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Rólunk

Kedves Partnerünk! 

Az idő megy tovább. Hányszor 
hallottuk vagy talán mondtuk is 
másoknak. Ma talán azt érez-
zük és tapasztaljuk, hogy az a 
bizonyos idő inkább rohan, mint 
megy. Felgyorsult világban élünk. 
A változások, amihez alkalmaz-
kodnunk kell, folyamatosan egy-
re gyorsabban következnek be.

A környezet változásaival a kap-
csolati formák is változnak. Nem 
csak személyek szerint, hanem 
az új generációk szokásaihoz 
igazodva ezek szintje, gyakorisá-
ga és mélysége is változik. Mint 
ahogy a gyermekek nevelését 
is el lehet olvasni sok könyvből 
– és gyakorló szülőként rájövünk, 
hogy van, amit nem lehet könyv-
ből megtanulni -, az életben a 
gyakorlati alkalmazások az iga-
zán nagy kihívások. Lehet álta-
lánosítani, de mindenki mégis 
egyedi igényekkel jelenik meg és 
van olyan is, ahol nincsenek sza-
bályok.

Elmúlt évben A Szakma Napja 
rendezvényünkön a generáció-

váltással foglalkoztunk. Jelen-
leg a partnereink 10 %-ánál már 
folyamatban van a vállalkozás 
átadása-átvétele. Nehéz külde-
tés előtt állnak az érintett cé-
gek, családok, hiszen ennek a 
kultúrája nincs meg Kelet-Euró-
pában. Még a nálunk fejlettebb 
üzleti örökséggel rendelkező or-
szágokban is a cégek  mintegy 
30%-a éli túl az első generáció 
váltást. Meglepően alacsony 
szám. A generációváltás egy-
szerre lehet lehetőség és veszély 
is. Sok esetben az alapítók szem-
szögéből vizsgáljuk a folyamatot, 
pedig ez is – mint általában az üz-
leti folyamatok – legalább kétol-
dalúak. A leköszönők részéről fel-
merül, hogy kompetens-e az utód 
a cég átvételére, a fiatalok részé-
ről pedig el kell dönteni, hogy 
vállalják-e ezt a feladatot, illetve, 
hogy valóban ebben akarnak-e 
kiteljesedni, vagy egészen más-
hol képzelik el a jövőjüket. Mind-
két fél nehéz helyzetben van, és 
döntésük súlyát sokáig kell majd 
cipelni, ha rosszul döntenek.

A történelem vizsgálatánál min-
dig tudunk olyan pontot találni, 
amire azt mondhatjuk, hogy az 
adott kor vagy birodalom sorsa 
megpecsételődött (jelentsen ez 
akár kudarcot vagy világsikert). 
Aki viszont abban a pillanatban 
él, nem tudja ezt száz százaléko-
san megítélni. Egyszerűen dönt, 
és alkalmazkodik a helyzethez, 
hiszen ez a biológiai kódunk. 

A generációváltások – bármi-
lyen módon is – bekövetkeznek. 
Éppen ezért fontos, hogy a ve-
zetés átadását tervezni kell, és 
tudatosan cselekedni. Segíteni 
fogja ezeket a folyamatokat a 
megváltozott gazdasági körül-

mények felgyorsult változása is. 

Az emberiség utolsó 500 éve 
többet hozott a teljesítményünk-
ben, mint az előző több ezer év. 
Ma a világ legsikeresebb cégei, 
mindössze néhány évesek. A 
jövő a biológiai és kémiai infor-
mációk matematikai algoritmu-
sokra írásában van. Nem elég a 
biológiai örökség, Darwin elmé-
lete viszont még mindig igaz: az 
marad fenn, aki jobban tud al-
kalmazkodni.

Az új nemzedékeknek kell ma-
tematikai statisztikát tanulni: 
mindegy, hogy közgazdász lesz 
vagy pszichológus.

Mi, a Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft. képviselői sem külön-
bözünk általánosságban. Mi sem 
tudjuk megmondani a biztos 
jövőt. De tudatosan készülünk 
a jövőre: több évre előre ter-
vezzük a stratégiánkat, beruhá-
zásainkat, menedzsmentünket. 
Kockázatos ez is, mint minden 
üzleti döntés. A jövőnkben vi-
szont meggyőződéssel hiszünk, 
és megteszünk mindent, hogy 
elérjük céljainkat. Mindez mit 
sem ér, ha Önök, mint partnere-
ink nem jönnek velünk. A gene-
rációváltás is egy üzleti kapcso-
lat – a bizalomra épül.

Kívánom Önöknek, hogy érjék 
el céljaikat 2019-ben is! Bízzunk 
egymásban!

Lajtos Lajos 
értékesítési igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
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A 2018-as „Szakma Napja” partnertalálkozóra november 20-án 
került sor Kecskeméten. Az esemény témájául a generációváltást 
választottuk, hiszen számos partnerünk családi vállalkozásként 
működik. 
A hazai családi vállalkozások jelen-
tős részének problémát okoz a 
generációváltás. A sikeres műkö-
dés érdekében szükséges a tuda-
tos tervezés és szembe kell nézni 
azzal, hogy a cég és a világ is válto-
zott az elmúlt években, évtizedek-
ben. Különösen fontos kérdés, hogy 
a generációváltás milyen módon 
valósul meg a mezőgazdaságban. 
Az AgroStratéga kutatása szerint 

a megkérdezettek 88%-nál nem 
történt meg a gazdaság átadás-
átvétele az elmúlt 5 évben. Fontos 
megjegyezni, hogy a válaszadók 
négyötöde tervezi a munkavégzést 
vagy még dolgozik a nyugdíjkorha-
tár elérése után is.

A rendezvényen a közönség 
három olyan nagyszerű előadó 
prezentációját hallgathatta-néz-

hette végig, akik szintén érintet-
tek a témában.

Kürti Tamás, a KÜRT Akadémia 
tulajdonosa, kiemelte a családi 
vállalkozások szerepét, melyek a 
nemzetgazdaság gerincét adják. 
Második generáció szemszögéből 
és a nemzetközi trendek alapján 
közelítette meg a témát. „Tanuló 
családok, agilis vállalkozások” 

Fókuszban a generációváltás 
– partnertalálkozó Kecskeméten
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című előadásában beszélt még a 
fenntartható irányítási struktú-
rákról és a családi alkotmány fon-
tosságáról is.

„Generációváltás: esély vagy 
veszély” frappáns címet válasz-
totta Szentirmay Péter, a Credit 
Management Group ügyvezetője. 
Előadásában történelmi és földrajzi 
áttekintést nyújtott a családi vállal-
kozásokról. Elmondta, hogy az első 
tömeges generációváltás zajlik ma 
hazánkban és ez a változás egybe-
esik a digitális forradalommal is és 
a staféta botot átvevő utódok egy 
teljesen új generációt képviselnek 
más nyelvezettel, kommunikáció-
val, attitűddel.

Bárány László, a Master Good cég-
csoport alapító tulajdonosa „Gene-
rációváltás – avagy felkészülés egy 
változó világra” című előadásában 
kiemelte, hogy mennyire fontos az 
összhang, a következetesség és a 
közösen (szülő és az utódok által) 
lefektetett alapszabályok betartása.  
Elmondta, hogy jó menedzser bárki-
ből válhat az iskolái elvégzése után, 
de jó tulajdonos csak az lehet, akit a 
család a maga értékrendje alapján 
évek, évtizedek alatt erre tudato-
san felkészít. Mint szülő, tapasztala-
tait megosztva, jó néhány tanáccsal 
látta el az alapítókat és nem titkolta 
el azt sem, hogy a generációváltás 
(még ha jól csinálják is) hosszú és 
fájdalmas folyamat.

A program zárásaként köszönetet 
mondtunk azon partnereinknek, 
akikkel generációkon át együtt-
működünk!     



A Bonafarm Mezőgazdaság Sertés 
Ágazata árutermelő tevékenysé-
gén túl a tenyészállat-előállítás-
ban is meghatározó, a 2018-as 
esztendőben több mint 15 000 
DanBred kocasüldőt állított elő. A 
tenyésztési tevékenység rendkí-
vül felelősségteljes feladat, mely 
a menedzsment és a takarmányo-
zási szakemberek kiemelt figyel-
mét, szoros együttműködését 
igényli. Ezzel, valamint a gene-
tika által támasztott kihívásokkal 
kapcsolatban kérdeztük a Sertés 
Ágazat Tenyésztési Igazgatóját, 
Mátyus Ferenc Róbertet.

Mióta dolgozol a Bonafarm Mező-
gazdaság Sertés Ágazatánál? 
Mely tevékenységi körök tartoz-
nak Hozzád? 
–  2015. április elsején kezdtem dol-
gozni a Bonafarm Cégcsoportnál, 
mint a tengelici kantelep vezetője, 
és 2015 novemberétől lettem a Ser-
tés Ágazat Tenyésztési Vezetője, 
2018 augusztusától pedig Tenyész-

tési Igazgatónak neveztek ki. Az 
Ágazathoz tartozó tenyésztelepek 
operatív vezetésével, a teljes ága-
zat szakmai vezetésével, integrá-
ciós és külső szaktanácsadással 
valamint az előállított tenyészsüldő 
és szaporítóanyag értékesítéssel 
foglalkozom. 

Mi számodra a legnagyobb kihí-
vás Sertéstenyésztési Igazgató-
ként?
–  A legnagyobb kihívás számomra 
az operatív vezetés. Ezen belül is a 
hozzám tartozó szellemi és fizikai 
dolgozók motivációjának a megta-
lálása. Mindenkinél egyedileg kell 
megtalálni, hogy mivel motivál-
ható. 

Kérlek, mutasd be röviden a 
tenyészállat előállítás folyama-
tát!
–  2015 óta állítunk elő tenyész sül-
dőt a DanBred genetika tenyésztési 
programja alapján. A tiszta vérű 
állatokat csak és kizárólag Dániából 
lehet beszerezni, így mi is ezt tesz-
szük. DanBred Landrace (Lapály) 
süldőket vásároltunk a betelepí-
téshez és a genetikai előrehaladás 
miatt vásárlunk évente 4 alkalom-
mal a mai napig. Ezeket a süldőket 
termékenyítjük DanBred Yorkshire 
(Nagy fehér) kanokkal, az ebből 
előállított F1-es süldőket, pedig a 
saját az árutermelő kocatelepein-
ken használjuk fel valamint integ-
rációs és külsős partnereknek érté-
kesítjük.

Bonafarm Mezőgazdaság Sertés-
ágazata árutermelő tevékenysé-

get és tenyészállat előállítást is 
folyat. Süldő-előállításnál mi az, 
aminek kiemelt figyelmet szen-
teltek?
–  Az évek során megváltozott a 
tenyészállatok megítélése, korábban 
elsősorban külső tulajdonságokra, 
míg most az állat teljesítményére 
fektetnek nagyobb hangsúlyt a ser-
téstartók. Nekünk mindkét szem-
pontnak meg kell felelni, így nagy 
hangsúlyt fektetünk a szelekcióra. 
E mellett nagyon fontos a takarmá-
nyozás, mert a genetikából adódóan 
képesek lennének a napi akár 1000-
1100 g testtömeg-gyarapodásra is, 
de nekünk ezt lent kell tartanunk 
740-780 g-on ahhoz, hogy az állat 
ízületei és vázrendszere megfele-
lően fejlődjön. Ehhez egy speciális 
tenyészkocasüldő takarmányt hasz-
nálunk, amely magas rosttartalma 
miatt az állatok éhség érzetet csök-
kenti, és a napi testtömeg gyarapo-
dást alacsonyan tartja.

A Bonafarm Cégcsoportánál alkal-
mazott genetika a DanBred. Hogy 
látod, hová tart a genetika? 
Ahogy azt az 1. ábrán láthatjuk, 
több kiemelt fontosságú terület 
határozható meg:
1. Fajlagos takarmányhaszno-
sítás: A DanBred genetika ebben 
szeretne a legtöbbet fejlődni a 
jövőben, mert ez a mutató befolyá-
solja leginkább a gazdasági ered-
ményességet.
2. LP5 (csak az anyai vonalak-
nál): Ez egy jellegzetesen csak 
ennél a genetikánál meglévő 
mutató, amely azt mutatja, hogy 
az ötödik életnapon mennyi az 

„Jó irányba tartunk!”
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élve született malacok száma egy 
alomban. Ez nem csak gazdasági, 
hanem állatjóléti szempontból is 
fontos mutató.
3. Kanok termékenysége (csak 
a Duroc vonalnál): 2015-ben került 
be a tenyészcélok közé az apai hatás 
az alomméretre, aminek következ-
tében több mint 0,3 darabbal szü-
letik több malac fialásonként.  Ezt 
a tendenciát szeretnék a jövőben 
tovább javítani.
4. Napi testtömeg-gyarapodás 
30 kg-tól vágásig: Ezt a mutatót 
tekintve jelenleg is kiemelkedő 
teljesítményre képes, ám mivel a 
rövidebb elkészülési idő bevétel-
növelő hatású, így ez is egy fon-
tos tenyészcél. Ennek a mutatónak 
a javításával egy négyzetméter 
hízó férőhelyről évente több állat 
bocsátható ki, ami több szempont-
ból is növeli a sertéstartás gazda-
ságosságát. 

Milyen takarmányozást érintő 
kihívások várhatóak a jövőben?
–  Mivel a DanBred genetika nem 
igényli, hogy a takarmány fehér-
jetartalma nagyon magas legyen, 
így a lehető legalacsonyabb nyers-
fehérje-tartalom mellett meg kell 
találni azokat az emészthető ami-

nosav értékeket, amelyek még nem 
járnak teljesítmény-csökkenéssel. 
Emellett nagyon fontos a Cégcso-
portnak a PRÉMIUM sertés program. 
A saját hizlaldáinkban előállított 
vágósertéseket GMO és antibiotkum-
mentes takarmánnyal neveljük, és 
a telephelyek a GMO-mentesség 
mellett a global-GAP rendszer állat-
jóléti moduljára is tanúsítva vannak. 
Közép hosszútávon fel kell készülni 
a terápiás cink-oxid malactakarmá-
nyokban történő kiváltására is, mert 
azt az EU 3 év múlva (2022) korlá-
tozni fogja.

Mi a jelenlegi takarmányozási 
technológiátok malacnevelés 
során és ezzel milyen eredménye-
ket értek el?
Az alkalmazott technológia a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
termékeivel következő:
• 3 napos életkortól adjuk a Platinum 
Milk+ kocatejpótló tápszert a 12 
életnapig. Ennek az adagolása telep-
től függően automata vagy kézi. 
Automata kijuttatás esetén a mala-
cok naponta 8, kézi adagolás ese-
tén pedig napi 3 alkalommal kapnak 
tejpótló tápszert, de a naponta fel-
használt összes mennyiség mindkét 
technológia esetén megegyezik.

• a Platinum Baby takarmányt az 
5-ik életnaptól adjuk, nagyon kis 
mennyiségben és a 10-ik naptól már 
Platinum-CP Perstarterrel keverjük, 
a 13 naptól pedig csak Platinum-CP 
Prestartert kapnak a választásig.
• malactakarmányozás során 
kiemelt figyelmet kell fordítani a 
higiéniára, így nagyon fontos a 
megfelelő adagolás! Inkább keve-
sebb mennyiséget adjunk több alka-
lommal! A választáshoz közeledve a 
napi mennyiséget növelni kell, azért, 
hogy minél kevésbé viselje meg a 
malacot a választás!
Ezt a technológiát betartva az áruter-
melő telepeinken 24 napos válasz-
tással éves átlagban 7,2–7,6 kg-os, 
míg a két nukleusz telepen 28 napos 
választással 8,4-8,7 kg-os malacokat 
választunk. 

Mennyire vagytok elégedettek 
az eredményekkel és a Bábolna 
Takarmány termékeivel?
–  A fent ismertetett eredményekkel, 
és a malactakarmányok minőségé-
vel teljesen elégedettek vagyunk. 
Mindig a fejlődés a cél, de akkor sem 
leszünk elégedetlenek, ha ezeket 
az eredményeket hosszú távon tar-
tani tudjuk. A süldő takarmányok-
ról nagyon sokat elmond az, hogy 
lényegi változást nem kellett benne 
eszközölni az utóbbi évek alatt, és 
azóta kiderült, hogy a Tőlünk szár-
mazó süldők életteljesítménye is 
kiemelkedő. Ezek alapján meggyő-
ződésem, hogy jó irányba tartunk! 
Emellett nagyon fontos, hogy a sül-
dőknél a napi testtömeg gyarapo-
dást sikerült 800 g alatt tartani, ami 
nem kis elismerés a Takarmányos 
Kollégáknak, mert ahogy egyik jeles 
Kollégám mondta: „Ezek az állatok a 
levegőtől is nőnek!”

Vida Orsolya
termékfejlesztő mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

1. ábra: Tenyészcélok Lapály x Nagy fehér állományoknál
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A globális népesség-növekedés és az egyre szél-
sőségesebb környezeti feltételek következtében 
kialakult, fokozódó problémát jelentő élelmiszerellá-
tási helyzet megoldása napjaink egyik legsürgetőbb 
feladata. Az elkövetkezendő években még több ter-
ményt és takarmányt kell előállítani a világon, mint 
az ezt megelőző több száz évben eddig összesen. 

Olyan módszereket és eszközöket kell továbbá a 
termelés szolgálatába állítani, amelyekkel lehető-
ség nyílik korszerű termékek korszerű gyártástech-
nológiával történő előállítására, ezzel növelve a 
hatékonyságot és versenyképességet, amely által a 
cégek profitálni tudnak az ipar 4.0 vívmányaiból.

Közeli infravörös spektroszkópia 
– folyamatfelügyelő, támogató és analizáló 
technológia a minőségi  takarmánygyártás 
szolgálatában – I. rész
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. kiemelt feladatának tekinti, hogy kiváló minőségű ter-
mékekkel szolgálja ki Partnereit. Ehhez elengedhetetlen, hogy takarmánykeverő-üzemeinkbe 
kifogástalan minőségű alapanyagot engedjünk be, illetve a takarmányreceptúrák összeállítá-
sát precíziós eszközökkel, a takarmánykomponensek táplálóanyag-tartalmának pontos isme-
retében, az állatok táplálóanyag-szükségletéhez maximálisan igazodva állítsuk össze. Mindezt 
a takarmánykeverő-üzemeinkben működő, hálózatba kapcsolt NIRS (Near Infrared Reflectance 
Spectroscopy) készülékek teszik lehetővé.

A mezőgazdasági antibiotikum-felhasználással kapcsolatban az egyik leggyakoribb 
zavar forrása a preventív használat és a hozamfokozóként történő használat közötti 
különbségtétel. Ez a cikk megvilágítja az antibiotikumhasználat e két típusát, és egy-
ben megmagyarázza, hogy miért fontos figyelembe vennünk ezt a különbséget.
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A végtermék tulajdonságainak tervezéséhez nagy 
segítséget jelentenek a gyártást támogató folya-
matfelügyelő és analizáló technológiák (Process 
Analytical Technology, PAT), melyekkel a termelés 
költséghatékonyabbá tehető. A PAT lényege, hogy 
a már kifejlesztett gyártófolyamatunkra egy olyan 
robusztus szabályozási stratégiát alakítunk ki, amely 
megbízható mérőrendszereken alapul.

A NIRS egy olyan gyors és olcsó analitikai módszer, 
amellyel új távlatok nyíltak meg a takarmányágazat 
számára a folyamatszabályozás és minőségbiztosítás 
területén, objektív információs alapokra helyezve a 
döntéshozatalt. A méréstechnika előnyei az egysze-
rűség, az alacsony költség és az azonnali válasz. Az 
idő faktor csökkentése jelentős szerepet játszik a ter-
melőüzemekben a gyártási folyamatok hatékonysá-
gának növelésében. Emellett az állati takarmány iránt 
megnőtt mennyiségi és minőségi igények, az alap-
anyagokkal és a takarmánykeverékekkel szemben 
támasztott magas minőségi követelmények rámutat-
tak a hagyományos laboratóriumi, analitikai módsze-
rek tér- és időbeli, valamint anyagi korlátaira.

A fent említett lehetőségek kihasználására a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. takarmánykeverő 
üzemeiben (Nagyigmánd, Zalacséb, Újszász, Mohács, 
Dalmand, Pápa-Pálháza) az országban egyedülálló 
módon egymással hálózati összeköttetésben álló 
NIRS készülékeket üzemeltet, mely a felhasználók 
számára lehetőséget biztosít a mérési adatok gyors, 
földrajzi korlátok nélkül elérhetőségére, lehetővé 
téve ezáltal a takarmány alapanyagok táplálóanyag-
tartalmát érintő változások folyamatos monitorozá-
sát és ennek megfelelően a takarmány-receptúrák 
állandó precíz optimalizálását.

Takarmánygyártási folyamatunkban a minőség-
ellenőrzés és -biztosítás mind a beérkező alapanya-
gok átvételénél, mind a késztermékek kiszállítását 
megelőzően, kiemelt szerepet játszik. Ezzel a gyár-
tási folyamat input és output oldala is szabályozott, 
takarmánykeverő üzemeinkbe kizárólag olyan alap-
anyagokat engedünk be, melyeknek a minősége 
a szerződésben foglalt paramétereknek megfelel, 
hiszen ez az alapja annak, hogy Partnereinket kiváló 
minőségű termékekkel tudjuk kiszolgálni. A beérkező 
alapanyagokat szállítmányonként vizsgáljuk, már a 
kapuban néhány perc alatt döntést hozunk az adott 
tétel sorsáról.

Az eredmények megbízhatósága érdekében a kalib-
rációink folyamatos fejlesztés alatt állnak. A háló-
zatra kapcsolt NIRS készülékek által rögzített adatok 
bármikor visszakereshetőek és lekérdezhetőek.  Ez 
lehetővé teszi számunkra, hogy hazai termőhely-
ről származó alapanyagokra alapozott, saját lokális 
kalibrációs adatbázist építsünk. 

Oktatással biztosítjuk, hogy minőségellenőr Kollé-
gáink naprakész és azonnal alkalmazható tudással 
rendelkezzenek a készülékek üzemeltetésével kap-
csolatban. A megfelelő szaktudású munkaerő által, 
szabályozott körülmények között üzemeltetett, háló-
zatba kapcsolt, távolról is felügyelhető NIRS készü-
lékeink szolgáltatta eredmények segítségével a ter-
melési szint, a kiegészítő takarmányok mennyisége 
és a takarmányok összköltsége is könnyebben kal-
kulálható, ami a biztonságos, jó minőségű terméket 
előállító, hatékony termelést segíti.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. által gyártott 
több, mint 400 000 t takarmánynak köszönhetően 
kellő mennyiségű adattal rendelkezünk ahhoz, hogy 
a NIRS technológia adta lehetőségeket folyamatosan 
és naprakészen a takarmány előállítás és a minőség-
ellenőrzés szolgálatába állítsuk.

Tóth Szimonetta
NIR mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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K+F TUDÁSBÁZIS

Változó igények, új megoldások
Az egykori kaposvári KA-HYB nemesítő és sertés ivadékvizsgáló telep jelenleg a 
Bonafarm Cégcsoport és a Kaposvári Egyetem szoros együttműködésének eredmé-
nyeként Termékfejlesztési és Nyomonkövetési Kutató Központ (TNYKK) néven üzemel.  
A telepen 150 DanBred kocával és szaporulatával folynak a takarmányozási és a húsmi-
nőség fejlesztésére irányuló kísérletek. 

Fejlesztési tevékenységünk során a legújabb tudo-
mányos eredmények mellett figyelembe vesszük a 
piaci igényeket és a nemzetközi trendeket egyaránt. 
Ennek köszönhetően az elmúlt évek munkája számos 
olyan terméket szült, melyek ma is sikerrel vannak 
jelen a piacon és a telepi gyakorlatban. 

A 2014-es és 2015-ös esztendő a Platinum Prestarter 
malactakarmányunk éve volt, mellyel kimagasló ered-
ményeket értünk el. 2016-ban partneri körünk által 
támasztott új piaci igénynek megfelelve fejlesztettük 
ki Platinum-PF Prestarter takarmányunkat, mellyel 
a sertés vérplazma mellőzésével értünk el a plazma 
alkalmazásánál megszokott pozitív eredményeket 
(pl.: nagyobb takarmányfelvétel, homogénebb növe-

kedés, jobb immunválasz stb.). A 2016-os és 2017-es 
év feladata volt – a prémium sertéshús előállítás fel-
tételrendszerének megfelelve – a GMO mentes takar-
mányozási koncepció kidolgozása. A 2017-es eszten-
dőben Platinum-CP Prestarter takarmányunk pedig 
már nem csak egy jó alapot, hanem meghatározó 
lépést is jelentett a cink-oxid-mentes malactakarmá-
nyozási koncepció kidolgozása felé. Ez a kérdéskör 

alapozta meg a 2018-as malactakarmányozási vizs-
gálatainkat is, melyben több, mint 2500 malac vett 
részt. Az antibiotikum felhasználás csökkentésére és 
a cink-oxid kiváltására irányuló kísérletekben részt-
vevő állatokat a hizlaldán is nyomonkövettük, így 
lehetőségünk volt a teljes életteljesítményt értékelni. 

Az elmúlt években a szuperszapora hibridek által fel-
vetett takarmányozási kihívások is előtérbe kerültek, 
így nagy hangsúlyt fektettünk tejpótló tápszerünk 
(Platinum Milk+), illetve folyékony malactakarmánya-
ink (Platinum Liquid Baby, Platinum Liquid Prestartrer) 
fejlesztésére.

Az elmúlt évek hízótakarmányozási kísérletei az álla-
tok táplálóanyag-igényének maximális, de költség-
hatékony kielégítésére irányultak. Ezen cél elérése 
érdekében minden, a takarmányozási költségek 
optimalizálását segítő tényezőt (takarmányok eltérő 
energiakoncentrációja és nyersfehérje szintje, mel-
léktermékek okszerű és optimális felhasználásának 
lehetősége, fázisszámok tesztelése, Ca, P, és fitáz 
szintek vizsgálata stb.) megvizsgáltunk, majd ezen 
eredmények figyelembevételével kialakítottunk egy 
specifikus takarmányozási koncepciót. Ezt Partne-
reink számára genetika specifikus takarmányozási 
sorainkkal, premixeinkkel tettük elérhetővé.

Nagyüzemi vizsgálataink mellett a Termékfejlesztési 
és Nyomonkövetési Kutató Központban folyó munka 
is azt igazolja, hogy termékeinken keresztül a K+F 
tevékenységünk során megszerzett tudást is átadjuk 
Partnereinknek. 

Vida Orsolya
termékfejlesztő mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Mohácson működik a régió egyik legnagyobb, és leg-
modernebb vágóhídja, ahol naponta akár 4.000 darab 
sertést is feldolgoznak. A végeredmény bármi lehet a 
tőkehústól a szeletelt, tálcás tarján át a darálthúsig. 
Az itt dolgozó hentesek az ország különböző tájairól 
eltérő gasztronómiai hagyományokkal érkeztek. 

A Fülétől a farkáig blog szerkesztői hat hentest invi-
táltak közös főzésre, akik különböző konyhai prakti-
kákat, recepteket osztanak meg velünk heti rendsze-
rességgel. Íme egy kis ízelítő:

Házi májkrém:
0,5 kg máj
2 fej hagyma zsíron lesütve
2 db tojás
2 dkg majoránna
1-2 dkg fehérbors ízlés szerint
késhegynyi szerecsendió
20 dkg zsiradék
1 dkg só
1 dkg porcukor

A májat a hagymával együtt zsíron megsütjük. Ügyel-
jünk arra, hogy a hőkezelés ne tartson sokáig, nehogy 

a máj megkeményedjen. Fontos, hogy a fűszereket is 
csak akkor adjuk hozzá a májas hagymánkhoz, mikor 
már levettük a tűzhelyről – a belsőségeket ugyanis 
nem sózzuk nyersen, hogy ne vonja ki belőlük a 
nedvességet. Öntsük egy tálba a hagymás májun-
kat, és adjuk hozzá a többi alapanyagot. Ezt egysze-
rűen turmixoljuk össze, míg homogén állagú masszát 
nem kapunk (azért az ínyencek hagyhatnak benne 
néhány nagyobb májdarabot). A nyers tojás miatt 
érdemes a kész pástétomunkra egyszer még fazék-
ban rárottyantani. Melegen és kihűlve is igen ízletes, 
hűtőben tárolva 3 napig fogyasztható.

Ilyen és ehhez hasonló egyszerű, de mégis nagyszerű 
receptekkel, értékes hentes kulisszatitkokkal és hasz-
nos praktikákkal gazdagodhat mindenki, aki követi a 
Fülétől a farkáig blogot. Ahhoz, hogy senki ne marad-
jon le a hetente jelentkező érdekes tartalmakról, 
érdemes követni a blog Facebook oldalát, illetve fel-
iratkozni a blog Youtube csatornájára is!

www.facebook.com/fuletolafarkaig/
www.youtube.com/c/Fülétőlafarkáig 
www.fuletolafarkaig.hu  

Fülétől 
a farkáig blog
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A bélegészség javítása
Ahogy az intenzív állati termelésből az antibiotikumok kiszorulóban 
vannak, érdemes a különböző lehetőségeket megvizsgálni. A Georgiai 
Egyetem kifejlesztett egy stratégiát a malacok egészséges bélflórájának 
kialakítására. 
Az antibiotikumok jó szolgálatot tettek a világ számára 
a penicillin és az azt követő egyéb szerek múlt szá-
zad elején történő megjelenése óta. Megteremtették 
az emberiség számára egy biztonságos, egészséges 
életet lehetőségét. Az antibiotikumok megalapozták 
továbbá az intenzív állati termelést, lehetőséget biz-
tosítva az állattartóknak az állati termék előállítás gaz-
daságosságának növelésére és a növekvő népesség 
élelmiszerrel történő ellátására. 
A termelők az antibiotikumokat alapvetően az elhullá-
sok csökkentésére, a betegségek kezelésére használ-
ták, de hamar világossá vált, hogyan lehet az állatok 
növekedését fokozni – még a felhasznált takarmány-
mennyiségek csökkentése mellett is – az antibiotiku-
mok folyamatos felhasználásával. Állatorvosok kimu-
tatták, hogy a növekvő teljesítmény a táplálóanyagok 
hatékonyabb felszívódásának köszönhető, mely egy 
egészségesebb bélflórát eredményez.

Az antibiotikumok felhasználásánál tapasztalt előnyök 
kihasználása egészen az első rezisztencia megjelené-
séig tartott. A baktériumok képesek gyorsan adaptá-
lódni a környezetükhöz, antibiotikum-készítmények 
által kiváltott hatással szembeni ellenállásuk generá-
cióról generációra növekedett. 

MiK A LEHEtőségEK?
Az antibiotikum-készítmények állati takarmányban 
történő felhasználásának teljes tilalma bármikor bekö-
vetkezhet. Erre a lehetőségre való felkészülés során a 
termelők a jelenlegi technológia kiváltására alternatí-
vákat keresnek. Ezek a következők lehetnek:

1. Az antibiotikumokra való támaszkodás csökkentése
2. Bél egészséget javító programok alkalmazása
3. Holisztikus megközelítést alkalmazva a teljes rend-
szer átalakítása

Hírek a nagyvilágból
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Az első javaslat követése az állatok immun- és 
emésztőrendszerének támogatására fókuszál. Meg-
állapították, hogy az antibiotikumok választott 
malacok takarmányából történő elhagyásának egy-
értelmű következményei vannak, beleértve a beteg-
ségek megjelenését és a csökkenő teljesítményt. A 
növendék és a hízósertések takarmányozása során 
ez a probléma nem ismerhető fel, nem jár komoly 
kockázattal a termelők számára. A második opció 
több beavatkozást igényel és megköveteli, hogy a 
takarmánygyártók alternatívákkal (mannán-gazdag 
frakciók, élő élesztő kultúrák, savanyítók, pre- és 
probiotikumok stb.) helyettesítsék az antibiotikumo-
kat. Sok állattartó és állati termék előállító járt ezzel 
kapcsolatosan sikerrel különböző fajok esetében, az 
antibiotikumfelhasználás során tapasztaltakkal meg-
egyező eredményeket értek el. Sok élelmiszerke-
reskedő büszkélkedhet antibiotikum-mentes hússal, 
ezáltal világossá vált, hogy a termelők képesek arra, 
hogy az elvárásoknak megfelelve elérjék a kitűzött 
eredményeket, nem igényelnek antibiotikum-fel-
használás a teljesítmény fokozására állományaikban. 
Mindez azt mutatja, hogy a sikeresség kulcsa a jövő-
ben több eszköz együttes alkalmazása nem szimp-
lán egyik anyag másikkal történő helyettesítése. A 
programot teljes rendszerre kiterjedően, az alapok-
tól kell bevezetni a siker érdekében. A takarmány-
gyártó cégek, takarmányozási szakemberek, állator-
vosok egyaránt érintettek, szorosan együttműködve 
kell dolgozniuk a témán. Már nemcsak a túlélés és 
a kedvező takarmányértékesítés a siker alapvető 
mutatója, a termelőknek olyan tényezőket is figye-
lembe kell venni, mint állatjólét, élelmiszerbiztonság 
és fogyasztói igények. Amennyiben takarmányozási 
alternatíváról van szó, figyelembe kell venni a termék 
hatásmechanizmusát, hogy az új kiegészítőt milyen 
formában kell bejuttatni a rendszerbe (miként visel-
kedik hőkezelés/granulálás hatására) valamint az 
állatok válasza is fontos az új programra.

„gyöKértőL Az ágig” ForgAtóKöNyV
A Georgiai Egyetemen kidolgozott stratégia a bél-
egészség kérdését az alábbiak szerint közelíti meg: 
„ültess” a bélbe jó baktériumokat, „etesd” a jó bak-
tériumokat, hogy megfelelő környezetet teremts a 
túlélésükhöz és végül „gyomláld ki” a káros mikroor-
ganizmusokat!
Javasolt a malacok takarmányában mannán-gazdag 
frakciókat (MGF) alkalmazni. Természetesen előfor-

duló ilyen komponens az élesztő sejtfal. A MGF-ek 
az állat számára nem emészthetőek, emiatt kulcs 
szerepet játszanak az „ültetésben”. A patogén bak-
tériumok olyan anyagokat keresnek, amihez hozzá-
kapcsolódhatnak a kolonizáció érdekében, az MGF-ek 
pedig alternatívaként szolgálnak a bélrendszernek. 
Ahogy az MGF végighalad az emésztőrendszeren, 
megköti a patogén baktériumokat. 

iMMuNVáLAsz szAbáLyozásA
Az MGF-ek az immunválaszt is szabályozzák, ami egy 
további tényező az antibiotikum-mentesen nevelt, 
egészséges állatokért. A szerves mikroelemeknek 
szintén kulcsfontosságú szerepe van a bél táplálá-
sában védelmezve az állatok immunrendszerét a 
betegségektől. Az MGF-ek hatását az alábbi kísér-
let bizonyítja. Megfigyelték, hogy MGF adagolása a 
ß-laktamázt termelő E.coli számának csökkenését 
eredményezte, ami ellenálló volt az ampicillin és 
cefotaximin hatóanyagtartalmú antibiotikumokkal 
szemben. A mikrobiális növekedés a MGF-ek és anti-
biotikumok jelenlétében is csökkent. Mind a humán, 
mind az állatokat érintő epigenetikai kutatások leírják 
az anya által fogyasztott táplálék utódokra gyakorolt 
hatását, beleértve a kolosztrum termelést is. A mala-
cok erős, ellenálló immunrendszerének kialakítása a 
kocánál kezdődik.

tAKArMáNyoK FEJLEsztésE
Az állattartók és állati termék előállítók arra vannak 
kényszerítve, hogy technológiájukat arra adaptálják, 
hogy optimális eredményeket érjenek el az antibio-
tikum ellenes küzdelemben. Ennek érdekében nem-
csak a megfelelő táplálóanyaggal kell az állatokat 
ellátni, hanem a megfelelő mikroorganizmusokat is 
serkenteni kell, és probiotikus környezetet teremteni, 
mely lehetővé teszi az optimális bélegészség kialakí-
tását növelve a takarmányfelvételt, és csökkentve a 
betegségek megjelenését. 

Lehetséges a világ takarmányozása antibiotikum nél-
kül. Mezőgazdasági szempontból a fő kihívás a gon-
dolkodásmód megváltoztatása. Ez nem egy univerzá-
lis megoldás, minden telepre egyedileg adaptálni kell. 

Forrás: 
PigProgress
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Az első beavatkozások már félig 
nyert csatát jelentenek a mala-
cok hosszútávú egészségi álla-
potát illetően. Az élet korai sza-
kaszában bevezetett változások 
hatással vannak a malacok élet-
teljesítményére. A malacok ellen-
álló-képességének fejlesztése egy 
a sertéstenyésztés fő célja közül. 
A malacok számos betegségre 
érzékenyek, ilyen az újszülöttkori 
és a választáskori hasmenés, a 
születés és választás környéki 
Streptococcus suis fertőzés, mind-
ezek a malacok életének első pár 
hetét kritikussá teszik. A mala-
cok ellenálló-képességét a kocá-
val való kapcsolat és környezeti 
körülmények egyaránt befolyá-
solják. Az élet korai szakaszában a 
menedzsmentnek és a környezet-
nek van a legnagyobb befolyása az 
állatok homeosztázisára, egész-
ségi állapotára, betegségekkel 
szembeni ellenállóképességére 
és teljesítményére. Ebben a korai 
időszakban jelentkező új hatá-
sokkal szemben az állatok még 
fogékonyak, fiziológiás rendsze-
rük ezt követően kevésbé képes 
a változások befogadására. Éppen 
ezért ez az időszak alkalmas az 
ellenállóképesség fejlesztésére és 
a betegségekkel szembeni fogé-
konyság csökkentésére.

A ellés előtti és utáni beavatkozá-
sok ereje
Számos folyamat és tényező mel-
lett a bélben élő mikroorganizmu-

sok és az immunrendszer fejlő-
dése határozza meg a fiatal állatok 
egészségi állapotát. A mikrobák és 
az immunrendszer fejlődését befo-
lyásoló ellés előtti és utáni beavat-
kozások tehát egész életen át tartó 
előnyökkel járhatnak az állatok 

egészségi állapotát illetően. Az 
immunológiai, fiziológiai és mikro-
biológiai változások bevezetésének 
pontos időszaka azonban nem egy-
értelmű. A malacok korai életszaka-
szukban kettő jelentősebb átállási 
időszakon mennek keresztül (szü-
letés és választás), melyek meg-
egyeznek abban, hogy a bélben élő 
mikroorganizmusok drasztikus vál-
tozásokon esnek át. Éppen ezért az 
ezekben az időszakokban végzett 
beavatkozásoknak jelentős hatása 

van. Ezeket a változtatásokat ellés 
előtt vagy közvetlenül ellést köve-
tően, illetve választás után kell 
alkalmazni. Ezekkel a hatásokkal 
a kocának már vemhesség vagy a 
laktáció alatt vagy a malacoknak 
választás előtt találkozniuk kell. 

A választás előtti kiegészítő tej-
táplálás hatása a bél fejlődésére
A választás előtti folyékony 
takarmányozás javítja a mala-
cok bélrendszerének fejlődését. 
De Greeff és munkatársai (2016) 
táplálónyagban gazdag, koncent-
rált tejpótlót adtak a malacok 
számára a kocatej mellett és szig-
nifikáns testtömeg-gyarapodás 
növekedést tapasztaltak a kontroll 
csoport eredményeihez képest. Az 
elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Cselekedj azonnal! 
A korai beavatkozások hatása 
a malacok teljesítményére

1. ábra. Éhbél bélbolyhai elektronmikroszkópos felvételen a tejpótlót fogyasztó 
csoport esetében (de Greeff és mtsai. 2016)
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jól fejlett bélbolyhokat mutattak 
a tejpótlót fogyasztó csoportban 
(1. ábra). A tejpótlót fogyasztó 
csoport vékonybélrendszerére 
vonatkozóan továbbá szignifi-
kánsan magasabb tömeg/hossz 
arányt mértek, mely azt mutatta, 
hogy a tejpótló fogyasztása ana-
tómiai változásokat idézett elő 
a bélben. Ezek a változások a 
vékonybélben levő sejtek foko-
zott osztódósával hozhatók össze-
függésbe. A tejpótlót fogyasztó 
malacok vékonybelében levő 
kripták mélyebbek voltak és sta-
tisztikailag igazolható különbsé-
gek jelentkeztek a boholy/kripta 
arányt illetően (1. táblázat), azt 
mutatva, hogy a kiegészítő tej-
táplálás anatómiai és funkcionális 
változásokat idéz elő az emész-
tőrendszerben. Meghatározták 
továbbá a tejpótló hatását a vas-
tagbélben élő mikrobák anyag-
cseretermékeire. Négy illózsírsav 
esetében szignifikánsan maga-
sabb értékeket mértek kiegészítő 
tejtáplálás esetén, mely a meg-
változott mikrobaösszetételnek 
és mikrobiális fermentáció-
nak köszönhető. Összefoglalva 
elmondható, hogy a táplálóanyag-
ban gazdag tejpótló adagolása 
a bélrendszer fejlődését illetően 
jelentős változásokat és javuló 
teljesítményt eredményez.

A mikroorganizmusok menedzs-
mentje a bélrendszer fejlődésé-
nek serkentése érdekében
Az illózsírsav-koncentrációt érin-
tő változások a tejpótlós vizs-
gálat során rámutattak a bél 
mikrobaösszetételének változá-
sára. A korai életszakaszban tör-
ténő mikrobaösszetételt érintő 
változások jelentőségének bizo-

nyítása érdekében a korai anti-
biotikumos kezelések bélrendszer 
fejlődésére gyakorolt hatását is 
vizsgálták. A malacokat és vem-
hes kocákat vagy tulatromicinnel 
vagy amoxicillinnel kezelték. Ezt 
követően a mikrobákat és a bél-

immunitást tanulmányozták az 
idő függvényében. A vártaknak 
megfelelően az antibiotikumos 
kezelés a malacoknál a mikrobák 
kolonizációjában és a bélimmuni-
tás fejlődésében idézett elő válto-
zásokat legalább 6 nappal a keze-
lést követően, azt mutatva hogy a 
korai beavatkozások hosszan tartó 
hatással vannak a bél egészsé-
gére (Schokker, et al, 2014; 2015). 

A kocák antibiotikumos keze-
lése szintén változásokat idé-
zett elő a malacoknál a bélrend-
szer génexpresszióját illetően, 
mélyebb kriptákat eredménye-
zett az éhbélben és csökkentette 
a kehelysejtek számát a nem 

kezelt kocacsoport utódaihoz 
képest. Mindezek azt mutatják, 
hogy a mikroba menedzsment 
mind a vemhesség, mind a lak-
táció alatt hosszú távú hatással 
van az utódok bélrendszerének és 
mikroflórájának fejlődésére.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy 
a mikroorganizmusok menedzs-
mentje mind vemhesség alatt, 
mind pedig ellést követően jelen-
tős és feltételezhetően hosszú 
távú hatásokkal jár, amelyek a 
malacok egészségét és ellenálló-
képességét befolyásolják.

Forrás: 
Pig333

Tejpótló Kontroll
Átlag Szórás Átlag Szórás

Éhbél
Bélboholy hossza 0.618 0.212 0.541 0.127
Kripták mélysége 0.153 0.051 0.136 0.028
Boholy/kripta arány 4.552 2.231 4.322 1.422
Sejtosztódás 0.00562a 0.003444 0.003133b 0.002143
Csípőbél
Bélboholy hossza 0.449 0.126 0.429 0.120
Kripták mélysége 0.174a 0.039 0.132b 0.033
Boholy/kripta arány 2.720a 0.818 3.546b 1.117
Sejtosztódás 0.005153 0.002774 0.003773 0.001855

1. táblázat. Morfológiai és osztódási paraméterek a malacok vékonybelében a 
tejpótlót fogyasztó és a kontroll csoport esetében (n = 15/kezelés) (de Greeff és 
mtsai., 2016)
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Antibiotikum felhasználás 
csökkentése – 8 dán tipp
A dán sertéstartók az európai sertéshús előállítók élvonalába tartoznak és 
már évek óta stabil állategészségügyi állapot és alacsony szintű anibiotikum-
felhasználás mellett érnek el jó eredményeket. Dán takarmányozási szakértők 
8 tippet osztanak meg velünk a malactakarmányozással kapcsolatban. 

 1.   Maximum 20% nyersfehérje
A prestarter takarmányok nyersfehérje-tartalma 
maximum 20% legyen. Lehetséges alacsonyabb 
nyersfehérje-szinteket is alkalmazni, de ez gyakran 
limitálja a termelést, mivel megnehezíti az ajánlott 
aminosavprofil kialakítását. A magas nyersfehérje-
tartalmú takarmányok magukban hordozzák az állo-
mányszintű hasmenés megjelenésének veszélyét. A 
kocatejről szilárd takarmányra történő megfelelő átál-
lás létfontosságú a jó battériás termelési eredmények 
elérése érdekében. 

 2.  takarmányfelvétel fokozása
A magas takarmányfelvétel az egészséges bél fejlő-
déséhez létfontosságú. Ennek megvalósításához jó 
minőségű takarmány-alapanyagokat kell felhasználni. 
A választást követő pár napban jelentkező éhezés jól 
ismert probléma, ami gyakran súlyos hasmenéshez 

vezet, aminek következtében a bél fala is károsodik. 
Mindenképp olyan fehérjeforrásokat kell alkalmazni, 
amik jól emészthetőek, alacsony az antinutritív anyag 
tartalmuk, és a malac számára ízletesek. A magas tej-
ipari melléktermék tartalom elengedhetetlen.

 3.  Extrahált szójadara mellőzése
A prestarter malactakarmányok esetében (a válasz-
tást követő 14 napban) az extrahált szójadarát mel-
lőzni kell magas antinutritív-anyag tartalma miatt. 
Helyette egészséges fehérjeforrások alkalmazása 
javasolt. A szójadarát ezt követően fokozatosan 
kell bevezetni az étrendbe. A vékonybél rendkívül 
érzékeny a rosszul emészthető fehérjeforrásokra. 
Az emésztetlen fehérje a patogén baktériumok szá-
mára táplálóanyagként fog szolgálni és csökkenti a 
testtömeg-gyarapodást a bél elégtelen egészségi 
állapota miatt. 
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 4.  A tejipari melléktermékek táplálóanyag-tartal-
mának ismerete
A manapság elérhető számtalan tejipari mellékter-
mék között jelentős különbségek vannak. Némelyek jó 
minőségű sovány tejport, mások laktózmentes savót 
vagy éppen növényi fehérjéket is tartalmazhatnak. 
A legjobb teljesítmény elérése érdekében ajánlott jó 
étrendi hatással bíró tejterméket választani és a takar-
mány laktóz-tartalmát a malacok korának megfelelően 
beállítani. A tejpótló tápszerek gyártásánál felhasz-
nált alapanyagok emészthetőségét is figyelembe kell 
venni. 

 5.  szerves savak a takarmányokban
Dán kutatások igazolják, hogy a szerves savak a leg-
fontosabb takarmánykiegészítő-alapanyagok közé 
tartoznak a választás utáni időszakban, rendkívül jól 
működő megoldások a hasmenést okozó baktériumok 
(E.coli, Salmonella stb.) ellen. A kísérletek szerves sav 
hozzáadásának hatására testtömeg-gyarapodás növe-
kedést mutatnak. A szerves savak minimum bekeve-
rése a takarmányokban 0.5%, de előnyösebb 1%-ban 
történő alkalmazásuk. A szerves savakat 0.2%-ban 
ivóvízben is alkalmazhatjuk. 

 6.  tanítsuk meg enni a malacokat
A malacokat ebben a kulcsfontosságú növekedési 
fázisban meg kell tanítani a szilárd takarmányfelvé-
telre, támogatni kell őket azáltal, hogy a koca mellett 
folyékony takarmány-kiegészítőket vagy kis meny-
nyiségű szilárd takarmányt kínálunk a fiaztatón. A 
malacok etetése a 10-14. életnap között, vagy még 

korábban megkezdődhet. Nagyon kis mennyiségekkel 
ajánlott kezdeni napi 5 alkalomra elosztva. Gyakorlati 
tapasztalatok bizonyítják, hogy az etetések számának 
növelése magas takarmányfelvételt eredményez.

 7.  A takarmányt érintő fokozatos változások
Folyékony takarmányról szilárd fázisra történő váltás-
nál célszerű 3-5 napos átmeneti időszakot beiktatni. 
Ennek nagy jelentősége van, annak érdekében, hogy 
a takarmányfelvétel csökkenése nélküli, zökkenőmen-
tes átállást tudjunk megvalósítani. Az egymást követő 
takarmányozási fázisok során a problémamentes átál-
lás érdekében ajánlott ugyanazt az ízt, aromát alkal-
mazni.

 8.  Középpontban a jó menedzsment
A menedzsment, a higiénia, és a malacok környezete 
éppen olyan fontos, mint a takarmány. Ezeket a ténye-
zőket figyelembe véve az egyik legelhanyagoltabb 
terület a battéria. Kulcsfontosságú, hogy a kutricák 
tisztításának és fertőtlenítésének kiemelt fontosságot 
szenteljünk. Fontos, hogy száraz környezetet biztosít-
sunk annak érdekében, hogy a bakteriális növekedést 
meggátoljuk és fokozzuk a malacok általános egész-
ségi állapotát. Rendkívül fontos, hogy soha ne fogad-
junk választott malacokat hideg és nedves kutricába. A 
nedves felület legalább 5°C-kal hidegebbnek érződik, 
mint a száraz. Hideg hatására a malacok az energiát 
a testhőmérséklet fenntartására fordítják növekedés 
helyett. 

Forrás: 
PigProgress

Vágósertés és malac árak alakulása az Európai unióban

2019 6. hét €ur /kg
Változás az 

elmúlt 
1 hétben

Vátozás az 
elmúlt 

1 hónapban

Változás az 
elmúlt 

1 évben

“s” minősítés 136,3

€ur/100 kg 
hasított súly

+ 0,2% + 0,1% + 1,4%

“E” minősítés 134,4 + 0,3% + 0,0% - 1,0%

“r” minősítés 147,3 + 0,8% + 2,2% - 9,8%

“s” és “E” minősítés átlaga 135,6 + 0,2% + 0,1% + 0,5%

Malac 43,6 €ur/malac + 1,3% + 5,2% - 3,0%

Forrás: DG AGRI
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Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság • Lengl Tamás (elnök) • Lajtos Lajos (értékesítési igazgató) • Harmath Krisztina • Zalkáné Havacs Beáta
Gra�kai tervezés: Junior Grafikai Stúdió – www.juniorgrafika.hu • Sajtószemle: Vida Orsolya (termékfejlesztő mérnök)

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető: Kissné Babos Anikó – 06-20/3404-223
Területi képviselők: Kóbor Lajos – 06-20/3886-266 • Schill Gábor – 06-20/9609-190 • Schilli Péter – 06-70/3806-559 • Szentirmai Eszter – 06-20/3890-109

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető: Éliás Dávid Józsefné – 06-20/5290-429
Területi képviselők: Dudás György – 06-70/3806-555 • Gurmai Tamás – 06-70/3806-551 • Benedek-Láng Lilla – 06-70/3322-306 • Varga Gergő – 06-20/3886-154
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A 2019. évben ismét megrendezzük Sertés Road Show rendezvényünket,  
melyre tisztelettel meghívjuk!

A rendezvény időpontja: 2019. április 4. (csütörtök)

Helyszín: Old Lake Golf Hotel – 2890 Tata, Remeteségpuszta 
(GPS koordináták: +47° 37' 1.81", +18° 20' 47.22)

2019. március 22-ig regisztrálhat az alábbi e-mail címen:  
jelentkezes-sertes@btakarmany.bonafarm.hu

09:00–09:30 Regisztráció

09:30–09:40  Megnyitó

09:40–10:05   Mentesség A-tól Z-ig – Antibiotikumoktól a ZnO-mentes takarmányokig.  
Vida Orsolya termékfejlesztő mérnök, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

10:05–10:30    Szuperszapora fajták fiaztatói menedzsmentje – Milyen lehetőségeink vannak  
a választási malacszám növelésére? Gerencsér Gábor sertés szaktanácsadó, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

10:30–10:55    A legjobb hizlaldai eredmények – Amikor „találkozik” a genetika, a technológia, 
az állategészségügy, a telepi menedzsment és a takarmányozás. 
Tóth Zoltán vezető sertés szaktanácsadó, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

10:55–11:20   Az ASP közvetlen és  közvetett hatása a húsfeldolgozásra  
 Csala Károly ellátási lánc igazgató, MCS Vágóhíd Zrt.

11:30    Ebéd

13:00    Bonafarm Mezőgazdaság újonnan épülő mocsai sertéstelepének meglátogatása

Meghívó

A rendezvény sajtó nyilvános.


