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Mi a védett szója?

A SoyPreme® teljes értékű roppantott szójabab, a fa feldolgozásakor kinyert cukorral kombinálva. A SoyPreme® 
optimális fehérje és energiaforrás, mely hatékony segítség a jobb állati teljesítmény eléréséhez. A genetikai háttéren 
és a tartási körülményeken kívül a takarmányozás döntő befolyással bír az állatok teljesítményére. A gazdaságilag 
eredményes tejtermelés alapja a várt teljesítménynek megfelelő takarmányozás, melyhez egyre értékesebb és 
jobb minőségű takarmány-kiegészítők szükségesek. Borregaard LignoTech vezető szerepet tölt be bypass fehérje 
előállítás technológiájának kidolgozásában. Több mint 30 éve jelen van az európai és észak-amerikai piacokon. Közös 
munkánk eredménye az eljárás, aminek alkalmazásával a magyar piacon egyedülálló termék született.

Hogyan használható fel a SoyPreme® a takarmányozásban?

Nagytermelésű állományok esetében mindig kihívás a takarmányadag összeállításnál a metabolizálható fehérje 
szükséglet megfelelő formában és minőségben történő kielégítése. A megoldandó feladatnál nemcsak az abszolút 
fehérje mennyiség adagba illesztése a fő cél, hanem a megetetett fehérje bendőbeli lebonthatóságának megfelelő 
aránya és a lebomlás sebességének optimalizálása az egyéb alapanyagok függvényében, valamint a metabolizálható 
fehérje aminosav összetételének a termelés igényeihez való igazítása. Ha magas a nyersfehérje könnyen lebomló 
aránya a megfelelő szénhidrát frakciók hiánya mellett, akkor nagyarányú ammónia felszabadulása megnövekedett 
vérkarbamid-szintet okoz, ami bizonyítottan a szaporodásbiológiai mutatók és az állat egészségi állapotának, végső 
soron életteljesítményének romlását eredményezi.

Beltartalmi paraméterek

Nedvesség < 11 %

Nyersfehérje 34 %

Nyersrost 5 %

Nyerszsír 19 %

UDP* 78,91 %

UDP 268,3 g

NDF 272,1 g

ADF 65,1 g

SFA 16,4 g/100 g zsírsav

MUFA 24 g/100 g zsírsav

PUFA 59,4 g/100 g zsírsav

ME 16,2 MJ/kg

NEL 10,7 MJ/kg

*Bendőn való áthaladási sebesség = 8%/óra
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Hogyan történik a SoyPreme® előállítása?

A SoyPreme® bendővédett fullfat szója. A szójabab fi zikai aprítását követően egy optimális fi zikai struktúrájú 
homogén alapanyagot kapunk. Ezt követően a gyártási folyamatban hőkezelés és további kémiai kezelés következik. 
A gyártási eljárás úgy növeli a bypass fehérje mennyiségét, hogy a szójafehérje a hozzáadott cukorral (xilóz) hő 
és nyomás hatására kémiai kötést hoz létre, amit Maillard-reakcióként ismerünk. A reakció során a redukáló cukor 
kötődik a fehérjéhez, és ennek következtében a mikrobiális proteáz enzimek nem tudnak kötődni a fehérjelánchoz, 
megakadályozva annak lebontását a bendőben.

Hogyan működik a SoyPreme®?

Az eljárás hatásaként érhető el a 70% feletti bendőbeli védettség a teljes nyersfehérjére vetítve. A gyártási 
folyamatban homogénen darabolt szójabab belsejében lévő zsírsavak sem érintkeznek a bendőfolyadékkal, ami lehetővé 
teszi a szójaolajban lévő telítetlen zsírsavak számára, hogy áthaladjanak a bendőn, ahol normál esetben telítődnének. 
A szójabab nyerszsír tartalma megóvható azoktól a bendőbeli folyamatoktól, aminek következtében 
részlegesen vagy teljesen telített zsírsavak keletkeznek. Így elkerülhetőek a telítetlen zsírsavak etetése 
mellett azok a negatív hatások, melyek közül a legjelentősebb a tejzsír depresszió.

Milyen előnyökkel jár a termék etetése?

 Növeli a többszörösen telítetlen zsírsavak szintjét, ami lehetővé teszi
 az ajánlott napi adagnál arányosan több telítetlen zsírsav felvételét.
 Az omega 3 és omega 6 zsírsavak megnövekedett koncentrációja miatt egészségesebb és
 lágyabb tejtermékek készülhetnek.
 A közvetlenül a hűtőből kivett vaj könnyebben kenhető.
 Más állati termékek esetében is növekszik a többszörösen telítetlen zsírsavak szintje.
 A takarmány jobb nyerszsír emészthetőségének következtében növekszik az energiaszint.
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Melyek a termék erősségei?

 Költséghatékony és rugalmas forrás a
 fehérje- és energiabevitel optimalizálásánál.
 Ideális takarmány-kiegészítő magas
 tejhozamú tehenek és húsmarhák számára
 egyaránt.
 Biztonságos gyártási eljárással készül.

 A SoyPreme® esszenciális
 aminosavakban gazdag.
 Kiváló lizin kiegészítést biztosít.
 Használatával csökkenthető a nitrogén terhelés
 (nyersfehérje helyett védett fehérje), amely
 védi a környezetet és növeli a termékenységet.

Mitől egyedülálló a SoyPreme ®, mint védett fehérje és zsírforrás?

A SoyPreme® a magyar piacon egyedülálló, ugyanis hasonló jellegű termék csak importból, vagy külföldről beszerzett 
alapanyagból gyártva kerülhetett idáig az állatok elé.

A speciális gyártási metodikának köszönhetően több mint 50%-kal növelhető a fullfat szója zsír,- illetve 
fehérjefrakciójának bypass értéke úgy, hogy annak emészthetősége nem változik.

A fejadagba illesztve egy komponenssel biztosítható a védett fehérje, valamint a védett zsírforrás. 
Tartalmazza a tejelő tehenek számára limitáló aminosavakat, valamint az esszenciális zsírsavakat. Ezáltal a 
termék rendkívül költséghatékonyan alkalmazható.

Nagy kihívást jelentett ez idáig a kérődzők takarmányainak PUFA (Polyunsaturated Fatty Acid, többszörösen telítetlen 
zsírsav) kiegészítése. Köztudott, hogy ezen zsírsavak számos kedvező hatással bírnak mind humánélettani, mind 
pedig termelés-hatékonysági szempontból. Nagy fi gyelmet kell azonban fordítani az említett zsírsavakat tartalmazó 
termékek bendőben való viselkedésére, ugyanis ha azok nem megfelelő mértékben védettek, több okból is veszélyt 
jelenthetnek:

 Már nagyon kis mennyiségben toxikusak a bendőmikrobákra nézve, csökkentik azok szaporodását.
 Károsan hatnak az NDF emészthetőségére, ezáltal az állatok szárazanyag-felvételére,
 valamint a bendő acetát produkciójára.
 Kettős kötéseik telítődnek, melynek eredményeképp kedvezőtlen élettani hatású transz- és telített zsírsavak
 keletkeznek, amelyek aztán a bendőn továbbhaladva a vékonybélből szívódnak fel.

A SoyPreme® megfelelő szemcseméretének, valamint a speciális „hőmérséklet-nyomás-hozzáadott pentóz” 
eljárás során képződött protein mátrixnak köszönhetően lehetővé vált a kérődzők számára bendővédett 
formában biztosítani a fullfat szója teljes zsírsavgarnitúráját.
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Milyen kedvező hatásai vannak a szójaolajnak a tejelő tehenek reprodukciós mutatóira?

A szójaolaj jelentős részét a linolsav (C18:2n6) teszi ki (56g/100g zsírsav). Számos alkalommal, in vitro és in vivo 
körülmények között egyaránt bizonyították a szójaolaj kedvező hatását tejelő tehenek reprodukciós mutatóira:

 Növeli a takarmányfejadag energiakoncentrációját, és ennek révén javítja az állat energetikai státuszát.
 Emeli bizonyos intrafollikulárisan ható metabolikus hormonok szintjét (IGF-1), így fokozódik a tüszőnövekedés.
 A késői luteális fázisban meggátolja a PG (prostaglandinok) szintézisét, így a korai embrióveszteségek
 csökkentése mellett javítja az állományban a CONCEPTION RATE-et.
 Emeli a plazma koleszterin-koncentrációját, ezáltal stimulálhatja a progeszteron produkciót.

Források:
• Abel-Caines S.F., 1998
• Cheng Z., 2001
• Robinson R.S., 2002
• Ghasemzadeh-Nava H., 2011

Tulajdonság: Barna, durvára őrölt szójabab. Édes illatú.

Kiszerelés: Ömlesztve.

Tárolás és eltarthatóság: Napfénytől védett, száraz, hűvös helyen.

Minőségét a gyártástól számított 4 hónapig őrzi meg.


