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BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. elsődleges célja, hogy 
ne csupán beszállítója, hanem hosszú távú, megbízható 
szolgáltatója legyen partnereinek. Cégünk meghatározó 
szereplője a magyar takarmánypiacnak, termékeink közt 
premixeket, koncentrátumokat, keveréktakarmányokat, 
takarmány-kiegészítőket kínálunk, magas szintű 
kereskedelmi és logisztikai szolgáltatásokkal kiegészítve. 

– A mai eseményt olyan információkkal és tapasztalatokkal 
szeretnénk fűszerezni, ami hosszútávon Önöket is arra 
motiválja, hogy együtt közös sikereket érjünk el, illetve  
az ágazattól teljesen független, olyan civil emberek 
élettörténetét is meghallgatnánk, akik érdekesek lehetnek 
számunkra, és példát mutatnak mind életvitelükkel, mind 
szakmai sikereikkel – mondta köszöntőjében Lajtos Lajos 
értékesítési igazgató.  

Lengl Tamás ügyvezető előadásában beszélt az eddig 
bevezetett újításokról, újdonságokról pl. a járatértesítő sms 
küldéséről, mellyel jelezni tudjuk a takarmány elindulását  
az üzemből a kereskedő felé, központi rendelésfelvételről és 
számlázásról, felhívta a figyelmet a kft. jövőbeni nagyobb 
változásaira. Többek között arra, hogy 1-2 hónapon belül 
minden egyes terméket vonalkóddal látunk el, illetve egy 
újabb, fejlettebb informatikai készlettervező rendszert is 
bevezetünk a zsákos termékek kiszolgálásának könnyítésére. 

– Büszkén mondhatom, hogy hazánkban, az ágazatban 
egyedüliként másfél éve kifejlesztettünk egy saját kalibrációt 
a hozzánk beérkező alapanyagok (búza, kukorica, árpa...) 
minőségi paramétereire – hangsúlyozta Lengl Tamás. 

A rendezvény következő előadója Dr. Potori Norbert,  
az Agrárgazdasági Kutató Intézet kutatási igazgatója volt.  
A téma aktualitását a folyamatban lévő szabadkereskedelmi 
tárgyalásokról szóló viták adták az USA és az EU között. 

Az előadó politikai felhangok nélkül, közgazdasági és 
kereskedelmi szempontok alapján próbált a hallgatóságnak 
eligazodást nyújtani a kérdésben.

A Csendes-óceáni Partnerségi megállapodás nyélbe 
ütése miatt az EU-nak erősebb érdeke fűződik az USA-val 
megkötendő szabadkereskedelmi egyezményhez, mint 
fordítva. Az orosz embargó meghosszabbítása nem 
véletlen: Oroszország mindent elkövet, hogy minél több 
élelmiszerből önellátó legyen. Nagyon sok terméknek, 
amely az EU tagországaiból az orosz piacra került, máshol kell 
vevőt találni. Csökken az ázsiai térség, köztük Kína gazdasági 
növekedése, ami kihat az élelmiszerek kereskedelmére,  
a bővülés üteme elmarad a várakozásoktól, ezért is fontos, 
hogy a kereskedelmi korlátokat más piacokon megpróbálják 
lebontani. Kétségtelen, hogy a piacvédelem minden 
országban erősebb a feldolgozott termékek esetében, 
mint az alapanyagoknál. A nem tarifális (nem vám jellegű) 
kereskedelmi akadályok sok esetben csak kemény tárgyalások 
árán oldhatóak fel. Itt gondolni kell az egyes országok eltérő 
humán-, állat- és növény-egészségügyi előírásaira. Jelentős 
eltérés a két kontinens között például, hogy az élelmiszerek 
előállítása során az EU a gyártási folyamatokat szabályozza, 
míg az USA a végtermék ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt. 
Szintén fel kell oldani a tárgyalások során a védett földrajzi 
nevekből adódó érdekellentéteket is. Dr. Potori előadása 
második felében globális terménypiaci hatásokról és 
kilátásokról beszélt. A Világ legnagyobb búza exportőre 
az EU a 2015/2016. gazdasági évben: az Európai Bizottság 
adatai szerint 31,15 millió tonna búza harmadik országokba 

Törjünk együtt a csúcsra!

2016. szeptember 9-én tartottuk hagyományos 

országos partnertalálkozónkat, „A Szakma Napja” 

című rendezvényünket. A korábbi évek 

„gyakorlatából” merítve a szakmáról, a partner- 

kapcsolatok elmélyítéséről, a közös munka 

„érzéséről” szólt a rendezvény, ahol a jövőről, 

terveinkről is beszámoltunk. A tradícióhoz hűen 

idei évben is átadtuk a termelési- és életmű díjakat. 

Az elégedettség egy másik vetületéről beszélt 

meghívott vendégként Klein Dávid hegymászó, aki  

a csúcs meghódításáról, a valóban „csúcs ez az érzés”-

nek a hátteréről, a felkészülésről, a teljesítményről is 

mesélt, kihangsúlyozva, hogy minden jó teljesítmény 

mögött csapat/csapatok vannak, akik ugyanúgy 

dolgoznak, tesznek a sikerért.
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történő kivitelére született kötés. Az árpa globális export 
piacán is az EU tagországok az elsők 10,1 millió tonnával. 
Kukoricából Európa messze nem önellátó, 13,16 millió tonna 
kukorica behozatalára születtek kötések a 2016. június  
30-ával zárult gazdasági évben. A gabonapiac szempontjából 
a fő konkurens Ukrajna és Oroszország, utóbbi a 2016/2017. 
gazdasági évben a búzapiacon előreláthatóan át is veszi  
a globális vezető szerepet.

Nincs mindig katarzis a csúcson…

Ábel Anita műsorvezető, színésznő a nap vendégével, Klein 
Dávid hegymászóval beszélgetett, aki egyedüli magyarként 
májusban meghódította a 8091 méter magas Annapurnát 
és fejében már megvan a következő nagy kihívás, mely nem 
más, mint a Karakorum – Himalája 2-es számú csúcsa, a K2. 

„Szerintem a mászásnak nem az a lényege, hogy az életünk 
túlzott kockáztatásával felérjünk a csúcsra, hanem hogy egy 
nehéz és szép célt teljesítsünk. Minden veszélyfaktort persze 
nem lehet kiiktatni, de arra törekszem, hogy minimalizáljam  
a tragédia, és maximalizáljam a siker lehetőségét.” (Klein Dávid) 

A fenti idézet átfogóan tükrözi cégünk szakmai múltját, 
jelenét és jövőjét. Több száz fős csapattal arra törekszünk, 
hogy mint egy hegymászó az „alaptábortól” kiindulva 
a „hegycsúcsig” a partnerek, vásárlók összes felmerülő 
igényét teljesítsük. 
– Valóban hajlandóak vagyunk mindent megtenni azért, 
hogy partnereink szintén csúcsteljesítményt érjenek el. Korrekt 
megoldásokat nyújtva kiváló minőségű takarmányt szállítunk 
és a jövőben is törjünk együtt a csúcsra! – zárta az ünnepélyt 
Lengl Tamás.
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Bábolna: – Kedves Benjámin!  Kérjük, röviden mondjon 
néhány szót Önről és a gazdaságáról !...
Szarka B.: – Kicsi, de jól működő gazdaság a miénk.  
50 hektáros területen folytatunk növény-termesztést, ahol 
kukoricát, búzát és árpát termelünk. A termés 65-70 %-a 
feletetésre kerül, a felesleget pedig a szabadpiacon 
értékesítjük. Ebben az évben például 20 hektáron vettetünk 
kukoricát, amelynek területére jól el tudjuk dolgozni 
a sertéseknél keletkezett hígtrágyát, míg a szervestrágya 
pedig jól elkopik a búza és árpa termőterületén….

Bábolna: – Bár az elmondottak alapján tényleg nem nagy  
a gazdaság, azért két embernek nem sok ez a munka ?...
Szarka B.: – Egyenlőre bírjuk, amennyire lehetett 
gépesítettünk, amikor meg „szorít az idő” a 3 nagyfiunk, 
Balázs/36/, Tamás/32/ és Benjámin/29/ besegít a nagyobb 
munkákba, …pl. telepítés, leadás, betakarítás vagy bálázás.

Bábolna: – Kaphatnánk némi információt a sertéstelepről is ?...
Szarka B.: – Hát persze ! Korábban, amikor még 
bérhízlalóként ment a munka 8-900 db hízó is megfordult 
itt, de most 40 kocával és a szaporulatával dolgozunk.  
F1-s genetikával megyünk, régebben Duroc, most Hungahyb 
kanokkal, de van Nagyfehér kanunk is. Szerencsére nem 
jelentős az elhullás, de azért elléskor előfordul. 4-5 hétre 
választunk, fejlettségtől függően. A malacok vasazva 
vannak, s ha előfordul hasmenés, akkor azt is kezeljük 
egyből gyógyszerrel .

Bábolna : – Hogyan takarmányozza az állatokat ?...
Szarka B.: – Mivel rendelkezem egy klasszikus, bábolnai 
rendszerű, darálóval egybeépített tápkeverővel ezért 
saját magam keverem a takarmányt a Platinum 
sertéskoncentrátum család termékeinek segítségével. 
Nagyon egyszerű a történet, mert csak szemes termény 
hozzáadásával kiváló beltartalmú késztakarmányt lehet így 
előállítani !...

Bábolna : – Mely bábolnai termékeket használja még  
a PLATINUM termékek mellet ?...
Szarka B.: – A sertéskoncentrátumok mellett, amelyekből 
használom a vemhes és szoptató kocát, ill. a malac és hízó 

„ …Mert jó is, meg magyar is… !”

fázist is, a kismalacok a BF-20 termékcsaládból kapják 
először a Arany vagy Ezüst nevű granulált malactakarmányt, 
majd aztán ők is át lesznek állítva a saját keverésű 
késztakarmányokra .

Bábolna : – Milyen eredményeket tudott így elérni ezekkel 
az eredményekkel ?...
Szarka B.: – Mint már korábban mondottam mi 4-5 hétre 
választunk, fejlettségtől függően, s utána az említett 
takarmányokat használjuk a javasolt receptúrák alapján. 
Ezek betartása mellett a legutóbb a Pápai Hús Kft.-nek 
leadott 25 hízónknak a következő minősítései lettek : 

 - S  kategória     8  db 61 %-s húskihozatal,
 - E  kategória   14 db 57 %-s húskihozatal ,
 - U kategória     3  db 52 %-s húskihozatal .

Bábolna : – Ezek valóban jó eredmények , de gondolom nem 
csak e miatt használja már régóta a bábolnai termékeket ?...
Szarka B.: – Valóban, nem csak ez az, ami miatt rendszeresen 
vásárlom a bábolnai termékeket. Megmondom őszintén, 
pályafutásom alatt már több gyártó, több termékét 
kipróbáltam, de ennek a sertéskoncentrátumnak a vemhes 
és szoptató koca termékével igen elégedett vagyok, mivel 
vemhes korban mindössze 10%-ban kell csak adni, s NEM 
HÍZNAK EL TŐLE a jószágok ! S ami e mellet külön öröm, hogy 
a választás után nagyon hamar „ be is búgnak „ a kocáim !...

Bábolna : –Jó hallani egy gyártónak , ha működik a terméke, 
s elégedett a vásárlója.  Ha röviden meg kellene válaszolni, 
hogy mi az, ami miatt az elmondottak mellet  érdemes a  
PLATINUM SERTÉSKONCENTRÁTUMOKAT vásárolni, mit 
mondana , miért veszi ?
Szarka B.: – Mert jó is , meg magyar is !....

Bábolna: – Nagyon köszönjük, további jó termelést és 
kedvező felvásárlási árakat kívánunk !

Sopron

Kóbor   Lajos
 üzletkötő 

Szarka Benjámin  56 éves bőnyi  / Győr- Moson-

Sopron megye / sertéstartó 1990 óta foglakozik 

az állatokkal. Először csak bérhízlalóként, majd 

fokozatosan fejlesztve állományát saját telepet 

hozott létre . Telepe korábban TSZ tulajdon volt, 

most a családi vállalkozás részeként működik. 

Családos ember, 3 felnőtt gyermek édesapja, aki 

jelenleg feleségével  együtt viszi a gazdaságot. 

Hozzájuk ellátogatva kérdeztük meg őket a Platinum 

sertéskoncentrátumokról, melyet hosszabb idő óta 

használnak már megelégedésükre :
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Mindig van hová fejlődni…  és fejleszteni!

A sertés vérplazma használata megosztja a termelőket: 
naturális eredményekre gyakorolt pozitív hatását mindenki 
elismeri, de sokan fenntartásokkal kezelik, használatától 
óvakodnak. Erre az állapotra reagálva újabb fejlesztésbe 
kezdtünk, melynek eredményeként megszületett 
Platinum-PF Prestarter malactakarmányunk. 
A „Platinum” elnevezés a koncentrátumcsaládnál és 
malactakarmányainknál megszokott minőséget tükrözi, 
míg a „PF” jelölés arra utal, hogy jelen termékünkből 
kihagytuk a sertés vérplazmát és olyan alapanyagok 
kombinációját alkalmaztuk, melyekkel a plazmánál 
megismert pozitív hatások (pl.: nagyobb takarmányfelvétel, 
homogénebb növekedés, jobb immunválasz stb.) elérhetők, 
a „plazmahatás” kiváltható. A termék tesztelését először  
a Kaposvári Egyetem Termékfejlesztési és Nyomonkövetési 
Kutató Központjában két ismétlésben, összesen 576 állattal 
végeztük. A választáskor (26. életnap), takarmányváltáskor 
(40. életnap) illetve a kísérlet zárásakor (61. életnap) mért 
átlag testtömegeket az 1. ábra szemlélteti.

1.ábra: Választási (26. életnap), prestarter (40. életnap) és starter fázis végén
(61. életnap) mért testtömegek (kg)

Az eredményeket értékelve statisztikailag igazolható 
különbséget sem a prestarter, sem a starter fázis termelési 
eredményei (napi testtömeg-gyarapodás, 2. ábra, fajlagos 
takarmányértékesítés 3. ábra) esetén nem tapasztaltunk.

2.ábra: Napi testtömeg-gyarapodás (g/nap) a malacnevelés során
3. ábra: Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) a malacnevelés során

A terméket üzemi körülmények között nagyobb malacszám 
mellett (2304 db) beállított kísérletek alkalmával is teszteltük 
(Bonafarm Mezőgazdaság, Sertéságazat, Ács), ahol szintén 
megerősítést nyert, hogy sikerült a „plazmahatást” 
kiváltani. A kísérletek eredményeképpen kifejlesztett 
terméket cégünk jelenleg Platinum-PF Prestarter néven 
forgalmazza.

Mit mondanak a malacok?
Sertéstakarmányozási Partnereinkre döntően az a malac- 
takarmányozási koncepció jellemző, hogy a prestarter 
takarmányt készen vásárolják, míg a starter és nevelő 
takarmányokat premix vagy koncentrátum felhasználásával 
saját abrakból keverik. Általános tapasztalat, hogy  
a vérplazmát tartalmazó prestarterről vérplazma nélküli 
starter takarmányra való átállás nem törésmentes, a malacok 
takarmányfelvétele visszaesik, növekedésük megtorpan, így 
„plazmás indítás” esetén célszerű azt tovább etetni a starter 
fázisban is. Saját előállítású startertakarmány esetében ez 
rögtön korlátokba ütközik abban az esetben, ha a keverőben 
kérődző állatfajnak is állítanak elő keveréktakarmányt. 
Platinum-PF Prestarterünk, azt követően pedig Bona 

Malac Starter 12,5%-os Starter koncentrátumunk 

alkalmazása jó választás ebben a helyzetben is. 

Az említett kombináció pozitív tapasztalatairól számol be 
egyik Partnerünk által végzett üzemi kísérlet is, melynek 
eredményeit az 1. táblázat tartalmazza.

1.táblázat: Egyik kiválasztott Partnerünk termelési eredményei

Összességében elmondható, hogy Platinum-PF 

Prestarterünkkel a felmerült igényekre reagálva egy 

újabb, kompromisszumok nélküli megoldást tudunk 

Patnereinknek kínálni a malacnevelés során.

Gerencsér Gábor, 
Vida Orsolya

A 2015-ös esztendő Platinum Prestarter malactakar-

mányunk éve volt. A fejlesztések azonban 2016-ban 

sem álltak meg, hisz a sertéstenyésztők, Partneri 

körünk mindig támaszt új igényeket, melyeknek  

folyamatosan igyekszünk megfelelni. Így volt ez  

Platinum-PF Prestarter malactakarmány kifejlesztése 

esetében is.

Mértékegység Platinum PF Kontroll

Malacok száma db 510 480

Életkor nap 73 70

Választási súly kg 7,40 7,00

Kitelepítési súly kg 30,86 29,78

Testtömeg-gyarapodás g/nap 523 462

Fajlagos takarmányértékesítés kg/kg 1,57 1,66

Battérián eltöltött idő nap 44 49

Ráhízlalt tömeg kg 23,46 22,78
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EGYRE TÖBB H3N2 VÍRUST DIAGNOSZTIZÁLNAK 

A MICHIGAN-I SERTÉSEKBEN

ThePigSite News Desk

USA -Több sertés tesztje is pozítív lett influenzára két 

Michigan-i megyei vásáron.

Az egyik vásár Cass megyében a másik Ingham megyében 
volt, ahonnan jelentették a H3N2 (H3N2v) influenzát  
a sertésekben, a Van Buren/Cass District Health Department 
média közleménye szerint. Humán megbetegedésekről 
nem érkezett jelentés az állami egészségügyi hatóságok 
nyilatkozata alapján. Húsz sertés tesztje lett H3N2v pozitív  
a kiállított 300 állatból, a Cass megyei vásáron, amely 
július 31-től augusztus 6-ig tartott. Az első pozitív tesztet 
augusztus 9-én azonosították. Augusztus 6-án egy sertés 
tesztje lett pozitív az Ingham megyei vásáron sertés 
influenzára. Múlt hónapban egy Muskegon megyei vásáron 
szintén volt pozitív teszt H3N2v-re. A sertés influenza  
az emberekre is veszélyt jelenthet, ha fertőzött sertésekkel 
érintkeznek, de az embernél a H3N2v általában csak enyhe 
lefolyású betegséget okoz.

ÁLLAMI PÉNZEKKEL KELL FINANSZÍROZNI 

A MEZŐGAZDASÁGOT, MONDTÁK 

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKSZERVEZETEI

 ThePigSite News Desk

Egyesült Királyság - Anglia, Wales, Skócia és Észak-

Írország mezőgazdasági szakszervezetei közös 

nyilatkozatukban azt javasolják, hogy minden kormány 

garantálja a mezőgazdaság költségvetési forrásokból 

történő kifizetéseit. 

Phillip Hammond Kancellár bejelentését követően 
a Kormány kötelezettséget vállal a mezőgazdasági 

alapok kifizetésére 2020-ig, a négy szakszervezet elnöke 
megígérte, hogy folytatják a közös lobbizást a brit élelmiszer 
termelés érdekében, a visszeeső állami kiadásokért folyó 
erős versenyben, a Brexit után. Az NFU elnöke Meurig 
Raymond azt mondta: „Ez a garancia a helyi mezőgazdaság 
költségvetésére 2020 végéig, alapvető biztosítékot nyújt 
a termelő vállalkozásoknak a politikai tárgyalások és piaci 
volatilitás ideje alatt. Azt is örömmel vesszük, hogy némi 
útmutatást ad, az agrár-környezetgazdálkodás további 
működéséről, milyen módon tudunk a kormánnyal 
együtt dolgozni a hosszú távú fejlesztéseken.” Az NFU 
Skóciai elnöke Allan Bowie hozzátette: „Tudjuk, hogy 
minden decentralizált közigazgatás jelentős kiadás oldali 
nyomással szembesül, azonban a Kancellár egyértelmű 
volt, az egyes decentralizált kormányok biztosítsák a pénzt 
a mezőgazdaság számára. Ez egyértelműen arra irányuló 
szándék, mely garanciát ad a mezőgazdaságra elkülönített 
pénzek kifizetésére.” A NFU Walesi elnöke Stephen James 
kiemelte az időzítést, hiszen a mezőgazdasági vállakozások 
számára fontos az előre tervezhetőség.  „A bejelentéssel 
időt nyernek arra, hogy tisztázzák a mezőgazdasági politika 
irányait annak tudatában, hogy az Egyesült Királyság kilép 
az EU-ból. Továbbá, az EU-s megállapodások betartására 
való elkötelezettség, ott is, ahol ezek a tervezett Brexiten 
belül működnek. Nagyon fontos, hogy elmúlt évtizedekben 
kialakult társadalmi előnyök megmaradjanak,” – jegyezte 
meg. Végül az UFU elnöke Barclay Bell elmondta: 
„Az Egyesült Királyság kormányának garanciája azt jelenti, 
hogy a termelők képesek lesznek továbbra is betölteni  
a szerepüket a magas minőségű élelmiszerek előállításában, 
melyeket szigorú állatjóléti és környezetvédelmi feltételek 
mellett állítottak elő.”

AZ ANTIBIOTIKUM HASZNÁLATI SZABÁLYOK

 VÁLTOZÁSÁBÓL PROFITÁLHATNAK AZ ÁLLATTARTÓK

ThePigSite News Desk

Kanada- Egy Saskatchewani (Kanada egy tartománya) 

állatorvosi epidemiológust idézve, a javasolt 

antibiotikumok használati szabályainak változtatásából 

profitálhatnak az állattartók, írja Bruce Cochrane.

A szövetségi kormány által közzétett, „Javasolt változások  
az élelmiszer- és gyógyszerszabályozásban, az antimikrobiális 
rezisztencia kapcsán” címmel július 2-án, elindítottak egy  
75 napos nyilvános véleményezési időszakot a beterjesztett 
változásokról. Az előterjesztett szabályozásváltozások 
irányvonala elsősorban az aktív gyógyászati alapanyagok 
felhasználásának csökkentése, az állattenyésztésben 
használt antibiotikumok esetében. A termelők által saját 
célra behozott antibiotikumok is korlátozások alá fognak 
esni, a hozamfokozó antibiotikumok használata megszűnik. 
Egy új szervezetet hoznak létre, hogy felgyorsítsák 
a Kanadában előállított antibiotikumok kiváltására 
használható állategészségügyi termékek engedélyezését, 
amelyeket más országokba exportálhatnak a jövőben. 
Dr Leigh Rosengren, egy Állatorvosi Epidemiológus,  
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a Rosengren Epidemiológiai Tanácsadó cégtől, azt mondja, 
a tervezett változásokból azok profitálnak majd, akik 
humán élelmiszernek szánt állatokat tartanak.  Dr Leigh 

Rosengren – Rosengren Epidemiológiai Tanácsadó:  
„Azt hiszem, a termelők túlnyomó többsége számára 
ezeknek a javasolt módosításoknak nagyon kicsi hatása lesz. 
Sok állattartó nem használ API-t, és a kiskapukat sem, a saját 
antimikrobiális szereinek vagy gyógyszereinek behozatalára, 
így a változtatások nem érintik őket. Ez rendelkezés érintheti 
a gyógyszer előállítókat és forgalmazókat, akik kínálják 
ezeket, de a legtöbb termelőt nem befolyásolja. A hatások, 
amelyek érhetik őket azok a jobb hozzáférhetőség lesz  
az állatorvosi gyógyászati szerekhez, és ez jó hatással lehet 
a gazdaságra. Húsiparként, nagyszerű előnyt fogunk látni, 
mert amit csinálnak az, hogy növelik az állatgyógyászati 
termékek használatának átláthatóságát Kanadában és ki 
fogják elégíteni azokat a fogyasztói igényeket, amelyek évek 
óta követelik az antibiotikumok használatának korlátozását.  
Tisztában kell lennünk azokkal a termékekkel, 

amelyeket használunk, mennyit használunk belőle és 

miért használjuk.”

 

BIZTONSÁGOSABB ÉS MEGBÍZHATÓBB MÓDSZER 

A SERTÉS TRICHINELLA TESZTELÉSÉRE

ThePigSite News Desk

EU- A Németországi Gütersloh Állategészségügyi 

Szolgálatok nemrég megosztották tapasztalataikat 

a Trichinella tesztelésről vágott sertésekben  

a PrioCHECK™ Trichinella AAD, az előállító Thermo 

Fisher Scientific jóváhagyásával. Ez egy új alternatív, 

mesterséges emésztési eljárás, aminek sok előnye van, 

többek között a munkavédelem és az állandó termelék 

minőség. 

A hús ellenőrzési folyamatában, a pepszinemésztési tesztek 
voltak használatosak a Trichinella ellenőrzésekre hasított 
félsertésekben. Azonban a pepszin gyenge elérhetősége 

és minősége az emelkedő árakkal együtt eredményezte 
a Gütersloh tesztjei nek fejlesztését, erre az innovatív 
mesterséges emésztési eljárásra. A PrioCHECK Trichinella 
AAD módszer az emésztést használja a szubtilizin enzimmel, 
amelyet rekombináns úton állítanak elő sztenderdizált és 
hitelesített üzemben. A Gütersloh tisztviselői szerint ez 
segít jó hozzáférhetőséget és állandó minőséget biztosítani 
az enzimnek. A Gütersloh emberei azt is mondták, hogy 
a módszer segít biztosítani a munkavédelmet is, mivel  
a dolgozók nem érintkeznek erős savakkal. Az összetevők 
elérhetők folyadékként, tehát nincs pormérés, amely tovább 
könnyíti az alkalmazást. Továbbá nincs szükség fertőtlenítő 
folyadékokra és eszközökre, mivel a lárvák elpusztulnak  
az emésztés során. A módszerrel kimutatható volt minden 
vizsgálati minta, a hitelesítés során. 

A REKORDMENNYISÉGŰ TERMÉS ELŐREJELZÉS 

AZ USA-BAN, JÓ HÍR A TAKARMÁNYÁRAKNAK

ThePigSite News Desk

USA- Az USDA augusztusi növénytermesztési 

jelentésében, amely tartalmazza az első hivatalos 

kormányzati becsléseket a kukorica és szójabab 

terméseredményekről, rekordmennyiségű termés- 

eredményekről számoltak be, ezekből a fontos 

takarmány összetevőkből. 

Az USA kukorica termelésének előrejelzése  
15,2 milliárd véka (1 véka=0,025 tonna), míg szójababból 
a várható termés 4,06 milliárd véka 2016-ban. A kiváló 
talajállapotok miatt, a kukoricatermelők növelték 
a terméshozamukat, mintegy 11%-kal a 2015-öshöz 
képest. Az átlagos kukoricatermés előrejelzése 
175,1 véka/hold = 10,94 tonna/ha, (1 hold=0,4 ha), 
ami új rekord az országban. Az Egyesült Államok-beli 
szójabab termesztők szintén profitálnak a kedvező 
időjárási feltételekből, az előrejelzések szerint 3%-kal 
növekszik a termelékenységük 2015-höz képest.  
A szójabab termésmennyiségek átlagosan 48,9 véka/hold 

= 3,06 tonna/ha körül várhatók, amivel még egy rekord 
dőlhet meg. A búzatermelés előrejelzése 2,32 milliárd 
véka, ami 13%-kal több mint 2015-ben. A növekedés 
elsősorban az őszi búza hozamának növekedéséből 
adódik. Az őszi búza, a durum és az egyéb tavaszi búzák 
termésmennyisége szintén rekordot dönthet. 

A DÁN TENYÉSZÁLLOMÁNY TOVÁBB CSÖKKEN

ThePigSite News Desk

Dánia - A július 1-jei sertés összeírás előzetes számadatai 

alapján 2016 harmadik negyedévének kezdetén 

a sertések száma visszaesett az egy évvel ezelőtti 

periódus adataihoz képest 3%-kal, 12,3 millió állatra. 

Ez továbbviszi az évről évre jelen lévő csökkenést, amelyet 
a sertés állományban rögzítettek 2016 minden eddigi 
negyedévében. A tenyészállomány szintén visszaesett 3%-kal 
a 2015-ös szintekhez képest és az évtizedben most először, a 
teljes kocalétszám 1 millió alá csökkent. Mind a kocák mind 
a süldő malacok száma csökkent 3%-kal, míg a kocasüldők 
száma kismértékben emelkedett, 1%-kal. 
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A fiatal malacok száma enyhén csökkent 1%-kal, míg a 
vágósertések szintén csökkent 3 %-kal. Ebből adódóan 
számítani lehet a termelés volumenének visszaesésére rövid 
és hosszú távon egyaránt. 
2016 második negyedéve során a dán sertés 

referenciaára növekedett 19€/100 kg-mal és jelenleg 

150,01€/100 kg-on áll a július 31-ei hét végén. A 

kínálat szűkülése az élősertés piacon, és az erős kínai 

exportnyomás együtt alakították az árakat felfele, az 

utóbbi hetekben. 

A HŐ, HATÁSOSNAK BIZONYULT 

A SERTÉSEKET SZÁLLÍTÓ ESZKÖZÖK 

PATOGÉN KÓROKOZÓINAK INAKTIVÁLÁSÁBAN

ThePigSite News Desk

KANADA – A hő használata kiváló alternatívának bizonyult 

a patogén kórokozók inaktiválásában, amelyek felelősek 

a sertésinfluenza terjedéséért, s a szállítójárművekben is 

megtelepedhet, írja Bruce Cochrane. 

A Swine Innovation Porc felkérésére a Saskatchewan 
Egyetemmel, a Prairie Agricultural Machinery Institute-tal,  
a VIDO-Intervac és a Prairie Sertés központtal együtt 
dolgoznak egy automatizált mosó- és fertőtlenítő 
módszeren, amivel a sertésszállító járműveken 
csökkenthetik a sertések fertőződésének kockázatát. Dr 
Volker Gerdts, a VIDO-InterVac kutatási társigazgatója 
elmondta „a VIDO-InterVac szerepe az, hogy meghatározza 
azt a hőmérsékletet és időt, amelyen a 12 leggyakoribb 
kórokozó inaktiválódik. Ez mind baktériumokat, mind 
vírusokat tartalmaz. Szelektáltunk olyan vírusokat, amelyek 
nagyon lényegesek, például a PED, az PRRS, PCV, influenza 
és egyéb vírusok. Találtunk még számos olyan baktériumot, 
amelyek szintén az iparághoz tartozóak, de másrészről 
tudjuk, hogy képesek túlélni a környezetben. Ezek között ott 
vannak a Brachyspira, Streptococcus és egyéb baktértiumok. 
Különbségek vannak ezen baktériumok és vírusok között 
a túlélési idejüket tekintve. Míg néhány vírus már 55°C-on 
inaktiválódik, addig soknak 70°C vagy még több kell, és ugyanez 
vonatkozik a baktériumokra is. Kerülve a részleteket a lényeg  
az, hogy lehetséges inaktiválni az összes említett kórokozót, 
megfelelően magas hőmérsékleten, akár néhány percen 
belül.” Dr Gerdts szerint, a kutatók az év végére befejezik  
a laboratóriumi munkákat és készen állnak a gyakorlati tesztekre. 

 
FAROKRÁGÁS MEGSZÜNTETÉSE 

FAROKCSONKÍTÁS NÉLKÜL

ThePigSite News Desk 

GLOBÁLIS - A 2016-os International Pig Veterinary 

Society (IPVS) konferencián prezentáltak egy kutatást, 

melyben rávilágítottak, hogyan előzhető meg  

a sertések farokrágása, a farok kurtítása nélkül, elkerülve 

így az egészségügyi és állatjóléti kockázatokat.

Farokrágás előfordulhat szinte minden korcsoportban. 
Az okok még nem teljesen tisztázottak, egy vagy több 
állat csak a normális ismerkedő viselkedést tanúsítja  
a másik felé, az ismétlődő farok vagy egyéb testrészek 
harapdálása sérüléseket és fájdalmat okoz, valamint 
fertőzések melegágya lehet az áldozat számára.  Ha egyszer 
elkezdődött nehéz megállítani, még a legjobban szervezett 
telepeken is. A farok csonkítás - a legutolsó porc eltávolítása 
a malac körülbelül egy hetes korában - egy gyakori módszer 
világszerte, mivel a rövidebb farok kevésbé kívánatos  
a farokrágó számára. Bár a módszer általában hatékony,  
a farok kurtítás nem egy ideális megoldás és az EU-ban be 
is tiltották. A fájdalomtól és sérülésektől való mentesség 
az Öt Szabadság elvének része, amely magába foglalja 
a legalapvetőbb állatjóléti jellemzőket a haszonállatok 
számára. Ez mindenkinek előnyére válna - sertéseknek, 
gazdáknak, állatorvosoknak és vágóhidaknak egyaránt - ha 
a farokrágás megelőzhető lenne csonkítás nélkül. 

Az Írországi kutatás, a konferencián bebizonyította, hogy 
a farokrágás egy szórványos probléma a sertéstelepeken, 
mely körülbelül a sertések 2%-ánál fordul elő. A kétéves 
kutatás alatt, az állományok nagyjából 15%-a volt érintett 
a problémával valamilyen szinten. Az előfordulás nagyobb 
volt a nyári és őszi időszakban, rámutatva a tényre, hogy  
a melegebb időjárás kedvez a szokásnak. A megsebzett 
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állatok aránya növekedhet idősebb korban. Egy másik ír 
kutatásból kiderült, hogy a farok elváltozások előfordulása 
a korral nő, a malacok 5,4%-áról, 6,2%-ára nő a növendékek 
esetében és 11%-ra a befejezőknél. Ugyanez volt 
tapasztalható Németországban, ahol a farokrágásra már 
a választás előtt bizonyíték volt a nem kurtított malacok 
esetében, néhány telepen. Az utónevelési fázis végére  
a malacok 6,3%-ának volt már kisebb sérülése és 20%-
ának rágott farka. 15 telepből csak kettő esetében nem volt  
a sertéseknek semmilyen farok sérülése a hízlalási idő végére. 

A konferencián elhangzott prezentációk megerősítették, 
hogy számos tényező vezethet farokrágáshoz.  
Ez a viselkedés nagyon korán kezdődhet a malac életében, 
egy ír kutatás szerint. A kutatók arról számoltak be, hogy  
a koca életkora befolyásolja, a farok elváltozások 
előfordulását, miszerint az idősebb kocák malacai között 
(6 vagy több fialás) majdnem kétszer annyi farok elváltozás 
fordul elő később, mint az először fialt kocák malacai esetében. 
Nem volt lényeges különbség a malacok arányában a köztes 
fialásoknál. A nagyobb születési testtömeg szintén növelte  
a későbbi farok károsodás gyakoriságát. Kapcsolatot találtak 
a farokrágás és a légzőszervi megbetegedések között egy 
vágóhídak adataiból készített elemzésben, Írországban. 
A sertésállományokban, ahol magas a farokrágás 
előfordulási aránya, ott több a tüdőelégtelenség is, mely 
alapján arra juthatunk, hogy a farokrágás az állomány 
gyenge egészségügyi állapotához kapcsolható. Azonban 
az elkülönített beteg sertések nem voltak nagyobb, 
vagy kisebb eséllyel hajlamosak a farok sérülésekre, 
mint az egészséges társaik. Az automata etetőknél 
figyelték az aktivitást skandináv kutatók és megfigyeltek 
takarmánybeviteli hiányt 2 és 10 héttel a farokrágás kitörése 
előtt, valamint egy növekedési ellenőrzés körülbelül  
9 héttel a rágás kezdete előtt kimutatta, hogy lehetséges 
a kapcsolat a takarmányozás és a kedvezőtlen viselkedés 
között. Egy leválasztott malacokkal készített kutatás alapján 
Németországban arra jöttek rá, hogy bármilyen változás  

a takarmány- vagy vízellátásban farokrágáshoz vezethet és 
más német kutatók azt is megfigyelték, hogy egy folyamatot 
kiválthat a szellőztető rendszer hibája is, amely 11°C-os 
emelkedést okozhat az istálló hőmérsékletében és a levegő 
ammónia koncentrációjának növekedéséhez is vezet. 

A megelőzés módjai 
Az emelt ásványianyag tartalmú takarmányok etetése 
javasolt, hogy minimalizálódjon a farokrágás kockázata.  
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság meghatározta 
ezeket az anyagokat, amelyeknek teljesnek, 
helyettesíthetőnek és emészthetőnek kell lennie.  
Az eszközök, mint a fém láncok és merev műanyag csövek 
nem felelnek meg a sertések egyetlen környezetgazdagítási 
formájának. Egy mozgatható szalma etetőtorony lehetséges 
előnyeit értékelték két próba alapján Németországban. 
Választott malacokkal, azok 25%-ánál voltak farok 
elváltozások, amelyek hozzáfértek a szalmatoronyhoz, 
azokhoz viszonyítva, amely csoportnak 80%-a számára 
üres volt az etető, bár az elváltozások súlyossága mindkét 
csoportban hasonló volt. Egy másik vizsgálat során olyan 
alacsony volt a farokrágás előfordulása, hogy a kutatók nem 
tudták levonni a következtetéseket arról, hogy mennyire 
hatékony a torony. 

A farokrágás kezelése
A farokrágás kezelése nehéz miután már elkezdődött.  
A harapdálók és/vagy az áldozatok eltávolítása a csoportból 
az egyetlen tényleges megoldás, de az állattartók azt 
nyilatkozták ugyanabban a kutatásban, hogy időbe telik, 
míg észreveszik a farokrágás jeleit, elkülönítik a rágókat és 
kezelik a sérült állatokat. A megfelelő etetőhely biztosítása  
a kulcs a megelőzésben, egy finn gazda szerint. Szintén fontos 
a jó egészségi állapot, a „jó minőségű” választottmalacok és 
a huzatmentes pihenőterek a kockázatok minimalizálása 
érdekében. Hosszabb távon, a tenyésztő vállalatok talán 
képesek lesznek megoldással szolgálni. A Topigs Norsvin 
sertéseket válogat „szocio-genetikus” tulajdonságok 
alapján és olyan állatokat választ tenyésztésre, melyeknél 
alacsony előfordulásúak bizonyos vonások, mint például 
az agresszió és a farokrágás. Arra jöttek rá, hogy az első 
generációs utódok kevésbé voltak agresszívak a befejező 
fázisban, mindenféle nem kívánt következmény nélkül, mint 
például a testtömeg-gyarapodás csökkenése. 

SERTÉSEKNÉL A SZÓJABAB FOSZFOR

EMÉSZTHETŐSÉGÉT NEM BEFOLYÁSOLJA 

A TERMŐTERÜLET

ThePigSite News Desk

USA- Az Illinois-i Egyetem kutatása segít meghatározni 

a termesztési feltételek hatását a szójadara tápértékére. 

 „A foszfor emészthetősége ugyanolyan az USA különböző 
régióiban termesztett szójababban,” mondja Hans Stein 
az Illinois-i Egyetem professzora. „A szójadara kémiai 
összetétele valamelyest függ a termesztés helyétől, de arról 
nincs adat, hogy a fitát koncentrációban különbség lenne a 
szójababokban, amelyeket máshol termesztettek, - mondja 
Mr Stein. Ő és Kelly Sotak-Peper, doktorandusz, elhatározta, 
hogy meghatároz minden észlelt különbséget. Az USA 
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három különböző területéről szereztek be szójadarát:  
az északi termesztő területről (idetartozik Michigan, 
Minnesota és Dél-Dakota), a keleti termesztő területről 
(Georgia, Illinois, Indiana és Ohio) és a nyugati 
termesztő területről (Iowa, Missouri, és Nebraska). Nem 
tapasztaltak statisztikailag látványos különbségeket 
a foszfor koncentrációkban, vagy a fitáthoz kötött 
foszfor százalékában a különböző régiókból származó 
szójalisztben. Szintén nem volt különbség a látszólagos 
teljes emészthetőségben (ATTD) vagy a sztenderdizált teljes 
emészthetőségben (STTD), amikor a sertéseket a három 
különböző régióból származó szójaliszttel etették. Amikor 
mikrobiális fitázt adtak az adagokhoz azért, hogy lebontsák 
a fitátot, a szójaliszt foszfor ATTD-je és STTD-je egyaránt 
nőtt 22 és 24%-kal. Amikor olyan alapanyagok állnak 
rendelkezésre, amelyek olyan területekről származnak, ahol 
a termesztési feltételek igen sokfélék, akkor van egy rizikó, 
hogy a könyv szerinti táplálkozási információk nem adnak 
megfelelő tájékoztatást az adott tétel beltartalmáról. Amit 
ezek az adatok mutatnak az egy átlagos érték a foszfor 
ATTD-jére és STTD-jére, amelyet használni lehet a szójabab 
termesztési területétől függetlenül” – említi Mr. Stein

HOGYAN JUTOTTAK TÚL 

AZ OROSZ SERTÉS TENYÉSZTŐK AZ EMBARGÓN

Pig Progress

Oroszország – Az orosz sertés ágazatnak sikerült 

legyőznie a kereskedelmi embargót mind az Egyesült 

Államokkal, mind az Európai Unióval úgy, hogy 

bővitették a tenyészállomány méretét. Az Orosz 

Mezőgazdasági Minisztérium adataiból kiderül, hogy  

a tisztavonalú tenyészetek száma a 2013-as 117-ről,  

150-re nőtt 2016-ban. A teljes törzskönyves állomány  

84 000 db állatról, 107 000 darabra növekedett 

ugyanezen idő alatt.  

Ivan Dunin, az Orosz Állattenyésztési Kutatóintézet vezető 
szakértője szerint a tisztavonalú kocák megoszlása elérte  
a 3,5%-ot az ország telepein lévő teljes kocaállomány  
2013-as számához viszonyítva.  Ez az alapvető állattenyésztési 
szabályoknak felel meg, amit az orosz tudósok határoztak 
meg. A kutatásból kiderült, hogy a tenyészállomány 
legnagyobb része, ezen fajtákból tevődik össze: Nagy Fehér 

(48%); Lapály (19%); Yorkshire (10%); Behozott Nagy 

Fehér (15%); Duroc (6%); Egyéb fajták (2%). Az embargó 
előtt Oroszország főleg importálta a tenyészállományt, 
elsősorban Dániából és Kanadából, a Szövetségi Vámhivatal 
adatai alapján. Bár az Európából származó importok 
megálltak 2014 elején az Orosz állatorvosi felügyeleti szerv 
a Rosselkhoznadzor állategészségügyi korlátozásai miatt,  
a Kanadai importok 2014 augusztusában álltak le. 

Az utóbbi években volt néhány építkezési projekt, tenyésztő 
telepekre és breeding-to-finish létesítményekre, melyeket 
néhány vállalat indított, többek között a Cherkizovo és 
a Miratorg. Az Exima mezőgazdasági vállalat 13 milliárd 
rubelt (200 millió USA dollár) adott egy nagy tenyésztési 
központ építési projektjébe. 2011-ben Nikolai Demin,  
az Exima vezérigazgatója, megállapította, hogy az Orosz 
Kormány a projektjét a legfontosabb ügyek listájára tette, 
amelynek célja 6 hasonló központ létrehozása országszerte. 
Azonban Oroszország valószínűleg elvetette ezeket  
a terveket finanszírozás hiányában. Nikolay Korolev, az Orosz 
Mezőgazdasági Minisztérium állatállomány- és tenyésztési 
osztályának szóvivője elmondta, hogy a tenyésztő telepek 
száma a sertés ágazatban közel háromszorosára nőtt 
2008 óta, tehát biztonsággal állítható, hogy ezen időszak 
tenyészállomány csökkenésén sikeresen átlendültek.  
Azt mondta, hogy az orosz sertések produktivitása általában 
egyezik a világ színvonalával. A tudósok azonban azt állítják, 
hogy még mindig van hova fejlődni. Peter Prokhorenko, 
az Állami Genetikai és Nemesítési Kutató Intézet szóvivője 
megerősítette, hogy a fő fajta a Szovjetunióban, úgy, mint 
a 2000-es években Oroszországban, a Nagy Fehér volt.  
A kocák viszonylag zsírosak voltak, 3-4 cm vastag szalonnával. 
Ugyanakkor körülbelül egy évtizeddel ezelőtt a legtöbb 
feldolgozóüzem igénye az alacsonyabb zsírszázalékú 
hús felé tolódott el, ezzel egy jelentős ösztönzést adva  
a nemesítő ágazatnak a fejlődésre. Alexander Konyushenko, 
a Krasnodar telep képviselője azt mondta, hogy az átlagos 
orosz sertéseken a szalonna vastagsága 2,4-2,6 cm és  
a legtöbb húsfeldolgozó alacsonyabb áron hajlandó csak 
megvenni a húst. Azonban a piaci résztvevők megjegyezték, 
hogy a kereskedelmi embargó után a zsírszázalék 
csökkentésére irányuló tendenciának lassult a sebessége. 

KLÍMAVÁLTOZÁS: MAGASABB MIKOTOXIN 

JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

All About Feed

USA – A klímaváltozás következményei az elkövetkező 

évtizedekben befolyásolni fogja a mikotoxin szinteket 

a növényekben és ennek következményeként,  

a növénytermesztők és takarmányüzemek költségeit. 

Ezt Felicia Wu állította a Michigan Állami Egyetemen 

az USA-ban. Ezeket a felismeréseit a legutóbbi World 
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Mycotoxin Forum-on prezentálta. Jelenleg megjelenés 

alatt van a World Mycotoxin Journal-ben.

Az újságában Wu elmagyarázza, hogyan befolyásolják 
a klímaváltozás tényezői a toxikus gombák és azok 
mikotoxinjainak jelenlétét az élelmiszernövényekben. Azt is 
megvitatja, hogy a gazdasági veszteségek halmozódhatnak 
a termelőknek a szabályozási politika miatt, amelyek 
limitálják a mikotoxinok előfordulási arányát az emberi 
élelmiszerekben és az állati takarmányokban. „Minél 
magasabbak a természetesen előforduló mikotoxin szintek, 
amelyek néhány növény esetében a világ egyes régióiban 
nőhetnek a jövőbeli időjárási viszonyok miatt, annál 
magasabb költségeket jelenthetnek. Ezek a költségek több 
módon is megjelenhetnek,” - magyarázza Wu. 

fognak, amelyek megfelelnek az elfogadható mikotoxin 
maximum határának. 

feldolgozók tesztelése miatt; ugyanúgy, mint a termény 
biztosítási árai esetében a rendkívűl magas mikotoxin 
szintek esetében (AMCE,2015) bizonyos országokban. Az is 
növeli a költségeket, hogy az élelmiszerek jelentős része el 
lesz utasítva a nagyon magas mikotoxin szint miatt. 

 
a termelőknek nagy költség lehet, ha megpróbálják 
exportálni a mikotoxinos termésüket olyan országokba, 
ahol szigorú szabályok vonatkoznak erre. 

romlás a gombafertőzés és a mikotoxin jelenléte miatt olyan 
mértékű lehet, ami a termés jelentős részét eladhatatlanná 
teheti. 

termeléssel és a veszélyeztetett emberi egészséggel is. 

Továbbra is az aflatoxinok jelentik a legnagyobb veszélyt!  
A megnövekedett költségek zöme valószínűleg a növények 
emelkedett aflatoxin szintje miatt fog bekövetkezni, mivel 
várhatóan az aflatoxin fogja a legtöbb kárt okozni a jövőbeli 

forgatókönyvek alapján. Ez azért van, mert az aflatoxin 

szintje lényegesen magasabb azokban a növényekben, 

amelyek melegebb és magasabb légköri széndioxid 

koncentrációjú környezetben fejlődnek! Az elkövetkező 
évtizedben várhatóan a kukorica- és földimogyorótermő 
régiók fognak ide tartozni. Wu továbbá megemlítette, hogy 
több nemzetnek van aflatoxinra szabályozása, mint bármely 
másik mikotoxinra. A többi mikotoxin bizonytalansága 
nagyobb, hogy a jövőbeli időjárási viszonyok következtében 
lesznek-e jelentős gazdasági veszteségek az élelmiszerekben 
való jelenlétük miatt. 

NIR MÓDOSÍTHATJA KUKORICA VARIABILITÁSÁT 

A FORMULÁKBAN

All About Feed, Forrás: AB Vista

Egy nemzetközi felmérés azt mutatja, hogy  

a kukorica beltartalmának változása egy plusz költség 

lehet a takarmányiparnak, különösen a baromfi- és 

sertéstartóknak, az AB Vista szerint.

A kukorica beltartalmi adatokat a takarmány üzemektől 
gyűjtötték világszerte, idén januártól májusig, amelyekből 
kiderült, hogy a tényleges metabolizálható energia (AME) 
összetétel a kukoricában változhat akár 400 kcal/kg-mal. 
Dr Sophie Parker-Norman az AB Vista Global technikai 
igazgatója azt mondja, hogy a tipikus kukorica alapú 
brojler receptekben, ez megfelelhet 270 kcal/kg-nak 
késztáp szinten. „Ez a változás 24,40 €/tonna takarmány 
pluszköltségnek felel meg, és 9%-ot jelent egy 2,6 kg-os 
madár teljes takarmány költségében. Dr Parker-Norman 
szerint az adatok demonstrálják a minta analízis jelentőségét 
és segíti a gyors és olcsó technológiák használatát. „Míg 
tudjuk, hogy a nyersanyagok tápértéktartalma változik 
évszakok és termelési régiók között, az eltérések valós 
mértékét és gazdasági jelentőségét továbbra sem 
ismerjük kellően. Azonban új ismereteink vannak a NIR 
sprektoszkópia területén, mely lehetővé teszi nagyobb 
mintavételi frekvenciák használatát és a gyorsabb jelentések 
készítését, vagyis a receptúra a kukorica variabilitásának 
megfelelően gyorsan változtatható. A NIR sprektoszkópia 
hardver és szoftver lehetővé teszi számos tápanyag gyors 
elemzését (beleértve az AME és fitáz), ami azt jelenti, 
hogy a termékek receptúrái beállíthatók valós időben  
a kukorica minőségi variánsának megfelelően. A csökkent 
költségek és a gyorsabb megtérülési idő, a sokkal gyakoribb 
elemzés most már adott. ”Dr Parker-Norman tájékoztatása  
az eredményekről: „A gazdasági eredmény annál nagyobb, 
minél nagyobb a kukorica energia tartalmának ingadozása, 
mint Mexikóban, az Egyesült Államokban és Indonéziában, 
ahol az arány 200-300 kcal/kg körül volt. Még az is fontos, 
hogy felismerjünk 50-100 kcal/kg-os különbségeket, 
melyeket Franciaországban, Thaiföldön és Argentínában 
mértek, amik még mindig adnak esélyt plusz nyereségre, 
ha hatékonyan számolják a receptúrákat. Az is fontos, hogy 
feljegyezzük, ha biztonsági tartalékokat alkalmaznak, mert 
a következetlen tápanyagellátás jelentős hatást gyakorol  
az állat teljesítményére. Ez egy másik indok, amiért érdemes 
felfedezni hogyan használhatók a NIR technológiák 
a kukorica variabilitás megértésében és a rendszerek 
alkalmazásában.
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A választás időszakában a malacoknak meg kell birkózniuk  
a folyékony anyatejről, a szilárd takarmányokra való átálással 
úgy, hogy emésztő rendszerük még nem fejlődött ki teljesen. 
Ez is az oka annak, hogy a malacok nagyon érzékenyek 
a takarmány alapanyagok antinutritív faktoraira (ANFs). 
A fiatal állatokban ez könnyen okozhat takarmányozási 
stresszt, csökken a takarmány felvétel, visszaesik  
a súlygyarapodás és hasmenés jelenik meg. Biztosítani kell 
magas emészthetőséggel rendelkező, kiváló minőségű 
takarmányok etetését ebben az időszakban, így biztosítva  
a törés mentes átmenetet.

A szójabab a leginkább hozzáférhető növényi fehérjeforrás, 

kiegyensúlyozott aminosav profillal és jó emészthetőséggel 

rendelkezik. A malac takarmányokban a szójafehérje egy jó 

alternatíva a drága fehérjeforrások helyettesítésére, mint például a 

halliszt. Fotó: Shutterstock

Hagyományosan a szójababot nem soroljuk a “biztonságos” 
malac takarmány alapanyagok közé, a magas ANFs értékei 
miatt. Ilyen antinutritív anyaga a tripszin inhibitor, amely 
hőre érzékeny, és hőkezeléssel elpusztítható. Inaktiválja 
a fehérje bontó enzimeket, és csökkenti a fehérjék 
emészthetőségét, ami természetesen alacsonyabb 
növekedési teljesítményt eredményez az állatban. Továbbá, 
antigének nagy molekulatömegű fehérjék, elkerülik  
az emésztést és immunogén hatást fejtenek ki  

a szervezetben. A szója oligoszacharidjai gázkitermelést 
(puffadást) eredményeznek, és hasmenést okoznak  
a malacoknál.

A szójában rejlő potenciál 
A szója azonban a leginkább elérhető növényi fehérje forrás 
(2015-ben, 284 millió tonna termett) kiegyensúlyozott 
aminosav profillal és jó emészthetőséggel bír. Ez a tény vonza 
kutatók érdeklődését, hogy átalakítsák a szója fehérjéjét, 
alkalmassá téve a drága fehérjeforrások kiváltására, mint  
a halliszt, a sovány tejpor és a burgonya fehérje. 
Számos eljárás jöhet szóba a szójabab ANFs anyagainak  
az eltávolítására. A három fő szójafehérje termék, amelyek 
több, mint 50% nyers fehérje (CP) tartalommal rendelkeznak: 
a fermentált szója, enzimmel kezelt szója és a szójafehérje 

koncentrátum. 

A fermentált szója
Történelmileg, a fermentált szóját Ázsiában állították elő 
először a tofuban, szója szószban és szójabab pasztában.  
A fermentált szója előállítása során a szójababot gomba- és 
baktérium törzsekkel kezelik, mint például az Aspergillus 
oryzae és a Lactobacillus subtilis. A fermentációs folyamat 
feltételezhetően csökkenti vagy akár meg is szünteti  
az antnutritív faktorokat a szójababban, a végső termék 
emészthetősége javul, és egy jobb tápértékű terméket 
kapunk, mint a hagyományos szója. Sokkal alacsonyabb  
a tripszin inhibitor, az antigének és a szója oligoszacharidok 
szintje a fermentált termékben, mint az eljárást megelőzően. 
A fermentált szója a termékek rangsorában csak  
a második helyen van az alacsony ANFs szinteket tekintve, 
a szójafehérje koncentrátum mögött. A fermentált szójával 
a másik probléma, hogy a fermentációs eljárás során,  
a mikrobák átalakítják szója fehérjéjét, és a saját aminosav 
profiljukat hagyják vissza a végtermékben.

Az enzimmel kezelt szója
Ahogy a neve is mutatja, enzimmel kezelik a szóját (többnyire 
enzimek keverékével), hogy eltávolítsák belőle az ANFs 
anyagokat.  Az enzimmel kezelt szóját gyakran összekeverik 
az azonos csoportba tartozó fermentált szójával, ami 
hibás megküzelítés, hiszen a kettőnek a tápértéke nem 
ugyanaz. Az enzimes kezelés során csak az antinutritív 
anyagok kerülnek eltávolításra, a szója fehérje- és aminosav 
profilja változatlan marad. Ez is garantálja, hogy a minőségi 
enzimmel kezelt szója minden egyes tétele sokkal stabilabb, 
összehasonlítva fermentált szójával.

Szójafehérje koncentrátum
A szójafehérje koncentrátum, mint a prémium szójafehérje 
forrás, magasabb áron érhető el a másik két termékhez 
képest. A magas minőségű termék előállítása során  
a hántolt- és zsírtalanított szójadarát az oldható szénhidrátok 
extrakciós eljárásával kezelik, és eltávolítják az összes víz- 
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Kiváló minőségű szójafehérje felhasználása 

malacok számára

A fiatal malacok takarmányát nagy odafigyeléssel kell 

összeállítani, különösen figyelni kell a takarmányozási 

fázis váltások okozta problémák elkerülésére. Az egyik 

összetevő, amely rendelkezik azzal a potenciállal, 

hogy ez az átmenet törés mentes legyen, a szójadara. 

Ez az írás kitekintést ad a szójafehérje hasznosítására, 

malacok takarmányaiban.

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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és alkoholban oldódó, nem-fehérje komponenseket is.  
Ez az extrakciós folyamat is eltávolítja a legtöbb ANFs 
anyagokat, különösen az oligoszacharidokat.

A szójafehérjék felhasználása malacok takarmányaiban
A szójatermékek között, az enzimmel kezelt szója, és  
a szójafehérje koncentrátum magasabb metabolizálható 
energia értékkel rendelkezik, mint a szójadara. Az egyik 

enzimmel kezelt szójatermék (3937 kcal / kg) is messze 
magasabb ME értéket képvisel, mint a fermentált szója 
(3305-3635 kcal / kg). Ez azért van, mert az előállítás során az 
enzimes kezelés felszakítja a mag kemény mátrix szerkezetét, 
részben átalakítja a rostokat, valamint az oligoszacharidokat, 
és ennek következtében több energiát biztosít az állatok 
számára. A fermentált szójában, ezzel szemben a mikrobák 
elfogyasztják az összes keményítőt, cukrokat (szacharózt) 
és az oligoszacharidokat, saját szaporodásukhoz 
használva ezeket energiaforrásként a fermentáció során. 
Ez megmagyarázhatja, hogy miért volt alacsonyabb ME 
érték a fermentált szójában az extrahált szójadarához 
képest választási malacoknál (Rojas és Stein, 2014). Ami  
a testtömeg-gyarapodást illeti, egy tanulmányban igazolták, 
hogy a választási malacoknál az enzim-kezelt szója egy 
kiemelkedő fehérje forrás, ami kiválthatja a hallisztet, nem 

K+
F 

TU
D

Á
SB

Á
ZI

S 

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY

romlik a súlygyarapodás és a takarmány értékesítés valamint 
javul gyomor-bél traktus egészségi állapota (Sørensen és 
Nørgaard, 2016). Számos tanulmány írta le az enzimmel 
feltárt szója pozitív hatását a testtömeg-gyarapodásra és  
a hasmenéses kórtünetek csökkenésére.

Forrás:http://www.pigprogress.net/
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IMPRESSZUM A Szakma Lapja – A Szakma kapja

Kiadja: 

Sajtószemle: Nyomda: 

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők:

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők: 

Vezető sertés szaktanácsadó: Szaktanácsadó:



Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
| 2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park | www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu |

• KIVÁLÓ EMÉSZTHETŐSÉG

• MAGAS 
TAKARMÁNYFELVÉTEL

• KEDVEZŐ 
SÚLYGYARAPODÁS

• KIVÁLÓ 
TAKARMÁNYÉRTÉKESÍTÉS

• EGÉSZSÉGES ÁLLOMÁNY

• NYERŐ A
VÁLASZTÁSBAN!

Mindenek előtt!

PRESTARTER

PL ATINUM

Magas 

táplálóanyag 

tartalmú 

malactakarmány
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