
 

 

MASTERCUBE 
A költség-és helytakarékos pelletragasztó 

TÉNYEZŐK, MELYEKET FIGYELEMBE KELL VENNÜNK : 

A pelletált takarmányok növelik a takarmányfelvételt azáltal, hogy csökkentik a takarmány 

visszautasítását minden állatfaj esetén. A pelletálás ugyancsak csökkenti a baktériumos fertőzések 

esélyét és növeli a takarmány biológiai biztonságát. A pelletálási folyamat felelős a takarmányban lévő 

keményítő prezselatinizációjáért, amely elősegíti a magas gabonatartalmú takarmányok 

emészthetőségét.  

A pelletálás megelőzi a takarmánytárolók és a zsákok oldalára való tapadását ott, ahol a dercés 

takarmányok szeparálódnak. A részecskenagyság miatt a mikro – és nyomelemek alulra, míg a 

gabonafélék és mellék-termékek a tetejére kerülnek. 

A pelletált takarmányok kezelése a telepen egyszerűbb, kevésbé porosak, könnyen kiönthetők az 

etetőkbe és az automatikus rendszerekben is jól használhatóak. 

A MASTERCUBE egy alacsony bekeverési dózisú, költséghatékony pelletálási segédanyag, amely 

javítja a pellet minőségét valamint csökkenti a takarmány porosodását. 

Amikor a MASTERCUBE előnyeit vázoljuk egy potenciális vevő számára, a következő tényezőket 

érdemes figyelembe venni: 

1. Alacsony bekeverési arány: 

Egy alacsony bekeverésű pelletragasztó , mint a MASTERCUBE használata esetén lehetséges , hogy 

a pelletminőség nem lesz jobb, mint a lignoszulfát alapú termékek 10 kg / t bekeverése esetén, de 

lehetővé teszi a takarmányos szakember számára a takarmány optimalizálását a fennmaradó terület 

felhasználásával, amelyet  kisebb költségű alapanyagok foglalhatnak el. 

2. A porosodás csökkentése  

Egy pelletálási segédanyag értékelésekor az egyik legfontosabb paraméter a porosodás csökkentése, 

amely a pelletek eltöréséből adódik. Ennek 1 %-os csökkentése 100 t takarmány gyártása esetén 1 t-t 

jelent. Amint a gyártás során képződött port újra felhasználják, bármely más csökkentés a gyártás 

hatékonyságát növeli. A pellet minőségének javítása kevesebb por képződését eredményezi és a 

termék minőségét javítja a végfelhasználó számára. 

Ideális feltételek esetén kiváló pellet készíthető pelletragasztó használata nélkül is. Ez a való világban 

ritkán fordul elő és ekkor ajánlható a MASTERCUBE. Azt, hogy felbecsüljük, mely tényezők 

okozzák a szuboptimális  pellet gyártást, az alábbi ellenőrző kérdéssorra adott válaszokkal 

ellenőrizhető. 

  



 

 

A problémáknak 3 fő csoportja van: 

1.) Takarmányozási: 

a.) Mik alkotják a takarmány fő komponenseit – ezek nehezen pelletálhatóak? 

 Lásd a MASTERCUBE használati utasítását 

 Közönséges alapanyagok pelletálhatósága 

b.) Milyen finomra daráltak a részecskék a pelletmérethez képest? 

A túl nagy gabonarészecskék nehézzé teszik a pelletálást és töréshez vezetnek. 

c.) Milyen olaj - /zsírszinteket használunk a takarmányban? 

A magas zsír – és olaj-szintek a takarmány magas energiatartalmához vezetnek, de ronthatják 

a pelletálás minőségét. Egy alacsony bekeverésű pelletragasztó segíthet a probléma 

megoldásában. 

2.) Folyamat: 

a.) Milyen a nedvességtartalom a kondicionálóban? 

b.) Milyen a hőmérséklet? 

Túl száraz keveréket nem lehet sikeresen pelletálni, míg alacsony hőmérsékleten a keményítő 

zselatinizációja nem kielégítő. A MASTERCUBE termék használatakor szükséges a 

nedvesség gőz formájában ahhoz, hogy aktivizálódjon és az ideális hőmérséklet magasabb 

legyen, mint 70 OC a keverék 16 – 18 %-os nedvesség-tartalma mellett. 

c.) A kondícionálóban eltöltött idő: 

Minél nehezebben pelletálható anyagokról van szó, (lásd 1/a) annál fontosabb a 2/a és 2/c. Ha 

a fent leírt tényezők nem elegendőek a pelletálási probléma megoldásához, úgy a legutolsó 

csoporthoz kapcsolódhat.  

3.) Fizikai korlátozó tényezők 

a.) A gőznyomás csökkentő szelep elhelyezése  

 Ez legkevesebb 6 méterre van-e a kondicionáló bemeneti pontjától? 

 Ha nem, akkor egyenetlen lehet a gőzáramlás 

 Egyéb tényezők, mint: 

   - szárítási kondíció 

   - görgők beállítása 

   - késbeállítás 

Ez pusztán a folyamat olyan leírása, amely alapján a gyártó megértheti, hogyan hozhatja ki a legjobbat 

a saját pelletgyártási folyamatából. 

Minél jobban megközelítjük az ideális feltételeket, annál gazdaságosabb a MASTERCUBE 

használata, mint pelletálási segédanyag. 

  



 

 

 

ALKALMAZÁS: 

Kezdetben 3 kg / t MASTERCUBE adagolást javasoljuk, s amennyiben a pellet minősége megfelel 

az elképzeléseinknek, úgy 0,5 kg-al csökkentjük a tonnánkénti dózist mindaddig, amíg a pellet 

minősége már nem kielégítő és így visszatérünk az előtte használt 0,5 kg-al magasabb dózisra. Ez 

pszichológiailag jobb megoldás, mint 1 kg-al kezdeni, majd a dózist emelni. 

A sikeres pelletgyártás inkább művészet, mint tudomány, de néhány alapvető tétel ismerete segítheti a 

MASTERCUBE alkalmazását és némi tudományt csempészhet a művészetbe. 

Gyártó: Kiotechagil Ltd. 

Forgalmazó: AnimalFeed Kft. 
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