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TERMÉSZETES TAKARMÁNY ADALÉKOK



APC Társaság - rólunk

Agrar Produktion und Consulting GsmbH – röviden APC – egy osztrák cég, amely az állati takarmányozásban a megújulás
folyamatos útját járja. Ezt a cég az 1995-ös alapítása óta dolgozói szorgalma révén és több, mint negyven év szakmai
tapasztalatával végzi.

Ma a környezetvédelem tekintetében a nitrogén és foszfor felhasználás során a szerves trágyából felszabaduló káros gázok
kérdése aktuálisabb, mint valaha.
Az APC takarmány adalékok használata a monogasztrikus állatok keveréktakarmányának fehérje és foszfor beltartalmi
értékét akár 25 %-kal is képes csökkenteni. Ennek eredménye, a keverék takarmányok alacsonyabb fehérje és foszfor
felhasználása, ami napjainkban főképp szójából és takarmányozásra használt foszfátokból ered.
Az APC receptúrákban a szója helyettesíthető gabonafélékkel és / vagy kukoricával, ami a szállítmányozás tekintetében is

A hivatal és az adminisztráció helyéül Ausztriában a
Graz-hoz közeli, kiváló infrastruktúrával
rendelkező Gleisdorfot választottuk,

Az APC természetes takarmány adalékok gyártását a
Schöllerbacher, ERES Tierernährung céggel
meglevő munkakapcsolatunk révén közösen
végezzük. Partnerünk a Linz melletti Wolfern-ben
található, ami az ausztriai autópálya hálózatról
szintén könnyen megközelíthető.

ERES Schöllerbacher a premixek gyártására
specializálódott, tekintettel arra, hogy ezen a
szakmai területen hosszú évek tapasztalatával
rendelkezik.

Az APC receptúrákban a szója helyettesíthető gabonafélékkel és / vagy kukoricával, ami a szállítmányozás tekintetében is
jelentős megtakarításokat eredményez, ezzel is csökkentbe az ökológiai terhelés mértékét.

Elmondható tehát, hogy az APC a megújuló és jövő-orientált termékek fejlesztésével és gyártásával a szektorban
egyértelmű irányba tart, lerakva egy sikeres jövő alapjait.



APC natural feed additive blends

� Az APC természetes takarmányadalékok, agyagásványok,
gyógynövények és éterikus olajok specifikus keveréke.

�

� Speciális fizikai feldolgozás általi magas hatékonyság

Bekeverési arány késztakarmány tonnánként 2 kg� Bekeverési arány késztakarmány tonnánként 2 kg

A hatások: 

� Bél nyálkahártya felületének növelése és javítása,

� Ezáltal minden tápanyag jobb felszívódása érhető el, 
különösen fontos ez a fehérjék és ásványi anyagok esetében



APC takarmányozási koncepció az 
egészséges bél nyálkahártya érdekében

Vékonybél nyálkahártya hagyományos 
takarmány esetében 

�Részben károsodott bél nyálkahártya�Részben károsodott bél nyálkahártya
�Hiányos tápanyagfelvétel

Vékonybél nyálkahártya APC 
takarmányozási koncepcióval 

�Egészséges bél nyálkahártya nagy 
felülettel 

�Magas tápanyagfelvétel



Ásványi anyag csökkentett 
takarmányozás APC segítségével

� A takarmány csökkentett sav-puffer kapacitása

� A pH-érték csökkentése a vékonybélben és a 

vizeletbenvizeletben

� A laktobaktériumok vékonybélen belüli természetes 

szaporodása csökkenti a patogén baktériumok 

számát

� Egészségesebb bélflóra - egészségesebb állatok!

� Ásványi anyagok csökkentett antagonizmusa



� Anyagcsere jelentős tehermentesítése – máj 
tehermentesítése 

APC adagolás – csökkentett fehérje és 
aminosav bevitel

� Ebből eredő jobb természetes immunitás 
� Az istálló levegőjében jelentős, 50 %-ot elérő 

a káros gázok és az ammónia csökkenése 
� Környezet tehermentesítése – csökkentett N 

és P kibocsátás



APC takarmányozási koncepciók a sertés 
tenyésztésben

… Kocák támogatása …
� Gyors és könny ű fialás – kevesebb MMA (KBA egyensúly)
� A májvédelem érdekében erőteljes anyagcsere könnyítés = több egészséges állat
� Csökkent sav puffer kapacitás – pH szabályozás = bél egészséges állapotban tartása
� Kocák jó kondíciója választás után
� Nagyobb tejtermelés – magasabb választási malac testtömeg.

… magasabb termel ői jövedelem …
� Szója és foszfor csökkenésből eredő költségcsökkenés
� Korábbi és er őteljesebb ivarzás
� Kocánkénti magasabb alomszám
� Kevesebb gyógykezelési költség

… a környezetért …
� Alacsonyabb légszennyezettség – 50 %-kal keve-

sebb ammónia
� Kevesebb nitrogén és foszfor a trágyában
� Több, mint 20 %-kal kevesebb trágya



APC takarmányozási koncepciók a sertés 
hízlalásban

… malacoknál és hízó sertéseknél …
� Csökkent sav puffer kapacitás – pH szabályozás = bél egészséges állapotban tartása
� Több laktobaktérium – egészségesebb vékonybél – er őteljesebb immunitás
� Korai és nagyobb mennyiségű takarmányfelvétel a malacok takarmányozásában
� Csökkent anyagcsere terheltség – kevesebb elhullás
� több, mint 50 %-kal kevesebb ammónia = kevesebb légúti megbetegedés

… magasabb termel ői jövedelem …… magasabb termel ői jövedelem …
� Alacsonyabb takarmány költség a kevesebb szója és foszfor

felhasználás miatt 
� Akár 5 %-kal is jobb takarmányértékesítés 
� Kiegyenlítettebb csoportok
� Magas minőségű hasított féltest

… a környezetért …
� Alacsonyabb légszennyezettség – 50 %-kal keve-

sebb ammónia
� Kevesebb nitrogén és foszfor a trágyában
� Több, mint 20 %-kal kevesebb trágya



LFZ Gumpenstein intézet eredményei –
hízósertések vizsgálatával

A kísérlet témája: 
„0,2 %-os APC adagolás hatása az ammónia és CO2 term elésre, valamint a biológiai teljesít ő 

képességre “
Eredmények: Teljesítmény (napi súlygyarapodás és FCR*)
* (FCR = takarmány-együttható (takarmány tömeg / gyarapodás tömeg)) 
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Hízó sertés teljesítmény adatok
LFZ Gumpenstein Egyetem vizsgálati eredményei, 2010 

"Az ammónia és a káros gázok csökkenésének mértéke APC adalék etetésének id őszakában,
és biológiai teljesítmények a sertéshízlalásban."

Vizsgálat dátuma HBLFA Raumberg- Gumpenstein, Állategészségügyi és klímavizsgálati Hivatal
Átlagosan két ismétléses hízalás egy 750 férőhelyes telepen

(2010. Jún. - Szept. 09.) Felhasznált alapanyagok - kukorica, szója, növényi rost, ásaványi anyag

Kontroll csoport APC csoport
Induló létszám darab 292 292
Elhullás % 0,68 1,37
ø süld ők testtömege kg 31,18 32,15 0,98 plusz
ø hízlalás végi él ő tömeg kg 115,22 119,03 3,81 plusz ø hízlalás végi él ő tömeg kg 115,22 119,03 3,81 plusz 
ø vágási tömeg kg 92,17 95,22
ø gyarapodás / sertés kg 84,04 86,88
ø hízlalási napok száma / sertés napok 119 113 -6 hízlalási nap
ø takarmány felhasználás / sertés 88% sza. kg 237,7 237,7
ø napi testtömeg gyarapodás g 706 767 61 g plusz napi gyar.
ø takarmányértékesítés (88%dm) kg/kg 2,828 2,736 -0,092 kg/ kg FCR
ø húskihozatal % 59,83 58,69

ökológiai eredmények Kontroll csoport APC csoport
ø vízfogyasztás / kg tt. gyarapodás lt 8,50 8,00 -0,50 l / kg testtömeg
ø vízfogyasztás / sertés - 84 kg tt.gyar. lt 714 672 -42 l / sertés
Hígtrágya elemzés
szárazanyag mennyiség g/ 100g 6,937 9,467 36 %-kal több sza.
Szárazanyagban
Quantofix* utáni NH4 nitrogén g/ kg 69,68 50,70 -27 %
Foszfor - teljes g/ kg 27,92 24,19 -13 %
Kálium - teljes g/ kg 50,17 44,82 -11 %
 Kjeldahl** utáni nitrogén g/ kg 104,52 87,68 -16 %
Ammónium Nitrogén** g/ kg 63,43 45,11 -29 %



Ammónia és N csökkenés a hízlalás során
LFZ Gumpenstein Egyetem vizsgálati eredményei, 2010

2 fázisú hízalási rendszer
70 kg-ig 70 kg-tól 70 kg-ig 70 kg-tól

nyers fehérje / kész takarmány kg (88% sza.) g 180 160 160 140
ME energia / kész takarmány kg (88% sza.) MJ ME 13,1 13,0 13,1 13,0
Lizin : ME energia 0,85 0,78 0,77 0,70

Mivel az APC-s csoportban 0,087 kg / kg-mal jobb az FCR, így csőkkentettük a teljes takarmány fogysztást!

teljes gyarapodás / sertés kg 90 151 86,7 147

Kontrol csoport APC csoport

teljes gyarapodás / sertés kg 90 151 86,7 147
takarmány fogyasztás / hízott sertés kg 90 151 86,7 147
nyers fehérje / hízott serés kg 16,2 24,2 13,9 20,6
N-fogyasztás / hízott sertés kg

N- felhasználás / hízott sertés kg

Bruttó N kibocsátás / hízó férőhely kg

N felhalmozódás / fér őhely kg
(2,5 hízó forgó, hízlalási idő 290 nap / év)

Max. hízó fér őhelyek száma/ ha db

Max. hízó fér őhely / szabványt ha db
(szabványosított - átlag állomány 365 napra kalkulálva)

sertések száma / ha
Férőhelyre számított területfelhasználás ha
(szabványosított - átlag állomány 365 napra kalkulálva)

750 sertésre számtott területfelhasználás ha 40,8 31,6
750 sertésre számtott területfelhasználás különbség : -9,2

Férőhely különbség / ha: 5,3
0,054 0,042

7,3 5,7

23,1 29,9
18,4 23,7

2,26 2,26
10,5 8,1

6,46 5,51



Gyakorlati eredmények:

Telep típusa: Sertéstenyésztés - Németország
Telepi méret: 280 koca - 2006 óta dán lapály genetikával
Statisztikai id ő: Év átlag
APC-s takarmány: 2006. január óta

2005 2006 20072005 2006 2007

Szoptatási napok: nap 24,37 22,23 25,58
Üresen állás: nap 4,81 4,83 5,36
Visszaforgás: % 10,8 11,94 9,24
Ellési százalék: % 84,3 84,8 85,5
Első ellési százalék: % 78,8 86,1 81,8
Évi alomszám: 2,35 2,43 2,46
Született malac per koca / év 30,3 32,3 35,0
Élve született malac per koca / év 27,7 29,7 31,8
Választott malac per koca / év 23,6 25,0 26,5



Farm: Andreas Koch, Észak - Németország
size of the farm: 267   koca - Lapály / dán genetika
Vizsgálati id ő: 2008, Júl. 01. - 2009. jún. 30.
APC-s takarmányozás: 1997 óta

Gyakorlati eredmények:

Szoptatási napok: 21 nap
Üresen állás: 5,1 nap
Visszaforgás: 4,4 %
Ellési százalék: 88,4 %
Alomszám / koca / év: 2,46
Született malac szám: 39,4 per koca / év
Élve született malac: 34,5 per koca / év
Választott malac szám: 30,7 per koca / év



Gyakorlati eredmények:

APC-s hízlalási eredmények - Magyarország

Telep: Szabó László - Kerekegyháza

5. csoport 6. csoport

Állomány fogadás ideje 2010. ápr. 16. 2010. ápr. 16.
Vágás időpontja 2010. júl. 14. 2010. júl. 21.
Beszálltáskori testtömeg kg 26,5 26,5
Vágási testtömeg kg 90,13
Élősúly kg 109,8 110,8

Hízlalási napok száma: nap 89 95
Testtömeg gyarapodás kg 83,3 84,3

ø gyarapodás / nap g / nap 936 887
Vágási kihozatal % 58,2 58



N és P csökkenés APC-vel a hízósertés 
előállításban

Hízósertés receptúrák:

Hagyományos APC-s
Nyers fehérje: 17% 14,0%
Különbség: - 3,0% = - 17 % !
Foszfor: 0,55% P 0,4% P
Különbség: - 0,15 %  = - 25%!

Tak. bevitel / sertés:   230 kg tak. / hízósertés
Szükséglet csökkenés:

Fehérje: 6,9 kg ny. fehérje / sertés
Foszfor: 0,345 kg foszfor / sertés

Kalkuláció: 10 millió sertés / év

N csökkenés / év:   69.000 t  vagy 431.250 t szója 44%
P csökkenés / év:    3.450 t  vagy 15.300 t MCP



APC természetes takarmányozási
koncepciók - innovatív állattartók számára !

A mai idők elvárásainak megfelelően jelentősen kisebb 
környezeti terheléssel való termelés és az 

APC természetes takarmányozási koncepciókkal 
10 év fejlesztési előny !10 év fejlesztési előny !

Szeretne többet tudni - kérem vegye fel a kapcsolatot 
magyarországi partnerünkkel vagy az APC céggel !

AGRAR PRODUKTION & CONSULTING GMBH

A-8200 Gleisdorf, Ludersdorf 183
Tel: +43/3112/7520
Fax: +43/3112/7520-4
Mail: apc@apc-austria.com
www.apc-austria.com

ANIMALFEED KFT

H-6000 Kecskemét 
Halasi út 25-27.
Tel/Fax:+36/76/324-237 
Mobil:   +36/30/821-4087
Mail: premix@animalfeed.hu
www.animalfeed.hu


