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Bábolna
Takarmányozási Program

Tejelő tehén / 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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Beltartalmi értékek 1. 2.
Szárazanyag % 88,00 88,00
Kalcium % 11,90 10,00
Foszfor % 15,00 12,00
Kálcium–foszfor arány 0,79 : 1,00 0,83 : 1,00
Magnézium % 5,30 3,00
Nátrium % 2,75 8,00
Vas mg/kg 3,600,00 -
Cink mg/kg 6.480,00 -
Mangán mg/kg 5.530,00 -
Réz mg/kg 1.100,00 -
Szelén mg/kg 13,50 -
Jód + -
Kobalt mg/kg + -
Alkalmazási arány

Tejelő tehén g/nap/állat 100–150
A takarmányadag 
Ca és P tartalmától 

függően

Kiegészítő takarmányok
Ásványi kiegészítő takarmányok szarvasmarhák részére

1. Laktoral ásványi 
kiegészítő takarmány
2. Laktofosz ásványi 

kiegészítő takarmány
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Bendőműködést segítő kiegészítők

 Bendőstarter
Bendőműködést fokozó kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

Az egészséges állomány és a magas tejtermelési színvonal legfontosabb felté-
tele az optimális bendőfermentáció. A tejelő tehenek energia és fehérje ellátása 
65–70%-ban a bendő mikroorganizmusok, illetve az általuk termelt illózsírsavak 
mennyiségétől függ. A bendőmikrobák megfelelő szaporodásának alapfeltétele az 
optimális pH. 
A „Bendőstarter” tejelő tehenek részére javasolt kiegészítő takarmány. Makro- és 
mikro-komponensei optimális bendő pH-t állítanak be, hozzájárulnak a bendőmik-
robák gyors szaporodásához.

Alkalmazásának előnyei
	 •	elősegíti	az	optimális	bendőfermentációt,	a	mikrobák	gyors	szaporodását
	 •	ellés	után	javítja	az	étvágyat,	fokozza	a	takarmányfelvételt
	 •	mérsékeli	a	táplálóanyag	deficites	állapotot
	 •		állategészségügyi	problémák	(pl.:	acidózis,	ketózis)	előzhetők	meg 

magasabb tejtermelési színvonal, jobb perzisztencia érhető el

Beltartalmi értékek Mennyiség
Szárazanyag % 88,00
Lizin % 0.36
Metionin % 4,00
Niacin (B-3) mg/kg 15.000,00
Kobalamin mg/kg 0,20
Mangán mg/kg 500,00
Cink mg/kg 1200,00
Vas mg/kg 230,00
Kobalt mg/kg 50,00
Aromaanyag +++
Saccharomyces cerev. CFU/g 3×108

Szerves Mn, Zn, Fe mg/kg +

Továbbá antioxidáns

Alkalmazási arány g/állat/nap
Ellető-, 200–300
Fogadó csoport 150–200
Bendőműködési zavar, 
étvágy probléma esetén 150–200
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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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Termo termékcsalád – Hőstressz elleni készítmények

Termo-koktél
folyékony kiegészítő takarmány

Termékjellemzők
	 •		speciálisan	a	TMR	bemelegedésének,	másodlagos	erjedésének	meggátolására	

kifejlesztett termék

Összetevők
	 •		propionsav	(ammónium-propionát	formájában)
	 •	glicerin
	 •	növényi	kivonatok,	aromaanyagok
	 •	szeszipari	melléktermék

Előnyök, élettani hatások
	 •	meggátolja	a	TMR	másodlagos	erjedését,	melegedését
	 •	hatékony	energia-	és	káliumforrást	biztosít
	 •	segít	fenntartani	a	szárazanyag	felvételt
	 •	mérsékli	a	termelési	paraméterek	romlását
	 •	csökkenti	a	szaporodásbiológiai	zavarokat

Garantált beltartalmi értékek Mennyiség
Szárazanyag % 78,00
NEl MJ/kg 8,90
Nyersfehérje % 11,00
Nátrium % 1,20
Kálium % 3,80
Nyershamu % 10,20

Felhasználási javaslat 200–300 g/nap/állat adagban a 
TMR-hez keverve
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226. Termo-min
kiegészítő takarmány

Termékjellemzők
	 •		speciálisan	a	szarvasmarhák	komfortzónáját	meghaladó	hőmérsékleti	körül-

ményekre kifejlesztett takarmány kiegészítő

Összetevők
	 •		hatékony	bendőpuffer	anyagok
	 •		a	vízháztartásban	fontos	szerepet	játszó	makroelemek
	 •		élőélesztő	kultúra
	 •		bendővédett	niacin	kiegészítés

Előnyök, élettani hatások
	 •		támogatást	nyújt	a	hatékony	bendőműködéshez
	 •		megfelelő	kation-anion	egyensúlyt	biztosít
	 •		elősegíti	az	állatok	hőleadását	és	védi	a	sejteket	a	hőstressztől
	 •		stabilizálja	a	bendőflórát	és	pH-t,	javul	a	rostemésztés	és	a	fehérjehasznosulás
	 •		segít	fenntartani	a	szárazanyag	felvételt
	 •		mérsékli	a	termelési	paraméterek	romlását
	 •		csökkenti	a	szaporodásbiológiai	zavarokat

Garantált beltartalmi értékek Mennyiség
Szárazanyag % 88,00
Nátrium % 12,60
Kálium % 18,70
Klorid % 12,60
Niacin (Bendővédett) mg/kg 12.000,00
Saccharomyces cerevisiae CFU/g 10x107

Felhasználási javaslat 250–500 g/nap/állat adagban
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227. Termo-fit
kiegészítő takarmány

Termékjellemzők
	 •		speciálisan	a	szarvasmarhák	komfortzónáját	meghaladó	hőmérsékleti	körül-

ményekre kifejlesztett takarmány kiegészítő

Összetevők
	 •		bendőműködést	és	nyáltermelést	elősegítő	növényi	hatóanyagok
	 •		természetes	antioxidánsok
	 •		élő	élesztőkultúra
	 •		növényi	aromaanyagok

Előnyök, élettani hatások
	 •		serkenti	a	nyáltermelést
	 •		növeli	a	bypass	fehérje	arányát,	ezáltel	csökkenti	a	hőtermelést
	 •		hűtési	hatást	fejt	ki	az	ízlelőbimbókon	keresztül
	 •		antioxidáns	tartalma	védi	az	állatokat	az	oxidációs	terheléstől
	 •		stabilizálja	a	bendőflórát	és	pH-t,	javul	a	rostemésztés	és	a	fehérjehasznosulás
	 •		segít	fenntartani	a	szárazanyag	felvételt
	 •		mérsékli	a	termelési	paraméterek	romlását
	 •		csökkenti	a	szaporodásbiológiai	zavarokat

Garantált beltartalmi értékek Mennyiség
Szárazanyag % 88,00
Növényi kivonatok mg/kg +++
Természetes antioxidáns mg/kg +++
Saccharomyces cerevisiae CFU/g 1x109
Felhasználási javaslat 35–50 g/nap/állat adagban
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Myoszelén-E Plusz
E-vitamin és szerves kötésű szelén kiegészítő takarmány

szarvasmarhák részére

A szelén központi alkotó eleme a glutation-peroxidáz enzimnek, E-vitaminnal 
együtt fontos szerepet játszanak a sejtek regenerálódásában, megelőzhető a sej-
tek korai elhalása. A termék alkalmazása elősegíti a szaporodásbiológiai eredmé-
nyek javulását.

Tejelő Xtract higítás
Az	XTRACT	6965	a	szegfűszeg	(Syzygium	aromaticum)	és	a	fahéj	 (Cinnamomum	
cassia)	fűszernövények	aktív	összetevőit	(eugenol,	cinnamaldehid)	tartalmazó	ter-
mészetes étvágyserkentő és bendőműködést stimuláló, mikrokapszulázott takar-
mányadalék fejőstehenek részére.

A bendőflóra optimalizálásával:
	 •	növeli a tejhozamot
	 •	kedvezően változik a tej összetétele és minősége

Beltartalmi értékek Mennyiség
E vitamin mg/kg 24.000,00
Szelén mg/kg 20,00

Alkalmazási arány g/állat/
nap 100–150

Beltartalmi értékek Mennyiség
Kalcium % 7,60
Nyers hamu % 20,00
Xtract mg/kg 20.000,00
Alkalmazási arány % 2,5
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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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B-Bomba
Bendővédett glükóz és vitamin keverék

Kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

Rendeltetésszerű felhasználásai javaslat 
Ellést követően a laktáció 150. napjáig 250 g/állat/nap adagban alkalmazva.

Újabb kutatások szerint a tranzíciós időszakban történő takarmányváltások során, 
valamint az ellést követően a nagy termelésű tehenek bendője nem képes megfe-
lelő mennyiségben B-vitaminokat szintetizálni. A termékben lévő mikro tápanya-
gok különböző enzimek alkotóelemeként részt vesznek a glükoneogenezisben, 
valamint a zsír- és fehérje anyagcserében, éppen ezért ebben az adaptációs idő-
szakban az anyagcserezavarok megelőzése érdekében ezeket pótolni szükséges.

A	negatív	energia	egyensúly	hossza,	az	ellés	utáni	első	ovuláció	 időpontja,	vala-
mint az azt követő vemhesülési ráta között erős pozitív összefüggés áll fenn. Az 
ovuláció	elmaradása	energiahiány	esetén	általában	a	nem	megfelelő	GnRH	elvá-
lasztásnak tudható be, aminek a hátterében a glükóz hiány hatására csökkent in-
zulin	szekréció	húzódik	meg.

A termék védett cukor tartalma mérsékli a glükóz hiányt, ezzel csökkentve a ne-
gatív	energia	egyensúly	mértékét	és	annak	időtartamát.	Így	nemcsak	a	termelés	
felfutását támogatja, hanem javítja a mielőbbi sikeres termékenyítés feltételeit is.

Beltartalmi értékek Mennyiség
NEl MJ/kg 17,50
Pantoténsav (B5 vitamin) mg/kg 400,00
Piridoxin (B6 vitamin) mg/kg 200,00
Biotin (B7 vitamin) mg/kg 40,00
Folsav (B9 vitamin) mg/kg 80,00
Kobalamin (B12 vitamin) mg/kg 0,80
E-vitamin mg/kg 800,00
Nyerszsír % 29,50
Összes cukor (védett) % 65,00
Alkalmazási arány 250 g/állat/nap
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FERTI-PLUSZ
Bendővédett omega-3 zsírsav-, glükóz- és vitamin keverék

Kiegészítő takarmány szarvasmarhák részére

Rendeltetésszerű felhasználásai javaslat 
Ellést követően a laktáció 150. napjáig 200–300 g/állat/nap adagban alkalmazva.

A termékben lévő mikro tápanyagok különböző enzimek alkotóelemeként részt 
vesznek a glükoneogenezisben, valamint a zsír- és fehérje anyagcserében, éppen 
ezért ebben az adaptációs időszakban az anyagcserezavarok megelőzése érdeké-
ben ezeket pótolni szükséges. A termék védett cukor tartalma mérsékli a glükóz 
hiányt,	ezzel	csökkentve	a	negatív	energia	egyensúly	mértékét	és	annak	időtarta-
mát.	Így	nemcsak	a	termelés	felfutását	támogatja,	hanem	javítja	a	mielőbbi	sikeres	
termékenyítés feltételeit is.

A termékben lévő mikrokapszulázott EPA és DHA zsírsavak szaporodásbiológiai 
folyamatokra	 (pl.:	 tüszőhámsejtek	 mérete	 és	 száma,	 ivarzási	 tünetek	 intenzitá-
sa)	gyakorolt	pozitív	hatásaik	 révén	 igazoltan	 javítják	az	állatok	reprodukciós	ké-
pességét. A hatások közül kiemelendő, hogy a termék etetése mellett csökken a 
prosztaglandin F2 alfa színtézise, melynek köszönhetően csökken a vemhesség 
korai szakaszában előforduló embrionális mortalitás.

Beltartalmi értékek Mennyiség
NEl MJ/kg 17,00
Nyersfehérje % -
Nyerszsír % 35,00
EPA mg/kg 8400,00
DHA mg/kg 8600,00
Nyersrost % -
Nyershamu % 6,00
Nátrium % 0,03
E-vitamin mg/kg 650,00
Biotin mg/kg 32,80
Piridoxin (B6 vitamin) mg/kg 164,00
Kobalamin mg/kg 0,65
Folsav mg/kg 65,50
Pantoténsav (B5 vitamin) mg/kg 328,00
Mn (szerves kötésben) mg/kg 1850,00
Összes cukor (védett) g/kg 535,00
Alkalmazási arány 200-300 g/állat/nap
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Májvédő
energia ellátottságot javító kiegészítő takarmány

Összetétel
	 •	energiát	biztosító	komponensek
	 •	értékes	vitaminok

Alkalmazásának előnyei
	 •	csökken	a	máj	terhelése
	 •	javul	az	állatok	energia	státusza
	 •	javul	a	lipidek	metabolizmusa
	 •	csökken	a	vérben	a	szabad	zsírsavak	mennyisége
	 •	csökken	a	ketózis	kialakulásának	valószínűsége

Felhasználása tejelő tehenek számára elsősorban a tranzíciós időszakban javasolt.

Beltartalmi értékek Mennyiség
Szárazanyag % 88,00
Nátrium % 6,45
Metionin+Bypass metionin % 14,00
Niacin mg/kg +++
Bypass kolin mg/kg +++
Propionátok % +++
Alkalmazása 100 g/nap/állat



15

Hámvédő
kiegészítő takarmány

Összetétel
	 •	makroelemek
	 •	szerves	mikroelemek	(kelát	kötésben)
	 •	hámképzésben	fontos	szerepet	játszó	vitaminok

Alkalmazásának előnyei
	 •	általános	ellenálló	képesség	javulása
	 •	lábvég	problémák	kialakulásának	csökkenése
	 •	tőgygyulladások	megelőzése
	 •	szomatikus	sejtszám	csökkenése

 Tejelő tehenek számára a laktáció ideje alatt.

Beltartalmi értékek Mennyiség
Szárazanyag % 88,00
Kálcium % 21,00
Foszfor % 0,11
Nyershamu % 58,00
A vitamin NE/kg 600.000,00
E vitamin mg/kg 5.000,00
Biotin mg/kg 200,00
Cink mg/kg 6.000,00
Réz mg/kg 1.000,00
Szelén mg/kg 10,00
Antioxidáns mg/kg 500,00
Alkalmazása 100 g/nap/állat
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ß-karotin kiegészítő takarmány
kérődzők részére

ß-karotin kiegészítő	használatával	növelhető	az	újszülött	borjak	ellenálló	képessé-
ge, javul a tehenek termékenyülési eredménye.

Etetését a várható ellés előtti 2–3 hétben és a laktáció első 8–10 hetében ajánljuk.

Beltartalmi értékek Mennyiség
ß- karotin mg/kg 5.000,00
E vitamin mg/kg 2.000,00

Alkalmazási arány

Tejelő tehén g/nap/
állat 50,0–100,0

Tenyészjuh g/nap/
állat 5,0–10,0
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PROMIX
fehérje keverékek

Alkalmazásuk előnyei
	 •	növényi	fehérjehordozók	homogén	keveréke
	 •		biztosítja	a	megfelelő	fehérje	ellátottságot	és	kielégíti	a	tejelő	állatok	bypass	

fehérje igényét
	 •		javítja	a	tejtermelést
	 •		jobb	egészségi	állapot
	 •		húsmarha	hízlalás	esetén	jelentősen	javítja	a	napi	testtömeg	gyarapodást

Kiszerelés, csomagolás
	 •		35	kg-os	zsákos	palettázva,	big-bag

Megnevezés Alkalmazási 
arány Összetétel Nyers 

fehérje

kg/állat/nap
Extr. 
szója

%

Extr. 
napraforgó

%

Extr. 
repce

%

PROMIX 10 2,0–4,0 10 45 45 35,5

PROMIX 20 2,0–4,0 20 40 40 36,5

PROMIX 30 1,0–3,0 30 35 35 38,0

PROMIX 40 1,0–3,0 40 30 30 39,0
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