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Tisztelt Olvasóink,
kedves Partnereink!

Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a VitaPigHír sertéságazati maga-
zinunk 18. lapszámának Olvasóit! 

Röviden összefoglalnám lapszámunk tartalmát, valamint a Vi-
taPigHír „szerkesztőségvezetőjeként” szeretném megköszönni 
kollégáimnak, továbbá a cikkek szerzőinek: akadémikusoknak, 
oktatóknak, kutatóknak, szakmai kollégáknak, partnereknek, 
hogy -  időt és energiát nem kímélve - munkájukkal emelték 
a csaknem tíz éve elindított kiadvány sorozatunk  szakmai 
színvonalát és támogatták megvalósulását. Fontosnak tartom, 
hogy a mindennapi „pörgésből” és nehézségekből kiszakadva 
egy kis időt tudjunk szánni mind sertés-szakmai, mind ismeret-
terjesztő témákban az újdonságokra és aktualitásokra.

Az eddigi „jól megszokott” és összességében biztonságos és 
kiszámíthatóbb világunk az utóbbi években jelentősen meg-
változott. A 2020-ban Európában is megjelenő koronavírus 

járvány és az azt övező egészségügyi és gazdasági helyzet fel-
borulása, majd a jelenleg is tartó ukrán-orosz háború borzolja 
kedélyeinket, amely főként humanitárius részről felfoghatatlan 
veszteségeket okoz, továbbá mindennapi életünket és gazdasá-
gi körülményeket felborító hullámokat eredményez Európában 
és a nagyvilágban is. Ágazatunkat, az állattenyésztést is sújt-
ják a világ történései: az energiaárak és a meghatározó input 
alapanyagárak elszabadultak, növelve az állattenyésztők költ-
ségeit és az ágazatot kiszolgálók költségeit is. Köszöntőm meg-
írásakor a sertés felvásárlási árában folyamatos emelkedés 
tapasztalható, viszont a termelők, partnereink „szájíze sajnos 
keserédes”, mert a már említett alapanyag költségek is töret-
lenül és kiszámíthatatlanul emelkednek. Bízunk abban, hogy 
a termékek, sertéshús és húsipari termékek árai realizálódni 
fognak, mégpedig olyan szempontból is, hogy az a termelők 
érdekeit szolgálja.

Mint takarmányozással foglalkozó cég, úgy gondoljuk, felada-
tunk a termelők, partnereink megfelelő kiszolgálása, ez ter-
mészetesen, mind termék, mind szakmai támogatás oldalról is 
kiemelt cél számunkra, ennek egyik eleme szakmai újságaink 
további rendszeres publikálása. Jelen számunkban kiemelt 
szerepet kapott az antibiotikum- és cink-oxid mentesség. Foly-
tatjuk partnereink bemutatását is, Kunhegyesre látogatunk el, 
ahol a Kunság Népe Zrt. sertéstelep vezetője, Juhász Imre fo-
gadott bennünket. A „Nő legyen a talpán” rovatunkban ezúttal 
a jánoshalmi Kéleshús Kft. telepvezetőjével, Kolonics Domini-
kával ismerkedhetnek meg. Sertéses csapatunk meghatározó 
kollégája, Dr. Várkonyi Dénes eddig több mint 50 évet töltött el 
az állatorvoslásban, a vele készült tanulságos és sokatmondó 
életút cikket is ajánlom figyelmükbe.

Tavaly a Vitafort Zrt. története újabb mérföldkövéhez 
érkezett. Egy új üzem építése vette kezdetét, ami 
a legmodernebb technológiákat felsora-
koztató fejlesztés 
és bővítés cé-
günk életében. 
A-Z ÜZEM be-
ruházás pillanat-
nyi állásáról is sze-
retnénk tájékoztatni 
Önöket. 

Kívánok mindenkinek jó 
egészséget, a VitaPigHír sza-
kágazati magazinunk olvasásá-
hoz hasznos időtöltést és termé-
szetesen sikeres gazdálkodást 
a jövőben is.
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Európai Unió

2021-ben az Unió sertéshús (feldolgozott, fagyasztott, 
friss) exportja 5,2 millió tonna volt, amely 2,7 százalék-
kal kevesebb a 2020-as adatokkal összehasonlítva. Kína, 
Japán (379 ezer tonna) és Fülöp-szigetek (350 ezer ton-
na) számítottak a legnagyobb felvásárlónak.
 
A 2022 februári „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés 
1,32 euró / 1 kg hasított hideg súlyra vetített vágóhídi belépési 
ára nem változott jelentősen a 2021 azonos időszakának árá-
hoz képest, azonban a piacot meghatározó vállaltok és vágó-
hidak sertésárai átlagosan 10%-kal emelkedtek 2022 és 2021 
10. hetét összevetve. 

A felvásárlási árak ugyanebben az időszakban a következően 
alakultak: Tönnies és West Fleisch 1,75 euró, Danish Crown és 
Tican 1,12 euró, Vion 1,60 euró/kg hasított súly.

Magyarország

2021-ben Magyarország élősertés exportja 32 ezer tonna 
volt, amely 10%-kal kevesebb, mint a 2020-ban értékesí-
tett mennyiség. Fő exportőr Hollandia, Ausztria és Románia 
volt. A határainkon túlról legnagyobb mennyiségben Német-
ország, Csehország, Szlovákia és Horvátország importált, 
amelynek mennyisége 4%-kal kevesebb volt az egy évvel 
korábbi adatokat tekintve. A sertéshús tekintetében a nem-
zetközi piacra értékesített 161 ezer tonna 7%-kal több (2%-os 
értéknövekedéssel), az import 142 ezer tonna 8%-kal több 
(8%-os értékcsökkenéssel) volt a 2021-2020-as éveket ösz-
szehasonlítva. Ezen időszakot tekintve a legnagyobb exportőr 
Olaszország, Románia, valamint Horvátország, a sertéshúst 
legnagyobb mennyiségben beszállító országok pedig 
Spanyol-, Lengyel- és Németország volt.

Az AKI PÁIR adatai alapján 2022 februárjában a hazai terme-
lésű vágósertés termelői ára 451 ft/kg hasított melegsúly volt, 
amely 6%-kal magasabb ár 2021 azonos időszakához képest, 
a karaj, tarja és comb feldolgozói értékesítési ára közel 1%-kal 
nőtt. A sertéscomb fogyasztói ára 0,7%-kal a rövidkaraj pedig 
4%-kal nőtt (KSH).

www.vitafort.hu  |  Sertéspiaci körkép - EU - Magyarország
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(Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, élő állat és hús, XXV. évf. 6.sz.)
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1. ábra  |  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon

2. ábra  |  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában
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Ábrák, táblázatok 
Sertés 

1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon  

Megnevezés Minőségi  
kategória Mértékegység 2021. 11. hét 2022. 10. hét 2022. 11. hét 

2022. 11. hét/  
2021. 11. hét 

(százalék) 

2022. 11. hét/ 
 2022. 10. hét 

(százalék) 

Vágósertés,  
hazai  
termelésből 

E 
darab 23 910 19 881 19 565 81,83 98,41 

HUF/kg hasított 
meleg súly 542,34 595,35 676,08 124,66 113,56 

Valamennyi 
kategóriab) 

darab 54 080 49 827 48 951 90,52 98,24 
HUF/kg hasított 

meleg súly 544,17 593,01 672,87 123,65 113,47 

a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 

2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon  

Megnevezés Mértékegység 2021. 11. hét 2022. 10. hét 2022. 11. hét 
2022. 11. hét/  
2021. 11. hét 

(százalék) 

2022. 11. hét/ 
 2022. 10. hét 

(százalék) 

Vágósertés, hazai  
termelésből származó 

darab 54 080 49 827 48 951 90,52 98,24 
HUF/kg hasított meleg 

súly 553,97 602,81 682,67 123,23 113,25 

Vágósertés, importból  
származó 

darab 9 084 7 619 6 961 76,63 91,36 
HUF/kg hasított meleg 

súly 544,46 592,36 640,29 117,60 108,09 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 

3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 

Megnevezés Mértékegység 2021.  
február 

2022.  
január 

2022.  
február 

2022. február/  
2021. február 

(százalék) 

2022. február/  
2022. január 
(százalék) 

Hízósertéstáp I. 
tonna 3 399,32 3 042,66 2 714,62 79,86 89,22 

HUF/tonna 90 992 111 301 114 668 126,02 103,03 

Hízósertéstáp II. 
tonna 5 990,51 6 021,07 5 798,81 96,80 96,31 

HUF/tonna 77 813 97 724 99 821 128,28 102,15 

Hízósertéstáp III. 
tonna … – – – – 

HUF/tonna … – – – – 

… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban 
HUF/kg hasított hideg súly 

 2021. 11. hét 2022. 10. hét 2022. 11. hét 
2022. 11. hét/  
2021. 11. hét 

(százalék) 

2022. 11. hét/ 
 2022. 10. hét 

(százalék) 
Magyarország 563 618 700 124,26 113,34 
Belgium 515 543,26 624 121,18 114,83 
Bulgária 643 674 656 101,96 97,34 
Csehország 505 542 623 123,49 114,89 
Dánia 558 492 491 87,94 99,86 
Németország 572 672 709 123,96 105,58 
Észtország – 582 586 – 100,66 
Görögország 637 – – – – 
Spanyolország 606 655 686 113,18 104,75 
Franciaország 529 556 – – – 
Horvátország 464 590 657 141,56 111,38 
Írország 571 547 532 93,32 97,33 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 601 725 780 129,87 107,64 
Lettország 617 612 684 110,85 111,77 
Litvánia 587 576 663 112,90 115,04 
Luxemburg 551 636 695 126,22 109,34 
Hollandia 544 545 607 111,58 111,51 
Ausztria 615 678 737 119,94 108,80 
Lengyelország 568 649 714 125,58 109,97 
Portugália 658 631 651 99,03 103,30 
Románia 536 640 717 133,72 111,95 
Szlovénia 622 675 747 120,02 110,58 
Szlovákia 553 605 683 123,50 112,77 
Finnország 586 688 669 114,28 97,20 
Svédország 723 729 726 100,30 99,52 
EU 570 619 661 115,83 106,69 

a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán 1 euró = 2021. 11. hét: 367,69 forint, 2022. 10. hét: 385,97 forint, 2022. 11. hét: 372,40 forint. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 

7. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 

 2022. 8. hét 2022. 9. hét 2022. 10. hét 2022. 11. hét 2022. 12. hét 
Vion (Hollandia)    1,32    1,44    1,60    1,82    1,88 
Compexo (Hollandia)    1,12    1,25    1,38    1,60    1,64 
Németország (szerződéses ár)    1,32    1,50    1,75    1,85    1,92 
Tönnies (Németország)    1,32    1,50    1,75    1,85    1,92 
West Fleisch (Németország)    1,32    1,50    1,75    1,85    1,92 
Danish Crown (Dánia)    1,09    1,09    1,12    1,17    1,25 
Tican (Dánia)    1,09    1,09    1,12    1,17    1,25 

Forrás: Schuttert, Danish Crown, Tican, MPB 

(Forrás: AKI Agrárpiaci jelentések, élő állat és hús, XXV. évf. 6.sz.)
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3. ábra  |  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2020-2022)

4. ábra  |  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára
 Magyarországon (2020-2022)
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 A sertés havi világpiaci ára (2020–2022) 

 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 

 A malac ára (Nord–West, 25 kg) Németországban (2020–2022) 

 
Forrás: VAEX 
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 A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2020–2022) 

 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 

 A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2021–2022) 

 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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 A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2020–2022) 

 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 

 A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2021–2022) 

 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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 Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 

 
Forrás: KSH 

 Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 

 
Forrás: KSH 
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6. ábra  |  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon
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Állategészségügy

Őrizzük meg antibiotikumaink hatékonyságát!

Nagyon sok várakozást, kétkedést, érdeklődést követő-
en hazánkban idén január 28-ától hatályba lépett az Eu-
rópai Parlament és Tanács 2019/6-os számú rendelete az 
állatgyógyászati készítményekről, amely arra hivatott, 
hogy szabályozza az állattartó telepeken alkalmazott 
antimikrobiális szerek használatát. 
 
E rendelet többek között annak érdekében született, hogy ösz-
tönözze a versenyt és az innovációt, optimalizálja a piac mű-
ködését, csökkentse az adminisztratív terheket, javítsa a ké-
szítmények elérhetőségét, valamint ami minket közvetlenül 
is érint, hogy kezelje az antimikrobiális rezisztencia jelentette 
közegészségügyi kockázatot.

A teljesség igénye nélkül pl. ezentúl egy új készítmény engedé-
lyeztetéséhez a gyártónak az eddigieknél több adatot kell ösz-
szegyűjtenie és beadnia az engedélyező hatósághoz. Továbbá a 
hatóság kötelezheti a gyártót, hogy engedélyezés utáni vizsgála-
tokat is végezzen annak érdekében, hogy az általa forgalmazott 
antimikrobiális szer a rezisztencia kialakulásának lehetőségét 
tekintetbe véve is kedvező maradjon. Akkor is kedvezőtlen lesz 
az elbírálása, ha aktív hatóanyagát bizonyos humán fertőzéses 
betegségek kezelésére tartják fenn. Hozamfokozó készítmény 
a jövőben nem kaphat forgalomba hozatali engedélyt.

Az Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group (AMEG) egy 
európai uniós szakértői csoport, amely az antibiotikumokat a 
közegészségügyre jelentett kockázatuk alapján kategóriákba 
sorolta. 4 kategória került meghatározásra, ezek a következők:

Fontos változások

Fontos változások léptek életbe az állatorvosi vény tekinte-
tében is. Ezek után csupán 5 napig lesznek érvényesek a 
kiállítástól számítva, a felírt antibiotikum pedig csak korlá-
tozott időre elegendő mennyiségű lehet, takarmányba kevert 
antibiotikum esetében ez 2 heti mennyiséget jelent. 

Az állatorvos nem írhat fel olyan vényt, melyen egynél 
több antibiotikum szerepel, értelemszerűen a takarmányba 
sem keverhető egynél több antibiotikum. Ugyanakkor ez a sza-
bály nem vonatkozik a cinkre és az antiparazitikumokra, ezek 
még a rendelt antibiotikum mellett is bekeverhetőek (a cink ter-
mészetesen ez év június 26-ig).

Antimikrobiális állatgyógyászati készítmények nem al-
kalmazhatóak rutinszerűen, nem használhatók fel a 
rossz higiénia, a nem megfelelő állattartási gyakorlat, 
az odafigyelés hiányának kompenzálása céljából és ter-
mészetesen profilaktikus alkalmazásuk is tiltott.

Fontos változás, hogy antimikrobiális készítményt tartalma-
zó állatgyógyászati készítmény vagy takarmányminta sem 
forgalmazható ingyenes termékmintaként, promóciós célból.

Bármely antibiotikum jövőbeni alkalmazását kizárólag a te-
lepi ellátó állatorvos által megvizsgált állomány klinikai 
tünetei alapján felállított diagnózis kell, hogy megelőzze. A 
kezelés során folyamatosan figyelni és vizsgálni szükséges az 
állományt, a kezelés eredményességét a kezelési naplóban fel 
kell jegyezni.

3. és 4. generációs cefalosporin, colistin és fluorokinolon 
nem adható élelmiszertermelő állatnak, csak nagyon in-
dokolt esetben. Ilyen eset, ha a C és D csoportban nem 
található olyan antibiotikum, mely az adott kórokozó el-
len in vivo hatékony, vagy a telepen havi rendszeresség-
gel elvégzett rezisztencia-vizsgálat ezt alátámasztja.

AMEG-A: Ezen antibiotikumok nincsenek törzsköny-
vezve állatok részére, nem adhatók élelmiszertermelő 
állatnak. Kivételes körülmények között kedvtelésből 
tartott állatoknak adhatók.

AMEG-B: Ezek a készítmények kritikus fontosságúak 
a humán gyógyászatban. Élelmiszertermelő állatoknak 
csak akkor adhatók, ha a C és D kategóriákban nincs 
olyan antibiotikum, amely hatékony lenne. Alkalmazá-
sukat rendszeres érzékenységi vizsgálatok eredmé-
nyeivel szükséges alátámasztani.

AMEG-C: Csak akkor adhatók, amennyiben a D kategó-
riában nincs olyan antibiotikum, amely klinikailag haté-
kony lenne a telepi felhasználásban.

AMEG-D: Első vonalbeli szerként ezeket kell alkal-
mazni, amikor csak lehet. Kizárólag klinikai indokolt 
esetben, óvatosan szabad őket is alkalmazni, lehetőleg 
egyedi kezelésként.
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Állategészségügy

dr. Dobos László
állatorvos

Vitafort Zrt.

A telepi állatorvosra havonta elvégzendő antibiotikum fel-
használási jelentési kötelezettség hárul, melynek minden 
hónap 15-ig eleget kell tenni, az azt megelőző hónapra vonatko-
zóan. Ez egyszerűen és gyorsan megoldható elektronikus for-
mában a NÉBIH honlapján. Mindezek mellett a nagy létszámú 
állattartó telepeknek szükséges egy antibiotikum-csökken-
tési terv elkészítése is. 2024. január 1-től antibiotikumot 
csak hatósági engedéllyel rendelkező telepi állatorvos 
írhat fel, mely vizsgát 5 évente meg kell újítani.

A cink-oxid esetében az EU rendelet 2022. június 26-áig enge-
délyezi a takarmányba történő keverést, ezen dátum után a jelen-
leg hazánkban kapható cink-készítmények törzskönyvi engedélyét 
a NÉBIH visszavonja, tehát további felhasználásuk nem lehetséges.

Összefoglalva tehát annyit tudunk elmondani, hogy a telepi an-
tibiotikumok felhasználását racionalizálni szükséges, le-
gyen az injekció, oldat vagy takarmányba keverendő hatóanyag. 

Ha szükséges rendszeresen küldjünk mintát intézetbe, akár a 
felhasznált antibiotikumok használatának igazolására, akár a 
telepen előforduló kórokozók monitorozására, érzékenységük 
változásának nyomon követésére. Ha lehetséges kerüljük a 
takarmányban történő kezelést, helyette itassunk, ennél 
is jobb, ha egyedileg kezelünk.

Megelőzés megfelelő takarmányozással

Próbáljunk a dolgok elébe menni, biztosítsuk az állatok meg-
felelő elhelyezését, a zsúfoltságot kerüljük, optimális körül-
mények között válasszunk, megfelelően takarmányoz-
zunk. A vastagbél egészséges flórájának megőrzése 
mostantól még fontosabb, ennek érdekében konzultál-
junk a takarmányozási szaktanácsadókkal a különböző 
lehetőségekről, akik ebben az új helyzetben már felkészül-
tek az antibiotikum-mentes takarmányozás kihívásainak 
megoldására.
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A cink-oxid gyógyszer szintű alkalmazásának lehetősége 
rövid időn belül megszűnik az EU-ban. Mint ismeretes, 
a cink-oxid bedolgozása malac takarmányokba 2000mg/kg, 
vagy annál magasabb dózisban segítséget nyújt a has-
menéses tünetekkel járó, általában baktériumos fertő-
zés okozta emésztőszervi megbetegedések ellen.

Ez a lehetőség szűnik meg 2022. júniusban, és helyette új meg-
oldást kell találni a malacok egészségének védelmében.

A következő áttekintés azokat a lehetőségeket próbálja felsorolni, 
melyek alkalmazása, külön – külön vagy egyszerre, eredményes 
megoldás lehet a cink-oxid ilyen célú használatának a kiváltásá-
ban. Mindegyik eljárás lényege, hogy erősíti a bélflórát, vele 
együtt az immunrendszert, és megakadályozza a béltrak-
tusban előforduló káros baktériumok szaporodását. 

A választás körüli malacok emésztőszerve még fejletlen, ugyanak-
kor a testmérethez képest már jelentős mennyiségű takarmány-
fogyasztás történik. Az elfogyasztott takarmány emésztetlen 
hányada káros a bélflórára, és ez a „káros baktériumok” 
szaporodását és a betegségek kialakulását segíti elő.

Olyan technikákat kell alkalmazni, ami megakadályozza a bél-
flóra ezen állapotának bekövetkezését és egészségesen tartja 
a béltraktust. Ilyenek:

1. Emésztő enzimek használata
Mivel a takarmányok emésztéséhez szükséges fehérje- és 
szénhidrát-bontó enzimek még nem állnak kellő mennyiség-
ben rendelkezésre a fiatal malacok esetében, ezért a szájon át 
adagolt enzimek fokozzák az emésztést, aminek bélflórát 
támogató, hasmenést megelőző hatása van.

2. A bélflóra hasznos lakóinak, baktériumainak számára az 
emészthetetlen fehérje különösen káros. Ezért célszerű a ma-
lac takarmányok fehérje-tartalmának korlátozása és/
vagy jól emésztődő szintetikus aminosavak etetése.  

A bélflóra további támogatására célszerű emelni a takarmá-
nyok rost-tartamát is. Ez ugyan „hígítja” a takarmányt és 
emeli a mikroelem-szükségletet, de a bélflóra szempontjából 
kifejezett pozitív hatással bír.

3. Gyomor pH csökkentése 
savanyítóval
A fiatal malacok gyomrában nem 
termelődik elegendő sav a gyo-
mor pH fiziológiai szintű beállítá-
sához. Ezért a malacok gyenge 

emésztéséhez az is hozzájárul, hogy a gyomor pH értéke az 
ideális 2-3,5 érték helyett lényegesen lúgosabb, és ez gátolja az 
emésztő enzimek működését.

A gyomor pH csökkenéshez a takarmányok alacsony puffer-
kapacitása szükséges.

Vannak olyan takarmány komponensek, amelyek lúgosító ha-
tással bírnak és ellenállnak a pH csökkentésnek. Ez egy káros 
dolog ebben az életkorban. 

Ilyenek pl. a fehérjék. A takarmányok fehérjetartalmának 
csökkentése ilyen szempontból is előnyös. Másik gyakran 
használt takarmány komponens a takarmánymész, magas 
pufferkapacitással és általános lúgosító hatással bíró takar-
mány komponens.

Az új eljárás lényege, hogy a takarmánymeszet csökken-
teni, lehetőleg ki kell hagyni a malac takarmányból és 
helyette olyan kalcium tartalmú szerves savakat kell használni, 
amelyek nem lúgosítanak, sőt a savak révén erősítik a takar-
mányok antibakteriális hatását is. A kalcium-tartalmuk pedig 
kielégíti a malacok kalcium igényét.

4. Az egészséges bélflóra fenntartá-
sának további módszere az ilyen célra 
kifejlesztett prebiotikum használata, 
valamint az immunrendszer erősítése 
ásványi anyagokkal és vitaminokkal.

A Celmanax-tartalmú prebiotikummal végzett hazai kísérlete-
ink több évre nyúlnak vissza, és nagy segítséget jelentettek, és a mai 
napig is jelentenek a cink-oxid tartalmú medikáció kiváltásában. 

A prebiotikum hatásfokát tovább növeltük olyan mikroe-
lem és huminsav készítmények hozzáadásával, amelyek 
javítják a bélfal állapotát, csökkentve a hasmenés okozta bél-
gyulladás kialakulásának esélyét, valamint a káros baktériumok 
okozta toxinok felszívódását a bélfalon keresztül. 

Ez atermék a ColiStar.

A fentiekben felsorolt módszerek alkalmazása segít a 
cink-oxid medikáció kiváltásában. Minden telepre érvé-
nyes, ugyanolyan módszer azonban nem létezik. Általános 
szabálynak tekinthető, hogy választás körül a legnagyobb 
az érzékenység. Továbbá a jobb istálló klímával, nagyobb 
higiéniai tisztasággal rendelkező telepek könnyebben tud-
ják elvégezni az átállást, míg az idősebb telepek esetében 
több változtatásra, nagyobb odafigyelésre van szükség.

dr. Vucseta Ádám
cégvezető

     Mikrotrade Kft.

Cink-oxid kiváltásának lehetőségei 
a malacnevelésben
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2021. november 16-17. között sertés továbbképzést tartot-
tunk a Kéleshús Kft. sertéstelepein, Jánoshalmán. 

A kisebb állatlétszámú, I.sz. sertéstelepen kezdtük a programot, 
ahol Gálfi Tamás cégvezető bemutatta a cég tevékenységét, állatte-
nyésztői munkáját, valamint dr. Dobos László állatorvos kollégánk 
és egyben a telep ellátó állatorvosa, valamint Kolonics Dominika 
telepvezető és Holbok László sertés szakspecialista segítségével 
jártuk be a telepet, néztük át a „fontosabb” pontokat.  A 2. sz. „nagy” 
telep kocákkal már fel volt töltve a PRRS mentesítés miatt, így 
kívülről tudtuk megtekinteni a régi istállókat, valamint belülről 
körbejártuk az újonnan épülő, de még üres modern épületeket. 
A második napon Balla Gyula sertés szakspecialista kollégánké 
és a cégvezetőé volt főszerep. A telepi tenyésztési program be-
mutatása után moldáv kollégáink nagy érdeklődéssel kísérték a 
takarmányozási ismeretek bővítését célzó előadásokat és az azt 
követő tapasztalatcserét. 

2022. január 24-31. között egy hetes szakmai tréningen 
vettek részt a moldáv és román értékesítő csapat tagjai, 
melynek keretében baromfi, hal, tejelő-, és húsmarha  kép-
zésen, teleplátogatásokon vettek részt. Nagyon fontosnak 
tartjuk az értékesítő kollégák és szakemberek folyamatos képzé-
sét, hiszen egy adott cég sikere az ott dolgozó emberek elhiva-
tottságától és felkészültségétől függ. Moldovából és Romániából 
7 fős szakmai csoport látogatott Magyarországra. 

Legelső exportpiacunk Moldávia - ahol a VITAFORT-COMBIFEED 
S.R.L. képviseli a céget 1999 óta - mindig is fontos piacunk volt, főleg 
a baromfi ágazatban. Nem csak Moldovában, de a Dnyeszter-men-
ti Köztársaságban is vannak üzleti partnereink. Romániában 
a MEDICOM S.R.L.  2002-től tevékenykedik. Jelentős a piaci ré-
szesedésünk a tejelő szarvasmarha ágazat takarmányozásában 
és annak szakmai támogatásában. 

A bő egyhetes képzés során igyekeztünk valamennyi fontosabb 
ágazatot bemutatni. Az első napokban zajlott a baromfi program, 
melynek keretében Dr. Szepesi Csaba, Dávid Ildikó és Vagyon 
Árpád kollégáink adtak átfogó tájékoztatást baromfi egészség-
ügyben  takarmányozásban valamint a toxinok jelentőségében. 
A tömegtakarmányok eltérő volta, az állományok genetikai és 
tartási rendszereinek különbségei megkívánják a teljes fel-
ügyeletet az adott telepen.

A szarvasmarha képzés központi helyszíne a Dunatáj Mg. Kft. volt 
Dömsödön. Figyelemre méltó az a termelésnövekedés és fejlődés, 
amit a management elért az elmúlt 3-4 évben. Termelésük elérte a 
37-40 kg-os fejési átlagot. Ezúton szeretnénk gratulálni Bak András 
úrnak és kollégáinak az elért eredményhez valamint hogy lehetősé-
get biztosítottak számunkra az oktatás lebonyolításában.

A „jó pap is holtig tanul”, 
avagy szakmai továbbképzéseket tartunk

Baromfi boncolás a szabadbattyáni broiler telepen

Kiváló genetikával és nagy testtömeggel rendelkező tehenek Dömsödön

Helembai Jenő
export igazgató

Vitafort Zrt.

Balla Gyula előadás közben
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A képzés során a  részt-
vevők készség szinten el-
sajátították többek között 
a trágyamosás és a TMR 
szeparálás technikáját, mely 
alapvető eszköze a telepi 
szolgáltatásnak.
 
Igyekeztünk a tejelő ágazat 
mellett kitekintést adni a 
hazai húsmarha ágazatra is, 
ami az utóbbi években jelen-
tős fejlődésen ment keresz-
tül Magyarországon is.

NPK Charolais Farm Kecskemét

Ezúton szeretnénk megköszönni Nagy Pál úrnak és kollégáinak, 
hogy lehetőséget biztosítottak a látogatásra. A cég, több, mint 20 
éve gazdálkodik kimagasló eredményekkel.

2009-ben fiatal gazda pályázat útján Franciaországban jártak, 
ahol kiváló genetikájú üszőket tudtak vásárolni. Mindenképpen 
a nagytestű húsmarha fajták közül szerettek volna választani, 
ezért tartanak Charolais fajtát. Küldetésük Európa legjobb te-
nyészetévé válni. 

Végül, de nem utolsósorban ellátogattunk az Akasztói Horgász-
centrumba is. Érdemes azt tudni, hogy jelenleg a világon a legy-
gyorsabban fejlődő állattenyésztési ágazat a vízi-, vagy divatosabb 
néven az akvakultúra. Moldovában is számos új vállalkozás indult 
el ezen a területen. Hazánkban sikerült az egyik legsikeresebb 
céget bemutatni, az Akasztói Horgászparkot, ahol az extenzív hal 
előállítás mellett már intenzív technológiával is foglalkoznak.
 
Köszönjük Partnereinknek, hogy lehetőséget biztosítottak a 
szakmai képzésre, valamint Kollégáimnak, - Dr. Szepesi Csaba, 
Dávid Ildikó, Vagyon Árpád, Dr. Kern László, Paulicsek János, 
Kiss István, Molnár Ernő, Dr. Gorda Sándor- akik részt vállal-
tak az oktatásban. És végül, de nem utolsósorban a moldáv és 
román szakembereknek a képzésen való részvételüket.

Charolais fajta az NPK farmon

Penn-State szeparátor alkalmazása TMR esetén

Az Akasztói Horgászpark madártávlatból

A „jó pap is holtig tanul”, 
avagy szakmai továbbképzéseket tartunk

Helembai Jenő
export igazgató

Vitafort Zrt.
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Eredmények a külpiacokon 

A világ népessége 2027-re várhatóan eléri a 8 milliárd főt. 
Alig több, mint 50 évvel ezelőtt a Föld lakossága éppen a fele 
volt a mostaninak. A lakosság növekedésével az élelmiszerek 
iránti szükséglet is növekszik. Az állati fehérje iránti kereslet 
35%-kal fog növekedni az elkövetkező 20 évben. A növekvő 
húsfogyasztás kielégítésére jóval több takarmányt kell majd 
előállítanunk. Jelenleg a világ takarmány előállítása – felmé-
rések alapján (Global Feed Survey), amely 145 ország, több, 
mint 30 000 takarmány gyártóját ölelte fel – 1,2 milliárd tonna 
évente. 20 évvel ezelőtt ez kb. 600 millió tonna volt.

A Vitafort Zrt. és a cégcsoport tagjai meghatározó szereplői a 
magyar takarmány és élelmiszer ágazatnak. 

Dinamikus fejlődés
A Vitafort Csoport tagjai a világ négy földrészén, 28 országgal foly-
tatnak kereskedelmi kapcsolatot. 11 európai, 2 amerikai, 7 ázsiai 
és 8 afrikai országgal. 17 áru-, vagy szolgáltatás export, illetve tu-
dás transzfer valósult meg ez idáig, 26 milliárd Ft értékben. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy megfelelő forrásokat keressünk 
a beruházások finanszírozásához. A Vitafort Zrt. kiemelt partnere 
az EXIM banknak, amely Magyarország hivatalos exporthitel-ügy-
nöksége; az egyetlen, kifejezetten a nemzetközi kereskedelemre, 
külpiaci terjeszkedésre és befektetésekre, illetve külföldi beruhá-
zásokra szakosodott hazai banki, biztosítói szereplő.

Hagyományos exportpiacaink
Legelső exportpiacunk Moldávia - ahol aVitafort-Combifeed S.R.L. 
képviseli a céget 1999 óta - mindig is fontos exportpiacunk volt, 
főleg a baromfi ágazatban. Romániában a MEDICOM S.R.L. 2002-
től tevékenykedik. Jelentős a piaci részesedésünk a tejelő szar-
vasmarha ágazat takarmányozásában és szakmai támogatásban. 
Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban a 2017-óta vagyunk jelen 
a szarvasmarha és a sertés ágazat kiszolgálásában. Horvátor-
szággal több mint 5 éve van kereskedelmi kapcsolatunk.

Hídfőállás Dél-Kelet Ázsiában - Vitafort Agro Ázsia Zrt. (VAA)
A Vitafort által alapított, de attól teljesen függetlenül működő Vi-
tafort Agro Ázsia Zrt. (VAA) a több évtizedre visszanyúló laoszi és 
az egyre erősödő délkelet-ázsiai kapcsolatainkat kezeli.

Laoszban, a 2010-ban indult 75 millió dolláros összértékű kötött 
segélyhitel programok a magyar tudástranszfer, a technológi-
ai tudásbázis piacra segítése révén közös üzleti vállalkozásokat 
eredményeztek a takarmánygyártás, az állattenyésztés és az 
akvakultúra területén. 

Az első program során három takarmánykeverő épült, két ser-
tés- illetve három baromfitelep rekonstruálása valósult meg, 
továbbá egy keltető, egy vágóhíd, valamint egy komplex halászati 
rendszer létesült.

A második program (2016-2020) három pillére: intézményi és 
jogi rendszer fejlesztése; a laboratóriumi és SPS (diagnosz-
tikai) rendszer kiépítése és fejlesztése; végül referencia-és 
modellfarmok létesítése. A Laoszban létrehozott élelmiszer-
lánc-biztonsági rendszer elősegíti a laoszi piac biztonságos 
élelmiszerekkel való ellátását és hozzájárul, hogy ellenőrzött 
laoszi termékek exportálhatóak legyenek a környező ASEAN 
országokba, illetve Ázsia egyéb régióiba.

A harmadik program 2021-ben indult, a korábbi programok 
szerves folytatásaként, a teljes terméklánc fejlesztésére 
irányul, számos területen segítve a kisvállalkozásokat: talaj 
gazdálkodás; takarmánynövény termesztés, terménytárolás, 
szállítás fejlesztése; vízgazdálkodás; szarvasmarha-tenyész-
tés; akvakultúra és a természetes vízi halászat fejlesztése, il-
letve az élelmiszerlánc-biztonsági rendszer működtetéséhez 
kellő humán erőforrás megteremtése. 

A dél-ázsiai Pakisztánban, a két éve indult tárgyalások eredmé-
nyeként 2022. januárban vegyesvállalatot alapítottunk. Célja, egy a 
pangasius és tilápia halfajok ivadékainak előállítására képes halne-
velő telep létesítése és üzemeltetése. A beruházás teljes volumene 
1,6 millió dollár. Egyidejűleg a telep tervezési munkái befejeződtek 
és megkezdődött az építkezés, hogy a tavaszi szaporítási idősza-
kokban a telepet termelésbe állíthassuk. A várakozások szerint az 
ivadékhal értékesítés 2023-ban kezdődhet meg.

A VAA pakisztáni tervei között szerepel a mezőgazdasági és 
élelmiszertermelési tevékenység kiterjesztése. Ennek égisze 
alatt a pakisztáni nagykövetséggel szoros együttműködésben 
keressük a projektbe potenciálisan bevonható helyi cégeket.

A Vitafort Csoport számokban: 120 millió dollár árbevétel, 
410 munkavállaló, 1 millió tonna takarmány egyenértékű 
premix, koncentrátum, késztáp gyártása, 1800 ha növény-
termesztés, 300 ezer tonna gabona kereskedelem, 30 ezer 
hízósertés értékesítés, 8 millió liter tejtermelés. 

Helembai Jenő 
export igazgató

Vitafort Zrt.

 Halászati rendszer Laoszban
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A közép-ázsai orzságok közül jelenleg az Üzbég Köztársa-
ságban keverőüzemi beruházásokról folytatunk tárgyaláso-
kat. Üzbegisztánban, hasonlóan a világ más részeihez, jelen-
tősen fejlődik az akvakultúra.

Táguló horizontok
Szaúd-Arábia: cégünk 2017-2019 között közel 2 milliárd fo-
rint értékben exportált premixet, a Közel-Kelet legnagyobb 
baromfi előállítója, a naponta másfél millió tojást és több mint 
egymillió csirkét előállító szaúd-arábiai Al-Watania Poultry 
részére. Összességében közel egy millió tonna táphoz gyár-
tottunk baromfi és hal premixeket, amely a hazai készkeverék 
tápgyártás negyedének felel meg!

Számos távol-keleti és latin-amerikai országban is képvisel-
tetjük magunkat. A latin amerikai Kolumbia az egyik ilyen 
ország, ahol 3 millió dolláros uniós támogatással (EU TRUST 
FUND) zajlik a déli régiók, pl. Putumayo mezőgazdaságának 
felzárkóztatása. A Vitafort Zrt. az akvakultúra és a szarvas-
marha ágazatban hajtott végre fejlesztéseket a kolumbiai 
Corpoamazonia-val együtt.

Fülöp-szigetek: A jövőbeli fejlesztésekről jelenleg is aktív 
egyeztetés zajlik. A Vitafort Zrt. a növénytermesztéstől a ta-
karmány előállításig terjedő értéklánc létrehozását koordi-
nálná, amely a technológiai terv kidolgozása és megvalósí-
tása mellett magába foglalja egy korszerű takarmánykeverő 
felépítését és beüzemelését is.

A latin-amerikai országok sorában érdemes megemlítenünk 
Kubát. A kubai kormány 2021-ben meghirdette az élelmi-
szer-termelési reformot, a hazai sertés és baromfi ága-
zatok fejlesztésére a „szántóföldtől az asztalig” kiterjedően, 
hiszen nemcsak a termelési hátteret, de a feldolgozóipart is 
szükséges fejleszteni az élelmiszer-ellátás biztonsága érde-
kében. A kapcsolatfelvétel tavaly megtörtént, a Ganaderías 
SA cég miniszterhelyettesi szinten látogatást tett nálunk.

A Vitafort Csoport export árbevétele az elmúlt 10 évben 
meghaladta a 26 milliárd Ft-ot.Al-Watania Poultry Group

Vitafort szakemberei Kolumbiában, Corpoamazónia

Halnevelő rendszer Üzbegisztánban

www.vitafort.hu  |  Eredmények a külpiacokon
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A Kunság Népe Zrt. sertéstelepe és aki vezeti

A Kunság Népe Zrt.  Kunhegyesen található. Több lábon 
álló mezőgazdasági vállalkozás. A növénytermesztés 
mellet sertéstenyésztéssel és tejelő szarvasmarhatar-
tással foglalkoznak. Ezúttal a a sertéstelepet és annak 
vezetőjét, Juhász Imrét és mutatjuk be.

Juhász Imre kunhegyesi születésű, az általános iskola elvégzése 
után Kisújszálláson végzett a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, 
majd mivel mindig is érdekelte a mezőgazdaság elvégezte Török-
szentmiklóson a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium technikumát. A technikumi évek alatt a nyári 
gyakorlatot a Kisgyócsi Sertéstelepen töltötte. Az iskola elvégzését 
követően a Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolájára nyert fel-
vételt, Vadgazda és Állattenyésztő mérnők szakirányra. A főiskolai 
évek után 2005-ben az Abádszalóki META Kft-nél kezdett dolgozni 
Kovács István kezei alatt. Kezdetben hízlalásvezető volt, majd a te-
nyésztés és a telepvezetés is a feladatai közé tartozott.

2021-ben kapott egy felkérést a Kunság Népe Zrt-től és 2021. 
március 1-től a sertéságazat vezetője lett.  

Imre nős, egy fiú gyermek édesapja. A mezőgazdaság irán-
ti szeretetét dédnagyapjától örökölte, birka, ló, marha, sertés 
mindig volt a dédszülők portáján. Hobbija a vadászat, aminek 
szenvedélyesen hódol szűkebb otthonában és Magyarország 
más területein is.

A kunhegyesi sertéstelepen 700 koca és szaporulata található. 
A PRRS ezt a sertéstelepet sem „kímélte”, ezért ki kellett üríteni. 
Az újratelepítést DanBred kocákkal végezték. A kocasüldőket 
Dániából vásárolták. A telepen jelentős beruházásokat hajtottak 
végre, új fiaztatót és battériát építettek. 

Évente kb. 23 ezer malac születik, ennek nagy részét meg- 
hízlalják, egy kisebb részét 25 kg-os malacként értékesítik. 
A hízókat környékbeli vágóhidaknak értékesítik, főleg Debrecen-
be adnak el sokat. A cég 1800 ha-on gazdálkodik, a szemesek 
jó részét megtermelik maguknak, saját takarmánykeverővel 
rendelkeznek. A premixeket 2 cégtől vásárolják.

Fókuszban a partner

Korszerű fiaztató a sertéstelepen
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Pergel Tamás
sertés szaktanácsadó

Vitafort Zrt.

Fókuszban a partner

Korszerű fiaztató a sertéstelepen

Takarmányüzem 

Sertés-előnevelő épület



A Vitafort Zrt-vel a sertéstelep takarmányozása 2017 tavaszán indult. 
Baby, prestarter és starter fázisban a cég termékeit használják. 

Kocatejpótlót (Wean Up Bibolatte Life) és a baby fázist (WeanUp 
Bibostar és WeanUp Winto) késztakarmányként veszik. Pre- 
starter fázisban 30%-os koncentrátumot (WeanUp Top 30%) 
és starter fázisban 10%-os kiegészítő takarmányt vásárolnak. 

A saját kanjaik takarmányozására VitaPig Tenyészkantápot 
használnak. 

A két cég között nagyon jó üzleti és emberi kapcsolat van. 
Imrét szakmailag felkészült, talpraesett vezetőnek is-
mertük meg, remélemmég hosszú évekig dolgozhatunk 
együtt mindkét cég kölcsönös megelégedésére.
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Sertés-előnevelő

Sertés-előnevelő terem

Előnevelő kutrica és weda konyha

Előnevelő weda konyha
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Fókuszban a partner
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A-Z ÜZEM. Hogy áll a beruházás? Tóth Péter
kereskedelmi koordinátor

Vitafort Zrt.

Napról napra épülünk, egyre nagyobbak leszünk. Ha közelí-
tünk Dabas felé, már távolról feltűnik az új üzemünk sziluett-
je. Jelenleg félúton járunk az építkezésben. A szerkezet leg-
magasabb pontja 26 méternél tart. A szerkezetépítésen túl 
a főbb gépek elhelyezése zajlik az alsóbb szinteken. 
A további gépek, berendezések és alkatrészek folyama-
tosan érkeznek Dabasra és az Abrazív Kft. kecskeméti 
üzemébe előkészítés, összeszerelés céljából.

Az időjárás mindig nagy befolyásoló tényező a szabadtéren 
zajló építkezések során. Az idei tél igen szeles volt és a tavasz 
kezdete sem hozta el a szélcsendesebb időt. A daruzási mun-
kák legnagyobb ellensége pedig a szél. 

Az új üzemünk alkatrészei a világ minden tájáról érkeznek. 
Sajnos mint sokan mások mi is megtapasztaljuk, hogy az 
utóbbi időkben az életünk része lettek a gyártói, logisztikai 
késedelmek, alkatrészhiányok, továbbá a szomorú ukrajnai 
események is nagyban befolyásolják a határidők teljesítését. 
Eddig azonban sikerült tartani a beruházási ütemet és remél-
jük a jövőben sem lesz másként. Az üzemi próbákat ezév vé-
gére tervezzük.

Az építési területen kívül is lázasan folyik a munka. Model-
lezzük az üzemi folyamatokat, receptúráinkat hangoljuk az új 
technológiára. Büszkeséggel tölt el mindannyiunkat nap mint 
nap, ahogy látjuk növekedni „A-Z ÜZEM”-ünket.
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Dr. Várkonyi Dénes – egy életút története

Az eddig megjelent VitaPigHír kiadványokban még nem 
került sor nyugdíjba vonult kolléga életút ismertetésére. 
Ezt a „csendet” törjük most meg, hiszen a Vitafortnál el-
töltött több mint 25 év után, idén január 1-én Dr. Várkonyi 
Dénes kollégánk felhagyott az aktív munkával. Ebből az 
alkalomból beszélgetünk vele magáról, a családról, szak-
mai pályafutásáról és a Vitafortnál eltöltött évekről.

Néhányunknak Várkonyi doktor, többeknek Dénes, nekem min-
dig is Dini bácsi volt és az is marad kollégám, akitől az elmúlt 
23 év alatt a sok szakmai tanács, információ, segítség, közös 
munka mellett rengeteg bölcsességet is tanultam. Szívesen 
gondolok vissza a közös teleplátogatásokra, szakmai munkára 
amit együtt végeztünk. Most itt ülünk egymás mellett, kissé za-
vartan, mintha először találkoznánk, hiszen mit lehet ilyenkor 
kérdezni, mit lehet ilyenkor válaszolni? Valahogy azért csak el-
kezdjük a beszélgetést.

Dini bácsi, először is nagyon örülök,  hogy jó egészségben és jó 
kedvben látlak, és – bár már valamikor régen volt egy bemutatkozó 
cikk rólad kiadványunkban –, kérlek, mondj néhány szót magadról!

Hol is kezdhetném a mesélést? Hosszú és mozgalmas életút 
áll mögöttem, de talán ami a legfontosabb és számomra a leg-
nagyobb örömöt jelenti, az az, hogy az életem 1947-ben itt kez-
dődött Csanádpalotán, ahol most is lakom és itt is szeretném 
tölteni az életem hátralévő részét. Szóval idős koromra vissza-
tértem a családi fészekbe, az egykori szülői házba. Csanádpalo-
ta egyfajta keretbe foglalja eddigi életem. Édesanyám tanítónő, 
míg édesapám állatorvos volt, így már el sem kell mondjam, 
hogy honnét kaptam kedvet ehhez a szakmához. Gyermekko-
romban sokszor kísértem el édesapámat munkába, ahol már 
akkor is kíváncsi tekintettel néztem a mesterségét. A gyer-
mekkoromat Csanádpalotán illetőleg Mezőhegyesen az Álla-
mi Méntelepen töltöttem. A Makói József Attila gimnáziumba 
jártam ahol 1965-ben érettségiztem, az Állatorvostudományi 
Egyetemre azonban csak 1970-ben nyertem felvételt. 

Azért gondolom ez nem vette el a kedved a szakmától?

Dehogyis! Hamar túlestem ezen a dolgon, főleg azért is, mert 
az Egyetemi tanulmányaim előtt már felcserként és inszeminá-
torként is tevékenykedtem, így már közelítettem a szakma irá-
nyába. Egy évig a Magyar Honvédség dicső tagja lehettem, így 
volt egy kis idő megnyugodni és felkészülni az Egyetemi évekre. 
Az ott eltöltött öt évre mindig szívesen gondolok vissza. Nagy 
büszkeséggel tölt el, hogy engem azok a professzorok oktattak 
a szakma rejtelmeire, akik szakkönyvei, jegyzetei még a mai 
napig is az oktatás bázisát jelentik az Egyetemen. Diplomámat 
1975-ben kaptam kézhez, Cum Laude minősítéssel.

Az egyetemet követően hol kezdted a pályafutásod?

Az első munkahelyem Hódmezővásárhelyen, a Marx Mg.TSz 
1.300 kocás sertéstelepén volt, ahol állatorvos, majd főállat-
orvos lettem. Ezek az évek döntően befolyásolták a további 
szakmai pályafutásom, hiszen itt „fertőződtem meg” a ser-
tésektől – természetesen jó értelemben. 1980-1983 között 
a Csanádpalotai Szabadság Mg.TSz üzemi állatorvosaként 
tevékenykedtem, majd 1984-1987 között az ISV andrológus 
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Balla Gyula
sertés szakspecialista
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szaktanácsadó állatorvosa voltam. Ezt követően a HHV Nagy-
tétényi hízlaldájában voltam kirendeltség-vezető főállatorvos. 
Ezidő alatt mintegy 20.000 hízó hullát boncoltam, és elmond-
hatom, hogy mindennel találkoztam, ami csak előfordulhat 
a hízósertéseknél. Ezután voltam a Hungaro-Seghers Kft. 
főállatorvosa, a Terta-Meat Rt. szaktanácsadó állatorvosa, 
az AVI-COOP Kft. 1.200 kocás sertéstelepének ellátó állatorvo-
sa, mígnem 1996-ban kerültem a Vitafort Zrt-hez mint szakta-
nácsadó állatorvos.

Gondolom a tanulásból elég is volt az öt év.

„Jó pap holtig tanul” – hangzik a mondás. 1979-ben Ser-
tés-egészségügyi szakállatorvosi, míg 1990-ben Élelmiszer-hi-
giénikus szakállatorvosi diplomákat is megszereztem a munka 
mellett, és szerettem szakmai továbbképzéseken részt venni, 
ahol jó alkalom nyílt a  kollégákkal történő találkozásra, szak-
mai megbeszélésre. 

Időközben megérkeztél a Vitafort-hoz. Milyen érzés volt a gya-
korlatból váltani?

Eleinte furcsa volt, hiszen 21 évet töltöttem el sertések között, 
majd egy takarmánygyártó és forgalmazó cégnél helyezked-
tem el ahol a kereskedelmi stáb munkáját segítettem mint 
szaktanácsadó állatorvos. Az itt eltöltött 26 év alatt több mint 
40 kollégával dolgoztam együtt, több mint száz sertéstelepen 
jártam és igyekeztem hasznos tanácsokat adni a saját és a tele-
pi kollégáknak egyaránt. Élveztem az itt eltöltött időt, szerettem 
a kollégákkal együtt dolgozni, szívesen osztottam meg velük 
szakmai tudásomat, tapasztalataimat, segítve ezzel is az után-
pótlás nevelést. Mondhatom nyugodtan, hogy néhány kivétellel 
mindenkire barátomként tekintek vissza. Hat évvel ezelőtt visz-
szavonultam a gyakorlati munkától, a telepek látogatásától és 
kizárólag a Vitafort Zrt. gyógyszeres termék felhasználásának 
a felügyeletét láttam el. Átadtam a stafétabotot a fiatalságnak, 
hiszen mindig is azt vallottam, hogy a fiatalságé a jövő.

Ez valóban tartalmas és változatos karrier. Mondj néhány infor-
mációt a családodról.

Első házasságomból két gyermekem született, egy lányom és 
egy fiam, akik három fiú és egy leány unokával örvendeztettek 
meg. Miután elváltam, úgy gondoltam, hogy én már egyedül 
élem életem, aztán egy váratlan pillanatban ismét összehozott 
a sors fiatalkori szerelmemmel, Ágival, aki akkor már szintén 
egyedül élt. Vagyis, mint a mesében, ismét egymásra találtunk! 
Neki 2 leány és egy fiú unokája van, így népes családunk lett! 
2014-ben összeházasodtunk, felújítottuk az egykori szülőháza-
mat és itt élünk Csanádpalotán. Szeretünk utazni, nagyon sok 
szép helyen jártunk együtt, pl. Mexikó, Kanada, Örményország, 
Montenegró, felejthetetlen élményeket szerezve. Itthon imádok 

a kertben matatni, tenni-venni, eközben figyelem a család díszba-
romfi-állományát, akik szintén a kertben matatnak… Minden há-
zimunkában aktívan részt veszek, gyakorlatilag mindent együtt 
csinálunk Ágival. Szeretünk az unokáinkkal lenni, kirándulni, 
amikor csak tudunk, meglátogatjuk vagy várjuk őket hozzánk.

Dini bácsi, mit is tudnék hozzátenni már ehhez a tartalmas élet-
úthoz? A magam részéről örülök, hogy együtt dolgozhattunk, 
kívánok jó egészséget, pihenést, és még sok-sok évet itt Csa-
nádpalotán a családod körében!

Én köszönöm, hogy Veletek dolgozhattam, és kívánok a Vita-
fort minden egyes vezetőjének, alkalmazottjának, dolgozóinak 
további jó munkát, kitartást és jó egészséget és ha valaki erre 
jár Csanádpalota környékén, azt mindig szívesen látom egy be-
szélgetésre!
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A Vitafort arcai

Bemutatkozunk – Borsós Gábor Borsós Gábor
értékesítési szaktanácsadó

Vitafort Zrt.

1993-ban Békés Megyében, Gyulán születtem, szüleimmel 
Kétegyházán éltem. Diákéveim nagy részét a megyeszékhe-
lyünkön, Békéscsabán az Evangélikus Gimnáziumban töltöt-
tem, majd Gödöllőn a Szent István Egyetemen Gazdasági és 
Vidékfejlesztési Agrármérnök szakán diplomát szereztem. 

Gyermekkorom óta szoros kapcsolat köt az állatokhoz, háztáji gazdál-
kodáshoz, hiszen ez már a kezdetektől a mindennapjaim része volt. 
Családomban felmenőim között többen állattenyésztéssel és ke-
reskedelemmel is foglalkoztak, elsősorban sertéshízlalás, sertéste-
nyésztés vonalon építették gazdaságukat. Nagyapám és nagymamám 
a mai napig idős koruk ellenére állattenyésztéssel foglalkoznak.

Gyermekként sokszor hangzott el a mondat szüleimtől, hogy a 
mezőgazdaságban nincsen szünnap sem ünnepnap. Hamar meg-
tapasztalhattam mit is jelent ez valójában, nem volt ritka szenteste 
napján sem, hogy kint segédkeztem fiaztatás idején, de nyári szünet-
ben a szalma, széna betakarításkor is jelen voltam, így a bőrt csak 
ritkább esetekben rúghattam a grundon. Bár utólag belegondolva 
sokat nem veszítettem, messze áll tőlem Messi labdakezelése. 

Főiskolai tanulmányaimat befejezve, saját családi vállalkozást indí-
tottunk közösen Keresztanyámmal, amelynek célja a hazai kister-
melők termékeinek Budapesten való értékesítése volt. Emellett a 
Pest Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 

Főosztályán is dolgoztam, de meg kell vallanom, a helyhez és időhöz 
kötött munkarend nem volt hozzám való.

Ezután a váltás egy gazdaságot hozott, amely 40 hektáron kajszi-
barack termeléssel foglalkozott, itt, mint középvezető munkatárs 
vettem részt a termelésben. Ez a fajta tevékenység a téli időszakban 
nem adott elfoglaltságot, és valójában valami egészen más kihívást 
kerestem. 

Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy visz-
szatérjek az alapokhoz, és újból az állatokkal foglalkozzak. 
Emellett azt gondolom, jó érzékem van az emberekkel való 
kommunikáláshoz, kapcsolattartáshoz, így olyan munkakört 
kerestem, ahol állatokkal és emberekkel együtt közösen 
dolgozhatok a mindennapi célok elérésében. A Vitafort csa-
patának lassan egy éve tagja vagyok, és úgy érzem, ez az egy 
év megmutatta, hogy remek döntést hoztam. Munkahelyem 
a hazai piac egyik meghatározó szereplője, melynek munka-
társaival szemben tanúsított családias hangulata megerősít 
abban, hogy a legjobb helyen vagyok, segítőkész kollégákkal, 
és folyamatosan bővülő fejlődési lehetőséggel. 

Bízom benne, hogy a közeljövőben egyre több gazdálkodóval sike-
rül megismertetnem a Vitafort minőségét, és egyre több gazdálko-
dót tudhatok partnereim között. 



Életutamat tekintve 
nagyon fiatal vagyok, 
2022. júniusában töl-
töm a 22. életévemet.

Kiskunhalason születtem 
és ma már ott is lakom. 
20 éves koromig János-
halmán éltem az anyai 
nagyszüleimmel. Kisko-
romban nagyon sokáig 
óvónő szerettem volna 
lenni, de amikor eljött a 
továbbtanulás ideje, itt 
helyben az AM Kelet-ma-
gyarországi Agrárképző 
Központ Mezőgazdasági 

Szakgimnázium Szakközépiskola és Kollégium jánoshalmi is-
kolát választottam, elsősorban az érettségi miatt és a ráépülő 
mezőgazdasági szakma közül ez volt az egyetlen, ami tetszett.

2019. júniusában leérettségiztem. Az érettségi végzettség tanúsít egy 
„Vegyes profilú gazdálkodó munkaköri” kompetenciát is. 2020. június 
9-én megszereztem az Állattenyésztő és állategészségügyi techni-
kus szakmát. Mielőtt megszereztem volna a szakmai képesítése-
met, az egyik szakmai tanárnőm jelezte, hogy itt helyben keresnek 
műszakvezetőt, felcsert szakmai bizonyítvánnyal. Nem is gondol-
kodtam sokáig, elmentem az állásinterjúra, s az interjú jól sikerült, 
felvételt nyertem és június 22-én elkezdtem dolgozni felcserként.

A volt telepvezető mellett nagyon sokat tanultam. Megtanultam 
spermát vizsgálni, termékenyíteni, herélni, sérv és egyéb kisebb 
műtétek elvégzése mellett megtanultam, malacoknak, kocáknak, 
hízóknak a gyógykezelését, betegségeik felismerését. Visszagondol-
va, minden pillanatát imádtam annak, hogy láttam mennyit fejlődök 
a szakmámban!

Amikor 2021. februárjában leültek velem beszélgetni, hogy elvál-
lalnám-e a Kéleshús Kft. I. számú telepének vezetését, nem 
mondanám, hogy nem voltam megijedve, mivel nagyon fiatal vagyok 
ehhez a munkához és mindenki idősebb nálam. Voltak kérdések 
bennem, hogy vajon fognak-e rám hallgatni az emberek?! Én - 21 
évesen, női vezetőként - hogyan fogok tudni majd helytállni? 
Sokan 30 évet húztak már le ebben a szakmában és úgy gondol-
tam mindenki többet tud nálam, de egy éjszaka alatt kigondoltam, 
hogy ha van egy ilyen jó lehetőségem fiatalként, akkor elvállalom. 
A családom és a párom nagy hatással voltak rám, mellettem álltak, 
bíztattak. Úgy gondoltam belevágok és megmutatom a nagyszüle-
imnek, hogy milyen lányt neveltek belőlem! Így, alig két nappal ké-
sőbb 2021. február 24-től kineveztek telepvezetőnek. 

Azt gondolom, hogy fiatal nőként ez igazán nagy kihívás, inkább mély-
víznek mondhatnám, mert az elődömmel csupán 1 napot dolgozhat-
tam együtt, hogy megtanuljam azt, amire felcserként nem láttam rá.

A kezdésem telepvezetőként nagyon tanulságos volt. A Kéleshús Kft. 
2.sz. sertéstelepén leállás volt, és a tervek szerint nagyvemheseket 
küldtünk volna át, de a beruházási csúszás miatt a vemhes kocák egy 
részét Orosházára adtuk el és a többit szükség szerint nekünk kellett 
megelletni. s mindeközben a saját 3 hetes rendszerünknek is eleget 
téve, „normál” üzemben termeltünk. A szükség rávitt a kényszerme-
goldásokra, és sokszor nem úgy tudtuk megoldani a dolgokat, mint 
ahogy a „nagykönyvben meg van írva”. Őszintén bevallom, eddig a 
napig nem tudtam vért venni, de ennek köszönhetően ezt is megta-
nultam, 2,5 nap alatt Dr. Dobos Lászlóval, és felcseremmel Kolompár 
Róberttel végeztük a vérvételeket több száz állattól. 

Az áttelepítéskor 3 traktorral hordtuk az állatokat, ezzel is közel 3 
nap alatt végeztünk, összesen 2196 db sertést adtunk át a nagy te-
lepünknek 2021. november 8-án. A nagy megmérettetésnek voltak 
számomra nehéz napjai, sokszor idegtépő állapotban voltam, kibo-
rultam…de mondhatom, EZT IS megcsináltam! Megtanultam azt is, 
hogyan nem szabad csinálni!

Telepvezetőként nagy a felelősségem, napi szinten részt veszek a 
mindennapi munkák elvégzésében is. Emellett a tanulmányaimat 
folytatva elkezdtem 2021. szeptemberében az állatorvosi asszisztens 
képzést. Őszintén megmondom, hogy nem egyszerű, nagyon nem, 
telepet vezetni, tanulni és otthon is megfelelni. 

A telepen dolgozó emberekkel 
folyamatos a „küzdelem”, a mai 
napig az elfogadtatásra törekedni, 
hogy hallgassanak rám, többször 
megkapom, hogy ,,ne én mond-
jam meg, ők ezt jobban tudják..” 
egyszóval nehéz... 14 kolléga „van 
a kezem alatt”, közülük csak a 
felcserem fiatalabb nálam. Én ki-
tartóan várok minden újat, akár a 
sertésteleppel akár az emberek-
kel kapcsolatban, mert abból is 
tanulok. Ez egy nagy előrelépés 
számomra, vannak terveim a 
teleppel, jobbá tenni azt. A felső-
vezetés támogatásával belevágok 
és igyekszem kihozni a legjobbat 
belőle. Továbbiakban a szakmai 
érdeklődésem és kapcsolattartá-
saim segítenek előre a minden-
napokban.
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Nő legyen a talpán!

„Megmutatom, milyen lányt 
neveltek belőlem”

Kolonics Dominika
sertéstelep vezető

Kéleshús Kft.



FEEDMASTER: Állatazonosítási módszer az antibiotikum 
mentes állattenyésztésért

A 2021. április elsején indított Feedmaster: Állatazonosítási 
módszer az antibiotikum mentes állattenyésztésért című kuta-
tás fejlesztési pályázat (azonosító: 2019-2.1.2-NEMZ-2021-00016), 
a hollandiai Serket B.V. és a Vitafort Zrt. nemzetközi együtt-
működésével 2022. márciusában ért első mérföldkövéhez. 
A program összköltségvetése 738 568,51 euró, a tevékenység 
az EUROSTARS Program és az NKFI alap közös finanszírozá-
sával valósul meg

A 2 éves futamidejű projekt során a Vitafort komplex kis- és 
nagyüzemi kísérletekben vizsgálja a malac prestarter takarmá-
nyokban általánosan használt kolisztin-szulfát és a cink-oxid (nem 
antibiotikum) részleges vagy teljes helyettesítésének lehetőségeit, 
bioaktív tulajdonságokkal rendelkező nem antibiotikum anyagok-
kal. Ezzel párhuzamosan a Serket olyan innovatív monitoring 
rendszert fejleszt, mely mesterséges intelligencia alkalmazásával 
azonosítja az abnormális viselkedésmintázatokat, lehetővé téve a 
beteg állatok egyedi kezelését a tünetek megjelenése előtt, ill. a 
teljes állományra kiterjedő járványok megfékezését. 

Sertéságazati tanácskozás az Agrárminisztériumban

Feldmann Zsolt, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért fe-
lelős államtitkár a főbb piaci szereplők jelenlétében áttekintette 
az ágazatot befolyásoló legfontosabb kérdéseket. A megbe-
szélés során érintették az energia, takarmány, a feldolgo-
zóipar, agrártámogatási, versenyképességi kérdéseket 
egyaránt. 

Szó esett a nemrég hozott gabonakiviteli korlátozás céljá-
ról, valamint az import húsok kiemelt minőség ellenőrzé-
séről. Itt kell azonban megjegyeznünk, hogy a gabonakiviteli 

korlátozási intézkedés sajnos csak látszólagos, mivel a beér-
kező kéréseket 1-2 napon belül elbírálják, és engedélyezik a 
kivitelt. 

Egekben a takarmány-alapanyag árak

Soha nem látott mértékű 
gabonaár-emelkedést 
tapasztalhatunk a hazai 
és nemzetközi piacon. 
Ennek oka egyrészről a 
magas EURO árfolyam, 
a február vége óta tartó 
ukrajnai háborús helyzet, 
a növekvő fuvarköltsé-
gek, a bizonytalan 2022-es termés – tekintettel az elmúlt hóna-
pok rendkívül száraz időjárására. Ezen tényezők azonban csak 
részben indokolják a gabonafélék, fehérjehordozók árának 
megduplázódását. 

Felesleges számokat, adatokat írnunk, hiszen a kiadvány meg-
jelenésének időpontjában – sőt, már sokkal hamarabb is – 
gyakorlatilag azok már régen nem lesznek aktuálisak. Csak 
remélni tudjuk, hogy a helyzet valamelyest normalizálódni fog 
és talán elfogadhatóbb árakkal fogunk találkozni néhány hónap 
múlva, esetleg aratáskor. Ezt a „vágyat” azonban cáfolni látszik 
az a tény, hogy idei búzatermésre vonatkozó kötést már 120 ft/kg 
áron is hallani lehetett. 

Rendkívüli támogatás a sertéstartók számára

Az elmúlt időszak sertéspiaci veszteséges termelését kom-
penzálandó rendkívüli támogatás mellett döntött a hazai agrár-
tárca. Ennek keretében egyszeri, 4 milliárd ft összegű támoga-
tást kapnak a hazai sertéstartók, mely hozzávetőleg 23.000 Ft/
koca összeget jelent. A többlettámogatásra március végén kell 
benyújtani a kérelmeket, míg a kifizetésre áprilisban kerül sor.
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Hazánk vezető sertésfeldolgozója kapacitásának meg-
duplázását tervezi.

Lerakták a KOMETA 99 Zrt. ka-
posvári telephelyén új üzem-
részének alapköveit, ezzel ha-
zánk vezető sertésfeldolgozója 
elindult kapacitása megduplá-
zásának útján. A 30,81 milliárd 
forint értékű fejlesztéshez a 
magyar kormány 10,88 mil-

liárd forinttal járul hozzá. A környezetvédelmi szempontokat 
előtérbe helyező beruházással több mint 280 új munkahelyet 
teremtenek.

A termelőkapacitás bővítése során a készítménygyártáshoz és 
a húsfeldolgozáshoz kapcsolódóan nagy volumenű gépbeszer-
zés valósul meg, új hűtőház, szalámi szeletelő épül, és bővül-
nek a csomagoló- és raktárfunkciók. A versenyképesség- és 
hatékonyságnövelő beruházás 35,3%-át a magyar állam bizto-
sítja vissza nem térítendő EKD támogatás keretében. A beru-
házással a cég termékportfóliójában hangsúlyosabbá válnak a 
csomagolt és kényelmi termékek, illetve az exportpiaci pozíció 
még tovább erősödik. 

A kaposvári vállalat Európában az első, a világon pedig a máso-
dik sertésfeldolgozó, amely a környezettudatosság iránti elkö-
teleződése okán zöld minősítést tudhat magáénak. Célja, hogy 
a működés során keletkező hulladékot 3 éven belül maradék-
talanul hasznosítsa, energiahatékonysági fejlesztéseivel pedig 
5 éven belül 30%-kal csökkenjen a CO2-kibocsátása.

Tervezett kiállítások országszerte

A tavalyi évben kissé megkésve, szeptemberben rendezték 
meg Hódmezővásárhelyen a XXVIII. Alföldi Állattenyésztési 
Napokat. 

Az idei évben – a jelenlegi tervek szerint – a már megszokott, 
tavaszi időszakban, május 5-7. között rendezik meg a sorrend-
ben 29. seregszemlét, amely hazánk legnagyobb mezőgazda-
sági kiállításai közé tartozik.

A már megszokott időpontban, 2022. augusztus 17-20. között, 
immáron 31. alkalommal kerül megrendezésre Debrecenben 
a Farmer-Expo. A kiállító cégek bemutatkozása mellett idén 
is számos szakmai bemutatónak, konferenciának ad otthont a 
rendezvény. 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári 
Campusa 2022. szeptember 30-október 2. között ad otthont a 
KÁN Egyetemi Napoknak. A már megszokott szakmai prog-
ramok mellett idén a MATE udvar is szerves része lesz a kiál-
lításnak, ahol az oktatási intézmény egyes intézeteit ismerhetik 
meg a látogatók. E mellett immáron hagyomány, hogy a több 
fordulós, a hazai agrár-felsőoktatási intézmények csapatai kö-
zött folytatott Gazdász-verseny utolsó, záró fordulójának is Ka-
posvár ad helyszínt.
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Balla Gyula
sertés szakspecialista

Vitafort Zrt.

Az előzetes adatok szerint a KOMETA tavaly közel 58,2 mil-
liárd forint árbevételt realizált, az export aránya 44% volt, 
közel 71 ezer tonna húst dolgozott fel, és több mint 800 mun-
kavállalóval Kaposvár és Somogy megye egyik legnagyobb 
munkaadója.



VitaPigFREE
Komplex takarmányozási program állataink egészségéért!

MALAC
A VitaPigFREE komplex malactakarmányozási program a Vitafort Zrt. sertés takarmányozási szakem-
berei által kidolgozott demedikációs program. A csomag lehetőséget biztosít a 2022. júniustól betiltásra 
kerülő cink-oxid kiváltására, valamint a 2022. januártól szigorodó antibiotikum-felhasználás csökkentésére, 
megszüntetésére. Az alkalmazott takarmányozási, technológiai javaslatok nem mindegyik elemét kell 
használni minden egyes telepen, hiszen gyakorlatilag minden sertéstelep más-más feltételekkel, 
körülményekkel, állománnyal, állategészségügyi státusszal rendelkezik. 

Annak érdekében, hogy javaslatunk a lehető legpontosabban alkalmaz-
kodjon az adott telep igényeihez, első körben egy un. Demedikációs GPS 
elkészítése javasolt. Ez tulajdonképpen egy részletes felmérés a 
technológiát és az állományt illetően. A kapott eredmények ismeretében 
kockázatbecslést végzünk, és meghatározzuk a további irányvonalat – 
ezért is a GPS elnevezés. A csomag keretében több pontot is kialakítottunk, 
melyek külön-külön is fontosak, de egymást kiegészítve, egy komplex 
programként hatékony lehetőséget biztosítanak az antibiotikum-használat 
csökkentésére.

A különféle savasság-szabályozó anyagok alkalmazása nem újkeletű 
eljárás a sertéstartásban, ugyanakkor az alkalmazott készítmények sav 
összetétele, a gyártási eljárás nagy mértékben befolyásolja az adott 
készítmény hatékonyságát és dózisát. Az általunk forgalmazott VitAcid Dry 
termék tejsav- és hangyasav keveréke, előbbi egyrészről természetes 
hozamfokozóként hat az állatok fejlődésére, valamint szelektíven hat az 
állatok emésztőrendszerében lévő mikroorganizmusokra, míg a hangya-
sav meggátolja a patogén kórokozók tovább szaporodását. A VitAcid Liquid 
hangyasavat, propionsavat és Soft Acid komponenst tartalmaz, alacsony 
illékonysággal rendelkezik, így sokkal kevésbé agresszív mint a legtöbb 
hasonló termék, így alkalmazása biztonságos és hatékony. A Dry termék 
adagolása 2-3 kg/tonna, míg a Liquid esetében 0,8-1 kg/1.000 liter ivóvíz. 

A fiatal állatok számára a takarmányban alkalmazott fehérje minősége 
mellett nagy jelentőséggel bír a nyersfehérje mennyisége. A választás 
körüli takarmányok nyersfehérje tartalmának csökkentése jótékony 
hatással bír a választás körüli emésztési problémák megelőzésében.
A csökkentés mértéke természetesen korlátozott, hiszen a megfelelő 
táplálóanyag-ellátás alapfeltétele az egészséges nevelésnek, a megfelelő 
termelésnek. Fontosnak tartjuk, hogy az alkalmazott alapanyagok fehérje 
emészthetősége a legmagasabb szintet képviselje, ezáltal is elősegítve a 
minél magasabb szintű takarmány-hasznosítást.

A nyersfehérje tartalom mellett hasonló jelentőséggel bír a takarmány 
megfelelő mennyiségű és minőségű nyersrost koncentrációja. Gyakori 
probléma, hogy a fiatal állatok takarmánya kevés rostot tartalmaz, ami 
kedvezőtlenül befolyásolja az emésztőszerv-rendszer működését. Célunk, 
hogy a kezdeti takarmányokban megfelelő egyensúlyt teremtsünk
a fehérje, energia és a rost tartalom között. A megfelelő rost tartalom 
kedvezően befolyásolja a bél perisztaltikát, e mellett a felvett víz egy részét 
megköti, ezáltal csökkentve a hasmenés előfordulását, e mellett a megfe-
lelő mennyiségben alkalmazott funkcionális rost elősegíti az emésztő 
rendszer fejlődését.

A probiotikumok tejsavtermelő baktériumot és/vagy élesztőt 
tartalmaznak, melyek aktív vagy inaktív formában is bevihetők a 
takarmánnyal. A vékonybélben fejtik ki kedvező hatásukat, hozzájárulva az 
állatok egészségének védelméhez, a teljesítmény növeléséhez. 
Alkalmazásával csökken a fiaztatói hasmenés, egyöntetűbb almok, 
nagyobb választási súly érhető el. A prebiotikumok oligoszacharid, rövid 
szénláncú szénhidrát készítmények. Az emésztő szervrendszer hátsó 
szakaszában, a vastagbélben fermentálódnak, melynek során jótékony 
illózsírsavak keletkeznek, hozzájárulva a patogén baktériumok számának 
csökkentéséhez és a tejsavtermelő baktériumok arányának 
növekedéséhez. E mellett immunstimuláns és gyulladás csökkentő 
hatással is bírnak.  

A nanocink – mikrokapszulázott cink-oxid – az alkalmazott vivőanyag 
által egyfajta felerősített formában kerül a takarmányba. Ellentétben a 
nagy dózisban alkalmazott cink-oxiddal, nem csökkenti a 
takarmány-felvételt, ugyanakkor hatékonyan gátolja a patogén baktéri-
umok szaporodását. A védőburoknak köszönhetően a hatóanyag fokoza-
tosan szabadul fel, így a vékonybél hátsó szakaszában is megfelelő 
hatással működik. A javasolt dózisban történő alkalmazásával a 
takarmány cink tartalma nem haladja meg a  maximálisan megenged-
hető mennyiséget.

Az általunk alkalmazott természetes takarmány-kiegészítők palettája 
rendkívül széles. A növényi eredetű természetes adalékanyagok jellemzői: 
étvágyfokozó hatásuk révén növelik az állatok takarmányfelvételét, az 
emésztőnedvek elválasztását serkentik, e mellett bakteriosztatikus 
hatással is rendelkeznek. A leggyakrabban alkalmazott növényi kivonatok 
az oregano, kakukkfű, rozmaring, fokhagyma, fahéj származékok.
A növényi eredetű kiegészítők mellett kiterjedten alkalmazhatóak a 
különböző vajsav észterek, melyek megakadályozzák a bélhámsejtek 
felületén a patogén baktériumok megtapadását, e mellett növelik a bél-
bolyhok hosszát, ezáltal javítva a tápanyagok felszívódását.

A fehérje, aminosav és nyersrost tartalom mellett kiemelten fontos a ma- 
lac-takarmányok megfelelő energia-tartalma. A takarmányok energia-
tartalmát egyrészről a gabonafélék által biztosított keményítő, a cukor, 
valamint az alkalmazott zsírok, olajok biztosítják. A malacokban születés 
után a laktáz enzim aktivitása a legmagasabb, így a takarmányban lévő 
cukrok, a laktóz emésztése nem okoz problémát, ez azonban 7-8 hetes 
életkorra jelentősen lecsökken. Ezért a tej alapú alapanyagok alkalmazását 
ezen életkor felett már nem Javasoljuk. 3-4 hetes életkorra a lipáz enzim 
aktivitása már jelentősnek mondható. Ugyanakkor a túlzottan magas 
zsírtartalom hasmenést okozhat a malacoknál, ezért fokozatosan csökkenő 
mennyiségben alkalmazzuk a zsírokat, olajat, alkalmazkodva az adott telep 
állategészségügyi körülményeihez. Egyes készítményeink zsír-emulgeáló 
alapanyagot is tartalmaznak, segítve a zsírok és olajok felszívódását.

A megfelelő nyersfehérje tartalom mellett kiemelt fontossággal bír az 
aminosavak mennyisége és az egymáshoz viszonyított arányuk. A lizin, 
metionin, treonin és triptofán mellett arginin és valin is fellelhető az alap-
anyag piacon, ami még pontosabb beállításra ad lehetőséget. Az abszolút 
mennyiség mellett fontos a takarmányok emészthető illetőleg az ileálisan 
emészthető aminosav tartalma, hiszen ez ad valós képet arról, hogy mekko-
ra mértékben hasznosul illetve szívódik fel az adott aminosav. A pontos 
receptúra formulázás érdekében számos adatbázis áll rendelkezésre (INRA, 
Ajinomoto, Evonik), melyek alkalmazása révén folyamatosan frissíteni tudjuk 
adatbázisainkat, ezáltal pontos beltartalmi adatokkal optimalizálunk.

A pontos receptúra-készítés, optimalizálás elengedhetetlen feltétele a 
rendszeres alapanyag-kontroll. A gabonaféléket aratáskor, majd ezt 
követően negyedévente célszerű részletes vizsgálatnak alávetni. Ennek 
keretében nedvesség, nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, energia tartalom 
analízisre valamint mikotoxin vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy 
pontosan lássuk a rendelkezésre álló alapanyag készlet minőségét.
A beltartalmi analízis mellett nagy hangsúlyt fektetünk a takarmányok, 
alapanyagok mikrobiológiai ellenőrzésére. Ennek keretében a mikotoxin 
vizsgálaton túlmenően össz penész illetőleg össz csíraszám 
meghatározására is sor kerül.

A takarmányozás mellett kiemelt fontossággal bír a megfelelő istálló 
higiénia biztosítása. Az all-in all-out rendszer alkalmazása mellett elenged-
hetetlen az üres ólak alapos kitakarítása, kifertőtlenítése, majd az ezt követő 
néhány napos pihentetése. A fertőtlenítés hatékonysági vizsgálat célja annak 
felderítése, hogy milyen sikerrel járt az ólak, termek kiürítést követő 
takarítása, fertőtlenítése. A vizsgálat alkalmával az ólakban több helyről (pl. 
etetők, itatók, padozat, oldalfal) veszünk törlet- és tamponmintát, amelyek-
ből a mikrobiológiai laboratóriumunkban vizsgálunk mikroba-szennyezett-
séget. Az alábbi vizsgálatokra kerül sor: Salmonella, E. coli, egyéb 
Enterobaktériumok, össz élőcsíra valamint össz penész-szám. A Salmo-
nella esetében az értékelés negatív/pozitív lehet, míg a többi esetben 
mikrobaszám meghatározás történik. A kapott eredmények ismeretében 
történik az elvégzett fertőtlenítés hatékonyságának értékelése, szükséges 
javaslatok megtétele.

Különös hangsúlyt fektetünk a telepek stabil állategészségügyi 
státuszának kialakítására, fenntartására. Ennek érdekében segítünk 
kialakítani a megfelelő vakcinázási, esetenként medikációs programokat. 
Folyamatos kontrollt és konzultációt biztosítunk kollégáink és a telepi 
szakemberek között, szükség esetén cégünk szakállatorvosának 
bevonásával. A szigorú járványügyi és higiéniai előírások betartása mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk a személyes találkozásra, az aktuális kérdések 
átbeszélésére, a telepi bejárásra, melyben az állatorvos kollégánk mellett 
a területileg illetékes szaktanácsadó és szakspecialista kollégák is részt 
vesznek. 

Takarmány- és ivóvíz savanyítás

Demedikációs GPS elkészítése

Emelt szintű nyersrost alkalmazása

Mérsékeltebb nyersfehérje tartalom 
alkalmazása a takarmányokban

www.vitafort.hu KAPCSOLAT



Annak érdekében, hogy javaslatunk a lehető legpontosabban alkalmaz-
kodjon az adott telep igényeihez, első körben egy un. Demedikációs GPS 
elkészítése javasolt. Ez tulajdonképpen egy részletes felmérés a 
technológiát és az állományt illetően. A kapott eredmények ismeretében 
kockázatbecslést végzünk, és meghatározzuk a további irányvonalat – 
ezért is a GPS elnevezés. A csomag keretében több pontot is kialakítottunk, 
melyek külön-külön is fontosak, de egymást kiegészítve, egy komplex 
programként hatékony lehetőséget biztosítanak az antibiotikum-használat 
csökkentésére.

A különféle savasság-szabályozó anyagok alkalmazása nem újkeletű 
eljárás a sertéstartásban, ugyanakkor az alkalmazott készítmények sav 
összetétele, a gyártási eljárás nagy mértékben befolyásolja az adott 
készítmény hatékonyságát és dózisát. Az általunk forgalmazott VitAcid Dry 
termék tejsav- és hangyasav keveréke, előbbi egyrészről természetes 
hozamfokozóként hat az állatok fejlődésére, valamint szelektíven hat az 
állatok emésztőrendszerében lévő mikroorganizmusokra, míg a hangya-
sav meggátolja a patogén kórokozók tovább szaporodását. A VitAcid Liquid 
hangyasavat, propionsavat és Soft Acid komponenst tartalmaz, alacsony 
illékonysággal rendelkezik, így sokkal kevésbé agresszív mint a legtöbb 
hasonló termék, így alkalmazása biztonságos és hatékony. A Dry termék 
adagolása 2-3 kg/tonna, míg a Liquid esetében 0,8-1 kg/1.000 liter ivóvíz. 

A fiatal állatok számára a takarmányban alkalmazott fehérje minősége 
mellett nagy jelentőséggel bír a nyersfehérje mennyisége. A választás 
körüli takarmányok nyersfehérje tartalmának csökkentése jótékony 
hatással bír a választás körüli emésztési problémák megelőzésében.
A csökkentés mértéke természetesen korlátozott, hiszen a megfelelő 
táplálóanyag-ellátás alapfeltétele az egészséges nevelésnek, a megfelelő 
termelésnek. Fontosnak tartjuk, hogy az alkalmazott alapanyagok fehérje 
emészthetősége a legmagasabb szintet képviselje, ezáltal is elősegítve a 
minél magasabb szintű takarmány-hasznosítást.

A nyersfehérje tartalom mellett hasonló jelentőséggel bír a takarmány 
megfelelő mennyiségű és minőségű nyersrost koncentrációja. Gyakori 
probléma, hogy a fiatal állatok takarmánya kevés rostot tartalmaz, ami 
kedvezőtlenül befolyásolja az emésztőszerv-rendszer működését. Célunk, 
hogy a kezdeti takarmányokban megfelelő egyensúlyt teremtsünk
a fehérje, energia és a rost tartalom között. A megfelelő rost tartalom 
kedvezően befolyásolja a bél perisztaltikát, e mellett a felvett víz egy részét 
megköti, ezáltal csökkentve a hasmenés előfordulását, e mellett a megfe-
lelő mennyiségben alkalmazott funkcionális rost elősegíti az emésztő 
rendszer fejlődését.

A probiotikumok tejsavtermelő baktériumot és/vagy élesztőt 
tartalmaznak, melyek aktív vagy inaktív formában is bevihetők a 
takarmánnyal. A vékonybélben fejtik ki kedvező hatásukat, hozzájárulva az 
állatok egészségének védelméhez, a teljesítmény növeléséhez. 
Alkalmazásával csökken a fiaztatói hasmenés, egyöntetűbb almok, 
nagyobb választási súly érhető el. A prebiotikumok oligoszacharid, rövid 
szénláncú szénhidrát készítmények. Az emésztő szervrendszer hátsó 
szakaszában, a vastagbélben fermentálódnak, melynek során jótékony 
illózsírsavak keletkeznek, hozzájárulva a patogén baktériumok számának 
csökkentéséhez és a tejsavtermelő baktériumok arányának 
növekedéséhez. E mellett immunstimuláns és gyulladás csökkentő 
hatással is bírnak.  

A nanocink – mikrokapszulázott cink-oxid – az alkalmazott vivőanyag 
által egyfajta felerősített formában kerül a takarmányba. Ellentétben a 
nagy dózisban alkalmazott cink-oxiddal, nem csökkenti a 
takarmány-felvételt, ugyanakkor hatékonyan gátolja a patogén baktéri-
umok szaporodását. A védőburoknak köszönhetően a hatóanyag fokoza-
tosan szabadul fel, így a vékonybél hátsó szakaszában is megfelelő 
hatással működik. A javasolt dózisban történő alkalmazásával a 
takarmány cink tartalma nem haladja meg a  maximálisan megenged-
hető mennyiséget.

Az általunk alkalmazott természetes takarmány-kiegészítők palettája 
rendkívül széles. A növényi eredetű természetes adalékanyagok jellemzői: 
étvágyfokozó hatásuk révén növelik az állatok takarmányfelvételét, az 
emésztőnedvek elválasztását serkentik, e mellett bakteriosztatikus 
hatással is rendelkeznek. A leggyakrabban alkalmazott növényi kivonatok 
az oregano, kakukkfű, rozmaring, fokhagyma, fahéj származékok.
A növényi eredetű kiegészítők mellett kiterjedten alkalmazhatóak a 
különböző vajsav észterek, melyek megakadályozzák a bélhámsejtek 
felületén a patogén baktériumok megtapadását, e mellett növelik a bél-
bolyhok hosszát, ezáltal javítva a tápanyagok felszívódását.

A fehérje, aminosav és nyersrost tartalom mellett kiemelten fontos a ma- 
lac-takarmányok megfelelő energia-tartalma. A takarmányok energia-
tartalmát egyrészről a gabonafélék által biztosított keményítő, a cukor, 
valamint az alkalmazott zsírok, olajok biztosítják. A malacokban születés 
után a laktáz enzim aktivitása a legmagasabb, így a takarmányban lévő 
cukrok, a laktóz emésztése nem okoz problémát, ez azonban 7-8 hetes 
életkorra jelentősen lecsökken. Ezért a tej alapú alapanyagok alkalmazását 
ezen életkor felett már nem Javasoljuk. 3-4 hetes életkorra a lipáz enzim 
aktivitása már jelentősnek mondható. Ugyanakkor a túlzottan magas 
zsírtartalom hasmenést okozhat a malacoknál, ezért fokozatosan csökkenő 
mennyiségben alkalmazzuk a zsírokat, olajat, alkalmazkodva az adott telep 
állategészségügyi körülményeihez. Egyes készítményeink zsír-emulgeáló 
alapanyagot is tartalmaznak, segítve a zsírok és olajok felszívódását.

A megfelelő nyersfehérje tartalom mellett kiemelt fontossággal bír az 
aminosavak mennyisége és az egymáshoz viszonyított arányuk. A lizin, 
metionin, treonin és triptofán mellett arginin és valin is fellelhető az alap-
anyag piacon, ami még pontosabb beállításra ad lehetőséget. Az abszolút 
mennyiség mellett fontos a takarmányok emészthető illetőleg az ileálisan 
emészthető aminosav tartalma, hiszen ez ad valós képet arról, hogy mekko-
ra mértékben hasznosul illetve szívódik fel az adott aminosav. A pontos 
receptúra formulázás érdekében számos adatbázis áll rendelkezésre (INRA, 
Ajinomoto, Evonik), melyek alkalmazása révén folyamatosan frissíteni tudjuk 
adatbázisainkat, ezáltal pontos beltartalmi adatokkal optimalizálunk.

A pontos receptúra-készítés, optimalizálás elengedhetetlen feltétele a 
rendszeres alapanyag-kontroll. A gabonaféléket aratáskor, majd ezt 
követően negyedévente célszerű részletes vizsgálatnak alávetni. Ennek 
keretében nedvesség, nyersfehérje, nyerszsír, nyersrost, energia tartalom 
analízisre valamint mikotoxin vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy 
pontosan lássuk a rendelkezésre álló alapanyag készlet minőségét.
A beltartalmi analízis mellett nagy hangsúlyt fektetünk a takarmányok, 
alapanyagok mikrobiológiai ellenőrzésére. Ennek keretében a mikotoxin 
vizsgálaton túlmenően össz penész illetőleg össz csíraszám 
meghatározására is sor kerül.

A takarmányozás mellett kiemelt fontossággal bír a megfelelő istálló 
higiénia biztosítása. Az all-in all-out rendszer alkalmazása mellett elenged-
hetetlen az üres ólak alapos kitakarítása, kifertőtlenítése, majd az ezt követő 
néhány napos pihentetése. A fertőtlenítés hatékonysági vizsgálat célja annak 
felderítése, hogy milyen sikerrel járt az ólak, termek kiürítést követő 
takarítása, fertőtlenítése. A vizsgálat alkalmával az ólakban több helyről (pl. 
etetők, itatók, padozat, oldalfal) veszünk törlet- és tamponmintát, amelyek-
ből a mikrobiológiai laboratóriumunkban vizsgálunk mikroba-szennyezett-
séget. Az alábbi vizsgálatokra kerül sor: Salmonella, E. coli, egyéb 
Enterobaktériumok, össz élőcsíra valamint össz penész-szám. A Salmo-
nella esetében az értékelés negatív/pozitív lehet, míg a többi esetben 
mikrobaszám meghatározás történik. A kapott eredmények ismeretében 
történik az elvégzett fertőtlenítés hatékonyságának értékelése, szükséges 
javaslatok megtétele.

Különös hangsúlyt fektetünk a telepek stabil állategészségügyi 
státuszának kialakítására, fenntartására. Ennek érdekében segítünk 
kialakítani a megfelelő vakcinázási, esetenként medikációs programokat. 
Folyamatos kontrollt és konzultációt biztosítunk kollégáink és a telepi 
szakemberek között, szükség esetén cégünk szakállatorvosának 
bevonásával. A szigorú járványügyi és higiéniai előírások betartása mellett 
nagy hangsúlyt fektetünk a személyes találkozásra, az aktuális kérdések 
átbeszélésére, a telepi bejárásra, melyben az állatorvos kollégánk mellett 
a területileg illetékes szaktanácsadó és szakspecialista kollégák is részt 
vesznek. 

Sertéstelepi fertőtlenítés 
hatékonysági vizsgálatok végzése

Állatorvosi szaktanácsadás és 
szakmai segítség

Aminosav arányok magas szintű 
optimalizálása

Nyerszsír tartalom és energia 
szintek egyedi beállítása

Pro- és prebiotikumok okszerű 
használata a takarmányokban

Nanocink kiegészítés

Természetes takarmány-kiegészítők 
használata

Alapanyagok folyamatos minőségi és 
beltartalmi kontrollja
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A                   sertéstakarmányozási csapata

Stiller Szilárd
nyugat-magyarországi értékesítési szaktanácsadó
Vas, Zala és Veszprém megye

e-mail: szstiller@gmail.com
mobil: +36 30 655 3938

Értékesítési szaktanácsadók

Értékesítési szaktanácsadók

Szuna Alajos 
északnyugat-magyarországi értékesítési 
szaktanácsadó 
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, 
Fejér megye

e-mail: szuna.alajos@t-online.hu 
mobil: +36 30 683 9244

Kormány János 
délkelet-magyarországi értékesítési szaktanácsadó 
Pest, Bács-Kiskun, Csongrád megye északi része, 
Békés megye északi része 

e-mail: janoskormany@gmail.com
mobil: +36 30 683 9245 

Pergel Tamás
délkelet-magyarországi sertés szaktanácsadó 
Bács-Kiskun megye, Csongrád megye északi része,  
Békés megye északi része 

e-mail: pergeltomi78@gmail.com
mobil: +36 30 312 6429

Dévai György
délnyugat-magyarországi értékesítési szaktanácsadó
Somogy, Tolna, Baranya megye

e-mail: gyorgy.devai@gmail.com
mobil: +36 30 286 0497

Borsós Gábor
északnyugat-magyarországi értékesítési 
szaktanácsadó 

e-mail: borsos.g@vitafort.hu
mobil: +36 30 106 1956

Fazekas Zoltán 
északkelet-magyarországi értékesítési szaktanácsadó 
Szabolcs-Szatmár, Borsod-Abaúj-Zemplén 

e-mail: fazekas.z@vitafort.hu 
mobil: +36 30 683 9238

Bakti Gergely
északkeleti és kelet-közép magyarországi 
értékesítési szaktanácsadó 
Pest, Nógrád, Heves, Hajdú-Bihar,  
Jász-Nagykun-Szolnok megye északi része

e-mail: bakti.g@vitafort.hu
mobil: +36 30 655 3938

Csanádi László 
délkelet-magyarországi értékesítési szaktanácsadó 
Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok,  
Hajdú-Bihar megye déli része

e-mail: lcsanadi007@gmail.com 
mobil: +36 30 683 9243

Sertés szakspecialisták

Sertés szakspecialisták

Balla Gyula 
értékesítési és fejlesztési sertés szakspecialista

e-mail: balla.gy@vitafort.hu 
mobil: +36 30 445 7870

Szegszárdy Imre  
értékesítési igazgató

e-mail: szegszardy.i@vitafort.hu
mobil: +36 30 683 9241

Helembai Jenő
export igazgató 

e-mail: helembai.j@vitafort.hu
mobil: +36 30 445 98 18 

Dr. Dobos László
állatorvos 

e-mail: ldobos1@t-email.hu
mobil: +36 30 790 3952 

Dobosné Spisák Csilla 
értékesítési és logiszitkai koordinátor 

e-mail: ker.o@vitafort.hu
mobil: +36 30 331 9114

Lovas Györgyné, Melinda
értékesítési asszisztens

e-mail: melinda@vitafort.hu 
mobil: +36 30 683 9239 

Marosi Klára
értékesítési asszisztens

e-mail: marosi.k@vitafort.hu 
tel: +36 29 360 155/148

Szőke-Molnár Tibor 
északkelet-magyarországi sertés szakspecialista
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

e-mail: szoke.m.t@vitafort.hu
mobil: +36 30 264 1182

Holbok László 
északnyugat-magyarországi és északkelet-magyar-
országi sertés szakspecialista
Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, 
Vas, Zala, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Heves, Nógrád megye

e-mail: laszlo.holbok@gmail.com
mobil: +36 30 517 2343

Palatinus Imre
dél-dunántúli és dél-nyugat alföldi sertés 
szakspecialista
Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun megye

e-mail: palatinus.i@vitafort.hu
mobil: +36 30 525 0830

Vitafort csapat

Koppányi Péter 
délkelet-magyarországi értékesítési szaktanácsadó 
Bács-Kiskun megye északi része, Csongrád és 
Békés megye 

e-mail: koppanyi.g@vitafort.hu
mobil: +36 30 683 9245 


