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Miért idegenkedünk még
mindig a melléktermékektől?
A magyarországi állattartó telepeken járva nagyon sokszor hallom azt a panaszkodást, hogy az alacsony tejárak vagy sertésfelvásárlási árak miatt naponta termelik a veszteséget a termelők. Ha éppen elfogadhatóbb az ár, mint manapság, akkor
sem tudnak a termeléssel foglalkozni, mert az „ár” mindent meghatároz.
Ez így van, de… A termelőknek (és ez sokszor nem a
telepvezetőt jelenti, hanem a szakmai felettesét) egyszer
s mindenkorra tudomásul kellene venniük, hogy a
világpiaci árakat, tendenciákat sosem fogják tudni
befolyásolni. Tehát a bevételi-kiadási oldalból maradt a
kiadási oldal, aminek megváltoztatásával tudnak
érdemben pénzt spórolni.
Az önköltség meghatározó részét (60–70 %) a
takarmányköltség teszi ki. Most, hogy olcsóbbak a
hazai termeszthető abraktakarmányok, kedvezőbb a
helyzet, de az import fehérjeforrások ára még mindig
ingadozik és eléggé magas. Ez az a sarkalatos pont, ahol
a termelők a legtöbbet tudnak spórolni.
A szarvasmarhatelepeken – ahol a legkedvezőbbek
a lehetőségek a melléktermékek etetésére – sem látom
a melléktermékekben rejlő tartalékok maradéktalan
kihasználását. Pedig hihetetlen tartalékok és lehetőségek rejlenek bennük. Keletkezésük során egy vagy két
értékes alkotóanyag van belőlük kivonva, a többi bennük marad, sőt dúsulva etethetnénk. Kezelésük egyszerű, semmi olyan extra szolgáltatást nem kell velük
elvégezni, amit a telepek a szilázs készítésekor, vagy
gabonaletároláskor meg ne tennének. A nedves fajtáik
(CGF – Hungrafeed Gold® Pellet/por, sörtörköly, sörélesztő, kukoricatörköly stb.) étrendi hatása kiváló,
kompenzálja a sokszor túlságosan száraz TMR-t. A
telepek nagy része használja ezeket, de megállnak egy
vagy két terméknél. Tudomásul kell venni, hogy a piac
szinte mindent ki tud váltani melléktermékekkel,
legyen szó fehérje-, vagy energiaforrásról, esetleg rostkiegészítésről. A dózisok is nagyon eltérőek: van, ahol
csak 1–2 kg-ban merik etetni, és van olyan nem is kis
telep, ahol 16 kg nedves CGF-et (Hungrafeed Gold®
Pellet/por) kapnak a tehenek.
A sertéstelepek kisebb hányadában van nedves etetési rendszer. Viszont ezeken a telepeken sincsenek
sokszor jelen a melléktermékek, csak „vizezik” a tápot.
Ez a fajta méregdrága beruházás sosem fog megtérülni,
ha nem használnak melléktermékeket, ugyanis erre
lettek kifejlesztve.
A szárazdarás etetésnél is vannak olyan melléktermékek, amelyekkel pl. a drága szóját – ha nem is egészben –, de ki tudjuk váltani.
Komoly kifogás, ami óvatosságra intheti a termelőket: az ingadozó beltartalom. Viszont kérdem én: a
különböző táblákról learatott és különböző beltartalmú
gabonákkal is ilyen élesen kalkulálnak, amikor a receptúrát elkészítik? Lehet, hogy így kellene, de ez gyakorlatilag lehetetlen. Most már a melléktermékek
beltartalma is igen szűk határok között ingadozik, tehát
kalkulálható a receptúrában.
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Ezek után nézzük, milyen melléktermékek vannak
a piacon. A klasszikusokkal, úgymint CGF
(Hungrafeed Gold® Pellet/por), DDGS, sörtörköly
kevesebbet foglalkoznék, mert azokat jobban ismerik
a szakemberek, inkább arra hívnám fel a figyelmet,
hogy sokszor nem használjuk ki maximálisan ezeket
az értékes termékeket.
Kukoricaszemet feldolgozó és nedves technológiát
alkalmazó keményítő- és szeszgyártás értékes mellékterméke az extrahált kukoricacsíra – Cornex.
Kukoricacsírát magas olajtartalma miatt elsősorban
háziállatok igényes kategóriáinak (sertés startertáp,
brojler starter, házi kedvencek stb.) takarmányozásában alkalmazzák. Mivel a kukoricacsírában rejlő olaj
értékes táplálék az ember számára, ezért az élelmiszeripar részére sajtolással és extrahálással kinyerik a kukoricacsírából. A sajtolás első fázisát egy integrált főzőőrlő-pelyhesítő rendszer biztosítja. Ezt követően a
megfelelően megfőzött és megőrölt kukoricacsíra a
mechanikus sajtolóba kerül. A sajtolóból növényi olaj
távozik, valamint olajos pogácsa, amelyből az olaj már
nem távolítható el mechanikus módon. Az olajpogácsából a fennmaradó olajat zárt rendszerben extrahálással távolítják el. Az extrahált kukorica csíradara,
amely a gyártásban mint melléktermék keletkezik,
gazdasági állatok számára alkalmas értékes takarmány.
Magas fehérje (26%) és magas by-pass fehérje tartalommal rendelkezik. Energia tartalma a gyártás során
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A termék szárazanyag tartalma minimálisan
86%. A táblázatban feltüntetett átlagértékek 1
kg szárazanyag tartalomra vonatkoznak.
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A CORNEX javasolt napi adagjai
Tehenek
CORNEX (kg) Napi adag (kg/nap)

Üszők

Apasztott tehenek

1.0

1.5

Hízómarha
CORNEX Napi adag (kg)
Sertések
CORNEX késztápban %-ban kifejezve
Szárnyasok

150
0.5

Fejőstehenek
Alacsony tejtermelés

Magas tejtermelés

2.0

3.0

250
1.0

élősúly (kg)
350
1.5

450
2.0

550
2.5

Malac 7–25 kg

Süldő 25–45 kg

Hízó 45–115 kg

Kocák

max. 5%

max. 8%

max. 12%

max. 20%

Hízó

Tojó

Pulyka
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CORNEX késztápban %-ban kifejezve

fennmaradó rost, keményítő, cukor és kukoricaolaj
tartalomnak köszönhető.
Nyersrost tartalma jelentős (12 %), amely nagyban befolyásolja az egyszerű gyomrú állatok részére készülő tápokba adagolt mennyiségét. Kérődzők
részére ez a magas rosttartalom kifejezetten előnyös, tekintettel arra is, hogy neutráldetergens és
acidodetergens rost aránya nagyon széles. A kukoricacsíra ennek a tulajdonságának köszönhetően
javító komponensként szerepel a kérődzők TMRében.
Alacsony kálium tartalma javítja TMR Na:K
arányát s ezzel csökkenti a Na adagolását.
Látható, hogy mindegyik állatfaj etetésénél felhasználható, kiváló termékről beszélünk.
A táblázatban feltüntetett értékek átlagosak,
mivel a CORNEX természetes termék, ezért az
egyes eredmények közt enyhe eltérések lehetnek.
A malátacsíra, a malátagyártás során mint melléktermék keletkezik. A maláta létrejöttének alapja
a minőségi, speciális tulajdonságokkal rendelkező

sörárpa. Az árpa többszörös áztatás és benedvesítés
után kezd csírázni. Eközben a keményítő nagyobb
része malátává alakul át és a létrejött kapaszkodó gyökerek leválnak a magokról.
E folyamat keretén belül felszabadult malátacsírát
pelletírozzák. A granulált malátacsírát a marha- és
sertéstenyésztés bármely területén fel lehet használni.
Ez a termék kiválóan kiegészíti és kiegyenlíti a takarmányadagokat. Takarmányba adagolásával magas koncentrációjú fehérje- (26–28%) és rostbevitel (15–16 %)
biztosított az állatok számára. Vitaminok közül legmagasabb a vitamin B és vitamin E tartalma. Legjelentősebb
ásványi anyaga a foszfor.
Összefoglalva: a melléktermékek minősége és ára is
megfelelő, ne féljünk tőlük, hanem bátran alkalmazzuk
őket a receptúráinkban. Folyamatosan konzultálva a
melléktermékek beszállítóival és takarmányos szaktanácsadónkkal egy igen értékes és költséghatékony
receptúrát tudunk összeállítani, ezzel is egy derűsebb
jelent és jövőképet alakítunk ki termelő telepeinken.
Dani István

Beuker-melléktermékek
Értékes embernek, állatnak, környezetnek
A Beuker Hungária Kft büszke arra, hogy az elmúlt évtizedekben termékeivel
és szakértelmével elnyerte a termelők bizalmát és tudta segíteni az állattartó
telepek gazdaságosabb takarmányozását.
Kiváló minőségű, nagy étrendi hatású, nedves és száraz melléktermékeivel – sörtörköly, sörélesztő, CGF, DDGS, malátacsíra, extrahált kukoricacsíra,
kukoricatörköly, répaszelet - folyamatos ellátást tudunk biztosítani partnereinknek.
Rendszeres laboratóriumi minőség-ellenőrzés mellett garantáljuk a kiváló minőséget. Korrekt, szárazanyag-tartalmon alapuló árképzésünk az értékalapú vásárlást segíti. Takarmányozási szaktanácsadóink segítenek az optimális takarmányadagok beállításában. Célunk a hosszú időintervallumon alapuló korrekt partneri viszony kialakítása az állattartó telepekkel.
Keresse bizalommal a Beuker Hungária Kft szakembereit:
Tóth Roland, Nyugat–Magyarország 30/286-0155
Dani István, Közép–Magyarország 30/ 504-3527
Piller Károly, Kelet-Magyarország 30/504-3507
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