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BEVEZETŐ 

A Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft. az ország legna-
gyobb mezőgazdasági-élel-
miszeripari csoportjának 
tagjaként elkötelezett a 
vevői-fogyasztói és érde-
kelt felei igényeinek legma-
gasabb szintű kielégítése 
mellett. Ennek érdekében 
biztosítjuk takarmányaink 
előállításához szükséges 
korszerű technológiákat és 
innovációt, hogy előállított 
termékeink mindig bizton-
ságos és kiváló minőségben 
kerüljenek vevőinkhez. 

Tevékenységeinket a hazai és nemzetközi jogszabályi 
előírásoknak megfelelően végezzük, amelyet alapvető 
követelménynek tekintünk. – Cégpolitikánk vezérelve, 
hogy az alkalmazott minőségirányítási, élelmiszer-, takar-
mánybiztonsági és környezetirányítási rendszerek kiala-
kításával és fenntartásával megrendelőink igényei mara-
déktalanul teljesüljenek. 
Közös céljaink eléréséhez minden munkatársat bevonunk 
folyamatainkba, ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk okta-
tási, képzési tevékenységre. Rendszeres, tervszerű képzé-
sekkel biztosítjuk számukra a naprakész tudást, ismétlődő 
oktatásokkal érjük el a minőség iránti elhivatottságot, a 
munkavégzésre vonatkozó előírások, szabályozások pon-
tos betartását. Képzési rendszerünk célja és alapja, hogy 
munkatársaink tudatában legyenek a követelményeknek 
való nem megfelelés következményeivel. Hatékonyság 
ellenőrzés igazolja vissza, hogy ezen esetek előfordulásá-
nak számát folyamatosan csökkenteni tudjuk.
Munkatársaink elkötelezettsége és az alkalmazott szab-
ványok együttesen biztosítják a takarmány-biztonságra 
vonatkozó követelmények teljesítését. A higiéniai elő-
írások szigorú betartása, mint rendszereink sarokkövei, 
azonosítási-, nyomon-követési rendszerünk és az alkal-
mazott HACCP előírások garantálják előállított terméke-
ink biztonságát. Gyártási folyamatainkat szigorú kontroll 
alatt tartjuk, kizárólag bevizsgálást és megfelelő minősí-
tést követően kerülnek alapanyagaink felhasználásra és 
termékeink kiszállításra. Kiemelten kezeljük beszállítóink 
gondos kiválasztását, alapanyagaink kockázatelemzésen 
alapuló tervszerű vizsgálatát. 
Cégünk és stratégiai partnereinek vezetése elkötelezi 
magát minőségirányítási, élelmiszer-, takarmánybiz-
tonsági és környezetirányítási rendszerek kialakítása és 
fenntartása mellett, az ezekben foglaltakat személyes 
példamutatásával, a munkatársak teljes körű bevonásá-
val valósítja meg.

Rendszereink a következő szabványoknak és követel-
ményrendszereknek megfelelően lettek kialakítva, nem-
zetközileg elismert szervezetekkel tanúsíttatva és rend-
szeresen felülvizsgáltatva:

ISO 9001 – minőségirányítási rendszer keretet 
biztosít az üzleti folyamataink rendszerszerű 
irányításához annak érdekében, hogy a követel-

ményeket teljesíthessük, sőt meghaladjuk azokat. Alapul 
szolgál szervezetünk működésének folyamatos fejleszté-
séhez, valamint a vevők és érdekelt felek megelégedett-
ségének növeléséhez.

ISO 22000 – élelmiszer-biztonsági irányítási 
rendszerrel olyan követelményeket teljesítünk, 
amelyek összekapcsolják az élelmiszer-bizton-

ságot a teljes élelmiszerlánc mentén - egészen a végső 
fogyasztókig: kölcsönös kapcsolattartás; rendszerirá-
nyítás; előfeltételi (prerekvizit) programok (PRP-k); 
HACCP-alapelvek; nyomon-követés.

ISO 14001 – környezetközpontú irányítási rend-
szer működtetése, melynek elemei összekap-
csolódnak a vezetés által kitűzött környezeti és 

gazdasági elvárásokkal, így támogatást ad azok eléré-
séhez. Alapvető cél a környezetvédelem segítése és a 
szennyezés olyan mértékű megelőzése, amely egyen-
súlyban van a társadalmi, gazdasági szükségletekkel.

GMP+ B1 és B4 – segíti és lehetővé teszi a takar-
mányok biztonságának összehasonlíthatósá-
gát, ellenőrzését az egész takarmány láncon, 

mindamellett csökkenti a nem biztonságos takarmányok 
okozta események előfordulásának lehetőségét.
A takarmány része a teljes állattenyésztési-, állattartási 
láncnak ezért a takarmányok biztonsága elsőrendű fon-
tosságú. 

Global G.A.P. – olyan élelmiszerbiztonsági köve-
telményrendszer, amely a Jó Mezőgazdasági 
Gyakorlat követelmény és teljesítési feltétel 

rendszere. Magába foglalja a mezőgazdasági termelés és 
termékkezelés minden folyamatát, illetve a minőség és 
biztonság szempontjából a törvényi kötelezettségeken 
túl figyelembe veszi a vevői elvárásokat is.

GMO mentes előállítás – GMO-mentes keverék-
takarmány előállításunk a magyarországi és az 
európai uniós GMO-mentes rendeleteknek meg-

felelően történik, melyet rendszeres laborvizsgálatokkal 
is alátámasztunk. Ez adja alappillérét a Bonafarm Cégcso-
port Prémium Hús előállításának. Az állat teljes élettar-
tama alatt biztosítjuk a kizárólag GMO-mentes takarmány 
felhasználást. 

Gubisiné Sófalvy Erzsébet
takarmányágazati 

minőségbiztosítási vezető
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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A cink-oxid (ZnO) malactakarmányokban történő terápiás dózisú felhasználásának létjogosultságát a válasz-
tás körüli hasmenéses kórképek megelőzésében játszott szerepe indokolja, globális felhasználását illetően 
azonban átléptünk egy olyan határt, mely környezetvédelmi szempontból hosszútávon nem fenntartható. Erre 
reagálva az Európai Unió 2022-ben jelentős korlátozásokat léptet érvénybe, a ZnO nagy dózisú felhasználását 
tiltani fogja. Ez a jelenlegi telepi, állategészségügyi adottságokat illetően az antibiotikumok felhasználásának 
növekedését vonná maga után. Nagy kérdés, ezt hogyan tudjuk elkerülni? Mi lesz 2022-ben? Mit tehetünk?

A fentiekre kerestük a választ a 2019. június 17 és 18. 
között Koppenhágában megrendezésre kerülő Zero 
Zinc Summit konferencián is. A két napos rendez-
vényen több, mint 450 állatorvos, takarmányozási 
szakember és kutató vett részt a világ minden tájá-
ról. Az előadások hat témakör köré csoportosultak,  

kitértek a ZnO hatásmechanizmusára, az alterna-
tív cinkforrásokra, a választást követő időszakban 
jelentkező hasmenéses kórképekre, a takarmányok 
táplálóanyag-tartalmának újraértékelésére, a külön-
böző takarmány-adalékanyagokra, a vakcinázásra, 
zárásként pedig egyéb stratégiákkal, gyakorlati 
megoldásokkal ismerkedhettünk meg. 

A témában nemcsak az előadások során tájékozódhat-
tunk. A kiállítótérben 13 ország több, mint 50 posztere 
adott tájékoztatást a különböző egyetemek, takarmá-
nyozással foglalkozó kutató központok és vállalatok 
(közöttük a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.) aktuá-
lis eredményeiről. A publikálók sorában cégünk egye-
düli magyar résztvevőként képviseltette magát és 
mutatta be a tavalyi év fejlesztésének eredményeit.

Az előadások és a külföldi szakemberekkel folytatott 
beszélgetések rendkívül inspirálóak voltak, és meg-
erősítettek bennünket abban, hogy a ZnO kiváltásával 
kapcsolatosan is a nemzetközi trendeket követjük, jó 
irányba tartunk.

Vida Orsolya
termékfejlesztő mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Mit tehetünk 
cink-oxid nélkül?
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A terápiás dózisban alkalmazott cink-oxid 
kiegészítés és a különböző rostforrások  
hatása a választott malacok teljesítményére

BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS
A takarmány táplálóanyag-tartalmának és össze-
tételének megváltoztatása jó alternatíva lehet a 
választott malacok takarmányozása során terá-
piás dózisban (2500 mg/kg) alkalmazott cink-oxid 
(ZnO) kiváltására a teljesítmény csökkenése és a 
hasmenéses kórképek gyakoriságának növekedése 
nélkül. Ilyen lehetőségként kínálkozik a takarmá-
nyösszetevők között megfelelő funkcionális rost-
források alkalmazása. Választott malacok eseté-
ben az inert rostforrások a bél egészségi állapotát 
pozitívan befolyásolják (Molist és mtsai, 2011). 
Vizsgálatunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk 
a különböző rostforrások választott malacok telje-
sítményére gyakorolt hatását a prestarter fázisban 
terápiás ZnO-dal kiegészített takarmánnyal etetett 
csoport teljesítményéhez képest.

ANYAG ÉS MÓDSZER
A vizsgálatban 192 DanBred választott malac vett 
részt. A malacokat átlagosan a 25. életnapon 
választottuk. Az átlag választási súly 6,32 kg volt. 
A vizsgálat során prestarter fázisban négy kezelést 
állítottunk be, az állatokat 24 kutricában rendeztük 
el (6 kutrica/kezelés; 8 kutrica/malac). A kontroll 
takarmány 2500 mg/kg mennyiségben ZnO-t tar-
talmazott, a kísérleti takarmányokban különböző 
rostforrásokat (fermentálható rost (FR) és inert 
rostforrások (IR1, IR2) vizsgáltunk. A takarmányo-

kat azonos nettó energia (NE: 10.40 MJ/kg) és nyers 
fehérje szintre (18,3%) formuláztuk. Starter fázis-
ban mind a négy kezelés ugyanazt a takarmányt 
kapta ZnO kiegészítés nélkül. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
Prestarter fázisban a ZN és a FR csoport takar-
mányfelvétele nagyobb volt (P<0,05) az IR1 és IR2 
csoportokhoz képest (303, 299 vs. 264 és 259 g/
nap). A ZnO-mentes starter takarmányon pedig ZN 
csoport takarmányfelvétele volt a legalacsonyabb 
(664 g/nap). Ez, illetve az IR2 csoport takarmányfel-
vétele (689 g/nap) szignifikánsan alacsonyabb volt 
a FR csoport teljesítményéhez képest (769 g/nap). 
A teljes malac nevelés időszakát tekintve nem volt 
statisztikailag igazolható különbség a különböző 
rostforrásokat fogyasztó csoportok takarmány-
felvétele és a kontroll, ZN csoport teljesítménye 
között, viszont a FR csoport takarmányfelvétele 
statisztikailag igazolhatóan magasabb volt az IR2 
csoporthoz képest (483 vs. 427 g/nap, 1. ábra).

Prestarter fázisban a Zn és FR csoport napi testtö-
meg-gyarapodása magasabb volt (P<0,05) az IR1 és 
IR2 csoportok teljesítményéhez képest (245, 255 vs 
201 és 213 g/nap). Ebben a fázisban a legrosszabb 

830

Zn O
ZINCUM
65.409

OXYGENIUM
15.999

1. ábra: A malacok napi takarmányfelvétele a kísérlet során; fázisokon 
belül a,b P<0,05
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fajlagos takarmányértékesítése az IR1 csoportnak 
volt (2. ábra).

Starter fázisban a ZN csoport testtömeg-gyarapodása 
alacsonyabb volt (P<0,05) az FR és IR1 csoportokhoz 
képest (463 vs. 507 és 520 g/nap). Fajlagos takar-
mányértékesítésben nem volt a csoportok között 
különbség (3. ábra).

A különböző rostforrásoknak nem volt hatása a teljes 
malac nevelés időszakának teljesítményére a ZN cso-
porthoz képest. Az FR csoportnál viszont magasabb 
napi testtömeg-gyarapodást mértünk az IR1 és IR2 
csoport teljesítményéhez képest (359 vs. 322 és 312 g/
nap). A kezeléseknek nem volt hatása a teljes battériás 
időszak fajlagos takarmányértékesítésére (4. ábra).

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy prestarter 
fázisban lassan fermentálódó rostforrás alkalmazásával 
a terápiás dózisban kiegészített ZnO-dal megegyező 
eredmények érhetőek el, míg az inert rostforrások 
alkalmazása negatív hatással van a ZnO-os kontroll cso-
port teljesítményéhez képest. Starter fázisban, ahogy 
elvettük a ZnO-t, visszaesett a kontroll csoport teljesít-
ménye, mind a fermentálható rost, mind pedig az inert 
rostforrások esetében nagyobb napi takarmányfelvé-
telt és testtömeg-gyarapodást mértünk. Mindez a ZnO-
nak a vékonybél mikroflórájának kedvezőtlen irányba 
történő változtatásával (Lactobacillusok száma csök-
ken, Clostridiumok pedig felszaporodnak, Starke, 2013) 
magyarázható. Ha a teljes malacnevelés időszakának 
eredményeit nézzük, nem volt különbség a különböző 
rostforrások teljesítménye és a ZnO-os kontroll csoport 
eredményei között. 

ÖSSZEFOGLALÁS
Összefoglalásként elmondható, hogy a terápiás ZnO-
nak a választott malacok teljesítményére nincs hosszú-
távú pozitív hatása, a prestarter fázis eredményei csak 
pillanatnyi állapotot tükröznek. A takarmányok össze-
tételének megváltoztatásával, megfelelő rostforrások 
alkalmazásával a teljes battériás időszakot tekintve a 
ZnO-os csoport teljesítményével megegyező eredmé-
nyek érhetők el. Jelen kísérlet eredményeit valamint 
nagyüzemi vizsgálataink tapasztalatait felhasználva 
fejlesztettük ki Platinum-Zero malac takarmányainkat, 
melyek alkalmazásával a telepi menedzsment odafi-
gyelése, megfelelő technológia és higiénia mellett a 
terápiás dózisban alkalmazott ZnO elhagyható.

Vida Orsolya 
termékfejlesztő mérnők  

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Tenke János 

sertéságazati takarmányozási vezető  
Bóly Zrt.

Czompó Krisztián 
receptgazdálkodási vezető 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Dr. Tanai Attila 

fejlesztési vezető 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Fábián János, Ph.D. 
K+F igazgató 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Felhasznált irodalom: 
Molist, F., Hermes, RG., de Segura, AG., Martín-Orúe, SM, Gasa. J., 
Manzanilla, EG, Pérez, JF, 2011. Effect and interaction between wheat 
bran and zinc oxide on productive perfor-mance and intestinal health 
in post-weaning piglets. Br J Nutr. 105(11):1592-1600. 
Starke, I.C., Pieper, R., Vahjen, W., Zentek, J., 2014. The Impact of Die-
tary Zinc Oxide on the Bacterial Diversity of the Small Intestinal Micro 
Biota of Weaned Piglets. J Veterinar Sci Technol 5:171. 

2. ábra: Napi testtömeg-gyarapodás és fajlagos takarmányértékesítés 
prestarter fázisban

3. ábra: Napi testtömeg-gyarapodás és fajlagos takarmányértékesí-
tés starter fázisban

4. ábra: Napi testtömeg-gyarapodás és fajlagos takarmányértékesítés 
a malacnevelés során
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Háziállataink testfelületén, valamint légutak-, 
emésztő tartaktus-, húgyutak-, nemi szervek nyál-
kahártyáján nagy számban találhatók baktériumok. 
A baktérium flóra összetétele egészséges állat szer-
vezetében egyensúlyi állapotban van. A baktériu-
mok a születés során már a szülőcsatornából, majd 
azt követően az anyaállattól, illetve a környezetből 
(takarmánnyal, ivóvízzel, levegővel) kerülnek az 
állati szervezetbe. 

A bélflórát alkotó baktériumok gazdaszervezettel 
való kapcsolata eltérő. A bélflóra és az állat fizio-
lógiai-, egészségi állapota, immunrendszere szoros 
kölcsönhatásban áll egymással, ez a kölcsönhatás 
kihat a termelési mutatókra is. Egyes baktériumok 

a szervezet ellenálló képességének csökkenésére 
vagy helyi hatásokra képesek a szervekben elsza-
porodni – adott esetben más baktériumok rovására 
– ezáltal a baktériumflóra összetétele megváltozik, 
az egyensúlyi állapot felborul.

Számos, életkorhoz kötődő, és/vagy takarmányo-
zással vagy a tartástechnológiával kapcsolatos 
tényező (pl. stressz) is eredményezheti a bakté-
rium flóra megváltozását, melyek következtében 
a bélcsatornában olyan körülmények alakulnak ki, 
melyek az egyik baktérium számára kedvezőek, míg 
mások számára kedvezőtlenek (pl. hirtelen takar-
mány váltás következtében pH viszonyok változása, 
szubsztrátok jelenléte/hiánya, bélperisztaltika csök-

Enterotoxaemia
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kenése, magas NSP tartalom miatt béltartalom visz-
kozitásának változása). 

A szervezetet megbetegíteni képes patogén bakté-
riumok jelentős része toxin termelésre képes. Ezek 
a toxinok lehetnek endo-, illetve exotoxinok. Az 
exotoxinok kiválasztódnak a baktériumsejtből, míg 
az endotoxinok a szervezetbe bejutott baktériumok 
szétesésekor felszabaduló, a baktérium sejtfalában 
lévő nagyméretű molekula komplexek. Az exotoxi-
nok a toxinra jellemző, specifikus hatást fejtenek 
ki, általában fehérje természetű, igen erős mérgek. 
Egyes baktériumok a bél lumenében elszaporodva 
toxint termelnek, majd ezek a toxinok felszívódva, a 
rájuk jellemző hatást kifejtve enterotoxaemiat okoz-
nak.

Az exotoxinok általában fehérjék, ennek következ-
tében hőre, továbbá denaturálószerekre (alkohol, 
híg savak, formalin stb.) érzékenyek. A legtöbb exo-
toxin 70°C felett denaturálódik, de kivételek pl. az 
E. coli hőstabil enterotoxinja, amelyek viszonylag 
hőállók. 

Az exotoxinok általában jó antigének, melyekkel 
szemben a szervezet ellenanyag termeléssel véde-
kezik. A hatásukra termelődött ellenanyagok a toxin-
molekulákat közömbösíteni képesek. Az exotoxinok 
hosszabb ideig tartó állás vagy denaturáló- szerek, 
hatására toxicitásukat elvesztik, immunogén saját-
ságukat azonban jórészt megtartják. Az ily módon 
kezelt toxin az anatoxin vagy toxoid. Az anatoxi-
nokat oltóanyagként aktív immunitás létesítésére 
használjuk. Gazdasági állataink két legjelentősebb, 
enterotoxaemiát okozó kórokozója a különböző 
Clostridium fajok és az E. coli.

CLOSTRIDIUM OKOZTA ENTEROTOXÉMIÁK
A C. perfringens a talajban, valamint háziállataink 
tápcsatornájában előforduló baktérium, A, B, C, D 
és E csoportot különböztetünk meg. C. perfringens 
okozta enterotoxémiák világszerte előfordulnak és 
a clostridiumok okozta betegségek között a leg-
nagyobb gazdasági jelentőséggel bíró kórképek. 
Enterotoxaemiák akkor alakulnak ki, ha a baktériu-
mok a bélcsatornában tömegesen elszaporodnak, 
nagy mennyiségben toxint termelnek és a toxinok 
onnan felszívódnak. 

Szopós malacokban, illetve választott malacokban 
a C. perfringens A és C típusa okoz emésztőszervi 
elváltozásokat. A C. perfringens C 2–4 napos mala-
cokban okoz vérzéses elhalásos vékonybélgyulla-
dást. A beteg malacoknál habos, vakolatszerű, tör-
melékes hasmenés, majd nagy arányban elhullás 
jelentkezik. A szopós malacok a koca csecsbimbójá-
ról fertőződnek. A betegség általában előhasi kocák 
malacait érinti, az idősebb kocák malacai a koloszt-
rális immunitás hatására védettebbek. C. perfrin-
gens A az 5–7 napos, illetve választási korú malacok-
ban kortól és immunállapottól függően eltérő jellegű 
hasmenéses tünetekben megnyilvánuló, legyengü-
léssel, kiszáradással járó vékony-, illetve vastagbél-
gyulladást okoznak. 

C. difficile 1–5 napos malacokban okoz önállóan, 
vagy társfertőzésben hasmenéssel, vagy a nélkül 
járó vastagbélgyulladást. A vastagbélgyulladáson 
túl nehezített légzés, hereborék ödéma, illetve vál-
tozó mértékben elhullás jelentkezhet. A megbete-
gedés előhasi és többször ellett kocák malacainál 
egyaránt előfordulhat. Az elhullással nem járó ese-
tekben a választási malacok csökkent súlya okoz 
jelentős gazdasági kárt. 

A klinikai tüneteket mutató állatok gyógykezelése 
sokszor a betegség gyors lefolyása miatt eredmény-
telen. Az enterotoxaemiák megelőzésére az adott 
betegséget előidéző Clostridium törzsből készült 
inaktivált oltóanyagokkal vagy tisztított, inaktivált 
toxinokat tartalmazó vakcinával, hiperimmun savó-
val lehetséges. 

E. COLI
Az E. coli az ember és az állatok bélcsatornájában 
egyaránt előfordul, a normál bélflóra részét képezi.  
A baktérium a bélsárral folyamatosan ürül a külvi-
lágra. Betegséget főleg fiatal állatokban, nagyüzemi, 
zsúfolt tartási körülmények között okoz, jelentős 
veszteségeket eredményezve. Egyes törzsek entero-
toxinokat termelnek, melyek között hőstabil és hőla-
bilis is előfordul. A baktérium ellenálló képessége 
nem nagy, fertőtlenítőszerek viszonylag híg oldatával 
már elpusztíthatóak, azonban a bélsárral folyamato-
san és nagy mennyiségben ürülnek, így szinte állan-
dóan jelen vannak az állat környezetében.
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Coli-hasmenés elsősorban az intenzív körülmények 
között tartott újszülött, fiatal (születést követő 1-2 
hét, illetve választás körüli életkor) állatokat érinti, 
elsősorban előhasi kocák malacai betegszenek meg. 
Legnagyobb gazdasági jelentősége az újszülött bor-
jak és malacok, valamint választási malacok entero-
toxint termelő E. coli törzsek okozta hasmenésének, 
valamint sertések ödéma betegségének van, melyet 
ugyancsak enterotoxin termelő törzsek okoznak. 
A betegség a választást követő 1–2 héttel hirtelen 
jelentkezik, magas mortalitással jár. A vékonybél-
ben elszaporodó E. coli törzsek által termelt toxinok 
hatására a bőr alatti kötőszövetben, valamint az 
agy- és a gerincvelőben ödéma alakul ki, az állatok 
jelentős része gyorsan elhullik. 

VÉDEKEZÉS, MEGELŐZÉS
A védekezés fontos része a megelőzés. A megelőzés 
tartástechnológiai vonatkozásai:

• istálló-, fiaztatói higiénia (fiaztató környezeti 
paraméterei)

• kocák felkészítése az ellésre

• takarmány bélsárral történő szennyeződésének 
megakadályozása

• zsúfoltság kerülése
• kíméletes választás, válogatás
• újszülött állat megfelelő mennyiségű föcstejjel 

való ellátása 

Takarmányozási vonatkozások:
• fokozatos takarmányváltás
• túlevés (bélsár pangás) elkerülése
• magas NSP tartalom kerülése, magas fehérje-

tartalmú takarmányra történő fokozatos áttérés

A fentiekben említett megelőző intézkedések, 
kocák-, kocasüldők vakcinázása, valamint hiperim-
mun savóval történő kezelés mellett szükség van a 
törzsek gyógyszerérzékenységének megfelelő anti-
biotikummal, illetve kemoterapeutikummal történő 
kezelésre. 

dr. Plachy Melinda
állatorvos

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Felhasznált irodalom:
Tuboly Sándor: Állatorvosi járványtan I. - Állatorvosi mikrobiológia, bakteriológia, virológia, immunológia, 
Mezőgazda kiadó 1999

Varga János, Tuboly Sándor, Mészáros János: A háziállatok fertőző betegségei (Állatorvosi járványtan II.), 
Mezőgazda kiadó 1999

Biksi Imre: Emésztőszervi kórképek szopós malacokban 

https://www.bayerfarm.hu/static/uploads/2012/04/Emesztoszervi_korkepek_szopos_malacokban_Dr_Bik-
si-Imre.pdf

The Merck Veterinary Manual, Eight Edition, 1998
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A családi vállalkozás 1993 óta Pigo-
mix Kft. néven foglalkozik sertéste-
nyésztéssel és növénytermesztés-
sel. A Rónahús Szövetkezettől 1993. 
január 1-jétől bérelték a szakosított 
sertéstelepet és az állatállományt, 
majd 1994-ben megvásárolták a 
telepet és azóta is saját tulajdon-
ként üzemeltetik.

A telep a 2014-es évet megelő-
zően 1800-as Rattlerow-Seghers 
tenyészkoca létszámmal és annak 
szaporulatával működött, melye-
ket hízóként értékesítettek. Jelen-
leg a telep 1000 tenyészkocával 
és annak szaporulatával üzemel. 7 
éves integrációs szerződés kere-
tén belül a szaporulat 95%-a 20–35 
kg-os süldőként kerül értékesí-
tésre a Bonafarm Csoport számára. 
Néhány éve a versenyképességük 
romlása miatt válaszúthoz érkeztek 
és dönteniük kellett, hogy új gene-
tikával, új hibridekkel folytatják-e 
tovább a termelést, vagy pedig 
bezárják a telepet. 

A Bonafarm Csoport megkeresése 
és integrációja révén ismét láttak 
fantáziát a sertéstenyésztésben. 
2014-ben csatlakoztak a cégcso-
port által szervezett integrációhoz, 
melynek keretében egy innova-
tív technológiai váltáson estek át, 
hétéves szerződést kötöttek a Fio-
rács Kft.-vel.

Ezen technológiai váltással a 
korábbi tenyészkoca állományt és 
annak szaporulatát felváltotta a 
világvezető DanBred állomány. 

Napjainkban ezáltal 1000 kocával 
és azok szaporulatával dolgoznak. 
A telep 20 épülete 1973-76 között 
épült, funkciójukat tekintve hiz-
laló, kocaszállás és vemhesítő. Az 
új genetika betelepítése előtt kor-
szerűsítést nem hajtottak végre, de 
teljeskörű karbantartást végeztek, 
mivel a telep felújítása folyamato-
san zajlik. Telepük technológiáját 
tekintve lagúnás rendszerű pado-
zattal ellátott.

A nagy alomszámból adódóan a 
dajkásítás a technológia alfája és 
omegája. Ezt a technológiát meg 
kellett tanulni, a dolgozókat tanul-
mányútra küldték, akik egy hetet 
töltöttek modern telepi körülmé-
nyek között és nap, mint nap részt 
vettek a munkában, a terméke-
nyítéstől a válogatáson keresztül 
a fiaztatásig. Több éve tart már a 
Pigomix Kft. és a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. közötti együtt-
működés. A takarmányozást az új 
genetikához igazították, a takar-
mányozási és az operatív munka is 
közösen zajlik, a dajkásítás sikeres 
menedzselésétől kezdve a DanB-
red genetika igényeinek optimális 
kiszolgálásáig. 

A családi vállalkozás hamar felis-
merte, hogy a genetika specifikus 
takarmányozással minden állat a 
lehető legjobb, az igényeit teljesen 
kielégítő takarmányokat kapja. A 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
komplett premixeit és a DanBred 

Beváltott remények a Pigomix Kft. életében
A karcagi Németh Sándor nemcsak családjára – legfőképp – négy lányára 
büszke, hanem a település határában lévő sertéstelepére is. A legelsők között 
csatlakozott a Bonafarm sertésintegrációhoz, úgy látja érdemes volt belevágni 
az együttműködésbe a stabilitás és a kiszámíthatóság végett.
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genetika igényeinek megfelelő 
kiegészítőit eredményesen alkal-
mazzák. A telepről az integrációs 
partnerekhez kerülő malacokkal 
2,7-2,8 kg/kg-os takarmányhasz-
nosítás érhető el átlagos hizlaldai 
körülmények között. 

Az előző genetikához képest 
kiemelkedő a szaporulat, az egy 
kocára eső fialásonként átlag malac-
szám 16–17 db. A nagy malacszám 
ellenére az elhullás 13% alatt van, 
ezt a kiemelkedő mértékű kiesést 
a termékdíjas PigCare Malacmentő 
Program használatával érték el. 

A korábbi termelési tapasztala-
tokhoz képest, mivel a kocánkénti 
szaporulatszám jelentősen meg-
nőtt, ezért arányosan több süldő 
férőhelyre van szükség. A süldők 
vitalitásukban, takarmányhaszno-
sításukban és fejlődési erélyükben 
versenyképesek bármelyik, eddig 
ismert genetikával szemben.

A Németh családi vállalkozás nem 
tervezi a közeljövőben a telep 
további bővítését. Kiemelt céljuk a 
genetika szinten tartása, valamint a 
genetikában rejlő lehetőségek még 
hatékonyabb kihasználása. 

– A rendelkezésre álló genetikából 
szeretnének minél többet kihozni. 
A cél érdekében a technológia 
színvonalat is folyamatosan javít-
ják: egyedi pályázatokkal terve-
zik felújítani a battériákat, s egyéb 
technológiai egységeket és tovább 
akarják fejleszteni a digitális elemző 
rendszerüket is.

A család további munkájához, ter-
veik megvalósításához sok sikert 
és jó egészséget kívánunk!

Gurmai Tamás
területi képviselő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Lényeges előrelépés történt a legutóbbi 5 évben, 
annak megértésére, hogyan kell optimálisabban 
takarmányozni a kocákat a fialás körüli időszakban, 
a takarmányban alkalmazott rost pedig számta-
lan ok miatt hasznos a kocák számára. A jelenlegi 
ajánlások szerint 500-600 g rost ajánlott a vemhes 
kocáknak a fialást megelőző egy héttel naponta. 

A malacok kolosztrumfelvétele kritikus a túlélés 
szempontjából és a koca megfelelő takarmányozá-

sával, mely a kolosztrum mennyiségét növeli, javul-
nak az újszülött malacok életbenmaradási esélyei is.  
A mai napig az az általános tévhit él, hogy koloszt-
rum csak az első malac születéséig és egy szopás 
erejéig termelődik és vehető fel. Ezzel ellentétben a 
dániai Aarhus Egyetem új kutatási eredményei arról 
számolnak be, hogy a kolosztrumban szopás alatt 
is termelődik laktóz és zsír, akárcsak a kocatejben a 
laktáció alatt (Feyera és mtsai, 2019). Habár ennek 
az energia szükséglete kisebb, mint ami a tejterme-

A rost, mint fontos komponens a 
zavartalan fialásért és a megfelelő 
kolosztrum termelésért
A takarmányok rosttartalma növeli a kolosztrum mennyiségét és segít a 
fialás hosszának csökkentésében. De hány gramm rostot ajánlott a kocának 
adni a fialást megelőző egy héttel?
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léshez szükséges, a vizsgálatok eredményei kimu-
tatták, hogy legalább 1,5 kg-mal több takarmány 
szükséges a létfenntartó 2 kg mennyiség felett. 
A takarmány rosttartalma általánosan csökkenti 
annak energiakoncentrációját, de növeli a malacok 
kolosztrum felvételét és a kolosztrum mennyiségét, 
amennyiben a vemhes kocáink rostellátása megfe-
lelő (Theil és mtsai, 2014). A megfelelő rostellátás 
hatására, a tejmirigyekben több zsír termelődik, 
mely elengedhetetlen a tejmirigyek parenchyma 
állományának növekedéséhez. Kedvező hatásokat 
észleltek, amikor a szárított répaszelet vagy külön-
böző pektinszármazék hatását vizsgálták, de a bur-
gonya feldolgozásból visszamaradó rostnak nem 
volt hatása a kolosztrum termelésre, annak elle-
nére, hogy ennek a rostnak jobb az oldhatósága, 
mint a szárított répaszeletnek.

A fialás folyamata is fontos a malacok túlélése 
szempontjából és a koca megfelelő energiaellá-
tása is kritikus a fialás hosszának és a halva szü-
letett malacok számának csökkentésében (Feyera 
és mtsai, 2018). Napi háromszori etetés javasolt, 
annak érdekében, hogy a koca ne legyen teljesen 
kimerítve fialás közben, de a fialást megelőző két 
héttel adagolt rost is csökkentheti a halvaszületett 
malacok számát azoknál a kocacsoportoknál, ahol 
napi kettő etetésnél többre nincs lehetőség (Feyera, 
2017). Mindez azzal magyarázható, hogy a rost fer-
mentálódik a vastagbélben, állandóbb energiafel-
vételt tesz lehetővé és hozzá járul egy stabilabb 
vércukorszint fenntartásához, még akkor is, ha a 
koca nem képes enni a fialás napján.

A bélsárürítés nehézsége is problémát jelent, mert 
a bélsár fizikálisan gátolja a szülőcsatornát, így 
csökken a fialás gyorsasága és az életben maradás 
esélye. Érdekesség, hogy a rost olyan szempontból 
is hasznos, hogy a bélmozgást serkenti. Ez utóbbi 
a rostok vízmegkötő-képességének köszönhető  
(Zhou és mtsai, 2018), mely a bélsár állagát javítja 
és csökkenti a székrekedés lehetőségét.

A kocák egészségi állapota is kedvezőbb fialáskor 
abban az esetben, ha rostkiegészítést is kaptak, 
habár ez az észrevétel inkább a sertéstartók megfi-

gyeléseire alapozott, nincs tudományos bizonyítéka. 
Azok a kocák, melyek a fialást megelőzően megfe-
lelő mennyiségű rostot kaptak, kevesebb beavatko-
zást igényelnek a fialás során, mindez pedig ked-
vezően befolyásolja egészségi állapotukat, hiszen 
a fialás körüli véres beavatkozások növelik a fertő-
zésveszélyt. 

A rostok összetétele nagyban függ attól, hogy 
milyen forrásból származnak. Kocák esetében a 
leggyakrabban alkalmazott rostforrás a szárított 
répaszelet, mely nagy mértékben fermentálható. A 
rostok összetétele szempontjából fontos jellemző 
a fermentálhatóság. Különböző NSP enzimek hoz-
záadása is segíti az energia emészthetőségét a 
takarmányokban (Zhou és mtsai, 2018b), valamint 
a durvább szemcseméretű tápok alkalmazásával a 
gyomorfekély is elkerülhető. 

A kocák fialás körüli megfelelő takarmányozása a 
kocák enerigaszükségletének pontos ismeretét és 
energiaellátását kívánja a megfelelő kolosztrumter-
melés és gyors fialás érdekében. A kocák ad libi-
tum takarmányozása nem jó megoldás (megtelik 
a bél és a fialás fizikálisan gátolt lesz). 500-600 g 
rost adagolása javasolt a kocáknál legalább a fialást 
megelőző egy héttel. Ez úgy valósítható meg, ha a 
kocákat 3,2 kg fejadaggal etetjük árpa, búza alapú 
takarmánnyal és 2% cukorrépaszelet kiegészítéssel 
a fiaztatóra történő felhajtást követően fialásig. A 
rostforrást (pl. szárított répaszeletet) elegendő on 
top etetnünk napi egyszer. Jelenleg folyamatban 
van egy dóziskísérlet annak érdekében, hogy meg-
határozzuk, mi az optimális rost szint fialáskor.

Forrás: 
Pig333, 2019. 
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A választást követő hasmenés egy komoly problémá-
kat okozó kórkép, mely a választást követő 3-7. nap 
környékén jelenik meg. Jellemzően dehidratációval, 
testtömeg-csökkenéssel és elhullással jár. A kiesések 
miatt jelentős ökonómiai veszteségeket okoz, a mala-
cok lesoványodnak, csökken a napi testtömeg-gyara-
podás, a malacok méretét illetően nő a heterogenitás 
a kutricákban, valamint nő a felhasznált gyógyszerek 
mennyisége és ezáltal a medikáció költsége is. Néhány 
farm esetében a hasmenéses kórképek megjelenése 
elhúzódik röviddel a cink-oxid kiegészítés elhagyása 
után, rendszerint a választást követő 14. napig.

MI AZ OKA A HASMENÉS MEGJELENÉSÉNEK?
A hasmenéses kórképek megjelenésekor legjelentő-
sebbként detektált patogén kórokozó az E. coli. Patog-
enitása két virulencia markerhez kötött: enterototoxin-
termelő képesség és adhéziós faktor. A baktériumok az 

adhéziós faktornak köszönhetően képesek a vékony-
bél falához kapcsolódni (F4 (K88) és F18 törzsek). Az 
E. coli által termelt enterotoxinok felborítják a bélfal 
elektrolit egyensúlyát, melynek következtében has-
menéses tünetek jelentkeznek. Világszerte növekvő 
tendenciáról számolnak be az F4 és F18-as törzsek 
által okozott választás utáni hasmenést illetően. Egy 
aktuális tanulmány 3 éves periódust vizsgálva (2014-
2016) Belgiumban és Hollandiában 504 farm esetében 
a hasmenéses kórképek megjelenésének okaként az 
E. colit diagnosztizálta a vizsgált esetek 83,3%-ában, 
ebből 45,8% az F4-es, 37,5% az F-18-as enterotoxin-
termelő törzzsel volt összefüggésbe hozható.

FONTOS TUDNIVALÓ A TELEPEKNEK
A beteg állatokra jellemző tünetek a híg bélsár, testtö-
meg-gyarapodás csökkenés, csökkenő étvágy, lassabb 
növekedés, heterogén állomány. A különböző preventív 

Kevesebb hasmenés vakcinázott 
malacoknál választáskor
A legtöbb sertéstartó inkább preventív intézkedéseket visz véghez (pl. „biztonságos” formulá-
zás, cink-oxid és antbiotikum felhasználás, különböző takarmánykiegészítők alkalmazása) annak 
érdekében, hogy a választást követő hasmenéses kórképek ökonómiai hatását mérsékelje. Egy 
aktív módszerrel, szájon át alkalmazott vakcinával bővült a prevenciós lehetőségek sora.
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és terápiás alternatívák segítségével a fent említett, 
választáskori hasmenéssel járó tünetek kezelhetőek. 
Ez azonban nem minden esetben vezet optimális tel-
jesítményhez. A „biztonságos” takarmányozási straté-
gia (leggyakrabban a nyersfehérje és energiaszintek 
csökkentése) csökkenő teljesítményt eredményezhet, 
a  cink-oxid használata pedig az E. coli szaporodását 
illetően csak ideiglenes védelmet nyújt a vékonybélben.

HOGYAN DIAGNOSZTIZÁLHATÓ AZ E. COLI ÁLTAL 
OKOZOTT HASMENÉS?
Az E. coli által okozott hasmenés diagnosztizálása a 
klinikai tünetek (híg bélsár, lesoványodott malacok, 
elhullások növekedése) felismerésével kezdődik a 
probléma megjelenésének és fennállásának idejét is 
figyelembe véve. A tényleges diagnózis pedig meg-
felelő bakteriológiai vizsgálatokkal erősíthető meg. A 
virulencia faktorok PCR-technikával határozhatók meg.

A KÖZELJÖVŐ KIHÍVÁSAI
A hatékony prevenciós megoldások alkalmazása az 
E. coli által okozott hasmenés ellen meglehetősen 
összetett és mind a sertéstartóknak, mind a szak-
embereknek (állatorvosok, takarmányozási szakta-
nácsadók) komoly kihívást jelentenek. A lehetséges 
beavatkozások számos kombinációja elérhető a takar-
mányban alkalmazott különböző kiegészítők által 
(szerves savak, pre- és probiotikumok stb.). A tüneti 
kezelés különböző takarmánnyal vagy ivóvízzel adott 
antibiotikumok által egy másik gyakran alkalmazott 
opció. Azonban a világ ma már kellőképpen ösztön-
zött arra, hogy különböző alternatívákat találjanak ki 

(pl. egyedi kezelés a szóban forgó kórokozóra tény-
legesen érzékeny antibiotikummal, az állomány vak-
cinázása). Az egyre jelentősebb problémákat okozó 
antibiotikum rezisztencia komoly nyomást jelent és 
az antiobiotikum-felhasználás csökkentés irányába 
ösztönöz, hangsúlyozva, hogy a jelenleg alkalmazott 
megoldások hosszú távon nem elfogadhatóak. A cink-
oxid alkalmazása is még elterjedt alternatíva számos 
európai országban a colibacillózis ellen. 

SZÁJON ÁT ALKALMAZOTT VAKCINA A VÁLASZ-
TÁST KÖVETŐ HASMENÉS ELLEN
Ma már léteznek olyan élő, nem fertőző E. coli vak-
cinák (jellemzően az F4-es és F18-as törzsek ellen), 
melyek a vékonybélben levő antitestek stimulálásával 
helyi védelmet nyújtanak. A felvételt követően az élő, 
nem fertőző E. coli baktérium a bél hámsejtekhez kap-
csolódik, szaporodik, mindez pedig a helyi immunitást 
stimulálja – különös tekintettel az immunglobulin A 
(IgA) termelődésre, mely a béllumenbe választódik ki 
– helyi védelmet nyújtva a vakcinázott állatoknak. Az 
IgA antitestek az F4 vagy F18-as törzsek fimbriájához 
kapcsolódnak, megakadályozva ezáltal a szóban forgó 
patogén baktériumok bélhámsejtekhez történő kap-
csolódását és bélben történő felszaporodását. Mindez 
csökkenti a klinikai tünetek megjelenését, javul a bél-
sár konzisztenciája és csökken a bélsárral ürített pato-
gén baktériumok mennyisége is, ezáltal hosszútávon 
telepi szinten csökkenthető infekciós nyomás.

Forrás: 
PigProgress 2019.

Vágósertés és malac árak alakulása az Európai Unióban

2019 34. hét €ur /kg
Változás az 

elmúlt 
1 hétben

Vátozás az 
elmúlt 

1 hónapban

Változás az 
elmúlt 

1 évben

"S" minősítés 183,2

€ur/100 kg 
hasított súly

+ 0,5% + 3,8% + 18,8%

"E" minősítés 180,6 + 0,2% + 4,4% + 19,3%

"R" minősítés 192,1 - 0,0% + 8,1% + 12,4%

"S" és "E" minősítés átlaga 182,3 + 0,4% + 4,0% + 19,1%

Malac 50,7 €ur/malac + 0,5% - 1,8% + 37,9%

Forrás: DG AGRI



IMPRESSZUM – Farm Info
Kiadja: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. • 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park, Telefon: 34/557-050, Fax: 34/557-060 • www.babolnatakarmany.hu • info@babolnatakarmany.hu

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság • Lengl Tamás (elnök) • Lajtos Lajos (értékesítési igazgató) • Gervai Péter • Harmath Krisztina • Lábszky Edina
Gra�kai tervezés: Junior Gra�kai Stúdió – www.juniorgra�ka.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 • Gergely Dóra – 06-70/3322-306 • Gurmai Tamás – 06-70/3806-551 • Varga Gergő – 06-20/3886-154

Vezető sertés szaktanácsadó: Tóth Zoltán – 06-20/4647-355 • Szaktanácsadó: Gerencsér Gábor – 06-70/4662-269

„A Szakma Napja”
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

partnertalálkozója

Időpont:
2019. november 21.

Helyszín:
Lázár Lovaspark • Domonyvölgy, Fenyő u. 47.

Kérjük, jegyezze fel a naptárjába!

A részletekkel még jelentkezünk.


