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Tisztelt Partnerünk!

A 2017-es év nagy jelentőséggel 
bír cégünk életében, mivel idén 
lesz 25 éves a Bábolna Takarmány. 
Ebben az elmúlt negyedszázadban 
óriási változáson ment keresztül 
a magyar mezőgazdaság és ezen 
belül az állattenyésztés is. Szemta-
núi voltunk a rendszerváltást köve-
tő éveknek, az ezzel járó gazdasági 
átalakulásnak, amely nem kedve-
zett az állatállomány alakulásá-
nak. Ezután az új évezred elején a 
magyar állattenyésztés az EU csat-
lakozás és a szabad kereskedelem 
nagy vesztese lett, mivel vélemé-
nyem szerint nálunk a jó termelési 
adottságok ellenére összességé-
ben a többi tagországhoz képest 
rosszabb volt a termelési környe-
zet. Összességében ebben az 
időszakban az állattenyésztés igen 
nehéz helyzetét a takarmánygyár-
tás is a saját bőrén érezte, hiszen 
az állatlétszám csökkenésével és 
az állattenyésztés jövedelmi viszo-
nyainak kiszámíthatatlanságával 
folyamatosan csökkent a kereslet 
az iparilag előállított takarmányok 
iránt. Igen jelentős eredményként 
értékeljük, hogy a 25 éves Bábolna 
Takarmány ebben a nehéz hely-
zetben, csökkenő állatlétszám 
és takarmánygyártás mellett, az 

elmúlt években tudta növelni a 
takarmánygyártását és értékesí-
tését.

A takarmánygyártásnak a felada-
ta nem kevesebb, mint az állat-
tenyésztés kiszolgálása az egyre 
intenzívebbé váló termelés megva-
lósítása érdekében, miközben a 
szigorodó állatjóléti, élelmiszer-
biztonsági és környezetvédelmi 
feltételeknek is meg kell felelni. E 
feladat elérése érdekében igen 
fontosnak tartjuk, hogy takarmá-
nyaink a kutatás-fejlesztési csapa-
tunk irányításával folyamatosan 
korszerűsödjenek és megújuljanak 
a legújabb hazai és nemzetközi 
kutatási eredményeket követve és 
a gyakorlati tapasztalataink alap-
ján. Ebben a munkában nagy előnyt 
jelent, hogy az ország legnagyobb 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
cégcsoportja, a Bonafarm Csoport 
tagjaként új takarmányaink fejlesz-
tésénél a saját tapasztalatainkra és 
kísérleti eredményeinkre tudunk 
támaszkodni. Továbbra is igaz egy 
régi bábolnai vezető azon mondá-
sa, hogy a mi takarmányunk legna-
gyobb kritikusa a saját állatállo-
mányunk. Ez viszont garanciát is 
jelent arra, hogy csak olyan sikeres 
takarmányokkal állunk partnereink 
rendelkezésére, amely már a saját 
állatállományunknál bebizonyította 
a hatékonyságát, átment a vizsgán.

Az ilyen, már bizonyítottan sike-
res megoldásainkra jó példa a már 
működő GMO-mentes takarmánya-
ink és az ehhez kapcsolódó takar-
mányozási programunk. Egy tavaly 
októberében megjelent FM rende-
let alapján lehetővé vált Magyaror-
szágon GMO-mentes termelésből 
származó hús, tojás és tej megkü-
lönböztető jelölése. Amennyiben 
az állatainkat GMO-mentes takar-
mánnyal etetjük, úgy lehetőség van 
ezen élelmiszerek csomagolásán 
feltüntetni a „GMO-mentes terme-
lésből” feliratot. Véleményem 

szerint a GMO-mentes termelés, 
figyelembe véve Magyarország 
ebből a szempontból kedvező 
státuszát, az állattenyésztésünk és 
az élelmiszeriparunk részére egy 
kitörési lehetőséget jelent, ami által 
az így jelölt magyar termékek egy 
más minőségi kategóriát jelent-
hetnek a világpiacon. A Bonafarm 
Csoport már elindult ezen az úton, 
ezáltal rendelkezünk GMO-mentes 
termelésre alkalmas takarmányok-
kal minden főbb állatfaj részére. 

Büszkék vagyunk a fejlesztéseink 
eredményeképpen az ország legna-
gyobb állattenyésztési kiállításán, a 
hódmezővásárhelyi Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napokon 
elnyert díjakra. Az 2010-től 1 db III., 
2 db II., és 3 db I. helyezést értünk el 
a Termékdíj a Magyar Állattenyész-
tésért pályázaton, két alkalommal 
pedig a Nagydíjat vihettük haza. 
Ezek az elismerések egyedülállóak 
a takarmánygyártó cégek körében, 
és jól mutatja elkötelezettségünket 
annak érdekében, hogy folyama-
tosan új és korszerű termékekkel 
álljunk partereink rendelkezésére. 
Az elnyert díjakon túl valójában az 
igazi elismerést az Önök, Partnere-
ink által a Bábolna Takarmánynak 
odaítélt bizalom jelenti azzal, hogy 
állatállományuk táplálásához a 
mi takarmányainkat választják 25 
éve nap, mint nap. Köszönöm ezt, 
továbbá azt is, hogy az olvasással a 
megújult szakmai kiadványunknak, 
a Farm Info-nak bizalmat szavaznak.

Remélem, hogy a kiadványban 
minden olvasó talál számára hasz-
nos információkat.

Fábián János, Ph.D.
K+F igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az üzem tulajdonosa, hivatalosan is átadta 
az MCS Vágóhíd Zrt. új sertés vágó-, csontozó-, daraboló- és csomagoló üzemét Mohácson 
2017. április 25-én. A 21 Mrd Ft értékű beruházás létrejöttét Magyarországa Kormánya 
2,7 Mrd Ft állami támogatással segítette. A korszerű üzem egy műszakban 800 ezer 
normál és 100 ezer nagysúlyú sertés levágására képes, mely állatok részben a Bonafarm 
termelői együttműködési rendszerének kis- és közepes méretű állattenyésztő tagjaitól, 
részben független hazai sertéstermelőktől származnak. Az új vágóhíd a termelés felfutá-
sakor több mint 600 embernek ad munkahelyet.

Az MCS Vágóhíd Zrt. 
mohácsi üzemének átadása

A Bonafarm Csoport által szakmailag irányított 
sertéstenyésztői együttműködés és a magyar 
sertéságazat számára kiemelt jelentőséggel bír az 
MCS Vágóhíd Zrt. új mohácsi sertés vágó-, cson-
tozó-, daraboló- és csomagoló üzemének átadása.

Mint azt a hivatalos ünnepségen Pókos Gergely, 
az MCS Vágóhíd Zrt. vezérigazgatója elmondta: 

„A Bonafarm Csoport, illetve az MCS Vágóhíd Zrt. 
felismerte, hogy ahhoz, hogy a Csoport által szak-
mailag irányított termelői együttműködés kere-
tei között előállított sertésekből származó hús 
versenyképesen kerüljön a piacokra, egy korszerű, 
nemzetközi értelemben legalább közepes méretű 
vágóhídra van szükség.” 

A tervezés és az építkezés összesen négy évet 
vett igénybe. A 21 Mrd Ft értékű beruházás 
tervezője az osztrák ATP, generálkivitelezője a 

Market Zrt., fő technológia beszállítója a holland 
MPS volt. A Magyarország Kormánya által bizto-

sított 2,7 Mrd Ft állami támogatás is hozzájárult 
ahhoz, hogy az üzemben a legkorszerűbb techno-
lógiai megoldások kerüljenek alkalmazásra. 

Pókos Gergely, vezérigazgató
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A vágóhíd éves szinten 800 ezer normál és 100 ezer 
nagysúlyú sertés levágására és feldolgozására lesz 
képes egy műszakban, mely állatokat részben a 
Bonafarm termelői együttműködési rendszerének 
kis- és közepes méretű állattenyésztő tagjaitól 
szerzik be. A fennmaradó részt független sertés-
tenyésztőktől, hosszú távú szerződések keretei 
között vásárolja fel a cég. Az új vágóhíd megköze-
lítőleg a Magyarországon levágott sertések ötödét 
fogja feldolgozni. Az alkalmazott modern techno-
lógia lehetővé teszi, hogy a legszigorúbb állatjólé-
ti, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi elvárá-
soknak is megfeleljen az üzem.

A gyár több mint 600 ember számára nyújt munka-
helyet. Az üzemben előállított tőkehús részben a 
Pick Szeged Zrt. készítményüzemeinek alapanyag 
ellátását biztosítja, másrészt frissen, vagy fagyasz-
tottan, vákuumfóliában, vagy védőgázas csomago-
lásban kerül értékesítésre. A cég a megtermelt hús 
több mint harmadát exportálni fogja a környező 
országokba, illetve a Távol-Keletre.

Az ünnepélyes átadón Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, hogy a Bonafarm arra 
törekszik, hogy tovább fejlessze a termelői közös-

séget, melyet kialakított. E közösségnek kis- és 
közepes méretű mezőgazdasági termelő tagjai, a 
Bonafarm szakmai irányítása mellett, nemzetközi 
szinten is versenyképesen és megfelelő jövedel-
mezőséggel tevékenykedhetnek. A termékpálya 
minden szintjén a legkorszerűbb megoldások alkal-
mazására van szükség ahhoz, hogy az együttmű-
ködés keretei között létrejövő termékek verseny-
képesek legyenek a hazai és nemzetközi piacokon. 
A Bonafarm Csoport ezért a jövőben is folytatja 
azt a modernizációs programját, melynek kere-
tei között 2010 óta több mint 50 Mrd Ft-ot fordí-
tott fejlesztésre az élelmiszergazdaság területén. 
A Csoport a jövőben is vissza kívánja forgatni a 
megtermelt jövedelmet az ágazat modernizációjá-
ba és a következő 10 évben további, megközelítő-
leg 100 Mrd Ft-os fejlesztést tervez.

Az Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor 
tulajdonos által átadott új üzem vezetői azon 
dolgoznak, hogy néhány év múlva további kisebb 
mértékű fejlesztésekkel beindulhasson a máso-
dik műszak is a vágóhídon. Reményeik szerint, a 
Mohácsról származó kiváló magyar tőkehús iránti 
kereslet erősödése miatt rövid időn belül növelni 
kell majd a gyártási mennyiséget.



Bemutatkozunk – Agrogáz Kft.
A sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalkozásoknak számos problémával kell szembenéznie 
napjainkban. Elég, ha a változó, nehezen kiszámítható felvásárlási árakat, a termelés folyama-
tosan emelkedő költségeit, vagy az egyre szigorúbb állategészségügyi előírásokat említjük. Az 
elmúlt 5–10 évben számos sertéstartó vállalkozás fejezte be termelését és számolta fel az állo-
mányát. Üdítő kivételt jelent az Agrogáz Kft., amely néhány évvel ezelőtt kezdett komolyabban 
foglalkozni a sertéstartással. A vállalkozás jelenleg a Bonafarm csoport integrációs partnereként 
folytatja tevékenységét Nyíregyháza mellett. A kezdetekről, a jelenlegi helyzetről és a jövőbeli 
elképzelésekről kérdeztük a vállalkozás tulajdonosát S. Nagy Csabát. 

Hogyan és mikor indult a tevékenység?
Az Agrogáz Kft. a cég 2011-es indulása óta vásá-
rolt malacok hízlalásával foglalkozott, saját tenyész 
állományt nem tartottunk. Az nyíregyházi komplex 
telepen 2016 márciusában kezdődött el a DanAvl 
kocasüldők betelepítése. A telepen rendelkezésre 
álltak a termeléshez szükséges épületek, technoló-
gia elemek is, hiszen a cég telepén 700 koca tartá-
sára és szaporulatának hízlalására lett kialakítva az 
infrastruktúra.  

Miért ezt a genetikát választottad?
A hízlalás során nagyon sok tapasztalatot szerez-
tem. Egyrészt ezen saját tapasztalatok, másrészt 
az elérhető genetikák vizsgálata után döntöttem 
úgy, hogy DanAvl genetikájú tenyész állományt 
állítunk termelésbe. A tenyészállatok beszerzé-
se során kapóra jött, hogy a Bonafarm csoport az 
akkor még épülő mohácsi vágóhíd ellátására integ-
rációs partnereket keresett, és ehhez magas szín-
vonalú DanAvl genetikájú tenyész állományt érté-
kesített partnereinek. Felmérve a lehetőségeimet 
úgy döntöttem, hogy csatlakozom az integrációhoz. 
A Bonafarmmal való együttműködés mellett szólt 
többek között a hosszú távú együttműködés lehe-
tősége, a tervezhető értékesítési árak és a bizton-
ságos pénzügyi elszámolás is.

Mekkora állománnyal milyen termelési rendszer-
ben dolgoztok?
Első lépésben, 2016-ban 260 kocával indultunk. Az 
idei évben 160 kocával bővítjük az állományt, így 
2017 második felétől összesen 420 kocával zajlik 
majd a termelés. A termelési rendszer kialakításánál 
végül 3 hetes batch rendszer választottunk. Ebben a 
rendszerben 7 kocacsoport van, amelyek folyama-
tosan együtt „mozognak”. A különböző munkafolya-
matok 3 hetente ismétlődnek (választás, rakás, stb.), 
ezért a munkabeosztás jól tervezhető. A vezetők 

pontosan tudják már hónapokkal előre, mely napo-
kon milyen munkafolyamatok lesznek, és ehhez 
optimalizálják a dolgozók beosztását. Nem elha-
nyagolhatóak szempont, hogy ebben a rendszerben 
minden teremben és korcsoportnál „all in – all out” 
rendszer működik – lehetővé téve a takarítás, fertőt-
lenítés pontos végrehajtását-, ami állategészségügyi 
szempontból bír kiemelt fontossággal.

Milyen kihívást jelentett a telepi technológiát ille-
tően az új genetika betelepítése?
A nagy teljesítményű, csúcs DanAvl genetikáról 
sokan gondolkodnak úgy, hogy csak a legmoder-
nebb telepi körülmények között érdemes tartani 
ilyen állatokat, mert nehéz kiszolgálni az igényei-
ket.  Természetesen alapelv, hogy mindenkor nagy 
hangsúlyt kell fektetni az állataink komfortzónában 
tartására, de ezt így kell(ene) csinálni az állatte-
nyésztés minden területén! Az állatok betelepí-
tését megelőzően számos feladatunk volt. A régi 
szaporító épületek felújításon estek át, új szellőző 
és fűtési rendszer került kialakításra. Javítottuk az 
épületek hőszigetelését, az egyedi állásokon az 
ivarzás indukcióhoz szükséges fényprogram feltét-
eleit teremtettük meg, a fiaztatóba klíma berende-
zést szereltünk, kicseréltük a nyílászárókat. Megnö-
veltük a fiaztató kutricáink méretét, hogy nagyobb 
helye legyen a malacoknak, de például a koca 
vonalon maradt a kézi etetés. Ebben természete-
sen benne van a hiba lehetősége is, de a gondozó 
etetés közben is megfigyeli az állatok viselkedé-
sét, étvágyát és reményeim szerint hamarabb tud 
beavatkozni, ill. jelezni a felmerülő problémákat. 
420 kocánál ez naponta nagyságrendileg 1500 kg 
takarmány megmozgatását jelenti, de legalább 
nem kell a fiúknak konditerembe járni.J Az első 
egy év tapasztalatai alapján elmondható, hogy 
sikerült a hagyományos, de újragondolt techno-
lógiát, telepi adottságokat és a rendelkezésre álló 

5 FARM INFO

RólunK

5 FARM INFO



6 FARM INFO

RólunK

6 FARM INFO

munkaerőt összhangba hozni a modern genetika 
igényeivel. Ebben nagy szerepe van a telepi dolgo-
zóknak, akiknek mindegyike több éves, évtize-
des sertéstenyésztési gyakorlattal rendelkezik, de 
legalább ilyen fontos, hogy kollégáim nyitottak az 
új módszerek alkalmazására is!

Beszéljünk néhány szót a termelési eredmények-
ről, kezdjük a fiaztatóval!
Az élve született malacok száma közelíti a 17–et, 
és bár életképes, aktív, „jó malacok”, a méretük 
viszonylag nagy szórást mutat. (A születésko-
ri tömeg átlaga 1,1 kg körül van.) Ezek a malacok 
nagyon igénylik a támogatást életük első néhány 
napjában, ezért több intézkedést vezettünk be. 
Egyrészt az almokat az első 24 órában megoszt-
va szoptatjuk, így biztosítva a föcstej felvételét 
lehetőleg minimum 250 ml-es szinten. Ez termé-
szetesen plusz munkával jár, és fokozott figyelmet 
igényel, de ezt 3 hetente a fialások idején tudjuk 

biztosítani. Másrészről a gyengébb, lemaradt mala-
coknak energia dús pasztát adunk akár többször is. 
Nagyon jól látható ennek a támogató hatása. Bár a 
3 hetes rendszerben nehezebb volt, de Rácz László 
kollégám, a telep vezetője megoldotta a dajkásítás 
kérdését. Az így kialakított mechanizmussal már 
gyakran 15 fölé megy a választás kocánként. 

Milyenek a termelési eredmények a battérián?
Minden élőlénynél alapszabály, hogy minél fiata-
labb korban éri őket valamilyen hatás, az annál 
nagyobb mértékben befolyásolja a későbbieket. 
Igaz ez a gyerekre is és nem csak az élettanra 
vonatkozóan, hanem akár a pszichét illetően is. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy pszicholó-
gust hívunk a malacokhoz, hanem azt, hogy ha jól 
alakultak a dolgok a fiaztatóban, akkor sokkal keve-

sebb bajunk van a battérián. A malacokat már a 
fiaztatón megtanítjuk enni, ezért a választást köve-
tően már ismerik és szeretik a Platinum prestartert. 
Ennek köszönhetően nem esik vissza a takarmány 
felvétel, gyakorlatilag problémamentes a választás. 
Nagyon fontos, hogy az áttelepített malacok minél 
hamarabb megtalálják az etetőket, itatókat. Ebben 
segítjük őket azzal is, hogy az új teremben 3 napig 
folyamatosan világítunk. Ha jó a falkásítás és opti-
mális körülményeket tudunk teremteni a battérián, 
vagyis folyamatos a takarmány ellátás, jó a szel-
lőzés, megfelelő a hőmérséklet, akkor a 70. napra 
28,5 kg környéki átlagsúlyt tudunk elérni.

Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
A 260-ról 420 kocás létszámra való átállás jelenleg 
is zajlik. Ez azt jelenti, hogy a meglevő kocacsopor-
tokat 37-es létszámról 60-asra bővítjük.  Ezt az állo-
mány méretet a rendelkezésre álló épületek, férő-
helyek optimális kihasználása miatt alakítottuk ki.  

A korábbi 700 kocás telep a nagyobb alomszám és 
állatjóléti szempontok miatt megnövekedett férő-
hely igény miatt így használható optimálisan.

Reméljük, hogy Csaba töretlen optimizmusához és 
akaraterejéhez mi is hozzájárultunk a magunk módján. 
Az elmúlt szűk két évben igyekeztünk olyan szakmai 
és emberi kapcsolatokat kiépíteni és ápolni, amelyek 
nagyon fontos összetevői az eredményes gazdálkodás-
nak. Ezen dolgoznak a Bonafarm Sertéságazatának és a 
Bábolna Takarmány Kft.-nek a szakemberei. További sok 
sikert és eredményes gazdálkodást kívánunk az Agrogáz 
Kft. tulajdonosának és minden dolgozójának!

S. Nagy Csaba, Agrogáz Kft. tulajdonos
 

Tóth Zoltán, Vezető sertés szaktanácsadó
 

Gurmai Tamás, Kelet-magyarországi üzletkötő
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Hasmenés? Rehidratáljunk!
Választás előtt illetve malacnevelés során gyakran előfordulhatnak olyan folya-
dékvesztéssel járó kórformák, melyek a legtöbb esetben ugyan könnyen kezel-
hetők, mégis az elhullások relatíve nagy százaléka hozható összefüggésbe 
velük. Abban az esetben, ha a hasmenéses megbetegedésből következő elhul-
lást meg is tudjuk előzni, a hasmenés okozta vízveszteség még jelentős mérték-
ben visszavetheti az állatokat a fejlődésben, komoly gazdasági károkat okozva 
ezzel a telepek életében.

A hasmenés során az állatok nagy mennyiségű 
vízmennyiséget képesek elveszíteni egy nap alatt, 
a vízveszteséggel pedig jelentős mennyiségű 
elektrolit is távozik a szervezetükből. Ilyen mérté-
kű a vízveszteség nemcsak a kiszáradás veszélyét 
hordozza, de az elektrolit veszteség miatt számos 
élettani folyamatot is negatívan befolyásolhat.

A szervezet folyadéktereiben előforduló meghatá-
rozó elektrolitok a Na+, K+, Mg2+, Ca2+, a HCO3- és 
a Cl- ionok. Ezeknek az ionoknak mind a koncent-
rációja, mind pedig az összetétele különbözik a 
sejteken belüli (intracelluláris), illetve a sejteken 
kívüli (extracelluláris) vízterek esetében, csak a 
pozitív- és negatív töltésű részecskék összege 
azonos.

Míg az intracelluláris víztér és a benne lévő 
elektrolitok az életfontosságú biokémiai reak-
ciók színtere, addig az extracelluláris víztér a 
sejtek közvetlen környezetét képezi és biztosít-
ja a sejtek működéséhez szükséges feltételeket. 
Éppen ezért a nagy mennyiségű víz- és elektrolit 
vesztés számos anyagcserezavart vonhat maga 

után (pl.: vércukorszint csökkenés, sejtmembrán 
transzport zavara, enzimaktivitás csökkenés). A 
folyadékvesztés kompenzálása helyett a hasme-
néses malacok kb. 10–15%-kal kevesebb folyadé-
kot isznak, mint az egészséges állatok. Ha nincs 
folyadékfelvétel, a takarmányfelvétel is csökken, 
energiahiány következtében lelassul a bélnyálka-
hártya-sejtek regenerációja, mely további emész-
tési zavarokat okozhat. Az említett problémák 
kiváltó októl függetlenül csak rehidratálás és az 
elektrolitok pótlása, vagyis az elektrolit egyensúly 
visszaállítása mellett szüntethetők meg. 

A választás előtti illetve a malacnevelés során 
jelentkező hasmenés okát sokszor nehéz megál-
lapítani, nem fertőző (tartási és takarmányozási 
körülmények) és fertőző eredetű (vírusok, bakté-
riumok, paraziták) kórokok egyaránt szerepet 
játszhatnak. Az elégtelen higiénia, a nem megfe-
lelő csoportosítás, túlzsúfoltság nagymértékben 
megnövelik a hasmenés kialakulásának kocká-
zatát. Kulcsfontosságú a megfelelő takarmány-
higiénia, de gondosan ügyelni kell arra is, hogy 
a malacok élettani igényeinek megfelelő táplá-
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lóanyag-tartalmú takarmány álljon az állatok 
rendelkezésére. Túl magas szénhidrát-tartalmú 
takarmány etetése ugyanis erjedéses diszpepsziát 
okozhat, melynek eredményeként sárgás, híg 
bélsár ürül. Az állat igényét meghaladó fehérjefel-
vétel pedig rothadásos diszpepsziát eredményez, 
melynek következményeként híg, vörösesbarna 
hasmenés alakul ki.

A malacok hasmenéses megbetegedésének 
kialakulásérét felelős fertőző eredetű kórformák 
leggyakoribb kórokozóit az 1. táblázat tartalmazza.

A tartási, takarmányozási problémák és beteg-
ségek mellett érdemes figyelnünk az olyan, akár 
étrendi, akár környezeti változásokra is, melynek 
során az állatokat stressz éri (pl.: szállítás, takar-
mányváltás, hőstressz stb.). A stressz által kiváltott 
hasmenés jellemzően a kiváltó ok megszűnésével 
gyorsan megszűnik.

Legyen szó akár betegség, akár takarmányozá-
si- vagy stressz eredetű hasmenésről, a kiváltó 
ok megszűntetése, kezelése mellett az állatok 
rehidratálása, és az elektrolitok pótlása is elen-
gedhetetlen. Az említett problémák kezeléséhez 
nyújt megoldást a Crémolit elektrolitpótló, mely 
optimális összetételének köszönhetően nem csak 
a szükséges elektrolitokat tartalmazza, hanem 
könnyen felszívódó energiaforrást is biztosít a 
malacoknak. Probiotikum tartalma segít helyreál-
lítani a bélrendszer mikroflóráját, míg vitamin és 
szerves mikroelem tartalma a malacok általános 
állapotát és az állatok immunrendszerét támogatja. 

Vida Orsolya
termékfejlesztő mérnök

Dr. Tanai Attila
fejlesztési vezető

1. táblázat: A leggyakoribb, hasmenést okozó kórokozók

Vírusok Baktériumok Paraziták

TGEv
PEDv
Rota

PRRSv

E.coli
Clostridium perfringens C
Clostridium perfringens A

Clostridium difficile
Lawsonia intracellularis

Brachyspira hyodysenteriae
Salmonella fajok

Isospora suis
Cryptosporidium parvum



A hőstressz hatása a sertések 
aminosav emésztésére
Hőstressz hatására a sertések testhőmérséklete megemelkedik, a bélbolyhok 
mérete pedig csökken, melynek következtében nő az endogén aminosav-vesz-
teség és csökken az aminosav-transzporterek előfordulása a bélrendszerben. 
Mindez az aminosavak látszólagos és valódi ileális emészthetőségének csökke-
nését eredményezi. 

A sertéstenyésztés a világon 
elsősorban olyan területeken 
zajlik, ahol a normál hőmér-
séklet meghaladja a sertések 
számára ideális hőmérsékletet. 
Ha a sertéseket magas környe-
zeti hőmérsékletnek teszik 
ki, az stresszhez vezet, amely 
módosítja a viselkedésüket, 
fiziológiájukat és anyagcseréjü-
ket a homeosztázis megőrzése 
érdekében. Sertésnél a legin-
kább észrevehető változások 
hőstressz esetén a takarmány-
felvétel csökkenése és a testhő-
mérséklet emelkedése. 

A hőleadás fokozásának érde-
kében a szervezet megnöve-
li a végtagok vérellátását és 
csökkenti gyomor-bél traktus 
oxigén- és tápanyagellátá-
sát. Az oxigén és táplálékhiány 
együttese és a savas stressz 
következtében megnő az elhalt 
bélbolyhok sejtjeinek aránya, 
amely a belek hámszövet-mére-
tének csökkenéséhez és sérülé-
séhez vezet (Liu és társai, 2009). 
A sejtelhalás megnövekedése 
növeli az endogén veszteséget 
bizonyos aminosavak, különö-
sen az arginin, a fenil-alanin, a 
hisztidin és a treonin esetében 
(Morales és társai, 2016).

A bélbolyhok méretének csök-
kenése arra enged következ-
tetni, hogy a hőmérsékleti 
stressznek kitett sertések keve-
sebb olyan sejttel rendelkez-
nek (enterociták) a belekben, 

amelyek a fehérjék-emészté-
sét és az aminosavak felszí-
vását végzik (Yu és társai, 
2010; Pearce és társai, 2014). 
Hősterssz hatására az aminosav 
transzporterek száma is jelentős 
mértékben csökken. A nagyobb 
endogén veszteség az arginin, 

a hisztidin és a leucin esetében 
hatással van a látszólagos ileális 
emészthetőségére.  A valódi 
ileális emészthetőséget hason-
lóképpen kell számítani, mint 
a látszólagos ileális emészt-

hetőséget, de egy korrekci-
ót alkalmaznak minden egyes 
aminosav esetében az endogén 
veszteség miatt. A hőstressz a 
valódi ileális emészthetőségét 
is csökkenti az argininnek és a 
hisztidinnek (Morales és társai, 
2016). A hőmérséklet okoz-

Comfort

Arginine Histidine Leucine

100%

75%

50%

Heat

Látszólagos aminosav emészthetőség sertéseknél termoneutrális zónában (24 ± 2 °C) és 
hőstressz esetén (napi változás 30 és 42 °C között). (az ábrán a kék jelöli termoneutrális zóná-

ban, a piros a stressz esetén történő felszívódási arányt)
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A Smithfield Foods felvásárolta a Pini Csoport 
Csomagolt Hústermékekkel Foglalkozó Üzletágát
2017. június 1. A Smithfield Foods, Inc. bejelen-
tette a Pini Csoport Csomagolt Hústermékekkel 
Foglalkozó Üzletágának lengyelországi felvá-
sárlását. Ezeket a vállalatokat az Animex Foods 
fogja üzemeltetni, ami egyike a legnagyobb 
lengyelországi élelmiszergyártóknak és része a 
Smithfield Polandnek, amelynek a tulajdonosa a 
Smithfield Foods. A felvásárlás magában foglalja 
a Pini Polskát, egy húsfeldolgozó és csomago-
ló üzemet; a Hamburger Pinit, egy sütésre kész 
hústermékekkel foglalkozó vállalatot; és a Royal 
Chickent, amely egy jelenleg fejlesztés alatt álló 
beruházás.

A Smithfield Poland ezután közel 9 240 embert 
fog foglalkoztatni, beleértve megközelítőleg 240 

korábbi Pini alkalmazottat, ami meg fogja szilár-
dítani a vállalat, mint a legnagyobb munkáltató 
pozícióját a lengyel élelmiszeriparban.

A felvásárláshoz szükség volt a lengyel Verseny- 
és Fogyasztóvédelmi Hatóság (UOKiK) engedé-
lyére és bizonyos feltételeknek való megfelelés-
re is. A megállapodás értelmében a tranzakció 
részletei, mint pl. a vételár és a feltételek nem 
kerülnek nyilvánosságra.

Forrás: Smithfield Foods, Inc. sajtóközleménye
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ta stressz nem csupán növeli a 
veszteséget az endogén erede-
tű arginin és hisztidin esetében, 
de egyben csökkenti azoknak 
az endogén fehérjéknek az 
emésztését, amelyek az emlí-
tett aminosavakban gazdagok, 
illetve az ismételt felszívódását 
a bennük lévő aminosavaknak. 
A hőmérséklet okozta stressz 
nincs hatással a takarmányban 
kristályos formában felhasznált 
aminosavak (pl. lizin) látszólagos 
vagy valódi ileális emészthető-
ségére, mivel azok felszívódása 
már a patkóbélben megkezdő-
dik és így nem versenyeznek 
a fehérjéhez kötött lizinnel a 
takarmányban, amelyet először 

meg kell emészteni ahhoz, hogy 
utána az éhbélben és a csípőbél-
ben felszívódhasson. 

Összefoglalásként elmondható, 
hogy a sertések testhőmérsék-
lete hőstessz hatására emelke-
dik, a bélbolyhok mérete csök-
ken, nő az endogén aminosavak 
veszteségének mértéke és csök-
ken az aminosav transzporterek 
mennyisége a belekben, vala-
mint az aminosavak látszólagos 
és valódi ileális emészthetősé-
ge is romlik. Ezek a változások 
közvetve és közvetlenül hatás-
sal vannak az aminosavak felszí-
vódására, elsősorban az arginin, 
a hisztidin, a leucin és a treonin 

látszólagos ileális emésztését 
csökkentik. A kristályos amino-
savak felhasználása segíthet 
kiküszöbölni azokat a negatív 
hatásokat, amelyek hőstessz 
esetén jelentkeznek.

Forrás: pig333.com 



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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2010-ben született a Sertések sebészeti módon 
történő kasztrálásával szembeni alternatívákról 
szóló nyilatkozat. A nyilatkozat kimondja, hogy 
2012. január 1-jétől kezdődően a sertések sebé-
szeti úton történő kasztrálására csak hosszan tartó 
fájdalomcsillapítás illetve érzéstelenítés esetén 
kerülhet sor, 2018-at követően pedig a kanok 
sebészeti úton történő kasztrálását általánosan ki 
kell vezetni. 

Az Európai Állatorvosok Szövetsége az Európai 
Bizottsággal közösen online kérdőívet készített 
annak érdekében, hogy megállapítható legyen 
az európai államokban elért előrelépés mértéke. 
Ez a tanulmány leíró tájékoztatást nyújt a kanok 
kasztrálásával kapcsolatban Európa 24 országából. 
Egyben áttekintést ad a megjelent szakirodalomról 
a sebészi úton történő kasztrálással szemben alter-
natívákat nyújtó, fájdalomcsillapítást illetve érzés-
telenítést nem igénylő eljárások gyakorlatiasságá-
ról és hatékonyságáról. 

24 országból 40 válasz érkezett a kérdőívekre. 
Írország, Portugália, Spanyolország és az Egyesült 
Királyság mellett, ahol hagyománya van a kanok 
nevelésének, 18 országban 80% vagy magasabb 
az ártányok aránya. Általánosságban a 24 vizsgált 
európai országban a kanok 5%-ánál végezték el 
a kasztrálást fájdalomcsillapítás és érzéstelenítés 

alkalmazásával, míg 41% esetében (csak) fájda-
lomcsillapítással. A vizsgált országok felében úgy 
vélték, hogy az alkalmazott fájdalomcsillapítás/
érzéstelenítés sem nem gyakorlatias, sem nem 
hatékony. Mindazonáltal azok az országok, ahol 
van tapasztalat mind az érzéstelenítés, mind a 
műtét utáni fájdalomcsillapítás terén, mint amilyen 
pl. Norvégia, Svédország, Svájc és Hollandia, a 
módszert gyakorlatiasnak és hatékonynak tartják. 
Az immunokasztrált sertések átlagos százalékos 
aránya a vizsgált országokban 2,7%. Ez Belgium-
ban a legmagasabb, ott az immunokasztrált serté-
sek aránya 18%.

A 2012. január 1-jei és a 2018. január 1-jei határidők 
távolról sem teljesültek. A vélemények az állatjóléti 
szabályoknak való megfelelés és a fájdalomcsilla-
pítás/érzéstelenítés mellett történő kasztrációval 
szembeni alternatívák gyakorlatiasságát illetően 
nagyon széles skálán mozognak. Habár azok az 
országok, ahol rutinszerűen alkalmazzák a fájda-
lomcsillapítást/érzéstelenítést, azon a véleményen 
vannak, hogy a módszer gyakorlatias és hatékony, 
csak néhány ország tűnik úgy, mint amely célul 
tűzte ki a sebészeti úton történő kasztráció teljes 
kivezetésére vonatkozó határidők megtartását.

Forrás: BioMed Central forrás
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A kan hízósertések 
kasztrálása: 

sikerül-e az EU-nak betiltania a 
kanok kasztrálását 2018-ig?
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A dán tenyészsertés-
állomány növekedik
Ismét növekszik Dániában a kocák száma az ápri-
lis 1-jei sertésfelmérés adatai szerint. Ez az előző 
évhez képest kevés változást jelentő január 1-jei 
sertésszámlálást, valamint a 2016-os csökkenő 
számokat követően alakult így. 

A növekedést segíti a sokkal jobb profitabilitás, 
mivel a készsertés piac az elmúlt tavasz óta jelentős 
fejlődésen ment keresztül. A tenyészállományoknál 
tapasztalható felívelést megerősíti a növekvő koca-
létszám, így a vágások és az élő export mennyi-
sége. A január 1-i felmérés egyben 6 százalékos 
növekedést mutatott az emséknél, ami hozzájárult 
az áprilisi 2 százalékos növekedéséhez az előhasi 
kocáknál. 

A teljes sertésszám még mindig némileg alacso-
nyabb volt áprilisban, mivel továbbra is sokat nevel-
nek fel végül más tagállamokban annak ellenére, 
hogy a dán ipar ösztönzi a hazai felnevelés bővíté-
sét. Igazolja a megnövekedett kocaállományt, hogy 
a szopósmalacok száma 2 százalékkal emelkedett, 
habár a malacok (50 kg alatt) száma gyakorlatilag 

nem változott. Az 50 kg feletti hízósertések száma 
április 1-én 8 százalékkal alacsonyabb volt, ami 
megfelel a januári csökkenésnek. 

Az utónevelt állatok exportja különösen Lengyelor-
szág irányába továbbra is növekedik. Mindazonáltal 
a Landbrug & Fødevarer, a dán mezőgazdasági és 
élelmiszeripari testület jelentése szerint bizonyítha-
tóan lassul a növekedés a kereskedelemben, amely 
csak 1 százalékos növekedést mutat az utónevelt 
állatok exportjában 2017 első negyedévében, a 
2016-os egész éves 11 százalékos növekedés után.

Ennek eredményeként a dán hústermelés és így 
az exportra előállított mennyiség továbbra is csök-
kenni fog, ami kihatással lehet a Nagy Britanniával 
folytatott kereskedelemre, amely a dán exportőrök 
számára a második legnagyobb sertéspiac.

Forrás: ThePigSite News Desk

Dán sertések száma, április 1.
2016 2017 % változás 2017/2016

ezer egyed
Összes koca 1.217 1.230 +1%
 ebből
 vemhes koca 573 581 +1%
 előhasi koca 186 190 +2%
 emse 217 216 -0%
 szopós malac 2.474 2.520 +2%
   fiatal sertés 50 kg alatt 5.700 5.697 -0%
  vágósertés 50 kg fölött 3.009 2.764 -8%
Összes sertés 12.418 12.369 -0%
Forrás: Dán Statisztikai Hivatal
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Területi képviselők:  Baráth Beatrix – 06-20/3890-109 • Kóbor Lajos – 06-20/3886-266 • Schill Gábor – 06-20/9609-190 • Schilli Péter – 06-70/3806-559

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető: Éliás Dávid Józsefné – 06-20/5290-429
Területi képviselők: Dudás György – 06-70/3806-555 • Gurmai Tamás – 06-70/3806-551 • Láng Lilla 06-70/332-2306 • Varga Gergő – 06-20/3886-154

Vezető sertés szaktanácsadó: Tóth Zoltán – 06-20/4647-355 • Szaktanácsadó: Gerencsér Gábor – 06-70/4662-269

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

Vágósertés- és malacárak alakulása 
az Európai Unióban

2017 25. hét €/kg
Változás 
az elmúlt 
1 hétben

Változás 
az elmúlt 

1 hónapban

Változás 
az elmúlt 
1 évben

“S” minősítés 178,3

€/100 kg 
hasított súly

+ 0,2% + 1,0% + 12,9%

“E” minősítés 176,9 + 0,1% + 0,8% + 14,0%

“R” minősítés 203,8 + 1,2% + 1,2% + 17,6%

“S” és “E” minősítés átlaga 177,8 + 0,1% + 0,9% + 13,4%

Malac 57,2 €/malac - 0,9% - 3,2% + 33,3%


