
FARM INFO
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. időszakos megjelenésű szakmai kiadványa

2019. év 2. szám

Szarvasmarha

„A jövő elkezdődött” – Szarvasmarha Road Show

A borjútakarmányozás  
elmélete és gyakorlata

BST nélküli tejtermelés  
és robotfejés Amerikában

Bemutatkozunk – Agroprodukt Zrt.



2 FARM INFO

 RólunK 

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  állattenyész-
tők  a versenytársai, hanem a nem-
zetközi piac szereplői. A hatékonyság 
érdekében 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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A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. tavaszi rendez-
vénysorozatának szarvasmarha szakmai napján hazai 
és külföldi előadók egyaránt osztottak meg olyan 
információkat, amelyek segíthetik a magyar tejter-
melők munkáját. 

Lajtos Lajos értékesítési igazgató megnyitójában 
elmondta, hogy a szervező stáb mindig jóval több 
ötlettel és anyaggal rendelkezik, mint ami egy ilyen 
rendezvény időkeretébe belefér, ezért bízik benne, 
hogy a nagy számban megjelent érdeklődők meg 
fogják találni a számításukat ebben az esetben is.

A Szarvasmarha Road Show programját Éliás Dávid 
vezető szarvasmarha szaktanácsadó ismertette. Az 
idei évben a szakmai nap tematikailag két részre osz-
lott: az elsőben saját kollégáink felkészült előadásait 
hallgathatta meg a közönség. Szó esett a megújult 
borjútakarmányainkról és tejpótlóinkról, illetve a fej-
lesztés jövőbeni irányairól is hallhattunk. A második 
részben inkább gyakorlatias jellegű előadások hang-
zottak el, részben USA-beli, részben hazai előadók 
részéről. Az előadásokról részletes beszámolókat 
olvashatnak a Farm Info oldalain.

„A jövő elkezdődött”
– Szarvasmarha Road Show
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Az előadás keretében az előadó beszélt a termékek 
megújításáról. Így előadását a borjak emésztés élet-
tani sajátosságaival nyitotta meg, ami során röviden 
az alábbiakra tért ki:
•  Kolosztrum által megvalósult maternális immunt-

ranszport.
•  A kolosztrumban lévő intakt immunfehérjék időbeli 

felszívódása. 

•  A nyelőcsővályú reflexes működése és záródásának 
ideje.

•  A tej táplálóanyagainak (kazein, laktóz, trigliceridek) 
enzimatikus emésztése.

•  Szilárd takarmányok táplálóanyagainak emésztése - 
enzimek időbeli működése. 

•  Valamint a bendő megfelelő fejlődéséhez elenged-
hetetlen tényezők biztosítása.

A borjútakarmányozás elmélete 
és gyakorlata
Előadás kivonat – Halász Róbert szarvasmarha szaktanácsadó, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. Szarvasmarha Road Show programját Halász Róbert előadása nyi-
totta. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy alapvető faji sajátosság, a szarvasmarha egyet ellő állatfaj, 
lassú a nemzedékváltás és a tenyésztői munka nem válik el határozottan az árutermeléstől, mint a 
baromfi- és sertéstenyésztésben. Tény, hogy a tenyésztői munka eredményeként az utódnemzedékek 
biológiai igénye lassan, de folyamatosan emelkedik, amit tudnunk kell sikeresen kiaknázni. Abban az 
esetben, ha a borjú- és növendéknevelés kapcsán nem törekszünk a genetikai képességek minél jobb 
kiaknázására, akkor az az ágazat jövedelmezőségét károsan befolyásolja. A Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft. ennek jegyében úgy döntött, hogy borjútakarmányait megújítja. A megújítás során arra töre-
kedtünk, hogy az általunk lefolytatott számos itatási és etetési kísérlet tapasztalatait szintetizáljuk a 
friss kutatási eredményekkel, miközben a már meglévő és jól működő tradicionális borjútakarmányaink 
alappilléreit megőrizzük.



5 FARM INFO

RÓLUNK

CRÉMO TERMÉKCSALÁD

Crémo tejpótló 
borjútápszerek Silver 22/16 Gold 24/18 Platinum 26/18

Crémo borjú 
indító takarmányok Borjú Starter Borjú Extraprot Müzli Starter

+ CALFCARE csomag igény szerint

Előadása második részében sematikusan ismertette a 
borjak gyakorlati takarmányozását, majd áttért azokra 
az elvekre, amelyekre a termékek megújítása során 
fókuszáltunk:

•   Nem kívánunk magas zsírtartalmú tápszert alkal-
mazni – azaz az oltógyomorba nem szeretnénk hosz-
szú ideig teltségérzetet fenntartani, valamint meg 
szeretnénk akadályozni a tőgyszövet idejekorán tör-
ténő elzsírosodását.

•  Jól emészthető, magas tejfehérje hányadú alkotóe-
lemek alkalmazásával kialakított tápszer optimális 

aminosav arányokkal, ami közelit a teljes tej nyers-
fehérje-tartalmához.

•  Omega-3 zsírsavak alkalmazása az immunrendszer 
támogatásáért.

•  Megfelelő probiotikum mix a táplálóanyagokhoz 
való jobb hozzáférhetőségért és a bélflóra stabilitá-
sáért, valamit a káros mikrobák visszaszorításáért.

•  Tejtáplálás mellett olyan indító takarmányok kiala-
kítása, melyek a 28–35 napos borjak bendőjébe jutva 
annak gyorsabb fejlődését indukálja.

•  Gyors és megfelelő kémiai, valamint fizikai stimuláció 
a bendő fejlődés kezdeti szakaszában.

•  Bendő kémiai stimulációjának fokozása közvetlen 
úton.

•  Bendőben idejekorán kialakítandó anaerob viszony 
segítése.

•  Megfelelő hőmérsékletű és tisztaságú ivóvíz biztosí-
tása a bendőbe kerülő szubsztrátum fermentációjához.

•  A borjak egészséges fejlődése érdekében emelt 
vitamin szintek, valamint biológiailag hatékony 
ásványi anyagok alkalmazása.

Ezen elvek mentén került kialakításra a Crémo elne-
vezésre hallgató termékcsalád, amihez 3 tejpótló bor-
jútápszer és 3 borjú indító takarmány tartozik, melyek 
mindegyike elérhető ún. CalfCare csomaggal. Ebben 
a csomagban többféle hatóanyag szinergista módon 
épül egymásra, annak érdekében, hogy prevenciót 
nyújtson a légzőszervi, valamint emésztőszervi meg-
betegedésekkel szemben.

 A termékek megújításával alapvetően a borjak szá-
razanyag-felvételét szeretnénk minél előbb minél 
magasabb szintre emelni az itatásos borjúnevelés 

során. Kitűzött cél, hogy a választott borjú száraza-
nyag-felvétele érje el a választáskori testtömeg mini-
mum 4%-át. Ehhez kínál megoldást a Crémo termék-
család. Forduljon bizalommal a Bonafarm-Bábolna 
Takarmány Kft. szakembereihez, akik telepre adaptált 
technológia kidolgozásával szívesen állnak az Ön ren-
delkezésére.

Forrás: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
Szarvasmarha Road Show, 

2019. április 03.
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A növendék üsző felnevelés kapcsolata 
az ellést követő termelési mutatókkal
Előadás kivonat – Dr. Hoffmann Dénes szarvasmarha–ágazat igazgató, Bóly Zrt.

A Bonafarm Mezőgazdaság képviseletében Dr. Hoff-
mann Dénes szarvasmarha-ágazat igazgató előadá-
sából megtudhattuk, hogy a Csípőtelki tehenészet-
ben 3000 tehén, míg a Sátorhelyi növendék marha 
telepen mintegy 180 itatásos borjú, 550 választott 
borjú, 1050 növendék üsző és 790 vemhes üsző 
található.

A borjúnevelési célok meghatározásánál a Dairy Calf 
& Heifer Association ajánlásait vették alapul az aláb-
biak szerint:

DOA (halva ellés vagy 24 órán belül hullik el):
•  1. ellésű - <9% 
•  ≥ 2. ellésű - <5% 
Elhullások: 
•  24 óra - 60 napig: <5% 
•  61–120 napig: <2% 
•  121–180 napig: <1% 

Súlygyarapodás: 
•  Születés – 60 napos korig (választásig): születési 

súly megduplázása 
•  61–120 napig: 1 kg napi súlygyarapodás 
•  121–180 napig: 0,9 kg napi súlygyarapodás 
•  (6 hónapos kor fölött pedig 0,7 kg- 0,9 kg napi 

súlygyarapodás) 

A borjakat tejpótló tápszerrel beállított szárazanyag 
tartalmú pasztőrözött teljes tejjel nevelik. 3 napos 
kortól tiszta ivóvizet, 5 napos kortól starter takar-
mányt is kapnak az állatok, majd 3–4 hetes korukban 
átszállítják őket a Sátorhelyi növendék telepre. Itt 
már választásig csak a tejpótlóból készített oldatot 
kapják az állatok és mellette egész szemes kukori-
cával kevert granulált starter takarmányt. A válasz-
tást átlagosan 56 napos korban kezdik meg. Célként 
fogalmazták meg, hogy a választási borjúnak meg 
kell dupláznia születési súlyát. Egy leválasztott bor-
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júnak stabilan el kell fogyasztania 3,0–3,5 kg starter 
takarmányt a választás idejére. Választást követően 
5 hónapos korig nevelőtáp és ad libitum fűszéna áll 
rendelkezésre és az időszak végére a tápfogyasz-
tás 6 kg-ra emelkedik. 5 hónapos kortól „Boci mix” 
(lucerna szenázs + fűszéna + dercés táp) kerül az 
állatok elé. 7 hónapos kortól a TMR fehérjetartalmát 
fokozatosan 19%-ról 15%-ra csökkentik.

Tekintettel arra, hogy az első ellés időpontja, vala-
mint az első elléskori testtömeg szoros összefüggést 
mutat a későbbi tejtermeléssel, a borjú- és üsző-
nevelést ennek alárendelve, a lehető legnagyobb 
elléskori súly elérését megcélozva végzik.
Csípőtelken az első elléskori életkor átlagosan 22 
hónap körül alakul és ez 620 kg-os élőtömeggel 
párosult. Ezek a számok országos viszonylatban és 
szélesebb összevetésben is kiváló munkát jeleznek 
a telepi kollégáktól. Az elmúlt évek adatait elemezve 
arra a megállapításra jutottak, hogy számukra az a 
legkedvezőbb kombináció a felnevelés során, ha 
nagy élőtömegű állatokat nevelnek és elletnek be 
és mindezt gyorsan, azaz magas súlygyarapodás 
mellett teszik, ahogy ezt az 1. ábra is szemlélteti.

Számításaik szerint nem csak a hozamok szem-
pontjából kedvező az intenzív felnevelés, hanem 
közgazdaságilag is. Egy kisebb 590 kg-os állat és 
egy hasonló korú nagyobb testtömegű – 650 kg-os 
– felnevelési költségei között csupán 60 000 Ft a 
különbség a nagyobb javára. Ugyanezen állatok első 
és második laktációiban a tej mennyiség, zsír kg és 
fehérje kg tekintetében 176 220 Ft-al magasabb 
árbevételt produkáltak a magasabb testtömegűek. 
Jelentős különbség lehet még a telepek előhasi üsző 
utánpótlási szükséglete között is, melyet a felneve-
lés intenzitása szintén kedvezően befolyásol.

Forrás: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
Szarvasmarha Road Show, 

2019. április 03.

1. ábra: A borjú- és üszőnevelés elért súlygyarapodás és 
első elléskori testtömeg kapcsolata az ellést követő terme-
lési mutatókkal



Ma már számos adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, 
hogy egy bizonyos szintű tejtermelés felett – a rendelke-
zésre álló takarmányok függvényébe – a tejtermeléshez 
szükséges fehérje csak olyan takarmányfehérjék eteté-
sével valósítható meg, amelyek nagyobbik hányada az 
emésztőtraktus posztruminális szakaszában hasznosul. 
Bár kétségtelenül, ma már az általánosan alkalmazott 
NIR vizsgálati módszernek köszönhetően rövid időn be-
lül olyan információkat kaphatunk a takarmányainkról, 
amely adatok néhány évvel ezelőtt még nem álltak a 
rendelkezésünkre. Természetes, hogy az új információk 
ismeretében sokkal hatékonyabb receptúrák összeállí-
tására nyílt lehetőség, ugyanakkor ezzel együtt a védett 
fehérjeforrások létjogosultsága az intenzíven termelő 
állományokban megkérdőjelezhetetlen.

Természetesen a megfelelő védett fehérjeforrás meg-
választásához elengedhetetlen, hogy a takarmányaink 
nyersfehérje tartalmán túl, azok UDP arányát, és poszt-
ruminális emészthetőségét valamint aminosav össze-
tételét is figyelembe vegyük. Az ipari melléktermékek 
esetében a gyártástechnológia nagymértékben befo-
lyásolhatja az UDP részarányát és ezzel együtt a fe-
hérje posztruminális emészthetőségét is, ezért az ilyen 
típusú fehérjeforrások minőségét ebből a szemszögből 
is érdemes szem előtt tartani (pl.: szín vizsgálata).

A takarmányfehérjék bendőbeli lebonthatóságát szá-
mos tényező befolyásolja. Részben a fehérjék szer-
kezete, az egyes fehérjefrakciók aránya, az aminosav 
összetétele, a fehérje oldhatósága, tehát maga a fehér-
je, illetve a fehérje mellett lévő egyéb tápanyagok, míg 
másrészt a takarmány előkészítése, a takarmányozás 
intenzitása, szemcseméret, hogy a takarmány mennyi 
időt tölt a bendőben és számtalan egyéb külső tényező 
befolyásolja. Természetesen mind a belső-, mind pe-
dig a külső tényezők egymással szoros összefüggésben 
is lehetnek, ami miatt a takarmányfehérjék bendőbeli 
degradabilitása igen-igen széles határok között mozog, 
akár egy takarmányféleségen belül is.

Mára már számos kémiai, fizikai, és kombinált kezelé-
si eljárás került kidolgozásra, amelyek mind a nagyobb 
fehérjetartalmú takarmányok fehérjéinek bendőbeli le-
bonthatóságának csökkentését célozzák. Ennek meg-
felelően jelentős számú védett fehérje termék közül 
válogathatunk a piacon, melyek UDP aránya széles 
határok között mozog. Ugyanakkor jellemzően keve-
set tudunk ezeknek a termékeknek a posztruminális 
emészthetőségéről. Amit ki lehet jelenteni, hogy az 
UDP arány növelését célzó legtöbb eljárás egy határon 
túl jellemzően negatívan hat a fehérje posztruminális 
emészthetőségére.

Fehérjeforrások és védett fehérjék
Előadás kivonat – Dr. Tanai Attila fejlesztési vezető, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Soyzin védett fehérje- és zsírforrás
2014-ben született cégcsoportos döntés alapján el-
kezdtünk dolgozni azon, hogy olyan GMO-mentes ta-
karmányozási programokat és termékeket hozzunk 
létre, amelyekkel az állati termék előállítás költség-
hatékonyan megvalósítható legyen GMO-mentesen 
is. Ennek a munkának az eredményeként született 
meg többek között a SOYZIN.
A SOYZIN egy olyan GMO-mentes full fat szója alap-
anyagból előállított bendővédett fehérje- és zsírfor-
rás, amelyet a 70% feletti UDP részaránya (nyersfe-
hérjére vonatkoztatva), valamint 98%-ot meghala-
dó valódi emészthetősége (mobil-bag módszer) te-
szi az egyik legkedvezőbb ár/érték arányú termékké 
a piacon. Jelentős zsírtartalma ellenére sem befolyá-
solja negatívan a bendőben zajló fermentációt, ami 
elsősorban annak köszönhető, hogy a zsír jelentős 
része nem válik szabaddá a bendőben. Mi sem bizo-
nyítja ezt jobban, mint a SOYZIN-t felhasználó part-
nereink eredményei.
A 1–3 ábrák az ÁT Kft. nyilvános befejési adatait 
tartalmazzák. Mindhárom telep már régóta SOYZIN 
felhasználó. A SOYZIN napi adagja mindhárom te-
lep esetében 1–2 kg körül mozog. A viszonylag nagy 
mennyiségű Soyzin etetése mellett mért 3,7–3,9 % 
átlagos tejzsírtartalom egyértelműen azt igazolja, 
hogy megfelelő mennyiségben és módon etetett 
SOYZIN nincs negatív hatással a tej zsírtartalmára. A GMO-mentes takarmányok a terveknek megfe-

lelően megalapozták a GMO-mentes termelésből 
származó élelmiszerek megjelenését a piacon. Ezzel 
együtt meg kell jegyezni, hogy az élelmiszeripar elé 
ez olyan megoldandó feladatokat gördített, amelyek-
re várhatóan csak hosszabb távon várhatók megol-
dások.
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. védett fehérje-
takarmányok területén folytatott jelenlegi termékfej-
lesztései – a megszerzett több év tapasztalata alap-
ján – olyan termék kidolgozásával szeretné a piaci 
részesedését növelni, amely a cégtől megszokott mi-
nőség fenntartása, illetve növelése mellett azoknak 
is költséghatékony megoldást nyújthat, akiknek nincs 
igénye a GMO-mentes termelésből származó termék 
előállítására. A tervezett védett fehérje esetében az 
UDP arány és posztruminális emészthetőség mellett 
a termék aminosavösszetétele fog nagyobb hang-
súlyt kapni.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Szarvasmarha Road Show, 
2019. április 03.

 
 
 
1. ábra: Gyulai Agrár Zrt. 2018 évi fejési átlaga és a tejzsír százaléka havi bontásban. 

 
 
 

2. ábra: Zsadányi Malom 97 Kft. 2018 évi fejési átlaga és a tejzsír százaléka havi bontásban. 
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Tej átlag (kg): 30,6 
Zsír átlag (%): 3,8 
Fejés: 3-szor 
Soyzin: 1,0-1,4 kg 

Tej átlag (kg): 34,9 
Zsír átlag (%): 3,9 
Fejés: 2-szer 
Soyzin: 1,5-2,0 kg 

 
 
 
1. ábra: Gyulai Agrár Zrt. 2018 évi fejési átlaga és a tejzsír százaléka havi bontásban. 

 
 
 

2. ábra: Zsadányi Malom 97 Kft. 2018 évi fejési átlaga és a tejzsír százaléka havi bontásban. 
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Tej átlag (kg): 30,6 
Zsír átlag (%): 3,8 
Fejés: 3-szor 
Soyzin: 1,0-1,4 kg 

Tej átlag (kg): 34,9 
Zsír átlag (%): 3,9 
Fejés: 2-szer 
Soyzin: 1,5-2,0 kg 

 
3. ábra: Agrár-Ker Kft. 2018 évi fejési átlaga és a tejzsír százaléka havi bontásban. 
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Tej átlag (kg): 36,5 
Zsír átlag (%): 3,7 
Fejés: 3-szor 
Soyzin: 2,0-2,2 kg 
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

 Telefon: 34/557-050, Fax: 34/557-060
www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu

Tejpótló borjútápszerek
 Crémo Platinum
 Crémo Gold
 Crémo Silver

Starter takarmányok
 Crémo Borjú Müzli
 Crémo Borjú Extraprot
 Crémo Borjú

Kiegészítő takarmány
 Crémolit elektrolit pótló
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Tápérték Crémo Silver Crémo Gold Crémo Platinum
Szárazanyag, % 95,00 95,00 95,00
NEm, MJ/kg 11,80 11,50 11,00
NEg, MJ/kg 9,00 8,60 8,10
Nyersfehérje, % 22,00 24,00 26,00
Nyerszsír, % 16,00 18,00 18,00
Nyersrost, % 0,10 0,10 0,10
Lizin, % 2,40 2,40 2,40
Metionin, % 0,70 0,70 0,70
Kalcium, % 1,00 1,00 1,00
Foszfor, % 0,60 0,60 0,60
Nátrium, % 0,45 0,45 0,45
A-vitamin, NE/kg 30 000 30 000 30 000
D-vitamin, NE/kg 7 500 7 500 7 500
E-vitamin, mg/kg 300 300 300
C-vitamin, mg/kg 300 300 300
Bacillus subtilis, CFU/g 0,4×109 0,4×109 0,4×109

Bacillus licheniformis, 
CFU/g CFUCFU/CFU/g 0,4×109 0,4×109 0,4×109

Enterococcus faecium, CFU/g 2×109 2×109 2×109

CalfCare kiegészítés igény szerint

Tápérték Crémo Borjú Crémo Borjú Extraprot Crémo Borjú Müzli
Szárazanyag, % 86,00 86,00 86,00
NEm, MJ/kg 7,00 6,75 7,10
NEg, MJ/kg 4,50 4,45 4,80
Nyersfehérje, % 20,00 22,00 22,00
Nyerszsír, % 3,20 3,20 5,4
Nyersrost, % 10,00 10,00 8,00
Lizin, % 0,72 0,84 1,10
Metionin, % 0,36 0,39 0,33
Kalcium, % 1,10 1,10 1,20
Foszfor, % 0,80 0,80 0,60
Nátrium, % 0,25 0,25 0,25
A-vitamin, NE/kg 15 000 15 000 15 000
D-vitamin, NE/kg 3 000 3 000 3 000
E-vitamin, mg/kg 50 50 50
CalfCare kiegészítés igény szerint

Tejpótló borjútápszerek 
Tejpótló tápszereinket általánosan jellemzi a nagy tejtermékhányad, a kiváló, 90% feletti oldhatóság, az emelt 
vitaminszintek, és szerves kötésű mikroelem tartalom.

Starter takarmányok
Starter takarmányainkkal egyszerűbb és biztonságosabb a borjúnevelés. A bendő fejlődésének támogatása mellett 
takarmányainkkal nagyobb testkapacitás és szervezeti szilárdság érhető el, így segítve a zökkenőmentes választást.

Crémolit elektrolit pótló 
A borjúnevelés során gyakran előfordulhatnak folyadékvesztéssel járó időszakok, (pl.: hasmenéssel járó meg-
betegedés, különböző stressz faktorok) melynek során a borjak egy nap alatt testtömegüknek akár 10%-át 
kitevő vízmennyiséget is képesek elveszíteni. Ilyen esetekben az elektrolit pótlók, mint a Crémolit alkalmazása 
és az állatok rehidratálása nélkülözhetetlen. A Crémolit nagy energia tartalma mellett tartalmazza a szükséges 
elektrolitokat, és a metabolikus acidózis ellensúlyozásához szükséges puffer anyagokat is.

CalfCare
A komplexben lévő hatóanyagok némelyike stimulálja az immunrendszert, segítve ezzel a klinikai tünetek 
megelőzését. A CalfCare kiegészítés légzőszervi problémák esetén javítja a légutak átjárhatósága. A csillós 
hámsejtek frekvenciáját emelve segíti a légutakban lévő váladék feloldását és eltávozását. Hatóanyagai óvják 
a fi atal állatokat a kriptosporídiózis és a kokcidiózis kórokozóitól. Használatával csökkennek az állatorvosi- és 
gyógyszerköltségek, nő a választási testtömeg.
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Dr. Orosz Szilvia takarmányozási 
igazgató az ÁT Kft. részéről össze-
foglalta az elmúlt másfél évtized-
ben történt fejlődést, bemutatva, 
hogy a korábban egyeduralkodó 
lucerna szenázs mellett mely nö-
vények kerültek be a takarmány 
termesztésbe, hogyan alakultak, 
változtak a technológiák mind a be-
takarítás idejét, mind a készítendő 
takarmányféleség jellegét illetően. 
A tejelő tehenek fajlagos termelé-
se az elmúlt 25 év alatt 4000 kg-al 
emelkedett laktációnként. Ennek 
megfelelően a tömegtakarmányok 
palettája is szélesedett, a telepek 
takarmány bázisa sokkal diverzifi-
káltabb lett.

A tömegtakarmány bázis evolúció-
ja a változó időjárási tendenciáknak 
megfelelően lezajlott és a korábban 
jellemző kukorica szilázs, lucerna 
szenázs, szénafélékből építkező 
„piramis struktúra” átalakult. Jelen-
leg inkább egy „puzzle struktúráról” 
beszélhetünk, melyben a korábban 

használatos takarmányokat szer-
vesen egészítik ki az intenzív fűszi-
lázsok, korai betakarítású gabona 
szenázsok, illetve különböző korai 
betakarítású őszi vetésű vegyes 
szenázsok.

Időrendi áttekintésében elsőként 
az olaszperjét említette meg, illet-
ve a belőle készíthető szenázst. A 
növény hazai karrierje 2007. őszén, 
egy rendkívül forró és gyenge ku-
korica hozamokat produkáló év-
ben kezdődött. A következő évre 
hiányosnak látszó takarmány bá-
zis kiegészítésére vetettek először 
olaszperjét hazánkban. A 2008. 
nyarán a készletekből adódóan is 
magas fűszenázs és alacsony kuko-
rica szilázs mennyiségekkel készül-
tek a takarmány adagok és kiváló 
étvágy, jó termelés, javuló szaporo-
dásbiológia volt az állatok reakciója. 
A későbbiekben a növény előnyei 
mellett az árnyoldalak is feltűntek: 
aszály esetén gyenge hozam, ma-
gas önköltség. 

Ezen kedvezőtlen paraméterek javí-
tására a szárazság- és stressztűrő, 
igen korai betakarítású rozsot kezd-
ték el termesztésbe vonni 2012-től 
kezdődően. A rozs esetében is mu-
tatkoznak kevésbé kedvező specifi-
kus tulajdonságok, melyekre a kö-
vetkező évek gyakorlata világított 
rá: szűk betakarítási ablak, nagyfo-
kú igény a betakarítási technológiai 
fegyelemre, sok esetben kedvezőt-
len áprilisi időjárás. Minden esetre 
a gabonafélék korai betakarítása 
(később a tritikálé is bejelentkezett) 
lehetővé tette a teljes gabonanö-
vényi szilázsok új stratégia alapján 
történő korai betakarítási rendsze-
rének kialakítását.

Újdonságként említette az előadó 
a további lehetőségeket a takar-
mány bázis szélesítésére. 2013. és 
2016. között több kísérlet is történt 
az őszi keverékszilázsok különböző 
stádiumban történő betakarításá-
nak tesztelésére. Erre az időszakra 
tehető a festulolium – szárazságtű-

A tömegtakarmány-bázis  
evolúciója hazánkban
Előadás kivonat – Dr. Orosz Szilvia takarmányozási igazgató, ÁT Kft.



13 FARM INFO

RÓLUNK

rő csenkesz és nagy hozamú perje 
hibridje – megjelenése is. Olaszor-
szágból származó fű és gabona ke-
verékek megjelenése további lehe-
tőségeket teremtett.

A 2018–2019. időszakban az őszi 
és a tavaszi időszak is kifejezet-
ten aszályos volt. Ez az őszi veté-
sű növények kelését is nehezítette, 
majd a növényállományok gyenge 

fejlődése a várható hozamokra is 
negatív hatást gyakorol. A javaslata 
az előadónak az ilyen helyzetek ke-
zelésére a tavaszi keverékszilázsok 
vetése, illetve a szárazság tűrésben 
élenjáró cirokfélék és a szudánifű 
kipróbálása. Felhívta a figyelmet 
Dr. Orosz Szilvia a jó rostemészt-
hetőségű tömegtakarmányok élet-
tani hatásaira is. A lebontható rost 
(dNDF48) és a nem lebomló/lassan 
lebomló rost (uNDF48) Magyaror-
szágon végzett közel 5000 mérés 
eredménye alapján négy fő cso-
portba sorolta a szilázsokat és szé-
naféléket (1. ábra). Dr. Orosz Szilvia 
összefoglalva a 2007–2019 közötti 
időszak eredményét, az alábbiakat 
vetítette ki: „Tudatos, tényeken ala-
puló stratégiai gondolkodás a tö-
megtakarmány termesztésben”

Véleménye szerint a közeljövőben 
nem kell számítani új takarmánynö-
vények megjelenésére, ami alapján 
az alábbi száraz kontinentális ma-
gyar tömegtakarmány-stratégiát 
fogalmazta meg:

 
 

 
 
1. ábra: Szilázsok és szénafélék csoportosítása a dNDF48 és az uNDF48 tartalom szerint (n=4859, 
2013-2015, Magyarország) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

sok emészthető rost 
(>300 g/kg sz.a.) 
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kevés emészthető 
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sok emészthető rost 
(>300 g/kg sz.a.) 
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(>200 g/kg sz.a.) 

kevés emészthető 
rost 
(<200 g/kg sz.a.) 
sok emészthetetlen 
rost 
(>200 g/kg sz.a.) 

Jó minőségű intenzív 
fűszilázs 
NDFd48 min. 70% 
Gabonaszilázs 
(kalászhányás előtt) 
NDFd48 min. 65% 
Gabona-pillangós 
szilázs (kalászhányás) 
NDFd48 min. 65% 

dNDF>uNDF 
(1,5-2×) 

 

Kukoricaszilázs 
viaszérésben, keményítő 
min. 
35% sz.a. 
Gabona-pillangós szilázs 
(szemesérésben) 
NDFd48: 40-50% 

dNDF≥uNDF 

Jó minőségű réti széna 
NDFd48 min. 55% 

dNDF<uNDF, 
DE sok dNDF 

Lucernaszilázs/szenázs 
Lucernaszéna 

dNDF<uNDF, 

A tejelő tehenek és az intenzíven hizlalt növendék hús-
marhák takarmányozása:

KUKORICASZILÁZS, LUCERNASZILÁZS ÉS SZENÁZS, LUCER-
NASZÉNA, RÉTISZÉNA ŐSZI VETÉSŰ, KORA TAVASZI BETA-
KARÍTÁSÚ GABONASZILÁZSOK 
1. Rozsszilázs 
2. Tritikálészilázs 
3. Árpa, búza, zab

INTENZÍV, SZÁNTÓFÖLDI TERMESZTÉSŰ FÜVEK 
1. Egynyári Lolium multiflorum, Lolium hybridum, Lolium 
westerwoldicum, 
2. Perjefélék és csenkeszek keresztezéséből származó, 
szárazságtűrő Festulolium

ŐSZI VETÉSŰ, KORA TAVASZI BETAKARÍTÁSÚ GABONAKEVE-
RÉK-SZILÁZSOK (kalászhányásban!) 
1. Gabona-gabona szilázsok 
2. Gabona-fű szilázsok 
3. Gabona-pillangós szilázsok

SZÁRAZSÁGTŰRŐ CIROKFÉLÉK 
1. Kukorica-cirok együttes termesztés (intenzív húsmarha) 
2. Korszerű cirokfajták tehénnek (BMR cirkok, törpe sze-
mes cirkok, szudáni fű bugahányás előtt) 

GABONASZÉNÁK 

A tejhasznú növendékek, a húshasznú tehenek, a 
húshasznú tenyészüszők és a növendékmarhák takar-
mányozása

SZÁRAZSÁGTŰRŐ CIROKFÉLÉK 
1. Hagyományos cirokfélék (‚monocut’ típusú silócirkok)
2. Szudáni cirokfű (‚multicut’:60–30–30)

ŐSZI VETÉSŰ, TEJESÉRÉSBEN BETAKARÍTOTT GABONA- 
SZILÁZSOK
tritikálészilázs, búzaszilázs, árpaszilázs, őszi vetésű zabszi-
lázs

ŐSZI VETÉSŰ, TEJESÉRÉSBEN BETAKARÍTOTT GABONA- 
KEVERÉK-SZILÁZSOK
gabona-gabona szilázsok, gabona-pillangós szilázsok

GABONASZÉNÁK KUKORICASZILÁZS, LUCERNASZILÁZS, 
RÉTI SZÉNA 

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Szarvasmarha Road Show, 
2019. április 03.
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Az Amerikai előadók közül Arnie Gruenes a Twin Sp-
ruce Farms tulajdonosa saját tapasztalatain keresz-
tül mutatta be a BST használata nélküli tejtermelést 
az Egyesült Államokban.

Előadásából kiderült, hogy első tehéntelepét 1989-
ben vásárolta, ahol kezdetben 40 tehenet fejtek. A 
tehénlétszám mellett az infrastruktúrát is folyama-
tosan fejlesztették, aminek az eredményeként mára 
már a tejtermelés mellett számos egyéb tevékeny-
ség is színesíti a portfóliójukat, mint pl.: berendezé-
sek gyártása, bérsilózás, tenyészállat előállítás stb.
A tejtermelést Holstein fríz tehenekkel végzik, 
amelyek alagút- illetve keresztventillációval, vala-
mint párásító rendszerrel és homokalmolású pihe-
nőboxokkal ellátott istállókban, kaptak helyet. A 
2×24 állásos paralell fejőházban naponta 3-szor fej-
nek. Gyakorlatilag a technológia minden eleme az 
állatok komfortérzetét és a tejtermelést szolgálja. A 
szarvasmarha szomatotropin hormon (BST) haszná-
lata mellett elérték a 45 kg-os fejési átlagot, 3,9% 
tejzsír és 3,2% tejfehérje beltartalmak mellett. Ek-

kor az átlagos laktációs napok (DMI) száma 195 nap 
volt. Termelői oldalról nézve a BST használata mel-
lett számos érv szólt (pl.: gyenge termelésű tehén-
ből közepeset csinált, elfedte rossz menedzsment 
döntéseket, stb.) így érthető, hogy a BST haszná-
latának mellőzése számos kérdést felvetett, mint 
például:
•  Hogy történjen a BST elvonása?
•  Hogyan alakul majd a tejtermelés?
•   Mi fog történni a régóta fejt és a nem vemhes 

tehenekkel, ha nem kapnak BST-t?
•  Minél több vemhes tehénre van szükség, rövid 

időn belül!
•  Minél több tejet kell kihozni a tömegtakarmá-

nyokból!

A BST elhagyása azonnal éreztette hatását a meg-
termelt tej mennyiségén. A termelés 6 kg-al visz-
szaesett, amiből végül 2 kg-ot vissza tudtak hozni. 
Jelenlegi termelésük 41 kg , 4,0% tejzsír és 3,3% 
tejfehérje mellett. Az átlag laktációs napok (DMI) 
száma 181 nap.

BST nélküli tejtermelés  
és robotfejés Amerikában
Előadás kivonat – Arnie Gruenes (Twin Spurce Farm); 
Steve Middendorf (Middendorf Dairy)

RÓLUNK
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Hogy sikerült mindezt elérni?
•  A BST használata nélkül még több figyelmet 

szentelnek a tehénkomfortra a laktáció és a szá-
razonállás alatt egyaránt.

•  Igyekeznek korábban kiszűrni és selejtezni a 
gyengén termelő egyedeket.

•  Intenzív genetikai program alkalmazásával töre-
kednek arra, hogy az állomány tenyészértékét 
növeljék.

•  Korlátozzák a csoportosítást az egész laktáció-
ban.

•  A teheneket 21 napon belül áthelyezik a fogadó-
ból a termelő csoportba.

•  Limitálják a csoportváltást a laktáció csúcsán.

A tulajdonos ugyanakkor úgy véli, hogy a BST al-
kalmazása nélkül is el lehet érni a BST használa-
takor „megszokott” 45 kg-os tejtermelést. Ennek a 
célnak az elérése érdekében további prioritásokat 
határoztak meg maguknak:
•  A vemhességi arány növelése.
•  Alacsonyabb fejtségi kor (DIM) 150–160 nap.
•  Nagyobb figyelem a tömegtakarmány minőség 

javítására.
•  Magasabb NDF tartalmú tömegtakarmány, első-

sorban kukorica szilázs etetése.

Hasonlóképp gondolkozik Steve Middendorf, a 
Middendorf Dairy tulajdonosa is, aki a robotfejés 
alkalmazásának telepi tapasztalatairól, előnyeiről 
számolt be. Steve pályafutása 1976-ban indult egy 
tejelő farmon, ami mellett saját tenyészetének ki-
alakításán és fejlesztésén kezdett munkálkodni. 

Mára a telepen mintegy 180 tehénnel termelnek, 
és a munkafolyamatok egy részét robotok (pl.: trá-
gyakitoló robot, takarmány visszatoló robot) segít-
ségével végzik el. Így van ez a fejéssel is, amihez 
Steve egy modern fejőrobot rendszert indított el a 
telepén, 2018 elején. Elmondása alapján a robotok 
egyértelmű előnye a hatékonyság mellett a javuló 
tehénkomfort és a növekvő tejtermelés.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Szarvasmarha Road Show, 
2019. április 03.

RÓLUNK
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Az Agroprodukt cégcsoport 5 vállalata 2017-ben 
csatlakozott a Bonafarm Csoporthoz. Az akvizíció 
révén a Bonafarm Mezőgazdaság keretein belül 
nem csak a növénytermesztés és állattenyésztés 
bővült, de új ágazatok például a gyümölcstermesz-
tés is megjelentek a tevékenységben.

Az Agroprodukt Mezőgazdasági Részvénytársa-
ságot a Pápai Állami Gazdaság általános jogutód-
jaként, 1992. december 31-én alapította az Állami 
Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság. A 
vállalat nagy területen, több földrajzi egység talál-
kozásánál működik: területe kiterjed a Marcal-me-
dence, Kemeneshát, Bakonyalja, Sokoró, Kisalföld 
részeire. A terület 28 %-a dombos, de megtalálható 
a Marcal-menti mélyfekvés is, átlagosan 22 AK mi-
nőségű. Összességében a szikes talajt leszámítva a 
hazánkban előforduló minden talajtípus megtalál-
ható itt.

A társaságnál 8000 ha-t megközelítő területen gaz-
dálkodnak, melynek keretein belül növényterm-
esztés, gyümölcstermesztés és vetőmag-előállítás 
a jellemző tevékenység. A cég rendelkezik a szük-
séges tárolókkal, vetőmag-feldolgozó üzemmel és 
keverőüzemmel, mely utóbbi a Bonafarm-Bábolna 

Takarmány Kft. szervezetén belül folytatja műkö-
dését. A növénytermesztés három alapvető fela-
datot lát el: biztosítja az állattenyésztés abrak- és 
tömegtakarmány igényét, megfelelő alapot biztosít 
a vetőmag ágazat számára és árunövényeket állít 
elő közvetlen értékesítésre (kukorica, búza, repce).

Az állattenyésztő ágazatok közül a sertést és a 
szarvasmarhát kell megemlíteni. A szarvasmarha 
tenyésztés keretein belül el kell mondani, hogy je-
lenleg 3300 tejelő tehénnel rendelkeznek. Az állo-
mány három telepen van elhelyezve (Csót–Újma-
jor, Ihász–Zsigmondháza, Marcalgergelyi–Újmajor). 
A telepeket az elmúlt évtizedekben többször bő-
vítették és történtek beruházások és felújítások. 
Jelenleg is gondolkodnak a meglévő tehénistállók 
felújításában, mely elsősorban technológiát és a 
pihenőbokszok modernizálását jelenti, illetve a 
Zsigmondháza-i telepen a fejőház beruházás is elő-
készítés alatt áll.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. és az Agropro-
dukt Zrt. szarvasmarha ágazata között igen szoros 
a szakmai kapcsolat. Szaktanácsadóink heti rend-
szerességgel folyamatos kapcsolatban vannak a 
telepek vezetőivel. Az indulás óta folyamatosan a 

Az Agroprodukt Zrt.  
szarvasmarha tenyésztése

RÓLUNK
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tömegtakarmány készletek figyelembe vételével 
történik az adagok és tápok összeállítása. Jelenleg 
a szezon végén ez a tavalyi tételek alakulása mi-
att folyamatos egyeztetést kíván. 2019-ben az ál-
lomány részére olaszperjéből és lucernából készíte-
nek szenázsokat. A fő betakarítási irány a szenázs 
készítés, de jelentős mennyiségű lucerna és réti 
széna is folyamatosan a telepek rendelkezésére 
áll. A kukorica szilázs és a nedvesen darált kukorica 
még a telepi receptúrák alapja. Az elmúlt évek ta-
karmány termesztésében az alábbi táblázat adatai 
szerint alakultak a vetésterületek:

 
Használnak a telepek melléktermékeket is: nedves 
sörtörkölyt és folyékony melaszalapú kiegészítőt. 
Az idei évben tervezünk úgynevezett nyári takar-
mányozást is megvalósítani, mellyel a szárazanyag 
felvétel csökkenését és ezzel együtt a hozamok 
mérséklődését igyekszünk kezelni.

A borjú- és növendéknevelésről összességében 
elmondható, hogy mindhárom telepen egyedi ket-
recekben történik a tejes borjak nevelése. Egyre 
inkább jellemző, hogy a korábbi faketreces elhe-
lyezést felváltja a korszerű, műanyag borjúházak 
telepítése. Az állatok 3 napos korukban kerülnek a 
Steiman telepekre és a választás 60–90 napos kor 
között történik. Az itatásos korban a tejpótló mel-
lett felhasználják a képződő elletői tejet is. A Bá-
bolna Takarmány által szállított Crémo Gold tejpótló 
egy magas arányú tejalapú alapanyagokból készült 
termék. Nyersfehérje tartalma 24%, míg a nyerszsír 
tartalom 18%. A startertáp a telepeken az MT Borjú 
takarmány. Cégünk folyamatos termékfejlesztései-
nek köszönhetően a borjútakarmányok is egy meg-
újuláson esnek át, melynek keretében az elnevezé-

sek, összetétel és a beltartalom is módosul. Ennek 
megfelelően a borjú starter takarmány fehérjetar-
talma is rövidesen 20%-ra emelkedik.

A növendék állomány első ellése a három telepen 
24,19 hó és 24,75 hó között valósul meg. Ez a szám 
még csökkenthető 1,0–1,5 hónappal a későbbiek-
ben. A felnevelés során érvényesül az az alapelv, 
hogy a megfelelő fehérje koncentráció megtartása 
mellett az életkor előrehaladtával egyre magasabb 
tömegtakarmány hányad, azon belül pedig jelentős 
mennyiségű széna domináljon az adagokban.
A tejtermelés tekintetében a tavalyi évben a tele-
pekről értékesített tej mennyisége megközelítette 
a 32 millió litert. Jelenlegi fajlagos termelés 32 és 35 
liter között alakul, mely értékesített tejben érten-
dő. A következő évekre a kitűzött célok és elvárá-
sok alapján egyértelműen a tejtermelés dinamikus 
emelése, a szaporodásbiológiai mutatók javítása, 
a növendék állomány felnevelésének rövidítése, a 
selejtezések csökkentése a közös feladat.

A fentiek megvalósításához az összeállított takar-
mányozási technológia alapján a pálházai keverő-
üzemben szárazonálló, előkészítő, fogadó, nagytejű 
és kistejű takarmánykeverékek készülnek. Az Ag-
roprodukt Zrt. állománya részére specifikus, egye-
di összetételű komplett premixek kerültek kialakí-
tásra, melyek az alapvető funkciókon kívül számos 
kiegészítéssel készülnek. A tranzíciós időszakban 
konjugált linolsav, β-karotin, élőélesztő, niacin, bi-
otin kiegészítést alkalmazunk.

Az elkezdett közös munka még számos feladatot 
ad mindkét fél számára. A Bonafarm-Bábolna Ta-
karmány Kft. részéről kiemelt fontosságú, hogy a 
megfogalmazott célok megvalósításához a megol-
dásokat közösen találjuk meg és a szükséges lépé-
seket, intézkedéseket szakmai egyetértés mentén 
valósítsuk meg. 

Éliás Dávid
vezető szarvasmarha szaktanácsadó

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
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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.

RÓLUNK
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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.
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