Bábolna

Takarmányozási Program

Baromfi

Kiegészítő takarmányok
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Tisztelt Partnerünk!
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden bemutassuk baromfitakarmányozási programunkat.
Takarmánykészítményeinket, keveréktakarmányainkat az állatok táplálóanyagszükségleteinek pontos ismeretében, a nagy felhasználó cégek tapasztalatainak,
ajánlásainak figyelembe vételével, illetve saját kísérleti eredményeink alapján
állítottuk össze. Termékeink széles választékából minden bizonnyal Ön is meg
fogja találni a lehetőségeinek, céljainak leginkább megfelelőt.
A következő folyamatábrán nyomon követheti, milyen főbb lépéseken keresztül
jutunk el a partnerek körülményeire és igényeire szabott, optimális takarmányozási
ajánlat elkészítéséhez:

A Bábolnai Baromfitakarmányozási Program elemei:
Fajta; tenyésztés

Telepi helyzetelemzés

Takarmányozási
technológia
Takarmány mintavétel

Tartástechnológia
Állategészségügy

Laborvizsgálat
Fajtához és technológiához
adaptálható terméksor kiválasztása
Alapanyag-helyzet felmerése
Receptoptimalizálás
Technológiai szaktanácsadás

Egyéb javaslatok,
kiegészítő anyagok

Állategészségügyi szaktanácsadás
Telephelyre adaptált,
komplett
takarmányozási javaslat
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Takarmánykiegészítők

HYDROGÉL

speciális napos baromfi fogadó gél
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. fejlesztése a HYDROGÉL fogadó és hidratáló
gélként funkcionáló takarmánykiegészítő. Magas víztartalmú anyag, amely képes
magában tartani hosszú időn keresztül a vizet, majd az állat szervezetében
elengedni azt. Szállítóládába helyezve és fogadáskor a takarmányra egyenletesen
szórva megakadályozza a napos madarak dehidratációjának veszélyét, valamint a
fellépő energiahiányt. Az élénkzöld színű komplex összetételű gél felkelti a napos
baromfik érdeklődését. Az energia-, vitamin- és probiotikum-tartalma erősíti
az immunrendszert, megalapoz a bélrendszer számára egy olyan egészséges
felszívó felületet, amellyel a madár zökkenőmentesen képes átállni a szik
táplálóanyagairól a szilárd takarmány fázisra. A HYDROGÉL biztosítja a kelést
követő periódus kritikus időszakában a megfelelő indítást, amely elengedhetetlen
az állomány genetikai potenciáljának teljes körű kihasználásához.
Felhasználási javaslata
A HYDROGÉL kiszerelése praktikus, 8 kg-os nagy teherbírású, könnyen tárolható
ovális vödör a megszokott HYDROGÉL megjelenéssel. A termék azonnal adagolható,
nincs szükség előkészítő műveletekre.
1 vödör termék elegendő 10000 db brojler, árutojó, szülőpár valamint egyéb (fürj,
fácán) napos madárnak, pulyka és vízi szárnyas esetében 5000 db madár részére.
A HYDROGÉL kiadagolásának módja napos állomány fogadásakor:
• a napos állomány fogadása előtt maximum 2 órával kezdjük meg a kiadagolását
•	a HYDROGÉL-t csibepapírra kihelyezett, megfelelő mennyiségű, finoman
morzsázott takarmányra egyenletesen rászórjuk
• a madarakat a HYDROGÉL-lel szórt takarmány mellé telepítsük
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TETŰ STOP (TS)
kiegészítés

Távoltartási végzés takarmánykiegészítővel
a madártetű-atka ellen
A termelő állományoknál hatalmas problémákat okoz a madártetű-atka, ezt a
nagy nyári meleg csak még jobban fokozza. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
új takarmány kiegészítőjének a neve TETŰ STOP (rövidítve TS). Ez az egyedülálló
takarmány kiegészítő hatásmechanizmusát tekintve úgy működik, hogy azt az
árutojó vagy szülőpár állományokkal megetetve kipárolog annak bőrfelületén, így
akadályozva meg azt, hogy a madártetű-atka egyáltalán rámehessen a prédájára.
A termék hosszabb tesztelését követő pozitív észrevételek után kezdtük el a termék
külső piacon történő kipróbálását. Fontos szempont volt az is, hogy a TS kiegészítés
ne menjen át a tojásba, ne csökkentse annak élvezeti értékét. Ezt megelőzendő
végeztünk organoleptikus vizsgálatokat, és megállapítást nyert, hogy az általunk
fejlesztett TS kiegészítés nem megy át a tojásba, nem rontja annak élvezeti értékét.
Az eddig összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a TS kiegészítés
hatékonyan tartja távol a madártetű-atkákat. A partnereink észrevételei a
következőek voltak:
1.	
A madártetű-atkák kirajzása volt megfigyelhető az állományban. Ez annak a
következménye, mert a madártetű-atka táplálékfelvétele akadályozott, így azok
kirajzanak a búvóhelyeikről, mert keresik a táplálékot. Ez tökéletes alkalom egy
atka ellenes kezelésre. Bár a piacon kapható termékek többségénél rezisztenciáról
számolnak be, még így is hatékonyabban tudunk védekezni, hiszen az atkák nem
repedésekben, résekben bújnak meg, így könnyebben pusztíthatjuk őket.
2.	
Kevesebb vérrel teleszívott atka figyelhető meg az állományban. Ez annak
köszönhető, mert a bőrön kipárolgó TS kiegészítő megakadályozza a madártetű
atkák táplálékfelvételét.
3.	
A madarak tarajainak a színezettsége javul. Az erős fokú vérveszteséget jól
mutatja a taréjok színe, amely minél halványabb annál nagyobb az atkák által
okozott vérveszteség az állományban. Azzal, hogy az atkák táplálékfelvétele
akadályozott, javul a madarak vérellátása.
4.	Kevesebb a vérpettyes tojás, amely szintén egy erősebb madártetű-atka fertőzöttségre utal.
Ajánljuk partnereink részére a TETŰ STOP kiegészítést a hatékony madártetű-atka
elleni védekezés ellen. A TS kiegészítés bármely általunk forgalmazott termékbe
alkalmazható külön rendelés esetén.
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NUTRAFORT–3

ásványi és vitamin kiegészítő baromfik részére
A baromfiak szükségleteinek megfelelően tartalmazza a makro- és mikroelemeket,
valamint a vitaminokat. Tojótyúkok esetében további kalcium-kiegészítésről kell
gondoskodni!
Beltartalmi értékek
Kalcium
Foszfor
Nátrium
Magnézium
A vitamin
D-3 vitamin
E vitamin
K vitamin
Mangán
Cink
Vas
Réz
Szelén

%
%
%
%
NE/kg
NE/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

17.00
10.50
7.70
1.70
300 000
30 000
300
20.00
3 000
2 400
2 000
350.00
9.00

Ezenkívül: B1, B2, B6, B12, pantoténsav, niacin,
jód, kobalt és antioxidáns.
Adagolása
Tojótyúk
Brojler
Pulyka

g/nap/állat

Kiszerelés

25 kg és 50 kg
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30.00
10.00–20.00
10.00–50.00

ÁP-17

kalcium- és foszfor kiegészítő
Felhasználásával megelőzhetők a csontosodási, növekedési, szaporodási zavarok.
Beltartalmi értékek
Kalcium
Foszfor
Kalcium–foszfor arány

%
%

22.20
17.10
1.30 : 1.00

Adagolása
Az etetett takarmány Ca és P szintjétől függően

Az abrak %-ában
0.50–1.00

Kiszerelés

50 kg és 25 kg

ENZIMAX

kombinált enzimkiegészítő
A nagyobb arányú búza, árpa vagy tritikálé felhasználása mellett is optimális
termelési eredmények és jobb jövedelmezőség elérését teszi lehetővé.
Beltartalmi értékek
Kalcium
Xylanáz
Adagolása
Sertés
Baromfi
Tojótyúkok
Kiszerelés
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%
mg/kg

7.60
+++
Az abrakkeverék %-ában
0.50
0.50
0.40
30 kg

OVOCOLOR-FORTE
tojássárgája színező

Intenzív hatású tojássárgája színező, melynek segítségével a fogyasztók számára
kedvező szín érhető el. A termék döntően természetes komponenseket tartalmaz.
Felhasználása gazdaságos.
Beltartalmi értékek
Cantaxantin
Lutein+zeaxantin

mg/kg
mg/kg

Adagolása (baromfi- és sertés takarmányokban)
Kiszerelés

1 200
2 000
0.5 %
25 kg

BLUEVITAL

kiegészítő takarmány
Termékjellemzők
A szív és a célszervek között kialakuló vérnyomásra, a nyomáshullám alakjára
nagy hatással van az erek rugalmassági állapota. A vérnyomás-hullám által
okozott pulzálás a nem kellőképpen rugalmas szakaszokon könnyen vezethet az ér
repedéséhez, az állat elvérzéséhez. A réz különböző enzimek részeként támogatja
a kollagén- és elasztikus rostok szintézisét, elősegíti az érfalak rugalmasságát.
A C-vitamin támogatja az antioxidáns rendszert, csökkenti az oxidatív stressz káros
hatásait. A BLUEVITAL kiválóan oldódó, jól hasznosuló formában tartalmazza a réz
mikroelemet és a C-vitamint, ezáltal megfelelő ellátást biztosít a madarak számára.
Táplálóanyag tartalom
Réz
C-vitamin
Adagolás:
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mg/kg
mg/kg
50–100 g 1000 liter ivóvízbe

125 000
100 000

HEPATOX

penészgombák okozta mikotoxikózisok megelőzésére
Indikáció
A szántóföldi és raktári penészgombák által termelt toxinok komoly veszteségeket
okoznak a gazdasági haszonállatok teljesítményében. Legfontosabb kártételek:
szaporodásbiológiai eredmények romlása, fiatal állatok életképességének
csökkenése, alacsony szintű hízlalási eredmények, ellenálló-képesség csökkenése.
A HEPATOX termék eredményesen alkalmazható a takarmányban lévő gombatoxinok
okozta kártételének enyhítésében valamint megelőzésében.
Tulajdonságok:
• adszorbeálja a takarmányban lévő toxinokat
• fokozza a szervezet detoxikáló és regeneráló kapacitását
• javítja az állatok ellenálló-képességét
Összetétel
Nagy adszorpciós kapacitással rendelkező szerves és szervetlen eredetű toxinkötő
anyagok, és vitaminok.
Beltartalmi értékek
Toxinkötők
A vitamin
E vitamin
C vitamin

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg

+++
250 000
2 000
2 000

Adagolása

5–10 kg/tonna táp

Kiszerelés

20 kg

NATUR-COLOR
bőrszínező

Intenzív hatású bőrszínező, melynek segítségével a fogyasztók számára kedvező szín
érhető el. A termék döntően természetes komponenseket tartalmaz. Felhasználása
gazdaságos.
Beltartalmi értékek
Lutein+zeaxantin

mg/kg

2 000

Adagolása (baromfitakarmányokban)

1.0 %

Kiszerelés

30 kg

8

PROTOCELL-64

fehérjepótló koncentrátum
Termékjellemzők
Többféle könnyen emészthető fehérjeforrás keveréke, amely a halliszthez hasonló
fehérje valamint energiatartalommal rendelkezik.
Beltartalmi értékek
Nyersfehérje

%

64.00

Nyerszsír

%

2.35

Nyersrost

%

1.00

Lizin

%

5.05

Metionin

%

1.87

Treonin

%

2.65

Triptofán

%

5.07

Foszfor

%

0.55

Nátrium

%

0.18

Kiszerelés

30 kg

A termékspecifikáción feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek, a folyamatos
termékfejlesztések miatt változhatnak. A garantált beltartalmi értékeket a
zsákcímke vagy a kiszállítási mintát kísérő dokumentum tartalmazza.
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park
Telefon: +36 34 557 050 Fax: +36 34 557 060
info@babolnatakarmany.hu • www.babolnatakarmany.hu

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Takarmány
Kft.
H-2942Bonafarm-Bábolna
Nagyigmánd, Burgert Róbert
Agrár-Ipari Park
03/25. hrsz.
H-2942Telefon:
Nagyigmánd,
Burgert
Róbert
Agrár-Ipari
+36 34 557 050 Fax: +36 34 557 060 Park
Telefon: +36 34 557 050
Fax: +36 34 557 060
info@babolnatakarmany.hu
• www.babolnatakarmany.hu
info@babolnatakarmany.hu
•
www.babolnatakarmany.hu
vevoszolgalat@babolnatakarmany.hu

