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Bábolna
Takarmányozási Program

Kiegészítő takarmányok
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Tisztelt Partnerünk!

Jelen kiadványunkban szeretnénk átfogó képet nyújtani a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. által gyártott sertéstakarmányokról. 
Termékeinket az állatok táplálóanyag-szükségleteinek pontos ismeretében, a te-
nyésztőszervezetek ajánlásainak figyelembevételével illetve saját tapasztalataink 
alapján állítottuk össze. Termékeink széles választékából minden bizonnyal Ön is 
meg fogja találni a lehetőségeinek, céljainak leginkább megfelelőt.
Az állatok takarmányozására termékismertetőnkben több megoldást kínálunk, 
ezek közül a genetika, állategészségügyi státusz, telepi technológia stb. figyelem-
bevételével kell kiválasztani a legoptimálisabbat. Ennek a folyamatábráját a mel-
lékelt ábrán szemléltetjük. 

A Bábolnai Sertéstakarmányozási Program elemei:

• Genetika
• Takarmányozási technológia
• Tartástechnológia
• Állategészségügy
• Alapanyag-helyzet felmérése, 
  takarmánymintavétel, laborvizsgálat

Telepi helyzetelemzés

Optimalizálás

Komplett takarmányozási javaslat

• Fajtához és technológiához adaptálható 
   terméksor kiválasztása 
• Receptura optimalizálás 
   (alapanyag-bázis, táplálóanyag-tartalom, költség)

• Technológiai szaktanácsadás
• Állategészségügyi szaktanácsadás
• Egyéb javaslatok
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Speciális rostkiegészítő

Indikáció
Tenyészkocának kifejlesztett speciális rostkiegészítő, melyet a várható ellés előtti 
3. héttől az ellés napjáig javaslunk etetni. A termék ezenkívül alkalmas a vemhes 
és szoptató kocatápok nyersrost tartalmának a növelésére.

A rostkiegészítés szerepe a kocáknál
	 •		segít	megelőzni	az	MMA-szindrómát
	 •		természetesen	tágítja	az	állatok	emésztőszervét,	így	a	laktáció	alatti	viszonylag	

magas takarmányfelvételt tudjuk elősegíteni

Előnyök, tulajdonságok
	 •		a	kocák	számára	jól	hasznosuló,	változatos	rostforrás

Javasolt adagolás
	 •		a	koca	takarmány	keverékben:	a	rosttartalomtól	függően

Táplálóanyag-tartalom

DE sertés MJ/kg 7,90

ME sertés MJ/kg 7,10

Nyersfehérje % 5,25

Nyersrost % 30,00

Kalcium % 0,44

Foszfor % 0,12

Nátrium % 0,05

Kiszerelés 30 kg
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Takarmánykiegészítők

NUTRAFORT–2
ásványi és vitaminkiegészítő sertések részére

A sertések szükségleteinek megfelelően tartalmazza a makro- és mikroelemeket, 
valamint a vitaminokat.

Táplálóanyag-tartalom
Kalcium % 18,50
Foszfor % 10,40
Nátrium % 5,90
Magnézium % 1,80
A vitamin NE/kg 325.000
D-3 vitamin NE/kg 70.000
E vitamin mg/kg 500
Mangán mg/kg 1.250
Cink mg/kg 3.000
Vas mg/kg 2.230
Réz mg/kg 500
Szelén mg/kg 9,35
Kalcium-foszfor arány 1,70:1,00

Ezenkívül: B1, B2, B6, B12, pantoténsav, niacin, vas, cink, mangán, réz, jód, 
kobalt és antioxidáns.

Adagolása g/nap/állat
Tenyészkoca (vemhes, szoptató) 60,00–80,00
Tenyészkoca (üres) 50,00–80,00
Tenyészkan 80,00
Malac 30,00
Hízósertés (testtömegtől függően) 50,00–70,00

Szavatossági idő 6 hónap

Kiszerelés 2 kg és 50 kg
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Takarmánykiegészítők

ÁP–17
kalcium- és foszforkiegészítő

Felhasználásával megelőzhetők a csontosodási, növekedési, szaporodási zavarok.

ENZIMAX
kombinált enzimkiegészítő

A nagyobb arányú búza, árpa vagy tritikálé felhasználása mellett is optimális ter-
melési eredmények és jobb jövedelmezőség elérését teszi lehetővé.

Táplálóanyag-tartalom
Kalcium % 22,20
Foszfor % 17,10
Kalcium-foszfor arány 1,30 : 1,00

Adagolása Az abrak %-ában
Az etetett takarmány Ca és P szintjétől 
függően 0,50–1,00

Szavatossági idő 12 hónap

Kiszerelés 2 kg és 50 kg

Táplálóanyag-tartalom
Kalcium % 7,6
Xylanáz mg/kg +++
β-glükanáz mg/kg +++

Adagolása Az abrakkeverék %-ában
Sertés 0,50
Baromfi 0,50
Tojótyúkok 0,40

Szavatossági idő 3 hónap

Kiszerelés 30 kg
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Takarmánykiegészítők

ROBOZEIN–50
energiapótló takarmánykiegészítő sertések részére

Energiakiegészítő, melyet kedvező összetételénél fogva elsősorban malactakar-
mányokba javaslunk felhasználni. Kizárólag növényi olaj felhasználásával!

ENERGOACID–40
energiakiegészítő baromfi és sertés részére

Baromfi és sertés tápok energiakiegészítésére alkalmas, kizárólag növényi ere-
detű alapanyagokat tartalmazó (kukoricapehely, búzakorpa, növényi olajok) 
takarmánykiegészítő.

Táplálóanyag-tartalom
Nedvesség % 14,00
DE sertés MJ/kg 23,00
ME sertés MJ/kg 22,80
Nyersfehérje % 5,00
Nyerszsír % 40,00
Nyersrost % 1,20

Adagolása A takarmánykeverék %-ában
Malactakarmányok 5,00–10,00

Szavatossági idő 1 hónap

Kiszerelés 30 kg

Táplálóanyag-tartalom
ME baromfi MJ/kg 21,50
DE sertés MJ/kg 23,00
Nyerszsír % 40,00
Antioxidáns mg/kg +++

Adagolása A takarmánykeverék %-ában
Baromfi- és sertés takarmányokban 2,00–6,00

Szavatossági idő 1 hónap

Kiszerelés 30 kg
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Takarmánykiegészítők

ACIBET
emésztésjavító

Használatával megelőzhető a malacok választáskori ödémabetegsége. Hatóanya-
gai megakadályozzák a takarmányváltáskor fellépő emésztési zavarokat.

TOP-AROMA
aromakészítmény 

Gyümölcs illatú aromakészítmény, ízanyag-kiegészítéssel, a takarmányfelvétel és 
a hizlalás eredményeinek elősegítésére.

Táplálóanyag-tartalom

Pepszin mg/kg 300

Betain % 4,50

Szerves sav keverék % +++

Adagolása Az abrakkeverék %-ában

A választás előtti és utáni 5–5 napon át 1,00

Szavatossági idő 6 hónap

Kiszerelés 1 kg és 30 kg

Táplálóanyag-tartalom

Aromaanyag mg/kg +++

Édesítő mg/kg +++

Adagolása Az abrakkeverék %-ában

Malacok és hízósertések 0,50–1,00

Szavatossági idő 6 hónap

Kiszerelés 1 kg és 30 kg
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Takarmánykiegészítők

MIXACID
savkeverék takarmánykiegészítő

Javítja az emésztés hatékonyságát és kisebb kockázattal jár a takarmányváltás.  
A bél mikroorganizmusainak populáció-összetételét kedvezően befolyásolja.

PROTOCELL termékcsalád
halliszt helyettesítő fehérje koncentrátumok

Többféle könnyen emészthető fehérjeforrások és aminosavak keveréke, amely a 
halliszthez hasonló fehérje- és aminosav-, és annál kedvezőbb energiatartalommal 
rendelkezik.

Táplálóanyag-tartalom
Savkeverék % +++
Kalcium % 11,70

Adagolása A takarmánykeverék %-ában
Malacok 0,50
Hízósertések 0,30

Szavatossági idő 12 hónap

Kiszerelés 30 kg

Táplálóanyag-tartalom PROTOCELL-64 PROTOCELL-80
DE sertés MJ/kg 17,20 18,50
ME sertés MJ/kg 15,50 16,30
Nyersfehérje % 64,00 80,00
Nyerszsír % 2,85 2,00
Nyersrost % 1,30 0,50
Lizin % 5,05 6,00
Metionin % 1,87 2,65
Treonin % 2,65 3,00
Triptofán % 0,42 0,80
Foszfor % 0,55 0,44
Nátrium % 0,16 0,53

Kiszerelés 30 kg
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Takarmánykiegészítők

OMEGA–50
az optimális omega-3 zsírsav kiegészítés

A takarmányok zsírsavösszetételében a számos specifikus hatással bíró omega-6 
és omega-3 zsírsavak megfelelő arányban kell, hogy előforduljanak a megfelelő 
szaporodásbiológiai és termelési eredmények érdekében. Ez általában azért nem 
valósul meg, mivel a takarmányok kis mennyiségben tartalmaznak omega-3 zsír-
savakat.
Az omega-3 csoport zsírsavai közül kiemelt jelentősege az α-linolénsavnak van. Az 
α-linolénsav minden növényi olajban megtalálható, de általában csak kis mennyi-
ségben. Rendkívül sok α-linolénsavat tartalmaz a lenolaj (58%). Az α-linolénsavból 
az állati szervezet eikozapentaénsavat (EPA) es dokozahexaénsavat (DHA) szinte-
tizál – mindkét sav az omega-3 zsírsavak közé sorolható. Feltételezhető azonban, 
hogy ez a szintézis nem minden esetben fedezi az igényeket. Sok természetes EPA 
es DHA található a halolajban (a teljes zsírmennyiség 30%-a).
Az OMEGA-50 egy olyan speciális termek, amely magas hal- és lenolaj (50%) va-
lamint E vitamin tartalma révén pozitív hatással van a monogasztrikus állatok ter-
melési	mutatóira.	Az	OMEGA-50	magas	α-linolénsav,	EPA,	es	DHA	tartalma	élettani	
és gazdasági előnyei mellett E vitamin tartalma védekező folyamatokat indukál a 
szervezetben lezajló oxidatív folyamatok kivédésére.
Összetételénél fogva az OMEGA-50 kiegészítő takarmány pozitív hatással van a 
sertések és a baromfik termelési es reprodukciós mutatóira, továbbá javítja a napos 
madarak valamint a malacok életképességét is.

Táplálóanyag-tartalom
Szárazanyag % 88,00
ME baromfi MJ/kg 25,50
DE sertés MJ/kg 25,20
ME sertés MJ/kg 24,85
Nyersfehérje % 3,50
Nyerszsír % 50,00
Nyersrost % 1,00
E-vitamin mg/kg 4 000
Hal- és lenolaj (omega-3 zsírsav forrás) % 50,00

Adagolása A takarmánykeverék %-ában

Baromfi- és sertéstakarmányok 0,50–1,00

Szavatossági idő 2 hónap

Kiszerelés 25 kg
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UNILAC PLUS
zsíros tejpor helyettesítő malacok részére

Termékjellemzők
Szójafehérje koncentrátum, tejfehérje, savófehérjék és homogenizált zsírok spe-
ciális keveréke, amely tartalmazza a fehérje emésztéshez szükséges enzimeket.

Előnyök, tulajdonságok
Az UNILAC PLUS-ban lévő könnyen emészthető fehérje, zsír és tejcukor az állat igé-
nyeinek megfelelő mennyiségben vannak jelen. A termék magas zsírtartalma ked-
vezően hat a malacok energiaellátására. A zsíros tejpor helyettesítésére szolgáló 
készítmény. Aroma- és ízanyagokat tartalmaz, melyek kedvezően befolyásolják a 
takarmányfelvételt.

Felhasználási javaslata
	 •		Prestarter	malactápok:	6–12%
	 •		Starter	malactápok:	3–6%

Táplálóanyag-tartalom

Nedvesség % 12,00

DE sertés MJ/kg 20,00

ME sertés MJ/kg 19,00

Nyersfehérje % 22,00

Nyerszsír % 20,00

Nyersrost % 1,20

Lizin % 1,55

Metionin % 0,35

Kalcium % 0,30

Foszfor % 0,55

Nátrium % 0,30

Laktóz % 28,00

Kiszerelés 30 kg
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