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ELŐSZÓ

Huszonötödik alkalommal rendezzük meg az Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napokat – ez minden évben ünnep, 
az állattenyésztés ünnepe, de ez alkalommal még különlegesebb, 
hiszen jubileumi esemény.
A termékdíjátadó – ami minden évben nagyon sikeres – már le-
zajlott. Negyvenhatan pályáztak a kiállítás termékdíj pályázatára:
tizenöten növénytermesztők, harmincegyen állattenyésztők. 
Az ő pályázatuk is jelzi a kiállítás színvonalát, fontosságát és elis-
mertségét, hiszen nagyon jó pályázatok érkeztek, nem volt egy-
szerű a zsűri dolga. Úgy gondolom – ahogyan ezt a köszöntőm-
ben is kihangsúlyoztam –, hogy ugyan dicsőség elérni a legjobb 
eredményt, mégis, a részvétel is fontos, hiszen ebből mindenki 
profi tál.
A kiállításra eljutni idén kicsit nehézkesebb: a megközelítés köny-
nyítését a digitális és a nyomtatott sajtóban is jelezzük. Ezen túl 
infografi kákkal segítjük a hozzánk érkezőket. 
Rengeteg szakmai programmal várjuk vendégeinket – a szakma-
iságból és a hagyományokból nem engedünk. Ahogyan a hoz-
zánk érkezők már megszokhatták, idén is lesznek állatbírálatok, 
meg lehet ismerni a legújabb gépeket, a gasztroudvarban pedig 
a legfi nomabb falatokat megkóstolni.
Olyan előadások várják az érdeklődőket, amelyek a későbbiekben 

meghatározhatják a gazdálkodásunkat. Május 10-én, délután két 
órától például az állattartókat hívjuk, akik fontos információkat 
kaphatnak az agrártámogatásokról is. 
Idén egy régi hagyományhoz nyúlunk vissza, ismét lesz díszven-
dég ország, ezúttal Szerbia, de mellettük várhatóan érkeznek so-
kan Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából – nagyon jó a kapcso-
latunk az ottani gazdakörökkel. Természetesen a más országból 
érkezőkkel is.
És persze nem feledkezhetünk meg a digitális, online elérésről is, 
hiszen a mai fi atal generáció a webről tájékozódik, ezen túl pedig 
a munkájukban is felhasználják a digitális újdonságokat. Éppen 
ezért arra törekedtünk, hogy ebben a témában is hívjunk előa-
dókat, kiállítókat.
A XXV. Állattenyésztési és Mezőgazda Napok előtt jelenik meg a 
Hód-Mezőgazda Zrt. által szakmailag támogatott és az Agro Napló
szerkesztősége által összeállított online letölthető kiadvány. 
A Hód-Mezőgazda  Zrt. és az Agro Napló nevében köszönetet sze-
retnék mondani a szakmai szervezeteknek ,hogy az online csator-
náikon (honlap, hírlevél, Facebook), vállalták az egyedi kiadvány 
terjesztését. 
A kiadvány célja: a kiállítás előtt a kiállítók szakmai információkat 
adjanak a kiállított termékeikről a gazdálkodókat invitálva.

A XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vásár 
a magyar mezőgazdaság egyik legnagyobb jelentőségű szakmai találkozójává vált

Hódmezővásárhely, 47-es főút 195 km. Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási Centrum
www.allattenyesztesinapok.hu

Várunk mindenkit szeretettel! Tiszteljen meg minket 2018. május 10, 11, 12-én!

Antal Gábor 
Hód–Mezőgazda Zrt. vezérigazgató
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A   hódmezővásárhelyi Alföldi Állat-
tenyésztési és Mezőgazda Napok 
 Szakkiállítás és Vásár története 

1993 szilveszter éjszakáján kezdődött, 
amikor is a Hód-Mezőgazda Részvénytár-
saság három, a szakmán túl is jó barát-
ságban lévő vezető munkatársa, Egyed 
Béla vezérigazgató, Újvári Tibor szak-
mérnök és Fekete Balázs genetikus ar-
ról beszélgettek, hogy jó lenne egy régi, 
az alföldi állatvásárok és bemutatók nemes 
hagyományát felelevenítő kiállítást szer-
vezni, ahol a környék állattenyésztői meg-
mutathatnák egymásnak, hogy ki mivel 
foglalkozik, milyen értékeket termel. 

Hiszen a Hód-Mezőgazda Rt. akkor már 
több évtizedes tenyésztői munkát vég-
zett és öt törzstenyészettel is (holstein-

fríz szarvasmarha, Furioso-North Star
lófajta, valamint magyar nagyfehér, 
duroc és belga lapály sertés) rendelke-
zett. 

Az állami tulajdonban lévő cég vezetői-
nek ötlete a minisztériumban is fogad-
tatásra talált és anyagi támogatást is 
kaptak egy hagyományos stílusú, faszer-
kezetes, nádtetős állatkiállítói helyszín 
kivitelezésére. A kiállítás egyik szimbó-
luma lett a népi építészet jegyét viselő, 
dísztérről nyíló napsugaras oromzat. 
Az állatférőhelyek oly módon kapcso-
lódnak egymáshoz, hogy téglalap alakú, 
rendkívül látványos, zárt, füves talajú 
udvarokat fognak közre, mely kiválóan 
megfelel az állatok felvezetésére és be-
mutatására. 

ÉRTÉKEK 
MENTÉN

Fekete Balázs

Az 1993-ban megfogalmazott kiállítási 
koncepció alappontja ma is helytálló:

A kiállítás célja a kiállítók számára év-
ről-évre megméretési és találkozási lehe-
tőség biztosítása, a többi kolléga számára 
a bírálatok és egyéb gyakorlati bemutatók 
segítségével tapasztalatszerzési lehetőség, 
a nagyközönség számára pedig szórako-
zási és kikapcsolódási lehetőség bizto-
sítása oly módon, hogy közben az ifjúsá-
got, a jövő állattenyésztőit is beoltsák a 
szakma szépségeivel. 

A kiállítás két fő részből áll: tenyészállat 
bemutató és bírálat, valamint az állatte-
nyésztéshez szorosan kapcsolódó esz-
közök, gépek, termékek, gyógyszerek, 
takarmányok, stb. bemutatója. 

Az állatbírálatok adják a kiállítás legfőbb 
szakmai eseményét. A kezdeti négy ál-
latfaj, azaz a szarvasmarha, sertés, juh 
és ló nagydíjak mellett 2003-tól már 
a húsmarha szekcióban és a baromfi -
aknál is hirdettek nagydíjas tenyészál-
latot. A nagydíjak száma azonban ösz-
szesen 8, mert 2001-től a szakmai ipari 
kiállítók termék nagydíja is belépett a 
körbe, amit 2005-től már a növényter-
mesztési termék nagydíj tesz teljessé.
A kiállítás kezdetétől fogva ugyanis az 
ipari kiállítók is fontosnak tartották meg-
jelenésüket és igényes, naprakész infor-
mációkat hozva tették a rendezvényt 
teljessé. 

Ahogy a tenyészállatokat kezdettől fog-
va nagy tekintélyű nemzetközi és hazai 
küllemi bírálók minősítik, úgy az ipari ki-
állítók termékdíj pályázatainak szakmai 
kiírása is szinte változatlan. A termékdíj 

pályázat célja: elismerésben részesíteni 
azt a kiállításon megjelent céget, amely 
a szakmai zsűri megítélése szerint a kö-
zelmúltban a legtöbbet tett az állatte-
nyésztés genetikai, takarmányozási, ál-
lategészségügyi, vagy tartástechnológiai 
fejlesztéséért és az ágazat nyereséges-
ségének fokozásáért. Mivel sikeres ál-
lattenyésztés nincs korszerű növényter-
mesztés nélkül, így az állattenyésztés-
hez kapcsolódó növénytermesztési gé-
pek, eszközök is egyre nagyobb szám-
ban vannak jelen a kiállításon. 

A szarvasmarha (tejelő- és húsmarha), 
sertés, ló, juh és baromfi  mellett meg-
jelentek a díszbaromfi k, a nyulak és ga-
lambok, valamint a halászat népszerűsí-
tését szolgáló halászati szekció is. 
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A kiállítások szervezését és lebonyolítá-
sát kezdettől fogva támogatják az állatte-
nyésztő szövetségek, ami az állatok kije-
lölését, azok minőségének garantálását, 
a bírálatok és egyéb kiegészítő progra-
mok szervezését jelenti. 

A kiállítás hamar kilépett a regionális ki-
állítási szerepből és a 24 év során a hazai 
fő állatfajok legteljesebb fajtaválaszté-
kát bemutató olyan kiállítássá vált, mely 
a hármas határ közelségéből adódóan 
nagy külföldi látogatottsággal is bír. 

A kiállítás fő vonzereje az elmúlt közel 
negyedszázadban a hangos, nyilvános 
küllemi bírálat. Különösen látványos a 
szarvasmarha és a ló „show-bírálata”, 
ahol az egyes osztályok valamennyi 
egyede egyszerre kerül felvezetésre és 
a bíró a nézők szeme láttára hangosan 
értékelve és minősítve rakja sorrendbe, 
rangsorolja az állatokat. 

A sertés és a juh bírálata kevésbé látvá-
nyos, mivel csak a pontozásos bírálat be-
fejezése után derülnek ki a helyezések. 
A sertés az egyedüli állatfaj, ahol a vég-
ső sorrend kialakítását mintegy 50%-os 
arányban a származás, azaz a szülők te-
nyészértéke határozza meg. 

A nyilvános bírálatok menete az érdeklődő 
szakemberek és gazdák számára is nagy 
élményt és egyúttal szakmai tapaszta-
latszerzést jelent, mivel a bizottság egyik 
tagja folyamatosan értékeli a látnivalókat. 
Ismerteti a bírálatra kerülő fajták küllemi 
tulajdonságait, értékmérőit, elhelyezés-
sel és takarmányozással szembeni igé-
nyeit, a fajtahasználat javasolt módját és 
a vele elérhető eredményt. Minden állat

küllemének hangos értékelése, a kívá-
natos és hátrányos tulajdonságokra való 
utalás nagy segítséget jelent a gazdák 
helyes szemléletének kialakításában.

A korrekt értékítéletet a bírák pártat-
lansága és a kiállítás tekintélyét mega-
dó szakmaiság magas szintje garantálja. 
A szervezők meggyőződése, hogy ez a 
következetes, magas szinthez ragaszko-
dó szakmaiság tette elfogadhatóvá, hi-
telessé a kiállítást és adta meg hírnevét, 
hogy ide érdemes elhozni, megmérettet-
ni a tenyészállatokat, érdemes kiállítani. 

Magyarországon az állatárveréseknek 
nincs hagyományokra alapozott kultú-
rája, pedig az ország heterogén állate-
gészségügyi státusza miatt a kiállításon 
szereplő állatokat a tenyésztők egy része 
nem viszi vissza, hanem megpróbálják 
azokat árverésen értékesíteni. Az állat-
árverések mindig tükrözik az adott piaci 
helyzetet, igényeket. Nagyon jó áron le-
het kiváló tenyészállatokhoz jutni.

Mint minden szakma jövője, úgy az állat-
tenyésztésé is nagyrészt a jövő generá-
ció nevelésén múlik. A szakközépiskolá-
sok, egyetemisták ingyen látogathatják 
a kiállítást, ahol sokszor külön előadá-
sok is várják őket, de mint ahogy a ro-
mániai állatorvostudományi egyetem 
professzora elmondta, ők minden év-
ben azért jönnek az Alföldi Állattenyész-
tési és Mezőgazda Napokra és azért hoz 
több busznyi egyetemistát és kollégát, 
mert itt olyan állatfajokat is láthatnak, 
amelyekről csak a tankönyvekben van szó.
A gyerekjátszótér, a szalmavár, s fő-
leg a kiállítás harmadik napja a családi 
programokkal van tele. A rajzversenyek, 

Antal Gábor

a ki mit tud az állatokról és tejivó verse-
nyek a kezdeti lépések, az ifjú felvezetők 
versenye pedig egy már magasabb szin-
ten, de ugyancsak a jövő állattenyésztő-
inek szólnak. 

A kiállítás egyik leglátványosabb pillanatai 
a díjkiosztó ünnepség nyertes tenyészálla-
tainak felvonulása, melyet a harmadik na-
pon is megismételnek a nagyközönség szá-
mára és mindig nagyon sokan nézik végig.

A különböző szekciókban a három nap 
során párhuzamosan folynak a bírála-
tok, bemutatók, de az internetnek és a 
magyaron kívül angol, német, francia, 
szerb, román nyelven kiadott progra-
moknak köszönhetően mindenki előre 
meg tudja tervezni a saját programját, 
hogy ne maradjon ki semmiből. 

2018-ban, a XXV. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napok Szakkiállítás és Vá-
sáron Szerbiát várják díszvendég kiállí-
tónak és a rendezvény a Furioso North-
Star lófajta nemzetközi fesztiváljának is 
helyszínt ad, melyre Szlovákiából, Ro-
mániából, Csehországból és Lengyelor-
szágból is hoznak lovakat. 

A kiállítás tematikája az évek során kiala-
kult menetrend szerint folyik. Mivel élőállat 
kiállításról van szó, így a végleges program 
annak függvényében áll össze, hogy tény-
legesen mennyi tenyészállatot neveznek a 
bemutatókra, hiszen a programokat annak 
megfelelően kell párhuzamosan kialakítani 
és egyeztetni, hogy ne legyen ütközés. 

Mint minden évben, így idén is lesznek új-
donságok és a szervező Hód-Mezőgazda Zrt. 
igyekszik fejleszteni, korszerűsíteni az infra-

struktúrát, a szolgáltatások minőségét, így a 
gasztro udvar is új helyre kerül, hogy minden 
irányból praktikusan megközelíthető legyen. 

Remélhetőleg a városi csúcsforgalmat 
kikerülő és a kiállítási centrumot megkö-
zelítő 47-es elkerülő úton való közleke-
dés nagy segítség lesz a kiállításra láto-
gatóknak. 

A kiállítás rendezését 1993-ban a 
Hód-Mezőgazda Rt. vállalta fel és azóta is 
a rendes napi mezőgazdasági tevékeny-
ségén túl, úgymond társadalmi munká-
ban szervezi és bonyolítja le az Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazda Napo-
kat. Akkor és most is a részvénytársa-
ság dolgozói végezték, végzik a munka 
jelentős részét, ők fogadják a belépőket 
a kapuknál, a standokon, csarnokokban, 



‒ 6 ‒ ‒ 7 ‒

a parkolóknál, az állatok felügyeleténél, 
etetésénél és huszonötödik alkalommal 
is ugyanúgy Fekete Balázs kiállítási és 
állattenyésztési igazgató állítja össze a 
programot, a kiállítás szakmai képét, for-
máját. Egyed Béla korábbi vezérigazgató 
2004-es nyugdíjba vonulása óta is min-
den évben besegít a szervezésbe, mint 
ahogy nagyon sok hód-mezőgazdás dol-
gozó is már 10-20-25 éve kíséri végig a 
kiállítás fejlődését és vesz részt aktívan 
a munkában. 

2000-ben az Axiál Kft. tulajdonosai, Har-
sányi Zsolt és felesége, Harsányiné Dr. 
Fodor Gyöngyi és kft.-jük mint kiállítók 
és szakmai partnerek jöttek először a ki-
állításra, hogy aztán 2004-től már mint a 
Hód-Mezőgazda Zrt. tulajdonosai vállal-
ják fel a hagyomány folytatását és azóta 
is elkötelezett támogatói a rendezvény-
nek. Azóta is folyamatosan jelentős a ki-
állítási terület értéknövelő beruházása, 
a technikai, technológiai feltételek kor-
szerűsítése. 

S talán még most is az egyik erénye az Al-
földi Állattenyésztési és Mezőgazda Na-
poknak, hogy ezt tényleg a szakemberek 
csinálták és csinálják azóta is maguknak, 
a szakmának, a kollégáiknak, a hazai és 
határainkon túlról érkező szakemberek-
nek és érdeklődőknek. Szívvel-lélekkel.

2018. május 10. csütörtök
Időpont „A” szektor „F” szektor „C, D, G, H” szektor

9:00
Ünnepélyes megnyitó 
– a kiállítást megnyitja 
dr. Fazekas Sándor miniszter

Állati jó játszópark
nyitástól zárásig „G” szektor

10:00 Koncentrált tejű fajták 
showbírálata Ló tenyészállat bírálat Juh és kecske tenyészállat 

bírála „D” szektor

Angus, fehér-kék belga, 
murray grey és magyar 
szürke tenyészállat bírálat

Ló tenyészállat bírálat „G” szektor

10:30 Holstein-fríz showbírálat Baromfi  fajtabemutató

11:00 Magyartarka húshasznosí-
tású showbírálata

12:00 Limousin és blonde d’aqui-
taine tenyészállat bírálat

13:00 NAK és AKI konferencia Sertés tenyészállat bírálat „C” szektor

14:30 Charolais tenyészállat 
bírálat

15:00 Hal fajtabemutató

15:30 Solymász bemutató „G” szektor

17:00 Húsmarha nagydíjas vá-
lasztás

17:30 Bemutató fejés

19:00 Tenyésztői est „G” szektor PROGRAMOK
2018. május 11. péntek

Időpont „A” szektor „F” szektor „C, D, G, H” szektor

9:00 Kiállítás nyitása Állati jó játszópark 
nyitástól zárásig „G” szektor

Vadhús főző verseny

Díjugrató verseny az ACTI-
SAF kupáért „G” szektor

10:00 Tenyészállat felvezetés 3 M kutyasuli bemutatója

Ünnepélyes díjkiosztás

11:00 Csikós bemutató és lovas-
torna bemutató

11:30 Gyermek lovasok
ügyességi versenye

12:00 Vadászkutya show

Hal fajtabemutató

12:30 Csikós bemutató

13:00 Holstein-fríz felvezetők 
ügyességi versenye Tenyészmén bemutató

Szabadonugró verseny

13:30 Húsmarha fajtabemutató Sertés árverés „C” szektor

14:00
Agrár-felsőoktatási
Intézmények Országos 
Gazdászversenye

Főzőverseny eredményhir-
detése

Baromfi  fajtabemutató

14:30 Gidrán gála

15:00 Vadászkutya show Solymász bemutató „G” szektor

15:30 Furioso fesztivál

16:30 Fogatbemutató

17:00 Hostein-fríz nyírási 
és fejési bemutató
Ló patkolás-körmölés
bemutató

17:30 WIKFILD kutyaiskola 
programja

18:00 Bemutató fejés

2018. május 12. szombat
Időpont „A” szektor „F” szektor „C, D, G, H” szektor

9:00 Kiállítás nyitása Állati jó játszópark
nyitástól zárásig „G” szektor

Főzőverseny marha- és 
sertéshúsból

10:00 Tenyészállat felvezetés 
(szarvasmarha) 3 M kutyasuli bemutatója XXXIV. Szent György Napi 

Juhásztalálkozó – megnyitó „D” szektor

CAN-C fogathajtó verseny 
I. forduló „G” szektor

10:30 Tenyészállat felvezetés (ló)

11:00 Fogatbemutató

11:30 Juh és kecske tenyészállat 
bemutató és értékesítés „D” szektor

12:00
Ifjú Holstein-tenyésztők 
XXI. Országos Felvezető 
Versenye

Csikós és lovastorna
bemutató Solymász bemutató „G” szektor

12:30 Magyar kutyafajták
bemutatója

Szabadonugró verseny

13:00 Csikós bemutató Tenyészmén parádé STIHL timbersports 
bemutató „G” szektor

13:30 Gidrán fajtabemutató Húsmarha fajtabemutató

14:00 Magyar kutyafajták 
bemutatója Fogatbemutató Főzőverseny 

eredményhirdetése
CAN-C fogathajtó verseny 
II. forduló és összevetés „G” szektor

14:30 Furioso fesztivál

15:00 Vadászkutya show

15:30 Baromf fajtabemutató és 
árverés Juhnyírási bemutató „D” szektor

16:00 Csikós és lovastorna 
bemutató

16:30
Gyulai Kutyás Agility 
Szabadidősport Klub
bemutatója 

WIKFILD kutyaiskola 
programja

17:30 Bemutató fejés
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TAKARMÁNYOZÁS KATEGÓRIA

I. díj
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
–  PigCare malacmentő program – 
Malacpanír, Platinum 
Milk+, Baby, Prestarter és Crémolit 
– II. Csarnok 229
Agrifi rm Zrt. – Biztonságos 
megoldás a ZnO és kolisztinmentes 
takarmányozásra – II. Csarnok 214
II. díj
Adexgo Kft. – Koncentrált N-3 
zsírsavforrások – II. Csarnok 207
III. díj
PRO-FEED Kft. – A túlzott 
antibiotikum használat csökkentése 
a borjúnevelésben DIAMOND LIQUI-
PRO folyékony takarmánykiegészítő 
alkalmazásával. – II. Csarnok 228

TERMELÉSIRÁNYÍTÁS,
INFORMATIKA, TARTÁS-
TECHNOLÓGIA, INTEGRÁCIÓ 
KATEGÓRIA  

I. díj
Bos-Plus Kft. – CALF 35 a fejés-
technológia forradalma – F Szektor 813
II. díj
Bóly  Zrt. – GMO-mentes 
termékpályamodell – B Szektor 419
III. díj
Galldorf Zrt. – Újszerű sertésintegráció 
GMO-mentes takarmánybázison 
II. Csarnok 228

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TERMÉKDÍJAS PÁLYÁZATOK 

NAGYDÍJ  Adexgo Kft. – Vitafort Zrt. – Jefo Nutrition Inc.
    Egyedi összetételű védett vitamin termékcsalád 
    Adexgo Kft. – II. Csarnok 207, Vitafort Zrt. – II. Csarnok 221

DÍJAZOTTAK

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY, SZAPORO-
DÁSBIOLÓGIA, ÉLELMISZER-ELŐ-
ÁLLÍTÁS KATEGÓRIA

I. díj
Bóly Mg. Zrt.  – PC-termékenyítés 
lehetőségeinek kihasználása a 
sertéstenyésztésben – B Szektor 419
II. díj
Adexgo Kft. – Egészségvédő hatású tej- 
és tojás alapú élelmiszer prototípusok 
fejlesztése – II. Csarnok 207
III. díj
Kiss Gyula és Mozsgai József – 
Szarvasmarha egészségügyi kaloda 
– F Szektor 812
Agrovíz Kezelési Kft. – Komplex 
kútkezelési rendszerek a 
mezőgazdaságban – III. Csarnok 347

NÖVÉNYTERMESZTÉS I.
INPUT ANYAGOK 
– TERMESZTÉSTECHNOLÓGIAI 
AJÁNLÁSOK KATEGÓRIA

I. díj
Bio-Nat Kft. – Mikro-Vital termékcsalád a 
növénytermesztésben – III. Csarnok 319
II. díj
Dió 896 Kft. – Biológiailag természetes 
eredetű levéltrágya a növények 
tápanyagigényének biztosítása 
érdekében: DIO VIN LOMBTRÁGYA
– III. Csarnok 328
III. díj 
Agrova Kft. – Phylazonit Technológia 
Termékcsalád – H Szektor 1004

NÖVÉNYTERMESZTÉS II. 
TECHNIKA, TECHNOLÓGIA 
KATEGÓRIA

I. díj
METALUCON KFT. – Konténer 
termékcsalád mezőgazdaságnak 
– C Szektor 501
II. díj
FLIEGL ABDA Gépgyártó Kft. – FLIEGL 
ADS 100 – letoló rendszerű trágyaszóró 
– G Szektor 915
III. díj
AgroVIR Kft. – AgroVIR  Global – 
Személyre szabott gazdálkodás 
– H Szektor 1002

MAGYAR NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT TERMÉKDÍJ 
PÁLYÁZATOK

NAGYDÍJ   Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. – Biopajzs® 

    EK műtrágya a növények egészségéért – B Szektor 402

Fotók: Mikola Zoltán
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Az Adexgo Kft. és a Jefo Nutrition Inc. 
bendővédettséget biztosító technológi-
áinak ötvözésével lehetőség nyílik olyan 
vitamin-kombinációk (ún. blendek) kiala-
kítására, amelyek összetételüknél fogva 
jobban illeszkednek a hazai takarmány-
ipar egyedi igényéhez. Egyazon előkeve-
rék (pl. koncentrátumok) a védett vitami-
nok mellett további táplálóanyagokat és 
energiaforrásokat is tartalmazhat, szük-
ség szerint lassú felszabadulású (retard) 
és/vagy by-pass (bendővédett) formában, 
mellyel jelentősen javítható az így előállí-
tott takarmányok ár-érték aránya.
A Vitafort Zrt. által gyártott takarmányfé-
leségek, amelyek bendővédett vitamino-
kat, valamint az Adexgo Kft. bendőstabil, 
ill. retardizált fehérje- és energiakiegészí-
tőit együttesen tartalmazzák, a nagy tej-
termelésre képes tehenek hatékonyabb 
takarmányozását teszik lehetővé.
Az elmúlt időszakban tapasztalt vitamin 

árrobbanás a témaválasztás időszerűsé-
gét igazolja. Tekintettel arra, hogy eddig 
a vitaminok jórészt natúr formában vol-
tak jelen a kérődzők takarmányaiban, a 
pályázatban bemutatott védett vitamin 
program újszerűnek számít a hazai ta-
karmányozásban.
A pályázó cégek közös termék- és gyártás-
technológiai fejlesztésbe kezdtek, mely-
nek eredményeként 2018. év elején elin-
dult az új termékcsalád első tagjainak 
piaci bevezetése is. 
Az együttműködő cégek fejlesztési tervei 
között szerepel a termékcsalád további vi-
taminokkal (pl. B-csoportbeli vitaminok) 
történő kiegészítése, melyek összetéte-
lük és bendővédettségük révén hatéko-
nyan képesek támogatni a tejelő tehenek 
egészségét, termelési és szaporodásbio-
lógiai teljesítményét olyan fokozottan 
érzékeny időszakokban is, mint amilyen 
például a nyári hőstressz periódusa.

EGYEDI 
ÖSSZETÉTELŰ 

VÉDETT VITAMIN 
TERMÉKCSALÁD

Az Adexgo Kft. és a 
Vitafort Zrt. a Magyar 

Állattenyésztésért 
Termékdíj pályázaton be-
mutatott közös fejleszté-

seikkel, melyek a hazai 
állattenyésztés problé-

máira kínálnak szakmai 
megoldásokat, évek óta 

elismerésben részesül. 
Az idei évben a két cég a 

kanadai Jefo Nutrition Inc. 
vállalattal közösen nyúj-

tott be pályázatot, amely-
lyel a 2018-as évi Magyar 

Állattenyésztésért 
Termékdíj pályázat nagy-

díját érdemelte ki.

Adexgo Kft.
www.adexgo.hu
II. CSARNOK 207

Vitafort Zrt. 
www.vitafort.hu
II. CSARNOK 221

Jefo Nutrition Inc.
www.jefo.com 

II. CSARNOK 207

A díjazott készítmény kifejlesztésénél egy 
népszerű terméküket, a ZÖLDPAJZS®-ot 
gondolták újra. Minden pozitív tulajdon-
ság, ami a ZÖLDPAJZS®-ban megtalálha-
tó azt továbbviszi és emeli egy magasabb 
szintre, ez azt jelenti, hogy ökológiai gaz-
dálkodásban is alkalmazható.
A magyar tulajdonú, 29 éve alapított 
vállalkozás hitvallása szerint a növények 
védelme a saját védekező rendszerét sti-
muláló készítményekkel hatékonyabb. 
Termékeik az új és újabb igényekhez iga-
zodó kutatómunka eredményei. Pályá-
zatukban a talaj- és növényvizsgálatokra 
alapozott mikroelem- (Fe, Cu, Zn, Mn, B) 
és mezoelem- (Ca, S) ellátásra irányították 
a fi gyelmet. A Biopajzs® termékkel a nö-
vény természetes ellenállóképességét 
célozták meg. A felvehető formában lévő 
mikro- és mezoelemekkel dúsított folyé-
kony NPK levéltrágya fontos jellemzője az 
immunerősítő hatás. A növények gyökér- 
és szárképzésének elősegítése révén ja-
vul a növények szárazságtűrő képessége. 
További érdem a természetes vírus- és 
baktériumölő hatás, az ellenanyag-ter-
melés, az ellenállóképesség fokozása. 

Biopajzs® Direkt hatás
A fulvosav hatóanyag természetes antivi-
rális és antibakteriális hatású. A ként (S) 
egyedülálló kén komplexben tartalmaz-
za, amely bizonyos gombás betegségek 
ellen hatékonyan működik. A rezet (Cu) 
természetes fulvosav komplex formában 
tartalmazza, így direkt módon pusztítja 
el a gombákat.

Biopajzs® Indirekt hatás
A mangán (Mn) azonnal hasznosuló ful-
volsav komplex formában van a készít-
ményben, ezáltal segíti a szükséges el-
lenanyagok termelését. A mikroelemek 
arányai valamint a fulvosav hatóanyag in-
direkt módon erősítik a növény immun-
rendszerét. A természetes fulvosav növeli 
a gyökértömeget és javítja a gyökér re-
generálódó képességét. A fulvosav, mint 
a természet egyik legerősebb elektrolit 
képzője gyorsítja, javítja az anyagcsere-fo-
lyamatokat. A fulvosav és a mikroelem 
komplexek növelik a klorofi lltartalmat, így 
a növény fényszegény helyeken is jobban 
hasznosítja a fényt.

BIOPAJZS® EK 
MŰTRÁGYA 
A NÖVÉNYEK 
EGÉSZSÉGÉÉRT

Az Alpha-Vet Kft. 
minden évben 
állandó résztvevője 
a hódmezővásárhelyi 
Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda 
Napoknak, emellett 
folyamatosan pályáznak 
a termékdíjakra. 
Az idei évben a Biopajzs® 
termékükkel nyerték 
el a 2018-as év Magyar 
Növénytermesztésért 
Termékdíj pályázat 
nagydíját.

Alpha-Vet Kft.
www.alphaplant.hu
B SZEKTOR 402
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OUTLOOK KONFERENCIA 
2018: KÖZÉP- ÉS KELET-
EURÓPA AGRÁRPIACI 
KILÁTÁSAI 

A növénytermesztés és az állattartás 
egyre növekvő környezeti és társadal-
mi kihívásokkal szembesül (a légköri 
szennyezők kibocsátásának mérséklé-
sétől kezdve az antibiotikumok haszná-
latának visszaszorításáig), és ezekhez 
kapcsolódóan a jövőben mind szigo-
rúbb jogszabályi követelményeknek kell 
megfelelnie. E kihívások különösen a 
közép- és kelet-európai (KKE) országok 
mezőgazdasági termelői számára ke-
véssé ismertek. A rendezvényen az AKI, 
az AGMEMOD Konzorcium és a NAK által 
felkért, nemzetközileg elismert előadók 
osztják meg a KKE térség agrárpiacai-
nak kilátásaival, a növénytermesztés 
és az állattartás jövőjével kapcsolatos 
értékeléseiket. A takarmánypiaci sze-
replők olyan, a takarmányipar által fej-
lesztett új és innovatív megoldásokat 
vázolnak, amelyek a takarmányok táp-
lálóanyag-tartalmának optimalizálását 
szolgálják, és ezáltal hozzájárulnak a 

fenntartható termeléshez. Az Outlook 
Konferencia 2018 egyedülálló iparági 
betekintést enged és egyben szakpoli-
tikai támogatást is nyújt. A piaci szerep-
lőket szembesíti a jogszabályi és piaci 
fenntarthatósági követelményekkel, és 
fi gyelmüket olyan újszerű eljárásokra 
irányítja, amelyekkel e kihívásoknak a 
versenyképesség erősítése mellett tud-
nak megfelelni. 

Az Outlook Konferencia 2018 progra-
mon a szinkrontolmácsolás biztosított, a 
részvétel ingyenes, de előzetes, a Szer-
vezők által visszaigazolt regisztrációhoz 
kötött, szállás a résztvevők saját költsé-
gére, a hotelnél igényelhető. 

További részletek, program 
és regisztráció itt!
www.aki.gov.hu

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) és az 
AGMEMOD Konzorcium, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara (NAK) támogató közreműködésé-
vel „Közép- és Kelet-Európa agrárpiaci kilátásai 
– mezőgazdasági és élelmiszerpiaci trendek az 
elkövetkező évtizedben, valamint kihívások és 
megoldások a keveréktakarmány-gyártás aspek-
tusából” címmel nemzetközi szakmai konferenci-
át szervez 2018. május 15-én és 16-án Herceghal-
mon, az  Abacus Business & Wellness Hotelben.

PRECÍZIÓS ÁLLATTARTÁS 
(PLF)

Mindezek az elvárások csak akkor telje-
sülhetnek maradéktalanul, ha a mező-
gazdasági, növénytermesztési és állat-
tenyésztési rendszerek fejlesztése során 
olyan innovatív megoldásokat találunk 
és alkalmazunk, melyek az egymásnak 
látszólag ellentmondó igényekre adott 
megoldásokat össze tudják hangolni. 
Ehhez nyújt segítséget az informatika. 
Az informatikai fejlesztések által ösz-
szegyűjthető adatok és nem utolsósor-
ban a tudományterületek közötti szoros 
együttműködés következtében ma már 
olyan mértékben nőttek az ismereteink, 
hogy azok számos, korábban megoldha-
tatlannak látszó problémára meg tudják 
adni a választ.
A precíziós állattenyésztés (angolban 
Precision Livestock Farming, PLF) és az 
ehhez kapcsolódó precíziós takarmányo-
zás során az állatoktól és a környezetről 
gyűjtött információk alapján egy nagyon 
jól szabályozott és felügyelt rendszert 
alakítunk ki, melynek segítségével az ál-
latok genetikai lehetőségeit maximálisan 
ki tudjuk használni. A precíziós rendsze-
rekben nem csak állatok teljesítményét 
ellenőrizzük, hanem egyes fi ziológiai és 
környezeti paramétereket is folyamato-
san kontrollálunk. Az így létrejött nagy 

adathalmazok elemzésével olyan össze-
függések tárhatók fel, melyek segítségé-
vel egy adott probléma előre jelezhető 
és azonnal kezelhető.
A PLF rendszerek a biológiai hatékony-
ság növeléséhez igénybe veszik a ku-
tatás-fejlesztés eredményeit, melyek a 
technológiai innováció, a genetika, a ta-
karmányozás, az etológia és egyéb, az 
állati termelést befolyásoló tényezőkkel 
kapcsolatos új tudományos ismeretek-
hez kötődnek. A precíziós állattartás az 
IT technológiák alkalmazásával olyan 
tartási, takarmányozási és management 
rendszert valósít meg, mely a nagy lét-
számú telepeken is lehetővé teszi az ál-
latok „egyedi gondozását”, a problémák 
korai felismerését és hatékony megol-
dását. A PLF rendszerek előnye a gyors 

reagálási képesség, mely az úgynevezett 
„real-time monitoring” rendszerek hasz-
nálatának és a legmodernebb kommu-
nikációs technológiák felhasználásának 
köszönhető.
Az infó-kommunikáció integrálásával 
olyan gyors reagálású jelzőrendszere-
ket lehet az állati termék előállítás során 
alkalmazni, melyek minimálisra csök-
kentik az állategészségügyi problémák 
kockázatát, így a precíziós termelési 
rendszerekben jelentősen növelhető a 
takarmány- és az élelmiszerbiztonság. 
A táplálóanyag-szükséglet pontos kielé-
gítésével javul a termelés hatékonysága 
miközben jelentősen csökken az állat-
tartás ökológiai lábnyoma.

Dr. Halas Veronika, Kaposvári Egyetem

A mezőgazdaság és az élelmiszertermelés mindig is stratégiai kérdés volt. 
Az emberiség megfelelő mennyiségű és minőségű, biztonságos élelmi-
szerrel való ellátása azonban egyre nagyobb kihívást jelent. Az agrárter-
melési rendszerek folyamatos fejlődésével párhuzamosan a fogyasztók 
elvárásai is egyre növekednek. Társadalmi igény, hogy olyan módon ál-
lítsunk elő élelmiszert, ami amellett, hogy jó minőségű és biztonságos, 
a legkisebb mértékben terhelje a környezetünket és az élelmiszerter-
melő állatok jóllétére is tekintettel legyen.

ÁLLATTENYÉSZTÉS

https://www.aki.gov.hu/cikk/meghivo-outlook-konferencia-2018-05-16
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ALTA GPS
SZABJA TESTRE GENETIKAI TERVÉT 
ÉS VALÓSÍTSA MEG TENYÉSZTÉSI 
STRATÉGIÁJÁT MAXIMÁLIS 
HATÉKONYSÁGGAL! DOLGOZZON 
EGYÜTT AZ ALTÁVAL!

Ha velünk dolgozik:
• alkossa meg saját genetikai tervét;
• válassza ki a megfelelő genetikát a cé-

lok eléréséhez;
• válasszon a párosítási lehetőségek kö-

zül a genetikai előrehaladás optimali-
zálás érdekében, miközben ellenőrzi 
a beltenyésztési szinteket;

• állítsa fel saját genetikai indexét és a 
szerint sorolja be a teheneket a stra-
tégiai tenyésztési döntések végrehaj-
tásához;

• kísérje fi gyelemmel a befektetés meg-
térülését, hogy a prioritásokat közép-
pontban tartsa!

Recesszív és haplotípus elleni védelem 
Az Alta GPS fi gyelembe veszi a recesz-
szív géneket és haplotípusokat annak 
érdekében, hogy elkerülje a potenciális 

veszteségeket. Kizárja a hátrányos pá-
rosításokat.
A Holstein fajtában az alábbi haplotípu-
sok és általánosan ismert recesszív tulaj-
donságok szerepelnek:
• haplotípusok: HH1, HH2, HH3, HH4, 

HH5 és HCD;
• recesszív tulajdonságok: CVM, BLAD és BY.

Pozícionálja az állományát és kövesse 
nyomon a fejlődését!
Az Alta GPS segít abban, hogy genetika-
ilag pozícionálja az állományát, ezáltal 
tervezhető a várható genetikai előreha-
ladás minden, a párosításból származó 

utódnál. Az Alta GPS képes arra, hogy 
állományon belül meghatározza min-
den egyed saját indexét a tenyészet ge-
netikai terve alapján. 
Dolgozzon velünk, dolgozzon az Alta GPS-
szel, hogy teljes mértékben irányíthassa 
a genetikai tervét és stratégiáját egy jöve-
delmező jövő érdekében!

ALTA GENETICS HUNGARY KFT.
www.altagenetics.hu
E SZEKTOR 710

Azt szeretnénk, hogy a genetika jövedelmező 
befektetés legyen, amely a jövőben a profi tter-
melés legjobb eszközévé válik.

A HOLSTEIN GENETIKA KFT. 
BEMUTATKOZÁSA

Portfóliónkat úgy építettük fel, hogy a 
genetika legjobb hasznosulását tegyék 
lehetővé minőségi tömegtakarmány-tar-
tósítóink, a stresszhelyzetekben segítsé-
get jelentő takarmánykiegészítőink te-
henek és borjak számára, fejéshigiéniai 
anyagaink, környezethigiéniai technoló-
giánk, de ezért szervezzük az amerikai 
és hazai képzési programjainkat is!
Világszerte bővül a telepi utódnemze-
dékek genomvizsgálata a tenyésztői 
döntések pontosabbá tétele érdekében! 
Ma már a tulajdonságok rendkívül szé-
les körére terjednek ki a kapott infor-
mációk. Mérhetővé válnak az eddigi 
munka eredményei, és kirajzolódnak a 
követendő irányok. Az állományauditok 
terjedésével a genetika lassan visszata-
lál az őt megillető fontos pozícióba a te-
henészeti telepek életében, s ez a jövő-
beni hatékonyság egyik kulcsa!
A World Wide Sires (Select Sires) az 
észak-amerikai tenyésztőkkel folytatott 
együttműködés és saját donorprog-
ramja eredményeként a jövedelmező 
genetika széles választékát jeleníti meg 
a világ tenyésztői felé. A cél olyan nagy 
hatású tenyészbikák előállítása, ame-
lyek a változatos (és változó) igényeket 

ki tudják szolgálni. Diff erenciált bika-
kínálatunk a termelés, a fi tnesz, a kül-
lem területein, de az összetett tartalmú 
szelekciós indexek (TPI, Net Merit stb.) 
vonatkozásában is egyedülálló; mindez 
a legváltozatosabb pedigré háttérrel! 
Napjainkban előtérbe került az egész-
séges, hosszú termelő élettartamra ké-
pes tehén iránti igény. Mivel termelés-
ben és küllemben már korábban kiváló 
szintre fejlődött az amerikai genetika, az 
újabb célkitűzések a már elért színvonal 
megtartásával érendők el. Ebben elen-
gedhetetlen a genomika adta lehetősé-
gek bevonása, amelyre a vállalat évek 
óta dollármilliókat költ. WMS párosítási
programunk a rokontenyésztettség 
ésszerű minimalizálását is elvégzi!
A holstein-fríz fajta múltját, jelenét és kö-
zeljövőjét meghatározó anyavállalatunk 
helyét jelzi, hogy a gTPI-index alapján a 

legjobb ezer genomvizsgált amerikai 
nőivarú egyed kétharmada WWS/Select 
Sires apaságú! (ábra)
A jubileumi, XXV. Alföldi Állattenyésztési- 
és Mezőgazda Napokon az elmúlt évek 
gyakorlatát folytatva három tenyész-
bika szaporítóanyagát kínáljuk 25%-os 
vásári kedvezménnyel. A 2014-15-ben 
született, genomikusan értékelt bikák 
közül ANTARES Kingboy egyik legelső 
fi aként jelent meg, míg HENLEY Super-
shot, SATCHEL pedig Spark apaságukkal 
Supersire vonalába tartoznak. A további 
részletekről standunkon adunk tájékoz-
tatást!

Holstein Genetika Kft.
www.holstein-genetika.hu
I. CSARNOK 125

A Holstein Genetika Kft. 29. éve támogatja kiváló 
minőségű termékekkel és a partnereink igénye-
ihez szabott szolgáltatásokkal az együttműködő 
gazdaságok nyereségtermelő képességének nö-
velését.

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS
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A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATTENYÉSZTÉS-
TUDOMÁNYI INTÉZETE

A legfontosabb (az ún. „A” típusú) tantár-
gyaink tantárgyfelelősei vezető oktatók, 
ugyanakkor az egyetemi adjunktusoktól 
a tanszéki mérnökökig a fi atalabb kol-
légák is részt vesznek az oktatói mun-
kában. Az Intézet oktatói kollektívájába 
tartoznak olyan, a szakmában elismert 
hazai és külföldi munkatársak is, akik 

egyetemi magántanári, címzetes egye-
temi tanári, illetve címzetes egyetemi 
docensi megbízatással rendelkeznek. 
A gyakorlatban dolgozó szakemberek 
közül többen címzetes tanácsadóként 
kapcsolódnak az intézet oktató és ku-
tató munkájához.
A különböző tenyésztő szervezetekkel 
(egyesületek, szövetségek), cégekkel és 
vállalkozásokkal kialakított jó kapcsolat 
– az elméleti ismeretekkel együtt – jó le-
hetőséget biztosít a sikeres pályázatok 
írására és az eredményes kutatómunka 
végzésére. Az intézetben művelt kuta-
tási tevékenységek több forrásból tá-
mogatottak: OTKA, TÉT, KMR, GINOP,
VEKOP stb. és céges támogatások. 
Az oktató- és kutatómunkában egyaránt 
szorosan együttműködünk a Szent István 
Egyetem különböző szaktanszékeivel, 
intézeteivel, a GAK Oktató, Kutató és 
Innovációs Nonprofi t Közhasznú Kft.-vel, 
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs 
Központtal, valamint a hazai agrár-fel-
sőoktatási műhelyekkel.
Az Állattenyésztés-tudományi Intézet 
kutatásai kiterjednek az állattenyész-
tés csaknem valamennyi területére. 
A tenyésztéssel, nemesítéssel kapcsola-
tos kutatásokon túl napjainkban a kuta-
tások középpontjában a precíziós, kör-

nyezetbeillő, környezet állapotát javító 
kis-, közép- és nagyüzemi fajtákra/geno-
típusokra alapozott technológiák fej-
lesztése, valamint a megnövelt biológi-
ai értékű állatitermék alapanyagok elő-
állítása állnak.
A precíziós állattartás technológiai, tech-
nikai fejlesztésén túl kiemelt fi gyelmet 
kapnak a különböző almozási, alomke-
zelési módok, a láb- és tőgyegészségügy, 
a fejést-tejleadást befolyásoló tényezők 

Intézetünk különböző oktatási 
szinteken (alap-, mester- és osz-
tatlan graduális képzés, szakirá-
nyú továbbképzés, doktori képzés) 
oktatja az állattenyésztés-tudo-
mány szinte minden területét. 
Különböző tantárgyak keretében 
oktatásunk, képzésünk így kiter-
jed többek közt az állatgenetikára, 
általános állattenyésztésre, alkal-
mazott szaporodásbiológiára, szar-
vasmarha-, juh-, kecske-, sertés-, 
baromfi -, kisállat-, ló-, hobbiállat-
tenyésztésre, továbbá a tej- és hús-
feldolgozás alapjaira, gyepgazdál-
kodásra, valamint a felsorolt fa-
jokhoz tartozó tartástechnológiai 
ismeretekre. hatásának vizsgálata a termelésre, ál-

latjóllétre és környezetre. 
A mobil, telepíthető technológiák fej-
lesztése is megkezdődött az elmúlt 
években, amelyek fókuszában elsősor-
ban a kis- és középüzemi kapacitások 
optimális piaci lehetőségeinek, illetve 
versenyképességének összehangolása, 
javítása áll.
Az intézet kutatási területei közé tartozik 
a gyep/legelőhasználat és az állattartás 

kapcsolatának vizsgálata is, különböző 
termőhelyi és ökológiai viszonyok között. 
Az Állattenyésztés-tudományi Intézet 
kollektívája szakmai előéletének és kor-
összetételének köszönhetően a felsőfo-
kú oktatáson, képzésen kívül hatékony 
partner az állattenyésztéshez kapcso-
lódó különböző innovációs és fejlesztő 
munkákban, illetve az ehhez kapcsoló-
dó szakmai szolgáltatásokban, szakta-
nácsadásban.

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
www.atti.mkk.szie.hu

http://mkk.szie.hu/intezetek/allattenyesztes-tudomanyi-intezet-atti
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AKTUÁLIS TÉMÁK A SZARVASMARHA TAKARMÁNYOZÁSBAN

Több, takarmányozással foglalkozó cég is 
megkezdte a takarmányok vitaminszint-
jeinek felülvizsgálatát, illetve racionalizá-
lását. A probléma megoldását különösen 
nehezítette az a tény, hogy hazánkban 
némely vitamin esetében az ajánlásokat 
lényegesen meghaladó szinteket alkal-
maznak, a „biztonságos termelési és sza-
porodásbiológiai eredmények elérése 
érdekében”. Tény, hogy az állatok vitamin-
ellátásának csökkentése csak addig a szin-
tig lehetséges, amíg az a teljesítmény és 
az egészségi állapot rovására nem megy. 
Mivel régóta ismert az is, hogy a zsírban 
oldódó vitaminok (A-, D3-, és E-vitamin) 
egy része lebomlik a bendőben, ésszerű 
megoldás lehet a vitaminellátás racionali-
zálásakor kihasználni a bendővédett vita-
minok előnyeit.
A vitaminok árának rendeződését köve-
tően egy érdekes, jelenleg még nem tel-
jes mértékben kihasznált terület lehet a 
bendővédett vízben oldódó vitaminok 

(B-csoportbeli vitaminok, illetve C-vitamin) 
nagyobb mértékű beépítése elsősorban az 
intenzíven termelő kérődző állatok (pl. tejelő 
tehenek) takarmányadagjaiba. Az utóbbi 
évek tudományos kutatásai és kísérletei 
rávilágítottak arra, hogy a B-csoportbeli 
vitaminok jó eredménnyel használhatók
a hőstresszes időszakok kivédésére, 
a szaporodásbiológiai folyamatok ja-
vítására és az anyagcsere–problémák 
megakadályozására.
A jelenlegi termelési szinteknél az ál-
lományok precíziós takarmányozási és 
diagnosztikai megoldásainak szintén 
nagy szerepe lehet a teljesítmény és az 
állategészségügyi státusz megtartásá-
ban, sőt javításában. A gyakorlatban ma 
már nem-invazív módon is jól nyomon 
követhetjük például a bendőfolyadék 
kémhatásának változását, vagy éppen 
az állatok fontosabb élettani paramé-
tereinek (pl. testhőmérséklet, szívfrek-
vencia stb.) alakulását. A rendelkezésre 
álló precíziós eszközök nagy segítsé-
get nyújtanak a gyakorlatban dolgozó 
szakembereknek különféle prevenciós 
és állategészségügyi beavatkozásokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalában. 
Ez az irányvonal a közeljövőben – be-
épülve a telepirányítási rendszerekbe – 
jelentős mértékben fejlődhet. 
A telepi körülmények között már ma is 
széles körben használt gyorsvizsgálati 

módszerek (pl. közeli-infravörös spekt-
roszkópia, NIRS) további térnyerése 
(pl. kézi illetve miniatürizált NIR készü-
lékek) és újabb megoldások (pl. szeny-
nyezettségi források helyszíni meg-
állapítása stb.) elterjedése várható a 
gyakorlatban. A felmerülő kihívásoknak
megfelelő takarmányok fejlesztése so-
rán olyan újszerű technikák egyre gya-
koribb alkalmazása várható, mint a 
műszeres aromaelemzés. Ezen tech-
nológiák segítségével egyrészt a takar-
mányok aromajellemzői vizsgálhatóak 
objektív, akár minőségbiztosítási folya-
matokba is illeszthető protokoll szerint, 
lehetővé téve a kívánt íz és illat megtar-
tását vagy kialakítását egy, a termékhez 
újonnan hozzáadott, esetleg kellemet-
len érzékszervi tulajdonságokkal bíró 
összetevő használata során. Másrészről 
lehetőség nyílik arra, hogy egy kiegészítő 
takarmányozás esetleges aromamódo-
sító hatását a végtermék élelmiszerek-
ben jól leírható módon vizsgáljuk. 
Nemcsak Magyarország, hanem szinte 
valamennyi európai ország egyik nagy 
kihívása az import eredetű szójadara 
részarányának csökkentése, a garantál-
tan GM-mentes (genetikailag módosí-
tott szervezetek, GMO-k) élelmiszerlánc 
kialakítása. Ez a tendencia olyan alternatív 
hazai fehérjeforrások (csillagfürt, lenmag, 
napraforgódara, repcedara/pogácsa) 

Az elmúlt időszakban – más gaz-
dasági haszonállatokhoz hason-
lóan – komoly gondot okozott a 
szarvasmarha–takarmányozási 
specialistáknak és a gyakorlat-
ban dolgozó kollégáknak a vita-
minok áremelkedése. 

nagyobb mértékű alkalmazását, továb-
bá azok fi zikai (pl. darálás-szitálás kom-
binálása) illetve termikus kezeléseinek 
(pl. extrudálás) használatát eredmé-
nyezheti, melyek ma még ebben a for-
mában kevésbé elterjedtek a kérődző 
állatok takarmányozásában. Az említett 
nagy fehérjetartalmú takarmányok full-
fat (teljes olajtartalom) formájú etetése 
(jelentős n-3 és n-6 zsírsavtartalmuk 
miatt) kedvező hatású lehet a szaporo-

dásbiológiai státusz mellett az állati ere-
detű élelmiszerek (tej, hús) minőségére is. 
Nem szabad fi gyelmen kívül hagyni a 
klímaváltozás következtében előtérbe 
kerülő újszerű tartósított szilázsok és 
szenázsok (pl. cirok, rozs, olaszperje, to-
vábbá gabona- és fűfélék egy keverék-
ben történő használata) egyre növek-
vő jelentőségét a hazai szarvasmarha 
takarmány alapanyagbázisban. A hazai 
kutatás egyik nagy tartozása a gyakorlat

felé az említett tartósított tömegta-
karmányok magyarországi előállítá-
sát követő emészthetőségi, lebomlási 
(bendőben lebomló és le nem bomló 
fehérjehányad) és pontos energia- és 
fehérjeértékeinek (NEm; NEg; NEl, MFE, 
MFN stb.) meghatározása. 

Dr. Tóth Tamás – Dr. Bázár György
Kaposvári Egyetem, Agrár- és 
Környezettudományi Kar

A műszeres aromavizsgálatok a különböző termékek íz- és illatanyagainak gyors, objektív elemzését teszik lehetővé, 
a preferencia vizsgálatokkal összevethető módon. Felhasználhatók új termékek fejlesztése során az ízek és illatok 
kialakításakor, illetve a megváltozott termékek kontrollal történő összehasonlításakor.

TAKARMÁNYOZÁS TAKARMÁNYOZÁS



‒ 20 ‒ ‒ 21 ‒

AZ ANTIBIOTIKUM-FEL-
HASZNÁLÁS CSÖKKEN-
TÉSE A GRAM-NEGATÍV 
BAKTÉRIUMOK KÉZBEN 
TARTÁSÁVAL

Ez a szabadalmaztatott összetevő a
Biotronic® Top3 termék leginnovatívabb 
összetevője, mely megnöveli a Gram-ne-
gatív baktériumok külső membránjának 
az áteresztőképességét, így jelentősen 
megnő az antimikrobiális hatás.
A Gram-negatív baktériumok LPS sejt-
membránja biztosítja a külső behatások 
elleni védőgátat, de ez meggyengíthető 
olyan anyagokkal, amelyeket permeabilizá-
lónak nevezünk. A Permeabilizing Complex®

az egyik leghatékonyabb permeabilitást 
fokozó anyag. Amikor ez az összetevő 
meggyengíti a külső membránt, az anti-
mikrobiális tevékenység fokozódik, mivel 
bizonyos antibakteriális anyagok könnyeb-
ben bejutnak a sejtbe, így képesek gátolni
vagy elpusztítani a baktériumsejteket. 
Szinergikus hatáshoz vezet, ha a permea-
bilizáló anyagot egy olyan antibakteriális 
keverékhez adjuk, amelyben szerves sa-
vak és növényi hatóanyagok is vannak. 
A különböző baktériumok elleni védelem-
re használt növényi kivonatok, a fi tokemi-
kumok hatásmechanizmusa viszonylag jól
ismert. Azonban a Biotronic® Top3-ban 

lévő speciális növényi összetevő, a fahéj-
aldehid különleges módon fejti ki antibak-
teriális hatását, ugyanis kapcsolódik a ká-
ros baktériumok sejtosztódásában fontos 
szerepet játszó fehérjéhez, ezáltal gátolja 
a baktériumsejtek osztódását. A baktéri-
umsejtek nem tudnak szétválni, így hosz-
szú láncokat alkotnak. 
A fahéj-aldehid további metabolizmusa 
során hippuronsav képződik, amely a vi-
zelettel ürül. A hippuronsav a vizelet és a 
bélsár pH-ját alacsony szinten tartja, így 
csökkenti a bakteriális terhelést a húgy-
útakban, ami segít megelőzni a húgyúti 
fertőzéseket. 
A Biotronic® Top3 szerves savak keveré-
kéből (hangyasav, propionsav és ecet-
sav) és fahéj-aldehidből áll, melyet a

Permeabilizing Complex®-el kombináltak. 
Ezáltal nő a szerves savak és a fi tokemi-
kumok antimikrobiális hatása. 
A Biotronic® Top3 egy olyan termék a
BIOMIN cég Biotronic® termékcsaládjában, 
amely egyedülálló hatékonysággal segít a 
Gram-negatív baktériumok elleni küzdelem-
ben, így javítja az állatok egészségét, terme-
lési eredményeit, ezáltal a termelés gazda-
ságosságát is. Használatával csökkenthető 
az antibiotikum-felhasználás és kockázat-
mentessé tehetőek az állati termékek. 

BIOMIN Magyarország Kft.
www.biomin.hu
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A szerves savak antimikrobiális hatása régóta közismert, de a tudo-
mányos eredmények azt mutatják, hogy a kórokozók visszaszorítása 
eredményesebb, ha a szerves savakat egyéb növényi összetevőkkel 
kombinálják. Még hatékonyabb azonban a küzdelem, ha egy olyan 
egyedülálló összetevőt is alkalmazunk a keverékben, mint a BIOMIN 
Permeabilizing Complex®. 

AZ ANTIBIOTIKUMOK 
KIVÁLTÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI AZ ÁLLAT-
TENYÉSZTÉSBEN

Az antibiotikumok használatának csökken-
tése nem az állati termékekben lévő anti-
biotikum szermaradványok csökkentésé-
ről szól, hanem sokkal inkább kapcsolódik 
a baktériumokkal kapcsolatos aggodal-
makhoz, amelyek több szerrel szemben is 
rezisztensek, potenciálisan káros hatással 
az emberi és állati egészségre.
A jelenség nem új keletű, a rezisztens bak-
tériumok létezése sokkal korábbra nyú-
lik vissza. Az Inka Birodalomból származó 
1000 éves múmiákban is találtak olyan bél-
baktériumokat, melyek rezisztensek bizo-
nyos antibiotikumokkal szemben. Míg a re-
zisztencia egy bizonyos szintje veleszületett 
vagy természetes módon van jelen, az anti-
biotikumok alkalmazása rezisztens bakté-
riumok szelekciójához vezet. Ugyanis egy 
baktériumpopulációban az antibiotikum 
hatására az érzékeny törzsek elpusztulnak, 
a rezisztensek túlélnek és azok képesek új 
fertőzést megindítani. Ezért találnak egyre 
gyakrabban gyógyszerekre multi rezisz-
tens kórokozókat az állattenyésztésben. 
Tehát az antibiotikumok visszaszorításának 
fő mozgatója a rezisztencia.
A felelős vagy körültekintő használat nem 
jelenti minden körülmények között a mik-

robaellenes szerek teljes mellőzését, sokkal 
inkább az olyan esetekben való alkalma-
zásukat, amikor az indokolt és szükséges.
Az antibiotikum-mentesség kihívása az, 
hogy az antibiotikumok csökkentése mel-
lett a magas hozamot megtartsuk. Az an-
tibiotikumok használatának csökkentése 
komplex stratégiát igényel, amely magá-
ban foglalja a termelés számos eltérő és 
szorosan kapcsolódó szempontját, bele-
értve a genetikát, vakcinázást, biobizton-
ságot, menedzsmentet és a takarmányo-
zást is. Mivel az antibiotikumok szerepe 
a betegségek kezelésére korlátozódik, az 
előbbi szempontok szolgálják a betegség-
megelőzést és a növekedésserkentést. 
A takarmányozási költség az állattartás 
költségének 60–70 százalékát teszi ki és a 
takarmány hat az állatok bélműködésére. 
Ezt számos takarmányozási stratégiával és 
még több különböző takarmány-adaléka-
nyaggal tudjuk támogatni. Ezek az adalékok 

lehetnek bizonyos mikotoxin-ellenes szerek, 
melyek az állatok immunrendszerét, má-
ját, bélhámsejtjeit védik meg a különböző 
toxikus hatásoktól. Lehetnek direkt anti-
mikrobiális hatású anyagok, beleértve a 
különböző savkészítményeket, melyek a 
Gram-negatív baktériumok ellen hatnak, 
vagy növényi kiegészítőket, melyeknek an-
timikrobiális hatásuk mellett a bélhám fej-
lődésére, az emésztőenzimek termelésére 
és ezáltal a tápanyagok emészthetőségé-
re is hatásuk van. Egyes növényi eredetű 
adalékok képesek genetikai szinten csök-
kenteni a bélbeli gyulladásos folyamato-
kat, így az állatok növekedési teljesítménye 
maximalizálható. Nem elhanyagolható a 
különböző szelektált törzsekből álló probi-
otikumoknak, valamint prebiotikumoknak 
a jelentősége, mivel ezekkel tudjuk a bél 
mikrofl óráját megfelelően kontrollálni.
Dr. Jakab Gábor
BIOMIN Magyarország Kft.

Egyre inkább nő a piaci igény az antibiotiku-
mok csökkentésére. Ez az alulról, a fogyasztók 
részéről jövő nyomásnak és a felülről jövő tör-
vényi szabályozásnak az eredménye.
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KÉSIK A TAVASZ, 
SIET A NYÁR! 

A változékony időjárás mellett nagy 
gond  a felszíni vízborítás is. Kérdéses,
hogy ki tudták-e adni a szükséges táp-
anyag-utánpótlást a területekre. Ha nem, 
akkor a víznyomásos területeken a ho-
zam korlátozott lesz. Sajnos több helyen 
ettől is rosszabb a helyzet, mert a nö-
vény „bokáig” áll a vízben. Ez azt jelenti,
hogy foltokban kipusztult a vegetáció 
a mélyebb, lefolyástalan területeken. 
A legnagyobb gond még sem ez ta-
karmányos szemmel nézve, hanem a 
földszennyezés mértéke és a fertőző, 
kórokozó baktériumok jelenléte. A víz 
visszahúzódása után sem leszünk te-
hát biztonságban, mert a növény szá-
rán maradó földszennyeződés (a fel-
csapó eső miatt, vagy mert vízben állt 
a növény) állategészségi kockázatot fog 
jelenteni az egész éves takarmánybázi-
sunkban. Mivel a növényke szárán meg-
tapadhat a kórokozó. A spórás baktéri-
umok arra születtek, hogy túléljenek. 
2010-ben megismertük a Clostridiumot, 
már tudjuk mire képes. Idén az a fela-
datunk, hogy megelőzzük a károkozását. 

Az állatjólét csak az egyik szempont, 
a másik kérdés prózaian gazdasági.
Mennyit ér a tehén élete? Négy kulcs-
fontosságú elemre kell fi gyelnünk: 
a földszennyeződés mértékére (hamu-
tartalom 10% alatt legyen), a fonnyasz-
tás időtartamára (lehetőleg kevesebb, 
mint 48 óra), a szárazanyag-tartalomra 
(minimum 28–30% gabonafélékben és 
minimum 30% lucerna esetében), vala-
mint legyen gyors a pH-csökkenés (tuda-
tos és az alapanyag jellemzőihez igazodó, 
okszerű silózási adalékanyag-haszná-
lattal). Agrotechnikai szempontból az a 
legfontosabb, hogy minél kisebb legyen 
a földszennyeződés mértéke a rozs-, a 
tritikále-, a fű- és lucernaszilázsokban, 
mert teheneink életét menthetjük meg. 
A belvízzel érintett, de előrelátóan gon-
dolkodó gazdaságokban javasoljuk a 

vakcinázás mérlegelését is. Azon tehe-
nészetek, ahol május végén bontják a 
tavaszi betakarítású depókat, ott a vé-
dettség kialakításához már áprilisban 
el kell végezni az első vakcinázást, majd 
májusban (6 héttel később) a másodikat.
A közforgalomban lévő vakcina 10 kü-
lönböző Clostridium faj ellen ad 1 évre 
védettséget. Tehát itt az idő a megelőző 
lépések elvégzésére. Bár a tavasz elké-
sett, ezzel szemben a nyár korán érkezik. 
Április második hetében már 25 Celsius-
fokot mértünk. A növények gyors fejlő-
désnek indultak, hiszen van víz a talaj-
ban és a hőmérséklet is egyre kedvezőbb.
 Jó munkát és kedvező időjárást kívánok a 
közelgő tavaszi betakarítási szezonhoz.

Dr. Orosz Szilvia
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.

Késik a tavasz. Március 15-én még hó esett. 
Sajnos idén sokáig volt az évszakhoz képest hi-
deg idő. Ezért két-három héttel eltolódott a ve-
getáció is. Majd hirtelen berobbant a nyár.

MELAVITE KIEGÉSZÍTŐ 
TAKARMÁNYOK
FOLYÉKONY ÁLLATI TAKARMÁNY, 
ELSŐSORBAN MELASZ ALAPÚ KIEGÉSZÍTŐK 
GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA

A Melavite kiegészítés a takarmányadag-
ban pótolja a hiányzó, bendőben lebomló 
keményítő és energia egy részét. A Melavite 
takarmánykiegészítők jelentősége: 
 
•  kedvező bendőbeli lebonthatóság
•  serkentik a bendőműködést 
•  kiváló energiahordozó
•  egyedi összetételű, 

testre szabott keverékek
•  könnyen szabályozható adagolási 

mennyiség
•  megvásárolható 
•  időjárástól független
 
ENERGIAPÓTLÁS – A cukor a legegy-
szerűbb szénhidrát és a legkönnyebben 
hozzáférhető energiaforrás, a MELAVITE
takarmánykiegészítők fő alkotóeleme.
Az energia oldatban, a bendőmikrobák 
számára könnyen hozzáférhetően áll 
rendelkezésre. Az egyszerű melasz keve-
rékkel javíthatjuk a TMR kezelhetőségét, 
cukortartalmát. Folyékony formában, 
keverékben az energia más formában 
– például glicerin – könnyen bevihető.
FEHÉRJEKIEGÉSZÍTÉS – Folyékony takar-
mánykiegészítőink sorában megtalálhatók 

a fehérjetartalmú takarmányok is, kiváló 
aminosav garnitúrával. Ezek akár a me-
lasszal megfelelő arányban párosítva, 
könnyen a TMR-hez keverhetők és alkal-
masak a drága fehérjehordozók egy ré-
szének kiváltására.
Vásárlóink igényeihez alkalmazkodva, ru-
galmas gyártási gyakorlatunk eredmé-
nyeképpen, egyedi összetételű, testre 
szabott termékekkel képesek vagyunk 
telepspecifi kus igények kielégítésére. 
A tartósító savak, az esszenciális nyom- és 
makroelemek, vitaminok szintén a folyé-
kony takarmány alkotóelemei lehetnek. 
Termékeink jelentős betaintartalommal 
bírnak, mely cukorrépában előforduló 
szerves aminosav hatékonyan hozzájárul 
a biokémiai anyagcsere-folyamatok mű-
ködéséhez és segít megtartani a szerve-
zet vízháztartásának egyensúlyát.

MELABIND – Az ARGOS FEED keverékei 
számos előnyt nyújtanak a tiszta me-
lasszal szemben könnyű kezelhetősé-
gük és alacsonyabb viszkozitásuk miatt. 
A MELABIND egy alacsony bekeverési 
dózisú, költséghatékony folyékony pellet-
álási segédanyag, amely javítja a pellet 
minőségét és energiakoncentrációját.
A MELAVITE folyékony takarmánykiegé-
szítők kényelmes, hatékony megoldást 
jelentenek a precíziós takarmányozás fo-
lyamatában. Folyékony termékeink min-
den évszakban felhasználhatók, a keve-
rő-kiosztó tartály segítségével könnyen 
beilleszthető a nagyüzemi technológiába. 

ARGOS FEED GROUP ZRT.
www.argosfgroup.com 
E SZEKTOR 709 

A melasz alapú folyékony termékek természetes megoldást kínálnak 
a szarvasmarhatartás során gyakran jelentkező energiahiány leküzdé-
sére egy ízletes, könnyen emészthető, magas energiatartalmú folyé-
kony takarmány formájában, a tápanyagfelvétel fokozásának céljával. 
Optimális szénhidráttartalmuk javítja a szárazanyag-felvételt és nö-
veli a termelt tej mennyiségét.
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TERMÉKDÍJAS
A BONAFARM-BÁBOLNA 
TAKARMÁNY KFT. PIGCARE 
MALACMENTŐ PROGRAMJA

Malacmentő Programunkban szereplő 
termékekkel a malacok számára már a 
születésük pillanatától optimális feltéte-
leket, a fi aztatón jól működő takarmá-
nyozási megoldásokat kínálunk.

Malac panír
A Malac panír használatával, a malacok 
felszárításával már rögtön a fi alást köve-
tően megadhatjuk az esélyt arra, hogy 
minél több malacot válasszunk. A termék 
antibakteriális hatásának köszönhetően 
a fi alás körüli higiéniai viszonyok javítá-
sára is alkalmazható.

Platinum Milk+
Platinum Milk+ tejpótló tápszer optimá-
lisan elégíti ki a malacok táplálóanyag 
szükségletét, speciális összetevői segíte-
nek kialakítani és fenntartani a bélfl óra 
stabilitását, miközben gátolják a káros 
mikroorganizmusok 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 
alapanyagokból álló, nagy tejtermékhá-
nyadú Platinum Baby malactakarmány 
etetését javasoljuk, melynek összetétele 
maximálisan igazodik a malacok emész-
tőenzim-készletének fejlődéséhez. 

Platinum-PF és Platinum-CP prestarter
A Platinum-PF Prestarter esetében a so-
kakat megosztó sertés vérplazma hasz-
nálatát hagytuk el a plazmánál jól do-
kumentált pozitív hatások megtartása 
mellett. Az üzemi kísérletek eredményei 
alapján is megerősítést nyert, hogy a 
„plazmahatást” sikerült kiváltani. 

Bizonyos esetekben az alacsonyabb 
nyersfehérje szintű takarmányok ete-
tésével az emésztőszervi problémák 
jelentős része elkerülhető, melyhez a 
Platinum-CP Prestarter takarmány a 
megfelelő választás.

Crémolit
Akár betegség, akár takarmányozási- 
vagy stressz eredetű hasmenésről van 
szó, a kiváltó ok megszűntetése, kezelé-
se mellett az állatok rehidratálása, és az 
elektrolitok pótlása is elengedhetetlen, 
amihez a Crémolit elektrolitpótló az op-
timális választás.

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
www.babolnatakarmany.hu
II. CSARNOK 229

Újabb elismerésben részesült cégünk, hiszen a XXV. Alföldi Állat-
tenyésztési és Mezőgazda Napok Termékdíj pályázatán I. helyezést 
ért el.

TÖBB, MINT 20 ÉVES 
TAPASZTALAT A TAKAR-
MÁNYADALÉKOK ÉS 
-KIEGÉSZÍTŐK TERÉN

Az általunk forgalmazott takarmánya-
dalék-anyagok és -kiegészítők magas mi-
nőséget és kiváló ár/érték arányt képvi-
selnek. Kiemelt fontosságú számunkra, 
hogy megtaláljuk azokat a termékeket, 
amelyek tökéletes megoldást kínálnak 
vevőink számára. Büszkén mondhatjuk, 
hogy számos nemzetközileg elismert 
gyártó kizárólagos képviseletét látjuk el 
Magyarországon, illetve a szomszédos 
országok területén.
Partnereink a teljesség igénye nélkül: 
AB Vista: Quantum Blue® – újgenerációs 
fi táz enzim, Econase XT® – NSP enzim, 
Vistacell – élő élesztő, VistaPre-T – szá-
lastakarmány előkezelés, SLOTEN – ma-
gas minőségű zsír-, fehérje- és laktózfor-
rás (Nuklospray és Nuklospray Yoghurt), 
INNOVAD – por és folyékony készítmé-
nyek: savanyítók (Novibac, Novyrate,
Novicid), penészgátlók (Novimold), toxin-
kötők (Escent), antioxidánsok (Novinox), 
pelletragasztó (Novipel), aromák-éde-
sítők (Cibus, Mellis), KANTERS: itatásos 

réz és cink-kelátok, ivóvíz higiénia (Aqua-
Clean), HYSOLV: Intercid és Interkokask – 
hatékony fertőtlenítő- és tisztítószerek. 
APC: porlasztva szárított vérplazma és 
hemoglobin, QUIMTIA: bőr- és tojásszínező 
(GP Oro), BENEO: inulin tartalmú termé-
kek (ORAFTI), WAWASAN Agrolipids:
védett zsírok (Nutracor, Stearolac), 
SUSTAINABLE Nutrition: monoglicerid 
tartalmú termékek (Monomix, Monola-
urin), TEFEN: gyógyszeradagoló (MixRite), 
TANIN Sevinca: tanin tartalmú termékek 
(Farmatan, Tanimil). 
A kereskedelmi célú tevékenységek 
mellett szakképzett munkatársaink az 
alábbi szolgáltatásokkal segítik az ál-
lattenyésztésben dolgozó partnereink 
munkáját: itatóvízminőség-ellenőrzés, 

toxinanalízis (HPLC), enzimaktivitás-mé-
rés, fertőtlenítési szaktanácsadás, sze-
mélyes takarmányozási szaktanácsadás. 
Cégünk GMP+ minősítéssel rendelkezik.

Kérjük, látogasson el honlapunkra, ahol 
termékeinkről bővebb információt talál: 
www.panadditiv.hu. Termékeink egy 
részét webshopunkban is megvásárol-
hatja: www.takarmanyadalekok.hu 

Panadditív Kft.
www.panadditiv.hu
I. CSARNOK 118

A több, mint 20 éves Panadditív Kft. teljes körű 
megoldásokat kínál az állattenyésztés és a takar-
mányozás különböző területén felmerülő problé-
mákra! 

TAKARMÁNYOZÁS TAKARMÁNYOZÁS



‒ 26 ‒ ‒ 27 ‒

AZ ALKIMIA INNOVATÍV
TERMÉKEI

Biocid termékcsaládunk az európai uni-
ós biocid rendelet (528/2012/EU) elő-
írásainak megfelelő hatékony és biz-
tonságos termékeket foglalja magában, 
amelyek rendelkeznek NÉBIH és OTH 
engedélyekkel.
A felületfertőtlenítők alkalmazhatók pa-
dozatok, falburkolatok, felszerelési és 
berendezési tárgyak, eszközök, tartá-
lyok, vezetékek, valamint szállító jármű-
vek csíramentesítésére. Ezen kívül álla-
tok testfelületén alkalmazható speciális 
biocidokkal is foglalkozunk (tőgy- és csü-
lökfertőtlenítő).
Biocid termékeink között megtalálhatók 
a baktericid (MRSA), fungicid, virucid 
antimikrobiális spektrummal rendel-
kező szerek, amelyekkel többek között 
eredményesen lehet küzdeni – szoká-
sos telepi kórokozókon túl – a számos 
szarvasmarhatelepen folyamatos prob-
lémát okozó Prototheca Zopfi i ellen is. 
Az újra és újra támadó madárinfl uenzá-
val szemben ajánlott az aktív jód alapú 
IODOSEPT és manapság ágazati szin-

tű veszélyt jelentő sertéspestis ellen a 
több hatóanyagot tartalmazó, kis kon-
centrációban is hatékony Quatrosept a 
megoldás, amellyel a megfertőződött 
felületeket, eszközöket, ruházatot lehet 
fertőtleníteni és a kór továbbterjedését 
meggátolni.
Bár a piac igényéhez alkalmazkodva 
gyártunk és forgalmazunk ún. egyfázisú 
szereket, más néven tisztító-fertőtlení-
tő szereket, szigorúbb higiéniai szakmai 
szempontokat fi gyelembe véve nyo-
matékosan ajánljuk azokat a fertőtlení-
tőszereinket, amelyeket egy alapos me-
chanikai és tisztítószeres tisztítás után 
javasolunk alkalmazni. 
Ez a többlépcsős művelet – bár valami-
vel időigényesebb – ugyanakkor szerta-

karékosabb és hatékonyabb lehet, mint 
a piacon elterjedt egylépéses metodika, 
amihez CLEANSTAR termékcsaládunk-
ból hatékony tisztítószerek széles válasz-
tékát javasoljuk a fertőtlenítést megelő-
ző takarítás elvégzéséhez.
Biocid termékeinket professzionális fel-
használóink számára fejlesztettük ki.
A szerek kiválasztásához cégünk meg-
adja a partnereink számára a szükséges 
szakmai segítséget illetve szükség sze-
rint helyszíni bemutatóval támogatjuk a 
helyes alkalmazástechnika elsajátítását.
Stratégiai partnerünk a Telepellátó Kft.

Alkimia Kft.
www.alkimia.hu
II. CSARNOK 205

Folyamatos kutatómunkával, kreatív fejlesztési 
gyakorlattal, valamint a vevői igényeket folyama-
tosan monitorozó forgalmazói együttműködéssel 
az állattenyésztők számára folyamatosan tökéle-
tesítjük higiéniai megoldásainkat.

 

8182 Peremarton-
gyártelep, 
Hrsz. 06/194
Tel./Fax.: 88/454-644 
e-mail: 
alkimia@alkimia.hu

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI
DIAGNOSZTIKA

Élelmiszer mikrobiológia
Azon hazai élelmiszer-előállítók, im-
portőrök és forgalmazók részére biztosí-
tunk lehetőséget mikrobiológiai és ana-
litikai vizsgálatok elvégzésére, akik saját 
laboratóriumi háttérrel nem rendelkez-
nek, de fontos számukra termékeik meg-
felelősségének ellenőrzése, vagy saját 
laboratóriumuk kívánják általunk, egy is-
mert és elismert akkreditált laboratóri-
ummal kontrollálni, illetve laboratóriumi 
háttérvizsgálattal alátámasztott minőség-
irányítási rendszert kívánnak kiépíteni.
A mikrobiológiai laboratóriumi tevé-
kenységet az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 
szabvány szerint kialakított és működ-
tetett rendszerünk szabályozza, 2000 
óta vagyunk folyamatosan akkreditálva 
a Nemzeti Akkreditációs Hatóság által. 
Filozófi ánk a gyors, pontos, szakmailag 
helyes, megfelelő ár-érték arányú szol-
gáltatás.
Állategészségügyi diagnosztika
Az állategészségügyi diagnosztikai rész-

legünket Vet-Controll név alatt 2012-ben 
alapítottuk. Célunk az volt, hogy az élel-
miszeripari laboratóriumi vizsgálatok 
során megszerzett tapasztalatainkat 
felhasználva egy ugyanolyan hatékony, 
gyors és szakmailag megbízható szol-
gáltatást nyújtó állategészségügyi la-
boratóriumot hozzunk létre. Az elmúlt 
5 évben döntésünk helyessége bebizo-
nyosodott, mára az állategészségügyi 
diagnosztikai piac meghatározó szerep-
lőjévé váltunk.
Laboratóriumunk széles körű automa-
tizált felszereltsége lehetővé teszi a ha-
gyományos mikrobiológiai vizsgálatok 
mellett ELISA és molekuláris biológiai 
(PCR) vizsgálatok elvégzését is. 
Célunk, hogy a szarvasmarha-, sertés- 
és baromfi állományok egészségi álla-
potának megőrzése, felügyelete mellett 

a termelő gazdaságok megőrizzék és
kihasználják állományaik kiváló geneti-
kai képességében rejlő lehetőségeket.
Akkreditált állategészségügyi diagnosz-
tikai laboratóriumunk szaktanácsadó ál-
latorvosok munkájának bevonásával az 
adott telepre specializált szakértői véle-
ménnyel egészíti ki a laboreredményeket.
Mind az élelmiszeripari, mind az állate-
gészségügyi laboratóriumi minták szállí-
tása országosan megoldott, saját hűtős 
autónkkal vagy futárszolgálattal. 

M.A.H. Food-Controll Kft. 
www.vet-controll.hu 
III. CSARNOK 314

Az M.A.H. Food-Controll Kft. vizsgáló laboratóriumát 
1999-ben alapítottuk. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY
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TISZTÁBB, 
BIZTONSÁGOSABB, 
EGÉSZSÉGESEBB

Az ANIMAL a szarvasmarha-, sertés- és 
baromfi tenyésztők számára kínál higiéni-
ai állapotfelmérést, gazdaságilag előnyös 
technológiára tanácsadást, műszaki ki-
alakításokat és innovatív megoldásokat. 
Főbb tevékenysége: tőgyhigiénia, lábvég 
fertőtlenítés, fejőházi CIP tisztítás és fer-
tőtlenítés, fejőházi felülettisztítás és fertőt-
lenítés, istállófertőtlenítés, ivóvízkezelés, 
higiéniai kiegészítők, széles körű műszaki 
megoldások (mérő- és automatizált ada-
goló rendszerek).
Az Animal-Hygiene Kft. kizárólagos forgal-
mazója az Ecolab mezőgazdasági termék-
vonalának Magyarországon.
2017-ben az Ecolab négy új terméket 
vezetett be. Többek között a Veloucid 
nevű tőgyápoló terméket, ami rendkívül 
sok kozmetikai komponenst tartalmaz. 
A Veloucidnak köszönhetően a bimbó bőre 
sima és rugalmas lesz. Fontos ez azért is, 
mert így a bőr könnyebben ellenáll a kör-
nyezeti terheléseknek, illetve nehezebben 
tapad meg rajta a szennyeződés.
Fontos új termék volt még tavaly a Jet 
Foam, ami egy gyors előkészítő termék. 
Különösen ajánlott karusszelekbe; de új 

termék a TurboShield is, ami egy kétkom-
ponensű utófürösztő. Gyors hatású Shield 
termékként véd a környezeti mikrobák el-
len a következő fejésig.
Végül, de nem utolsósorban a negyedik új 
termék: a Romit BF. Ez a fejőkehely tisztító 
termék a fertőzéses tőgygyulladás meg-
akadályozásában játszik fontos szerepet. 
Különösen hasznos, hiszen a szomatikus 
sejtszám csökkentésben nagy segítsé-
günkre van.
Több helyen – és mind többen – vezetik be 
a cég borjú ketrec és iglo tisztítási és fer-
tőtlenítési programját. A lábvégkezelési 
program kérődzőknél nagyon jól szerepel, 
ami állomány szintű kezelésnél a Kovex 
habosításos rendszer a fürösztésesnél 
Inciprop HOOF D csülökfürösztő tisztító 
és fertőtlenítő alkalmazása a lábvégek fel-
szárításával. 

Az Ecolab idén a fejőházi tisztítás terüle-
tén két új termékportfóliót vezetett be. 
A két új termék közül az egyik csoport az 
Asepto Supra és a Horolith Supra: ezek 
klórmentes fejőházi tisztítószerek. A má-
sik pedig az Asepto Vit és Horolith Vit kló-
rmentes szuperkoncentrátum, szintén 
a fejőházi tisztításhoz. Ezek a termékek 
nagyfokú előrelépést mutatnak, hiszen 
a telepek jelenleg 0,5–1 százalékos kon-
centrátumokat használnak. Az új termé-
kek koncentrációja 0,25 százalék, vagyis 
legfeljebb a fele a most használtaknak.

Animal-Hygiene Kft.
www.animal-hygiene.hu
I. CSARNOK 108

Az Animal-Hygiene Kft. a modern állattartók gaz-
daságos és eredményes tevékenységéhez egyedi 
és hatékony higiéniai megoldásokat ajánl. Korszerű 
technológiával és fejlesztéseivel támogatja partne-
reit céljai elérésében. 

TÖLTSE LE AZ ECOLAB LEGÚJABB MOBIL 
ALKALMAZÁSÁT A SÁNTASÁG ÉS 
A TŐGYGYULLADÁS OKOZTA VESZTESÉGEK 
GYORS KALKULÁCIÓJÁHOZ!

KERÍTÉSTECHNIKA

Tevékenységünk legnagyobb részét a 
mezőgazdasági üzemek, szántóföldi 
terményvédelem érdekében létesített 
vadkárelhárító kerítések, legeltetéstech-
nikai igényeinek kiszolgálása, az állami- 
és magánerdészetek vadkárelhárító ke-
rítés telepítési terveinek megvalósítása 
teszi ki, valamint ipari és infrastruktúra 
kerítések kivitelezése. A hagyományos 
erdő- és szántóföldi kultúrák védelme, 
legeltető rendszerek és vadaskertek lé-
tesítése mellett a megrendelő partne-
rek között megjelentek az otthonukban 
hobbi- és kisállatot tartók és tenyésztők 
éppúgy, mint a közutakat, autópályákat, 
rekreációs szabadidőközpontokat, golf-
pályákat építtetők.
Minden típusú mechanikus és elektro-
mos kerítésrendszert építünk a legkor-
szerűbb technológiák alkalmazásával. 
A villanypásztor kereskedelemben az 
EU szabványrendszerének mindenben 
megfelelő berendezéseket és kelléka-
nyagokat forgalmazunk.

Magyar vezérképviselete vagyunk Euró-
pa egyik legnagyobb villanypásztorokat
gyártó cégének, a francia LACME-nak, va-
lamint az angol TORNADO wire Ltd.-nek, 
amely kitűnő minőségű kerítésfonatai-
val a világ minden pontján magas szintű 
elismerést vívott ki szakmai körökben.
2005 óta jogosultak vagyunk az ISO 
9001:2001 minősítés és szabvány hasz-
nálatára.
Referencia kerítéseink vaddisznós ker-
tek, elektromos ültetvényvédő az ország 
számos pontján csaknem valamennyi 
állami erdészet területén megtalálható-
ak és megtekinthetőek.
A kerítésépítéshez a legkorszerűbb gépi 
háttérrel, hidraulikus oszlopverőkkel, 
szállító eszközökkel és legmagasabb 

szakmai színvonalon képzett összeszo-
kott szakembergárdával rendelkezünk.
2014 tavaszán társaságunk a színvona-
las kiszolgálás érdekében korszerűbb, 
tágasabb, több mint 14 000 m2-ren 
Szombathelyen, a Csaba u. 10. alatt új 
telephelyen várja kedves ügyfeleit.
Keressenek bennünket irodánkban sze-
mélyesen, vagy elérhetőségeink bár-
melyikén, munkatársaink mindenkor 
szívesen állnak az önök rendelkezésére!

Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft.
www.cont-eco.hu
www.vadhalo.hu
D SZEKTOR 609

Az 1991-ben alapított CONT-ECO Kerítéstechnikai 
és Kereskedelmi Kft. az elmúlt 25 évben a vadkár-
elhárítás, legeltetéstechnika és vadaskertek léte-
sítése terén fi gyelemre méltó eredményeket ért el. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY TARTÁSTECHNOLÓGIA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cattlefarmcalc
https://itunes.apple.com/us/app/ecolab-cattle-farm-calculator/id924206549?mt=8
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MIÉRT IS VAN SZÜKSÉG 
SZEPARÁLÁSRA? 

A folyékony és szilárd fázisból származó 
tápanyagok célzott felhasználása lehető-
vé teszi a szükséges műtrágya mennyiség 
csökkentését. A fentiek mellett nem utol-
sósorban, jelentősen csökken a szaghatás.
A trágya szétválasztása során keletke-
ző szilárd fázis egyszerűen szállítható, 
deponálható, bárhol felhasználható
ahol tápanyagpótlásra van szükség. 
A gyomnövények magja is itt marad, 
komposztálódik, így a híg fázissal nem 
jut ki a szántóföldekre.
A szeparált híg fázis  kijuttatható tar-
tálykocsival, öntözőgéppel,  vagy akár 
újrahasznosítható az istállókban öblítő-
vízként. A szállítás kevesebb energiafel-
használással jár.
A hígtrágyakezelő berendezések gyártá-
sában több évtizedes tapasztalattal bíró 
osztrák BAUER cég most a kisebb állat-
tartó telepek számára ideális préscsigás 
szeparátort fejlesztett ki (100 férőhelyes 
szarvasmarhatelep, 500 férőhelyes ser-
téstelep). A szeparátor teljesítményét 

jelentősen befolyásolja a telepen keletke-
ző hígtrágya szárazanyagtartalma. Az új 
BAUER S300 típus rendelkezik a sorozat 
nagy teljesítményű tagjainak minden elő-
nyével, ugyanakkor alacsony beruházási 
költséggel, és kis energiafelhasználással 
megvalósítható a gazdaságos fázisbontás.
A szeparálandó anyag először a szitán 
át gravitációsan, majd a csiga segítsé-
gével kerül szétválasztásra. A rostok 
sűrű réteget képeznek a szita felületén, 
ezáltal tovább szűrik a folyékony fázist. 
Végül a kiömlési nyíláson keresztül tá-
vozik a szilárd anyag. A szilárd fázis szá-
razanyag-tartalma egy szabadalmaztatott 
megoldással, az ellensúlyok számával és 
elhelyezésével szabályozható.

Technikai adatok:
• 2,2 kW motor
• Teljesítmény max. 16 m3/h
• Elérhető szárazanyag-tartalom max. 32% 
• Szita résméret: 

0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 mm

Nézze meg a BAUER S300 
szeparátort működés közben!

BAUER HUNGÁRIA KFT, Szolnok
www.bauer-at.com/hu
G SZEKTOR 918

A híg és szilárd fázis szétbontása után számos 
lehetőség van a trágya további feldolgozására. 
A trágyatárolási kapacitás akár 30%-ig csök-
kenthető. Elkerülhető a trágyatárolók felisza-
polódása illetve a paplanképződés.

MUNKÁNK MEGOLDÁST 
BIZTOSÍT AZ ÁLLATTARTÓ 
TELEPEKEN FELMERÜLŐ 
SZÉTCSÚSZÁSRA

Nagy gyakorlattal rendelkező kezelői a 
beton felületek kezelésének, marásának 
specialistái. Az ajánlott gép és módszer jó 
válasz a csúszós padozatokra. A művelet 
rendkívül hatékony, eredménye megbíz-
ható, sem ember, sem állat nem csúszik 
meg az előtte még veszélyes felületen.
Megtérülése gyors: akár egyetlen állat ki-
esése a törések, szétcsúszások miatt jó-
val nagyobb veszteség, mint amennyibe 
a beton marása kerül. Az istállórendszer-
ben gyakorlatilag bárhol tudnak a kismé-
retű, de igen nagy teljesítményű gépek 
dolgozni. A munka megrendelése előtt a 
helyszínen felmérést végzünk, a felmért 

munkáról árajánlatot nyújtunk be és 
egyezség esetén szerződésben rögzítjük. 
Továbbá cégünk a tejelő tehenészetek-
ben nagy sikerrel forgalmazza az olcsó 
ivarzásmegfi gyelés, mesterséges meg-
termékenyítés, tőgyhigiénia és élet-
mentő eszközeit. Szolgáltatásunk és 
eszközeink megrendelhetőek.

Drewitt Bt.
www.drewitt.hu
III. CSARNOK 315

Cégünk vállalja állattartó telepek beton padozatá-
nak marását, csúszásmentesítését. A kifejezetten 
beton padozat marására kifejlesztett gépek meg-
bízható és kiváló minőségű munkát végeznek. 

ÚJ ITATÓ SZELEP 
AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN!
EGYSZERŰ KÖNNYEN SZERELHETŐ 
ÉS NAGY HATÉKONYSÁG.
KARBANTARTÁS MINIMÁLIS.

TARTÁSTECHNOLÓGIA TARTÁSTECHNOLÓGIA

https://www.youtube.com/watch?v=UdTnhGTTiY0
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HEGYEKET MOZGAT 
MEG!

Az 5-től 20 tonnáig terjedő össztömeg-
gel, egyenes helyzetben 3,9–14,4 ton-
nás billenőterheléssel a CLAAS nem 
csak széles termékkínálatot, de minden 
munkatípushoz és körülményhez meg-
felelő gépet kínál. 
A rakodókban a motor egészen hátul és 
nagyon mélyen helyezkedik el, így ellen-
súlyt képez az emeléshez, és optimá-
lis súlyeloszlást eredményez. A rakodók 
típustól függően három különböző eme-
lőszerkezettel – P-, Z- és agrár-kinematiká-
val – rendelhetők. A nagyméretű, mélyen 
lenyúló szélvédő, a hajlított hátsó ablak 
és a B-oszlop előre tolt keretelemei kor-
látlan kilátást biztosítanak a tágas veze-
tőfülkéből. A sorozat modelljeinek stabili-
tása maximális az optimális súlypontnak, 
az alacsony felépítésnek és a törzscsuk-
lós kormányzásnak köszönhetően. 
Míg a kicsi kategória modelljeit (535, 639) 
hidrosztatikus hajtásrendszerrel látták el, 
addig a középső kategóriában (1177, 1410 

és 1511) az intelligens és nagy teljesít-
ményű VARIPOWER meghajtás két axiál-
dugattyús hidromotorral áll rendelke-
zésre. A nagy kategória modelljeinél a 
hidrosztatikus és mechanikus hajtáslánc 
kombinációja a fokozatmentes, osztott 
teljesítményű CMATIC hajtóműben inten-
zív gyorsulást tesz lehetővé észrevehető 
váltás vagy tolóerő-megszakítás nélkül. 
A SMART LOADING a közép- és nagy kate-
gória modelljeiben összefoglalja a CLAAS 
gépoptimalizálásáért felelős rendszereit.
Összehangolt automatikus funkciók op-
timalizálják a rakodási ciklusokat, így 
tehermentesítve a gépkezelőt. A kanál-
automatika és a kanálmérleg, valamint 
a gémpozíciók programozhatók. A ka-
nálautomatika segítségével elmenthető 

az emelőszerkezet alsó és felső pozíció-
ja, ahová a joystick egyszerű használatá-
val az emelőszerkezet automatikusan és 
pontosan visszaállítható. 
A közép- és nagy kategória modelljei-
nek DYNAMIC COOLING hűtőrendszere 
az elektronikus vezérlésű ventilátor for-
dulatszámnak köszönhetően mindig a 
szükséges hűtést biztosítja.
A kiállításon az érdeklődők a TORION 
1511 modellt élőben is megtekinthetik. 

AXIÁL Kft.
www.axial.hu
G SZEKTOR 912

A CLAAS új gumikerekes rakodó termékkínálata, 
TORION néven három méretosztályban, hét modellt 
foglal magába. 

Q-COMPANION 
– DIGITALIZÁLÁS A 
RAKODÁSTECHNIKÁBAN

A legkiemelkedőbb talán az a digitális 
kezelői felület, amit a Q sorozat vezet 
be a rakodók világába: a Q-Companion. 
Egy integrált digitális megoldás a hom-
lokrakodó hatékony és biztonságos üze-
meltetéséhez.
A Q-Companion egy igazi kezelőt segítő 
rendszer, amely a munkaeszköz helyze-
te, a raksúly és a karbantartási állapot 
felügyeletének egy könnyen használ-
ható kijelzőn való egyesítésével a tá-
mogatás új szintjét kínálja a gépkezelő 
számára. A nap végén munkaadatok le-
tölthetők és számitógépén kielemezhe-
tők, tárolhatók.

A Q-Companion három fő szerepet 
tölt be:
Rakodó állapotfelügyelete:
a Q-Companion lehetővé teszi, hogy a 
rakodó helyzetét, szögállását és fenn-
maradó emelési teljesítményét a traktor 

fülkéjében lévő kijelzőn keresztül bár-
mikor felügyelhesse. Ezek mind olyan 
információk, amelyek a pontosságot és 
a biztonságot javítják.
Súlymérés:
a Q-Companion normál emeléskor ki-
számolja és megjeleníti az emelt töme-
get, és nyomon követi a teljes össztö-
meget. Lehetősége van megszabni egy 
célsúlyt és letölteni a mérési eredmé-
nyeket, ha a munka elkészült. 
Adaptív karbantartási emlékeztető:
az Ön valós rakodóhasználatára ala-
pozva a Q-Companion emlékezteti, ha 
elérkezik a kenés vagy a csavarok ellen-

őrzésének ideje, ami még hosszabb 
élettartamot és jobb ár-érték arányt 
biztosít a munkagépnek. 
Olyan terméket ajánlunk Önnek, amely 
professzionális pontossággal rendelke-
zik versenyképes áron. A súlymérés pon-
tossága +/- 1% hibahatáron belül van. 
Jó minőségű színes kijelzővel és képer-
nyőn történő beállítással rendelkezik.

Deraland Kft.
www.deraland.hu

Modern gazdálkodóként a munka elvégzésére
bizonyára Ön is szüntelenül egyre okosabb meg-
oldásokat keres. A Q sorozatot úgy terveztük 
meg, hogy traktorával minden lehetséges mó-
don összhangban legyen. 

RAKODÓGÉPEK RAKODÓGÉPEK
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HIGH SPEED PACK 
– NAGY SEBESSÉGŰ 
CSOMAGOLÁS (HSP)

A High Speed Pack (HSP) segítségével 
a csomagoló teljesítménye ideális kö-
rülmények között megközelíti a szate-
lit karos kivitelt, de az ára lényegesen 
kedvezőbb.
A HSP opció két fejlesztés kombináci-
ója. Az első, a DuoWrap rendszer egy-
szerre két tekercs fóliát használ, ezzel 
a megoldással elérjük azt, hogy a fó-
lia átfedése 66%-os, így a csomagolás-
ra fordított idő harmadával csökken. 
A második fejlesztés az OptiSpeed, ami 
elektronikusan vezérli a forgóasztal se-
bességét. 
Amint a név is sugallja, az OptiSpeed
optimalizálja a forgási sebességet, 
ezzel biztosítva a lehető leggyorsabb 

csomagolást az adott körülmények között.  
Ez azt jelenti, hogy dombos körülmé-
nyek között, vagy nem ideális bála-
alak esetén a sebesség automatiku-
san lecsökken és sima, egyenletes bá-
lák esetén pedig felgyorsul anélkül, 
hogy bármiféle rizikót vállalna a kezelő. 
A rendszer tartalmaz egy gyorsulásmé-
rőt, ami fi gyeli a forgó asztal stabilitását. 
A csomagolás megkezdése után a se-
besség automatikusan növekszik és 

amint a rendszer instabilitást érzékel,
azonnal lecsökkenti a sebességet. 
A DuoWrap és az OptiSpeed segítségé-
vel a forgóasztalos bálacsomagolók fel 
tudják venni a versenyt a magasabb 
bekerülési értékű szatelit karos bála-
csomagolókkal. 

A Vicon teljesítménynövelő kiegészítőkkel látta 
el a BW2100C és a BW2600C modelljeit, mégpe-
dig a DuoWrap kettős fólia adagoló és OptiSpeed 
optimális csomagolási sebességet állító rendsze-
rekkel.

https://hu.vicon.eu/

KRAMER SMART 
DRIVING AUTOMATA 
MOTORFORDULAT-
CSÖKKENTŐ RENDSZER 

A pályázatban hatékony anyagmozga-
tást segítő új megoldás van bemutatva.
A környezettudatos gazdálkodás tá-
mogatása érdekében fejlesztették ki 
a teleszkópos rakodógépeknél elérhető 
SMART DRIVING funkciót, lehetővé téve 
a maximális végsebesség elérésekor a 
motor fordulatszámának automatikus 
csökkenését. Sík úton a végsebesség el-
érésekor – a sebesség csökkenése nélkül – 
a motorfordulatszám automatikusan 

leesik, 136 lóerős motoroknál 2300-as 
fordulatról 1900-as fordulatra, a 156 ló-
erős motoroknál 1550-es fordulatra. 
A csökkentett fordulatszámnak köszön-
hetően az üzemanyag-fogyasztás is 
csökken, ezáltal a károsanyag-kibocsá-
tás és a menetzaj is. A termékpalettán 
megtalálható típusok nagy részében

szériafelszereltségként elérhető a rend-
szer.  

Valkon 2007 Kft.
www.valkon.hu
G SZEKTOR 940

A 2007-ben alakult kft. Magyarországon és 
külföldön gyártott gépeket forgalmaz. 

ZÖLDTAKARMÁNY GÉPEI ZÖLDTAKARMÁNY GÉPEI
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MCHALE GÉPEK 
A SZÁLASTAKARMÁNY 
BETAKARÍTÁSÁHOZ

A korábban a bálacsomagolók, körbálá-
zók, bálabontók és a bálák mozgatásá-
hoz, szeleteléséhez szükséges adapterek 
fejlesztésére, gyártására specializáló-
dott cég kínálatában mára a tárcsás fű-
kaszák és rendkezelők is megtalálhatók. 
Az élvonalban járó gépek minőségükkel, 
teljesítményükkel, értékállóságukkal a 
világ számos országában bizonyítottak, 
mely előnyöket egyre több hazai gaz-
dálkodó is tapasztalja és alátámasztja.
A termékkínálatban szereplő körbálázók 
egyaránt készülnek változókamrás illet-
ve fi xkamrás kivitelben. A gépek alapfel-
szereltségben rendelkeznek azokkal a 
tulajdonságokkal, amelyek szükségesek 
az üzembiztos, nagy teljesítményű bálá-
záshoz. Ilyenek – csak néhányat említve 
– a 2.1 m munkaszélességű rendfelszedő, 
traktorból vezérelhető eltömődésgátló, 
aprítókések, automatikus láncolajzás, 
kenhető csapágyazás, hálókötözés, 

robusztus, masszív kialakítás. Ezek a bálá-
zók egyaránt alkalmasak száraz (széna, 
szalma) és nedves (szenázs) takarmány 
bálázására. A takarmány szempontjából 
fontos a minőség, hiszen csak jó minő-
ségű takarmányforrásra alapozva lehet 
az állattenyésztésben hozamokat elér-
ni. Az elmúlt évek csapadékos időszaka 
beigazolta, hogy bálacsomagolás útján, 
a veszteségek minimalizálása mellett 
jóval értékesebb takarmány állítható 
elő. Ehhez kínál bálacsomagoló gépe-
ket a McHale, melyekkel optimális idő-
ben, hatékonyan, üzembiztos körülmé-
nyek között lehetséges kiváló minőségű 

takarmányt készíteni. A szálastakar-
mány betakarításhoz közvetve kap-
csolódnak a bálák felhasználását meg-
könnyítő bálabontó gépek. A McHale 
bálabontók egyaránt alkalmasak szá-
raz anyagok kiosztására, például almo-
zásra, de szintén alkalmasak a nedves 
anyagok, szenázsbálák kiosztására is.

Ha további részletek is érdeklik, 
keressen bennünket!    
T.: +36-56/527-112 
www.mchale.net

A szálastakarmány betakarítás műveletéhez 
szükséges gépeket gyárt az ír McHale. A magyar-
országi gyárban készülő körbálázói mellett az 
utóbbi években bővült a termékkör, lefedve így 
a betakarítás teljes műveletét. 

VICON EXTRA 7100T 
FŰKASZA GEOMOW 
ALKALMAZÁSSAL

A GEOMOW biztosítja, hogy a fűkasza 
mindig maximális teljesítménnyel, mi-
nimális átfedéssel dolgozzon. Folya-
matosan ellenőrzi a traktor haladási 
ívét, a hátsó kaszatesteket pedig min-
dig az elülső kaszához igazítja, ügyelve 
a két kasza közötti átfedésre. Sík terü-
leten történő kaszáláskor a kaszák mi-
nimális átfedéssel dolgoznak, hogy el-
érjék a 10,2 méteres maximális vágási 
szélességet.
A sarkok körüli kaszáláskor a GEOMOW 
nagy pontosságot és kiváló támogatást 
biztosít a vezető számára. Automatiku-
san észleli az elülső kasza megváltozott 
pozícióját, és időben átállítja a hátulsó-
kat, hogy ne jelenjenek meg kaszálat-
lan sávok. Ha a sarok túl szoros ahhoz, 
hogy a rendszer azt kompenzálni tudja, 

a vezető automatikus fi gyelmeztető 
jelzést kap a terminálon keresztül.
A lejtőkön végzett munkáknál a GEOMOW 
a traktor csúszását is korrigálja.
A GEOMOW magában foglalja az intel-
ligens tábla végi vezérlést is, mely kikü-
szöböli a tábla végi fordulások okozta 
nehézségeket, és fokozza a kaszálás 

hatékonyságát. A GEOMOW csökken-
ti a vezetői hibák számát azzal, hogy 
a kaszák leengedését és felemelését a 
megfelelő pillanatban végzi el.

A GEOMOW a Vicon EXTRA 7100T Varióban rejlő 
összes lehetőséget kihasználja, intelligensebbé 
téve a kaszálási műveletet. A teljesen új Vicon 
GEOMOW alkalmazással a hátsó és mellső kaszák 
közötti átfedés automatikus beállításúvá válik. 
Ennek köszönhetően nem maradnak kaszálat-
lan foltok munkavégzés közben, ezzel mintegy 
10%-os teljesítménynövekedés érhető el.

https://hu.vicon.eu/

ZÖLDTAKARMÁNY GÉPEI ZÖLDTAKARMÁNY GÉPEI
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Alig telefonál, és máris elfogyott 
a lebeszélhető keret? Csak néhány 
számot hív, és mégis sokat fizet? 
Magára ismert?
Váltson inkább BirtOKOS Start tarifára!

Magas a percdíja, pedig a havidíjra is 
sokat költ? Mobilján netezik is, de az a 
pár megabyte szinte semmire sem elég? 
Ismerős helyzet?
Váltson inkább BirtOKOS Plusz tarifára!

Beszélni és netezni csakis kötöttségek 
nélkül szeret? 
A korlátlanságnak persze ára van. 
De nem sok az, amennyit most fizet? 
Költsön kevesebbet! 
Váltson inkább BirtOKOS Prémium 
tarifára!

Miért érdemes az új BirtOKOS Üzleti 
csomagra váltani? 
Mert nincs belépési-és kapcsolási díj és 
jóváírást biztosítunk a kamarai tagdíjból.

KORLÁTLAN BESZÉLGETÉS

7079 Ft bruttó*

Minden megrendelés után az ügyfélszolgálat felveszi a kapcsolatot a megrendelővel adategyeztetés céljából. Csak teljes mértékben kitöltött 
megrendelési adatokkal ellátott megrendeléseket tudunk kielégíteni. Fizetési és szállítási információkat megtalálja a megrendelés oldalon.  
Egy típusból több darabot is rendelhet. Egyszerre egy típust tud megrendelni, amennyiben több típusból szeretne rendelni azt külön meg-
rendelésben kell leadnia. A nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. Jelen reklám nem minősül ajánlattételnek, és nem teljes körű.  
Részletekért keresse ügyfélszolgálatunkat.

*Lakossági előfizetők részére.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletekről érdeklőd-
jön kollégáinknál vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 696 00 96-os telefonszámon.
Az ár e-pack kedvezmény esetén értendő, határozott idejű hűségvállalással! A korlátlan
hívások, belföldi és az EU tagországokból vezetékes és mobil normál díjazású hálózatok
irányába indított hívásokra vonatkoznak.

Navon 
Classic M
6.990 Ft
6.290 Ft

Navon 
Supreme Pure
20.990 Ft 
19.890 Ft

INDÍTSA VELÜNK 
A NYARAT!

www.facebook.com/birtokosmobilAz akció időtartama: 2018. május 10. − május 31.

http://www.jegkarmerseklo.hu
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A XXV. ALFÖLDI ÁLLATTE-
NYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA 
NAPOK MAGYAR NÖVÉNY-
TERMESZTÉSÉRT TERMÉK-
DÍJ III. HELYEZETT A 
PHYLAZONIT TECHNOLÓGIA!

A Phylazonit Technológia
a következő 4 pontra épül:
1. Tápanyagfelvétel-fokozás és gyö-

kérvédelem (Phylazonit Talajoltó 
és Talajregeneráló): talajoltással 
fontos baktériumokat juttatunk a ta-
lajba és hozzásegítjük a növényün-
ket a hatékony tápanyagfelvételhez, 
a talajregenerálással pedig védelmet 
nyújtunk a gyökér gombás fertőző-
déseivel szemben.

2. Talajszerkezet-javítás – (Phylazonit 
Tarlóbontó): a szár- és gyökérma-
radványok elbontásával egyrészt fel-
szabadítjuk a bennük lévő tápanya-
gokat; másrészt hozzájárulunk egy 
intenzív talajélet kialakulásához. 

3. Növénykondicionálás és növény-
táplálás (Energia Humin és Energia 
Plusz): olyan levélen keresztüli táp-
lálási megoldást javasolunk, mely 
két készítményt foglal magába. Kez-
deti fejlődésben az Energia Humint
a korai stresszhatások és esetleges 
tápanyaghiány kezelésére, majd az 
intenzíven fejlődő állományt egy ma-
gas N, Mg, S és hat mikroelem-tartal-

mú készítménnyel, az Energia Plusz-
szal támogatjuk meg. 

4. Talajvédő és tápláló művelés 
Phyller kijuttatóval: A megfelelő
agrotechnika a termékeink haté-
konyságát tovább fokozza. A Phyller 
kijuttató injektáló rendszer gyakor-
latilag bármilyen erő- vagy munka-
gépre komolyabb szaktudás nélkül 
felszerelhető, ráadásul egyszeri be-
ruházási költsége már a felhasználás 
első évében megtérül. A szerkezet 
legfőbb előnye, hogy mivel a mun-
kaművelettel egy időben történik a 
kijuttatás, így sem növekvő gázolaj-
felhasználási költséggel, sem ún. ta-
posási kárral, sem pedig hígítóvíz 
biztosításával nem kell számolni.

Az Axiál Kft.-vel együttműködve Horsch 
Terrano típusú kultivátorokat vásárol-

tunk és Phyller kijuttató szerkezetekkel 
láttunk el, amelyeket bizonyos feltételek 
mellett felhasználóink rendelkezésére 
bocsátunk. Sőt, 2018-ban már az új fej-
lesztésű Temposensor is igénybe vehe-
tő, amely a kijuttatás hatékonyságát to-
vább fokozza.
A XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mező-
gazda Napok Termékdíj a Magyar Nö-
vénytermesztésért 2018 pályázatán a 
Phylazonit Technológia III. Díj elismerés-
ben részesült. Az utóbbi időszakban szá-
mos díjjal gazdagodtunk: az Agrova Kft. 
idén elnyerte a Magyar Agrárgazdasági
Minőségi Díjat, a Phylazonit pedig a 
MagyarBrands díj elnyerésével a kiváló 
magyar innovatív topmárkák közé került.

Agrova Kft.
www.phylazonit.hu
H SZEKTOR 1004

A mezőgazdaság szerepe és fontossága a gazdaságban vitathatatlan, 
ezért sokkal nagyobb fi gyelmet kell rá szentelni. Külön fejlesztő stá-
bunk azon dolgozik nap mint nap, hogy termékeink eredményességét 
növeljük, új készítményeket hozzunk létre.

BIOPAJZS® 
AZ ALPHA-VET KFT.-TŐL 

A fejlesztés során innovatív kémiai meg-
oldásokkal elértük, hogy az oldat szerves 
komplex formájában tartalmazza a tá-
panyagokat olyan mennyiségben, amely 
a ma ismert termékek közül nem, vagy 
csak nagyon kevésben megoldott. 
Célunk, hogy a termelők számára a ki-
váltható növényvédő szer- és műtrágya-
ráfordítás csökkenésével a végtermék-
előállítás gazdaságos legyen és mérsé-
keljük ezek élelmiszerláncba való bekerü-
lésének kockázatát.
A Biopajzs® hatékonyabbá teszi a műtrá-
gya-felhasználást, csökkenti a vesztesé-
geket, elérhetővé teszi a felhalmozódott, 
felvehetetlen tápanyagokat.
Fokozza a növények szárazságtűrő- és el-
lenálló képességét. Az alapanyagul szol-
gáló huminsavak mint természetes komp-
lexképzők a növények számára mindig 
felvehető állapotban tartják a tápanyagokat.
A vegetáció egyes fázisaiban, mikor a nö-
vényeknek rövid idő alatt sok energiára 
van szükségük, a biológiai aktív huminsa-
vak sejtlégzést katalizáló hatásának kö-
szönhetően könnyen pótolják a szüksé-
ges energiát és segítenek a tápanyagok 
hatékony felvételében.

A Biopajzs® egy olyan speciális levéltrágya, 
amely komplex formában tartalmazza a 
növények gyökérképződéséhez, szárkép-
zéséhez, virágzásához, terméskötődésé-
hez és a termés kifejlődéséhez szükséges 
makro- és mikroelemeket, mint tápanya-
gokat. Ugyanakkor magába foglalja azo-
kat a nagy hatásfokú védő anyagokat is, 
amelyek felületi kezelésként illetve felszí-
vódó anyagként megelőzésként védelmet 
biztosíthatnak minden növényi kultúrá-
ban a gombás, bakteriális betegségek ki-
védésére.
Élelmezési- és munkaegészségügyi vára-
kozási ideje: 0 nap
 
A BIOPAJZS® alkalmazásának várható 
előnyei:
• A növényeknek nő a betegségekkel 

szembeni ellenálló képessége
• Növeli a termés mennyiségét és javítja 

annak minőségét

• Javítja a növények regenerálódó képes-
ségét

• Növeli a termés eltarthatósági idejét
• Hatékonyabb vízhasznosítást, fokozot-

tabb aszálytűrést biztosít
• Minden komponense a növények szá-

mára gyorsan hasznosuló szerves kelát 
kötésben található

• Védi a növényeket a káros UV-sugárzás 
ellen

• Abszolút „bio” (a Biokontroll Hungária 
és a Hungária Öko Garancia tanúsítvá-
nyával is rendelkezik).

Alpha-Vet Kft.
www.alphaplant.hu
B SZEKTOR 402

Mikro- és mezoelemekkel dúsított folyékony 
NPK levéltrágya immunerősítő hatással. Az in-
tenzív növénytermesztés kihívásainak a komplex 
hatású termékek képesek megfelelni. 

A MAGYAR NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT TERMÉKDÍJ 
PÁLYÁZAT 2018 NAGYDÍJAS TERMÉKE

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS
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CÉLZOTT TÁPANYAG-
UTÁNPÓTLÁS TALAJNAK, 
NÖVÉNYNEK

Termékeink talajkezeléshez:
Mikrobiológiai talajoltó készítményeink 
hasznos baktériumokat és gombákat 
tartalmaznak, melyek javítják a tala-
jok tápanyagellátását és segítik a szár-
maradványok lebomlását. A termékek 
használatához talajmintavétel lehető-
ségét is biztosítjuk.
Natur Micro: 
A Natur Micro talajoltó több mikro-
organizmus- és gombafajt tartalmaz, 
melyek cellulóz- és ligninbontó képes-
ségüknél fogva hatékonyan bontják el 
a visszamaradt szár- és gyökérmarad-
ványokat.
Natur Forte:
A Natur Forte előnye a töménységében 
rejlik. Emelt csíraszámban (baktériumok: 
1 x 109 db/cm3, gombák: 5 x 106 db/cm3) 
tartalmaz minden mikrobiológiai kom-
ponenst, így egységnyi területre keve-
sebb anyag kijuttatása elegendő.
Natur Rhizo:
A pillangós növények alternatív tá-
panyag-utánpótlási lehetőségeként fej-
lesztettünk ki. Különböző Rhizobium-
törzseket tartalmaz (Bradyrhizobium 
japonicum, Rhizobium leguminosarum), 
ezáltal az összes pillangós növény ter-
mesztésénél alkalmazható. 

Natur Nova:
A Natur Nova Bacillus thuringiensis 
baktériumtörzseket tartalmazza ki-
egészítésként. A Bacillus thuringiensis 
baktériumokkal a foszfor mobilizáció-
ja jelentős mértékben növelhető a ta-
lajban.
Termékeink állománykezeléshez:
Az egészségesebb növények fejlődésé-
hez élő algás biostimulátorainkkal és 
mikroelemes lombtrágyáinkkal járu-
lunk hozzá. Levélanalízis lehetőségét is 
biztosítjuk, így a növényi kezelések cél-
zottan, mért eredmények alapján test-
re szabhatóak.
Natur Plasma:
Élő algás biostimulátor, mely táplá-
lékként szolgál a növényzet számára 
és regeneráló hatással rendelkezik. 
Tápanyagokat pótol és megerősödésre, 
növekedésre készteti a gyökérzetet és 
a növényi zöldtömeget.

Natur Plasma „T”:
A Natur Plasma „tömény” változata, 
annak minden pozitív tulajdonságával. 
A tömény összetételnek köszönhetően 
csökkentett dózis alkalmazásával opti-
malizálhatóak a hektárköltségek.
Natur Active:
Komplex tápanyag-összetétellel rendel-
kező levéltrágya, amely a növény életé-
hez szükséges makro-, mezo- és mikro-
elemeket is tartalmazza. Összesen 13 
különböző tápelem található az oldat-
ban, koncentrált mennyiségben.

Egy rövid bemutató
 videó cégünkről  

Natur Agro Hungária Kft.
www.naturagro.hu
III. CSARNOK 317

Mikrobiológiai talaj- és állománykezelő termékek fejlesztésével, gyár-
tásával és forgalmazásával foglalkozó magyar cég vagyunk. 2002 óta, 
több mint 15 éve segítjük több mint 1500 gazdálkodó partnerünket az 
egészséges talajállapot fenntartása és a jobb termés elérése érdekében.

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS

TAVASZI KIHÍVÁSOK

Probléma: nehezen kezelhető, élettelen, tömörödött talaj.
Cél: a víznyomásos, belvizes területek minél gyorsabb rege-
nerálása. 
Kulcs: az egészséges talajélet helyreállítása a talajoltás segít-
ségével.

A talajoltásban gyors és költségkímélő megoldást nyújtanak 
a Mikro-Vital termékcsalád baktériumai. A mikroorganizmu-
sok jó alkalmazkodóképessége és elsődleges tevékenysége 
elősegíti a magasabb rendű élőlények újbóli betelepülését 
a leromlott területre. Ezek hatására felgyorsul a talaj rege-
nerálódása, így a terület tápanyag-szolgáltató képessége is. 
A megfelelő talajművelési eljárások mellett mindenképpen cél-
szerű a baktériumtrágyák folyamatos és rendszeres haszná-
lata, hogy a benne lévő apró élőlények élettevékenységeikkel 
támogassák a növényeket az egész vegetációs időszak során. 
A rendszeres talajoltással kialakított élő talaj biztos jövőt jelent!
Ismerje meg az díjnyertes termék-
családunkat, mely I. helyezést 
kapott a Növénytermesztésért 
Termékdíj Pályázaton!

BIO-NAT KFT.
www.mikro-vital.hu
III. CSARNOK 319

Az idei tavasz ismét komoly feladat elé állítja a gaz-
dákat. A termőterület jelentős része belvízkárral 
sújtott. A hosszan tartó vízborítottság negatívan 
hat a talaj szerkezetére, mikrofl órájára, s emiatt 
összetett mikrobiológiai folyamatokon keresztül a 
talaj művelhetőségére és termékenységére.

SZERETI ÖN, HA:
• szerkezet nélküli, poros talajt művel?
• talaja tömörödött, emiatt nagy a gázolajfogyasztása?
•  talajának rossz a vízháztartása?
•  korábbi szármaradvánnyal van tele? 
•  humusztartalma egyre fogy?
•  kórokozók melegágya?
•  drámaian elsavanyodik?
•  nehezen regenerálódik belvíz után?
•  kitett az eróziónak?
•  kitett az aszálynak?
•  nem táródnak fel benne a tápanyagok?
•  vetése rosszul kel és nem fejlődik?

AZ IDŐJÁRÁST MÉG NEM MI IRÁNYÍTJUK, 
DE AZ ÖN TALAJÁÉRT TUDUNK TENNI!

ÉLŐ TALAJ, BIZTOS JÖVŐ!

https://www.youtube.com/watch?v=UcihGVdWpN4
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AZ ÖTLETTŐL… 
AZ ELSŐ CSEPPIG!

20 db körforgó öntözőberendezés, 1102 ha 
beöntözött terület Szlovákia és Magyar-
ország területén.
A legkisebb öntözőberendezés szerke-
zeti hossza 177,85 m (vízágyúval 13,6 ha 
beöntözött terület), a legnagyobb szer-
kezeti hossza pedig 681,6 m (vízágyúval 
157,7 ha beöntözött terület).

26 km KPE csőhálózat Ø110–400 össze-
hegesztve és talajba helyezve. A talaj-
marás 1,4 m mélységig, 0,5 m széles-
ségben.

139 ha csepegtető öntözés telepítése, 
310 km föld alatti csepegtetőcső fel-
használásával.

5 db utómatizált szivattyúálás kialakítása 
150–450 m3/h közötti kapacitással.

Gamaqua s.r.o
www.gamaqua.com

A cégünk komplex öntözőrend-
szerek kialakításával, önjáró 
körforgó és lineár öntözőberen-
dezések (OTECH), csévélődobos 
öntözőberendezések (IRRIMEC) 
és csepegtető öntözés telepíté-
sével (PLASTIC-PUGLIA) foglalkozik.

TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁS ÖNTÖZÉS GÉPE

ÚJ AGRIMASTER 25.000 L: 
A FOLYÉKONY MŰTRÁGYA-
TÁROLÁS ÚJ GENERÁCIÓJA

Nagy méretek a legjobb árakért
Az új Agrimaster folyékony műtrágya-
tároló termékcsalád 10.000, 15.000, 
20.000 és 25.000 liter között elérhető, 
így a legnagyobb méretű tartályokkal 
ön képessé válik a szállítócégek által leg-
jobb áron hozott 18–20 ezer liter műtrá-
gya lefogadására, ezzel az Agrimaster ter-
mékcsalád időt és pénzt spórol önnek! 
Nagy térfogata ellenére ideális a legszű-
kebb telepekre is, hiszen állótartály mi-
voltából kifolyólag inkább magas, mint
széles: a legnagyobb Agrimaster 6,9 mé-
teres magasságához kevesebb, mint 
6 négyzetméternyi értékes helyet foglal.
UV-álló polietilén: napfény, egér, 
rozsda sem fog rajta
Az első osztályú polietilénből készült 
tárolási megoldás teljes mértékben el-
lenáll a külső behatásoknak: UV-álló, 
nem rozsdásodik, nem törik, valamint a 
jelenleg használt olcsó megoldásokkal
ellentétben teljes mértékben kizárt 

a rágcsálók által okozott lyukadás is.
A tartályok 10 év garanciával érkeznek, 
így ön hosszú távon élvezheti az új 
Agrimaster által nyújtott biztonságot 
és kényelmet.
Könnyen telepíthető
Az új Agrimaster tartályok telepítése min-
den eddiginél egyszerűbb: 3x3 méteres 
betonra állítható, stabilizálása drótköte-
lekkel történik, amiket tartozékként szál-
lítunk. A minimális alépítményi munkák 
miatt egy esetleges költözés esetén is 
könnyen áttelepíthető, ráadásul méretei 
miatt könnyen is szállítható.
Különböző kivitelek az ön igényeire 
szabva
Az Agrimaster termékcsalád rendelhe-
tő szimpla- vagy duplafalú kivitelben, 

többfajta opcióval is, az ön igényeire 
szabva.

Ön sem szeretne többé aggódni folyé-
kony műtrágyájának biztonságáért? 
Keresse a Derby-Túrt termékadatlap-
ért és árajánlatért a XXV. Alföldi Állat-
tenyésztési és Mezőgazda Napokon 
Hódmezővásárhelyen, vagy az alábbi 
elérhetőségeink egyikén:

Kizárólagos importőr
Derby-Túr Kft.
5400 Mezőtúr, Széchenyi út 24
T.: +36-56/354-222
M.: +36-20/933-1906
www.gazolajkut.hu
B SZEKTOR 421

Az új Agrimaster 25.000 L tartályok praktikus és 
biztonságos megoldást nyújtanak folyékony mű-
trágya tárolására kis területen, 10 év garanciával.
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FEROX, A VÄDERSTAD 
ÚJ, KÖNNYŰ
KULTIVÁTORA

A munkagép erős, csavartrugós kapák-
kal készül, és két változatban rendelhető, 
hasmagassága 18 cm-rel nagyobb, mint 
az NZ kombinátoroké. A 6 gerendelyes 
típus kapaosztása 11 cm, míg az 5 geren-
delyesé 12 cm. Mindkét változat alapfel-
szereltsége a mellső, hidraulikusan állít-
ható CrossBoard simító. A Ferox kiválóan 
használható tarlómunkákra, szántások 
elmunkálására, valamint – csökkentett 
menetszámú technológiákban – mag-
ágykészítésre is, hiszen jobban megbir-
kózik a felszínen hagyott szármarad-
vánnyal, mint az NZ.

TopDown és az Opus műtrágya-kijut-
tató egységgel is kapható
Egyre nagyobb igényként fogalmazódik 
meg a gazdálkodók körében a talajműve-
léssel egy menetben történő műtrágya-

kijuttatás, hiszen a talajba bekerült ható-
anyag jobban hasznosul, kevesebb ned-
vesség kell a feltáródáshoz, és végül, de 
nem utolsósorban, lehetőség nyílik a kü-
lönböző talajrétegek eltérő mértékű trá-
gyázására is. A Väderstad TopDown és 
Opus kultivátoraira épített műtrágya-ki-
juttató rendszer alapegysége a traktor 
mellső függesztő szerkezetére kapcsolt, 
2200 literes FrontHopper műtrágyatar-
tály, a munkagép vázára rögzített elosz-
tófej, valamint a kapáknál elhelyezett cso-
roszlyák. Egy 5 méter munkaszélességű 
kultivátor 350 kg/ha műtrágyát tud kijut-

tatni 15 km/h átlagsebességnél kizárólag 
a talajba, vagy teljes mértékben a felszín-
re, de tetszés szerint 50-50%-ban meg-
osztva is. A rozsdamentes acélból készülő 
csoroszlyák ötletes csapólapos megoldá-
sa miatt nyílik lehetőség a műtrágyadózis 
rétegenkénti megosztására.

Vaderstad  Kft.
www.vaderstad.com/hu/
G SZEKTOR 947

Új talajművelő munkagépcsaládként mutatkozik
be a Ferox, amely a nagy sikerű NZ Aggressive 
magágykészítő család alapjaira épül, és 5, 6, 7, 
valamint 9 m munkaszélességben érhető el. 

TopDown műtrágya-
kijuttató egységgel

Ferox

LEMKEN RUBIN 12, AMELY 
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT HELYTÁLL!

Most a Lemken kibővítette rövidtárcsa 
családját: a Heliodor 9 és Rubin 9 mellett 
újdonságként megjelentek a Rubin 12 rö-
vidtárcsák, amelyek 4-5-6-7 m-es mun-
kaszélességben egyaránt elérhetőek.
A Rubin 12 fő jellemzője, hogy mély tar-
lóhántást tesz lehetővé, a nagy szár-
maradványok intenzív és egyenletes 
bekeverése akár 20 cm munkamélység-
ben is lehetséges. A 736 mm átmérőjű, 
6 mm-es anyagvastagságú csipkés ho-
morú tárcsalapok szimmetrikus elren-
dezésben biztosítják az intenzív keve-
rést, aprítást és az oldalra húzás nélküli 
iránytartást, illetve a középső homorú 
tárcsák el vannak tolva, így biztosítva az 
egyenletes talajmegmunkálást. 
A tárcsák a talajhoz képest 20 fokkal,
a menetirányhoz képest 16 fokkal van-
nak döntve, ezáltal optimális keverő és 
rögtörő hatás érhető el, illetve a tár-
csalapok közötti megfelelő távolság mi-
att eltömődés nélkül dolgozik a Rubin 12. 
Az első sorban levő tárcsák mögött 

elhelyezkedő rögtörő borona intenzí-
ven megkeveri a talajt és optimális rög-
törést végez, míg a második sor mögötti
egyengető borona sima talajfelszínt 
produkál. A boronák munkamélysége 
központilag állítható, nincs szükség kü-
lön reteszelésre, még kötött talajok ese-
tén is pontos a munkamélység tartása. 
A tárcsák speciális csapágyazása mini-
mális karbantartást igényel, nincs szük-
ség a csapágyak kenésére, állítására a 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyas ki-
alakítás miatt. 
A megművelni kívánt talajtípusoknak 
megfelelően lehet választani a Lemken 
elmunkáló hengereinek széles válasz-
tékából, ami által optimális rögtörés, 
visszatömörítés érhető el. A Rubin 12

rövidtárcsa minden talajtípuson kivá-
lóan dolgozik, akár a legnehezebb tala-
jokon is mély, intenzív munkára képes. 
Ha további információra van szüksége, 
keressen minket elérhetőségeink egyi-
kén, illetve találkozzunk a XXV. Alföldi 
Állattenyésztési és Mezőgazdasági Na-
pok keretén belül.

Hanki-Ker Kft.
6900 Makó, Aradi utca 135.
www.hanki-ker.hu
info@hanki-ker.hu,
T.: +36-62/211-718 
G SZEKTOR 914

A Hanki-Ker Kft. gépkínálatában találhatóak 
többek között a minőségéről és megbízhatósá-
gáról széles körben méltán elismert és keresett 
Lemken mezőgazdasági gépgyártó termékei.

TALAJMŰVELŐ GÉPEK TALAJMŰVELŐ GÉPEK
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NEW HOLLAND T6 SZÉRIA 
– SOKOLDALÚ MINDENES 
ERŐGÉP

Míg a legnagyobb modellszámozású 
T6.180 traktor hathengeres és maximális 
motorteljesítménye EPM-mel 175 lóerő. 
A hatékony erőátvitel garantált a szé-
ria összes modelljén elérhető Electro 
Command™ csoport PowerShift vál-
tó és a T6.145, T6.155, T6.165 és T6.175 
traktorokra rendelhető népszerű Auto 
Command™ fokozatmentes sebesség-
váltó esetében is. 
A 2017-es év legnagyobb nemzetközi 
szakmai kiállításán, a hannoveri Agri-
technicán mutatták be a New Holland 
új fejlesztésű csoport PowerShift vál-
tójával szerelt T6 Dynamic Command 
erőgépet. Alapvető cél a fejlesztések so-
rán az volt, hogy a rendelkezésre álló se-
bességcsoportok a különféle nehezebb 

és könnyebb szántóföldi feladatok so-
rán vagy közúti szállítás esetében egy-
aránt a legideálisabb átfedést biztosítsák. 
A 3 sebességcsoporttal rendelkező, 
csoportonként 8 fokozattal bíró dupla 
kuplungos Dynamic Command sebes-
ségváltó hatékonyabb üzemanyag-fel-
használást és továbbfejlesztett auto-
mata funkciókat is kínál. 
Egy szántóföldi traktor esetében a vo-
nóerő-leadás és a stabilitás szempont-
jából a motorteljesítmény mellett fontos 

mérőszám a tengelytávolság is. Az új 
T6-os traktormodellek ebben teljesen 
egységes képet mutatnak, sőt egy rugó-
zott hidas változat esetében a 2684 mm-es
érték 5 mm-rel nagyobb, mint a Tier 4A vál-
tozat 6 hengeres modellek esetében volt. 

AGROTEC Magyarország Kft.
www.agrotec.hu
G SZEKTOR 952

A New Holland T6-os Tier 4B sorozat tagjai a sok-
oldalúság defi nícióját testesítik meg. Öt modell 
négyhengeres változatban érhető el, 125–175 lóerő 
közötti motorteljesítménnyel. 

NEW HOLLAND T7 SZÉRIA 
– ERŐTELJES, HATÉKONY
ÉS TETSZETŐS

A standard tengelytávú (SWB) modellek 
maximális teljesítménye 150–225 lóerő
között mozog, a hosszú tengelytávú 
(LWB) gépek 225–270 lóerős csúcstelje-
sítménnyel rendelkeznek. A T7-es palet-
ta a legújabb Heavy Duty csúcsgépekkel 
válik teljessé: a három HD modell 275, 
290, illetve 315 lóerő nagy motorerőt 
garantál. 
Az ágazat lehető legjobb ülésválasztéka
áll rendelkezésre, a Comfort üléstől a 
Dynamic Comfort opción át a legfelsőbb 
kategóriát képviselő Auto Comfort 
alternatíváig, amely beépített szellőz-
tető rendszerrel és klímaberendezéssel 

felruházott. Az ülés magas minőségű 
szövettel vagy prémium bőrrel borított, 
a fi nom szabás olyan elegáns külsőt köl-
csönöz, mintha egy prémium kategóri-
ás személyautóban ülnénk.
Lenyűgöző motor- és hidraulika teljesít-
mény, kedvező üzemanyag-fogyasztás, 
hosszú szervizintervallumok, kényelem 
és kezelői komfort, felhasználó közpon-
tú tervezés, választható PowerShift és 

fokozatmenetes AutoCommand vál-
tómű – ezek a tulajdonságok, amelyekről
megismerhetjük a New Holland T7-es
széria erőgépeit. 

AGROTEC Magyarország Kft.
www.agrotec.hu
G SZEKTOR 952

Akinek egy New Holland T7-re esik a választása, 
három különféle méretű erőgép és számtalan 
opciós lehetőség között válogathat. 

ERŐGÉPEK ERŐGÉPEK



‒ 50 ‒ ‒ 51 ‒

VALTRA T254 VERSU 
SMARTTOUCH

A SmartTouch új, könnyen használható 
kartámasszal a legújabb precíziós farm-
gazdálkodási eszközökkel is fel van sze-
relve, ezek a gép kezelőfelületébe vannak 
integrálva. A 9”-os terminál egyszerűbb, 
mint egy okostelefon. A funkciók max. 2 
elhúzással vagy koppintással elérhetők, 
a kialakítás olyan egyszerű, hogy lehe-
tetlen eltévedni a menüszerkezetben. 
A kezelőfelületbe integrált technológiák: 
Navigáció, ISOBUS, Telemetria, AgControl
és TaskDoc. Az új kartámasz vezérlés 
növeli a traktor-munkagép kombinációk
termelékenységét és megkönnyíti a kez-
elők munkáját. Különálló profi lok készít-
hetők minden egyes vezető és munkafel-
adat számára, a szükséges konfi gurációk 
másodpercek alatt behívhatók. 
A SmartTouch lehetővé teszi a CVT

traktorhoz hasonló vezetési élményt. 
A 271 LE maximális teljesítményével a 
T254 Versu a T széria legerősebb modellje. 
A Versu modell forradalmasítja a power-
shiftes traktorok vezetését, egyedüli po-
wershiftes traktor a világon, amely lehe-
tővé teszi a teljes vezérelhetőséget, csak 
a vezetőkar használatával. 
Az ötfokozatú Powershift hajtómű 30 
sebességfokozattal rendelkezik. A kap-
csolások precízek és simák.
A Valtra T254 a legmagasabb szintű ké-
nyelmet, tartósságot, sokoldalúságot és 
a skandináv designt kínálja, optimális 

funkcionalitással és kitűnő kiláthatósággal.
Semelyik más powershiftes traktor nem 
rendelkezik ilyen tulajdonságokkal. A ve-
vők igényeinek maximális kielégítésére 
ez a modell is testre szabható, felszerel-
hető a Valtra TwinTrac hátrameneti ve-
zetési rendszerével, vagy egy SkyView 
fülkével. 

Valkon 2007 Kft.
www.valkon.hu
G SZEKTOR 940

A T széria legújabb modellje, a Valtra T254 Versu 
ez év júniusában lett piacra vezetve, igazi 
szántóföldi traktor.

A HATÉKONYSÁG EGY ÚJ 
SZINTJE – NEW HOLLAND 
CX7-8 KOMBÁJNOK

A Harvest SuiteTM Ultra kabin legma-
gasabb szintű komfortot biztosít, me-
lyet a hatalmas belső tér (3,7 m3) és a 
nagyon alacsony zajszint (73 dB) mel-
lett élvezhet a gépkezelő. Az intuitív 
multifunkciós kezelőkar és az akár két 
darab 26,4 cm átmérőjű színes érintő-
képernyő is könnyíti a munkavégzést. 
Ezeken felül az érdeklődő számtalan 
opciós felszereltség közül csemegézhet.
A gépek rendelhetők fi x rostaszekrényes 
és önszintezős változatban is. Utóbbiak 
Opti-CleanTM rostamozgató rendszere a 
löket és a dobási szög optimalizálásá-
val 20%-kal magasabb tisztító teljesít-
ményt és kevesebb vibrációt garantál. 
Alapfelszereltség az Opti-SpeedTM szal-
marázóláda-rendszer, mely automatiku-
san beállítja a ládák sebességét. Szintén 
standardként jár a díjnyertes Opti-FanTM 

technológia, ami a vízszintes körülmé-
nyekhez beállított szelelőventilátor-for-
dulatszámot automatikusan állítja attól 
függően, hogy lejtőn vagy emelkedőn dol-
gozunk. Elérhetővé vált az Opti-SpreadTM

precíziós melléktermék-terítő rendszer 

hatsoros szalmaszecskázóval szerelve 
az új CX7-8 sorozat három legnagyobb 
tagján: az oldalszél kompenzációjával a 
legnagyobb vágóasztalok teljes szélessé-
gében garantált a szóráskép, melyet a ka-
binból könnyen vezérelhetünk. A CX7.90, 
CX8.80, CX8.85 és a CX8.90 modellek 
esetében maximalizálhatjuk a tapadást 
és minimálisra csökkentjük a talajtö-
mörítő hatást, ha a gyári SmartTraxTM 
gumihevederek bármelyikét választjuk: 
61, 72,4 vagy 86,4 cm szélességben és 
akár TerraglideTM hidraulikus csillapítás-
sal is. A hazánkba érkező modelleken 
alapfelszereltség a szekcionált dobko-
sár is, mellyel a gabonáról kukoricára 

történő átállás így 6 óráról mindössze 
20 percre csökken. A CX8.90 Tier 4A SCR 
rendszerű erőforrása 10%-os üzemanyag-
megtakarítást kínál az előd Tier 3-as mo-
torhoz képest, az összes többi CX7 és 
CX8 modell az ECOBlue HI-eSCR rend-
szer előnyeit élvezheti, mely megfelel 
még a legszigorúbb Tier 4B-s emissziós 
előírásoknak is.

AGROTEC Magyarország Kft.
www.agrotec.hu
G SZEKTOR 952

New Holland CX7-8 kombájnok ötvözik a négy-
dobos rendszer páratlan cséplési és leválasztási 
hatékonyságát a legkorszerűbb technológiai újí-
tásokkal. A jellemzőik sorában a legfontosabbak: 
a jelenleg legszigorúbb Tier 4B-s emissziós elő-
írásokat teljesítő erőforrások, tágas és csendes 
kabin, továbbá a szekcionált cséplő dobkosár.

ERŐGÉPEK BETAKARÍTÓGÉP
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SZEMÉLYRE SZABOTT SZOL-
GÁLTATÁS AZ AGROVIR-TŐL, 
A HATÉKONY FENNTARTHA-
TÓ GAZDÁLKODÁSÉRT! 

Az AgroVIR a gazdálkodás mely pontjain 
nyújt segítséget?

Készletkezelés
A készletek nyilvántartása, azok mozgá-
sának dokumentálása a cég méretével 
párhuzamosan egyre bonyolultabb fela-
dat. Nemcsak pontosnak, de jól átlátha-
tónak is kell lennie, hogy mindig napra-
kész adatokkal lásson el minket.
Gazdálkodási Napló – Permetezési 
napló – Nitrátjelentés
Ha már adminisztrálnunk kell, tegyük 
azt úgy, hogy ne csak pontos, hanem 
kényelmes is legyen! Az adatot elég egy-
szer rögzíteni, az majd mindenhol meg-
jelenik, ahol szükségünk van rá. Később 
pontosíthatjuk, változtathatjuk, de be-
rögzíteni csak egyszer kell!
Térinformatika
A térinformatikát a térképekkel azo-
nosítjuk: látjuk a térképen a tábláinkat, 
vagy akár az azokon dolgozó gépeinket. 
Az AgroVIR rendszerrel ez kicsit több – 
képzeljük el az adott tábla adatait, ösz-
szefüggéseit a térképen.
Naprakész költségadatok
A költség mindig érzékeny pont. Tudni 
kell mire mit költünk és meddig mehe-

tünk el, hogy profi tot termeljünk. A me-
zőgazdaságban sok tényezőt nem tudunk 
befolyásolni: időjárás, terményárak, input 
anyagok árai, de a költségek naprakész 
vezetése, az csak rajtunk múlik!
Adatalapú döntéshozás
Az AgroVIR a gazdaságunk minden pontját 
adattal támasztja alá: összefogja az informá-
ciókat, átláthatóvá teszi azokat, mert látni 
akarjuk az egészet és a sok apró részletet is.
Automatikus fi gyelmeztetések
Az AgroVIR a bevitt adatok alapján össze-
sít, mérlegel és a megfelelő időben fi gyel-
meztet a számunkra fontosnak értékelt 
kérdésekben.
Tetszőleges riportok készítése
Kimutatások készítése naprakészen, 
pontosan – minimális időráfordítással, 
több napos rákészülést és adategyez-
tetést elkerülve.

Tábla szintű adatkövetés
A tábla szintű információ sokkal mélyebb 
és komolyabb elemzéseket tesz lehetővé, 
mint az ágazati szintű. A fontos részletek 
mindig valahol a táblák mélyén rejtőznek.
Papír alapú adminisztráció megszüntetése
Aki digitális rendszerbe rögzíti az ada-
tait, az meg tudja tenni, hogy probléma 
esetén a digitális technikát hívja segít-
ségül. Az AgroVIR szoftvert vagy mobil 
applikációt használó a program segít-
ségével meg fogja találni a válaszokat, 
bármi is történt a földjén.

AgroVIR Kft.
www.agrovir.hu
H SZEKTOR 1002

Az AgroVIR egyik alapgondolata – mely hiányzott 
a magyar mezőgazdaságból – és amely iránt igen 
meghatározó az igény, hogy a termelési költségek-
ről naprakész információt szolgáltat, a termelési év 
bármely időszakában. Így a gazdálkodó folyamato-
san nyomon követheti gazdálkodásának apró rész-
leteit. Ezzel segítve az adat alapú döntéshozást!

AGRÁRINFORMATIKA

BEMUTATKOZIK 
A KLEFFMANN GROUP

Cégünk teljes körű piackutatási szolgál-
tatást nyújt, amely során kulcsfontos-
ságú információkat biztosítunk ügyfe-
leinknek a mezőgazdasági ágazatokkal 
(növényvédelem, trágyázás, vetőmagok, 
állategészségügy, mezőgazdasági gépek) 
kapcsolatosan. 
Évente több mint 200.000 interjút ké-
szítünk gazdákkal és mezőgazdasági 
szakemberekkel világszerte, amelyekre 
alapozva gyors és rugalmas megoldást 
kínálunk mind a helyi, mind a globális 
döntéshozók számára.
Magyarországon évente több ezer gaz-
da válaszol a személyes, telefonos, és 
2016-tól immár az internetes kérdőí-
veinkre is. Az online kutatások előnyei 
közé tartozik, hogy azokat a válaszadók 
kényelmesen, egy nekik megfelelő he-
lyen és időpontban tudják kitölteni. 
A kérdőív kitöltése közben mindenki 
nyomon követheti, hogy éppen hol tart 
a kérdőívben, ráadásul, ha bármelyik 
ponton megszakad a kitöltés, egy ké-
sőbbi időpontban ugyanott lehet foly-
tatni, ahol azt korábban valamilyen ok-
ból meg kellett szakítani.

Az idei év nyarától új, „My Data Plant” 
nevű szolgáltatásunk is elérhető lesz 
a gazdálkodók részére. Új fejlesztésünk 
célja, hogy optimalizálja a műtrágya-
kijuttatást, ezzel pénzt takarítson meg 
és növelje a kijuttatott tápanyagok
hasznosulását. Műholdképek alapján
biomassza térképeket generálunk, 
amelyek alapjai lesznek a trágyázási 
térképeknek. Ezek alapján a megren-
delők a termesztési célokkal összhang-
ban, a táblán belül szabályozhatják a ki-
juttatandó tápanyagmennyiséget. Ehhez 
nem szükséges speciálisan felszerelt 
erőgép vagy munkaeszköz, csak egy 
tablet. Reméljük, ezzel az alkalmazás-
sal hozzá tudunk majd járulni a gazdál-
kodás sikeréhez.
2017-ben is folytattuk nyereményjátéka-
ink szervezését. A sorsolásainkon csak-
úgy, mint korábban, értékes mezőgaz-

dasági input anyagokat (vetőmagokat, 
növényvédő szereket), hasznos szer-
számokat, használati eszközöket, továb-
bá akár néhány napos belföldi üdülést is 
nyerhettek, a kutatásainkban részt vevők. 
A nyereményjátékainkat idén is indítjuk, 
bízunk benne, hogy Ön is a szerencsé-
sek közé fog tartozni.
Szeretnénk ezúton is megköszönni az 
elmúlt években Partnereinktől kapott 
rengeteg információt, a ránk szánt időt, 
azt, hogy a terepen dolgozó kollégáink, 
rajtuk keresztül minden alkalmazott 
munkáját segítik precíz és megbízható 
válaszaikkal. Kérjük, a továbbiakban is 
segítsék munkánkat válaszaikkal! 

Kleff mann Group
www.kleff mann.com/hu

A Kleff mann Group 25 év tapasztalatának kö-
szönhetően az első helyet foglalja el a mezőgaz-
dasági piackutatás és szaktanácsadás területén 
világszerte.

AGRÁRINFORMATIKA

https://www.kleffmann.com/hu


Az Egyesület tevékenységének szakmai 
felügyeletét – az egyesülésről szóló 1989. 
évi II. törvény 17.§-a alapján – a Földmű-
velésügyi Minisztérium és a tenyésztési 
hatóság látja el.

Az FSE feladatai és célja:
Az FSE feladatait és jogait alapvetően az ál-
lattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. tör-
vény és végrehajtási rendeletének rendel-
kezései, valamint az azok alapján kiadott 
minisztériumi elismerés határozzák meg.
Az egyesületet, a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium 54 210 szá-
mon, 2000. január 18-án ismerte el, mint 
tenyésztő szervezetet, így 2015-ben ünne-
pelte 25. születésnapját. Az elismerés a ma-
gyar nagyfehér, a magyar lapály, a duroc, 
a hampshire és pietrain fajták fenntartá-
sára, a tenyésztési cél meghatározására 
és tenyésztési programjuk végrehajtására, 
valamint a törzskönyvezési nyilvántartá-
sára jogosítja fel az egyesületet.
A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők 
Egyesülete célja, a magyar nagyfehér,
a magyar lapály, a duroc, a hampshire, 

és a pietrain fajták tenyészértékének 
megőrzése, a fajták nemesítése, gene-
tikai képességének folyamatos javítása, 
a fajták és a fajtákra alapozott kereszte-
zések hasznosításának megszervezése, 
versenyképességének fokozása és a gaz-
daságos vágósertés előállítás igényeinek 
kiszolgálása.
Az FSE közreműködik a fajtatiszta tenyész-
tés nemzetközileg elfogadott normáinak 
érvényre juttatásában és igyekszik be-
kapcsolódni a nemzetközi szervezetek 
együttműködésébe.

Céljainak érdekében ellátja: 
a sertéságazat és a sertéstenyésztés 
képviseletét,
a fajtatiszta sertéstenyésztés szakmai 
tekintélyének erősítését,
szaporasági és hízékonysági 
teljesítmény vizsgálatok végzését,
BLUP tenyészértékbecslést,
a fajtatiszta sertéstenyésztés teljes 
jogú képviseletét,
a hatályos jogszabályok és szakmai 
irányelvek betartatását,

támogatási és jogszabályi rendeletek 
véleményezését, 
minisztérium felé a problémák és 
elvárások tételes megfogalmazását,
állami támogatások és pályázati 
lehetőségek eredményes és hatékony 
felhasználását,
tagi érdekek védelmét hazai és 
nemzetközi szervezetekben,
tenyészállatok értékesítését és 
beszerzést,
kiállítások és fajtabemutatók 
szervezését,
a magyar élelmiszeripari termékek 
bemutatóját és népszerűsítését,
szakmai rendezvények szervezését,
egyesületi tagok szakembereinek 
továbbképzését,
szaktanácsadást,
termelésirányítási program 
működtetését.

Magyar Fajtatiszta Sertést 
Tenyésztők Egyesülete 
www.mfse.eu
C SZEKTOR 506

MAGYAR FAJTATISZTA 
SERTÉST TENYÉSZTŐK 
EGYESÜLETE

A Magyar Fajtatiszta Sertést 
Tenyésztők Egyesülete 
(FSE), az egyetlen – nem 
őshonos – fajtatiszta sertés 
fajtákat nemesítő szervezet 
Magyarországon.
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EZ NEM CSUPÁN
A PÉNZRŐL SZÓL 

– SZAKMAISÁG ÉS
PARTNERSÉG

Hitelből az gazdálkodhat, akit tudása, 
elhivatottsága képessé tesz arra, hogy 
a kamatterheket meghaladó mértékű 
többletjövedelmet realizáljon. A hitel
olyan lehetőséget jelent, amely ha-
talmas lendületet adhat a megújulni, 
bővülni képes vállalatok fejlődésének.
Ahhoz, hogy a „kölcsönpénz” valóban a 
cég fejlődését szolgálja, elengedhetetlen
a vállalkozás és a bank aktív együttmű-
ködése.
A pénzügyi-banki szolgáltatásokra ér-
demes úgy gondolni, mint az üzleti élet 
többi területére. Legyen szó technológia- 
vagy inputkereskedelemről, szolgáltatá-
sokról, építésről-kivitelezésről vagy épp 
tanácsadásról, a partnereknek ismerni 
és érteni kell egymás gondolkodását, 
üzletmenetét, szakmai céljait annak ér-
dekében, hogy az eredmény mindenki 
megelégedését szolgálja. A banknak ha-
sonló módon át kell látnia az adott cég 
működési modelljét, a vállalkozásnak 
pedig tisztában kell lennie a fi nanszíro-
zó bank megközelítésével, döntéseinek 

hátterével. A cél közös: együttes mun-
kával sikeresebbé tenni az adott céget. 
A Budapest Bank két évtizede stratégi-
ai ügyfélkörként kezeli az agráriumot, és 
törekszik az ügyfelek, és az egész szek-
tor működésének mind mélyebb meg-
értésére. Portfoliónk összetétele révén 
átfogó képünk van a teljes élelmiszer-
gazdaságról, ami magabiztos szakmai 
hátteret biztosít számunkra. Agrárszak-
értőink ismerik az ágazatot mozgató fo-
lyamatokat, és nagyban hozzájárulnak a 
partnerek számára leginkább megfelelő 
pénzügyi konstrukciók kialakításához és 
a közös sikerek eléréséhez. 
Az Alföldi Állattenyésztési Napokon szak-
értő partnereinkkel közösen jelenünk meg. 

Standunkon találkozhat a Deloitte Private 
kollégáival, akik komoly tapasztalatokkal 
rendelkeznek a generációváltásról, vállal-
kozás átadásról, tudatos tulajdonlásról. 
Jelen lesznek az AgroVIR Kft. tanácsadói 
is, akik élen járnak a mezőgazdaság szá-
mára fejlesztett vállalatirányítási rend-
szerek kialakításában.
Találkozzunk Hódmezővásárhelyen, ter-
vezzük együtt vállalkozása sikerét!

Budapest Bank
www.budapestbank.hu
III. CSARNOK 337

„Nekünk nincs szükségünk hitelre, a mi vállalko-
zásunk hitel nélkül gazdálkodik” – halljuk sokszor 
cégvezetőktől az elégedett megállapítást. Noha 
kétségtelen, hogy a vállalkozó méltán lehet büsz-
ke a megteremtett pénzügyi stabilitásra, érdemes 
árnyalni ezt a gondolatmenetet. 

PÉNZÜGY

http://www.mfse.eu/hu
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A legfrissebb agrárhírek – 

egyenesen 
a zsebéből!

Értesüljön azonnal a legfontosabb
mezőgazdasági hírekről, töltse le az
Agro Napló ingyenes alkalmazását
a Google Play-ből vagy az AppStore-ból!

Köszönjük, hogy már közel 

50.000-en követik
Facebookon az Agro Napló oldalát 
és a MezőgépÉSZek csoportot.

1. Érje el legfrissebb agrárhíreket egy
gombnyomással a telefonja menüjéből!

2. Állítsa be kedvenc rovatát a gazdaság,
növénytermesztés, állattenyésztés, gépesítés,
pályázatok kategóriák közül!

3. Kérjen értesítést a közelgő agráreseményekről!

I. CSARNOK 119

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.desart.agronaplo
https://itunes.apple.com/hu/app/agro-napl%C3%B3/id1292676240?l=hu&mt=8



