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Tisztelt Partnerünk!

2019. február 5-én beköszöntött a 
kínai újév, a békeszerető disznó éve.  
A horoszkóp szerint többek között ez 
az év egy új szenvedély éve is, ami-
kor megvalósulnak az ötletek és ter-
vek, és emiatt, a kurta farkú lába nyo-
mán sok jó fog történni. Ironikusan, a 
disznó évére rányomja a bélyegét az 
afrikai sertés pestis kínai terjedése. 
Előre láthatólag 2019-ben Kínában, 
amely a világ sertéshús termelésé-
nek 50%-át adja, a sertésállomány 
30%-kal fog csökkeni. Emiatt a globá-
lis sertés előállítás kb. 15%-os csök-
kenésével lehet számolni 2019-ben, a 
disznó évében. 
A föld lakosainak baromfihús fo-
gyasztása a várakozások szerint 
ebben az évben meghaladja majd 
a sertéshús fogyasztását, és az el-
következő években előreláthatólag 
meg is őrzi majd az idén megszerzett 
vezető szerepét. Tehát a disznó évé-
ben a húsfogyasztás terén új királyt 
koronáznak hamarosan, és ez a ba-
romfihús lesz. Összességében viszont 
ezt a fogyasztók is megérzik, mivel a 
világon a húsárak emelkedése várha-
tó 2019-ben a kínai sertésállomány 
jelentős csökkenése miatt.
Az afrikai sertés pestis a magyaror-
szági sertés állományt is veszélyez-
teti, hiszen vaddisznóknál 2019. áprili-
sában már több mint 530 előfordulást 
dokumentált a NÉBIH, közel 1300 állat 

esetében. Az ilyen jellegű állategész-
ségügyi veszélyhelyzetekre, mint 
például az afrikai sertéspestis vagy 
korábban a madárinfluenza országos 
jelenlétére az állattenyésztőknek rá-
hatása nincs. Hasonlóan a világ hús-
fogyasztásának alakulására, illetve az 
élőállat és állati termék átvételi árak 
alakulására a termelők manapság lé-
nyegi befolyással nem rendelkeznek. 
A magyarországi sertésátvételi árak 
is leginkább a német jegyzésektől 
függnek, mintsem a magyarorszá-
gi takarmányáraktól, állatlétszámtól, 
vagyis a termelési adottságoktól. Ha-
sonló a helyzet a baromfihús, tojás és 
tejátvételi árak esetében. Az állatte-
nyésztőknek hozzá kell szokniuk az 
átvételi árak igen hektikus változá-
sához, illetve arra is fel kell készülni-
ük, hogy a nyugat-európai, észak- és 
dél-amerikai, vagy éppen a kínai pi-
acok történései határozzák meg az 
átvételi árakat, vagyis a bevételük 
mértékét. Hasonlóan a termelőknek 
nem a magyarországi állattenyésztők 
a versenytársai, hanem a nemzetkö-
zi piac szereplői. A hatékonyság ér-
dekében az egyik legnagyobb érték 
a folyamatosan változó tudás és az 
információ, amely szintén nemzetkö-
zi szinten termelődik és érhető el az 
egyre inkább digitalizálódó világban. 
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
szakmai rendezvénysorozatainak fő 
célja, hogy az állattenyésztéssel fog-
lalkozó partnereink olyan korszerű 
termelési információkhoz jussanak, 
amely segítséget nyújt a mindenna-
pi munkájukban. E cél elérése érde-
kében április első napjaiban Baromfi, 
Szarvasmarha és Sertés Road Show-
kat rendeztünk három egymást köve-
tő napon. A szakmai rendezvénysoro-
zat napjain számos érdekes témával 
találkozhattak a partnereink és az 
érdeklődők. Hazai és külföldi előadók 
egyaránt osztottak meg olyan infor-
mációkat, amelyek segíthetik mun-
kájukban a magyar és a szomszédos 
országokból érkezett termelőket. A 
három nap alatt 17 előadás hangzott 
el, továbbá az utolsó nap prezen-

tációi után a partnerek megtekint-
hették a Bonafarm Mezőgazdaság 
átadás előtt álló mocsai sertéstele-
pét is, ahova a közeljövőben 1600 
kocasüldő kerül majd betelepítésre. 
Az előadások témái felölelték a jelen 
és a jövő kihívásait, mint például az 
antibiotikum-mentes sertés- és ba-
romfihús előállítás kérdéskörét, az 
afrikai sertéspestis húspiaci hatásait 
és a robotfejés amerikai tapasztala-
tait. A hazai gyakorló szakemberek 
előadásait jól kiegészítették a lengyel 
és amerikai előadók témái, akik be-
mutatták, hogy országaikban melyek 
a helyi lehetőségek és kihívások, és 
erre milyen válaszokat tudnak adni 
az ottani termelők. Természetesen 
a fejlesztések nem állnak meg a Bo-
nafarm-Bábolna Takarmány Kft. éle-
tében, ezért a rendezvénysorozaton 
olyan új fejlesztésű termékeink, mint 
a BlueVital kiegészítő, az új Hydrogel 
és borjú takarmányok és a megúju-
ló baromfi és malactakarmányaink 
eredményeiről is be tudtunk számolni 
partnereinknek.
A rendezvények útravaló üzenete az 
volt, hogy az állattartóknak megéri 
nyitni az újdonságok irányába, hiszen 
az újítások lendíthetik őket előre. A 
Bábolna Takarmány Road Show-k 
látogatottsága jelzi, hogy az állatte-
nyésztők részéről nagy igény van az 
ilyen jellegű szakmai rendezvények-
re, hiszen a 3 rendezvényt közel 400 
résztvevő tisztelte meg jelenlétével.
Remélem, hogy a rendezvénysoroza-
ton hallottakból mindenki megtalálta 
a számára értékes tapasztalatokat, 
hazavitték a szakmán belüli legfris-
sebb információkat és ezeket hasz-
nálni, hasznosítani tudják majd a saját 
termelésükben, a mindennapokban! 
Aki pedig nem tudott személyesen 
részt venni valamelyik rendezvényen, 
annak kívánom, hogy a Farm Info be-
számolóiból minél több hasznos in-
formáció birtokába jusson az elhang-
zott témákból.

Fábián János, Ph.D.
K+F igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Április első hetében tartotta meg a Bonafarm-Bá-
bolna Takarmány Kft. szokásos rendezvénysorozatát. 
A Sertés Road Show napján az előadásokat követően 
a sertéstartók megtekinthették a Bonafarm Mező-
gazdaság újonnan épült Mocsai sertéstelepét. 

A rendezvényen Lajtos Lajos értékesítési igazgató 
köszöntötte a szép számban megjelent partnere-
ket, köztük a Romániából érkezőket is. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az előadások több témakört 
érintenek, de a program fő érdekessége a teleplá-
togatás lehetősége. Az előadások témái is tartogat-
tak érdekes információkat a sertéstartó partnereink 
számára. A Sertés Road Show részletes programját 
Tóth Zoltán vezető sertés szaktanácsadó ismertette 
a partnerekkel.

Az előadásokból megtudhatták a sertéstartók, hogy 
a malactakarmányozással kapcsolatban milyen fej-
lesztések és kísérletek folynak annak érdekében, 
hogy megfeleljünk a jövő kihívásainak. 

A szuperszapora fajták fiaztatói menedzsmentjének 
munkájára is rávilágítottunk a szakmai napon, vala-
mint a PigCare termékek felhasználási javaslatait is 
ismertettük. Bemutatásra került néhány dán telepi 
átlag és ezzel párhuzamosan három hazai sertéstartó 
partner telepi eredménye, amelyek megerősítik azt, 
hogy a hazai körülmények között is hozhatók az áhított 
eredmények. Végül a sertéspestis feldolgozó iparra 
gyakorolt közvetlen és közvetett hatásairól hallhattak 
információkat a résztvevők. A előadásokba betekin-
tést kaphat a témákat feldolgozó cikkeink által.

Teleplátogatással egybekötött 
Sertés Road Show
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Mentesség A-tól Z-ig 
– Antibiotikumoktól a ZnO-mentes takarmányokig
Előadás kivonat – Vida Orsolya termékfejlesztő mérnök, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Mind az antibiotikumok, mind a cink-oxid (ZnO) nagymértékben hozzájárult a sertéstartás 
és sertéshús-előállítás hatékonyabbá tételéhez, azonban globális felhasználásukat tekintve 
átléptünk egy olyan határt, mely hosszútávon nem fenntartható. Ezt hangsúlyozzák az Európai 
Unióban 2022-ben bevezetésre kerülő korlátozások is.
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Az antibiotikumok humán- és 
állatgyógyászati jelentőségét 
senki sem vitatja, azonban az 
állati termék előállítása során 
történő felhasználásuk oly mér-
téket öltött, amit már a kilenc-
venes években szabályozni kel-
lett. Első lépésként megtiltották 
hozamfokozóként történő alkal-
mazásukat, viszont a mai napig 
jelentős mennyiségben kerülnek 
bele a takarmányokba megelő-
zés céljából, egyéb hiányossá-
gok elfedése miatt. Ennek követ-
kezményeként elkezdtünk olyan 
rezisztens törzseket szelektálni, 
melyek egyre ellenállóbbak a 
különböző antibiotikumokkal 
szemben. Ez nemcsak az állati 
termék előállítás, hanem humá-
negészségügy szempontjából is 
komoly kockázatot jelent. 

A ZnO malactakarmányokban 
történő terápiás, nagy dózisú 
felhasználása, széles körben 
elterjedt a sertéstartók körében. 
A ZnO választás körüli hasme-
néses kórképek megelőzésében 
játszott szerepét egyes iro-
dalmi források a bélhámsejtek 
nyálkahártyarétegére kifejtett 
pozitív hatásával magyarázzák, 
de hatásmechanizmusát egyér-
telműen még a mai napig sem 
ismerik. Az viszont biztos, hogy 
a Zn nehézfém, és a takarmány-
nyal felvett Zn jelentős része ki 
is ürül a bélsárral, megnövelve 
ezáltal a talajok Zn terheltségét.

Az Európai Unió 2022-től a ZnO 
nagydózisú, terápiás célú fel-
használását tiltani fogja. Ez a 
jelenlegi telepi, állategészség-
ügyi adottságokat illetően az 
antibiotikumok felhasználásá-

nak növekedését vonná maga 
után, de nagy kérdés, mi lesz 
2022-ben, ha az antibiotiku-
mokra vonatkozóan is érvénybe 
lépnek a korlátozások? Erre fel-
készülni rendkívül összetett fel-
adat, számos kérdést felvet és 
komoly kihívást jelent. 

Annak érdekében, hogy 2022-
től ne a takarmányozás legyen 
a termelés limitálója, a Bona-
farm-Bábolna Takarmány Kft. 
a 2018-as év malactakarmá-
nyozási fejlesztéseit teljes egé-
szében a fent említett kérdés-
körnek szentelte. A Kaposvári 
Egyetem Termékfejlesztési és 
Nyomonkövetési Kutató Köz-
pontjában egymásra épülő vizs-
gálataink során minden olyan 
eszközt megvizsgáltunk, mely 
ZnO mentes malactakarmányo-
zási koncepciónk kidolgozása 
során segítségünkre lehet. Első 
lépésben a takarmányok nyers-
fehérje-szintjeinek csökkentése, 
az aminosavszintek újraérté-
kelése következett, majd innen 
továbblépve különböző funkcio-
nális alapanyagok (rostforrások) 
felhasználásának lehetőségeit 
teszteltük. Az említett két lehet-
séges eszköz alkalmazásával 
sikerült egy olyan takarmányt 
létrehoznunk, mely jó kiindulási 
alapot jelentett a további fej-
lesztésekhez, egyéb kiegészítők 
hatásának teszteléséhez.

A 2022-ben várható változá-
sokra való felkészülés minden-
kit komoly feladat elé állított. A 
különböző koncepciók, straté-
giák tapasztalatainak megvita-
tására a 2019 júniusában Dániá-
ban megrendezésre kerülő Zero 

Zinc Summit világkonferencián 
lesz lehetőség. Ezen a fórumon 
a tavalyi év fejlesztési eredmé-
nyeit mi is prezentálni fogjuk.

Eddigi eredményeink bíztatóak, 
a teljes battériás időszakot érté-
kelve sikerült a ZnO-nál meg-
szokott termelési színvonalat 
elérnünk. Ahhoz azonban, hogy 
ez hosszútávon is működőképes 
legyen a takarmányozás mellett 
számos egyéb tényező is szük-
séges: megfelelő higiénia, jó 
állategészségügyi státusz, meg-
felelő technológia, a menedzs-
ment odafigyelése. Ezek együt-
tesen fogják meghatározni, 
mennyire tudunk eredményesek 
maradni a jövőben. 

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Sertés Road Show, 
2019. április 04.
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Az elmúlt másfél évtizedben hazánk sertéstartása 
jelentős változáson esett át. A tartástechnológiák 
modernizálva lettek, megjelentek az új technológiára 
adaptált nagyteljesítményű sertés hibridek, amelyek 
genetikailag hordozzák a nagy termelési paraméte-
reket, mind a magas malacszámot, mind a hizlaldai 
teljesítményt.

A folyamatosan változó sertésárak és emelkedő költ-
ségek miatt a piac nagyon nagy kihívás elé állítja a 
termelőket. A telepei költségek csak a naturális para-
méterek növelésével csökkenthetők. Ezen paramé-
terek a kocák esetében az élve született malacszám 
és az éves szinten választott malacszám a kocaforgó 
optimális kihasználtsága mellett. 

A genetika az úgynevezett szuperszapora kocák 
esetében már meghaladta a biológiát, a kocák több 
malacot fialnak, mint amennyit valójában fel tudnak 
nevelni. Ezt a genetikai adottságot csak precíz, követ-
kezetes fiaztatói munkával tudjuk kiaknázni. Ha nem 

tudunk élni a genetika kínálta lehetőséggel, akkor a 
kocaállományba fektetett beruházás nem térül meg.

A koca vemhességének az első hónapjában dől el a 
születendő malacszám és az alom homogenitása, az 
utolsó 30 napban dől el a születendő malacok mérete. 
A megfelelően felkészített koca gyors, probléma-
mentes fialásához a koca termoneutrális zónájának 
megfelelő teremhőmérséklet (18–20 °C) szükséges, 
minden ettől eltérő hőmérséklet a termelési para-
métereket rontja. A fialás levezetéséhez megfele-
lően felkészült elletői személyzetre van szükség, az 
első 3-4 napban 24 órában. A magas élve született 
malacszám miatt a malacok egyenletes kolosztrum 
felvételéhez 15 feletti alomméretnél a legnagyobb 
malacokat óránként el kell különíteni, a többi kis 
súllyal született malac életben maradási esélyének 
növelése érdekében. A kolosztrum felvétele után a 
malacokat dajkásítani kell, homogenizálni szüksé-
ges a kocák alatt lévő malacok számát és méretét. A 
kocasüldőket a további eredményes ciklusok miatt 

Szuperszapora fajták fiaztatói 
menedzsmentje
Előadás kivonat – Gerencsér Gábor sertés szaktanácsadó, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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magasabb malacszámmal kell terhelni, kocák eseté-
ben a korábbi ciklusok felnevelési adatai mutatják a 
felnevelhető malacmennyiséget.

A top telepek Európa szerte 25 életnapra elérik a 
kocánkénti 100 kg alomtömeget. Ilyen szintű ered-
mény eléréséhez pontosan felépített takarmányo-
zási görbére van szükség a laktáció ideje alatt. A 
koca létfenntartó szükséglete 2,5 kg takarmány, a 
tejtermelés szükséglete további 0,5 kg takarmány 
tej kilogrammonként. A kocák tejtermeléséhez napi 
40-60 l ivóvízre is szükség van, az ivóvízellátásnál 
nagyon fontos a percenkénti átfolyás mértéke, az 
optimális átfolyási sebesség 4-6 l/perc. A kocát a 
vemhesség 110. napján hajtjuk fel a fiaztatóra, ekkor 
körülbelül 3,5 kg szoptató takarmány a napi fejadag. 
A fialás napjáig ezt a mennyiséget folyamatosan 
csökkentjük napi 2,5 kg mennyiségre. Fialás után a 
takarmány mennyiségét fokozatosan emeljük, a cél 
a 10. napon 7-8 kg takarmány felvétele. A túl gyorsan 
emelt görbe eltelíti a kocát, a tej elapadását okozza, 
a lassan emelt görbe túlzott kondícióvesztést okoz, 
a lezsarolt koca nehezebben újra vemhesíthető. A 
koca 1 kg elveszített testtömeget 5 kg takarmányból 
épít be. 

Egyre nagyobb teret nyer az úgynevezett tranzíciós 
modell, amely a vemhesség utolsó szakaszában a 
vemhes takarmányhoz viszonyítva emelt nyersrost 
és fehérje tartalmú takarmányt jelent, amely ete-
tése a fialást követő 3. napig tart. A tranzíciós takar-
mány etetése gyorsítja a tejmirigyek aktiválódását, 
növeli a fialást követő tejtermelést. A modell alkal-
mazásához biztosítani kell a megfelelő tárolókapa-
citást, behordó rendszer esetén a fázisok megfelelő 
időben történő váltását. A magas malacszám esetén 
a kocák által termelt tej mennyisége nem fedezi a 
malacok megfelelő növekedését, a napi tömeggya-
rapodás növeléséhez, valamint a malacok mielőbbi 
szilárd takarmányhoz való szoktatásához kiegészítő 
takarmányok alkalmazására van szükség. 

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. által kínált Pig 
Care program a következő termékekkel segíti a jobb 
fiaztatói paraméterek elérését:

MALAC PANÍR
A Malac panír használatával, a malacok felszárításával 
már rögtön a fialást követően megadhatjuk az esélyt 
arra, hogy minél több malacot válasszunk. A termék 
antibakteriális hatásának köszönhetően a fialás körüli 
higiéniai viszonyok javítására is alkalmazható.

PLATINUM MILK+
A Platinum Milk+ tejpótló tápszer optimálisan elégíti ki 
a malacok táplálóanyag szükségletét, speciális össze-
tevői segítenek kialakítani és fenntartani a bélflóra 
stabilitását, miközben gátolják a káros mikroorganiz-
musok elszaporodását és erősítik az immunrendszert. 
Kísérleti eredményeink alapján végzett kalkuláció 
szerint egy 1500 kocás telep esetében a választott 
malacok számát éves szinten akár 2480 darabbal is 
lehet növelni a Platinum Milk+ alkalmazásával.

PLATINUM BABY
A 4-5. életnaptól a kiválóan emészthető alapanya-
gokból álló, nagy tejtermékhányadú Platinum Baby 
malactakarmány etetését javasoljuk, melynek össze-
tétele maximálisan igazodik a malacok emésztően-
zim-készletének fejlődéséhez.

PLATINUM-PF ÉS PLATINUM-CP PRESTARTER
A Platinum-PF Prestarter esetében a sokakat meg-
osztó sertés vérplazma használatát hagytuk el a plaz-
mánál jól dokumentált pozitív hatások megtartása 
mellett. Az üzemi kísérletek eredményei alapján is 
megerősítést nyert, hogy a „plazmahatást” sikerült 
kiváltani. Bizonyos esetekben az alacsonyabb nyers-
fehérje szintű takarmányok etetésével az emész-
tőszervi problémák jelentős része elkerülhető, mely-
hez a Platinum-CP Prestarter takarmány a megfelelő 
választás.

CRÉMOLIT
Akár betegség, akár takarmányozási- vagy stressz 
eredetű hasmenésről van szó, a kiváltó ok megszűn-
tetése, kezelése mellett az állatok rehidratálása, és 
az elektrolitok pótlása is elengedhetetlen, amihez a 
Crémolit elektrolitpótló az optimális választás.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Sertés Road Show, 
2019. április 04.
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A 2017-ben megrendezett szakmai 
találkozónkon kiemelt figyelmet 
fordítottunk a genetikaspecifikus 
takarmányozásnak, hangsúlyozva 
ennek fontosságát. Ma már teljesen 
elfogadott, hogy az eltérő geneti-
kával rendelkező sertéseket eltérő 
táplálóanyag-tartalmú, összetételű 
takarmányokkal etetjük. 

Partnereink több genetikával 
dogoznak. Külön takarmányozási 
javaslatunk van pietrain, duroc, 
stb. genetikai hátterű állományok 
esetén. A takarmányok összeál-
lítása mindig a tenyésztő szerve-

zetek ajánlásaira épül, de sokszor 
van szükség bizonyos paraméterek 
módosítására. Ennek oka elsősor-
ban a takarmányok gyártása során 
felhasznált alapanyagok eltérése. 
(pl. Dániában a takarmányokban 
nincs, vagy nagyon minimális a 
kukorica mennyisége). A módosí-
tások mindig a saját tapasztalata-
inkra, a termelőktől kapott vissza-
jelzésekre épülnek. 

A termelési eredmények gyűjtése 
folyamatos. Számos, a takarmá-
nyainkat etető termelővel tartunk 
állandó kapcsolatot, közösen érté-

keljük az eredményeiket, de figye-
lembe kell venni, hogy a termelés 
eredményességét meghatározó 
tényezők közül „csak” az egyik a 
genetikaspecifikus takarmány. Fon-
tos az állomány állategészségügyi 
státusza, a telepi menedzsment, a 
telepi technológia, stb. 

A saját termelési eredményeinket 
ma már nemzetközi eredmények-
kel is össze tudjuk hasonlítani. Tud-
juk például, hogy a dán telepek top 
25%-ának az átlagos napi testtö-
meg gyarapodása 1002 gramm, a 
takarmányozási fajlag 2,68 kg/kg. 

A legjobb (?) hizlaldai eredmények
– Amikor „találkozik” a genetika, a technológia, az állat-
egészségügy, a telepi menedzsment és a takarmányozás
Előadás kivonat – Tóth Zoltán vezető sertés szaktanácsadó, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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A dán telepekkel megegyező gene-
tikával (DanBred) dolgozik a Bafami 
Kft. Az egyik vizsgált hizlalás során 
1230 db hízót telepíttek egy turnus-
ban, a telepítési súly 27,51 kg volt. 
Az értékesítés nettó 117,54 kg-ban 
történt. Az elhullás nem érte el a 
2 %-ot (1,95%), a napi testtömeg 
gyarapodás 1019 gramm, a takar-
mányozási fajlag 2,69 kg/kg volt. 

A Hercegrét Kft. telepén 750 db 
Topigs genetikájú hízó termelési 
eredményeit vizsgáltuk. A betele-
pítéskor 20,71 kg-os állomány nettó 
122,60 kg-os átlagsúlyban került 
értékesítésre. Az elhullás ebben 
az esetben sem érte el a 2%-ot 
(1,73%), a napi testtömeg gyarapo-
dás 849 gramm, a takarmányozási 
fajlag 2,50 kg volt.

A Villányi Szársomlyó Kft. telepe 
régi, minden munkafolyamat kézi 
munkával történik. Folyamatosan 
Németországból vásárolják a hízó 
alapanyagot, amely Topigs 20 x DB 
77 (pietrain) genetikájú. Itt 2.600 
db hízósertés került egyszerre 
betelepítésre. A vizsgált állományt 
26,1 kg átlagsúlyban telepítet-
ték be, a nettó súly értékesítés-
kor pedig 119,41 kg volt. A hizlalás 
során a napi testtömeg gyarapodás 
927 gramm, a takarmányozási faj-
lag 2,76 kg/kg volt, és az elhullás 
ebben az esetben sem érte el a 2 
%-ot (1,8%).

Három genetika, három takarmá-
nyozási sor, egymástól lényegesen 
eltérő telepi körülmények között. Az 
ismertetett termelési eredmények-

ből viszont látszik, hogy a Partne-
reink nemzetközi szinten is elisme-
résre méltó eredmények elérésére 
képesek, és ezekhez - a jó hízó 
alapanyag, a jó telepi menedzs-
ment, a jó állategészségügyi stá-
tusz mellett- a genetikaspecifikus 
takarmányaink is szükségesek.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Sertés Road Show, 
2019. április 04.
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Csala Károly, az MCS Vágóhíd Zrt. ellátási lánc igazga-
tója előadásában bemutatta az MCS Vágóhíd Zrt.-ét, 
az Afrikai Sertéspestissel (ASP) kapcsolatos jelen-
legi hazai helyzetet, valamint ismertette azt is, hogy 
a vírus terjedésének milyen közvetlen és közvetett 
hatása van a feldolgozó iparra. Az ASP közvetlen 
hatása mind az élősertés, mind a hús- és hústermékek 
értékesítési árán érezhető volt. Magyarország szá-
mára 2018.04.04-től bezárultak a Távol-Keleti piacok, 
Japánba és Kínába semmilyen hústermék exportjára 
nincs lehetőség. Ez azt eredményezte, hogy komoly 

nehézségek merültek fel a császár és karaj húsrészek 
értékesítése során. Tovább nehezítette a helyzetet, 
hogy a belföldi és európai piacokon megjelentek azok 
a termékek, melyeket a bezárt piacokra szántak és 
ezek jelentősen lenyomták az értékesítési árakat. Az 
említett problémák megoldásaként szolgálhat az ASP 
fertőzött régiók lokalizációjára irányuló kormányzati 
törekvés. Amennyiben ezt sikerül véghezvinni és 
elfogadtatni a Távol-Keleti piaccal, Magyarország-
nak csak bizonyos régiói lennének elzárva ezektől az 
exportpiacoktól.

Az Afrikai Sertéspestis (ASP) 
közvetett és közvetlen hatása a 
húsfeldolgozásra
Előadás kivonat – Csala Károly ellátási lánc igazgató, MCS Vágóhíd Zrt.



11 FARM INFO

RÓLUNK

Az MCS Vágóhíd Zrt. „Pick friss hús” logóval ellátott 
termékei eddig is a kiváló minőséget és a megbízha-
tóságot jelenthették a fogyasztóknak. Most azonban 
a termékek még több hozzáadott értéket nyújtanak. A 
Bonafarm Mezőgazdaság és a mohácsi vágóhíd közös 
fejlesztéseinek eredményeként 2018 év végén pol-
cokra kerültek a vágóhíd Prémium hústermékei. Ezek 
a teljes élettartam alatt kizárólag GMO-mentes takar-
mánnyal etetett, felelős antibiotikum-használat mellett 
és magasabb állatjóléti körülmények között nevelt álla-
tokból származnak.

A „Pick friss hús” logóval ellátott termékek 100%-ban 
megbízható, magyar gazdaságban, gondos nevelés 
mellett nevelkedett sertésekből származnak. A termé-
kek büszkén viselik a „Magyar Termék” védjegyet is. 
Keressétek ti is a skin pack és védőgázas csomagolás-
ban elérhető prémium termékeket a nagyobb élelmi-
szerüzletek polcain! Érdemes ellátogatni a www.mcs.
hu premium oldalra is, ahol a részletes leírás mellett 
egy informatív videót is találtok a prémium húsokról.

MIT PROFITÁL EBBŐL A FOGYASZTÓ?
Minden egyes, a mohácsi vágóhídra érkezett sertés 
esetében teljes mértékben tisztában vagyunk azok 
származásával, takarmányozásával és nevelésével. Ez 
a Bonafarm Csoport és stratégiai partnerei által nyúj-
tott egyedülálló, zárt, integrált és szigorúan nyomon 
követett rendszer teszi lehetővé azt, hogy a fogyasz-
tók asztalára teljes mértékben biztonságos élelmiszer 
kerüljön, legyen az HERZ vagy PICK friss hús logóval 
ellátott termék.

Kalácska Ágnes, Ujfaludi Flóra, Presits Lívia

Prémium termékek az MCS Vágóhíd Zrt. termékpalettáján

Évek óta gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk partne-
reinkkel, akik referenciaértékét több szempontból 
értékeltük: állatlétszám, termelési hatékonyság, 

fizetési fegyelem, együttműködési idő. Hosszas 
mérlegelés után arra a döntésre jutottunk, hogy szá-
munkra az igazi referenciaérték az együttműködő 

partneri kapcsolat, mely magában foglalja egy-
más tiszteletét és segítését, a közös célok elérése 
érdekében tett erőfeszítéseket, valamint az őszinte 
kommunikációt (beleértve a reklamációkat is). Kez-
deményezésünk meglepően lelkes fogadtatásra 
talált. A telepek között találhatóak szarvasmarha-, 
sertés-, pulyka-, brojler- és fácántelepek. 2018-ban 
elindítottuk referenciatábla projektünket, melynek 
köszönhetően a tavalyi évben 5 db tábla került kihe-
lyezésre az ország nyugati részén, majd 2019 janu-
árjában újabb 15 db táblát adtunk át partnereinknek. 
Terveink szerint országosan 50 referencia partne-
rünk lesz az év végéig. A telepekkel való együttmű-
ködés eredményes és hasznos mindkét fél számára, 
így az idei évben tovább folytatjuk a referencia- 
telep-rendszer kiépítését.

Harmath Krisztina

Referenciatelep-rendszer a Bábolna Takarmánynál
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 2018-ban elindította, idén pedig tovább bővíti  
referenciatelep-rendszerét,mellyel a Bábolna Takarmány márkanév erősítése a cél.
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A Pankotai Agrár cégcsoport 1993-ben alakult a Pan-
kotai Állami Gazdaság jogutódjaként. Főtevékenysé-
gük a sertéstenyésztés, növénytermesztés és takar-
mánygyártás. Három sertéstelepen, az Újvárosin, a 
Kistőkein és a Nagymágocson, mindegy 3000 kocával 
végezték a malac előállítást. Az előállított hízó alap-
anyag egy részét ezeken a telepeken, illetve hizlaló 
telepeken hizlalják. A kocatelep technológiai fejlesz-
tését folyamatosan végzik, a könnyebb munkavégzés 
érdekében. Sajnos a náluk is jelentkező munkaerőhi-
ány miatt rákényszerülnek az újításokra. Az újvárosi 
és a kistőkei sertéstelepen saját takarmánykeverővel 
rendelkeznek. Újvároson premixből készítenek saját 
előkeveréket és abból gyártanak keveréktakarmányt, 
a kistőkei keverőben koncentrátummal dolgoznak. 
2016-ben elhatározták, hogy pályázatot adnak be és 
a nagymágocsi telepen a termelést leállítják és egy 
új 1000 koca férőhelyes korszerű telepet építenek. 
Ezen a telepen új genetikával dolgoznak. A Danbred 
genetikát választották a Bonafarm sertéságazatának 
kocaintegrációjához csatlakozva. 2018 második felé-
ben elkezdték a beruházást a nagymágocsi telepen és 
tervek szerint 2019 második fél évében betelepítik. A 
Danbred genetikához igazodva kell nekik a telepi dol-
gozókat, állatgondozókat megválasztani és az oktatá-
sukat elvégezni. Szeretnék, ha hasonló genetikánál és 
technológiánál tudnák képezni és tanítani a gondozó-
kat, mert a jövőjük múlik ezen. Tervek szerint az elő-

állított malacok nagy részét a saját hizlaló telepeiken 
szeretnék bérhízlalás formájában meghizlalni és egy 
részét értékesítik. Természetesen, ha a lehetőségeik 
engedik, akkor az összes malacot meghizlalják. 2017 
óta használják Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Pla-
tinum Baby takarmánykeveréket, valamint a Platinum 
CP és Platinum PF prestartert. Tapasztalataik a termé-
kekről jók, a választási és a battériás eredményekkel is 
elégedettek.

A Pankotai cégcsoport második fő tevékenysége a 
növénytermesztés, közel 4500 hektáron gazdálkodnak. 
Széles a megtermelt növények köre. Takarmánykuko-
ricát, malmi búzát, napraforgót, csemegekukoricát, kis 
területen árpát termelnek. A növénytermesztésben 
is, úgy mint a sertéstenyésztésben folyamatosan fej-
lesztenek, mind a gépparkban és a termelt növények 
genetikájában, mert hiszik, hogy csak a legjobb és leg-
korszerűbb technológiákkal és gépekkel lehet gazda-
ságosan termelni. Nem tehetik meg, hogy a „gyors- 
vonatot” elengedjék maguk mellett szálguldani, mert 
akkor nem tudják fenntartani a rendszerüket.

A kitűzött célok eléréséhez, a beruházásokhoz és az új 
telep elindításához sok sikert kívánok a Pankotai Agrár 
Zrt.-nek!

Dudás György
területi képviselő

 Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Pankotai Agrár cégcsoport
– Technológiai fejlesztések a munkaerőhiány miatt



13 FARM INFO

RÓLUNK

A Bonafarm Mezőgazdaság a korábbi évekhez hason-
lóan két helyszínen fogadta partnereit. A vetőmag-és 
takarmányágazatának termékeit bemutató standunk-
kal a II-es csarnokban találkozhattak partnereink, a 
szabadtéri helyszínen pedig a DanBred a Bonafarm 
Csoport sertéságazatával közösen képviselte a dán 
sertés genetikát. 

A Bonafarm Mezőgazdaság mindkét helyszínén szá-
mos partnerünk megfordult, tehát a kiállítás idén is jó 
alkalmat adott arra, hogy szakmai együttműködésein-

ket tovább erősítsük sertés és más ágazatokban is. A 
dán genetikát bemutató sátorban a kiállítás mindhá-
rom napján malacokat sorsoltunk ki a látogatók között.

A kiállítás megnyitójában Antal Gábor, a szervező 
Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója felhívta a figyel-
met arra, hogy a kiállítás színvonalas megszervezése 
minden évben nagy kihívás, de az idén még nagyobb 
a felelősség, hiszen ebben az évben a hódmezővá-
sárhelyi kiállítást az OMÉK társrendezvényeként ne-
vezték ki.

Három sikeres nap 
Hódmezővásárhelyen
A XXVI. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK megnyitójával egy 
időben az eső is eleredt, ugyanakkor a borús idő ellenére már az első napon sokan 
ellátogattak a kiállításra. A három napon át tartó kiállításon a neves tenyésztők mellett 
az állattenyésztés és növénytermesztés háttériparának legfontosabb szereplői is 
képviseltették magukat.



14 FARM INFO

RÓLUNK

Elmondta, hogy a kiállításon immár harmadik alka-
lommal rendezik meg az agrár-felsőoktatási intézmé-
nyek közötti versenyt. A fiatalokkal kapcsolatban azt 
is megjegyezte, hogy egyre nagyobb az érdeklődés 
részükről, hiszen szervezett formában 1761 diák vett 
részt az eseményen. Több mint 500 kiállító és 50-60 
ezer látogató vesz részt a rendezvényen évről évre, 
így mára az ország legjelentősebb vidéki kiállításává 
nőtte ki magát. Ebben az évben 24 országból érkeztek 
kiállítók és látogatók. – közölte Antal Gábor.

Az első napon került sor minden állatfaj esetében a 
showbírálatokra és a kiállítás második napján adták 
át a tenyésztési díjakat a Magyar Állattenyésztők ösz-
szevont tenyésztési nagydíját, OMÉK társrendezvény 
lévén, a miniszteri különdíjat is és a cégek által fel-
ajánlott különdíjakat. 

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. különdíját szar-
vasmarha esetében a mezőhegyesi Nemzeti Ménes-
birtok és Tangazdaság Zrt. kapta. A díjat Dr. Totthné 
Dr. Polner Antónia Szarvasmarha tenyésztési osztály-
vezető vette át. 

Az 500.000 Ft értékű különdíjat a legszínvonalasab-
ban felkészített Holstein-fríz fajtájú tenyészállat utód-
csoport bemutatásáért adományozta a cég. A különdíj 
levásárolható a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
Soyzin termékére. A Magyar Állattenyésztők Szövet-
sége összevont tenyésztési nagydíját a kiállításon 
legeredményesebben szereplő kiállító a mezőhegyesi 
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. kapta.

A sertéstenyésztők között a Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft. különdíját kapta Nagy Gyula rábacsécsényi 
tenyésztő a legszebb Magyar Nagyfehér kocasüldő 
bemutatásáért, valamint Módos Imréné bihartordai 
tenyésztő a legszebb Magyar Lapály kocasüldő bemu-
tatásáért. Mindkét tenyésztő 250.000 Ft értékű külön-
díjat kapott, amely levásárolható a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. PigCare malacmentő program termé-
keire. A különdíjakat Lengl Tamás a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. ügyvezetője adta át a díjazottaknak.

Az elismerések méltó helyükre kerültek, hiszen a díja-
zott tenyésztők már többször bizonyították tenyésztői 
munkájuk eredményét.

Vágósertés és malac árak alakulása az Európai Unióban

2019 20. hét €ur /kg
Változás az 

elmúlt 
1 hétben

Vátozás az 
elmúlt 

1 hónapban

Változás az 
elmúlt 

1 évben

"S" minősítés 173,7

€ur/100 kg 
hasított súly

+ 1,1% + 1,7% + 21,0%

"E" minősítés 172,6 + 1,1% + 2,1% + 23,4%

"R" minősítés 169,3 + 0,8% + 8,7% + 11,1%

"S" és "E" minősítés átlaga 173,3 + 1,1% + 1,9% + 21,9%

Malac 57,6 €ur/malac + 1,2% + 4,8% + 23,4%

Forrás: DG AGRI
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