 100 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

eloszlásáról ez nem mondható el. Az illat tekintetében megállapítható az 

egytényezıs varianciaanalízis alapján, hogy nincs szignifikáns különbség 

(P>0,05, P=0,962) az egyes kezelések között. 
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17. ábra: Érzékszervi vizsgálat eredménye sós sült karajhús esetében 

A statisztikai elemzés nem mutatott szignifikáns különbséget sem az íz 

(P>0,05, P=0,924), sem pedig a porhanyósság (P>0,05, P=0,755), továbbá 

az összbenyomás (P>0,05, P=0,795) tekintetében.  

Érzékszervi vizsgálataink eredményei alapján összefoglalóan 

megállapítható, hogy hízósertések takarmányozásában az extr. szója 

részleges helyettesítése repcepogácsával, illetve DDGS-el, nem befolyásolja 

kedvezıtlenül a sertés karaj érzékszervi tulajdonságait az általunk 

alkalmazott mennyiségek (repcepogácsa: 6,8% ill. 8,5%; DDGS: 8,4% ill. 

10,5%, hízó I. és hízó II. szakasz sorrendben) esetében. 
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5.  EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK II. – 

GAZDASÁGI ELEMZÉS 

A gazdasági elemzés, egyrészt a hazai sertéságazat koncentrációjának, 

illetve a szezonalitásnak és az ár-ciklikusságnak vizsgálatára, másrészt 

pedig mindezek tükrében – a felhasznált repcepogácsa és DDGS 

takarmánykeverékben (adott helyettesítési szinten) történı alkalmazásának a 

vágósertés-termelés költség-jövedelem viszonyaira, illetve a 

versenyképességre gyakorolt hatásaira fókuszált. Ennek megfelelıen, a 

következı alfejezetek tehát azon tényezık hatásmechanizmusait taglalják, 

illetve modellezik, amelyek a vizsgált melléktermékek hasznosításának 

gazdasági hatékonysága szempontjából relevánsak, és a 

helyettesített/helyettesíthetı erıforrás mennyiségi- illetve árváltozásainak 

függvényében érvényesülnek. 

5.1. KÖRNYEZET-, FELTÉTELRENDSZER- ÉS TÉNYEZİ-

VIZSGÁLAT 

A sertéságazatot befolyásoló környezet és feltételrendszer vizsgálata 

kiterjedt a koncentráció-, a szezonalitás- és ciklikusság kérdéskörére 

éppúgy, mint a releváns termeléstechnológiai mutatókra, illetve mindezek 

alakulására. 
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5.1.1. A koncentráció mértékének változása a hazai sertéságazatban  

Az irodalmi áttekintés során említésre került, hogy a 2004-es, illetve 

2008-as évek jelentısebb állománycsökkenésének hátterében minden 

bizonnyal nem csak a megváltozott gazdasági környezet (pl. dotáció), 

hanem a megemelkedett gabona-, illetve input, – és az alacsony 

sertésfelvásárlási árak is meghatározó szerepet játszottak. 

Nyárs és Vizvári (2004) vizsgálataiban megállapította, hogy a koncentrált 

termelési struktúra befolyásolja, valamint kiszámíthatóbbá teszi a termelési 

ciklusokat, ugyanis a „kisüzemek” és háztáji sertéstartók sokkal 

rugalmasabban reagálnak a piaci változásokra, ily módon növelve a piaci 

kilengéseket. A csatlakozás évében az egyéni gazdálkodók tulajdonában 

lévı sertésállomány 25%-a (több mint félmillió sertés) tőnt el a hazai 

piacról, ennek mértéke 20% körül alakult a velünk egyidıben csatlakozó 

országokban. A gazdasági szervezetek esetében bekövetkezı 

állománycsökkenés mértéke szintén jelentıs, 10%-ék körüli volt 

(megközelítıleg negyedmillió sertés kiesést okozva). 

A sertésállomány csökkenésének mértékét illetıen megállapítható, hogy 

a csatlakozást követı években az egyéni gazdaságok esetében ez mintegy 

45-, a gazdasági szervezeteknél pedig 11%-os volt – és ennek következtében 

(a 2009-es év végéig) összesen több mint 1 millió Magyarországon 

elıállított sertés került kivonásra a hazai piacról. Ezt jól szemléltetik a 18. 

ábra adatai is, amelyek alapján megállapítható a 2003 és 2010 között lezajló 

koncentrációs tendencia. Míg a 2003-ban a sertésállomány 22%-a tartozott a 

1-9 sertést tartó gazdaságokhoz, addig 2010-re már mindösszesen csak 

14,7%. Ugyanakkor, az 5000 feletti állománnyal rendelkezık esetében a 

részesedés mértéke ezen idıszakban 43-ról mintegy 63%-ra emelkedett. A 
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koncentráció mértékét mutatja továbbá, hogy a hazai sertéstartó „üzemek” 

megközelítıleg 90%-ában összpontosul az állomány 14,5%-a és 

mindösszesen 0,3%-ában pedig a sertésállomány 63%-a. Számításaink 

összhangban vannak Popp és mtsai (2009) által becsült értékekkel.  

 

 
18. ábra: A koncentráció alakulása a sertéságazatban (2003-2010) 

Forrás: Saját vizsgálat a KSH adatok alapján (2011) 

A sertéságazat esetében tehát megfigyelhetı a koncentráció 

növekedésének folyamata és a szervezetlen, elaprózott üzemi struktúra 

visszaszorulása. A nagyüzemi sertéstartás elıtérbe kerülését már Windhorst 

(2000) is tanulmányában azzal magyarázta, hogy a termelési költségek 

alakulása és a sertéságazat termelési szerkezete között szoros összefüggés 

van. Az EU tagállamaiban, az állandósult sertéshús-túltermelés miatt 

csökkent a vágósertésenkénti nyereség és a termelık, hogy jövedelmüket 
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fenntartsák növelték sertésállományukat. A koncentráció mértékének 

növekedése többek között a termelık érdekérvényesítı képességének 

fokozódásával járhat együtt, hiszen a nagyobb mennyiségő vásárlás esetén 

kedvezıbb áron juthatnak például hozzá (többek között) a különféle 

melléktermékekhez, így a repcepogácsához és a DDGS-hez egyaránt. A 

melléktermékek hasznosításával kapcsolatban már említésre került, hogy 

táplálóanyag tartalmuk jelentıs mértékben befolyásolhatja a termelés 

naturális mutatóit, ezáltal a sertéstartó üzemek eredményességét. A 

repcepogácsa esetében a visszamaradt viszonylag magas olajtartalom 

(amely elérheti akár a 12-13%-ot) negatív hatással van a melléktermék 

tárolhatóságára, ami pedig a DDGS-t illeti, a megnövekedett toxin tartalom 

okozhat komoly problémákat. A megfelelı üzem-mérettel rendelkezı 

sertéstartó telepeken lehetıvé válik a felhasznált alapanyagok (az 

abraktakarmányok, illetve az alkalmazott melléktermékek) folyamatos 

ellenırzése, míg a kis-gazdaságokban általában erre nincsen mód. A 

bioüzemanyag elıállító üzemek által termelt repcepogácsa és DDGS 

számára megfelelı és folyamatos felvevıpiacot elsısorban a nagyobb 

sertéstartó telepek jelenthetnek, egy hosszú távú és kiegyensúlyozott 

együttmőködést biztosítva mindkét fél számára. 

5.1.2. A szezonalitás és ciklikusság alakulása a vágósertés- és 

takarmánytermelésben  

A hazai sertéságazatban bekövetkezett koncentráció-változás áttekintését 

követıen megvizsgáltuk a mezıgazdasági termelés egyik legfontosabb 

sajátosságát, a szezonalitást, továbbá a sertés felvásárlási árak ciklikusságát. 

Az agrárközgazdászok, mint például Fertı (2002) már régóta hangsúlyozzák 
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a szezonalitás jelentıségét az agrártermelésben, mint olyan tulajdonságot, 

amely alapvetıen megkülönbözteti a mezıgazdasági szervezeteket „ipari 

társaiktól”. Szezonálisnak a rendszeresen ismétlıdı, azonos hullámhosszú 

(periodicitású) és szabályos amplitúdójú, többnyire rövid távú 

ingadozásokat tekintjük. Ezt alátámasztja többek között Nyárs és Vizvári 

(2005) is, aki szerint a sertéspiacon a felvásárolt termék mennyiségét és a 

felvásárlási árakat szabályos éven belüli – szezonális – mozgások jellemzik. 

A szezonalitás vizsgálatánál arra kerestünk választ, hogy az milyen 

mértékben, vagy arányban téríti el az idısor értékét az alapirányzattól. A 

gazdasági életben, de a mezıgazdaságban különösen gyakori ez a jelenség 

és visszahat a gazdálkodásra, annak eredményességét befolyásolja. Ezzel 

összhangban az egyes ágazatok eredményességének javítása érdekében már 

számos közlemény, illetve átfogó tanulmány készült (Erstey, 2002; Nyárs és 

Vizvári, 2004, 2005b; Sípos, 2006; Hegedősné, 2007), amelyek a szezonális 

és ciklus jelenségek különbözı mezıgazdasági ágazatokon belüli 

alakulásának jelentıségét vizsgálták. A felvásárlási mennyiségek és árak 

szezonális alakulása az 1992 és a 2010-es évek közötti idıszakban az 

általunk vizsgált mezıgazdasági termékekre (búza, árpa, kukorica, szója, 

vágósertés) vonatkozóan a 19-21. ábrákon láthatóak. Az abraktakarmányok 

felvásárlási mennyiségei, a várakozásoknak megfelelıen a növényre 

jellemzı betakarítási idényben voltak a legmagasabbak. A búza és árpa 

esetében ez a júniusi és júliusi hónapokra esik (250-350% közötti értékek), 

míg a betakarítási idıszak elıtt március, április és május hónapban (15-

25%) minimális. A kukorica és szója esetében az október és novemberi 

hónapok idején érte el a felvásárlás mennyisége a csúcspontját (360-, 

valamint 370%).  
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19. ábra: Az abraktakarmányok felvásárlási mennyiségének szezonális változása  

(1992-2010)  
Forrás: Saját vizsgálat a KSH adatai alapján (2011) 

Az árak ellentétesen mozogtak a felvásárolt mennyiségekkel, minden 

esetben. A vizsgálatok eredményei alapján, a sertéstartó gazdák számára a 

búza – a július közepétıl augusztusig tartó idıszakban 7-10%-kal, míg az 

árpa június közepétıl – július közepéig 14-17%-kal olcsóbban hozzáférhetı 

a fıátlaghoz képest. A kukorica esetében az alaptendenciától való negatív 

irányú eltérés átlagosan 7% volt az október közepétıl decemberig tartó 

idıszakban. Számításaink alapján a szója felvásárlási ára mutatta a 

legnagyobb eltérést a fıátlagtól a vizsgált, sertéstakarmányozásban használt 

szántóföldi növények esetében, amely október és november között 42-47%-

kal bizonyult alacsonyabbnak, mint az alapirányzat. 



10.13147/NYME.2012.029

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK II. – GAZDASÁGI ELEMZÉS 107 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

Január Március Május Július Szeptember November

Búza Árpa Kukorica Szójabab Fıátlag

sz
ez

on
in

de
x

(%
)

 

20. ábra: Az abraktakarmányok felvásárlási árának szezonális változása (1992-2010) 

Forrás: Saját vizsgálat a KSH adatai alapján (2011) 

A vágósertés felvásárlási árak esetében megállapítható, hogy a tavaszi 

árcsökkenés májusban éri el mélypontját, ekkor az árak 7,25%-kal térnek el 

a trendtıl. Ez ellentmond többek között annak a ténynek, hogy a július és 

augusztus hónapokban legmagasabb a sertések éven belüli 

visszaivarzásának aránya, így a következı év májusában elvileg mindig 

kevesebb hazai vágósertés kerül piacra. Az ıszi áremelkedés szeptemberben 

érte el csúcsát (5,25%) a vizsgált 1992-2010 közötti idıszakban. Ennek 

részbeni oka lehet, hogy a hazai sertéstartó telepek nem minden esetben 

rendelkeznek megfelelı színvonalú termelési eszközökkel és feltételekkel, 

ezáltal esetükben, a téli hónapokban (november, december) nagyobb 

elhullással lehet számolni, így a következı év szeptemberében alacsonyabb 

a vágóállat kibocsátás. A hazai piaci tendenciák alakulásában jelentıs 

szerepe van a vágósertés importnak is, amelynek vizsgálata, illetve 

figyelembe vétele ugyancsak szükségszerő.  
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21. ábra: A vágósertés felvásárlási árának és mennyiségének szezonalitása (1992-2010) 

Forrás: Saját vizsgálat a KSH adatai alapján (2011) 

A sertésállomány- és a sertésfelvásárlási árak idıbeni változását az éven 

belüli szezonális ingadozások mellett rövidebb-hosszabb 

ciklusváltozásokkal is jellemezhetjük. A sertésciklus jelenségének szerepét 

mi sem bizonyítja jobban, mint hogy számos szerzı (Kövesi, 1973; Alvincz 

és mtsai, 1992; Guba, 1995; Tóth, 2003; Nyárs és Vizvári, 2005) 

foglalkozott a mezıgazdaságban jelentkezı ciklikussággal. Amíg Kövesi 

(1973) és Alvincz és mtsai (1992) a sertésciklusok hosszát 3-4 évesnek 

tekintette, addig Nyárs és Vizvári (2004) a ciklusok hosszabbodását és 

„ellaposodását” prognosztizálta. A sertésfelvásárlási árak ciklikusságát a 22. 

ábra szemlélteti. Hajduné és Lakner (1999) szerint a mezıgazdasági árak 

jelentıs ingadozásában különösen nagy szerepe van a kereslet és kínálat 

megbomlott egyensúlyának. Coase és Fowler (1937) szerint a piaci 

információ hiánya is befolyásolja a ciklus úgymond viselkedését, ennek 

ismeretében, illetve alapján vizsgáltuk meg tehát a sertésfelvásárlási árak 
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ciklikusságát. A rendszerváltást követıen a hazai sertésállomány 

létszámában drasztikus visszaesést tapasztalhattunk, 1990-rıl 1994-re 8,5 

millió darabról 5,1 millió darabra esett vissza, azaz több mint 3 millióval 

csökkent az állomány. Az alacsony kínálat következtében a sertésciklusban 

egy konjunktúra szakasz indult el. Az 1997-1998-as évi sertéspestis okozta 

piaci zavar volt valószínőleg felelıs a konjunktúrát – az 1995-1996 éveket – 

követı kisebb mértékő dekonjunktúráért. Az újabb konjunktúra szakasz – 

1998 márciusától 2001 márciusáig tartott, amelynek oka minden bizonnyal 

egy állami intézkedés/beavatkozás lehetett – 14/1998. (VIII.28.) FVM 

rendelet – amelynek értelmében bevezetésre került az élısertés 

exporttámogatása, bizonyos mértékő belföldi hiányt ösztönözve. Ezt követte 

egy hosszabb dekonjunktúra, ismételten – 2001 júliusától 2003 júliusáig, 

amelynek valószínősíthetı oka részben a hazai piac telítıdése (túlkínálat) és 

a kiemelt jelentıségő export piacok, mint például Japán importkorlátozásai 

lehettek. Magyarország EU-s társult-tagsága, majd tagsága – számításaink 

alapján – jelentısen megváltoztatta a piaci körülményeket, és részben 

átalakította a sertéságazat ciklikusságát is. Az állományváltozás jelentısége 

a csatlakozást követıen kisebb lett, mivel az import szerepe felértékelıdött. 

A korábban részben „zártnak” tekinthetı magyar piac nyitottá vált, 

ugyanakkor az ágazat versenyképessége nem javult. A sertéshús-termelés 

ciklikusságából adódóan magántárolási támogatások alkalmazására idırıl-

idıre sor kerül az Európai Unióban. Az 1998-as év szeptemberében 

(csökkent orosz import a FAO (2001) alapján), továbbá 2002 decemberében 

(Japán importkorlátozás, EU piaci túlkínálat), valamint 2003 decemberében 

és legutóbb pedig 2011 januárjában (rendkívül magas abrak-takarmányárak 

és alacsony sertésfelvásárlási árak miatt) csökkent a hazai állomány. A 
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támogatást azok a piaci szereplık kapják meg, akik vállalják a piacon 

megjelenı húsfeleslegek kivonását. Ezt a mennyiséget a tárolási idıszak 

lejártával exportálni kell elkerülve ezzel, hogy ismét erısödjön a kínálat az 

EU belsı piacán. Ezeket a szakaszokat az Európai Unió tagállamaiban 

általában egy konjunktúra szakasz követi. A 2007-es és 2008-as évek között 

a hazai állomány gyors és erıteljes csökkenése volt megfigyelhetı, amely a 

felvásárlási árak növekedését vonta maga után, mint ahogy azt a 22. ábra is 

szemlélteti.  

 
22. ábra: A vágósertés felvásárlási árak ciklikussága 

Forrás: Saját vizsgálat a KSH adatok alapján, 2011 

A 2009. március után bekövetkezett dekonjunktúra valószínősíthetı oka 

a sertésinfluenza okozta pánik általi kereslet visszaesés lehetett. 

Összességében megállapítható, hogy az EU-tagországaiban a sertésciklusok 
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idıtartama hosszabb és laposabb volt, mint hazánkban – az EU 

csatlakozásunkat megelızıen – ami valószínőleg a kiszámíthatóbb 

piacszabályozásnak, valamint a koncentrált termelési struktúrának 

köszönhetı. Hazánkban, az EU csatlakozást megelızıen az atomizált 

termelési struktúra volt a jellemzı, amelyben a „kistermelık” rugalmasan 

tudtak alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. A sertéságazatban 

napjainkig végbemenı koncentrációs folyamatok, illetve hazánk az Európai 

Unióhoz történı csatlakozása a sertésfelvásárlási árak ciklikus változásaiban 

is megfigyelhetı volt. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, 

hogy a felvásárlási árak ciklikus kilengései és azoknak hossza is egyaránt 

csökkenı tendenciát mutatott az EU csatlakozást követıen. A felvásárlási 

árak ciklikus változása jól szemlélteti a megfelelı gazdaságpolitikai 

döntések fontosságát. A sertéslétszám napjainkban alig haladja meg a 3 

milliót, így minden egyes, a sertéságazatot befolyásoló nem megfelelı 

gazdaságpolitikai döntés kedvezıtlenül hat az „önellátási szint”-re, és 

tovább növeli az import-kiszolgáltatottságot. 

5.1.3. A termeléstechnológiai mutatók változásának a gazdasági 

hatékonyságra gyakorolt hatása, illetve annak mechanizmusa 

A sertéstartás/vágósertés-elıállítás fontosabb termeléstechnológiai 

mutatóinak alakulása – Rasmussen (2006), valamint Popp és mtsai (2009) 

alapján – már bemutatásra került a 2.4 fejezetben. A 4. táblázat adatai is 

egyértelmően rámutattak arra, hogy a „nyugati versenytársakhoz” képest 

hazánk versenyképessége rendkívül kedvezıtlen. Az egyes 

termeléstechnológiai mutatók jelentıségének szemléltetésére készültek a 

következı 20 – 22. táblázatok, amelyekben a fajlagos takarmányértékesítés, 
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a minıségi osztályba sorolás, a napi testsúlygyarapodás, változása került 

modellezésre. A vizsgálati témakör szempontjából leglényegesebb fajlagos 

takarmányértékesítés (illetve fajlagos takarmány költség-alakulás) 

javításában rejlı gazdasági potenciált próbálja szemléltetni az 20. táblázat. 

Amint arra a táblázati adatsor rámutat, a fajlagos takarmányértékesítés 3,4 

kg/kg-ról, 2,7 kg/kg-ra csökkentése (80 kg ráhizlalt élıtömeg) esetén, 

vágósertésenként elvileg 2643Ft költségmegtakarítás érhetı el. Ez egy 1000 

férıhelyes hizlaldára vonatkoztatva, illetve kalkulálva (azonos egyéb 

körülményeket feltételezve, illetve 2,5-ös rotációval és 45 Ft/kg-os 

takarmánykeverék árral számolva) 6,6 millió forint megtakarítást jelenthet 

évente.  

20. táblázat: Fajlagos takarmányértékesítési modellszámítás 

Paraméterek / Fajlagos 
takarmányértékesítés 

kg/kg 
3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 

Hizlaláshoz szükséges 
takarmány (kg) 

272 264 256 248 240 232 224 216 

Takarmány Ft* 12240 11880 11520 11160 10800 10440 10080 9720 

Megtakarítás Ft / 
vágósertés db 0 360 720 1080 1440 1800 2160 2520 

*45 Ft/kg-os áron  

Forrás: Saját számítás, KSH 2009-es adatai alapján (2010) 

Rasmussen (2006), valamint Popp és mtsai (2009) adatainak a saját 

etetési kísérletben kapott eredményeinkkel való összehasonlításakor 

megállapítható volt, hogy a fajlagos takarmányértékesítési mutatók legalább 

5-10%-kal kedvezıbben alakultak saját kisüzemi kísérletünkben, mint a 

korábban említett szerzık által megállapított hazai piacvezetı cégek (3,3 

kg/kg) vonatkozásában. Ennek ellenére a dán (2,8 kg/kg) és holland (2,65 
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kg/kg) mutatókkal szemben a saját kísérleti csoportoknál átlagosan 9,0-

illetve 15,5%-kal kedvezıtlenebb fajlagos takarmányértékesítést mértünk. 

 

Az Európai Unióban, az egységes minısítési rendszer alkalmazásával 

ösztönzik a sertéstartókat a magasabb színhústartalom elérésére. Klosz 

(1993) alapján még csak 9,1%, Magda (2003) alapján 26%, Nyárs (2005) 

alapján viszont hazánk Európai Unióhoz történı csatlakozásakor már a 

hazai vágósertések több mint 50 %-a az „S és E” kategóriákba tartozott. 

Versenytársaink, (például: Dánia, Hollandia) esetében már 2004-ben a 

minısített sertések 95-, illetve 76%-a a legmagasabb minısítési 

kategóriákba (S, E) tartozott. A modellszámítás eredményeként, az S és E 

osztály közötti ár-különbségbıl adódóan (21. táblázat), egy 1000 férıhelyes 

hizlalda esetében 2,5-szeres rotáció mellett (a Pápa Hús 1913 Kft. által 

alkalmazott 2010. októberi felvásárlási árat figyelembe véve) 2,75 millió 

forint többletbevétel érhetı el évente, amennyiben az „E” helyett a (leg) 

magasabb „S”minıségi kategóriába kerülnek a vágott állatok besorolásra.  

21. táblázat: A színhús minıség-változásának jelentısége a sertéshizlalásban 

Paraméterek / Minıségi 
osztály 

S E U 

Élısúly Ft/kg 335 325 310 

Eltérés Ft/kg  0 10 25 
Árbevétel 1000 
férıhelyes hizlalda esetén 
Ft/év* 

92125000 89375000 85250000 

*110 kg-os vágóállattal számolva 

Forrás: Saját kalkuláció a Pápai Hús 1913 Kft., 2010.szeptemberi adatai alapján (2010) 

Feltételezve (ugyanezen telep esetében), hogy az S kategória helyett U 

kategóriába kerülnének a felvásárolt és minısített vágósertések – az 
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árbevétel (és ennek megfelelıen a jövedelem) „kiesés” mintegy 7 millió 

forint lenne. A saját etetési kísérletekben résztvevı sertések átlagos 

színhúsmennyiségi kihozatalai (56,8-56,9%) mind a kontroll mind a 

kísérleti csoportok esetében döntıen az „E” minıségi osztályba estek. A 

fajlagos takarmányértékesítés és minıségi osztályba való besorolás mellet a 

napi testsúlygyarapodás is lényeges eleme az adott gazdaság termelési 

színvonalának jellemzésére. Magda és mtsai (1998) szerint, a napi testsúly-

gyarapodás, amely a vágósertés elıállítás gazdaságosságát is jelentısen 

befolyásolja, összefügg az egyes állományok genotípusával. Az intenzíven 

termelı fajták nagy napi élıtömeg-gyarapodásához, magasabb biológiai 

értékő, sokszor drágább takarmányok szükségesek, mivel ezekkel lehet csak 

kihasználni azok nagyobb genetikai potenciálját. A 22. táblázat modellezi az 

eltérı testsúly-gyarapodás esetén keletkezı gazdasági elınyöket, 

hátrányokat. A napi testsúly-gyarapodás 600 g/nap esetén 2,6-szoros 

rotációt tesz lehetıvé (7 napos fertıtlenítéssel), 800 g esetén a rotáció már 

eléri – a fordulatok számát tekintve – a 3,4-et.  

22. táblázat: A napi testsúly-gyarapodás változásának hatása a hizlalási idıre (g/nap) 

Paraméterek / Napi 
súlygyarapodás (g) 

600 700 750 800 850 

Foglalási idı 140 121 113 107 101 

Rotáció 2,6 3 3,2 3,4 3,6 

A saját etetési kísérlet során mért átlagos napi testsúly-gyarapodási 

mutatók 6,5%-kal alacsonyabbnak bizonyultak, mint a Rasmussen (2006) 

felméréseiben található, Dániában (849 g/nap) mért adatok, azonban a 

holland mutatókat (774 g/nap) a kontroll- és repcecsoportok, ha kis 

mértékben is, de meghaladták. Hazánkban nem jellemzı a specializáció a 

sertéságazatban, vagyis a kocatartás és hizlalás általában egy 
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gazdaságon/üzemen belül valósul meg. A hízóalapanyag mennyisége és 

minısége meghatározza a sertéshizlalás eredményességét ezért 

természetesen nem szabad a tenyésztési paramétereket sem figyelmen kívül 

hagyni a versenyképességet taglaló komplex vizsgálatok esetén.  

5.2. A KÍSÉRLETBE VONT MELLÉKTERMÉKEK 

ALKALMAZÁSÁNAK HATÁSA A VÁGÓSERTÉS-TERMELÉS 

KÖLTSÉG-JÖVEDELEM VISZONYAIRA 

A következı alfejezetekben (5.2.1 és 5.2.2) egyrészt a lefolytatott 

kísérletekben alkalmazott helyettesítési szintő takarmánykeverékek 

gazdasági hatékonysága-, másrészt pedig a melléktermékek 

takarmánykeverékben különbözı helyettesítési szinteken lehetséges 

felhasználásának, illetve a helyettesített extr. szója árváltozásának hatás-

mechanizmusa kerül kiértékelésre. 

5.2.1. A lefolytatott kísérletekben alkalmazott helyettesítési szintő 

takarmánykeverékek gazdasági hatékonysága 

A gazdasági hatékonyság alakulására vonatkozó megállapítások alapját 

az adott év két különbözı idıszakában lefolytatott kísérletek, illetve az 

egyes csoportok szerinti bontásban végrehajtott fedezet-számítások 

képezték. A takarmányköltségeket a kezelésenként elfogyasztott takarmány 

mennyisége (a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 2010. októberi piaci árai 

alapján8), míg a kezelésenkénti árbevételt a vágóhídi hasított súly és ahhoz 

tartozó piaci árak (Pápa Hús 1913 Kft. 2010. vágási adatai) alapján 

                                                 
8 11. számú melléklet 
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kalkuláltuk. A következı 23. táblázat foglalja össze az elfogyasztott 

takarmánykeverék mennyiségét (kg-ban), illetve a takarmánykeverékek árát 

az egyes „kísérleti- illetve kor” csoportok szerint.  

23. táblázat: Az elfogyasztott takarmánykeverék súlya és ára a téli és a nyári kísérletben 

Paraméterek / Kezelés Extr. szója Repcepogácsa DDGS 

Korcsoport Hízó I. Hízó II. Hízó I. Hízó II. Hízó I. Hízó II.

Kísérlet I. (téli) 1402 3308 1408 3030 1398 2975 

Kísérlet II. (nyári) 1538 2136 1768 2464 1530 2116 

Takarmánykeverék ára (Ft/kg) 60,85 57,78 59,03 55,51 59,12 55,74 

Árkülönbség (Ft/kg)* 0 0 -1,82 -2,27 -1,73 -2,04 

*bázis: extr. szójás takarmánykeverék ára 

A 23. táblázat adatai alapján szinte azonnal szembetőnı, hogy míg a 

„hízó I.” takarmánykeverékbıl a „téli” (I.) kísérletben, mindegyik csoport 

esetében alacsonyabb volt a fogyasztás a „nyári”-hoz képest, addig a „hízó 

II.” keverék esetében ezzel éppen ellenkezı tendencia érvényesült, tehát a 

téli fogyasztás mértéke bizonyult jóval magasabbnak. 

A következıekben a fedezetszámítás eredményei kerülnek bemutatásra, 

az egy ismétlésben elvégzett kisüzemi etetési kísérletek szerint megbontva, 

és összevontan egyaránt.  

24. táblázat: A fedezet alakulása a téli kísérletben Ft / sertés db  

Paraméterek / Kezelés 
Extr. 
szója 

Repcepogácsa DDGS 
Eltérés 

(repcepogácsa/extr. 
szója) 

Eltérés 
(DDGS/extr. 

szója) 
Felhasznált takarmány 
költsége (Ft)* 

13822,4 12565,5 12423,8 90,91% 89,88% 

Árbevétel (Ft)* 29690,7 30884,6 31962,1 104,02% 107,65% 

Fedezet (Ft)* 15868,3 18319,1 19538,3 115,44% 123,13% 

*1 vágóállatra vetítve 
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Az „téli” kísérlet során (24. táblázat), mindkét „kísérleti” csoport 

(repcepogácsa, DDGS egyaránt) esetében közel 10%-kal volt alacsonyabb a 

takarmányköltség a kontrolhoz (extr. szója) képest, ugyanakkor az 

összehasonlításban a legkedvezıbbnek az úgynevezett DDGS változat 

bizonyult. A két kísérleti csoport kontrollhoz képesti számottevıen 

alacsonyabb takarmányköltsége egyrészt a kisebb mértékő fogyasztásnak, 

másrészt pedig a kedvezıbb kísérleti takarmánykeverék áraknak, illetve e-

két tényezı mintegy eredıjének tulajdonítható. Ami az árbevételt illeti, a 

DDGS csoportnál ez 7,65%-kal, míg a repcepogácsa esetében 4,02%-kal 

volt magasabb a kontrollhoz képest. Mindezek alapján, a téli (I.) kísérlet 

kalkulált fedezeti értékeit tekintve – mind a „repcepogácsa” mind pedig a 

„DDGS” változat – jóval kedvezıbbnek, vagyis gazdaságilag 

hatékonyabbnak bizonyult, hiszen az extr. szója csoporthoz viszonyítva 

elıbbi mintegy 15-16-, utóbbi pedig 23%-kal magasabb „fedezeti 

hozzájárulást” produkált. Ebben a kísérletben tehát különösen a „DDGS” 

változat tőnt ki – mind a takarmányköltség, mind pedig a termelési 

teljesítmény /árbevétel/ – és ennek következtében a fedezeti érték rendkívül 

kedvezı alakulásával. 

25. táblázat: A fedezet alakulása a nyári kísérletben Ft / sertés db  

Paraméterek / Kezelés 
Extr. 
szója 

Repcepogácsa DDGS 
Eltérés 

(repcepogácsa/extr. 
szója) 

Eltérés 
(DDGS/extr. 

szója) 
Felhasznált takarmány 
költsége (Ft) 

10850,3 12057,1 10420,0 111,12% 96,03% 

Árbevétel (Ft) 38827,2 37771,3 38314,2 97,28% 98,68% 

Fedezet (Ft) 27976,9 25714,2 27894,2 91,91% 99,70% 

*1 vágóállatra vetítve 

A nyári kísérletben (25. táblázat), a kontrollhoz képesti takarmányköltség 

az úgynevezett DDGS változat esetében még mindig kedvezıbbnek 
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bizonyult, ugyanakkor a kísérleti „repcepogácsa” változat már több mint 

10%-kal rosszabb /magasabb/ értéket mutatott. A két kísérleti csoport tehát, 

a kontrollhoz képesti takarmányköltség alakulása vonatkozásában jelentısen 

elszakadt, illetve eltért már egymástól.  

Az árbevételt illetıen pedig szintén – különösen a „repcepogácsa”, és ha 

csak minimális mértékben is, de a „DDGS” változat egyaránt elvesztette 

úgymond az elınyét a kontroll csoporttal szemben. 

Mindezek alapján, a nyári (II.) kísérlet kalkulált fedezeti értékeit tekintve 

– míg a „DDGS” változat a kontrollal azonos szinten teljesített, addig a 

repcepogácsa csoport eredménye mintegy 8%-kal (vagyis számottevı 

mértékben) rosszabbnak bizonyult. 

Ebben a kísérletben, mind a technikai, mind pedig a gazdasági 

hatékonyságot illetıen – érdekes módon – tehát éppen a kontroll csoport 

„vitte a prímet”, és csupán a „DDGS” változat mutatkozott vele közel 

azonos szinten versenyképesnek.  

26. táblázat: A fedezet alakulása a téli és a nyári kísérletben átlagosan Ft / sertés db  

Kísérlet I. és II. összesítı 
Extr. 
szója 

Repcepo
gácsa 

DDGS 
Eltérés 

(repcepogácsa
/extr. szója) 

Eltérés 
(DDGS/extr. 

szója) 
Felhasznált takarmány 
költsége (Ft) 

12336,4 12311,0 11421,9 99,79% 92,59% 

Árbevétel (Ft) 34259,0 34328,0 35138,2 100,20% 102,57% 

Fedezet (Ft) 21922,6 22017,0 23716,3 100,43% 108,18% 

*1 vágóállatra vetítve 

A 26. táblázatban szereplı adatok, a két kísérlet immár összevont 

(átlagos illetve mintegy az eredı) eredményeit mutatják. Ennek alapján az 

állapítható meg, hogy a kísérletbe vont melléktermékek adott szinten, illetve 
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mennyiségi részarányban /repcepogácsa (6,8%; 8,5%), DDGS (8,4%; 

10,5%)/ történı alkalmazása a (hízó I./II.) takarmánykeverékekben, valóban 

eredményez takarmányköltség-csökkenést a kontrollhoz képest, de ennek 

mértéke jelentıs eltérést mutat a két különféle kísérleti keverék között. A 

DDGS nemcsak ebben a vonatkozásban mutat jóval kedvezıbb képet a 

„repcepogácsa” változathoz képest, hanem a termelési teljesítményben, 

tehát az árbevételben is, és mindennek következtében a fedezeti érték 

alakulásában. 

 

A lefolytatott kísérletek összevont eredményei tehát arra mutatnak rá, 

hogy az adott árviszonyok mellett, ezen a helyettesítési szinten alkalmazva a 

repcepogácsa nem javítja a sertéshizlalás és ez által a vágósertés elıállítás 

gazdasági hatékonyságát. A termeléstechnológiai mutatók – ezen belül 

kiemelten a fajlagos takarmányértékesítés – alakulását illetıen, a lefolytatott 

kísérletek összevont eredményei alapján megállapítható, hogy a kontroll és 

kísérleti csoportok között számottevı eltérés nem mutatkozott, jóllehet a 

„repcepogácsa” változatnál, bizonyos mértékben (mintegy 3-4%-kal) 

magasabb volt a kontroll- illetve DDGS csoportokhoz képest. 

Az erre vonatkozó pontos számszerő adatokat a „Melléklet” megfelelı 

részletezı táblázatai tartalmazzák. 

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a kapott eredmények nem egy 

többszörösen ismételt és nagyüzemi mérető állatcsoportokkal lefolytatott 

kísérlet-sorozat alapján születtek, hiszen erre nem is álltak rendelkezésre a 

szükséges források, eszközök, feltételek. A vizsgálatok, a 

számítások/kalkulációk alapján készített kiértékelés és következtetések tehát 

ennek függvényében értendık – ugyanakkor, mint kísérleteken alapuló 
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(jóllehet kisüzemi szintő) eredmények remélhetıleg már önmagukban is 

megfelelı módon szolgálhatják a témakör összefüggései, és fıként annak 

gyakorlati vonatkozásai feltárásának, illetve feldolgozásának szakszerő 

megvalósítását. 

A következı alfejezetben leírtak próbálnak az elmélet, a modellezés 

szintjén, annak eszközrendszerét alkalmazva mintegy továbblépni, elıre 

mutatni, feltárva és szimulálva (jóllehet nem teljes körően) a lehetséges 

formációkat/alkalmazási változatokat, piaci hatás-mechanizmusokat. 

5.2.2. Szimulációs modell-számítások a különbözı (lehetséges) 

helyettesítési szintő takarmánykeverékek alkalmazására-, 

valamint az árváltozások hatásaira 

A modellszámítások során megvizsgáltuk a melléktermékek 

(repcepogácsa, DDGS) egyre növekvı, de elvileg (még) alkalmazható 

helyettesítési mértékének a takarmánykeverék elıállítási költségére illetve 

árára gyakorolt hatását. Arra voltunk végsı soron kíváncsiak, hogy – 

amennyiben feltételezzük az egyéb paraméterek, termelési mutatók 

változatlanságát – egy alacsony szintrıl kiindulva, fokozatosan növelve a 

melléktermék mennyiségi részarányát a takarmánykeverékben, és ez által 

egyre nagyobb mértékben helyettesítve a szóját, illetve egyre olcsóbb 

takarmánykeveréket elıállítva és alkalmazva – hogyan változna (javulna) a 

fedezeti hozzájárulás mértéke, lényegében tehát a gazdasági hatékonyság. 

 

A „melléktermék mentes” tehát a tulajdonképpeni kontroll hízó I. és hízó 

II. tápkeverékekben az extr. szója, és a kukorica kiindulási mennyisége 

(1000 kg takarmánykeverékben): 192kg és 386kg- illetve 145kg és 335kg 

volt. A lefolytatott kísérletekben alkalmazott helyettesítési szintek – 
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repcepogácsa (mennyiségi részarány: 6,8%; 8,5%) és DDGS (mennyiségi 

részarány: 8,4%; 10,5%) eseteiben az extr. szója 152 kg-ra illetve 95 kg-ra 

csökkent mindkét „kísérleti” tápkeverék vonatkozásában. Ugyanakkor, a 

kukorica mennyisége, a kísérleti „repcepogácsa” takarmánykeverékben 359 

kg-ra illetve 301 kg-ra (a hízó I. és II. vonatkozásában) csökkent, a kísérleti 

„DDGS” takarmánykeverékben pedig 341 kg-ra illetve 280 kg-ra (13. 

számú melléklet). Ennek megfelelıen tehát hangsúlyozni kell, hogy már 

eleve itt sem pusztán csak az extr.szója (mint egyedüli helyettesített 

erıforrás) melléktermék általi helyettesítésérıl volt illetve van szó, és ez az 

úgymond generált/szimulált változatokra is természetesen vonatkozik. Nem 

is említve az egyéb takarmány-kiegészítık a táplálóérték biztosítását 

szolgáló különbözı módon és mértékben történı alkalmazását az egyes 

tápkeverékekben. Ugyanakkor, mint helyettesítendı erıforrás az extr. szója 

szerepe kiemelt és elsıdleges, ennek megfelelıen tehát ezen komponens 

árváltozásának függvényében történt az egyes takarmánykeverék 

változatok/kombinációk versenyképességének értékelése. 

 

A következıkben bemutatott szimulációs modell-számítások követik a 

hízó I./II., illetve kísérlet I./II. szerinti megbontást. A kapott eredményeket 

bemutató részletezı táblázatok szintén a „mellékletben” találhatóak, 

amelyek tartalmát – a megfelelı szintézist követıen – az alábbi ábrák 

hivatottak szemléltetni. 

A helyettesítés során mindkét korosztály (hízó I. – lásd: 23. ábra és hízó 

II. – lásd: 24. ábra) takarmánykeverékeiben a melléktermékek 

(repcepogácsa, DDGS) arányát 10 kg-onként növeltük, vizsgálva ennek 

függvényében a takarmánykeverék árának változását. Minden egyes 
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helyettesítı erıforrás (melléktermék) mennyiségi részaránya a 

takarmánykeverékben 5-tıl – 15%-ig terjedt, tehát – 10 kg-onként növelve a 

melléktermék mennyiségét – az 50kg-150kg/1000kg tápkeverék közötti 

intervallumon belül vizsgáltuk a különbözı mértékő helyettesítéssel 

kialakítható „lehetséges” takarmánykeverékek árának, pontosabban az ár-

csökkenésnek az alakulását.  

 

A beállított saját etetési kísérletek kontroll („mellékterméktıl mentes” – 

és mintegy „kiinduló”) takarmány árak a hízó I. és hízó II. korosztályok 

vonatkozásában az alábbiak voltak: 60,85 Ft/kg és 57,78 Ft/kg (a Bonafarm-

Bábolna Takarmány Kft. 2010. októberi áraival számolva) – lásd: 12. számú 

melléklet. Keveréktakarmány-komponensként alkalmazva a két különféle 

mellékterméket, a hízó I. esetében 5% repcepogácsa a takarmánykeverékben 

1,32 Ft-tal, míg 5% DDGS 1,07 Ft-tal csökkentette annak 

kilogrammonkénti árát (23. ábra). 

A vizsgálati intervallumon belül a legmagasabb (15%-os mennyiségi 

részarány – vagyis 150 kg melléktermék/1000 kg takarmánykeverék) 

helyettesítési szint esetében, az árcsökkenés mértéke (a szimuláció alapján) 

már 3,96 Ft/kg és 3,01 Ft/kg, tehát kilogrammonként közel 7- illetve 5 %-os 

lenne. /Egyébiránt, a kisüzemi kísérlet során a hízó I. korcsoportban 

alkalmazott „kísérleti” tápkeverékekben a mennyiségi részarányok az 

alábbiak voltak: repcepogácsa 6,8 %, DDGS 8,4 % – így a kontrollhoz 

képest 1,82 Ft-tal illetve, 1,73 Ft-tal volt olcsóbb a feletetett 

takarmánykeverék. / 



10.13147/NYME.2012.029

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK II. – GAZDASÁGI ELEMZÉS 123 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

 
23. ábra: A hízó I. takarmánykeverék árának csökkenése a helyettesítı erıforrások 

növelésének függvényében 

Szakirodalmi forrásokra hivatkozva mindenképp szükséges 

kihangsúlyozni, hogy elvileg valóban alkalmazható magas mennyiségi 

részarányban mellékterméket tartalmazó keverék, hiszen, például Gralapp és 

mtsai (2002) megállapították, hogy 30- és 60 kg közötti élıtömegő 

sertésekkel etetett, DDGS-t közel 20%-os mennyiségi részarányban 

tartalmazó takarmánykeverék alkalmazása sem okoz számottevı negatív 

irányú változásokat a termeléstechnológiai (naturális) mutatókban, a 

kontroll extr. szója takarmánykeverékhez képest. Weber és mtsai (2006) 

ugyancsak nem tapasztaltak kedvezıtlen irányú elmozdulást – hízó 

korcsoportnál, repcepogácsa 5- és 7,5%-os mennyiségi részarányú 

etetésekor. 



10.13147/NYME.2012.029

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK II. – GAZDASÁGI ELEMZÉS 124 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

 

24. ábra: A hízó II. takarmánykeverék árának csökkenése a helyettesítı erıforrások 

növelésének függvényében 

A hízó II. korcsoportot illetıen, az 50 kg repcepogácsa illetve 50 kg 

DDGS tápkeverékben való alkalmazása esetén 1,37 Ft/kg és 0,99 Ft/kg 

árcsökkenés mutatkozik, míg a 150kg-os „szinten” ez a 3,82 Ft/kg és 2,89 

Ft/kg-ot jelent (24. ábra). Egyébiránt, a kisüzemi kísérlet során a hízó II. 

korcsoportban alkalmazott „kísérleti” tápkeverékekben a mennyiségi 

részarányok az alábbiak voltak: repcepogácsa 8,5 %, DDGS 10,5 % - így a 

kontrollhoz képest 2,27 Ft-tal illetve, 2,04 Ft-tal volt olcsóbb a feletetett 

takarmánykeverék. Ugyancsak a szakirodalmi példák mutatnak rá arra, hogy 

a hizlalásnak ebben a fázisában sem kell elvileg tartani a melléktermék 

okozta, a termelési teljesítményt esetleg kedvezıtlenül érintı változásoktól. 

Jenkin és mtsai (2007) alapján 88 kg és 110 kg közötti sertések, 5 és 10%-os 

részarányban DDGS-t tartalmazó keverékkel történı takarmányozása nem 

okoz eltéréseket a hizlalás során. Továbbá, Weber és mtsai (2006) 

hízósertésekkel végzett kísérletben repcepogácsa 7,5%-os illetve 12,5%-os 
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százalékos alkalmazásakor nem tapasztalt jelentıs eltérést, sıt a fajlagos 

takarmányértékesítés a „kísérletiek” esetében még némiképp javult is a 

kontroll csoporthoz képest. A DDGS alkalmazását illetıen McEwen (2006, 

2008), Augspruger és mtsai (2008), Drescher és mtsai (2008), Duttlinger és 

mtsai (2008), Widmer és mtsai (2008) megerısítik, hogy egészen 20%-os 

mennyiségi részarányig nem romlanak a hízó állatok naturális mutatói. Xu 

és mtsai (2007) alapján a napi testsúlygyarapodás nem változott, és a 

fajlagos takarmányértékesítés lineárisan csökkent, a takarmánykeverékben 

0%, 10%, 20% és 30%-os részarányú DDGS alkalmazás esetén. Ezt 

alátámasztották többek között Fu és mtsai (2004), Whitney és mtsai (2006), 

Linneen és mtsai (2008), Weimer (2008) is. Schöne és mtsai (2002) 24 kg és 

104 kg közötti élıtömegő sertésekkel végzett kísérleteik során a 

repcepogácsát 7,5- és 15%-ban alkalmazták. A kísérletet két keresztezett 

sertésfajtával végezték (LR*LR*LW, illetve Pi*LR*LW)9 a kontroll 

csoporthoz képest csak az utóbbinál észleltek szignifikáns eltérést a fajlagos 

takarmányértékesítés és napi testsúlygyarapodás tekintetében. 

A 23. és 24. ábrák tehát rámutatnak arra, hogy a melléktermékek 

(repcepogácsa és DDGS) tápkeverékben történı növekvı mértékő, illetve 

részarányú felhasználásakor a takarmánykeverék elıállítási költségét, illetve 

árát fokozatosan csökkenteni tudjuk. Ezzel párhuzamosan, visszahivatkozva 

az 5.2.1. alfejezetre, az abban leírtakra is, célszerő bemutatni, hogy 

rögzített/azonos egyéb paraméterek mellett, a fokozatos keverék (hízó I. és 

II. összevontan) árcsökkenéssel párhuzamosan hogyan alakul a „lehetséges” 

fedezeti érték-többlet vágósertésenként (27. táblázat).  

                                                 
9 LR: Landrace, LW: Large White, Pi: Pietran 
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27. táblázat: A fedezeti érték-többlet alakulása a takarmánykeverék árcsökkenésének 
függvényében (Ft/db vágósertés) 

Helyettesítési 
szint (kg) 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

DDGS (Ft) 1612 1644 1687 1729 1771 1802 1844 1886 1923 1955 1996 
Repcepogácsa 

(Ft) -69 -10,7 48,59 102,2 158,8 213,2 262,9 313,3 369,1 424,9 476,9 

 

A 28. táblázat rámutat arra, hogy a „DDGS” – a „repcepogácsa” 

változathoz képest – ha az intervallumon belül nem is növekvı /sıt 

némiképp csökkenı/ mértékben, de minden (a modellben szereplı, 

lehetséges) helyettesítési szinten számottevıen nagyobb mértékő (a 

jövedelmezıség szempontjából tehát valóban jelentıs) fedezeti többletet 

produkál. Ebben szerepet játszik a két változat közötti – bizonyos mértékő – 

fajlagos takarmány-értékesítés– illetve termelési (hizlalási) teljesítménybeli 

különbség is. 

 

A repcepogácsa és DDGS alkalmazásának gazdasági hatékonyságát 

természetesen jelentıs mértékben befolyásolja azok árának változása (11. 

számú melléklet). Ugyanakkor, alapvetıen a „célzottan” helyettesítendı – 

tehát az extr. szója – árváltozása lehet ebben meghatározó, vagyis játszhat 

döntı szerepet abban, hogy a melléktermékek alkalmazása okszerő-, 

gazdaságilag hatékony-e, vagy sem, illetve milyen mértékben. Ennek 

megfelelıen modell-számításokat végeztünk, melyek során vizsgáltuk a hízó 

I. és hízó II. korcsoportokban a takarmánykeverékek árának változását az 

extr. szójaár fokozatos 10 Ft/kg-onkénti (feltételezett/szimulált) 

növekedésének függvényében, amelynek eredményeit a 12. számú melléklet 

tartalmazza. Az ehhez kapcsolódó részletezı táblázatok szinték a 

„Melléklet”-ben találhatóak, 14-16. szám alatt. A kalkulációkat elvégeztük 
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mind a repcepogácsa, mind a DDGS vonatkozásában, mindkét hízó 

korcsoportra. Az itt következı 28. és 29. számú táblázatok a hízó I. 

korcsoportra vonatkozóan mutatják be a „lehetséges” kísérleti 

takarmánykeverékek kilogrammonkénti árának a változását – a növekvı 

szójaár függvényében. 

28. táblázat: Az extr. szójaárváltozás hatása (Ft) a takarmánykeverék árára hízó I. 
korcsoporban adott helyettesítési szintnél (kg) repcepogácsa esetén 

Extr. szója 
árváltozás / 
Helyettesítés 

szintje 

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 

100* -1,32 -1,59 -1,87 -2,13 -2,41 -2,68 -2,96 -3,18 -3,45 -3,72 -3,96 

110* -1,61 -1,94 -2,28 -2,6 -2,94 -3,27 -3,61 -3,88 -4,21 -4,54 -4,84 

120* -1,90 -2,29 -2,69 -3,07 -3,47 -3,86 -4,26 -4,58 -4,97 -5,36 -5,72 

130* -2,19 -2,64 -3,1 -3,54 -4,00 -4,45 -4,91 -5,28 -5,73 -6,18 -6,6 

140* -2,48 -2,99 -3,51 -4,01 -4,53 -5,04 -5,56 -5,98 -6,49 -7,00 -7,48 

150* -2,77 -3,34 -3,92 -4,48 -5,06 -5,63 -6,21 -6,68 -7,25 -7,82 -8,36 

*az extr. szója árának változása Ft 

29. táblázat: Az extr. szójaárváltozás hatása (Ft) a takarmánykeverék árára hízó I. 
korcsoporban adott helyettesítési szintnél (kg) DDGS esetén  

Extr. szója 
árváltozás / 
Helyettesítés 

szintje 

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 

100* -1,07 -1,22 -1,44 -1,64 -1,86 -2,02 -2,22 -2,44 -2,59 -2,8 -3,01 

110* -1,31 -1,5 -1,77 -2,02 -2,29 -2,49 -2,74 -3,01 -3,2 -3,46 -3,72 

120* -1,55 -1,78 -2,1 -2,40 -2,72 -2,96 -3,26 -3,58 -3,81 -4,12 -4,43 

130* -1,79 -2,06 -2,43 -2,78 -3,15 -3,43 -3,78 -4,15 -4,42 -4,78 -5,14 

140* -2,03 -2,34 -2,76 -3,16 -3,58 -3,9 -4,3 -4,72 -5,03 -5,44 -5,85 

150* -2,27 -2,62 -3,09 -3,54 -4,01 -4,37 -4,82 -5,29 -5,64 -6,1 -6,56 

*az extr. szója árának változása Ft 

Egyébiránt, a lefolytatott kísérletekben szereplı 6,8- illetve 8,5% 

részarányt képviselı repcepogácsa és DDGS esetén – a kiindulóhoz képest 

másfélszeres extr. szójaár esetén további mintegy 2 Ft/kg árcsökkenés 

realizálható. 
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Az alábbi 30. és 31. számú táblázatok pedig a hízó II. korcsoportra 

vonatkozóan mutatják be a „lehetséges” kísérleti takarmánykeverékek 

kilogrammonkénti árának a változását – a növekvı extr. szójaár 

függvényében. Egyébiránt, a lefolytatott kísérletekben szereplı 8,4- illetve 

10,5% részarányt képviselı repcepogácsa és DDGS esetén – a kiindulóhoz 

képest másfélszeres extr. szójaár esetén (ugyancsak) mintegy 2 Ft/kg illetve 

azt meghaladó további árcsökkenés realizálható. 

 

30. táblázat: Az extr. szójaárváltozás hatása (Ft) a takarmánykeverék árára hízó II. 
korcsoporban adott helyettesítési szintnél (kg) repcepogácsa esetén  

Extr. szója 
árváltozás / 
Helyettesítés 

szintje 

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 

100* -1,37 -1,64 -1,91 -2,15 -2,40 -2,64 -2,84 -3,08 -3,33 -3,58 -3,82 

110* -1,66 -1,99 -2,32 -2,62 -2,93 -3,23 -3,48 -3,78 -4,09 -4,40 -4,70 

120* -1,95 -2,34 -2,73 -3,09 -3,46 -3,82 -4,12 -4,48 -4,85 -5,22 -5,58 

130* -2,24 -2,69 -3,14 -3,56 -3,99 -4,41 -4,76 -5,18 -5,61 -6,04 -6,46 

140* -2,53 -3,04 -3,55 -4,03 -4,52 -5,00 -5,40 -5,88 -6,37 -6,86 -7,34 

150* -2,82 -3,39 -3,96 -4,50 -5,05 -5,59 -6,04 -6,58 -7,13 -7,68 -8,22 

*az extr. szója árának változása Ft 

31. táblázat: Az extr. szójaárváltozás hatása (Ft) a takarmánykeverék árára hízó II. 
korcsoporban adott helyettesítési szintnél (kg) DDGS esetén  

Extr. szója 
árváltozás / 
Helyettesítés 

szintje 

50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 

100* -0,99 -1,16 -1,37 -1,58 -1,79 -1,94 -2,15 -2,36 -2,56 -2,69 -2,89 

110* -1,23 -1,44 -1,70 -1,96 -2,22 -2,41 -2,67 -2,93 -3,18 -3,35 -3,60 

120* -1,47 -1,72 -2,03 -2,34 -2,65 -2,88 -3,19 -3,50 -3,80 -4,01 -4,31 

130* -1,71 -2,00 -2,36 -2,72 -3,08 -3,35 -3,71 -4,07 -4,42 -4,67 -5,02 

140* -1,95 -2,28 -2,69 -3,10 -3,51 -3,82 -4,23 -4,64 -5,04 -5,33 -5,73 

150* -2,19 -2,56 -3,02 -3,48 -3,94 -4,29 -4,75 -5,21 -5,66 -5,99 -6,44 

*az extr. szója árának változása Ft 

Megállapítható tehát, hogy az extr. szója (mint helyettesítendı erıforrás) 

árának növekedése és az egyre nagyobb mértékben történı helyettesítés 
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együttesen már nagyon jelentıs fajlagos költség-, illetve ár-változást 

eredményez, a „rece” és a „DDGS” kísérleti takarmányok vonatkozásában 

(mindkét hízó korcsoport esetében) egyaránt. A következı 25. ábra mintegy 

szintetizáltan próbálja meg szemléltetni a fentiekben leírtak 

hatásmechanizmusát, gazdasági hatékonyságra gyakorolt hatását – a 

„fedezeti érték-többlet/vágósertés” mutatót alkalmazva, a lefolytatott 

kísérletre „vetítve”. Arra próbál tehát, választ adni, hogy a 

vágósertésenkénti fedezeti érték-többlet hogyan alakult volna, a lefolytatott 

kísérlet során, egyre magasabb extr. szójaárak esetén, illetve egyre 

magasabb extr. szójaárakkal kalkulálva. 

 
25. ábra: A repcepogácsa és DDGS gazdasági hatékonyságának alakulása az extr. 

szójaár fokozatos - 10 Ft/kg-onkénti növekedésének függvényében, a lefolytatott 

kísérletek feltételeinek keretében (Ft/sertés) 

Mindezek alapján tehát megállapítást nyert, hogy – amennyiben a 

kísérletek lefolytatásakor, illetve azok gazdasági hatékonyságra vonatkozó 

kiértékelésekor, például 50%-kal magasabb extr. szójaárak lettek volna, a 
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számítás eredménye – tehát a fedezeti érték – a „DDGS” kísérleti csoport 

esetében mintegy 30-, a „repcepogácsa” esetében pedig (a rendkívül 

alacsony „bázis” következtében) 400%-kal lett volna magasabb.  

A kísérleti takarmánykeverékek alkalmazásának indokoltságát 

jelentısen befolyásolhatja tehát a helyettesítendı erıforrás árának mozgása 

is, amely – irányát tekintve – természetesen elvileg kétféle lehet. A 

szimulációs modell ugyanakkor nem kalkulált csökkenı extr. szójaárakkal, 

eleve a növekedés illetve az esetleges stabilitás (a csökkenéshez képesti) 

jóval nagyobb valószínőségét feltételezve.  

A valóban megbízható, és jól megalapozott gazdasági döntések 

meghozatala érdekében azonban számos hasonló kísérlet lefolytatására, 

azok megfelelı ismétlésére lenne még szükség. Elsısorban a magasabb 

helyettesítési szintek alkalmazása hizlalási teljesítményére gyakorolt 

hatásának széleskörő hazai vizsgálata szükségszerő. Az elvégzett és 

kiértékelt etetési kísérletek ugyanakkor rámutattak arra, hogy a 

melléktermékek (különösen a „DDGS”) alkalmazása (természetesen az 

árváltozások függvényében) egy hatékony eszköze lehet a vágósertés 

elıállítás jövedelmezısége-, illetve versenyképessége növelésének. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS  

A sertéshústermelés volumenének világviszonylatban közel 10%-os 

növekedése és az Európai Unióban kialakult stagnáló tendenciája mellett, 

hazánkban több mint 20%-os mértékő visszaesés volt megfigyelhetı – a 

2004-tıl-2009-ig terjedı idıszakban. Az állomány csökkenése mellett 

strukturális átalakulás is végbement, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint 

hogy napjainkra a hazai sertéstartó „üzemek” – számukat tekintve – 

megközelítıleg 0,3%-ában összpontosul az állomány mintegy kétharmada. 

A hazai vágósertés felvásárlási árak szezonalitás vizsgálata alapján 

megállapítható, hogy azok szisztematikusan májusban voltak a 

legalacsonyabbak (7,25%-os eltéréssel a trendtıl) és szeptemberben a 

legmagasabbak (5,25%-os eltéréssel a trendtıl) az 1992-2010 közötti 

idıszakban, ugyanakkor a konjunkturális és dekonjunkturális, azaz ciklikus 

kilengések és azok hosszai is csökkenı tendenciát mutattak Magyarország 

európai uniós csatlakozását követıen. 

 

A hazai sertéságazatban kialakult rendkívül kedvezıtlen állapot (a 

versenyképesség tartós hiánya) megváltoztatása érdekében a termelıknek 

mindenképp lépéseket kell tenniük, jóllehet a kedvezıtlen gazdasági/piaci 

környezetre nem tudnak érdemben hatást gyakorolni. A vágósertés-elıállítás 

során, a takarmány(ozás) a legnagyobb hányadot jelentı költségtétel (az 

összköltségben részesedése akár a 60%-ot is elérheti), így értelemszerően 

erre kell mindenekelıtt kiemelt figyelmet fordítani – feltételezve, hogy 

elsısorban ezen tényezı hatékonyságának növelése révén érhetı el 
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számottevı eredmény- illetve versenyképességbeli javulás. A 

takarmányozás költségeinek csökkentését természetesen úgy kell 

megvalósítani, hogy a termelési/hizlalási teljesítményt (és így az árbevételt) 

illetıen kedvezıtlen irányú változások ne következzenek be, vagy pedig az 

esetleges „romlás” mindenképp kisebb mértékő értékbeli visszaesést 

jelentsen, mint a költségcsökkenés mértéke. A takarmányárak emelkedése, 

illetve a hazai takarmányfehérje-mérleg negatív és kiegyensúlyozatlan volta 

egyre csak fokozza a melléktermék-felhasználás jelentıségét. Az extr. szója 

– a sertés takarmánykeverékben történı részbeni – helyettesítésére 

lehetıséget nyújthat az élelmiszeripar, illetve egy újszerő, napjainkban 

kialakuló bioüzemanyag elıállító iparág melléktermékeinek hasznosítása is. 

A növényolajipari melléktermék felhasználása nem új kelető dolog. A 

napraforgó- és repceolaj elıállításakor keletkezı melléktermékek kiválóan 

beilleszthetık mind a kérıdzı, mind a monogasztrikus állatfajok 

takarmányozásába, továbbá ezek jól bevált és keresett takarmány 

alapanyagok, akárcsak az alkohol-gyártás (bioetanol-elıállítás) során 

keletkezı DDGS. A szárított gabonatörköly (DDGS), valamint a 

repcepogácsa felhasználásának növelésével csökkenhet a kukorica és fıleg a 

extr. szójadara (mint import-termék) szerepe a takarmányozásában, illetve 

részarányuk a keveréktakarmányokban. A repcepogácsát és DDGS-t a 

monogasztrikus (pl. sertés) és a kérıdzı állatok (pl. juh, szarvasmarha) 

takarmányozásában egyaránt fel lehet használni, hiszen jelentıs energia-, 

foszfor-, és aminosav források. Ugyanakkor, már a témakör 

szakirodalmának feldolgozása is ráirányította a figyelmet arra, hogy 

mindkét melléktermék esetében (függetlenül attól, hogy korábbi kísérletek 

eredményei, illetve javaslatok a felhasználás mértékét és módját illetıen 
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korlátozottan rendelkezésre állnak) további vizsgálatok (szintén kísérletek 

és elemzések) szükségesek a hasznosítási lehetıségek-, az értékesülés- és az 

alkalmazás gazdasági hatékonyságának teljes körő megismerése érdekében. 

Ennek megfelelıen, az egy ismétlésben lefolytatott saját 

etetési/sertéshizlalási kísérletek kertében 120, magyar nagyfehér×magyar 

lapály×seghers sertést vizsgáltunk. Az etetési kísérletekben, az extr. 

szójadarát repcepogácsával és DDGS-sel helyettesítettük. A kísérleti 

takarmánykeverékekben lévı részarány (sorrendben) a hízó I. fázisban: 

6,8%, illetve 8,5%-, míg a hízó II. korcsoport esetében: 8,4% és 10,5% 

voltak, sorrendben. Természetesen sor került a kísérletbe vont állomány 

rendszeres mérlegelésére, a takarmányfogyasztás-, a napi 

testsúlygyarapodás-, a fajlagos takarmányértékesítés mérésére, a vágás utáni 

minısítésre, a legfontosabb testrészekbıl történı mintavételre, illetve 

kóstolópróbára is.  

 

A kontroll (extr. szója), illetve a kísérleti (repcepogácsa, DDGS) 

takarmánykeverékekkel etetett hízóállatok átlagos napi testsúlygyarapodása 

– a fentieknek megfelelı sorrendben – a következık szerint alakult: 808 

g/nap, 803 g/nap, és 772 g/nap. Az „extr. szója” és a „DDGS” 

takarmánykeveréken hizlalt sertések fajlagos takarmány értékesítése 

(egyaránt 3,01 kg/kg) bizonyult a legkedvezıbbnek, míg a „repcepogácsa” – 

ha csak kis mértékben is, de elmaradt ettıl (3,13 kg/kg). A vágást követı 

minısítés eredményei azt igazolták, hogy az alkalmazott kezeléseknek nem 

(P=0,983), ugyanakkor a szezonnak szignifikáns hatása van (P<0,01) a 

színhúsmennyiségre. Megállapítást nyert, hogy az extr. szója részleges (a 

lefolytatott kísérletekben alkalmazott szintő) helyettesítése repcepogácsával, 
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illetve DDGS-sel, csak kis mértékben befolyásolja az értékes húsrészek 

(comb, karaj) táplálóanyag tartalmát. A húsok zsírsavösszetételét illetıen, az 

egyes zsírsavak aránya a laborvizsgálati mintákban a különbözı 

takarmánykeverékek változó zsírsavösszetételének megfelelıen alakult. A 

linol- (C18:2, n-6) és linolénsav (C18:3, n-3) részarányát vizsgálva 

megállapítható, hogy a repcepogácsa takarmánykeveréken hizlalt állatok 

esetében volt a legszőkebb (13,24:1 és 13,72:1) az n-6/n-3 arány. A PUFA 

zsírsavak részaránya a vizsgált karaj- és combhús mintákban a „DDGS” 

takarmánykeverékkel etetett csoport esetében volt a legmagasabb. A pH 

mérések során minden kezelés a normális értékek közé esı eredményt 

mutatott, így szinte kizárható tehát a kifogásolható minıségő PSE és DFD 

húsok megjelenésének lehetısége. Ezek alapján ki is lehet egyúttal jelenteni, 

hogy a takarmányozás nem befolyásolta a karajhús pH-jának alakulását. A 

sült karajszeletek érzékszervi vizsgálata során a bírálók nem találtak jelentıs 

eltérést sem az íz, illat, porhanyósság, sem pedig az összbenyomás 

vonatkozásában. Sıt, a bíráló bizottság, ha ugyan csak kis mértékben is, de 

minden vizsgálati szempontból jobbnak értékelte a melléktermékekkel 

takarmányozott állatok húsának mintáit. A fellelhetı szakirodalomban is 

számos szerzı számolt be arról, hogy akár 15-20% közötti mennyiségi 

részarányban a takarmánykeverékben szerepeltetett repcepogácsa vagy 

DDGS nem okozott jelentıs eltérést a sertéshizlalás fontosabb naturális 

termeléstechnológiai mutatóinak alakulásában. Arra vonatkozóan azonban, 

hogy a gazdasági hatékonyság, a költség jövedelem viszonyok valójában 

kedvezı, vagy kedvezıtlen irányban változnak-e, és milyen mértékben nem 

(vagy alig) állnak rendelkezésre szakirodalmi adatok. Az, hogy alkalmazott 

melléktermékek arányának növelésével a tápkeverék ára csökken 
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(szélsıséges helyettesítési-, illetve árviszonyoktól eltekintve) ugyanakkor 

szinte magától értetıdı. 

A lefolytatott kísérletbe vont melléktermékek alkalmazásának a vágósertés-

termelés gazdasági hatékonyságára, költség-jövedelem viszonyaira 

gyakorolt hatásával kapcsolatos részletes elemzések, kiértékelések a 

kapcsolódó szimulációs modell-számítások eredményei az alábbiakban 

foglalhatók össze: 

 

A (téli-nyári) kísérletbe vont (két különbözı) melléktermék adott szinten, 

illetve mennyiségi részarányban /repcepogácsa (6,8%; 8,5%), DDGS (8,4%; 

10,5%)/ történı alkalmazása a (hízó I./II.) takarmánykeverékekben valóban 

eredményez költség-csökkenést a kontrollhoz képest, de ennek mértéke (a 

téli-nyári kísérlet összevont eredményeit tekintve is) jelentıs eltérést mutat a 

két különféle kísérleti keverék között. A „DDGS” nemcsak ebben a 

vonatkozásban jóval „kedvezıbb” a „repcepogácsa” változathoz képest, 

hanem a termelési (hizlalási) teljesítményben, tehát végsı soron az 

árbevételben is, és mindennek következtében a fedezeti érték alakulásában. 

 

A lefolytatott kísérletek összevont eredményei tehát arra mutatnak rá, 

hogy az adott árviszonyok mellett, ezen a helyettesítési szinten alkalmazva a 

repcepogácsa nem, a DDGS viszont javítja a sertéshizlalás és ez által a 

vágósertés elıállítás gazdasági hatékonyságát. Azonban azt is ki kell 

hangsúlyozni, hogy a fenti következtetések nem egy többszörösen ismételt 

és nagyüzemi mérető állat-csoportokkal lefolytatott kísérlet-sorozat alapján 

születtek. Ugyanakkor – konkrét kísérleti mérési eredményeken alapulnak, 

ennek megfelelıen az alkalmazás gyakorlati megvalósíthatóságának olyan 
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(ökonómiai-számszaki) vonatkozásait próbálják feltárni, amelyek valóban 

relevánsak a versenyképesség, illetve annak fenntartása/fokozása 

szempontjából. Ennek szerves részét képezik a lefolytatott 

modellszámítások, amelynek keretében megállapítást nyert, hogy a 

melléktermékek (repcepogácsa és DDGS) takarmánykeverékben történı 

növekvı mértékő, illetve részarányú felhasználása fokozatosan csökkenti a 

„formulázott” (azonos táplálóanyag- szolgáltatató képességő) 

takarmánykeverékek elıállítási (ön)költségét, és növeli a fedezeti érték-

többletet. Ugyanakkor a „DDGS” – a „repcepogácsa” változathoz képest – 

ha a vizsgálati intervallumon belül nem is növekvı /sıt némiképp csökkenı/ 

mértékben, de minden helyettesítési szinten számottevıen nagyobb mértékő 

fedezeti többletet produkált. Ebben szerepet játszik a két változat közötti 

bizonyos mértékő fajlagos takarmány-értékesítés, illetve termelési 

(hizlalási) teljesítménybeli különbség is. Az extr. szója (mint helyettesítendı 

erıforrás) árának növekedése és az egyre nagyobb mértékben történı 

helyettesítés együttesen már nagyon jelentıs fajlagos költség-, illetve ár-

változást eredményez, a „repcepogácsa” és a „DDGS” kísérleti takarmányok 

vonatkozásában egyaránt. Megállapítást nyert egyúttal az is, hogy – 

amennyiben a kísérletek lefolytatásakor, illetve azok gazdasági 

hatékonyságra vonatkozó kiértékelésekor, például 50%-kal magasabb extr. 

szójaárak lettek volna, a fedezeti érték – a „DDGS” kísérleti csoport 

esetében mintegy 30-, a „repcepogácsa” esetében pedig (a rendkívül 

alacsony „bázis” következtében) 400%-kal lett volna magasabb. A kísérleti 

takarmánykeverékek alkalmazásának indokoltságát jelentısen 

befolyásolhatja tehát a helyettesítendı erıforrás árának mozgása is.  
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Az elvégzett és kiértékelt etetési kísérletek eredményei rámutattak arra, 

hogy a melléktermékek (különösen a „DDGS”) alkalmazása (természetesen 

az árváltozások függvényében) egy hatékony eszköze lehet a vágósertés 

elıállítás jövedelmezısége-, illetve versenyképessége növelésének.  
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7. ÚJ ÉS ÚJSZERŐ EREDMÉNYEK 

1./ Az extr. szója részleges repcepogácsával, illetve DDGS-sel történı 

helyettesítésének (a hízó I. fázisban: 6,8%, illetve 8,5%-, míg a hízó II. 

korcsoport esetében: 8,4% és 10,5%, sorrendben) nincs kedvezıtlen hatása a 

hizlalási teljesítményre, sem a vágósertés színhústartalmára, sem az értékes 

húsrészek fontosabb táplálóanyag- és zsírsavösszetételére, illetve az 

érzékszervi vizsgálatok eredményeire. 

 

2./ A lefolytatott kísérleteknek megfelelı helyettesítési szinteken, illetve 

piaci árak mellett alkalmazva azonban a repcepogácsa nem, a DDGS viszont 

javítja a sertéshizlalás és ez által a vágósertés elıállítás gazdasági 

hatékonyságát.  

 

3./ A gyakorlati alkalmazás tehát csak feltételesen javasolt, mivel a költség-

jövedelem viszonyok alakulását jelentısen befolyásolja a helyettesítés 

mértéke, illetve az (erıforrás)árak változása. A lefolytatott vizsgálatok 

eredményeire is alapozottan kialakított szimulációs modell lehetıséget 

biztosít a különféle formációk/változatok-, illetve a piaci hatás-

mechanizmusok szimulációjára, számszaki elemzésére.  

Alkalmazása révén megállapítást nyert, miszerint: 

- a melléktermékek (repcepogácsa és DDGS) takarmánykeverékekben 

történı növekvı mértékő, illetve részarányú felhasználása fokozatosan 

csökkenti a „formulázott” (tehát azonos táplálóanyag-szolgáltatató 

képességő) takarmánykeverékek elıállítási (ön)költségét,  
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- az extr. szója (mint helyettesítendı erıforrás) árának növekedése és egyre 

nagyobb mértékben melléktermékkel történı helyettesítése (együttesen) 

viszont – mind a „repcepogácsa”, mind pedig a „DDGS” 

takarmánykeverékek alkalmazása esetén – már egyaránt nagyon jelentıs 

fajlagos költség-, illetve ár-változást (és ez által fedezeti érték-többlet 

növekményt) eredményezhet,  

- a „DDGS” hatékonyság-javító hatása – a „repcepogácsa” változathoz 

képest – minden helyettesítési szinten nagyobb mértékő.  

 

4./ A konkrét kísérleti-, valamint a szimulációs modell eredményei 

rámutattak arra, hogy további kutatások lefolytatása elsısorban a „DDGS” 

önálló, valamint a repcepogácsával együtt történı, tehát kombinált 

alkalmazási lehetıségeit illetıen indokolt. 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: A hízó I. takarmánykeverékek összetétele és számított táplálóanyag 
tartalma 

Hízó I. takarmánykeverék 
Extr. 
szója  

Repce-
pogácsa 

DDGS 

Összetétel  kg kg kg 
Kukorica  385,59 358,72 341,41 
Búza 200,00 200,00 200,00 
Árpa  200,00 200,00 200,00 
Extrahált szójadara (46% ny.f.)  192,00 152,00 152,00 
Takarmánymész 8,71 9,35 9,99 
2229-FIT. Hízó egységes premix* 5,00 5,00 5,00 
Ca-Na-Foszfát 4,01 2,03 2,58 
Takarmánysó 3,09 3,27 2,68 
Lizin-HCl (78%-os) 0,84 0,97 1,65 
DL-metionin (99%-os) 0,76 0,66 0,63 
Hidegen sajtolt repcepogácsa  68,00  
DDGS    84,00 
L-treonin    0,06 
Összesen kg 1000,00 1000,00 1000,00 
Számított táplálóanyag 
tartalom 

        Mértékegység   

Szárazanyag % 88,23 88,22 88,57 
DE sertés MJ/kg 13,82 13,79 13,68 
ME sertés MJ/kg 13,25 13,24 13,11 
Nyersfehérje % 16,01 16,00 15,99 
Nyerszsír % 2,48 2,93 3,17 
Nyersrost % 3,59 4,08 3,98 
Lizin % 0,83 0,83 0,83 
Metionin % 0,33 0,33 0,33 
Kalcium % 0,60 0,60 0,60 
Foszfor % 0,45 0,45 0,45 
Nátrium % 0,17 0,17 0,17 
Nyershamu % 4,30 4,45 4,45 
A-vitamin NE/kg 8028,53 8028,53 8028,53 
D3-vitamin NE/kg 1000,01 1000,01 1000,01 
E-vitamin mg/kg 50,75 50,75 50,75 
Fitáz aktivítás FTU/kg 500,00 500,00 500,00 

Forrás: Saját vizsgálat (2010) 

*gyártja: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.(Nagyigmánd) 
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2. számú melléklet: A hízó II. takarmánykeverékek beltartalmi értékei 

Hízó II. takarmánykeverék Extr. 
szója 

Repce-
pogácsa 

DDGS 

Összetétel  kg kg kg 

Kukorica   334,90 301,37 279,00 

Búza   200,00 200,00 200,00 

Árpa  300,00 300,00 300,42 

Extrahált szójadara (46% ny.f.)  145,00 95,00 95,00 

Takarmánymész  7,97 8,32 8,11 

2229-FIT. Hízó egységes premix*  5,00 5,00 5,00 

Ca-Na-Foszfát  1,91  2,00 

Takarmánysó  3,32 3,46 2,56 

Lizin-HCl (78%-os)  1,16 1,31 2,17 

DL-metionin (99%-os)  0,67 0,54 0,51 

Hidegen sajtolt repcepogácsa   85,00  

DDGS    105,00 

L-Treonin  0,07  0,23 

Összesen kg 1000,00 1000,00 1000,00 

Számított áplálóanyag tartalom Mértékegység    

Szárazanyag % 88,20 88,19 88,63 

DE sertés MJ/kg 13,72 13,68 13,54 

ME sertés MJ/kg 13,18 13,17 13,01 

Nyersfehérje % 14,51 14,49 14,49 

Nyerszsír % 2,39 2,96 3,26 

Nyersrost % 3,67 4,29 4,17 

Lizin % 0,75 0,75 0,75 

Metionin % 0,30 0,30 0,30 

Kálcium % 0,50 0,50 0,50 

Foszfor % 0,40 0,41 0,44 

Nátrium % 0,17 0,17 0,17 

Ny.hamu % 3,94 4,13 4,14 

A vitamin NE/kg 8028,53 8028,53 8028,53 

D3 vitamin NE/kg 1000,01 1000,01 1000,01 

E vitamin mg/kg 50,75 50,75 50,75 

Fitáz aktivítás FTU/kg 500,00 500,00 500,00 

Forrás: Saját vizsgálat (2010) 

*gyártja: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.(Nagyigmánd) 
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3. számú melléklet: Költségszerkezet alakulása a sertéshizlalásban, a 2005-2009 évek 
átlagában 

Költségszerkezet 
Egyéni 

vállalkozó 
Gazdasági 
szervezet 

Piac 
meghatározó 

Alapanyag költség (malac vásárlási 
költsége) 

31% 36% 36% 

Takarmányköltség összesen 47% 44% 45% 
Állategészségügyi költség 2% 1% 2% 
Egyéb közvetlen változó költség 3% 4% 3% 

Gépköltségek (változó) 1% 2% 2% 

Munkabér 4% 3% 3% 

Munkabér közterhei 1% 1% 1% 

Értékcsökkenési leírás 3% 1% 1% 

Tevékenység általános költsége 2% 2% 2% 
Gazdasági általános költség 5% 5% 5% 

Összesen 100% 100% 100% 

Forrás: AKII tesztüzemi ágazati adatgyőjtése alapján készült számítások (2010) 
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4. számú melléklet: A hízó I. és II. takarmánykeverékek vizsgált átlagos 

zsírsavösszetétele (n=6/kezelés) vizsgálata (g/100 g zsírsav) 

Zsírsavak  Takarmánykeverékek 
 Extr. szója Repcepogácsa DDGS 
C8:0 0,01 0,01 0,01 

C10:0 - - 0,01 

C11:0 - - 0,01 

C12:0 0,03 0,02 0,01 

C14:0 0,21 0,19 0,27 

C16:0 15,62 12,62 14,12 

C17:0 0,09 0,07 0,09 

C18:0 2,61 2,24 3,11 

C20:0 0,40 0,47 0,45 

C21:0 0,02 0,02 0,03 

SFA 18,99 15,64 18,11 
C14:1 0,06 0,06 0,04 

C16:1 0,29 0,34 0,23 

C18:1 21,07 32,44 23,24 

t-C18:1 0,03 0,04 0,04 

c-C18:1 0,59 1,58 0,58 

C20:1 0,51 0,74 0,44 
C21:1 0,09 0,11 0,08 
C22:1 - 0,01 - 

MUFA 22,64 35,32 24,65 
C18:2 (n-6) 53,26 42,64 53,17 
t-C18:2 0,03 - - 
C18:3 (n-3) 3,31 4,72 2,57 

CLA (c-9,t-11) 0,04 0,04 0,04 

CLA (t-10,c-12) 0,03 0,02 0,03 

CLA (t-9,t-11) 0,04 0,04 0,04 

C20:2 (n-6) 0,09 0,11 0,08 

C20:3 (n-3) 0,20 0,14 0,01 

C20:4 (n-6) 0,03 - 0,01 

C22:2 0,03 0,02 0,02 

C22:5 (n-3) 0,07 0,07 0,08 
PUFA 
 

57,13 47,80 56,05 
n-6/n-3 14,90 8,67 20,02 

Egyéb zsírsav 1,24 1,24 1,19 

Forrás: Saját vizsgálat (2010-2011) 
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5. számú melléklet: A combhús vizsgált zsírsavösszetétele a két kísérletben 

(n=20/kezelés; g/100 g zsírsav) 

Zsírsavak  Combhús 
 Extr. szója Repcepogácsa DDGS 
C8:0 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 
C10:0 0,12 ± 0,00 0,12 ± 0,00 0,12 ± 0,00 
C11:0 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 
C12:0 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 
C14:0 1,51 ± 0,20b 1,64 ± 0,30a 1,46 ± 0,02b 
C15:0 0,21 ± 0,02 0,14 ± 0,02 0,21 ± 0,03 
C16:0 24,7 ± 0,20 24,2 ± 0,20 23,9 ± 0,22 
C17:0 0,16 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,14 ± 0,01 
C18:0 11,4 ± 0,09a 10,4 ± 0,22b 11,1 ± 0,16ab 
C20:0 0,18 ± 0,01 0,16 ± 0,01 0,18 ± 0,01 
C22:0 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 
SFA 38,45 ± 0,22a 36,95 ± 0,30b 37,28 ± 0,35b 
C14:1 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
C16:1 3,63 ± 0,07b 4,18 ± 0,10a 3,64 ± 0,05b 
C17:1 0,23 ± 0,01 0,22 ± 0,01 0,19 ± 0,03 
C18:1 42,7 ± 0,43 43,2 ± 0,57 42,5 ± 0,48 
t-C18:1 0,19 ± 0,02 0,11 ± 0,02 0,17 ± 0,03 
c-C18:1 2,59 ± 0,05b 2,81 ± 0,06a 2,53 ± 0,04b 
C20:1 0,72 ± 0,01 0,69 ± 0,02 0,68 ± 0,02 
C22:1 0,05 ± 0,00b 0,07 ± 0,00a 0,05 ± 0,00b 
MUFA 50,13 ± 0,51 51,32 ± 0,49a 49,78 ± 0,52b 
C18:2 (n-6) 8,21 ± 0,50 8,08 ± 0,48 9,42 ± 0,52 
C18:3 (n-6) 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,05 ± 0,00 
C18:3 (n-3) 0,46 ± 0,02 0,61 ± 0,03 0,45 ± 0,02 
CLA (c-9,t11) 0,08 ± 0,01  0,08 ± 0,00 0,08 ± 0,01 
CLA (c-9,c-11) 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,05 ± 0,00 
CLA (t-9,t-11) 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,01 
C20:2 (n-6) 0,31 ± 0,02 0,28 ± 0,01 0,36 ± 0,01 
C20:3 (n-6) 0,14 ± 0,08 0,14 ± 0,09 0,15 ± 0,08 
C20:3 (n-3) 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
C20:4 (n-6) 0,78 ± 0,06 0,84 ± 0,07 0,88 ± 0,08 
C20:5 (n-3) 0,02 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
C22:4 (n-6) 0,19 ± 0,01 0,17 ± 0,02 0,21 ± 0,01 
C22:5 (n-3) 0,10 ± 0,05 0,15 ± 0,06 0,11 ± 0,01 
C22:6 (n-3) 0,02 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
PUFA 10,45 ± 0,60 10,55 ± 0,55 11,85 ± 0,6 
UFA 60,58 ± 0,53 61,87± 0,52 61,65 ± 0,55 
n-6/n-3 16,11 11,36 17,85 
Egyéb zsírsav  0,97 ± 0,07 1,18 ± 0,1 1,09 ± 0,07 

Forrás: Saját vizsgálat (2010-2011) 

a,b: P<0,05 
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6. számú melléklet: A karajhús zsírsav összetétele a téli és nyári kísérletekben 

(n=20/kezelés; g/100 g zsírsav) 

Zsírsavak  Hosszú hátizom 
   Extr. szója  Repcepogácsa DDGS 

C8:0 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 
C10:0 0,13 ± 0,00 0,12 ± 0,00 0,12 ± 0,00 
C11:0 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 
C12:0 0,10 ± 0,00 0,10 ± 0,00 0,10 ± 0,02 
C14:0 1,61 ± 0,03a 1,46 ± 0,03b  1,46 ± 0,02b 
C15:0 0,29 ± 0,04 0,23 ± 0,03 0,23 ± 0,02 
C16:0 25,00 ± 0,17 24,8 ± 0,27 24,5 ± 0,21 
C17:0 0,10 ± 0,06 0,10 ± 0,00 0,12 ± 0,01 
C18:0 11,60 ± 0,27 11,4 ± 0,33 11,6 ± 0,19 
C20:0 0,18 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,18 ± 0,01 
C22:0 0,07 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,06 ± 0,00 
SFA 39,10 ± 0,42 38,50 ± 0,53 38,39 ± 0,38 
C14:1 0,03 ± 0,00 0,03 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
C16:1  4,13 ± 0,09a   3,94 ± 0,11ab  3,66 ± 0,04b 
C17:1 0,17 ± 0,01 0,16 ± 0,00 0,17 ± 0,01 
C18:1 42,3 ± 0,34 43,7 ± 0,27 42,2 ± 0,53 
t-C18:1 0,15 ± 0,02 0,09 ± 0,01 0,10 ± 0,02 
c-C18:1 2,80 ± 0,07 2,83 ± 0,10 2,63 ± 0,05 
C20:1 0,66 ± 0,02 0,72 ± 0,02 0,67 ± 0,02 
C22:1 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,04 ± 0,00 
MUFA 50,28 ± 0,28 51,60 ± 0,38 49,49 ± 0,61 
C18:2 (n-6) 6,40 ± 0,27b  5,90 ± 0,34b  8,03 ± 0,50a 
C18:3 (n-6) 0,05 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,05 ± 0,00 
C18:3 (n-3)  0,31 ± 0,02b  0,43 ± 0,02a  0,33 ± 0,02b 
CLA (c-9,t11) 0,06 ± 0,00 0,07 ± 0,00 0,07 ± 0,00 
CLA (c-9,c-11) 0,05 ± 0,00 0,06 ± 0,00 0,05 ± 0,00 
CLA (t-9,t-11) 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
C20:2 (n-6)  0,21 ± 0,01b  0,20 ± 0,01b  0,29 ± 0,01a 
C20:3 (n-6) 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,01 
C20:3 (n-3) 0,17 ± 0,01 0,17 ± 0,01 0,18 ± 0,01 
C20:4 (n-6) 1,06 ± 0,08 1,03 ± 0,10 1,09 ± 0,05 
C20:5 (n-3) 0,04 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
C22:4 (n-6) 0,21 ± 0,01 0,25 ± 0,02 0,26 ± 0,01 
C22:5 (n-3) 0,17 ± 0,00 0,13 ± 0,00 0,13 ± 0,00 
C22:6 (n-3) 0,03 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 
PUFA 8,82 ± 0,40ab 8,38 ± 0,5b 10,56 ± 0,50a 
UFA 59,10±0,30 59,98±0,39 60,05±0,37 
n-6/n-3 11,04 9,68 14,32 
Egyéb zsírsav (6) 1,60 ± 0,16 1,66 ± 0,17 1,57 ± 0,04 

Forrás: Saját vizsgálat (2010-2011) 

a,b: P<0,05 
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7. számú melléklet: A pH és színmérések statisztikai elemzése I. (n=10/kezelés) 

Minta / 
Tulajdonság Takarmány Karaj↔Comb Tak×Hely 

pH  
(16. táblázat) 

 <0.001  

Karaj <0.001   

Comb <0.001   
L*  
(12. ábra) 

n.s. <0.001 =0.025 

Karaj =0.02   

Comb =0.063   
a*  
(13. ábra) 

=0.002 <0.001 n.s. 

Karaj <0.001   

Comb n.s.   
b*  
(14. ábra) 

<0.001 <0.01 =0.041 

Karaj <0.001   

Comb n.s.   
C* 
(15. ábra) 

=0.001 <0.001 n.s. 

Karaj <0.001   

Comb n.s.   
Hab°  
(16. ábra) 

=0.001 <0.001 <0.001 

Karaj <0.001   

Comb n.s.   

Forrás: Saját vizsgálat (2011) 
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8. számú melléklet: A pH és színmérések statisztikai elemzése II. (n=10/kezelés) 

Minta / 
Tulajdonság Takarmány 

Vágástól 
eltelt idı 

Tak×Idı 

pH  
(11. ábra) 

<0.001 <0.001 n.s. 

L*  
12. (ábra) 

=0.021 <0.001 n.s. 

a*  
(13. ábra) 

n.s. <0.001 n.s. 

b*  
(14. ábra) 

=0.019 <0.001 n.s. 

C*  
(15. ábra) 

=0.049 <0.001 n.s. 

Hab°  
(16. ábra) 

n.s. <0.001 n.s. 

Forrás: Saját vizsgálat (2011) 
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9. számú melléklet: A húsok színét meghatározó tulajdonságok biometriai értékelése 

(n=10/kezelés) 

Vizsgált testtájak 
Extr. 
szója 

Repcepogácsa DDGS 
Húsféleségek 

átlaga 

L*: A világossági érték (fehér és fekete) 0 és 100 között 

Comb 39,76a 40,2a 40,04a 40AA 

Karaj 42,55b 41,44b 42,6b 42,2BB 

Takarmányok  41,15 40,82 41,32  

a*: A vörös-zöld koordináta érték 

Comb 9,06d 7,46c 8,94d 8,49BB 

Karaj 5,03ab 4,24a 5,53b 4,93AA 

Takarmányok  7,04B 5,85A 7,24B  

b*: A sárga kék koordináta érték 

Comb 1,92e 1,41b 1,91e 1,75BB 

Karaj 1,56c 0,83a 1,75d 1,38AA 

Takarmányok  1,74B 1,12A 1,83B  

C*: A szín intenzitása 

Comb 9,28d 7,62c 9,17d 8,69BB 

Karaj 5,29b 4,35a 5,83b 5,16AA 

Takarmányok  7,29B 5,99A 7,5B  

Hab0: A színárnyalat fokban kifejezve 

Comb 11,64a 10,4a 11,77a 11,27AA 

Karaj 17,09b 11,38a 17,08b 15,18BB 

Takarmányok  14,37B 10,89A 14,42B  

Forrás: Saját vizsgálat (2011) 

a,b: P<0,05 

A,B: P<0,01 
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10. számú melléklet: Érzékszervi bírálat sült sótlan és sós karajhús szeletek esetén 

Szín        

1 minta 

2 minta 

3 minta 

halvány    

          sötét  

Illat 

1 minta 

2 minta 

3 minta 

elfogadhatatlan    kellemes 

      

Íz 

1 minta 

2 minta 

3 minta 

elfogadhatatlan        kiváló 

   

Porhanyósság        

1 minta 

2 minta 

3 minta 

rágós         omlós      

      

Összbenyomás 

1 minta 

2 minta 

3 minta 

elfogadhatatlan    kellemes 
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11. számú melléklet: A kísérlet során alkalmazott takarmány-alapanyagok árai 

(Ft/kg) 

Takarmány-alapanyag Ft/kg 

Kukorica 48,00 

Búza 54,00 

Árpa 42,00 

Extrahált szójadara (46% ny.f.) 150,00 

Takarmánymész 25,00 

2229-FIT. Hízó egységes premix 0,5 %* 350,00 

Ca-Na-Foszfát 120,00 

Takarmánysó 34,00 

Lizin-HCl (78%-os) 571,00 

DL-metionin (99%-os) 1190,00 

L-treonin 807,00 

DDGS 50,00 

Hidegen sajtolt repcepogácsa 55,00 

Forrás: Saját vizsgálat, 2011 

*gyártja: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.(Nagyigmánd) 

 

12. számú melléklet: Az extr. szója árváltozás hatása a kontrol takarmánykeverékek áraira 

(Ft/kg) 

Extr. szója 
árváltozás 

Hízó I. Hízó II. 

100 60,85 57,78 

110 62,77 59,23 

120 64,69 60,68 

130 66,61 62,13 

140 68,53 63,58 

150 70,45 65,03 

Forrás: Saját vizsgálat, 2011 

 

 

 



10.13147/NYME.2012.029

MELLÉKLETEK 171 

 
 
MÁRKUS RICHÁRD – Doktori (PhD) Disszertáció 

 

13. számú melléklet: Az extr. szója és a kukorica arányának változása a 

takarmánykeverékekben a melléktermék 10 kg-os emelésének hatására 

DDGS tartalmú Hízó I. (kg) 

Melléktermék (kg) 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Szójadara (kg) 192 164 159 154 149 145 140 135 131 126 121 

Helyettesített (%) 0 0,85 0,83 0,80 0,78 0,76 0,73 0,70 0,68 0,66 0,63 

Kukorica (kg) 386 353 348 343 338 332 327 322 316 311 306 

Helyettesített (%) 0 0,92 0,90 0,89 0,88 0,86 0,85 0,84 0,82 0,81 0,79 

DDGS tartalmú Hízó II. (kg) 

Melléktermék (kg) 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Szójadara (kg) 145 117 112 107 102 98 93 88 83 79 74 

Helyettesített (%) 0 0,81 0,77 0,74 0,70 0,68 0,64 0,61 0,57 0,54 0,51 

Kukorica (kg) 335 303 298 293 287 282 277 271 266 261 255 

Helyettesített (%) 0 0,90 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,79 0,78 0,76 

Repcepogácsa tartalmú Hízó I. (kg) 

Melléktermék (kg) 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Szójadara (kg) 192 157 151 145 139 133 127 122 116 110 104 

Helyettesített (%) 0 0,82 0,79 0,76 0,72 0,69 0,66 0,64 0,60 0,57 0,54 

Kukorica (kg) 386 362 358 354 350 346 342 338 334 330 326 

Helyettesített (%) 0 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 

Repcepogácsa tartalmú Hízó II. (kg) 

Melléktermék (kg) 0 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

Szójadara (kg) 145 110 104 98 92 86 81 75 69 63 57 

Helyettesített (%) 0 0,76 0,72 0,68 0,63 0,59 0,56 0,52 0,48 0,43 0,39 

Kukorica (kg) 335 311 307 303 299 295 291 287 283 279 275 

Helyettesített (%) 0 0,93 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,83 0,82 

Forrás: Saját vizsgálat, 2011 
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14. számú melléklet: A hízó I. takarmánykeverék árának csökkenése a repcepogácsa / 

DDGS mint helyettesítı erıforrás növelésének függvényében 

Extr. szója 
árváltozás 

Ft/kg / 
Helyettesítés 
kg/1000 kg 

táp 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

           

100 59,53 59,26 58,98 58,72 58,44 58,17 57,89 57,67 57,4 57,13 56,89 

 -1,32 -1,59 -1,87 -2,13 -2,41 -2,68 -2,96 -3,18 -3,45 -3,72 -3,96 

110 61,16 60,83 60,49 60,17 59,83 59,5 59,16 58,89 58,56 58,23 57,93 

 -1,61 -1,94 -2,28 -2,6 -2,94 -3,27 -3,61 -3,88 -4,21 -4,54 -4,84 

120 62,79 62,4 62 61,62 61,22 60,83 60,43 60,11 59,72 59,33 58,97 

 -1,9 -2,29 -2,69 -3,07 -3,47 -3,86 -4,26 -4,58 -4,97 -5,36 -5,72 

130 64,42 63,97 63,51 63,07 62,61 62,16 61,7 61,33 60,88 60,43 60,01 

 -2,19 -2,64 -3,1 -3,54 -4 -4,45 -4,91 -5,28 -5,73 -6,18 -6,6 

140 66,05 65,54 65,02 64,52 64 63,49 62,97 62,55 62,04 61,53 61,05 

 -2,48 -2,99 -3,51 -4,01 -4,53 -5,04 -5,56 -5,98 -6,49 -7 -7,48 

150 67,68 67,11 66,53 65,97 65,39 64,82 64,24 63,77 63,2 62,63 62,09 

 -2,77 -3,34 -3,92 -4,48 -5,06 -5,63 -6,21 -6,68 -7,25 -7,82 -8,36 

Forrás: Saját vizsgálat, 2011 
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15. számú melléklet: A hízó II. takarmánykeverék árának csökkenése a repcepogácsa / 

DDGS mint helyettesítı erıforrás növelésének függvényében 

Repcepogácsa Hízó II 

Extr. szója 
árváltozás 

Ft/kg / 
Helyettesítés 
kg/1000 kg 

táp 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

100 56,41 56,14 55,87 55,63 55,38 55,14 54,94 54,7 54,45 54,2 53,96 

 -1,37 -1,64 -1,91 -2,15 -2,4 -2,64 -2,84 -3,08 -3,33 -3,58 -3,82 

110 57,57 57,24 56,91 56,61 56,3 56 55,75 55,45 55,14 54,83 54,53 

 -1,66 -1,99 -2,32 -2,62 -2,93 -3,23 -3,48 -3,78 -4,09 -4,4 -4,7 

120 58,73 58,34 57,95 57,59 57,22 56,86 56,56 56,2 55,83 55,46 55,1 

 -1,95 -2,34 -2,73 -3,09 -3,46 -3,82 -4,12 -4,48 -4,85 -5,22 -5,58 

130 59,89 59,44 58,99 58,57 58,14 57,72 57,37 56,95 56,52 56,09 55,67 

 -2,24 -2,69 -3,14 -3,56 -3,99 -4,41 -4,76 -5,18 -5,61 -6,04 -6,46 

140 61,05 60,54 60,03 59,55 59,06 58,58 58,18 57,7 57,21 56,72 56,24 

 -2,53 -3,04 -3,55 -4,03 -4,52 -5 -5,4 -5,88 -6,37 -6,86 -7,34 

150 62,21 61,64 61,07 60,53 59,98 59,44 58,99 58,45 57,9 57,35 56,81 

 -2,82 -3,39 -3,96 -4,5 -5,05 -5,59 -6,04 -6,58 -7,13 -7,68 -8,22 
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16. számú melléklet: A hízó II. takarmánykeverék árának csökkenése a repcepogácsa / 

DDGS mint helyettesítı erıforrás növelésének függvényében 

DDGS Hízó I 
Extr. szója 
árváltozás 

Ft/kg / 
Helyettesítés 
kg/1000 kg 

táp 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

            

100 59,78 59,63 59,41 59,21 58,99 58,83 58,63 58,41 58,26 58,05 57,84 

 -1,07 -1,22 -1,44 -1,64 -1,86 -2,02 -2,22 -2,44 -2,59 -2,8 -3,01 

110 61,46 61,27 61 60,75 60,48 60,28 60,03 59,76 59,57 59,31 59,05 

 -1,31 -1,5 -1,77 -2,02 -2,29 -2,49 -2,74 -3,01 -3,2 -3,46 -3,72 

120 63,14 62,91 62,59 62,29 61,97 61,73 61,43 61,11 60,88 60,57 60,26 

 -1,55 -1,78 -2,1 -2,4 -2,72 -2,96 -3,26 -3,58 -3,81 -4,12 -4,43 

130 64,82 64,55 64,18 63,83 63,46 63,18 62,83 62,46 62,19 61,83 61,47 

 -1,79 -2,06 -2,43 -2,78 -3,15 -3,43 -3,78 -4,15 -4,42 -4,78 -5,14 

140 66,5 66,19 65,77 65,37 64,95 64,63 64,23 63,81 63,5 63,09 62,68 

 -2,03 -2,34 -2,76 -3,16 -3,58 -3,9 -4,3 -4,72 -5,03 -5,44 -5,85 

150 68,18 67,83 67,36 66,91 66,44 66,08 65,63 65,16 64,81 64,35 63,89 

 -2,27 -2,62 -3,09 -3,54 -4,01 -4,37 -4,82 -5,29 -5,64 -6,1 -6,56 

Forrás: Saját vizsgálat, 2011 
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17. számú melléklet: A hízó II. takarmánykeverék árának csökkenése a repcepogácsa / 

DDGS mint helyettesítı erıforrás növelésének függvényében 

DDGS Hízó II 

Extr. szója 
árváltozás 

Ft/kg / 
Helyettesítés 
kg/1000 kg 

táp 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

100 56,79 56,62 56,41 56,2 55,99 55,84 55,63 55,42 55,22 55,09 54,89 

 -0,99 -1,16 -1,37 -1,58 -1,79 -1,94 -2,15 -2,36 -2,56 -2,69 -2,89 

110 58 57,79 57,53 57,27 57,01 56,82 56,56 56,3 56,05 55,88 55,63 

 -1,23 -1,44 -1,7 -1,96 -2,22 -2,41 -2,67 -2,93 -3,18 -3,35 -3,6 

120 59,21 58,96 58,65 58,34 58,03 57,8 57,49 57,18 56,88 56,67 56,37 

 -1,47 -1,72 -2,03 -2,34 -2,65 -2,88 -3,19 -3,5 -3,8 -4,01 -4,31 

130 60,42 60,13 59,77 59,41 59,05 58,78 58,42 58,06 57,71 57,46 57,11 

 -1,71 -2 -2,36 -2,72 -3,08 -3,35 -3,71 -4,07 -4,42 -4,67 -5,02 

140 61,63 61,3 60,89 60,48 60,07 59,76 59,35 58,94 58,54 58,25 57,85 

 -1,95 -2,28 -2,69 -3,1 -3,51 -3,82 -4,23 -4,64 -5,04 -5,33 -5,73 

150 62,84 62,47 62,01 61,55 61,09 60,74 60,28 59,82 59,37 59,04 58,59 

 -2,19 -2,56 -3,02 -3,48 -3,94 -4,29 -4,75 -5,21 -5,66 -5,99 -6,44 

Forrás: Saját vizsgálat, 2011 
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18. számú melléklet: A takarmánykeverékek táplálóanyag-tartalma (n=6/kezelés) 

Takarmánykeverék / 
Táplálóanyag-

tartalom 
Sza. Nyersfehérje Nyerszsír Nyersrost Nyershamu 

Extr. szója 

Hízó I. tak. kev. 86,44 148,55 1,77 3,65 4,92 
Hízó II. tak. kev. 87,54 136,08 1,45 3,91 4,79 

Repcepogácsa 

Hízó I. tak. kev. 86,26 146,06 2,04 4,13 5,70 
Hízó II. tak. kev. 87,55 132,02 2,15 3,91 4,71 

DDGS 
Hízó I. tak. kev. 86,36 146,06 2,19 3,73 5,25 

Hízó II. tak. kev. 87,71 132,02 2,23 3,73 5,25 
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