
A folyékony metionin (Rhodimet® AT88) hatékonyságának 
bemutatása brojlercsirkékkel végzett kísérletekben

2019-ben Franciaországban széles 

körben végeztek kísérleteket 

brojlercsirkét előállító telepeken 
a folyékony metionin (hidroxi-

metionin-analóg, OH-Met) haté-
konyságának felmérésére. 50 tele-

pen több, mint egymillió állat 
fogyasztotta a kristályos-, illetve 
a folyékony metionint tartalmazó 
kísérleti tápokat. A termelési muta-
tók összehasonlításakor a hidroxi-
metionin-analóg 100%-os haté-
konyságot ért el összevetve a 

kristályos metionint tartalmazó 
tápot fogyasztó állatokkal.

Dolores Batonon-Alavo tudomá-

nyos munkatárs, Pascal Cerneau 

takarmánykutatásért felelős mun-
katárs, Adisseo.

A kísérletet a Michel Group 

vállalatnál azzal a céllal végezték, 

hogy összehasonlítsák, vajon a 

kristályos vagy a folyékony metio-

nin alapú tápok bizonyulnak haté-

konyabbnak a brojlercsirkék terme-

lési paramétereit tekintve. Korábbi 

tudományos kutatások a növekedési 

eredményeket illetően már hasonló 
hatékonyságot igazoltak.  A cél most 

az volt, hogy üzemi körülmények 

között is sor kerüljön a tesztre. 

Levonható a következtetés, hogy 
függetlenül a metionin forrástól, az 
állatok testtömeg-gyarapodásai kö-

zött nem volt különbség a csoportok 

összehasonlítása során. 

Metionin jelentősége
A metionin alapvető fontossággal bír 
a növekedésben, a tollképződésben 
és számos anyagforgalmi folyamat 

részét képezi. A teljesítmény enyhe 

metionin hiány esetén is csökkenhet. 

Ezt elkerülendő az optimális ter-
melési szintek elérése érdekében a 

takarmányok szintetikus metionin 

kiegészítést kapnak: DL-OH-Meti-

onin (OH-Met), DL-Metionin (DL-

Met) vagy L-Metionin.

Kísérleti elrendezés

A Michel Group vállalatnál a Ross 

308-as állománnyal végzett, 10 hó-
napos tanulmány során az 50 üze-

met két részre osztották: 562.400 

állat folyékony, míg 475.389 csirke 

kristályos metionin formával kiegé-

szített takarmányt fogyasztott. 

A telepre jellemző anomáliákból 
adódó különbségek kiküszöbölése 
miatt a telepek forgásban neveltek 

mindkét kísérleti csoportba tartozó 
állományt, nem tudva, aktuálisan 

melyik takarmányt fogyasztják 

állataik. A metionin-kiegészítés ekvi-

moláris alapon történt, hogy az 

összes kéntartalmú aminosav igény 

azonos szinten legyen (1 kg DL-

Met 99% = 1,12 kg OH-Met 88%) a 

csoportokban.

Termelési eredmények

A vágási tömeg, továbbá a 

takarmányfelvétel minden telepen 

rögzítésre került. Az átlagos napi 

testtömeg-gyarapodás, az átlagos 

napi takarmányfelvétel és a fajlagos 

takarmányértékesítés a teljes kísér-

leti időszakra vetítve, telepenként 
került összegzésre. Az elhullást 

0-35 napos korig mérték és az 

adatokból készült statisztikai 
elemzések során egy 

állattartó telepet, egy 
kísérleti egységnek 

tekintettek. A kísér-

letben nem találtak 

szignifikáns különb-
séget a kezelések 

közt (1. ábra). 

A hidroxi-metionin-

analóg 100%-ban 
hatékony

A fentiekben leírt kísérlet lehetővé 
tette, hogy a hidroxi-metionin-

analóg hatékonyságát nagyüzemi 
körülmények közt, nagy állatlét-

számmal is szemléltessék. Habár a 

két típusú metionin forrás moleku-

láris szinten eltér egymástól, mind-
kettő azonos mértékben segíti elő az 
állatok teljesítményének javulását. 

A folyékony metionin előnyei
A takarmánykeverők számára szá-
mos előnnyel jár a folyékony meti-
onin használata és jelentős anyagi 
megtakarítást eredményez. Haszná-

latakor nincs porképződés, így csök-
kentve a szállópor belélegzésének 
lehetőségét és a robbanásveszélyt. 
A termék IBC vagy más tartályokban 

is tárolható az üzemen belül vagy 
akár kívül egy automatikus adagoló-
rendszerhez csatlakoztatva, amely 

jelentősen csökkenti a kézi munka-
erőt.

Az együttműködésnek köszönhető 
eredmények

A franciaországi Michel Group 

1947 óta vesz részt a takarmány 
üzletágban, késztápot gyártva és 

értékesítve partnereinek. 2019-ben 

a teljes gyártásuk elérte a 800 ezer 

tonnát. Ennek 40%-át teszik ki a 

baromfitartók. 
További információért keresse a 
NeoCons Szaktanácsadóit!
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