
A koca takarmányában alkalmazott kapszaicin  

növeli a hatékonyságot a battérián 

A kapszaicinnel etetett malacok, amelyek kapszaicinnel etetett kocák utódjai, javult ADG-t 

mutattak. 

Az "edd meg a zöldségeket" az anyák általános útmutatása gyermekeik számára. 

Hasonlóképpen, a koca is megismerteti a malacokkal, a környezetükben levő jótékony és 

mérgező takarmányokat. 

Ezért a takarmány-adalékanyagok alkalmazása a battériás malacoknál hatékonyabb lehet, ha 

ugyanazzal az adalékanyaggal egészítjük ki a koca takarmányát is. A paprikából (Capsicum 

spp.) extrahált kapszaicin aktiválja a gastrointestinalis traktus receptorait, például az 1-es 

tranziens receptor potenciál kationcsatornát (TRPV-1). Ennek az aktiválásnak az irritáció 

érzése is következménye, de javul az enzim szekréció és a bél integritása. 

Ezt a feltevést szem előtt tartva, kísérletet végeztek a kapszaicin-kiegészítéssel etetett malacok 

választás utáni növekedési teljesítményére és a génexpresszióra gyakorolt lehetséges hatásainak 

meghatározására. 

A vizsgálatot két szakaszban végezték (1. ábra). A kontrol csoport szoptató kocáit kukorica-

szójaliszt-alapú takarmánnyal táplálták kapszaicin nélkül, a kísérleti csoport kocáit ugyanazzal 

az alap takarmánnyal, viszont kapszaicinnel kiegészítve (Leader Capsaicin 2%, Leader Bio-

Technology Co. Ltd., Guangzhou, Kína). E két kocacsoport választott malacait további két 

csoportra osztották. Az választott malacok 35 napig három fázisban kaptak takarmányt a 

battérián. A csoportok vagy kaptak kapszaicin kiegészítést, aminek a koncentrációja az 

életkorral nőtt, vagy csak az alaptakarmányt kapták. 

A választás utáni első héten nem volt különbség az átlagos napi takarmány-felvételben vagy az 

átlagos napi testsúly gyarapodásban (2. ábra). Ugyanakkor a battérián kapszaicinnel kiegészített 

takarmány esetén a malacok, amelyek a kapszaicinnel etetett kocák utódjai voltak, nagyobb (P 

<0,01) növekedést mutattak egységnyi takarmány felvétel után, mint a kontroll takarmánnyal 

etetett kocák utódai. Ez a jobb takarmány értékesítés az.átlagos napi takarmány-felvétel és az 

átlagos napi testsúly gyarapodás növekedésének eredménye. 



 

1. ábra: Kísérleti terv és takarmányozási csoportok 
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2. ábra: A kontroll és a kapszaicinnel kiegészített battériás malacok növekedési teljesítménye, amelyeket kontroll- 

vagy kiegészítő kapszaicinnel etetett kocák neveltek fel. Az választás utáni első hét átlagos napi takarmány-

felvétele (A), átlagos napi testtömeg gyarapodás (B) és növekedés egységnyi takarmány felvétele után (C). A 

végső testtömeg 35 napos battériás takarmányozás után(D). A választást követő takarmányok 50, 65 és 80 ppm 

kapszaicint tartalmazott az 1., 2. és 3. fázisban. 

  



A kapszaicinnel etetett malacok, amelyek kapszaicinnel etetett kocák utódjai voltak, javult 

ADG-t mutattak, míg amelyek kontroll takarmányt kaptak és a kontroll takarmánnyal etetett 

kocák utódjai voltak vesztettek a súlyukból. Ezek az eredmények nem az elsők, amelyek azt 

sugallják, hogy növényi kivonatok etetése a kocákkal módosítja az ugyanazon növényi 

kivonattal etetett battériás malacok takarmány-felvételét. Azok a malacok, amelyek a battérián 

ánizsolajat (50 ppm) kaptak, és azon kocák szoptató takarmányában is volt, amelyeknek az 

utódai voltak, kb. 12% -kal nagyobb átlagos napi takarmány felvételt mutattak, mint az ánizs 

nélküli takarmánnyal etetett malacok, ahol a kocák sem kaptak kiegészítést (Charal et al. 2016; 

Professional Anim. Sci. 32: 99-105). Adataink azonban elsőként arra utalnak, hogy ez 

befolyásolja a takarmány értékesítést is. 

Nem tudjuk, hogy az választás előtti növényi kivonatok befolyásolják-e a választás utáni 

növekedési teljesítményt az íz felismerés és / vagy az integrált élettani és anyagcsere-hatás 

révén. Ezért a battériai takarmányozási program végén (35. nap) minden kutrica egy malacából 

vért vettek, hogy RNS szekvenálással megmérjék a génexpressziót. Az expresszált génekben 

(a differenciált génexpresszióban = differential gene expression) a legnagyobb változást a 

kapszaicinnel etetett kocák malacain figyelték meg. 

Új kísérletekre van szükség ahhoz, hogy megértsük a növényi kivonat, például a kapszaicin gén 

expresszióra gyakorolt hatását, ezen gének funkcióit és kapcsolatukat a malacok növekedési 

teljesítményével. 

A kapszaicin hozzáadása a szoptató koca- és a választott malacok takarmányához úgy tűnik, 

hogy javítja a takarmányfelvételt és javítja a takarmány értékesítést a választást követő héten. 

Ez hasznos módszer lehet arra, hogy a koca takarmányozása javítsa malacai növekedési 

teljesítményét a laktációs időszak után. Nem tudjuk, hogy a kapszaicin befolyásolta-e a 

takarmány felvételt más módon, például az ízen vagy más finomabb mechanizmuson keresztül, 

de a lényeg ugyanaz; meg kell fontolnunk ezt a tanácsot. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/nutrition/capsaicin-sow-diets-increases-

effectiveness-nursery-pigs 
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