
A bábolnai takarmányokkal kiváló termelési 
eredményeket érhet el, mert
 több évtizedes takarmánygyártási múltunk
	 korszerű,	tudományos	hátterünk	és
	 az	állattenyésztés	minden	oldalára	kiterjedő	szakmai	
tapasztalatunk 

biztosítja	termékeink	magas	minőségét	és	a	fejlődéssel	
való lépéstartást.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942	Nagyimánd,	Burgert	Róbert	Agrár-Ipari	Park
telefon:	+36	34	557-050,	fax:	+36	34	557-060
info@babolnatakarmany.hu
www.babolnatakarmany.hu
vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu

Hogyan vélekednek  
a termelők a Lambexről?

Kiss György (Eger):
 
Sok	 termelővel	 vagyok	 kapcsolatban.	 Mielőtt	 a	 termelő	
értékesíti	 a	 bárányait,	 legalább	 2  alkalommal	megtekin-
tem	 az	 állományt.	 Partnerkörömből	mindenkiről	 tudom,	
mit	 etet,	 és	milyen	minőségű	bárányt	 állít	 elő.	 Így	 alkal-
mam	nyílt	arra,	hogy	a	különböző	takarmánygyártó	cégek	
báránytápjait	 rangsoroljam.	 A  bábolnai	 Lambex Bárány 
Hizlaló táp	az	a	termék,	amely	a	megfelelő	 tartás	és	ta-
karmányozási	 technológia	 mellett	 a	 gyenge	 bárányt	 is	
exportképessé	teszi.

György István (Szentlászló): 
 
Már	lassan	négy	éve	a	Lambex Bárány Hizlaló tápot hasz-
náljuk a Bábolnától.	 A	 hizlalástechnológiánk	 úgy	 néz	 ki,	
hogy	 négyhetes	 kor	 körül	 fokozatosan	 rátérünk	 a  táp-
etetésre,	miközben	a	bárány	naponta	kétszer	még	az	anya	
alá	van	eresztve.	A legutóbbi	alkalommal	–	a	nyár	végén	
–	278	bárány	evett	meg	7	tonna	Lambex tápot.	A legidő-
sebb	bárány	sem	volt	11	hetes,	és	28	kg-os	átlagot	fizetett	
a	kereskedő.	Jólesik,	amikor	az	olasz	kereskedő	évről	évre	
visszatérve	elégedetten	ráz	kezet	velünk.

Nagy L. (Egerbakta): 
 
2000-ben	próbáltam	ki	először.	 Igyekeztem	olyan	termé-
ket	 keresni,	 amellyel	 a	 bárányok	 korán	 leválaszthatók,	
törésmentesen	 fejlődnek,	 választást	 követően	 a	 hizlalás	
során	 nincs	 húgykövesség.	 2000-ben	 3	 takarmánygyár-
tó	termékét	hasonlítottam	össze	egy	etetési	kísérletben,	
és az elmondott követelményeknek a Lambex	felelt	meg.	
Jelenleg	a	Lambex egyfázisú báránynevelő	tápot	haszná-
lom.	Nagy	 előnye	 ennek	 a	 terméknek,	 hogy	 a	 választás	
előtt	és	azt	követően	a	rövid,	néhány	hetes	hizlalás	alatt	
ugyanazt a takarmányt eszi a bárány.

Lambex
báránytakarmányok

Kapcsolat

Az Ön kereskedője:



Optimális összetételű, kiváló beltartalmú 
báránytakarmányok, melyek etetésével  
lerövidül a hizlalási idő, a bárányhizlalás  
gazdaságosabbá válik. 

	 A	Lambex	báránytakarmányok	beltartalma	a	bárányok	
táplálóanyag-igényéhez	maximálisan	igazodik.

	 A	tág	Ca:P	segít	a	húgykövesség	megelőzésében.

	 A	Se-	és	E-vitamin-tartalom	megakadályozza	a	szív-	 
és	vázizom-elfajulást.

	 Emelt	vitamintartalom	biztosítja	a	folyamatos	és	
törésmentes gyarapodást.

	 Íz-	és	aromaanyag-tartalma	kedvező	hatású	
a bárányok	takarmányfelvételére.

	 A	hasmenés	megelőzésére	a	Lambex	egyfázisú	és	
hizlaló	báránytáp	vadgesztenye	kivonatot	tartalmaz	
(Eimericox	kiegészítéssel	is	rendelhető).

Lambex etetési referenciák

Doki Trade Kft.

Lambex	 Hizlaló	 takarmánnyal	 etetett	 nagysúlyú	 (25	 kg	
feletti)	 bárányoknál	 ad	 libitum	 etetés	 mellett	 30  napos	
hízlalási	 ciklust	 figyelve	 a	 takarmány	 fajlag	 4,96	 kg/kg	
eredményt	ért	el	a	Doki	Trade	Kft	partnerünk.	

Az	 etetés	 mellett	 pluszban	 csak	 szalmát	 biztosított	 az	
állománynak.

Hortobágyi Nemzeti Park

A	Hortobágyi	Nemzeti	Parknál,	 racka	genetikával	etetett	
Lambex	egyfázisú	báránynevelő	ad	libidum	etetés	mellett	
60	 napos	 hízlalási	 ciklust	 figyelve	 az	 átlagos	 testtömeg	
gyarapodás	 300-407	 g/nap	 között,	 szálas	 takarmány	
csak	 gyepszéna	 volt.	 2-3	 hetes	 kortól	 kezdték	 el	 etetni,	
leadott	súly	22	kg,	takarmányfajlag	4,25 kg/kg

A gyakorlat 

Korai választásnál 2–3	 hetes	 kortól	 iskola	 (réti	 széna,	
Lambex Starter táp,	 víz,	 nyalósó).	 Kezdetben	 3	 óránál	
tovább	ne	 legyen	a	bárány	 távol	az	anyjától,	mert	beza-
bál!	Ahogy	egyre	kevesebb	tejhez	jut,	úgy	nő	a	táp	felvé-
tele.	5–6	hetes	korban	elkezdhető	a	 fokozatos	átállás	a	
Lambex Hizlalóra	(3–5	napos	átmenettel).

Bőven tejelő anyajuhnál	a	4.	héttől	bárányok	elé	odatehe-
tő	a	Lambex Hizlaló táp, mert	a	bőséges	tej	miatt	a	bárány	
csak	csipegetni	fogja	azt,	nem	zabál	be	belőle.

Gyengébben tejelő anyáknál	különös	figyelmet	kell	for	dí-
tani	a	fokozatos	takarmányváltásra.	Mire	nagyobb	meny-
nyiséget	felvesz	az	állat,	az	előgyomrok	fejlettsége	lehető-
vé	teszi	a	karbamidtartalmú	hizlalótáp	etetését.

Legelőről behozott, illetve vásárolt bárányok	 (8-10	 he-
tes)	 számára	 a	 Lambex fogadótakarmány	 (OTC	 kieg.)	
etetése javasolt

Garantált  
beltartalmi érték

Lambex Bárány  
Starter

Lambex Bárány  
Hízlaló

Lambex Bárány  
fogadó (OTC kieg.)

Lambex Bárány 
Egyfázisú nevelő

NE m, MJ/kg 7,80 7,66 6,20 7,30

NE g, MJ/kg 5,25 5,14 4,00 5,00

Nyersfehérje, % 16,00 15,50 14,00 15,50

Nyersrost, % 7,00 7,00 13,00 6,80

Kalcium, % 1,25 1,43 1,45 1,48

Foszfor, % 0,46 0,42 0,50 0,48

Nátrium, % 0,22 0,28 0,30 0,24

A-vitamin, NE/kg 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

D3-vitamin, NE/kg 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

E-vitamin, mg/kg 21,00 21,00 21,00 21,00

NPN anyagot tartalmaz – + – –

Oxitetraciklin, mg/kg – – 250 –

Felhasználás, hét 6-9 9 * 0

Élelm. eü. vár. idő – – +++ –

Kiszerelés:  
40kg-os zsák

* Hízlalás kezdetekor 
2 hetes időszakban.


