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A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., mely több évtizedes 
működési múltra tekint vissza és a „Bábolna Takarmány”-ok 
által a legrégebbi magyar takarmányipari szereplő az elmúlt 
10 évben sok-sok változáson ment keresztül. A változás-
ban voltak könnyebb és nehezebb időszakok, mint ahogy 
ebben a rohanó és impulzívan változó világban ez már-már 
normális. A Bonafarm Csoport tagjaként egy stabil és a 
jövőbe tekintő vállalat épül(t), a nehéz piaci viszonyok között 
is fejlődik és továbbra is a takarmányipar legnagyobb ma- 
gyarországi szereplője.

A nagy és biztos alapokon nyugvó cégek életében is van-
nak mérföldkövek, még ha ezek a mérföldkövek – mint 
ahogy a kövek általában – nem könnyűek, de kiemelkedő 
jelentőségűek. 
Vállalatunk egy ilyen mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy a 
Bonafarm Csoport mind az öt takarmány-előállító telephe-
lye (Nagyigmánd, Zalacséb, Újszász, Mohács, Dal-

mand) jogilag egyenrangú tagként a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. részének tekinthető 2016. január 1-jétől. 
(A mohácsi és a dalmandi üzemek korábban a Bóly Zrt. és a 
Dalmand Zrt. jogi egységeiként működtek.) 

Mondhatják a bennfentesek, hogy „hát mi változott ed-
dig is oda tartozott” és ebben sok igazság van. De ez az 
eddigi „odatartozás”, irányítási közvetlenség az új jogi 
egységben más felelősséget, más feladatokat és rengeteg 
kihívást, változást eredeztet. Ezek a változások olyan fo- 
lyamatokat, területeket is érintenek, melyekből Ön, kedves 
Partnerünk is találkozni fog néhánnyal. A rendelésfelvétel 
központosítása, a szállítási kiszolgálás átalakítása, vagy  
olyan egyszerű példa, mint a már egységes számlakép 
mind-mind olyan területek, melyek az azonos rendszer és 
folyamat alapján működő üzemek tevékenységének jól 
látható jelei és Ön számára is érezhető változásokat jelen-
tenek. Mint minden változás természetesen ezekben is van-
nak zökkenők, melyhez személy szerint is kérem a türelmét, 
de bizton állítom, hogy célunk a jobb, gördülékenyebb 
kiszolgálás. Ezt személy szerint is küldetésemnek tartom és 
minden Kollégámmal elkötelezetten ezért dolgozunk.

Tisztelt Olvasó, kedves Partnerünk! 
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Egy olyan nagy és méltán híres magyar cégcsoport, 

mint a Bonafarm Csoport, melynek tagjaival, akár a 

Pick vagy a Mizo márkanevekkel illetett kitűnő ter-

mékekkel (és az ezek mögött tevékenykedő cégek-

kel) nap, mint nap találkozik a kedves Olvasó mégis 

kevés információt tudhat a háttérben tevékenykedő 

kisebb-nagyobb cégekről. A Bonafarm Csoport 

szerves tagjaként működő Bonafarm-Bábolna Ta-

karmány Kft. ügyvezetőjeként még ritkább az alka-

lom, hogy közvetlenül szóljak Önhöz.  Az ilyen alkal-

mak egyike ez a rövid „jelentkezés”, melyet most a 

kezében tart. A ritka megszólalás persze lehet hiba 

is (remélem nem az, hiszen Kollégáimmal, a vásárolt 

takarmányokkal sűrűn találkozhat), de mindenkép-

pen jelzi, hogy ez a mostani egy régi, patinás vállalat 

életében különleges esemény okán történik.

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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Az átalakulásnak olyan előnyei is lesznek, – az egységes fo- 
lyamatrendszer kialakítása, a közös termékfejlesztés és re-
ceptgazdálkodás révén – ugyanazokat a termékeket tudjuk 
kínálni valamennyi takarmány előállító üzemünkből. 

A Bábolna Takarmány csapata olyan változásokat is elindí-
tott, melynek eredményeként a Bábolna Feed márkanév is 
bevezetésre kerül(t) a piacra, a csomagolóanyagok megú-
julnak, új termékekkel (Platinum termékcsalád, Soyzin stb.) 
bővítjük a kínálatot, folyamatosan kísérletezünk, fejlesz-
tünk. Ezekkel a változásokkal is szembesülhet minden Part-
nerünk amikor új készítményeinkből vásárol, vagy zsákos 
termékeinkkel találkozik. 

Nem szabad elfelejtkeznünk és felelős vezetőként nem 
szabad szó nélkül hagynom azt a tényt sem, hogy az 
üzemekben, a gyártás során is folyamatos a fejlesztés, 
a fejlődés (új keverővonal, új zsákoló vonal, energetikai  
beruházások stb.). Az elkövetkező években évente milli- 
árdos nagyságrendben történnek beruházások és új üzem 
létesítésében is érdekelt a cégcsoport (szintén a Bona-
farm-Bábolna Takarmány Kft. tagjaként, új üzemeként). Ha 
mindent egybe veszünk, akkor bizton állíthatom, hogy az öt 
telephely és a különböző kiszolgáló területek (értékesítés, 
kutatás-fejlesztés, minőségbiztosítás, stb.) együttese  
rendelkezik azzal a potenciállal, mely földrajzi elhelyez- 
kedése és a gyártó, kiszolgáló folyamatokkal együtt országos 
szinten megfelelő partneri lehetőséget biztosít Önnek. 

Kérem észrevételeivel, ötleteivel, javaslataival tiszteljen 
meg bennünket azért, hogy az átalakulás, a későbbi munka- 
végzés eredményesebb legyen az Ön megelégedésére! 

Záró gondolatként egy a Bonafarm Csoport berkein belül 
jól csengő szlogennel köszönöm meg megtisztelő fi-
gyelmét, mely úgy szól „Együtt jobban”. Bízom és tudom, 
hogy együtt ez az 5 telephely (Nagyigmánd, Zalacséb, 
Újszász, Mohács, Dalmand) sikeresebb lesz és Partnereink 
céljainak az eléréséhez is növekvő mértékben hozzájárul!

 Lengl Tamás
 ügyvezető

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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OMEGA KISOKOS

Az omega-3 zsírsavakat a többszörösen telítetlen zsírsavak 
közé soroljuk. A többszörösen telítetlen zsírsavakat aszerint 
csoportosítjuk, hogy a terminális metilcsoporttól számítva 
melyik szénatomnál található az első kettős kötés. Az ome- 
ga-3 zsírsavak mellett még megkülönböztetünk omega-9 
és omega-6 csoportokat is. Az omega-9 csoportba sorol-
juk például az olajsavat, melyet a repceolaj tartalmaz nagy 
mennyiségben. Az omega-6 csoportba sorolható a linolsav 
és a belőle képződő arachidonsav. Linolsavban gazdag pél-
dául a napraforgóolaj. Az omega-3 csoport zsírsavai közül 
kiemelt jelentősége van az α-linolénsavnak. Az α-linolénsav 
minden növényi olajban megtalálható, de általában csak kis 
mennyiségben. Rendkívül sok α-linolénsavat tartalmaz a 
lenolaj (58%). Az α-linolénsavból az állati szervezet további 
omega-3 zsírsavakat, eikozapentaénsavat (EPA) és dokoza-

hexaénsavat (DHA) szintetizál meglehetősen rossz hatásfok 
mellett. A különböző olajforrások közül a halolaj tartalmaz 
EPA-t és DHA-t nagy mennyiségben (a teljes zsírmennyiség 
20-30%-a).

Az omega-6 és omega-3 zsírsavak optimális arányát humán- 
táplálkozás szempontjából a szakemberek 5-7:1-hez arány-
ban állapították meg. A linolsavban gazdag napraforgó-
olajra alapozott magyar konyha miatt a hazai lakosság az 
optimálisnak tekintett arányt 15-30:1-hez értékkel még csak 
meg sem közelíti.

OMEGA-3 ZSÍRSAVAK JELENTŐSÉGE 

A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSBAN

Az omega-3 zsírsav-kiegészítés szinte kivétel nélkül minden 
korcsoportnak javasolható, de kiemelt szerepe van szapo-
rodásbiológiai mutatókra gyakorolt kedvező hatása miatt 
a vemhes illetve szoptató kocatakarmányokban. Omega-3 
zsírsav-kiegészítés hatására a laktáció alatt nő a tej EPA és 
DHA tartalma, mely a malacok növekedésére kedvező ha-
tású, ezáltal növelhető a választott malacok száma és súlya, 
csökkenthető a fiaztatói elhullás. Az omega-3 zsírsavak elő-
segítik továbbá az emésztőrendszer megfelelő működését, 
kiemelt jelentőséggel bírnak a sejtmembránok foszfolipidje-
inek felépítésében, azok működésében. Szakirodalmi adatok 
az omega-3 csoportba tartozó zsírsavak immunrendszerre 
gyakorolt pozitív hatásáról is beszámolnak. A belőlük képző-
dő eikozanoidok révén gyulladáscsökkentő tulajdonságúak. 
Az újabb kutatási eredmények pedig már megkérdőjelezik 
az omega-3 zsírsavakkal kiegészített szoptató kocatakarmá-
nyok etetését követően a prestarter takarmányokban alkal-
mazott antibiotikumhasználat szükségességét magas állat- 
egészségügyi státuszú telepek esetében.

Érdekesség továbbá, hogy a takarmányokban fehérjeforrás-
ként felhasznált halliszt etetésekor tapasztalt pozitív hatá-
sok is annak halolaj- (kb. 10%), azon belül is omega-3 zsír-
savtartalmára vezethetők vissza. 

ALFÁTÓL AZ OMEGÁIG
OMEGA-3 ZSÍRSAVAK A SERTÉSTAKARMÁNYOZÁSBAN

Az omega-3 zsírsavak humántáplálkozás- és egész-

ségügy szempontjából már évtizedek óta központi 

figyelmet élveznek. Kedvező élettani hatásukra ala-

pozva számtalan termék épült be a fogyasztók hét-

köznapjaiba.

Az omega-3 zsírsavakban gazdag alapanyagok  

(pl. halolaj, lenolaj) gazdasági haszonállataink ta-

karmányában való felhasználása napjainkra egyre 

nagyobb teret hódít. Alkalmazásukat elsősorban 

az állatok termelési mutatóira, állategészségügyi 

státuszára és szaporodásbiológiai mutatóira gya-

korolt pozitív hatásuk indokolja. Ezzel párhuzamo-

san jelentőségük tovább nő az olyan speciális ösz-

szetételű, úgynevezett funkcionális élelmiszerek 

előállítása miatt is, melyek tartós fogyasztásával 

megelőzhetjük bizonyos betegségek kialakulását.
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BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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TERMÉKEK AZ OPTIMÁLIS 

OMEGA-3 ZSÍRSAV KIEGÉSZÍTÉSÉRT

OMEGA-50

Az OMEGA-50 magas hal- és lenolaj (50%) valamint E-vi-
tamin tartalmú kiegészítő takarmány. Nagy mennyiségű 
α-linolénsav, EPA és DHA tartalmának élettani és gazdasági 
előnyei mellett E-vitamin tartalma védekező folyamatokat 
indukál a szervezetben lezajló oxidatív folyamatok kivédé-
sére. Az OMEGA-50 sertéstakarmányokban 0,5-1,0%-ban 
bekeverve javítja a termelési és reprodukciós mutatókat,  
továbbá javítja a malacok életképességét.

PROTOCELL-OMEGA

A PROTOCELL-OMEGA porlasztva szárított baktérium-
sejt-fehérje, mely a kíméletes gyártástechnológiának  
köszönhetően megőrzi a fehérje magas biológiai értékét, 
kedvező aminosav-összetételét. A porlasztva szárítás miatt 

az aminosavak 90% feletti emészthetőséggel rendelkeznek. 
PROTOCELL-OMEGA halolaj-kiegészítést (nagy mennyiségű 
EPA-t és DHA-t) tartalmaz. 

A termék prestarter, starter és malacnevelő takarmányokban 
1,0-5,0%-ban alkalmazva kiváló étrendi és ízhatású alapanyag, 
mellyel a kedvező aminosavösszetétel mellett egyben az  
optimális omega-3 zsírsav-kiegészítésről is gondoskodhatunk. 

LINOLEX

LinolEx termékünk előállítása során a lenmagot hidrotermi-
kusan feltárjuk, extrudáljuk. A folyamat eredményeként egy 
jól emészthető, α-linolénsav-ban gazdag (40% az összes 
zsírsav százalékéban), kiváló minőségű alapanyagot kapunk, 
melynek alkalmazását főként szoptató kocatakarmányok-
ban javasoljuk a takarmánykeverékbe 3%-ban bekeverve. 
Alkalmazásával nő a tejmennyiség, csökken a fiaztatói elhul-
lás, nő a választott malacok száma, illetve választási súlya. 

OMEGA-50 PROTOCELL-OMEGA LINOLEX

ME MJ/kg 24,85 19,30 14,37

Nyersfehérje % 3,50 70,00 23,90

Nyerszsír % 50,00 10,00 28,00

Nyersrost % 1,00 0,65 8,70

Felhasználási 

javaslat
%

Szoptató koca:

0,5-1,0%

Prestarter: 5,0% 

Starter: 2,5%
Szoptató koca: 3,0%

Vida Orsolya 
termékfejlesztő mérnök

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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LIMITÁLÓ AZ OMEGA-6/OMEGA-3 ZSÍRSAVAK ARÁNYA 

A SERTÉSTAKARMÁNYOKBAN

(Pig Progress, 02.01.)

A hagyományos felfogás szerint a különböző zsírok és olajok 
elsősorban a receptúra energiakoncentrációját szabályozó 
komponensekként jönnek szóba a sertések takarmányo-
zásában. A legújabb kutatások azonban megerősítették, 
hogy az egyes esszenciális zsírsavak, pl. az omega-6 és az 
omega-3 egymáshoz viszonyított aránya (ω-6:ω-3) egyálta-
lán nem közömbös a kocák és a malacok teljesítményének 
alakulásában. Erre utal többek között az is, hogy az USA-ban 
a szaporodásbiológia szempontjából a napi adagban opti-
málisnak tartott 3,3% linolsav- és 0,45%-os linolénsav-tarta-
lomnál jóval alacsonyabb szintekkel is kiváló eredményeket  
érnek el a világ más részein (pl. Európában és Ausztráliában). 
Ebből az következik, hogy az abszolút zsírsavszintek nem 
egyedüli meghatározói a teljesítménynek, hanem az alkal-
mazott zsírsavforrások különbözőségét és ezek arányát is 
vizsgálni kell. Egy nemrégiben lefolytatott ausztrál etetési kí-
sérlet eredményei megerősítik ezt a feltételezést. A kísérlet-
ben 3 különböző zsírsav-forrást (faggyú, halolaj és sáfrány- 
olaj) alkalmazva 5 és 30 közötti ω-6:ω-3 arányokat alakítot-
tak ki vemhes kocák és választási malacok napi adagjában, 
ami alapvető különbségeket idézett elő az egyes csoportok 
teljesítményében. A választási malacoknál a magas ω-6:ω-3 
arány észlelhetően rontotta a takarmányfelvételt és így a 
napi gyarapodást. A kocáknál ugyanez az arány csökken-

tette az élveszülettett malacok számát, nőtt a holtellések 

és a mumifikált magzatok száma. A kutatók gyanúja szerint 
ezeket a negatív hatásokat valamilyen immunrendszeri za-
var fellépése váltotta ki. Az eredmények alapján feltételezik, 
hogy a két zsírsav között „yin-yang típusú” egyensúlynak 
kell fennállnia, ami ha megbillen, súlyos következmények-
kel járhat. Hasonló irányba mutatott a magas ω-3 tartalmú 
halolaj alkalmazásának jótékony hatása, amely gyakorlatilag 
a ω-6:ω-3 arány csökkentésén keresztül okozott a kocáknál 
jobb reproduktív teljesítményt, a malacoknál pedig erősebb 
immunstátuszt. Jelenlegi tudásunk szerint az optimális  
ω 6:ω-3 arány valahol 10 alatt, vélhetően az 5-höz közelebb 

lehet, míg az ettől való jelentős eltérés komoly problémá-
kat okozhat az immunrendszer működésében. A jelenség 
pontos mechanizmusának megértéséhez ugyanakkor még 
további kutatásokra van szükség.

ÉRDEMES ODAFIGYELNI A MALACTÁPOK MINŐSÉGÉRE

(WattAgNet, 01.28.)

A malac indítótáp az egyik legdrágább terméknek számít a 
takarmánypiacon, hiszen minősége akár a hízó teljes élettel-
jesítményét is döntően meghatározhatja. A gazdáknak ezért 
elemi érdekük az alkalmazott malactápok minőségének fo-
lyamatos vizsgálata. A malactápok minőségére és hatékony-
ságára utaló jellemzők közül a szakemberek az alábbiakat 
tekintik kulcsfontosságúnak:

1. Az alapanyag előkészítése. Néhány kivételtől eltekintve 
(pl. kukorica alapanyag vagy hasmenéses malacok) a válasz-
tás utáni prestarter takarmány akkor jól emészthető a kis-
malacok számára, ha gabonatartalmát egyenletesen finom-
ra darálták és előfőzték (hőkezelték). A túlfőzött gabonáról 
sötétre égett szemcsék, a nem elég finom darálásról nagy-
méretű részecskék árulkodhatnak a tápban.

2. A táp laktózszintje. A választott malacok takarmányfel-
vételét köztudottan a laktózszint befolyásolja a legjobban, 
de ez az egyik legdrágább komponens is. Általában annál 
jobb, minél magasabb a laktózszint, de a túl magas sem 
jó, mert hasmenést okozhat. Nem létezik egyetlen opti- 
mális szint, hanem a különböző állományokhoz – különösen  
antibiotikum-mentes takarmányozás esetén – egyedileg kell 
beállítani azt.

3. A pelletkeménység. Pelletált malactápot csak teljesen 
egészséges malacoknak és csak a választást követő máso-

dik fázisban célszerű adni. A pellet mérete kevésbé fontos, 
annál inkább az állaga: a kemény pelletet a malacok nem 
tudják megrágni, ezért nem szívesen fogyasztják. A pellet 
ezért mindenképpen legyen puha: olyan, amit a két ujjunk 
között erősen összenyomva könnyedén el tudunk törni.

4. A felhasznált szója és a fehérjeszint. A malacok hasme-
nését okozó leggyakoribb tényező a malactáp túl magas fe-
hérjetartalma és a nem megfelelő fehérjeforrás. A legtöbb 
esetben a szójadarát teljesen el kell kerülni, és csak extru-
dált szóját vagy szójafehérje-kivonatot szabad alkalmazni, a  
teljes aminosav-profil részeként.

5. A felhasznált állati fehérjeforrások. Malacoknál első-
sorban halliszt jön szóba, max. 10% -os bekeverési arány-
ban. A jó minőségű hallisztet lassú eljárással hőkezelik, 
hogy ne veszítse el a létfontosságú tápanyagait. A gyenge  
minőségű halliszt a táp visszautasításához is vezethet. Az 
úgynevezett halliszt-helyettesítő alapanyagok legtöbbször 
halolajat vagy szójadarát takarnak, amelyek nem igazán he-
lyettesítik a jó minőségű hallisztet.
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6. Az immunglobulin-kiegészítés. Noha rendkívül drága 
összetevő, a prestarter takarmányokban mindig tanácsos 
valamilyen (plazma vagy tojás alapú) immunglobulin-kiegé-
szítést alkalmazni, mert a bélrendszer egészségének erősí-
tésén keresztül maximális növekedést és takarmányfelvételt 
lehet vele elérni. Minél több, annál jobb, de megdrágítja a 
tápot – mégis megéri többet fizetni érte, mert szinte csodá-
kat művel a malacokkal, főleg az átlagosnál gyengébb tele-
peken. 

7. Az alkalmazott egyéb takarmány-adalékok. Itt az álta-
lános szabály az, hogy jó minőségű és jól formulázott pre- 

starter esetén nem nagyon van szükség egyéb adalékokra. 
Egyedi szükségletre célzottan lehet létjogosultsága, de min-
dig figyelembe kell venni a használt alapanyagok jellemzőit 
is (például gyakori hiba, hogy kukorica alapú táphoz szemes-
gabonához való enzimkiegészítést adnak vagy fordítva).

Általánosan nehéz előre megmondani, milyen napi takar-
mányfelvételt lehet indokoltan elvárni egy jó indítótáptól a 
választás utáni első héten. Adott telepi viszonyoktól függő-
en 150-300 gramm/nap közötti érték lehet az irányadó.

EGYRE NÉPSZERŰBBEK A XILANÁZ ENZIMEK 

A HIZLALÁS BEFEJEZŐ FÁZISÁBAN

(The Pig Site, 02.04.)

A rostbontó xilanáz enzimek használatával kapcsolatban 
sokáig bizalmatlanság volt tapasztalható világszerte, ami a 
gyakran ellentmondó szakirodalmi adatoknak és bizonyos 
hőstabilitási problémáknak köszönhető. Az utóbbi időben 
ugyanakkor egyre több kutatási eredmény lát napvilágot 
ezen enzimek pontos működési mechanizmusáról, és nö-
vekvő érdeklődés tapasztalható az alkalmazásuk iránt a ku-
korica alapú befejező receptúrákban. Például Latin-Ameriká-
ban a legfrissebb adatok szerint már a termelők fele használ 
valamilyen xilanáz alapú terméket a befejező fázisban. A xi-
lanázok a mostani ismereteink szerint azáltal javítják a bevitt 

tápanyagok emészthetőségét, hogy a hosszú láncú arabi-
noxilánokat rövid láncú xilo-oligomerekre bontják. Ez utób-
biak prebiotikumként viselkedve jótékonyan hatnak a bél-
hormonokra, és kitolják a tápanyagok gyomorban eltöltött 
idejét, ami különösen az olcsóbb, rosszabb emészthetőségű 
takarmányokon tartott sertések esetében létfontosságú. Rá-
adásul a rövid láncú xilo-oligomerek előállítása fokozza az 
illózsírsavak (volatile fatty acids, VFA) termelését is, és ez-
zel pótlólagos energiaforráshoz juttatják a sertéseket. Minél 
idősebb egy hízó, annál nagyobb részt képes a termelődő 
VFA-ból energiaként hasznosítani, ami akár a lebontott rost 
energiatartalmának 30%-áig is elmehet. A VFA-k ezen kívül a 
hasznos bélbaktériumok növekedését is serkentik.

JÓL EMÉSZTHETŐ A MALACOK SZÁMÁRA 

A BÉKALENCSE-KONCENTRÁTUM

(All About Feed, 02.04.)

A békalencse fehérjekoncentrátumot (Lemna protein con-
centrate; LPC) a békalencsék családjába tartozó, olajtalaní-
tott és víztelenített vízinövényekből nyerik. Eddig viszonylag 
kevés adat állt rendelkezésre a 68% nyersfehérje-tartalmú 
takarmány malacok általi emészthetőségére vonatkozóan. 
Az Illinois Egyetem tanszéki kutatócsoportja nemrégiben 
összehasonlító kísérletekben vetette össze az LPC lényeges 
nutritív tulajdonságait a halliszt és a szójadara jellemzői-
vel. A metabolizálható energia terén a szójadara mutatta 
a legmagasabb értéket (4 184 kcal/kg szárazanyag), míg 
az LPC (3 804 kcal), a halliszt (3 904 kcal) és a kukoricadara  
(3 855 kcal) nagyjából hasonló energiatartalmúnak bizonyult.  
A bélsárból mért emészthetőség (standardised total tract 
digestibility; STTD) terén meglepetésre a békalencse-kon-
centrátum teljesített a legjobban (72,8%), ezt némileg le-
maradva követte a halliszt (65,6%) és a szójadara (62,8%). 
Az aminosavak ileális emészthetőségét (standardised ileal 
digestibility; SID) szintén vizsgálták a kutatók. A legfonto-
sabb esszenciális aminosavak emészthetősége a hallisztben 
valamivel jobb volt, mint az LPC-ben, de az összes aminosav 
általános emészthetősége terén nem volt lényeges eltérés a 
két takarmány-alapanyag között.

MINDEN A SERTÉSEKRŐL

H
ÍR

EK
 A

 N
A

G
Y

V
IL

Á
G

B
Ó

L



8   II A SZAKMA LAPJA

A FITÁZ-SZUPERDÓZIS ELŐNYEI ÉS BUKTATÓI

(The Pig Site, 01.28.)

Napjainkban sok tenyésztő alkalmaz a normál mennyiségnél 
magasabb fitázenzim-dózisokat a sertés- és baromfitakarmá-
nyokban annak érdekében, hogy a takarmányban jelen levő 
fitát (IP6) emésztésgátló (antinutritív) hatásait kiküszöbölje. 
A módszer a normál fitázdózisokhoz képest bizonyítottan 
javítja a termelési eredményeket. A hatásmechanizmus azon 
alapszik, hogy a fitátnak a fitázenzim közreműködésével tör-
ténő lebontása során alacsonyabb rendű fitátészterek (IP3, 
IP4 és IP5) keletkeznek, amelyek szintén antinutritív hatá- 
súak. Így a normál fitázdózis esetén előfordulhat, hogy az 
egyik antinutriens lebontásával csak továbbiakhoz jutunk, 
ezért van szükség a szuperdózisra. A többlet fitáz képes  
elbontani ezeket az anyagokat is, így maximalizálja az állatok 
takamányhasznosítását. Szakemberek ugyanakkor rámu- 
tatnak: a szuperdózist csak jó minőségű, hatékony fitázt tartal-
mazó termékekkel érdemes végezni, és a dózist nem csupán az  
enzim foszforkibocsátó képessége alapján kell meghatározni.

JÓ EGÉSZSÉGÜGYI STÁTUSZÚ TELEPEKEN 

NEM KELL ANTIBIOTIKUM A VÁLASZTÁSKOR

(Pig Progress, 01.28.)

Kanadában 2016 végéig betiltanak minden olyan antibio-
tikum alapú hozamfokozót, amely létfontosságú humán  
antibiotikumokat érint. Ennek kapcsán vizsgálták egy eteté-
si kísérletben, hogy például omega-3 zsírsavas kiegészítés  
átveheti-e az antibiotikumok szerepét a malacok immun-
rendszerének választás utáni megtámogatásában. A kísér-
letet egy kifejezetten magas egészségügyi státuszú teszt- 
telepen végezték, ahol a malacneveldén szándékosan ki-

hagytak egy takarítást, hogy teszteljék a vizsgált malacok 

immunrendszerét. Az omega-3 kiegészítést kétféle úton 
vitték be: a választás előtt a kocatejen keresztül (itt a kocák 
is kaptak ω-3 kiegészítést), ill. az 1 hétig adott indítótápban. 
A ω-3 kiegészítést kapott malacokon kívül kialakítottak egy 
antibiotikumos kiegészítést kapó és egy kontroll (semmilyen 
kiegészítést nem kapó) csoportot is. A kutatók meglepeté-
sére mindhárom csoport gyakorlatilag azonos ütemben fej-
lődött és azonos eredményeket produkált a választás előtt 
és után is, függetlenül a kapott kiegészítéstől. Az egyetlen 
faktor, ami befolyásolta a malacnevelés végére elért test-
súlyt, az a választási idő volt. A 3 hétre választott malacok 

átlag 1,5 kg-val nehezebben hagyták el a malacnevelőt, 

mint 4 hétre választott társaik. A szakemberek mindebből 
azt a következtetést vonták le, hogy a magas egészségügyi 
státuszú telepeken nevelt malacok esetében szükségtelen a 
választáskori antibiotikum-kiegészítés. 

ÚJ EURÓPAI ÁLLATJÓLÉTI AJÁNLÁSOK 

A SERTÉSEK SZÁLLÍTÁSÁBAN

(thepigsite.com, 02.04.)

Az EU számos élen járó tenyésztési, állategészségügyi, szál-
lítmányozási és állatjóléti szervezetének 2 éves együttműkö-
dése nyomán születtek meg azok az új állatjóléti ajánlások, 
amelyeket nemrégiben nyújtottak be az Európai Bizottság-

hoz. A dokumentum, amely nem kötelező érvényű, hanem 
kiegészíti a jelenlegi EU-szintű jogszabályokat, elsősorban 
az egyes sertések szállítási alkalmasságának megítéléséhez 
nyújt közérthető, könnyen követhető, ábrákkal és fotókkal 
illusztrált gyakorlati útmutatót. Az anyag konkrét példákon 
keresztül mutatja be azokat a lehetséges szituációkat és ál-
lapotokat, amelyek egy adott egyed szállításra alkalmatlan-
nak nyilvánításához kell hogy vezessenek.

A FELTALÁLÓK SZERINT OLCSÓBB ÉS 

EGÉSZSÉGESEBB LESZ A SZÖVETTENYÉSZTETT HÚS 

(Meat Poultry, február 1.)

A tudósok alapította Memphis Meats szeretne az első olyan 
cég lenni a világon, amely állati őssejtekből laboratórium-
ban előállított húst forgalmaz a piacon. A cég február 4-én 
mutatta be eddigi eredményeit a befektetőinek. A Memphis 
Meats szerint a hús laboratóriumi előállítása már eddig is 
sikeres projekt volt, állítottak elő izomszövetet már marha, 
sertés és csirke őssejtekből is. Véleményük szerint piackész, 
értékesíthető termékkel 5 éven belül tudnak előállni. Ezek 
a termékek többek között hot dogok, kolbászok, hambur-
gerek és húsgolyók lennének. A memphisi székhelyű cég 
ügyvezető igazgatója szerint az új eljárás kétségtelenül a 
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hústermelés jövőjét jelenti: felfedezésük olyan súlyú, mint a 
személygépkocsi feltalálása volt a lovaskocsik korában. Állás-
pontja szerint a hús laboratóriumi előállítása teljesen átfor-
málja majd a jelenlegi piaci viszonyokat, hatására elképzel-
hetetlenné válik majd, hogy állatokat a húsukért neveljenek 
fel. A Memphis Meats már 2013-ban bemutatta az új tech-
nológiát; akkor nyilvános kóstoltatást is tartottak az általuk 
létrehozott húsból. A cégvezető környezeti szempontból is 
áttörésnek tartja, hogy a szövettenyésztő „reaktorokban”  
1 kalória energiatartalmú húst 3 kalória energiatartalmú in-
put felhasználásával tudnak előállítani, míg a hagyományos 
állattenyésztésben ugyanez az energiamérleg 1:23. Az eljá-
rás további előnye, hogy az így előállított hús nem tartalmaz 
semmiféle antibiotikumot, patogéneket vagy más szennye-
ző anyagokat, amelyek a konvencionális húsokban bőven 
megtalálhatók.

MAGASABB AZ ENERGIATARTALMA 

AZ USA-BAN TERMELT SZÓJÁNAK?

(thepigsite.com/swinenews, 01.26.)

Az Illinois Egyetemen laboratóriumi körülmények között 
tesztelték azt a szakmában elterjedt véleményt, miszerint az 
Illinois államban termelt szója energiatartalma magasabb, 
mint amivel a receptúra-formulázási táblázatok (beleértve az 
USA Nemzeti Kutatótanácsa által legfrissebben publikáltakat 
is ) a szója esetében számolnak. A teszt során számos illinois-i 
és az USA más államaiból származó szójaminta analízise 
nyomán kiderült, hogy a minták emészthető-, metabolikus- 
és nettó energiatartalma konzekvensen, 200-400 kcal/kg 
mértékben valóban meghaladta az irodalmi értékeket.  
A kutatás vezetője elmondta: nem csak az illinois-i, hanem 
az összes amerikai mintára igaz volt ez, függetlenül a ter-
mő- és gyártóhelytől. A felfedezés konzekvenciája, hogy 
amerikai szója használata esetén korrekcióra lehet szükség 
a formulázásnál, ami egyben költségcsökkentésre is lehető- 
séget ad. Hozzátette: az eltérést okozhatja esetleg az is, hogy 
az új GM szójafajták más energiatartalommal rendelkezhet-
nek a hagyományos fajtákhoz képest, ez a feltevés azon-
ban még ellenőrzésre szorul. Mindazonáltal megjegyezte:  
korábbi adatok szerint pl. a brojlerek etetésére használt ame-
rikai szójadara magasabb metabolizálható energiaértékeket  
mutatott, mint az import argentin szójadara. 

HOLLAND MINTÁJÚ SERTÉSTELEP-VEZETŐ KÉPZÉST 

INDÍT A DEBRECENI EGYETEM

(Élelmiszer Online, február 1.)

Sertéstelep-vezetők 4 hetes kurzusával bővíti portfólióját a 
Debreceni Egyetem. Az egyetem két évvel ezelőtt indította 
el juhászképzési programját, ezt követi most az újonnan be-
vezetett, sertéstelepek vezetésével foglalkozó szakemberek 
képzését célzó kurzus. Az oktatást főleg holland szakem-
berek vezetik majd, és a résztvevőknek lehetőségük nyílik 
majd Hollandiában is tanulmányozni az ottani szakemberek 
munkáját és a holland telepek működését. A jelentkezők a 
kurzus teljesítéséről bizonyítványt kapnak, melyet az egye-
tem előképzésként ismer el a felsőfokú állattenyésztési szak-
képzésre való jelentkezésnél.

JELENTŐSEN NŐTT A MAGYAR SERTÉSÁLLOMÁNY

(MTI, december 7.)

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) kiemelt programok- 
ért felelős kormánybiztosa szerint 15-20%-kal nőtt a ser-
tésszám Magyarországon. A növekedés azért is bír nagy je-
lentőséggel, mert 2013-ban még 3 millió egyednél keveseb-
bet számlált a magyar sertésállomány. 

Pontos adatok várhatóan a jelenleg fejlesztés alatt lévő 
egyedi nyilvántartási rendszer üzembe helyezése után áll-
nak majd rendelkezésre. A tenyészkocák nyilvántartására 
alkalmas rendszer bevezetésétől az FM az ágazat további fe-
hérítését is reméli, tekintve, hogy becslések szerint 2013-ban 
a feketegazdaság aránya 40% körül volt.

MÁR LÁTSZIK AZ ÁRAKON A SERTÉSÁFA-CSÖKKENTÉS 

HATÁSA

(Élelmiszer Online, január 27.)

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) szerint a kiskeres-
kedelmi láncok sikeresen érvényesítették a sertés tőkehú-
sok csökkentett áfáját a fogyasztói árakban, ezzel együtt 
a sertéshúsok fogyasztása is nőtt. A kisebb kereskedelmi 
cégeknél, például hentesüzletekben, piacokon azonban 
még nem mindenhol csökkentek az árak. Az áfacsökkentés 
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a piac fehérítéséhez és átláthatóbbá tételéhez is nagyban 
hozzájárul. A 2016. január 1-jén életbe lépett intézkedés 
egészen pontosan a fogyasztói árak 17,3%-os csökkenését 
eredményezik akkor, ha a boltok a kedvezményt teljes egé-
szében továbbadják a fogyasztóknak. A Tesco adatai alap-
ján a bevezetést követő 3 hétben a friss, pultos sertéshúsból 
harmadával vásároltak többet, mint 2015 első 3 hetében.  
A jelenleg rendelkezésre álló adatokból azonban még nem 
lehet hosszú távú következtetéseket levonni.

FM: CSALÁDONKÉNT 10-12 EZER FT MEGTAKARÍTÁST 

AD AZ ÚJ SERTÉSÁFA

(Élelmiszer Online/MTI, február 2.)

A sertés tőkehús áfacsökkentése a Földművelésügyi Minisz-
térium (FM) számításai szerint évente összesen 25 milliárd 
forintot hagy a fogyasztók zsebében. Ez egy 4 tagú család-
ra átszámolva évi 10-12 000 forintot jelent. Ennek fényében 
a FM parlamenti államtitkárának tájékoztatása szerint a  
minisztérium vizsgálja más alapvető élelmiszerek áfájának 
csökkentését is, illetve, hogy erre milyen ágazatokban és  
milyen ágazati teljesítmény mellett nyílhat lehetőség.

ÚJ ÜZEMET ÉPÍTENE A GYULAHÚS KFT.

(Global Meat News, február 2.)

A 2015-ös pénzügyi eredmények és a növekvő export-
megrendelések fényében a gyulai székhelyű Gyulahús Kft. 
új vágó- és feldolgozóüzem létesítését tervezi, melynek  
kapacitásával együtt a vállalat évi 1 millió állat levágására lesz 
képes. Az üzem 500 új munkahelyet teremtene a már meg-
lévő 310 mellé. A projekt megvalósulása azonban függ a kor-
mány sertéságazat-fejlesztési támogatásainak mértékétől 
és attól is, hogy milyen mértékben tud a cég megjelenni új  
exportpiacokon. A vállalatot negatívan érintette ugyanis, hogy 
az orosz embargó miatt elestek a legnagyobb felvevőpiac- 
uktól: a korlátozások bevezetése előtt a teljes exportvolu-
men 20%-át értékesítették Oroszországban. A Gyulahús Kft. 
előzetes adatai szerint 2015-ben 5 milliárd forintos árbevétel 
mellett nettó 500 millió forintos nyereséget érték el.

CSÖKKENTI A BAROMFIFOGYASZTÁST 

A KEDVEZMÉNYES SERTÉSÁFA

(Világgazdaság Online, február 1.)

A Baromfi Terméktanács (BTT) elnöke szerint negatívan hat 
a baromfitenyésztőkre a sertés tőkehús 5%-ra csökkentett 
áfája, a sertéshúsok látványos árcsökkenése miatt keve-
sebb baromfihúst vásárolnak a fogyasztók. Emiatt most 
a baromfiágazat is lobbizik a kedvezményes áfáért a Föld-
művelésügyi Minisztériumnál. Az állattenyésztés más ága-

zatai is szeretnék megkapni az 5%-ra mérsékelt áfa adta 
lehetőségeket: a halászati szövetségek és a tejtermelők  
szövetsége is azért küzd, hogy a sertéságazat után ők is 
megszerezzék a kiváltságjogot.

VHT: VALÓBAN CSÖKKEN A SERTÉSHÚSOK 

FOGYASZTÓI ÁRA

(Élelmiszer Online/MTI, január 21./február 3.)

A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács 
(VHT) elnöke szerint is látszik a fogyasztói árakon a sertés-
húsok áfájának csökkentése, bár nem mindenhol egyenlő 
mértékben. A kiskereskedelmi láncok szinte mindenhol  
továbbadják az áfacsökkentésből származó előnyöket a  
vásárlóknak, vagy akár még további kedvezményeket is 
biztosítanak. Az Aldi például bruttó 22%-kal csökkentette a  
náluk kapható összes sertéshús fogyasztói árát. A VHT elnöke 
csak részben ért egyet abban a Baromfi Terméktanács (BTT)  
elnökével, hogy az áfa mérséklése kedvezőtlen hatással van 
a baromfitenyésztőkre, mivel a baromfi- és sertéshús nem 
tökéletesen helyettesítő termékek.

FM: 2020-IG BIZTOSAN MARAD AZ ÁLLATTENYÉSZTÉS 

TÁMOGATOTTSÁGI SZINTJE 

(MTI, február 3.)

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) bejelentette, 
hogy idén összesen 9,1 milliárd forint áll rendelkezésre a  
sertés-, baromfi-, és tojáságazat támogatására. Az FM szerint  
2020-ig ez a keretösszeg nagyságrendekben biztosan fenn-
tartható, de akár a támogatási összegek növekedésére is  
lehet számítani. 
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CSAK A TŐKEHÚSOKRA VONATKOZIK AZ ÚJ 5 %-OS ÁFA

(MTI, január 20.)

A NAV honlapján található szabályozás szerint nem lehet  
alkalmazni a feldolgozott sertések minden részére az újon-
nan bevezetett 5%-os áfakulcsot. Nem tartoznak a ked-
vezmény hatályába a fűszerezett és főzött húsok, így a 
kolbászok, a hurkák, továbbá a belsőségek, a vágási mellék-
termékek, a fej és annak részei (fül, orr, nyelv), a nyak, farok 
és szív sem. Ezekre mind továbbra is a 27%-os adómérték 
vonatkozik.

IDÉN KEVESEBB SZÓJÁT TERMESZTHETNEK 

A MAGYAR GAZDÁK

(Élelmiszer Online, február 3.)

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Termék-
tanács elnöke kifejtette, hogy a gazdák 60 000 forint hek-
táronkénti támogatást kapnak 2020-ig a fehérjenövények 
termesztésére, így a GMO-mentes szójára is. A támogatás 
eredményeként az utóbbi években a szója hazai termő-
területe és a fehérjenövényt termesztő gazdák száma is 
jelentősen megemelkedett. Tavaly például a 2014-esnél  
50%-kal nagyobb területen, összesen 77 000 hektáron vetet-
tek szóját. Ugyanakkor idén – elsősorban a tavalyi kedvezőt-
len időjárás miatt – a szójatermesztési kedv visszaesésével  
számolnak.

IDÉN IS STABIL MARADHAT A HELYZET 

AZ EURÓPAI VÁGÓSERTÉSPIACON

(The Pig Site, február 4.)

Az uniós vágósertéspiac stabilnak mutatkozik, és várha- 
tóan a jelenlegi szintet tudja tartani az év hátralevő részé-
ben is. A nemzetközi árakat főleg a német belső piac árai 
alakítják, ahol a vágósertések iránti kereslet jelenleg ma-
gas. Tavaly Németország minden idők legnagyobb húster-
melését produkálta, és ezen belül a sertéshús-kibocsátás 
is rekordközeli mennyiséget ért el. Ugyanakkor a verseny- 
társak alacsonyabb árainak fenyegetése miatt a német gaz-
dák nem mernek magasabb árakat kérni a vágósertésért. 
Emellett az elmúlt hetekben a gazdaszövetségek cselekvő-
képtelensége is közrejátszott a nyomott árak fennmaradá-

sában. Ennek ellenére a német piac jól kiegyensúlyozott-
nak mondható. A helyzet Franciaországban is hasonló; a 
vágósertések értékesítése folyamatos és zavartalan, a ter-
melők az ár alacsony nyereségtartalma miatt háborognak. 
Spanyolországban a termelt húsmennyiség és a vágóhídra 
hajtott állatok száma egyaránt magas. Az osztrák gazdák-
nak sikerült értékesíteniük a felhalmozódott készleteiket, 
így náluk is visszaállt a piaci egyensúly a normális szintre.

3 HÉT UTÁN VISSZAVONTA AZ EU 

A SERTÉSHÚS MAGÁNTÁROLÁSI TÁMOGATÁSÁT

(The Pig Site, 02.01.)

3 héttel a január 4-i indulása után a tagállamok máris meg-
szavazták a sertéshús magántárolás támogatási program-
jának visszavonását. A döntés oka, hogy a tervezett keret 
máris betelt, és további mennyiségek befogadása piaci za-
varokat okozhatna a jövőben, amikor a betárolt tételeket 
felszabadítják. A legfrissebb információk szerint eddig ösz-
szesen 89 841 tonna sertéshús betárolására vették igénybe a 
támogatást, zömében 5 hónapos időszakra, 27,6 millió eurós 
becsült költséggel. 

TAVALY VOLT MINDEN IDŐK LEGMAGASABB 

HÚSTERMELÉSE NÉMETORSZÁGBAN

(LME, 02.05.)

A német statisztikai hivatal (Destatis) jelentése szerint 
tavaly Németországban az ipari vágóhidak húskibocsá-
tása az előző évit 25 300 tonnával (+0,8%) meghaladva,  
8,22 millió tonnával minden idők legmagasabb értékét érte 
el. A korábbi, 2011-es rekord 8,20 millió tonna volt. A ser-
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tésvágások száma 478 000 darabos növekedéssel elérte az  
59,3 milliót. Ennek csaknem 93%-a, 55 millió sertés volt bel-
földi tenyésztésű, itt több mint félmilliós növekedést mér-
tek (+ 1,1%). Eközben az importált sertések vágása több mint 
100 ezer darabbal visszaesett (-2,4%). A sertéshústermelés 
ugyanolyan arányban nőtt, mint a teljes húskibocsátás  
(+ 0,8%), de 5,56 millió tonnás mennyiségével éppen alatta 
maradt a 2011-es rekordnak (5,6 millió tonna). 

TOVÁBBRA IS MEGÉRI SERTÉSHÚST EXPORTÁLNI 

KÍNÁBA

(AHDB Pork, február 4.)

2015. év folyamán Kínában jelentősen csökkent a sertésál-
lomány, így a kínálat szűkülésével együtt növekedtek a ser-
tésárak az országban. A kínálatot túlszárnyaló kereslet jó 
lehetőséget teremtett a Kínába irányuló sertésexport fel-
futására. 2015. év áprilisától kezdődően stabil növekedés 
volt megfigyelhető a kínai sertésárakban, amit azonban a 
gazdaság fejlődési ütemének lassulása negatívan érintett.  
Ennek ellenére az a tény, hogy a népesség még mindig 
folyamatosan növekszik, továbbra is a növeli keresletet.  
A kínai fogyasztók erőteljes urbanizációja miatt is nő az 
importált sertéshúsigény, ugyanis az urbanizálódott lakos-
ság egyre nagyobb figyelmet szentel az élelmiszerek mi-
nőségének, és fenntartásokkal kezeli a belföldön termelt 
sertéshúst.

ÁZSIA LEHET AZ UNIÓS SERTÉSEXPORT JÖVŐJE

(MTI, február 3.)

Az ázsiai országok – főleg Japán, Kína, Hong-Kong és Dél-Ko-
rea – felé mozdult el az európai mezőgazdasági élelmiszer- 
export az orosz embargó hatására. 2013-ban a teljes uniós 
sertésexport harmada került Oroszországba. Ez 800 000 ton-
na exportált sertéshúst jelentett 2 milliárd euró értékben. 
2013-ban Magyarország agrárexportjának 3%-a irányult 
Oroszországba, ami akkor 267 millió eurós tétel volt. Ennek 
harmadára érvényes az embargó, tehát kb. 90 millió euró ér-
tékű exportra. A Bonafarm Csoport sertés ágazatigazgató-
ja szerint az orosz piac kiesése miatt a sertésexportot most 
Ázsiába kell koncentrálni, mivel Európában nem lehet jelen-
tős fogyasztásnövekedésre számítani. Álláspontja szerint az 
ázsiai piacokra való bejutásban is egyre növekvő versenyre 
kell számítani. A brazil és amerikai gazdák jóval olcsóbban 
tudnak termelni, így az európai sertéshúsnak az ázsiai pia-
con ők a legnagyobb versenytársai.

34%-KAL TÖBB SERTÉSHÚST IMPORTÁLT TAVALY KÍNA

(AHDB Pork, február 4.)

A 2014-es 508 000 tonnáról tavaly 682 000 tonnára nőtt a 
Kína által importált sertéshús mennyisége (1-11. havi érték), 
ami 34%-os volumennövekedést jelentett. Ez leginkább az 
EU-ból beszállított import fellendülésének volt köszönhető. 
Az összes, Kína által 2015-ben vásárolt sertéshús 74%-a szár-
mazott az EU-ból. Az EU-s hús leginkább az euró alacsony ár-
folyama és az orosz embargó piackorlátozó hatása miatt volt 
csábító a kínai felvásárlóknak. Idén is ehhez hasonló piaci 
helyzet várható, a kínai fél ugyanis nagyban rá van utalva 
az importált sertéshúsra, mivel a belföldi sertésállományuk 
egyre csökkenő tendenciát mutat, ami előreláthatólag  
2016-ban sem fog változni.
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2016-os évre fejlesztést terveznek az alábbiak szerint. Egy 
1400 férőhelyes lagunás hizlaldát - amivel a hizó kibocsá-
tásukat 20-25%-ban növelnék meg - illetve egy trágyatáro-
lót szeretnének építeni. A koca férőhelyet már nem tudják 
növelni, ezért a genetika váltás mellett tették le a voksot. 
2015 elején vásároltak 50 db Danbred kocasüldőt és egy 
kansüldőt. Ezekből a kocasüldőkből már fialtak és hozzák a 
genetikára jellemző magas malacszámot, amivel tudják biz-
tosítani a kellő alapanyagot az új hizlaldához. 
2014 áprilisában kezdtünk a közös munkát, ami napjainkra köl-
csönösen jónak mondható. Elsőnek a Piggy prestartert, majd a 
Bona prestartert etették. A 2014-es év második felében megje-
lenő Platinum Prestarter kipróbálásában és etetésében a gaz-
daságot „él lovasnak” mondhatjuk a Partnereink között. 

Hogy is történik a takarmányozás?

A magas fialási (17 feletti) és a magas felnevelt malac-
számhoz igazították a takarmányozást. Fialás és dajkásítás  
(15 malacra történik) után Piggy Milk Koca tejpótlót itatnak 
csészés itatóból. A 10. nap után szilárdan etetik a tejpótlót, 
majd 20 napos kortól kezdenek takarmányozni a Platinum 
prestarterrel 40-42 napos korig. Ez idő alatt 5-6 kg Plati-
num Prestartert esznek a malacok. Ezután áttérnek 25 kg 
súlyig a saját keverésű starter takarmányt, amit a KSP-235-E 
Top malac starter komplett premixből készítenek, majd 

átváltanak a KSP-239-E malacnevelő komplett premixből 
kevert malac nevelőtápra melyet 35 kg súlyig etetnek.  
A koca takarmányok előállításánál is figyelembe veszik a 
magas magzat számot, ezért Hoffmann Flórián sertés szak-
tanácsadó munkatársam segítségével a lehető legjobb 
felkeveréssel készítik el a kocatápokat a KSP-645 vemhes 
koca komplett premixből és a KSP-646 NY/E szoptató koca 
komplett premixből.   

Milyen eredményt lehet elérni ilyen takarmányozással?

2015. májusában végeztek egy kísérletet a malac takarmá-
nyokkal. Ezeket az eredményeket foglaltuk össze a követ-
kező táblázatban. Mihály és az én véleményem szerint is a 
számok magukért beszélnek. 

PLATINUM PRESTARTER+STARTER 

Buzder L. Mihály csongrádi sertéstartó. 1971-ben 

végzett állattenyésztési technikusként. Munkássá-

gát a csongrádi Állami Gazdaság 1000 kocás sertés-

telepén kezdte műszakvezető és tenyésztésvezető-

ként. Majd a privatizáció (1993) után a sertéstelep a 

Héjja Testvérek Kft. tulajdonába került és ekkor már 

telepvezetőként dolgozott 2001-ig. 2001 óta gazdál-

kodnak saját területen és Felgyőn saját sertéstele-

pet üzemeltetnek fiával, Buzder Tamással. Kezdet-

ben 150 kocás teleppel és minimális szántófölddel 

rendelkeztek, ekkor még a szemes takarmány nagy  

részét vásárolták. Folyamatosan fejlesztettek  

SAPARD és ÁTK pályázatokon keresztül. Napjainkra 

mintegy 630 ha szántóföldön termelik a 300 kocás 

sertéstelep kukorica, árpa és búza szükségletét, 

ezen felül még napraforgót is termesztenek. 

A PLATINUM PRESTARTER „ÉL LOVASAI”

Megnevezés Mértékegység Hízlalda

Betelepített db 63

Betelepített súly (összes) kg 514,08

Betelepített súly (átlag) kg/db 8,16

Elhullás összesen db 0

 kg 0

Összes elhullás, a betelepítés %-ában % 0,00

Takarmányozási nap összesen nap 2079

Tápfelhasználás (Platinum prestarter) kg 360

Tápfelhasználás (starter) kg 1380

Tápfelhasználás kg  

Tápfelhasználás összesen  1740

"Értékesítés" össz. kg 1608

"Értékesítési" átlag kg/db 25,52

Súlygyarapodás összesen kg 1094

   

Összes (elhullott+értékesített) kg 1608

Egy tak.napra eső abrak felhasználás kg/db 0,84

Egy tak. napra eső súlygyarapodás gr 526

Fajlagos abrakfelhasználás kg 1,59

Arra a kérdésemre „Ha Mihályt megkérdezné egy sertés-
telep tulajdonosa, telepvezetője, hogy miért a Platinum  
Prestartert használják?” megnyugtató választ kaptam.  
A PLATINUM PRESTARTER-rel nagyon elégedett vagyok, 
mert egy törés- és zökkenőmentes választást tesz lehetővé a  
malacoknál, nem lesz hasmenés a takarmányváltásnál.

A 2016-os évre kitűzött célok eléréséhez sok sikert és további 
jó egészséget kívánok Buzder L. Mihálynak és családjának.

Dudás György
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. területi képviselő

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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Kiadja: 

Sajtószemle: Nyomda: 

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők:

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők: 

Vezető szarvasmarha szaktanácsadó: Szaktanácsadók:

Sarlóspuszta Club Hotel
2375 Tatárszentgyörgy

A meghívót és a részletes programot a késôbbiekben juttatjuk el Önhöz!

Tisztelt Partnerünk!
A 2016. évben is megrendezzük Sertés 

Road-Show rendezvényünket, melynek idôpontja:

2016. április 13. (szerda) 
Jelentkezni lehet:

jelentkezes-sertes@btakarmany.bonafarm.hu

email címen.



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

• KIVÁLÓ EMÉSZTHETŐSÉG

• MAGAS 
TAKARMÁNYFELVÉTEL

• KEDVEZŐ 
SÚLYGYARAPODÁS

• KIVÁLÓ 
TAKARMÁNYÉRTÉKESÍTÉS

• EGÉSZSÉGES ÁLLOMÁNY

• NYERŐ A
VÁLASZTÁSBAN!

Mindenek előtt!

PRESTARTER

PL ATINUM

Magas 

táplálóanyag 

tartalmú 

malactakarmány

2015



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


