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A Platinum Zero malactakarmá-
nyok fejlesztése a Kaposvári Egye-
tem Termékfejlesztési és Nyomon-
követési Kutató Központjában 2018 
februárja és 2019 júniusa között 
több lépcsőben zajlott. A  folyamat 
első lépése a következő volt:

1. VIZSGÁLAT
A legújabb emésztés-élettani vizs-
gálatok eredményei alapján mára 
világossá vált, hogy a malacok 
terápiás ZnO dózist mellőző ta-
karmányozásának alapfeltétele a 
takarmányok nyersfehérje-tartal-
mának csökkentése, amely jelentős 
mértékben hozzájárul az emész-
tőkészülék egészségének megőr-
zéséhez és a stabil bélflóra kiala-
kításához (Pluske és mtsai., 2002; 
Molist és mtsai., 2011, Gloaguen 
és mtsai., 2014). A  takarmányok 
nyersfehérje-tartalmán túlmenően 
az azokat felépítő aminosavak fel-
szívódása is kritikus tényezőként jö-
het szóba az állatok emésztőkészü-
lékének egészsége szempontjából 
(Ball és Aherne, 1987; Wellock és 
mtsai., 2008; Heo és mtsai., 2009), 
így a ZnO-mentes takarmányozási 
koncepciók kialakításakor a kristá-
lyos aminosavak nagyobb arányú 
felhasználása preferált. 

A napjainkban is alkalmazott, klasz-
szikus malactakarmányozási kon-
cepciók hosszú időn keresztül a ta-
karmányok nyersrost-tartalmának 
alacsony szinten tartását irányoz-
ták elő, mára azonban világossá 
vált, hogy a különböző funkcionális 
szénhidrátforrások (oldhatatlan és 
fermentálható rostok) is kiemelt 
szerepet játszanak a malacok stabil 
bélflórájának kialakításában (Mo-
list és mtsai., 2009). Az oldhatatlan, 
nem keményítő poliszacharidok 
(Non-Starch Polisaccharides, NSP; 
pl. zabhéj és búzaszalma) elősegí-
tik a vastagbélben a hasznos bak-
tériumok szaporodását, de mind-
emellett a béltraktus növekedését 
és méretét is pozitívan befolyásol-
ják (Mossami, 2011). A  fermentál-
ható szénhidrátok (pl. búzakorpa 
vagy szárított répaszelet) szintén 
segítenek az egészséges bélrend-
szer fenntartásában azáltal, hogy 
csökkentik a fehérje fermentációt 
és elősegítik az emésztésélettani 
aspektusból hasznos baktériumok 
szaporodását (Hermes és mtsai., 
2009).

Platinum Zero malactakarmányaink 
fejlesztése során ehhez kapcsoló-
dóan első lépésben a takarmányok 

nyersfehérje-szintjeinek csökken-
tésére irányuló lehetőségeket és 
a különböző standardizált ileálisan 
emészthető (SID) lizin szintek, és 
különböző funkcionális szénhidrá-
tok hatását vizsgáltuk a választott 
malacok teljesítményére.

A vizsgálatban összesen 944 Dan-
Bred F1×DanBred Duroc malac vett 
részt. A  malacokat átlagosan a 
30. napon választottuk, átlagos vá-
lasztási súlyuk 7,4±1,6 kg volt. A vá-
lasztást követően 30–44. életnap 
intervallumban különböző nyersfe-
hérje (nyf.)- és ileálisan emészthető 
lizin-tartalmú (SID Lys) (A: ZnO: 2500 
mg/kg, nyf.: 18,0%, SID Lys: 1,30%; 
B: ZnO: Ø, nyf.:18,0%, SID Lys: 1,30%; 
C: ZnO: 2500 mg/kg, nyf.:16,5%, SID 
Lys: 1,18%; D: ZnO: Ø, nyf.: 16,5%, 
SID Lys: 1,18%;) takarmányok hatá-
sát értékeltük a választott malacok 
teljesítményére. Starter fázisban 
(44–65. életnap) mind a 4 csoport 
ugyanazt a starter takarmányt kapta, 
ZnO kiegészítés nélkül.

Eredmények és értékelésük
Az eltérő nyersfehérje- és SID li-
zin-tartalmú prestarter takarmányok 
malacok teljesítményére gyakorolt 
hatását az 1. táblázat mutatja be.

Cink-oxid mentes malactakarmányozás 
lépésről lépésre (1. rész)
A terápiás dózisban (2500–3000 mg/kg Zn) takarmányba kevert cink-oxid (ZnO) alkalmazása napjainkban 
a választott malacok hasmenésének és az E. coli által előidézett ödéma betegség megelőzésének legol-
csóbb, leghatékonyabb és legelterjedtebb módja, azonban használata a környezetre kifejtett káros hatása 
miatt az Európai Unióban csak 2022. június 26-ig lesz lehetséges. A sertéshús-előállító üzemeknek és a 
takarmányiparnak egyik kiemelt feladatává vált tehát olyan alternatív takarmányozási stratégiák kidol-
gozása, amelyek a ZnO kiegészítéssel készült takarmányok etetése mellett realizálódó termelékenységet 
képesek fenntartani a ZnO használatát mellőzve is. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. elmúlt két évének 
malactakarmányozási fejlesztései is erre irányultak, melynek eredményeként megszülettek Platinum Zero 
malactakarmányaink. Jelen cikksorozatunkban a fejlesztés lépéseit szeretnénk bemutatni.
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A választott malacokkal végzett 
vizsgálatunk eredményei azt mu-
tatják, hogy a terápiás dózisban 
alkalmazott ZnO-nak a választott 
malacok teljesítményére nincs 
hosszú távú, pozitív hatása, mivel 
ZnO-mentes takarmányra váltást 
követően az állatok teljesítménye 
visszaesik. Ez azzal magyarázható, 
hogy a ZnO a bél mikrobióta ösz-
szetételét és diverzitását felborítja. 
A  starter fázisban megnövekedett 
teljesítmény arra enged következ-
tetni, hogy a ZnO nélküli takarmá-
nyok esetében az állatok bélflórája 
takarmányváltáskor stabil maradt. 
Az adatokból az a következtetés is 
levonható, hogy a ZnO-mentes ta-
karmányokba kevert nagy mennyi-
ségű oldhatatlan rost lehetővé teszi 
a malacok teljesítményparamétere-
inek szinten tartását a mikrobiótára 
gyakorolt kedvező hatása miatt. 

Vizsgálatunk eredményei alapján 
javaslatként fogalmazható meg a 
jelentős mennyiségű oldhatatlan 
rostot tartalmazó alapanyagok al-
kalmazása a ZnO-mentes prestar-
ter takarmányokban.

Vida Orsolya
termékfejlesztő mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

1. táblázat: A malacok teljesítményének változása a 30-65. életnap intervallumban

K  E  Z  E  L  É  S

A B C D

Élősúlyok (kg)

Átlagos választási súly (0. nap) 7,4a 7,4a 7,4a 7,4a

Átlagos élősúly (14. nap) 11,1a 11,2a 10,5a 10,5a

Átlagos záró súly (35. nap) 22,4ab 24,4a 21,7b 22,6 ab

Átlagos napi takarmányfelvétel (g/nap)

Prestarter fázis (0–14. nap)  317a 314a 289b 279b

Starter fázis (14–35. nap) 731b 857a 729b 754b

Teljes utónevelés (0–35. nap) 557b 626a 540b 553b

Átlagos napi súlygyarapodás (g/nap)

Prestarter fázis (0–14. nap) 246a 235a 203b 196b

Starter fázis (14–35. nap) 508bc 593a 496c 541b

Teljes utónevelés (0–35. nap) 398b 441a 372 b 396b

Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) (14)

Prestarter fázis (0–14. nap) 1,31b 1,36ab 1,45a 1,48a

Starter fázis (14–35. nap) 1,44ab 1,45ab 1,47a 1,39b

Teljes utónevelés (0–35. nap) 1,41ab 1,42ab 1,46a 1,40b

A: ZnO: 2500 mg/kg, nyf.: 18,0%, SID Lys: 1,30%; B: ZnO: Ø, nyf.:18,0%, SID Lys: 1,30%; 
C: ZnO: 2500 mg/kg, nyf.:16,5%, SID Lys: 1,18%; D: ZnO: Ø, nyf.: 16,5%, SID Lys: 1,18%
a,b: p<0,05
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