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Bábolna
Takarmányozási Program

Húsmarha / Tehén 
Kiegészítő takarmányok
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Tisztelt Partnerünk!

Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy röviden bemutassuk szarvasmarha 
takarmányozási programunkat.

Takarmány készítményeinket az állatok táplálóanyag-szükségleteinek 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 Szarvasmarha Takarmányozási Program elemei:

 

Az állomány felmérése, 
információszerzés, adatfelvétel

Takarmány mintavétel

Takarmány adag-optimalizálás

Takarmányozási költségelemzés

Telephelyre adaptált,
komplett

takarmányozási ajánlat

Takarmányok beltartalmi
vizsgálata

Egyéb javaslatok, 
kiegészítő anyagok

Táplálóanyag-szükséglet
meghatározása

Technológiai szaktanácsadás

Állategészségügyi szaktanácsadás
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Eurplex 
szerves mikroelemek

EURPLEX termékek főbb tulajdonsága
Az EURPLEX termékek legfontosabb jellemzője a hidrolizált fehérje forrás előállítása, 
mely magasan koncentrált fehérje. Speciális, lágy enzimatikus hidrolízist alkalmazunk 
a fehérjében anélkül, hogy az eredeti aminosav összetételében változás történne. A 
hidrolízis révén alacsony molekulasúlyú fehérje frakciókat nyerünk. A speciális minő-
ség lehetővé teszi hogy nagy mennyiségű fémion kapcsolódjon az aminosavakhoz. 
Sztöchiometrikus kalkulációval demonstrálhatjuk azt a fémtartalmat, mely elméleti-
leg a fehérje forráshoz kötődik.

Nem kívánatos anyagok
Az Eurplex termékek előállítása során minden egyes gyártási fázisban szigorú minő-
ség ellenőrzést végzünk. Garantáljuk, hogy termékeink tiszták és nem tartalmaznak 
nem kívánatos anyagokat.

GMO mentes
A gyártáshoz felhasznált szója GMO mentes és megfelel az összes EU szabályozásnak. 

Pormentes
Az Eurplex termékek szemcseösszetétele a gyártás folyamán ellenőrzött, ennek ered-
ményeképpen porzás mentes, szabadon folyó fizikai tulajdonságú terméket nyerünk.

Anti tapadás
A szerves ásványi anyagok néhány formája higroszkópos, amely tapadási problémá-
kat okoz. Az Eurplex termékek gyártása során olyan technológiát alkalmazunk, amely 
az összetapadást megakadályozza 

Eurplex termékek főbb jellemzői
	 •	megfelelnek	az	összes	EU	törvényi	előírásainak	
	 •	magas	minőségű	hidrolizált	szójafehérje	forrás	az	alap
	 •	alacsony	molekulasúly	a	vékonybélben	történő	optimális	abszorpcióhoz
	 •		kitűnő	fizikai	tulajdonságaik	biztosítják	az	egyszerű	kezelést	és	a	pontos	 

bekeverést a végtermékbe

Fontosabb felhasználás
Fe elsősorban malacoknak, sertések-

nek és borjaknak
Teljesítménynövelő, vas státusz, bőrszín, 
immunitás

Cu az összes állati kategóriában  Termékenység, sperma minőség, utódok 
gyarapodása

Zn az összes állati kategóriában Növekedési teljesítmény, tej minősége, 
termékenység, csontozat-, pata és tollazat 
fejlődése, tojáshéj minőség, sperma 
minőség

Mn elsősorban baromfi, szarvasmarha 
és vízkultúra

Termékenység, csontváz erősödés, tojás-
héj minőség
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Energiaital
Az ellés körüli egészségügyi problémák megelőzésére

Összetétel
	 •	elektrolitok
	 •	koncentrált	energiaforrások
	 •	élőélesztő	kultúra
	 •	hatékony	bendőpuffer

Alkalmazásának előnyei
	 •	javul	az	állatok	energia	státusza	–	biztonságos	kezdet	a	termeléshez
	 •	csökkennek	az	anyagforgalmi	betegségek	(pl.	ketózis,	ellési	bénulás)
	 •	kisebb	törés	a	bendőműködésben
	 •	csökken	az	oltógyomor	áthelyeződés	esélye
	 •	problémamentes	involúció	–	rövidebb	szervízperiódus
	 •	könnyű	kezelhetőség,	bekeverhetőség
	 •	kedvező	ízhatás

Beltartalmi értékek Mennyiség
Metionin % 0,5
Ca % 5,00
P % 1,00
Na % 3,00
K % 1,00
A-vitamin NE/kg 100.000,00
D3-vitamin NE/kg 21.450,00
E-vitamin mg/kg 1000,00
C-vitamin mg/kg 1000,00
Mn mg/kg 50,00
Zn mg/kg 120,00
Fe mg/kg 25,00
Co mg/kg 15,00
Saccharomyces cerev. CFU/g 4×107

Szerves Mn, Zn, Fe +
Puffer +

Aroma +

Adagolása
1,0 kg Energiaital por 20 l langyos 

vízben feloldva, közvetlenül az 
ellés utáni itatásra
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Bendőpuffer
kiegészítő takarmány

Összetétel
	 •		nagy	pufferkapacitással	rendelkező	ásványi	anyagok	keveréke

Alkalmazásának előnyei
	 •		bendőpuffer	alkalmazásával	megelőzhető	a	bendő	nagymértékű	pH	ingado-

zása, az acidózis kialakulása. Elősegíti a bendőflóra fennmaradását, ezáltal az 
optimális fermentációt

Beltartalmi értékek Mennyiség
Kalcium % 6,46
Nátrium % 9,58
Magnézium % 24,07

Alkalmazási arány g/állat/
nap 50-150
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