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Bemutatkozik a NutriOpt



A takarmányozás új,
hatékonyabb megközelítése

5 A takarmányozás optimalizálása és a jövedelmezőség javítása
– A takarmányozás új, hatékonyabb megközelítése

Az egyre nagyobb verseny az 
élelmiszeriparban és annak 
összetett jellege együtt jár 
azzal, hogy a beszállítóknak 
mindenféle új szabályozási 
és működési kihívásokkal kell 
megbirkózniuk.

Miközben a takarmányozási költségek elérhetik a termelés 
költségvetésének	70%-át,	az	alapanyagok	elérhetősége	
szűkül,	az	árak	egyre	változékonyabbak,	a	verseny	pedig	
egyre	erősebb.	Ráadásul,	az	állati	és	növényi	genetika	
fejlődésével	a	takarmányozást	is	a	hatékonyság	optimális	
szintjének	eléréséhez	kell	igazítani.

Mindez azt jelenti, hogy a beszállítók számára létfontosságú 
az	új	technikák	és	ellenőrzések	megfontolása,	javítva	a	
működés	precizitását	és	fenntartva	a	versenyképességet	
Az ilyen mértékben változékony piaci körülmények között 
minden	meghozott	döntés	jelentős	hatással	lehet	az	Ön	
haszonkulcsára.

Genetika

Új	lehetőségek	az	
állati takarmányok, 
gabonák és az álla-
tállományok termelé-
sében.

Takarmány

A takarmányok 
tápértékének ponto-
sabb elemzése és a 
piaci árképzés jobb 
megértése.

Állat

Az emésztési folya-
matok és a pontos 
táplálkozási követel-
mények jobb megér-
tése.

Végtermék

Nagy hatékonyság 
a piacra jutás tekin-
tetében, megalkuvás 
nélkül	a	minőséget	
illetően.

Fogyasztó

Kritikus és igényes a 
minőség,	a	választék,	
az érték, a biztonság 
és a fenntarthatóság 
vonatkozásában.

A precíziós takarmányozás jelentősége



Létfontosságú az új technikák és 

ellenőrzések megfontolása, javítva a 

működés precizitását és fenntartva a 

versenyképességet.



 

Takarmányozás számokban
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A Trouw Nutrition tudatában van az 
Ön előtt álló kihívásoknak. Messze 
visszanyúló tapasztalataink vannak 
az állati termék előállítási módok 
széles körében, és pontos adatokra 
alapozott részletes állatmodelleket 
dolgoztunk ki, elősegítve a 
gyakori kockázatok kezelését és a 
takarmányozás optimalizálását.

A Trouw Nutrition ezért fejlesztette ki a 
NutriOpt programot, amely hasznosítja 
a legújabb tudományos, gazdasági és 
technológiai fejlesztéseket, a leghatéko-
nyabb takarmányozási stratégia pontos 
kiszámítására, amely megfelel igényei-
nek	és	a	mindenkori	piaci	feltételeknek.
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Erős tudományos alapokkal 
rendelkezünk

Kiterjedt speciális tudásunk és a több mint 50 
éve	gyűjtött	adataink	teszik	lehetővé,	hogy	
piacvezetőhöz	méltó	pontosságot	és	kiszá-
míthatóságot	biztosítsunk.

Hiszünk a legjobb gyakorlat 
elvében

A legújabb fejlesztéseket alkalmazzuk, együtt 
a megbízható és kipróbált gyakorlatokkal, 
mindenkor a leges legjobb eredményeket 
biztosítva.

Lehetővé tesszük, hogy okos, 
logikus döntéseket hozzon

A	NutriOpt	hatalmas	mennyiségű	szakértői	
adat	megszerzésének	lehetőségét	rejti,	illetve	
a kockázatkezelést okos döntések megho-
zatala révén, a feltevések helyett a tényekre 
alapozva.

Egyaránt összpontosítunk a 
technológiai és üzleti teljesít-
ményre.

Rendszereink	a	józan	gazdasági	célkitűzé-
seket kombinálják a tudományos elemzéssel, 
segítve Önnek a hatékonyság, a teljesítmény 
és	a	profit	növelésében.

Közvetlen hozzáférést biztosí-
tunk Önnek a Trouw Nutrition 
által nyújtott szaktudáshoz és 
támogatáshoz.

A NutriOpt-ot a Trouw Nutrition üzemelteti 
-	a	világelső	az	állatok	takarmányozásában.	
Annak tudatában összpontosíthat saját üzle-
tére, hogy a legfrissebb és leghatékonyabb 
takarmányozási	technológiát	alkalmazza.
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A NutriOpt moduláris, precí-
ziós takarmányozási rendszer, 
melyet arra terveztünk, hogy 
segítsen elérni pénzügyi 
és állati termék előállítási 
céljait, haladó, valós idejű 
takarmányozási elemzéssel 
és modellezéssel, valamint 
folyamatos támogatással.

Miként kapcsolódik a
NutriOpt koncepció az Ön üzletéhez

1 Képesek vagyunk takarmány-alapa-
nyagai pontos tápértékének megál-
lapítására a NIR segítségével, és precíz 
értelmezés készítésére, takarmán-
yozási	emészthetőségi	mátrixaink	
használatával.

2 A	rendszer	ezt	követően	számos	
forrásból származó rengeteg adatot 
használ fel, beleértve a piaci árakat, 
állatállomány modelleket és környezeti 
tényezőket.

3 Ezeket az információkat azonnal áta-
lakítja nagy pontosságú ajánlásokká 
az Ön takarmányozási stratégiájához, 
évtizedek alatt finomra hangolt mod-
ellező	algoritmusokra	alapozva.

4 Időt	takarítva	meg	és	mindenféle	
becslés kiküszöbölésével a NutriOpt 
megadja Önnek és csapatának a 
szabadságot és önbizalmat, hogy 
nagyobb	értéket	képviselő	tevéke-
nységekre összpontosíthassanak 
üzletük	építésében.

5 Szakértő	csapatunk	működőképesen	
telepíti NutriOpt moduljait, és speciális 
üzleti	igényei	szerint	felállítja	rendszerét.
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Az Önnél jelentkező
fő előnyök
• Fokozza a pontosságot és a kiszámíthatóságot

• Leegyszerűsíti a döntéshozatali eljárást

• Nagyobb megbízhatóságot és
 ellenőrzést biztosít

• Csökkenti a kockázatot

• A személyzetnek megadja a lehetőséget, hogy
 egyéb tevékenységeket folytassanak
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Hogyan működik a NutriOpt
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A NutriOpt moduláris alkotóelemekből áll, mely könnyedén 
és zökkenőmentesen működik együtt egyetlen fejlett, integrált 
takarmányozási rendszerben.

NIR mérés és a
takarmányozási adatbázis

Piacvezető	NIR	takarmány	kalibrálás	
a	Trouw	Nutrition-tól.	A	MasterLab-ot	
használja	az	Ön	választott	összetevőinek	
táplálkozási összetételének mérésére 
és	meghatározására.	A	NutriOpts	
takarmányozási adatbázis tartalmazza 
a legfrissebb dinamikai egyenleteket 
ezeknek az adatoknak az értelmezésére, 
messze felülmúlva a hagyományos statikai 
táblázatokat.

Gazdasági előny: átlagosan 2-10 euró 

megtakarítás takarmány tonnánként*
Állat- és gazdasági modellek

Az	állat-	és	gazdasági	modellek	lehetővé	
teszik, hogy a gyarapodási teljesítményt 
az	optimális	szinten	tartsa	saját	működési	
céljaihoz, pénzügyi céljaihoz és az 
értéklánchoz.

Gazdasági előny: átlagosan 5-8 euró 
megtakarítás takarmány tonnánként**

* Az alapanyagok alternatív költségeiben az

	 eltérő	táplálóanyag	mérési	rendszerek	eltéréseinek

 összehasonlítására alapozva az UFB brazil táblázatok,

 INRA, CVB és NRC táplálóanyag táblázatok szerint,

	 kukoricára,	búzára	és	Q32013	szójadara	árakra	alapozva.

**	 Sertés:	Ferguson,	N.S.,	2015.	Integrált	modellek	a	teljesítmény

	 és	a	jövedelmezőség	javítására	hízósertéseknél	Takarmá-	

	 nyozási	modellezés	sertés	és	baromfi	számára.	141-156.
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Teljesen integrált 
moduláris rendszer
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A teljes NutriOpt rendszer alkalmazásának előnyei

Magasabb szabványnak
megfelelő működés

A NutriOpt egyes elemei magukban is 
sikeresen	működtethetők,	de	kombinálhatók	
is a még nagyobb kényelem, pontosság és 
hatékonyság	elérése	érdekében.

Minden elem ugyanazt a takarmányozási 
rendszert használja ellenpárjaként, és az 
alapjául szolgáló takarmányozási alapelvek 
egységesek.	Ezen	a	módon	lehetséges	olyan,	
nagyobb	pontosságot	biztosító,	bővített	
rendszer létrehozása, amellyel nagyobb 
gazdasági	hatékonyság	érhető	el.

* NIR mérések és takarmányozási adatbázis

 becslések az alapanyagok alternatív

	 költségeiben	az	eltérő	táplálóanyag	mérési

 rendszerek eltéréseinek összehasonlítására

 alapozva az UFB brazil táblázatok, INRA, CVB

 és NRC táplálóanyag táblázatok szerint,

 kukoricára, búzára és Q32013 szójadara

	 árakra	alapozva.

** Állat- + gazdasági modell – Sertés: Ferguson,

	 N.S.,	2015.	Integrált	modellek	a	teljesítmény	és	a

	 jövedelmezőség	javítására	hízósertéseknél.

 Takarmányozási modellezés sertés és baromfi

	 számára.	141-156.

A NutriOpt segítségével elérhető tipikus megtakarítások



Az egyes
rendszerelemek magyarázata
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NIR mérések

NIR szolgáltatásunk biztosítja 
takarmányainak	kibővített	elemzését	az	
Ön	NIR	takarmány	szkenner	eszközével.

A	nagy	eltérések	okán	az	elérhető	
takarmányok	minőségében,	
létfontosságú	az	összetevők	pontos	
összetételének	meghatározása.	Minden	
pontatlanság	jelentősen	befolyásolhatja	
egyenlegét.

A	Trouw	Nutrition	MasterLab	az	
ágazat egyik legnagyobb kalibrációs 
adatbázisát tartja fenn, melyet arra 
használunk, hogy pontosan, perceken 
belül elemezzük az Ön vizsgált 
összetevőit.	Az	adatok	a	Trouw	Nutrition	
vállalatok és az egyes kontinenseken 
található partnerek által világszerte 
gyűjtött	mintákon	alapulnak.

több, mint

év tapasztalat
a NIR-rel30
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több, mint

elemzés a kalibrációs vonalak alátámasztására

750,000

több, mint

150
kalibrációs vonal

több, mint

270 NIR eszköz 
világszerte,
gyors
növekedés
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A takarmányok tápértékének még pontosabb 
osztályozása és értékelése akár 50 cent megtakarítást 
eredményezhet takarmány tonnánként
(referenciaként a szójadarában lévő nyersfehérjét tekintve)

A pontosság valós költsége
A	Trouw	Nutrition	pénzt,	erőforrásokat	
és	időt	komolyan	befektetve	biztosítja,	
hogy takarmányozási elemzésünk 
számos más laboratóriumnál pontosabb 
legyen.		Mércénket	magasabbra	téve,	Ön	
még pontosabb adatokhoz jut, melynek 
eredménye akár 50 eurócentes megtakarítás 
takarmány	tonnánként.

A reaktív lizin minősítése
Az egyik legújabb fejlesztés egy újabb 
minőségi	paraméter	hozzáadása	a	
NIR	rendszerhez:	a	reaktív	lizin.	Ez	az	új	
paraméter	lehetővé	teszi	az	állattartók,	
takarmánygyártók és mások számára, hogy 
gyorsan megbecsüljék a reaktív lizintartalom 

minőségét	saját	alapanyagaikban.	Az	
információk	számos	minőségellenőrzési	és	
tárolási	célra	használhatók.	Példaként,	a	
takarmánynövényben	lévő	alapanyagokat	
minőségük	szerint	hatékonyabban	kezelhetik	
és	elkülönítve	tárolhatják,	lehetővé	téve	a	
pontosabb	takarmányozást.	Ugyanakkor	
az eszköz által nyújtott objektív adatok 
lehetővé	teszik	az	alapanyagok	beszerzési	
árának	újratárgyalását,	ellenőrzés	alatt	
tartva	a	költségeket.	A	NutriOpt	NIR	reaktív	
lizin	kalibrációs	vonalak	már	elérhetők	
szójadarára, repcedarára, napraforgólisztre, 
pálmamag lisztre, hallisztre és hús-, illetve 
csontlisztre.

TAKARMÁNYOZÁS VÁLTOZÁS
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Takarmányozási adatbázis

Takarmányozási adatbázisunk dinamikus 
egyenleteket alkalmaz a tápanyagtartalom 
és	emészthetőség	pontos	feltérképezésére,	a	
részletesebb	teljesítménybecslés	biztosítására.
Ezek az egyenletek több mint 50 évnyi 
kutatáson alapulnak, és magukban foglalják a 
globális kutatási és fejlesztési központjainkból 
nyert	legfrissebb	információkat.

A takarmányozási adatbázis símán csatlakozik 
a NIR-hez, azonnali takarmányozási profilokat 
biztosítva, melyek rögtön alkalmazhatók az Ön 
optimális	költségének	számításánál.

• Integrált NIR
• Takarmányozás
 gazdasági előnyei

A takarmány tonnánkénti
átlagos megtakarítás:

€2-€10
*	 Az	alapanyagok	alternatív	költségeiben	az	eltérő

 táplálóanyag mérési rendszerek eltéréseinek

 összehasonlítására alapozva az UFB brazil táblázatok,

 INRA, CVB és NRC táplálóanyag táblázatok szerint,

 kukoricára, búzára és Q32013 szójadara

	 árakra	alapozva.
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Állatmodellezés

A Trouw Nutrition igen részletes szoftver 
modelleket	fejlesztett	ki	minden	fő	állatfajra.	Ez	
lehetővé	teszi,	hogy	pontosan	megbecsülje,	
állatai miként teljesítenek az általuk kapott 
takarmánnyal, a nekik biztosított környezetben 
és	egyéb	fontos	változók	mellett.

Alkalmazási	szakembereink	együttműködnek	
az Ön üzleti tevékenysége pontos 
szimulációjának megalkotásában, az Ön 
speciális	körülményeire	és	célkitűzéseire	
szabva.

Gazdasági modellezés

Bizonyos	esetekben	a	maximális	
technológiai teljesítmény nem feltétlenül a 
legjövedelmezőbb	megoldás.
	A	baromfi,	a	sertés	és	a	kérődzők	nagyobb	
teljesítményű	takarmányt	igényelhetnek,	amely	
nem feltétlenül csökkenti a takarmányozás 
hatékonyságát.	A	NutriOpt	gazdasági	
modellek, kombinálva állatmodelljeinkkel 
pontosabb rálátást biztosítanak Önnek a valós 
teljesítmény	optimalizálásra.

A	modell	friss	összetevő	árakat	és	tervezett	
hozambevételt alkalmaz az optimális 
takarmányozás és gyarapodási ráta 
számításához, a legjobb gazdasági 
teljesítmény eléréséhez, szemben a pusztán 
technológiai teljesítményre összpontosítással

Az eredmény új mérce felállítása az állatok 
takarmányozásának menedzsmentjében 
-	lehetővé	téve	a	gyors	alkalmazkodást	
a változó piaci körülményekhez, illetve 
összetett	takarmányozási	döntések	felelős	
meghozatalát.

• Állat modellek
• Gazdasági modellek

A takarmány tonnánkénti
átlagos megtakarítás:

€5-€8
* A sertéstartás gazdasági teljesítményének összehasonlítására
	 alapozva:	Ferguson,	N.S.,	2015.	Integrált	modellek	a	teljesítmény
	 és	a	jövedelmezőség	javítására	hízósertéseknél.	Takarmányozási
	 modellezés	sertés	és	baromfi	számára.	141-156.
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Sertésspecifikus megoldások



NutriOpt: a sertéságazatra szabva
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Pontosabb takarmányozási modellezés
az Ön sertéstelepe számára
A modellek olyan számítógépes programok, 
melyek a biológiai folyamatokat matematikai 
egyenletekként reprodukálják, a valóságot 
utánozva.	Alkalmasak	az	állatok	
tápanyagigényének kiszámítására adott 
teljesítményszintre vonatkoztatva, vagy egy adott 
tápanyag	felvételéből	adódó	teljesítményre.	
E	modellek	sertéstermék-előállításban	
alkalmazásával a takarmányozási programok 
az állatok igényeihez jobban alkalmazkodóvá 
alakíthatók.

A Trouw Nutrition sertéságazatban szerzett alapos 
tudását arra használta fel, hogy kifejlessze az 
egyedülálló és rugalmas NutriOpt gazdasági 
modelleket,	elsősorban	a	növendék/hízó	sertések	
és	a	kocák	számára.	A	modellek	lehetővé	
teszik a tényekre és a befektetésre alapozott 
döntéshozást, integrációja vagy termelési 
egysége	jövedelmezőségének	javítását.



A sertéstartás gazdasági
teljesítményének modellezése
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A NutriOpt sertés modell 
a növendék/hízó 
sertések sztochasztikus 
válaszait mutatja be, 
különböző környezeti és 
takarmányozási körülmény 
megvalósulása során.

A	NutriOpt	sertés	modell	a	tényezők	igen	széles	
körét	képes	figyelembe	venni.	Ez	magában	foglalja	
a	speciális	menedzsment	tényezőket,	mint	a	

tartástechnológiát, állategészségügyet és jólétet, 
a szállítási menedzsmentet, az alapanyag- és 
sertéshús	árakat	és	a	húsminőséget.	A	modell	minden	
esetben az Ön pillanatnyi állapotát és teljesítményét 
veszi	alapul.	Azután	kidolgozza,	azok	hogyan,	
milyen paraméterek között optimalizálhatók a 
technológiával.	A	modell	ezután	kiszámítja,	mi	
lenne	az	általa	javasolt	különböző	takarmányozási	
stratégiák	alkalmazásának	gazdasági	hatása.

Ily	módon	a	gazdasági	modell	lehetővé	
teszi, hogy folyamatosan és rugalmasan 
optimalizálja takarmányozási stratégiáit és 
állománymenedzsment gyakorlatát, mindig 
közelebb	hozva	Önt	gazdasági	és/vagy	
technológiai	célkitűzéseinek	megvalósításához	-	
bármik	is	legyenek	azok.

TECHNOLÓGIAI
MEGFONTOLÁSOK

• GENETIKA
• MENEDZSMENT
• TAKARMÁNYOZÁS
• EGÉSZSÉGÜGYI
   ÁLLAPOT

 
 
 
 

 
 

GAZDASÁGI
MEGFONTOLÁSOK

BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK
AZ ALÁBBIAKRA SZÁMÍTVA:
• SERTÉS
• KG GYARAPODÁS
• ÉVI CIKLUS

KIMENET

• TAKARMÁNYOZÁSI
   STRATÉGIÁK
   A SERTÉSEK
   GYARAPODÁSÁNAK
   OPTIMALIZÁLÁSÁRA
• VÁGÓHÍDI
   STRATÉGIÁK
   A JÖVEDELMEZŐSÉG
   OPTIMALIZÁLÁSÁRA
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Azzal, hogy biztosítja bármilyen típusú változás 
szimulálását	a	termelésben,	mielőtt	azokat	a	telepen	
alkalmaznák,	a	modell	lehetővé	teszi	lehetőségek	
felvetését az alábbi speciális stratégiákhoz:

Takarmányozási stratégiák
A NutriOpt sertés modell optimális takarmányozási 
stratégiákat	határoz	meg,	pillanatnyi	és	jövőbeni	
takarmány-összetevő	árakra	alapozva.

Takarmányozási
menedzsment stratégiák
A NutriOpt sertés modell megjósolja az optimális 
takarmányozási költségvetést, a költség kontra 
tápanyagigény együtthatóra alapozva bármely 
korosztályban, illetve azonosítja a teljesítményt 
limitáló	tényezőket

Szállítási stratégiák
A NutriOpt sertés modell az átlagos egyedi 
sertés helyett az állomány összes sertésére alakít 
ki	szimulációs	válaszokat.	Ez	lehetővé	teszi	a	
sertésenkénti vagy félsertésenkénti jövedelem 
növelését szolgáló gazdasági optimalizáló 
stratégiák	kialakítását.

Pénzügyi stratégiák
A NutriOpt sertés modell meghatározza bármely 
termelésben	bekövetkező	változás	hatását	a	
jövedelem/veszteség	különbözetre,	bármely	előre	
meghatározott	beosztási	skálán.

A NutriOpt sertés modell aktuális 
piaci adatokat használ, ezzel 
lehetővé téve az azonnali reagálást 
a piaci és árváltozásokra.

Leadás % Testtömeg
a telepről
távozáskor

 
(kg)

S.D.  
(kg)

ADG  
(g)

ADFI  
(kg/d)

FCR Takarmányköltség/kg 
(€/kg)

MOFC  
(€)

1 10.0 130.1 4.8 957 2.77 2.89 0.58 90.3

2 20.0 126.0 4.4 882 2.57 2.92 0.58 87.8

3 70.0 114.9 9.2 764 2.27 2.97 0.59 78.8

A leadási jelentés az egyes leadások technológiai és gazdasági teljesítményét tükrözi



25 A takarmányozás optimalizálása és a jövedelmezőség javítása
– A sertéstartás gazdasági teljesítményének modellezése

Bél kapacitás

Elvárt
takarmányfelvétel

Korlátozott
takarmányfelvétel

KorlátozásokForrások

Aktuális felvétel és gyarapodás

Állat

Takarmány

Fizikai és társadalmi környezet

Követelmények

A kutatások szerint a sertések takarmány-
összetételében az energiát, fehérjét és rosttartalmat 
érintő	változások	nem	csak	a	takarmányfelvételre,	
teljesítményre és takarmány-hasznosulásra 
hatnak közvetlenül, de érintik a sertések közötti 
különbségeket	is	a	takarmányfelvételben.

A takarmányfelvétel és annak állományon belüli
változásának előrejelzése
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Továbbá,	a	kutatások	szerint	a	nagyobb	állománysűrűség	
negatív	hatása	jelentősebb	a	kisebb	tömegű	sertések	
gyarapodására	a	kutricában,	mint	nagyobb	tömegű	
társaikéra.	Mindez	közvetlen	hatással	van	a	kutricánként	
évente	kibocsátott	csoportok	számára.	A	teljesítmény	és	
jövedelmezőség	megjósolhatóságának	megalapozására	
az egyes szállítmányoknál, bebizonyosodott, hogy a 
teljes állomány teljesítményének szimulálása pontosabb 
eredményhez vezet, mint egy átlag sertés teljesítményének 
szimulációja.

Kis állománysűrűség Nagy állománysűrűség
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Kis állománysűrűség, kis testtömegű sertések

Nagy állománysűrűség, kis testtömegű sertések

Az	állománysűrűség	és	a	takarmány	energiasűrűségének	(LE=8.8	MJ	NE/KG;	HE=10.4	MJ	NE/KG)	hatása	a	hízósertések	gyarapodására	(a),	illetve	

az	állománysűrűség	hatása	a	nagytömegű	és	súly	alatti	sertések	testtömeg-gyarapodására	(b).	(Trouw	Nutrition	R&D,	2013)
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Beépített optimalizáló a kimagaslóan 
megbízható szimulációhoz, a teljesítmény 
javításához
A NutriOpt beépített optimalizálója a növendék 
és hízósertések takarmányozási programjainak 
stratégiai	tervezését	teszi	lehetővé,	megfelelve	
bármely piac vagy termelési cél speciális 
igényeinek,	miközben	növeli	a	bevételt.

A	szimuláció	lehetővé	teszi,	hogy	apró	
kiigazításokat hajtsanak végre a tápon, a 
takarmányozási programon vagy az elkészülési 
stratégián, láttatva azok következményeit 
technológiai	és	gazdasági	téren.

Az optimalizáló bemutatja a legígéretesebb 
megoldások kimenetelét, grafikonokkal kiegészítve 
(pl.	az	emészthető	lizinszint	hatása	az	átlagos	
napi	tömeggyarapodásra	az	első	és	második	
takarmányozási	fázisban).

Emészthető lizin (%)
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A	standardizált	ileális	emészthető	lizinszint	hatása	az	átlagos	napi	tömeggyarapodásra	az	első	és	második	fázisban.



A sertés modell nagyon gyorsan fut, 

percek alatt akár 127.000 szimulációt 

elvégezve, az optimális megoldás 

azonosításához. Egyszerű, könnyen 

használható.
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A NutriOpt sertés modell 
egyedülálló előnyöket 
kínál a piacon elérhető 
hagyományos szoftver 
modellekkel szemben.
Gyakorlatiasabb, 
ezért igen pontos és 
megbízható.

• Csökkent kockázat
Olyan menedzsment döntésekhez vezeti Önt, melyekkel javíthatja 
jövedelmezőségét	anélkül,	hogy	drága	és	időigényes	kísérleteket	
kellene	végeznie.

• Dinamikus megoldások
Lehetőséget	biztosít,	hogy	hatékonyan	reagáljon	az	alapanyag-	
és a sertéshús-árak változásaira, a csomagolók árképzésére, a 
megváltozott egészségi állapotra, de még a genetikára is - mindez 
köszönhetően	a	„valós	idejű”	modellezésnek.

• Integrált optimalizálás
Segít a bevételek növelésében, miközben megfelel bármilyen 
piaci vagy termelési célnak, beleértve a gyarapodási ráta 
maximalizálását,	a	az	árrést	a	takarmányköltségek	felett	(MOFC)	
és a sertésenkénti nettó profitot, csakúgy, mint a takarmány-
hasznosulási arány minimalizálását, a kilogrammonkénti költséget 
és	a	tápanyag-kiürülést.

• Nagyban személyre szabott
Kapcsolódik az Ön menedzsment, tartási, takarmányozási és 
pénzügyi befektetéseihez, így a takarmányozási programokat 
mindig	az	Ön	aktuális	összetevő-adatbázisa	és	költségvetése	
alapján	alakíthatja.

• Javítja a leadás menedzsmentjét
Meghatározza	a	megfelelő	időpontot	és	testtömeget,	melyeknél	le	
kell	adnia	állatait,	maximalizálva	sertésenkénti	hozamát.
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A NutriOpt sertés modell képes 
meghatározni AZ OPTIMÁLIS 
MEGOLDÁST, melyet azután
alkalmazhat saját telepén, segítve 
céljainak elérésében.

A NutriOpt mögött szakértők egész 
csoportja áll, akik Önt támogatják. 
Együtt az Ön sertés takarmányozási 
tanácsadójával segíteni tudunk Önnek 
bármely megfontolandó döntés hatásának 
megbecsülésében.

Íme csak néhány a kérdések közül, melyeket 
meg tud válaszolni a NutriOpt sertés modell 
alkalmazásával:

• Az aktuális fehérje- és gabonaárak mellett
 melyik az optimális takarmányozási program,
	 mellyel	nettó	nyereségem	maximalizálható?
• Melyik takarmányozási program
	 minimalizálná	költség/kg	gyarapodás
 mutatómat?

•	 Hogyan	javíthatom	a	takarmány-értékesülést,
 csökkenthetem a takarmányköltségeket,
 növelhetem a testtömeg-gyarapodást és a
	 jövedelmezőséget?
• Mi az optimális leadási stratégia, mellyel a
 legmagasabb árrést érhetem el a takarmány
 költsége felett?
• Kocaállományom produktivitása kocánként
	 évi	0,5	malaccal	növekedett.	Az	ezzel
	 megnövekedett	állománysűrűség	miként	hat
	 a	jövedelmezőségre	és	az	évente	elkészülő
 leadott tételek számára? Értékesítenem kéne
 választott malacaim egy részét?



TECHNOLÓGIAI
MEGFONTOLÁSOK
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BEVÉTELEK ÉS KÖLTSÉGEK:
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• KG GYARAPODÁS
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KIMENET

TAKARMÁNYOZÁSI STRATÉGIÁK
AZ OPTIMÁLIS GYARAPODÁSHOZ
ÉS TELJESÍTMÉNYHEZ, GAZDASÁGI

ALAPELVEKRE ALAPOZVA, A
JÖVEDELMEZŐSÉG
MAXIMALIZÁSÁRA.

A sertéstartás gazdasági
teljesítményének modellezése
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A manapság jellemző nagy 
produktivitási szintek azt 
jelentik, hogy a modern 
koca igényesebb, ha a 
tápanyag-ellátásról van szó.
A legjobb kocák 
megszerzéséhez megfelelő 
takarmányozási programra 
és megfelelően tervezett 
tápokra van szükség.

A takarmányozási menedzsment és a 
takarmányozási	programok	szükségszerűsége	
vezetett a NutriOpt koca modell kifejlesztéséhez, 
vemhes és szoptató kocák számára, annak 
érdekében, hogy kiszámíthatóan elérjük a 
kimagaslóan	szapora	kocák	megfelelő	hasznos	
élettartamát.	A	koca	modell	kiszámítja	az	Ön	
jelenlegi takarmányozási programjának hatását, 
és	hogy	milyen	változások	tehetnék	lehetővé	a	
tápanyagok	terén	a	kívánt	célok	eléréséhez.

A modellek olyan számítógépes programok, 
melyek a biológiai folyamatokat matematikai 
egyenletekként reprodukálják, a valóságot 
utánozva.	Ezek	lehetővé	teszik	az	állat	tápanyag-
igényének kalkulálását, ha adott produktivitási 
szint	elérése	a	cél,	a	tápanyagok	bizonyos	szintű	
felvételéből.	A	modell	használatával	lehetőség	
van	az	állat	igényeinek	jobban	megfelelő	
takarmányozási programok tervezésére, 
csökkentve a takarmányköltségeket és a tápanyag-
kiürülést,	közben	javítva	a	produktivitást.
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1. Kiszámítja a koca által igényelt energiát 
(takarmány kg-ban), hogy elérje a kívánt 
teljesítményt:
• A koca testtömegének és hátszalonnájának
 gyarapodása a vemhesség alatt, alomméret
 és születési súly
• Alomméret és gyarapodás a szoptatás alatt

2. A koca teljesítményét számítja ki, 
bizonyos adott energia-bevitel mellett 
(takarmány kg-ban):
• A koca testtömegének és hátszalonnájának
 gyarapodása a vemhesség alatt, adott
 alomméretnél és születési súlynál
• Alomméret és gyarapodás a szoptatás alatt,
 a koca testtömege és a hátszalonna
	 vastagság	változása	a	szoptatás	során.	

A vemhes és szoptató kocák energiaigényének és teljesítményének modellezése
A	NutriOpt	koca	modell	az	energiára	épül,	és	kétféle	módon	működik:

Az élve született malacok számának 
növekedésével a modern kocák nagy 
tápanyag-igénnyel	rendelkeznek.

A fehérjeraktározás kulcseleme a 
koca	produktivitásának.
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A vemhesség szimulálása különböző telepi 
létesítményekre
A szimuláció beállításait úgy lehet igazítani, 
hogy azok megfeleljenek majd minden tartási és 
menedzsment felépítésnek, melyek egy telepen 
előfordulhatnak:

• Telepi létesítmények: vemhesítés-vemhesség
 kontroll, kijelölt vemhes kocaszállás és fiaztató
	 helyiség.	A	kocák	egyes	épületekben
 tartózkodásának idejét napokban hozzá
	 lehet	igazítani	az	eltérő	menedzsment
 gyakorlatokhoz vagy állatjóléti törvényi
	 előírásokhoz.
•	 Egyedi	állások	vagy	csoportban.
 A padlórendszer mélyalmosra vagy betonra
	 állítható,	a	teremhőmérséklet	és	tevékenység
	 beállítható	bármely	helyszínen.
• Takarmányozási rendszer: ha úgy kívánja,
	 a	megadott	telep	akár	16	különböző	lépést
 használhat a takarmányozási sémában,
	 különböző	takarmányokkal	az	egyes
 lépéseknél, a koca ellésszáma szerinti
	 tápanyagszükséglet	kielégítéséhez.

Takarmányozási ajánlás vemhes kocáknak

Az optimális 
testkondíció 
menedzsmentje a 
vemhesség alatt 
elősegíti:

• A sima fialást

• Nagyobb takarmányfelvételt
 a szoptatás alatt

• Kisebb testtömeg-veszteség
 a szoptatás alatt

• Nagyobb reprodukciós teljesítmény

 a következő ciklusban.

Fiaztatóba lépés

Születés

Választás

Termékenyítés

Precíziós takarmányozás a koca produkciós ciklusában 

Átmeneti periódus takarmánya

Szoptató takarmány

Flushing takarmány

Első vemhesség takarmánya

Második vemhesség takarmánya

Nap

Vemhesítés-vemhesség kontroll

Igazolt vemhesség

Fiaztató helyiség

0 114
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A szimuláció futtatásának két módja
a vemhesség alatt:

1	 A	NutriOpt	koca	modell	előrejelzést	ad	a	koca
 testtömeg- és hátszalonna gyarapodásáról,
 és összehasonlítja az eredményeket az adott
	 ellésszámra	vonatkozó	célokkal.
	 Ezek	kivitelezhetők	az	alábbiakkal:
 - az átlagos napi takarmányadag
  bevezetése a takarmányozási ütemterv
  minden lépésénél, vagy
 - az átlagos napi takarmányadag
  bevezetése a vemhesség alatt, majd a
 takarmánygörbe alakzatának kiválasztása
	 (MAA,	MAM	és	AAM),	valamint	az	átlagos	napi
 energiaszükséglet standard arányának
 beállítása minden ütemezett lépésnél, a görbe
	 alakjának	megfelelően.

2	 A	modell	előre	jelzi	a	napi	takarmányigényt
 minden ütemezett lépésnél, a takarmánygörbe
	 kiválasztott	alakzata	szerint.

A NutriOpt koca modell takarmányozási javaslatot 
ad az ellések száma és a koca vemhesítéskori 
testkondíciója	szerint.	Ez	optimális	kondíciót	
eredményez	a	fiaztatóba	kerüléskor.

A koca modell takarmányozási ajánlása 
ellésszámonként és a testkondíció szerint

Testtömeg
termékenyítéskor

Kondíció termékenytéskor

Ellések
száma

Becsült
testtömeg

(kg)
 

Takarmányfelvétel 100 napnál (kg)

Sovány
koca

 

1 140 2.52 2.38 2.25

2 170 2.50 2.36 2.23

3 & 4 205 2.55 2.41 2.28

> 4 235 2.60 2.46 2.32

Normál
koca

Kövér
koca

Növelje	ezeket	a	takarmánymennyiségeket	0,80	kg/nap	

mennyiséggel	(a	vemhesség	utolsó	14	napja	során)
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A koca megfelelő gondozása
FONTOS SZEMPONT a
cél eléréséhez: nagy létszámú
alom egészséges malacokkal
a születéskor

A koca gondozása az ellés
és szoptatás során
A	koca	megfelelő	gondozása	a	vemhesség,
az ellés és a szoptatás alatt fontos szempont
cél eléréséhez: nagy létszámú alom 
egészséges malacokkal a születéskor, melyek 
gyorsan	gyarapodnak.	Ez	egyúttal	felkészíti	
a kocát a mihamarabbi újabb ivarzáskor a jó 
teljesítményre.

A termékenyülési arány pozitív befolyásolása 
érdekében a szoptatás alatt, minimalizálni kell 
a	testtömeg-veszteséget	a	fialást	követően,	
miközben a takarmányfelvételt fokozatosan 
növelni	kell.

A	kocának	a	fialási	fázist	a	lehető	legjobb	
tápláltsági állapotban kell elérnie, úgy saját 
maga,	mint	a	születendő	alom	érdekében.	
Megfelelően	kiegyensúlyozott	arányban	kell	
etetni az ajánlott mennyiségekben, hogy az 
újszülött malacok jól fejlettek és életképesek 
legyenek.

A szoptatási szimuláció célja a testtömeg-
veszteség menedzselése, a telep aktuális 
szoptatási takarmánygörbéjének 
alkalmazásával, és annak összehasonlítása a 
sertés takarmányozási tanácsadó által adott 
javaslattal.

Takarmányfelvételt a szoptatás alatt a testtömeg-veszteség elkerülésére

Szoptatási napok

Aktuális séma
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A szoptatási szimuláció kiinduló pontja az 
előző vemhességi szimuláció vége. 
A	modellben	a	koca	etethető	a	napi	szinten	
alkalmazott	takarmányadaggal,	vagy	lehetővé	
lehet tenni a modell számára, hogy megbecsülje a 
koca	önkéntes	takarmányfelvételét.

A NutriOpt koca modell az alábbiakat számítja ki:
•	 Az	energiaigény	(takarmány	kg-ban),	elkerülve	a
 testtömeg-veszteséget az adott alom
	 gyarapodása	során.
• A koca testtömege és hátszalonna
 vastagságának változásai az aktuális ésd
 a javasolt takarmánygörbékkel, az adott alom
 gyarapodására szolgáló energiaegyensúly
	 következményeként.
• Az alom gyarapodása növekedésének
 vagy csökkenésének becslése a koca energia- 
	 bevitelének	változása	esetén.

A NutriOpt koca modell a testtömeg-veszteség 
szoptatás	alatti	minimalizálására	ajánl	megfelelő	
takarmányfelvételt.	Az	aktuális	takarmányozásra	
alapozva, a modell megmutatja Önnek azokat a 
takarmányozási követelményeket a szoptatás alatt, 
melyek biztosítják a szaporaság magas szintjét a 
következő	alomnál.

A 10%-nál nagyobb
testtömeg-veszteség elkerülése a 
szoptatás alatt

A	testtömeg-veszteség		-11,7%-ról	(22,77	kg)	kevesebb,	mint	-10%
-ra	csökkentéséhez	megfelelő	takarmány	szükséges.

Aktuális Javasolt 0 kg
testtömeg
veszteség

Szoptató tekarmányozás 1 Szoptató 1 Szoptató 2 Szoptató 1

Testtömeg �aláskor (kg) 194 194 194

Testtömeg változás (kg) -22.77 -14.74 0.00

P2 hátszalonna-vastagság�aláskor (mm) 17 17 17

hátszalonna-vastagság változása (mm) -4.88 -3.16 0.00

Átlagos napi takarmányfelvétel 5.20 5.58 7.43
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3-6 euró megtakarítás
kocánként évente
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A NutriOpt koca modell
számos előnnyel jár:

•	 Felhasználóbarát	képernyő	elrendezés	a
	 kereskedelmi	és	szaktanácsadói	felhasználásra.
• Információval szolgál a genetikai célokról
	 (beleértve	a	hátszalonnára	és	testtömegre
 vonatkozó célokat a termékenyítéskor és
	 fialáskor	az	egyes	elléseknél),	az	összes	született
 és választott malaccal kombináltan felhasználva,
 illetve a születési és választási súllyal, a koca
	 igényeinek	kiszámítására.
• Teljes egészében igazítható a környezeti

	 tényezőkhöz,	takarmányozási	fázisokhoz	és
	 egyéb	figyelembe	veendő	tényezőkhöz	a	telep
	 különböző	épületeiben	és	menedzsmentje	során.
• Képes kiszámítani kétféle táp keverékét a
 szoptatásra, hogy kielégítse a koca igényeit
 az ellésszámra, testkondícióra és a vemhességi
	 szakaszra	vonatkozóan.
•	 Képes	kétféle	takarmánnyal	is	működni	a
	 szoptatás	alatt	(pl.	négy	napig	átmeneti
	 takarmány,	azt	követően	szoptató	táp;	vagy
	 alacsonyabb	koncentrációjú	táp	az	első	héten,
	 majd	erősen	koncentrált	takarmány	a	szoptatás
	 fennmaradó	ideje	alatt).

A NutriOpt 
koca modell 
alkalmazásának 
fő előnyei

• Alacsonyabb
 kocasüldő-utánpótlási költségek
	 -	 Jobb	kocakondíció-menedzsment,	eredményeként
 alacsonyabb kényszervágási arány

• Megnövekedett alomlétszám
-	 Csökkenő	testtömeg-veszteség	az	előző	szoptatási
	 időszakban,	több	malacot	eredményezve	almonként

• Kisebb takarmányköltség
- A kövér kocák alacsonyabb aránya fialáskor
-	 A	tápok	keverhetők	a	vemhesség	alatt
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Szolgáltatás és támogatás



NutriOpt támogatás:
az Ön versenyelőnyének fenntartása
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Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	helyben	kiváló	minőségű	
támogatást	ajánlunk	vevőinknek,	hogy	a	legtöbbet	
hozhassa ki a NutriOpt-ból Alkalmazásban jártas 
szakembereink képesek beüzemelni, kalibrálni és 
fenntartani az Ön NutriOpt rendszerét, segítve az üzleti 
előnyeinek	maximalizálásában.	A	beüzemeléstől	a	
frissítésig,	ott	leszünk,	ha	szüksége	van	ránk.	Amint	új	adatok	
válnak	elérhetővé,	azokat	betápláljuk	a	rendszerbe,	hogy	
azt	pontosabbá	tegyük.

Az	élő	frissítések	folyamatos	hozzáférhetőségével,	
a személyzet továbbképzési programjaival, az 
ipari tudásbázissal és a technológiai kézikönyvekkel 
naprakésszé tehetjük Önt a legfrissebb innovációkról a 
takarmányozás	terén,	segítve	az	Ön	versenyelőnyének	
érvényesítését	a	manapság	folyamatosan	változó	piacon.



Trouw Nutrition, világelső
az állatok takarmányozásában

41 A takarmányozás optimalizálása és a jövedelmezőség javítása
– NutriOpt támogatás: az Ön versenyelőnyének fenntartása

A NutriOpt programot a Trouw Nutrition, a 
Nutreco cégcsoport tagja biztosítja Önnek.
 Célunk és ambíciónk a jövő generációinak 
táplálása. Ez a küldetés a Trouw 
Nutrition lényege: az élelmiszertermelés 
megduplázásának kihívása, a lábnyom 
megfelezésével. Ambíciónk a hozzájárulás 
a gyarapodó világnépesség növekvő 
élelmiszerigényének fenntartható módon 
való kielégítésére.
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A világnépesség növekedésével, és az emberek 
növekvő	hányadával,	akik	elkölthető	bevételre	
tesznek szert, nagyobb a szabadságuk az 
élelmiszerek	megválogatására.	Ez	a	fehérjék,	
mint a hús, hal, tej és tojás nagyobb arányú 
fogyasztásához	vezet.

A Trouw Nutrition feltétlenül szükséges 
kapcsolatot képez a termelési láncban, amely 
az alapanyagokat hatékony és tápláló 
takarmányozási megoldásokká alakítja át a 
haszonállatok	és	halak	számára.

Arra törekszünk, hogy fenntartható módon segítsünk 
a	növekvő	igények	kielégítésében.
 Mindezt az alábbiak szerint tesszük:
•	 folyamatosan	keressük	a	lehetőségeket
 termékeink hatékonyságának és a táplálóanyag-
 értékének növelésére
•	 nyomon	követjük	és	korszerűsítjük	saját	és
 partnereink tevékenységeinek produktivitását
• csökkentjük értékláncaink környezeti hatását

Trouw Nutrition
A Nutreco család tagjaként a Trouw Nutrition 
szakemberei	szorosan	együttműködnek	a	többi	
Nutreco vállalattal, és folyamatos kapcsolatot 
tartanak	a	kutató	és	fejlesztő	munkatársakkal	
a	különböző	kutató	központokban.	Ez	az	
összpontosított	megközelítés	lehetővé	teszi	a	
Trouw Nutrition számára, hogy világszínvonalú 
takarmányozási megoldásokat nyújtsanak, speciális 
vevői	igényekre	és	helyi	piaci	követelményekre	
szabva.

Kutatás-fejlesztési területeink:
Öt globális kutatóközponttal rendelkezünk az 
állati	takarmányozást	érintő	összes	fő	állatfaj	és	
takarmány-összetevő	tekintetében.
Szakterületeink	a	következők:
• Állatok takarmányozása
• Állatorvostudomány
• Immunológia
• Molekuláris biológia
• Biokémia
• Takarmányozási technológia
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Magyarországon az UBM-en keresztül
érhetők el a szolgáltatások

A NutriOpt termékkel kapcsolatban
az alábbi kollégáink állnak rendelkezésükre:

• Bessenyei István
sertés	üzletág	vezető

+36 30 257 2934
istvan.bessenyei@ubm.hu

• Sárközi Tamás
sertés szaktanácsadó

+36 30 499 0207
tamas.sarkozi@ubm.hu

UBM Csoport
2085	Pilisvörösvár,	Kisvasút	utca	1.

Telefon: +36 26 530 540
Fax:	+36	26	530	541

info@ubm.hu
www.ubm.hu


