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RólunK

Tisztelt Partnerünk!

Új évet kezdünk, kissé még visszate-
kintve az előzőre, de összpontosítva 
az előttünk állóra. A kínai horoszkóp 
szerint 2017. a Kakas éve. Sok ba-
romfis partnerünk talán összehúzza 
szemöldökét, a madárinfluenza jelen-
tős veszteségei miatt – mit hozhat ez 
nekünk? A Kakas évében habár lassú, 
de biztos alapokon nyugvó növekedés 
vár a gazdaságra nézve. Ilyen évben 
hódította meg az emberiség a Holdat, 
és a Concorde szuperszonikus repülő 
először repült hangsebesség felett.

Én a magam részéről nem bízok a sze-
rencsében, de tudom, hogy az élet si-
kereihez az is kell. Kollégáimmal együtt 
azon dolgozunk, hogy eredményesen 
működjünk partnereinkkel összefo-
gásban. Mindig is ez volt a célunk, de 
a környezetünk folyamatosan változik, 
melyhez alkalmazkodnunk kell.

Idén 25 éves lesz az a Bábolna Takar-
mány, mely önálló jogi személyként az 
egyik legnagyobb piaci szereplője a 
hazai takarmány piacnak. Ez a márka 
2016-ban Kiváló Üzleti Márka díjban 
részesült a Magyar Brands elismerése-
ként. Büszkék vagyunk rá, hogy ebben 
a szegmensben elsőként ért minket ez 
a megtiszteltetés. Ennél azonban fon-
tosabb, hogy vevőink elégedettségét 
növelni tudtuk új termékfejlesztése-
inkkel és kiszolgálási rendszerünkkel.
Az élelmiszer előállítás – melyben 
minden állattartó közvetve vagy köz-
vetlenül részt vesz – globális piac. Az 
Európai Unióban a szabad kereskede-
lem korlátozása még nehezebb, így 
nincs más lehetőség a versenyben 
maradásra, mint a hatékony technoló-
giák bevezetésére vagy adaptálására. 
Ma az állattartóknak a genetika olyan 
lehetőségeket ad, melynek kiakná-
zását még nem tudjuk megközelíteni. 
Ha csak néhány évvel ezelőtti takar-
mányozási technológiákat hasonlítunk 
össze a maival, már abban is jelen-
tős fejlődéseken mentünk keresz-
tül. Cégcsoportunk előnyeivel élve  

kísérleti és telepi adatokra adaptálva 
nem csak mennyiségben, hanem ha-
tékonyságban is előnyt élveznek part-
nereink – hiszen az új fejlesztéseinket 
azonnal bevezetjük a szabad piaci vá-
sárlóink részére is. Kutatóink és fej-
lesztő mérnökeink a szakmai tudásuk 
mellett olyan kreativitással rendelkez-
nek, mely segít bennünket az előre 
haladásban – ennek minden kockáza-
tát felvállalva.

Nem vagyunk tökéletesek, fejlesz-
téseink során vannak nem megva-
lósítható vagy nem költséghatékony 
újításaink. De hiszünk az elvégzett 
munka eredményében, és az ered-
mények elismerésében Kiemelten 
kezeljük a partnereink által megfo-
galmazott kihívásokat, mellyel az ál-
lattartás jövedelemtermelő képessé-
gét tudjuk növelni. 

Alkalmazkodunk – a mai kor kihívása 
az is, hogyan juttassunk el Önhöz új 
információkat hatékonyan. Ennek je-
gyében megváltoztattuk folyóiratun-
kat, melyet már most is digitálisan 
olvashat – bárhol, bármikor.

Fejlődünk – szarvasmarhában ame-
rikai, csúcstermelésű technológiák 
tapasztalatait honosítjuk meg ter-
mékeinkben, sertésben élen járunk 
a genetikai alapú takarmányozási 
technológiákban, baromfiban pedig 
egyedülálló eredményeket érünk el, 
legyen az tojó, brojler, vizi szárnyas 
vagy pulyka. 

Legyen hasznos az olvasásra fordított 
ideje, és eredményes a 2017-es gaz-
dasági éve!

Lajtos Lajos
értékesítési igazgató 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Egy sertéstelep eredményességét az alkalma-
zott genetika alapvetően meghatározza.  
A genetika megválasztása stratégiai döntés, 

minden sertéstartó a saját, egyedi körülmé-
nyeinek (tartástechnológia, menedzsment, ál-

lategészségügyi státusz stb.) megfelelően választ.  
A cél azonban minden esetben ugyanaz: a hízóser-
tés-értékesítésen minél nagyobb profitot tudjunk 
realizálni. Ehhez elengedhetetlen, hogy a korszerű 
sertéshibridek egymástól eltérő táplálóanyag-igényét 
maximálisan, de költséghatékonyan elégítsük ki.

Genetikaspecifikus 
takarmányozási megoldások

Napjaink sertéstakarmányozásának egyik legna-
gyobb kihívása, hogy a takarmányozási megoldáso-
kat az egyes hibridek eltérő szükségleteihez (nettó 
energia illetve emészthető aminosav) és adottsá-
gaihoz (pl. nyersrost források emészthetőségének 
hatékonysága) adaptáljuk a genetikában rejlő le-
hetőségek maximális ki-
használása mellett. Min-
den takarmányreceptúra 
összeállításának az alap-
ja, hogy ismerjük a ge-
netikának és az adott 
korcsoportnak megfele-
lő napi takarmányfelvé-
telt illetve a takarmány 
fázisváltások pontos idő-
pontját. Ennek megfele-
lően kell meghatározni 
a takarmánykeverék 
energiakoncentráció-
ját, mely magával vonja 
az optimális emészthe-
tő lizin/NE arány és ezáltal az ileálsan emészthető 
aminosavak arányának megváltozását is. Ameny-
nyiben a nagy növekedési eréllyel rendelkező hízó-
sertéseket nem a szükségletüknek és növekedési 
potenciáljuknak megfelelő takarmánnyal etetjük, a 
zsírbeépülés fokozódhat, a fehérjebeépülés pedig 

elmaradhat a maximálistól. Mindez növeli a hizla-
lási napok számát és a húsminőséget is negatívan 
befolyásolja (Halas, 2017).

A különböző keresztezések eltérő növekedési po-
tenciálját az 1. ábrán láthatjuk.

Az egyes genotípusok eltérő növekedési erélyéből 
adódóan ugyanabban a fázisban a táplálóanyag-
szükséglet is jelentősen különbözhet, melyet a 
tenyésztővállalatok ajánlásainak megfelelően a ta-
karmányreceptúra összeállításánál figyelembe kell 
venni (1. táblázat). 

(nagyfehér × lapály) × duroc
(nagyfehér × lapály) × pietrain
(nagyfehér × lapály) × (nagyfehér × belga lapály)

Különféle keresztezések növekedési potenciálja 75–175 életnap között
(Šprysl és mtsai, 2005)
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Egyes hibridek képesek nagy melléktermék-há-
nyadú (DDGS, extrahált repcedara, extrahált nap-
raforgódara, stb.) magas rosttartalmú takarmányok 
etetése mellett is hatékonyan termelni, mivel a 
vak- illetve vastagbél kiterjedt mérete lehetővé 
teszi a mikrobiális rostemésztés hatékonyságának 
fokozását. Mindez növeli az illózsírsavtermelés in-
tenzitását, mely az állat számára többletenergiát 
szolgáltat (Tossenberger és mtsai, 2016). Ezeknél a 

hibrideknél a hizlalás során viszonylag nagy meny-
nyiségben (15–20%-ban) felhasználhatók különbö-
ző melléktermékek kombinációi, lehetővé téve a 
takarmányozási költségek további csökkentését. 

Ezen elvek alapján kialakított takarmányozási kon-
cepcióink a gyakorlatban is kiválóan működnek. 
Mindezt Partnereink termelési eredményei is visz-
szaigazolják számunkra (2. táblázat). 

Malac nevelő (20–40 kg)

 PIC
Topigs
Tempo 

(NF)

Topigs
Talent

(D)
RA-SE DanAvl

(D)

Hypor 
Magnus 

(D)

Hypor 
Maxter 

(PI)

SID lizin % 1,17 1,25 1,09 0,95 0,96 0,98 1,02

NE sertés MJ/kg 10,15 10,35 10,35 9,84 9,83 10,04 10,04

Ca % 0,71 0,75 0,76 0,75 0,89 0,63 0,63

Emészthető P % 0,36 0,26 0,26 0,30 0,29 0,31 0,31

Tak.felvétel kg/nap 1,40 1,74 1,70 1,41 1,53 1,79 1,58

Hízó I. (40–75 kg)

 PIC
Topigs
Tempo 

(NF)

Topigs
Talent

(D)
RA-SE DanAvl

(D)

Hypor 
Magnus 

(D)

Hypor 
Maxter 

(PI)

SID lizin % 1,02 0,88 0,95 0,85 0,82 0,95 0,89

NE sertés MJ/kg 10,38 10,20 10,20 9,63 9,80 9,94 9,94

Ca % 0,63 0,66 0,67 0,63 0,75 0,60 0,60

Emészthető P % 0,30 0,25 0,23 0,25 0,24 0,28 0,28

Tak.felvétel kg/nap 2,29 2,05 2,02 2,25 2,36 2,27 2,06

Hízó II. (75–115 kg)

 PIC
Topigs
Tempo 

(NF)

Topigs
Talent

(D)
RA-SE DanAvl

(D)

Hypor 
Magnus 

(D)

Hypor 
Maxter 

(PI)

SID lizin % 1,02 0,80 0,84 0,75 0,75 0,66 0,68

NE sertés MJ/kg 10,38 10,00 10,10 9,42 9,80 9,72 9,72

Ca % 0,58 0,61 0,62 0,55 0,67 0,53 0,53

Emészthető P % 0,25 2,10 0,21 0,20 0,21 0,23 0,23

Tak.felvétel kg/nap 2,88 2,34 2,34 2,73 2,90 2,88 2,69
Jelmagyarázat: NF: nagyfehér; D: duroc; PI: pietrain
Forrás: Különböző multinacionális tenyésző vállalatok ajánlásai

1. táblázat: Különböző genotípusú hibridsertések táplálóanyag-szükséglete a hizlalás során (20–115 kg)
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A 2016-os évben a Kaposvári Egyetem Termék-
fejlesztési és Nyomonkövetési Kutató Központ-
jában (TNYKK) beállított kísérletek alkalmával 
kiemelt szerepet kapott a dán genetika speciális 
igényeinek költséghatékonyan történő kielégí-
tése. Ezen cél elérése érdekében minden, a ta-
karmányozási költségek optimalizálását segítő 
tényezőt (takarmányok eltérő energiakoncentrá-
ciója és nyersfehérjeszintje, melléktermékek ok-
szerű és optimális felhasználásának lehetősége) 
külön megvizsgáltunk, majd ezen eredmények 
együttes figyelembevételével kialakítottunk egy 
specifikus takarmányozási koncepciót, melyhez 
Partnereinknek egy új komplett premixsort kíná-
lunk (3. táblázat).

Összességében elmondhatjuk, hogy takarmányo-
zási koncepcióinkat minden esetben az adott ge-
netikában rejlő potenciál maximális kihasználásá-
ra törekedve, annak táplálóanyag-igényét szem 
előtt tartva, a költségek folyamatos optimalizá-
lása mellett állítjuk össze, melynek eredménye-
ként a gyakorlatban is jól működő takarmányozási 
megoldásokat kínálunk.

Genetika Hízósertés 
(db)

Vágósúly 
(kg)

Napi takar-
mányfelvétel

(kg/nap)

Fajlagos 
takarmány-
értékesítés

(kg/kg)

Napi
testtömeg-
gyarapodás

(g/nap)

Hízlalási 
napok

DanAvl 400 121,37 2,77 2,60 1065 93

DanAvl 600 118,32 2,58 2,66 970 100

DanAvl 750 117,33 2,75 2,67 1032 88

DanAvl 1 500 121,41 2,91 2,82 1032 91

DanAvl 1 500 126,03 2,89 2,86 1008 93

DanAvl 2 250 117,52 2,92 2,78 1051 88

DanAvl 2 400 115,66 2,51 2,62 960 97

DanAvl 2 880 121,31 2,99 2,86 1045 95

DanAvl 3 000 122,56 2,77 2,81 985 98

Topigs 500 119,17 2,38 2,69 885 110

Topigs 1 950 122,54 2,61 2,88 905 113

Topigs 2 800 119,15 2,38 2,68 887 108

RA-SE 500 116,76 2,43 2,80 866 106

RA-SE 650 115,16 2,49 2,85 874 97

RA-SE 720 123,71 2,43 2,77 877 115

RA-SE 850 119,82 2,34 2,74 855 105

RA-SE 850 122,66 2,40 2,83 849 107

2. táblázat: Partnereink termelési eredményei

3. táblázat: Új komplett premixeink

DSP komplett premixek
✓ DSP-30-E Malac III. kpx. 4%

✓ DSP-45-E Hízó I. kpx. 3%
✓ DSP-65-E Hízó II. kpx. 3%

Felhasznált irodalom: 
Halas, V. (2017): Precíziós állattartás és takarmányozás. Állattenyésztés és Takarmányozás, 66. 25–43 • Šprysl, M. – Strupka, R. – Čítek, J. (2005): Genotype impact on 
the economy of production performance in pigs. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 51. 123 – 133. • Tossenberger, J. – Tóth, T.- Fébel, H.- Nagy, K. – Sudár, 
G. (2016): A nyersrostellátás újszerű megközelítése a növendék-hízósertések takarmányozásában. Agronapló. 2016/05. 130–131.
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A Piginveszt Kft.-t 2005 őszén alapították, majd 
2005. december elsején felszámolásból megvásá-
rolták a tótkomlósi „SERKÖV” Zrt. által tulajdonolt, 
1969-ben épített „Bábolna” típusú sertéstelepet. 
A sertéstelep átvételekor 600 db „F1” genetikájú 
koca és „Pindur” illetve „Duroc” terminál kan volt 
a telepen. A koca létszámot fokozatosan növelték 
saját előállítású és vásárolt kocasüldővel. 2013-ban 
már 830 kocával dolgoztak és standard szakosított 
sertéstelepként működtek, az előállított malacokat 
meghizlalták és több kis-közepes vágóhídra érté-
kesítették. A takarmányt a helyi „KEVTAK” Kft.-től 
vásárolták. A telepi adottságok és a piac alakulá-
sa végett 2013 áprilisában a társaság tulajdonosai 
döntése után a hízlalási tevékenységet befejezték, 
mert azt nem tudták hatékonyan végezni, rendre 
veszteséget könyveltek el. Az új termelési rend ki-
alakításával a kész takarmány helyett alapanyago-
kat vásároltak és azt bérmunkában kevertették fel 
a „KEVTAK” Kft.-vel, aki egyébként a cégcsoporthoz 
tartozó takarmány keverő. Ettől az évtől, a telepi 
management átszervezésével és új célok megha-
tározásával szinte kizárólag malac előállító sertés-
telepet hoztak létre. A malacokat az ország egész 
területére értékesítették. 

Az ügyvezető elmondja, hogy 2008-ban 30 db 
tenyészkoca-süldő megvásárlásával a PRRS-t is 
megvásárolták, így a korábban volt négyes-mentes 
telepi status elveszett. Ez, az évek során – elmon-
dása szerint – valójában termelési veszteséget nem 
jelentett. A betegség elleni vakcinázással sem a 
vetélések száma, sem pedig a hizlaldai elhullás 
nem emelkedett. A hízók a klasszikus termelési 
ciklusul végéig nem mutattak jelentősnek mond-
ható elhullást. 

2014-ben, a korábbiakhoz viszonyítottan magasabb 
malac értékesítési árnak és a keresleti piacnak kö-
szönhetően eredményesnek mondhatták a terme-
lésüket. Az ügyvezető jó döntésének meglett az 
eredménye. 

2015-ben és azóta minden évben sikerült éves 
szerződést kötniük egy korrekt, megbízható fel-
vásárlóval 25 kg-os malacok értékesítésére, így a 
kialakított jó takarmányozással, jó managementtel 
kiváló malacokat kell előállítaniuk. Az eredményes 
gazdálkodásnak köszönhetően folytatták a koca 
létszám emelését, saját előállítású koca süldők ter-
melésbe való beállításával. Napjainkra elérték a 
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A tótkomlósi Piginveszt Kft. ügyvezetőjével, Dr. Barna Zoltánnal beszélgettem 
a Kft. múltjáról, jelenéről és a tervekről.

RólunK



telepi kapacitásuk elérhető legmagasabb termelő-
koca létszámát. A telepen 1.300 db termelő koca és 
600 db koca süldő van, terminál kanként a kanadai 
„Duroc” kant használnak. Éves szinten 28.000 db 
malacot értékesítenek. 

Zoltán elmondása szerint, ezekkel a fajtákkal meg-
találták a telep adottságait legjobban „viselő” ge-
netikát. 2016 őszén, a jelenlegi malac vásárlójuknak 
is problémát, nehézséget okozott a PRRS terheltség, 
azonban ennek ellenére sikerült 2017-re is szerző-
déssel értékesíteni a malacokat. 

2017. év elején újabb, a jövőt meghatározó döntést 
hozott Dr. Barna Zoltán a tulajdonosokkal. A PRRS 
mentesítés korábbi próbálkozásainak negatív ered-
ményei miatt az állomány csere mellett döntöttek. 
2018. december 31.-ig tervezik az állomány cseréjét, 
a telep adottságai mellett már bizonyított genetika 
mellett rakták le a voksot. Továbbra is „F1” koca 
vonal és Kanadai Duroc befejező kant fognak vá-
sárolni. 

Az állomány takarmányozása 2015 márciusától tör-
ténik a Bonafarm-Bábolna Takarmány (BBT) Kft. ja-
vaslatai alapján.

A közös szakmai munka kezdetén a telepi takar-
mányozási rendszer kialakításakor az volt a Kft. ve-
zetőinek kérése, hogy a cél a lehető legmagasabb 
malacszám kibocsátása legyen a telepi adottságok 
figyelembevételével.

A fiatal malacok takarmányozásánál a 21 napos vá-
lasztás miatt a Platinum Baby volt az első javaslat, 
de végül a Platinum Prestarter mellett döntöttek. 
Az első néhány hónap tapasztalatai megmutatták, 
hogy jó döntés volt, a takarmánykeverék alkalmas 
ilyen rövid szoptatási időszak esetén is a malacok 
takarmányozására, mert etetésével törésmentesen 
sikerült leválasztani a fiatal állatokat hasmenés és 
egyéb problémák nélkül. Jelenleg a – telepen kialakí-
tott gyakorlat szerint – 12–13 napos életkortól kezdik 
etetni a takarmánykeveréket. (2016-ban annyi vál-
toztatás történt a malactakarmányozásban, hogy a 

„régi” prestartert felváltotta a Platinum PF prestarter, 
ami az előző továbbfejlesztett változata.)

A starter takarmányt saját alapanyagokból állítják 
elő halliszt és egy a telepre adaptált egyedi termék, 
a Bona Malac Starter TRP 12,5 %-os supplement 
felhasználásával. Ezt a takarmánykeveréket etetik 
20–25 kg-os testtömeg eléréséig, majd egy malac-
nevelő takarmány zárja a telepen etetett takarmá-
nyok sorát. Az értékesítés 65–75 életnapos korban 
történik 25–30 kg-os átlagsúlyban. 

A kocák takarmányozásánál az volt az elsőd-
leges szempont, hogy minél több malacot tud-
janak választani, és a választott malacok súlya 
minél nagyobb legyen. Ennek feltételeit már a 
vemhesítéskor meg kell teremteni, ezért kiemelt 
figyelmet fordítanak a tenyészállatok nevelésére, 
a vemhesség alatti és természetesen a szoptatási 
időszak takarmányozására is. A telepi adottságok 
és a rendelkezésre álló alapanyagbázis figyelem-
bevételével ezen időszakok takarmányait is egye-
di, telepre adaptált premixek felhasználásával 
készítik a BBT takarmányozási szakembereinek 
javaslatai alapján.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elmondható, 
hogy a kitűzött célokat sikerült elérni: a malacok 
egyöntetűek, fejlődésük megfelelő, folyamatosan 
tudnak egész kamionokat rakodni és jó minőségű 
hízóalapanyagot előállítani, amelyekkel a hizlalási 
fázisban is jó eredményeket érnek el az állattartók.

A jövőre kitűzött célok eléréséhez sok sikert és to-
vábbi jó egészséget kívánok Dr. Barna Zoltánnak, a 
tulajdonosoknak és a Piginveszt Kft. dolgozóinak.

Dudás György
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Területi Képviselő
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„Változó igények, új megoldások” mottóval került megrendezésre 2017. már-
cius 29-én szakmai rendezvényünk, melynek keretein belül a XXI. század 
sertéstakarmányozásának, -tartásának, és sertéshús-előállításának legna-
gyobb kihívásaival, ezek megoldásaival foglalkoztunk.

Vida Orsolya, termékfejlesztő 
mérnök a korszerű sertéshibridek 
egymástól eltérő táplálóanyag-
igényének optimálisan, költség-
hatékonyan történő kielégítéséről 
tartott előadást. Elmondta, hogy a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-

nél a 2015–2016-os években beállí-
tott kísérletek alkalmával a DanAvl 
genetika speciális igényei kerültek 
előtérbe. A nemzetközi tenyésztő-
vállalatok ajánlásaira illetve saját 
kísérleti eredményekre alapozva 
egy új komplett premixsor került 
kialakításra, melyek felhasználásá-
val ideális aminosav ellátást bizto-
sító takarmányok állíthatóak össze, 
a költségek és termelési eredmé-
nyek optimalizálásával alacso-
nyabb nyersfehérjeszintek mellett.

Tóth Zoltán, vezető sertés-szak-
tanácsadó a nemzetközi tenyész-
tővállalatok ajánlásain alapuló 
modell felvázolásával összehason-
lította a különböző genetikák hiz-
lalásának várható takarmányozási 
költségeit. Előadásában láthattunk 
a gyakorlatból, Partnerektől szár-

mazó termelési eredményeket is, 
melyek nemcsak hazai, de nem-
zetközi viszonylatban is példaérté-
kűnek számítanak.

A gyakorlatot S. Nagy Csaba elő-
adása hozta még közelebb, aki 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Sertés Roadshow
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az Agrogáz Kft. tulajdonosaként 
a DanAvl genetika termelésbe ál-
lításával kapcsolatos tapasztala-
tairól számolt be. Az Agrogáz Kft. 
260 kocás telepe 2016 óta tagja 
a Bonafarm Csoport sertésinteg-
rációjának. Idén a kocalétszám 
520-ra történő bővítését tervezik. 
A tulajdonos bemutatta működé-
si tevékenységüket a kocasüldők 

fogadásától egészen a hizlalásig. 
Előadásával megerősítést nyert, 
hogy megfelelő telepi menedzs-
menttel, a genetikára optimalizált 
takarmányok etetésével kiváló 
termelési eredmények érhetőek 
el hagyományos telepi körülmé-
nyek között is. 

Dr. Fábián János, K+F Igazgató a 
GMO-mentes sertéstakarmányo-
zás gyakorlati megvalósításainak 
lehetőségeit mutatta be. Elmond-
ta, hogy a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. megfelel a GMO 
mentes állati termék előállítás 
takarmányozási feltételeinek, je-
lenleg is gyárt genetikailag módo-
sított szervezetet nem tartalmazó 
sertéstakarmányokat. Ennek alap-
ja a Magyarországon termelt szó-
jabab hazai feldolgozása valamint 
a sertések aminosav igényének 

alacsonyabb nyersfehérje szint-
tel, egy vagy több melléktermék 
(DDGS, extrahált napraforgódara, 
extrahált repcedara) egyidejű fel-
használásával történő kielégítése. 
Erre a Bonafarm Mezőgazdaság-
nál az utóbbi években számos kí-
sérletet irányult.

Dr. Dan Bysted dán állatorvos 
gyakorlati példákon keresztül mu-
tatta be a sertéstelepeken legin-
kább jelentkező, komoly terme-
léscsökkenést okozó problémákat 
(pl. hasmenés, gyomorfekély stb.) 
illetve felvázolta azokat a meg-
oldási lehetőségeket, melyek a 
problémát takarmányozási oldal-
ról közelítik meg. 

Kiss László a Pick Szeged Zrt. fel-
vásárlási és húsbeszerzési ve-
zetője a mohácsi vágóhídról és 
az ehhez kapcsolódó közös ki-
hívásokról tartott előadást. Be-
mutatta a vágóhidat, mely 569 
főnek nyújt munkahelyet, vágási 
kapacitása 3200 db hízósertés és 

400 db nagysúlyú szalámi sertés/
műszak, vágási sebessége 500 
állat óránként. Közös kihívásként 
ismertette a napi beérkeztetések 
lebonyolításával kapcsolatos, az 
állattartókat is érintő legfonto-
sabb tudnivalókat illetve a minő-
séggel kapcsolatos elvárásokat.

Szakmai rendezvényünk rendkívül 
nagy érdeklődésre tett szert, közel 
150 főnek tudtunk a jelen sertés-
takarmányozási megoldásaival és 
a jövő kihívásaival kapcsolatosan 
információt szolgáltatni. 

Vida Orsolya, 
termékfejlesztő mérnök

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.



MIÉRT BÍZNÁ 
A SZERENCSÉRE?

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
H-2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

Telefon: +36 34 557 050 Fax: +36 34 557 060

info@babolnatakarmany.hu • www.babolnatakarmany.hu

Egy sertéstelep eredményességét az alkalmazott genetika 

alapvetõen meghatározza. A genetika megválasztása 

stratégiai döntés, minden sertéstartó a saját, egyedi 

körülményeinek – tartástechnológia, menedzsment, 

állategészségügyi státusz és a többi adottságának 

megfelelõen választ. A cél azonban mindenhol ugyanaz:    

a hízósertés értékesítésen minél 

nagyobb profitot tudjuk realizálni. 
Elengedhetetlen tehát, hogy a takarmányozási költségeket 

folyamatosan optimalizáljuk állományunk genetikai 

adottságainak  maximális  kihasználása  mellett.

VÁLASSZA A 
BONAFARM-BÁBOLNA 
TAKARMÁNY KFT. 
GENETIKA SPECIFIKUS 
PREMIX SORAIT ÉS 
TAKARMÁNYKEVERÉKEIT!
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A gyomorfekély a sertéshizlalás során komoly 
problémát jelenthet, befolyásolja a termelési ered-
ményeket, napi testtömeg-gyarapodást és a takar-
mányértékesítést. A gyomorfekéllyel kapcsolatos 
vizsgálatok eredményeiről a 24. Nemzetközi Sertés 
Állatorvosi Egyesület Kongresszusán számoltak be 
Dublinban 2016-ban. 

Sertések 
gyomorfekélyének 
kontrollálása

Állomány szintű gyomorfekély kialakulásának 
kockázati tényezői a hízó fázisban
Egy szóbeli előadásban hangzott el, – M. E. Busch, 
a SEGES Sertés Kutató Központból és E. Okholm 
Nielsen, a Dán Állatorvosi és Élelmiszer Hatóságtól 
– hogy Dániában jól ismert a takarmány struktúrá-
jának és pelletáltságának hatása a gyomorfekély 
kialakulására. Busch és Nielsen szerint a szalma 
előnyös hatással van az emésztőrendszer egész-
ségére. Azonban egyéb tényezők szerepe, például 
fertőzések és a stressz, még nem eléggé ismertek. 
Ennek a kutatásnak a célja az állományra gyakorolt 
hatások azonosítása volt ott, ahol magas a gyo-
morfekélyek előfordulási aránya a befejező fázis-
ban. A korábbi kutatási vizsgálatok a takarmány 
típusára, fertőző betegségekre, a 
szalmahasználatra és a padozat tí-
pusára összpontosítottak. 37 dán 
telep vezetője válaszolt a tartással, 
takarmányozással, egészséggel és 
menedzsmenttel kapcsolatos kér-
désekre. A telepeket eredetileg egy 
másik kutatáshoz választották ki, 
ahol az elhullást vizsgálták, melynek során 21 farm 
eseteében alacsony, 16 farm esetében magas volt 
az elhullási százalék. Telepenként 20 állat gyom-
rát vizsgálták meg vágást követően mikroszkóppal 
és a patológiai elváltozásokat a gyomor nyelőcsői 

részében egy 0–10-ig terjedő skálán pontozták 
(0 pont: nincs elváltozás, 1–5 pont: parakeratózis/
leromlás, 6–10 pont: fekély/fibrózis). A fekély ki-
alakulását és az állomány szintű különböző kocká-
zati tényezők összefüggését regresszióanalízissel 
vizsgálták. (PROC LOGISTIC, SAS). A kockázati té-
nyezők az alábbiak voltak: a takarmánytípusa/
formázottsága, az állomány állategészségügyi 
státusza (különös tekintettel az Actinobacillus 
pleuropneumoniae 2-es és 6-os szerotípusaira), a 
PCV2-vakcinázás, a szalmához való hozzáférhető-
ség, és a padlózat típusa. A fekélyes gyomrok elő-
fordulása 51% volt az alacsony mortalitású, és 62% 
a magas mortalitású állományokban, de a különb-
ség nem volt statisztikailag igazolható. 

Az APP 2 fertőzésnek, a szalmának és a padozat tí-
pusának nem volt érzékelhető hatása a kóros elvál-
tozásokra. A tanulmány megerősítette a pelletált 
takarmányok negatív hatásait. A PCV2-vel vakci-
názott sertéseknél nagyobb eséllyel jelentkezett a 

A pelletált takarmányok etetése, a PCV2 vakcinázás és 
az állomány APP 6-al való fertőzöttsége statisztikailag 

igazolható módon nagyobb kockázatot jelentettek a fekélelyes 
elváltozások előfordulására (p<0,05).
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gyomorfekély, feltehetőleg azért mert a gyomor-
fekélyes állományoknál gyakoribb a PCV2 vakciná-
zás. Az APP 6 fertőzés és a gyomorfekély közötti 
összefüggés megerősíti egy korábbi dán kutatás 
eredményeit, mely szerint összefüggés van a mell-
hártyagyulladás és a gyomorfekély között. 

A durvára darált árpa a pelletált takarmányokban 
csökkenti a gyomorfekély kialakulásának esélyét
A finomra darált takarmányok növelik a termelési 
eredményeket, mint például az átlagos napi súly-
gyarapodás (ADG) és a fajlagos takarmányhaszno-
sítás (FCR), másrészt viszont kockázati tényezőt je-
lentenek a gyomorfekély kialakulásában. Jansen és 
mtsai (2016) Hollandiában végeztek hízókísérletet 
(Topigs50 x Piëtrain fajtájú; heréleltlen kanok és ko-
cák; n=880), melynek során az állományt 25 kg-os 
átlagsúlyban kontroll és kísérleti csoportra osztot-
ták. A kontroll csoport finomra darált árpa és búza 
alapú takarmányt kapott. A kísérleti csoport malacai 
ugyanezt az összetételű és táplálóanyagtartalmú 
takarmányt kapták, annyi különbséggel, hogy a fi-
nomra darált árpa 15%-át durva őrlésűre cserélték. 
A takarmányokat tápanyagtartalmuk és szemcse-
méret eloszlásuk alapján elemezték. A sertéseket 
a hizlalás 0., 35., 70. és 105. napján mérték. A gyo-
morfekély hatásának értékelésére egy csoportot a 
vágóhídon 0–7-ig terjedő skálán pontoztak. Össze-
sen 99 gyomrot (47 kontroll, 52 kísérleti). pontoztak. 
A kísérleti csoportból származó gyomrok esetében 
ritkábban fordult elő súlyos gyomorfekély (P<0,001, 
Mann Whitney U), az átlagos pontszám 2,64 volt, míg 
a kontroll csoport esetében 4,14 volt az átlag. A ter-
melési eredmények nem különbözöztek a kontroll és 
a kísérleti csoportban fajlagos takarmányértékesítés 
(2,47 és 2,49 (p=0,49)); és súlygyarapodás (869 és 
867 gramm/nap, (p=0,85)) tekintetében. 

Sertés helikobakteriózis: gyomorsérülések a mala-
coknál
A gyomorfekély az egyik fő hirtelen elhullás ok a 
sertéseknél, soktényezős probléma, amely az inten-
zíven nevelt állatoknál gyakori. A Helicobacter suis-t 
kapcsolták össze ezzel a betegséggel, mely egyre 

nagyobb problémát jelent a sertéstartóknak és az 
iparnak. Silveira és mtsai (2016) kutatásának célja az 
volt, hogy megállapítsák, van-e összefüggés a ter-
mészetesen előforduló kóros elváltozásokat mutató 
szubklinikai gyomorsérülések valamint a Helicobacter 
fajok jelenléte között. Negyvenyolc gazdaságból 
származó malacot vizsgáltak átlagosan 33 kg-os tö-
meggel és 78 napos korban, a vágás után a gyom-
rokat begyűjtötték és értékelték. Makroszkópikusan 
34 (70,83%) állatnak volt elváltozása a nem mirigyes 
régióban, míg 14 állatnál (29,17%) nem találtak ká-
rosodást. Mikroszkópikusan 44 állatban (91,66%) je-
lentkezett parakeratózis. Ebből 22-nél enyhe, 20-nál 
mérsékelt és kettőnél súlyos. A mirigyes régióban 41 
(85,4%) állatnál volt valamilyen elváltozás a három-
ból legalább egy helyen és csak hét állatnál (14,6%) 
nem mutatkoztak elváltozás jelei egyik helyen sem. 
A károsodások gyakoribbak voltak a gyomorszáji 
részeken, mint a fundusban. Immunohisztokémiai 
szempontból 21 állat volt negatív minden területen 
és 24 volt pozitív legalább egy kórokozóra. 

Fusobacterium gastrosuis: új fajok a gyomorfeké-
lyes malacokban 
F. Haesebrouck és mtsai (2016) megállapítása sze-
rint a Helicobacter suis szerepet játszhat a gyomor-
fekély kialakulásában, azáltal, hogy befolyásolja a 
gyomorsav szekréciót és módosítja a gyomorban 
lévő mikróbák összetételét. Egy új metagenomikai 
tanulmány szerint egy azonosítatlan Fusobacterium 
faj nagyobb számban volt jelen a Helicobacter suis- 
szal fertőzött gyomorban, mint a nem fertőzött 
sertésekben. Hatvan 6–8 hónapos malac és koca 
gyomrát gyűjtötték össze a vágóhidakról. Mintát 
vettek minden gyomorrégióból és a 3 napos anae-
rob inkubáció után, 9 mintából egy feltételezhető-
en új Fusobacterium fajt izoláltak. Minden izolátum 

fekélyes sertésektől származott. Minden 
izolátumot fenotípusosan és genotípuso-
san jellemeztek. A 16S rRNA gén 96%-os 
hasonlóságot mutatott az F. mortiferum-
mal és 95%-ost az F. necrogenes-szel, a 

legközelebbi filogenetikai szomszédaival. Az új faj, 
melyeknek a Fusobacterium gastrosuis nevet ja-
vasolták, egyértelműen elkülöníthető filogenetikai 
szomszédaitól. A teljes genom szekvencia és a ko-
lonizáció számszerűsítésének szintje az állatok na-
gyobb részénél jelenleg még zajlik. 

A pelletelt takarmányok finomra őrölt árpa 
hányadának részleges helyettesítése durvára őrölttel 

csökkentette a gyomorfekélyek számát. 

Forrás: ThePigSite-Featured Articles, 06 January 2017
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Az 50 éves BBFAW kiadott egy 
éves áttekintést hogyan bírkózik 
meg az állatjólét kockázataival és 
a lehetőségeivel a világ 99 vezető 
élelmiszeripari vállalata. Az Egyesült 
Királyságbeli élelmiszertermelő a 
Cranswick és a svájci kiskereske-

delmi kooperáció, a Migros, a Marks 
& Spencer-rel, a Noble Foods-zal és 
a Waitrose-zal működnek együtt, 
hogy megvalósítsák a legmagas-
abb szintű menedzsmentet és je-
lentési rendszert az állatjólétben. 
A vezető állatjóléti szervezetek-

kel (Compassion in World Farm-
ing, World Animal Protection, Coller 
Capital) együtt készített jelentésből 
kiderül, hogy a cégek nagyobb fi-
gyelmet fordítanak az állatok jólé-
tére ellátási láncaikban. A vállalatok 
73%-a tett közzé állatjóléti ren-
delkezéseket (a 2012-es adathoz 
viszonyítva, ami akkor még csak 
46% volt). Ezekre az újdonságokra 
reagálva a BBFAW ügyvezető igaz-
gatója, Nicky Amos azt mondta: „26 
vállalat mozdult előre legalább egy 
szintet 2015 óta, ami egyértelmű 
jelzés arra, hogy az élelmiszeripar 
végre elkezd törődni az állatjóléttel, 
mint egy fontos üzleti problémával.” 
Hozzátette: „Ennek a folyamatnak 
az ellenére a 99-ből 42 cég tünt 
fel (Restaurant Brands Interna-
tional, Domino’s Pizza Group Plc és 
a Starbucks Corporation) a Tiers 5 
és 6-ban, ami jelzi, hogy még sok 
munka addig, hogy a nagy globá-
lis élelmiszer cégek napirendjére 
kerüljön a haszonállatok jólétének 
kérdése.”

Forrás:  
ThePigSite News Desk, 27 January 2017
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Az élelmiszeripari 
cégek kiállnak 

az állatjóléti intézkedések 
mellett

GLOBÁLIS – Az élelmiszeripari cégek több pénzt és figyelmet fordítanak 
az állatjólétre az ellátási láncaikon belül, derült ki a Business Benchmark 
on Farm Animal Welfare (BBFAW) legutóbbi jelentéséből, melyet nemrég 
tettek közzé. 

A NAFTA ellenzőit ösztönzik arra, hogy fontolják meg annak 
mezőgazdasági előnyeit
KANADA – A Manitoba Pork alelnöke arra ösztönzi azokat, akiknek aggodalmaik vannak a NAFTA-val kap-
csolatban, hogy nézzék a megállapodás előnyeit, amelyek a mezőgazdaságra irányulnak és kövessék azt az 
irányt, írja Bruce Cochrane.

Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump a héten 
bejelentette az USA kilépését a Csendes-óceánon 
túli Partnerségből és azt tervezi, hogy újratárgyalja 
az Észak Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt 
(NAFTA). Ez volt a fő téma volt a Sertés Kongresszus 
vitáján, melyen a Manitoba Pork képviselői is részt 
vettek, Des Monies-ben Iowában. Rick Bergmann, a 
Manitoba Pork alelnöke azt mondja nagy az egyetér-
tés a sertés ágazatban Kanada és az USA részéről is, 
miszerint a NAFTA jól működik a mezőgazdaságban. 

Rick Bergmann – Manitoba Pork: „A NAFTA egy 23 
éves megállapodás és drámai hasznot húztunk belőle. 
Beszélgetünk a termelőkkel, az iparral és néhány kor-

mánnyal az előnyeiről. Mi tényleg hisszük, hogy mikor 
valami ennyire pozitív, mint a NAFTÁ-n keresztüli me-
zőgazdasági kereskedelem, és ha van bármilyen terü-
let a megállapodáson kívül, ami gyengeséget mutat, 
akkor van lehetőség, hogy megnézzék milyen sikeres 
volt és talán végrehajtanak néhány dolgot, amelyet 
mi már végigcsináltunk, hogy fokozzák a kereskedel-
met ilyen pozitív módon.” 

Bergmann azt mondja, a Csendes-óceánon túli Part-
nerség végének idején fel fognak értékelődni a bila-
terális egyezmények. 

Forrás: 
ThePigSite News Desk, 27 January 2017
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A marhahús készletek 11%-kal növekedtek, míg 
a sertéshús készletek 13%-kal csökkentek. A 
legjelentősebb (67%-os csökkenés) a sertés hastáji 
húsok esetében fordult elő. A baromfi készletek évről 
évre 2%-kal növekedtek. A növekvő fagyasztott 
marhahús mennyisége a 2016 utolsó negyedéves 
exportjának tendenciáját követi, ami 15–20%-kal volt 
magasabb a tavalyi értékekhez képest, az import pe-
dig 5–10%-kal 2015 ugyanezen időszakának számai 
felett volt. A fagyasztott marhahús készlet szintje 
tükrözi az import és export mértékét. A decemberi 
17 millió kilogrammos tárolt fagyasztott marhahús 
készlet a második legnagyobb növekedést jelentette 
2006 óta. A legnagyobb növekedés 2014 decem-
berében volt, ami akkor 19,35 millió kilogrammot je-
lentett. A 2014. decemberi emelkedés nem volt nagy 
hatással a marhahús értékére 2015 első negyedévé-
ben, mivel az átlagos ára 2,48 dollár volt 2015 első 
negyedében és 2,49 dollár 2014 utolsó negyedében. 
A legtöbb tárolt hús csont nélküli, 90 %-a sovány 
marhahús, melynek átlagosan 2,96 dollárra csök-
kentek az árai 2014 negyedik negyedévében, melyet 

egy 2,97 dolláros átlagár követett 2015 első negye-
dévében. Volt néhány probléma az importált sovány 
hús áraival, mivel az ausztrálok csökkentették az árat 
2,83 dollárról, 2,41 dollárra 2015 első negyedévére. 
Az importált marhahús árak csökkenése elsősorban 
a marhahúsimport függvénye, ami növekedett 47%-
kal a tavalyi év ugyanezen periódusához képest. 
Jelenleg a Livestock Marketing Information  Center 
(LMIC) az USA marhahúsimportjának 10–15%-os 
csökkenésére számít 2017 első negyedévében. A 
decemberi csökkenő sertéshús készletek több 
további kérdést vetnek fel. A fagyasztott sertéshús 
készletek decemberben sokkal nagyobb mértékben 
csökkentek, mint az utóbbi 10 hasonló időszakában. 
A visszaesés 18,45 millió kilogramm volt a hónap 
során. A legnagyobb csökkenés éve 2006 volt, 11,7 
millió kilogrammos visszaeséssel. A sonka készlet 
16,2 millió kilogrammal lett kevesebb. A sertés has-
táji húsok fagyasztott készletei 1973 óta a legalac-
sonyabb értéken voltak. A készlet 2016 végére 8 
millió kilogramm volt, ami 24 millió kilogrammal ke-
vesebb az egy évvel korábbi mennyiségnél.

Az USA fagyasztott vöröshús készletei 
csökkentek 2016 végére
USA – Az USDA-NASS jelentése szerint a fagyasztott vöröshús készletek 2016 végére  
2%-kal csökkentek az egy évvel azelőtti adatokhoz képest, bár látható eltérés volt a sertés 
termékek marhával szembeni trendjében is, adta közre a Steiner Consulting Group.

Vágósertés  és malac árak alakulása 
az Európai Unióban

2017 15. hét €ur/kg
Változás 
az elmúlt 
1 hétben

Vátozás 
az elmúlt 

1 hónapban

Változás az 
elmúlt 

1 évben

“S” minősítés 172,7

€ur/100 kg 
hasított súly

+ 2,7% + 8,9% + 34,8%

“E” minősítés 170,0 + 2,2% + 8,8% + 33,8%

“R” minősítés 202,0 + 1,6% + 2,7% + 34,4%

“S” és “E” minősítés átlaga 171,7 + 2,5% + 8,9% + 34,4%

Malac 58,7 €ur/malac + 1,2% + 5,6% + 48,7%



2017. évben is várjuk megtisztelő látogatásukat Hódmezővásárhelyen, 
hazánk egyik legnagyobb állattenyésztési kiállításán,

a XXIV. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napokon.

2017. május 4–6-ig, megszokott helyünkön, 
a II-es csarnok 228-as standján!
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