
Egy szoftver innovációval gyorsabban meghatározható  

a szója takarmány értéke 

Az Illinoisi Szójababszövetség, a Dalex lecsökkentette a szója takarmányértékének 

megállapításához szükséges időt. 

Amikor az Illinois-i Szójababszövetség (ISA) High Yield PLUS Quality (HY + Q) programja 

dollármilliárdokat fektetett a fajtaszinten jelen lévő potenciális takarmány-érték felkutatására, 

ez mindent megváltoztató fejlődést jelentett. Kihívást is okozott, mivel a közel 50 000 

szójaminta takarmányértékének kiszámítása három hétig tartott öt embernek, ami 

megnehezítette a szójabab minőségi adatainak gazdálkodókhoz való időben történő 

eljuttatását a megfelelő választás érdekében. 

A Dalex Livestock Solutions-nél megoldást találtak, valamint egy szoftver-módosítást 

fejlesztettek, amely segít az elemzés kiszámítását körülbelül két órára csökkenteni. Ez azt 

jelenti, hogy a szójabab takarmányérték-elemzések sokkal gyorsabban elkészülhetnek, és az 

adatok hamarabb eljuthatnak a takarmányozási szakemberekhez és a termelőkhöz. A 

szójabab-termelők is profitálnak, mert betekintést nyernek a fajta szintű takarmányérték-

besorolásba, így elősegítve a vetőmagválasztást. 

A Dalex szoftvermódosítás lehetővé teszi szójababok ezreinek gyors takarmányérték 

összehasonlítását, ami elősegíti a szójabab minőségének és értékének gyorsabb növekedését a 

gazdálkodók, a takarmányozási szakemberek, a vetőmag vállalatok és mindenki más számára, 

aki profitálhat a gyors, fajta szintű takarmány értékre vonatkozó információkból. 

"A takarmányérték-elemzés automatizálása sokkal könnyebbé teszi a gazdák tájékoztatását, 

hogy valószínűleg mely fajtákból származik jó minőségű szójabab és ezáltal takarmány. Ez 

idővel mindenki számára növelheti a szójabab értékét" - mondta Dale Downs, a Dalex elnöke. 

"Ez az állattenyésztők számára is előnyös lesz, mivel egyre több szójabab-termelő veszi 

figyelembe ezt az értéket a vetőmag vásárlásnál." 

Az új módszerrel egy takarmányozási szakember több mint 50 000 mintát futtathat le a Dalex-

en keresztül körülbelül két óra alatt. 

A takarmányérték javítása 

Az ISA statisztikusai elemezték a minták adatait, hogy megnézzék, mely fajták rendelkeznek 

a legnagyobb takarmányértékkel. Az ISA által kifejlesztett teljes folyamat új kritériumot is 

jelent a gazdálkodók számára a szójabab vetőmagjának kiválasztásakor, amelyet az United 

Soybean Board a 2020 nyarán megrendezett hirdetési kampányban fogadott el: az állati 

takarmány-érték pontszámot. 

  



"Ez egy forradalmi fejlődés az állattenyésztők, a vetőmag árusító cégek, a szójatermelők és az 

ügyfelek számára" - mondta dr. Linda Kull, az ISA Checkoff Program mezőgazdasági 

innovációinak igazgatója. „Amikor 50 000 minta takarmányértékét ilyen gyorsan kiszámítják, 

láthatjuk a szójabab értékét minta vagy fajtaszinten, mint ahogy az egyes takarmányokban is. 

A mintaadatok fajtaszintű információkhoz vezetnek, amelyeket a gazdálkodók megkapnak, és 

ezáltal a szükséges információkat is ahhoz, hogy megalapozott fajtaválasztási döntéseket 

hozzanak, amelyek a legnagyobb vásárlóiknak kedveznek. 

Fenntarthatóbb aminosav-forrás 

Az ISA jelentős különbségeket fedezett fel a fajtaszintű takarmányértékében. Az ISA azt is 

megállapította, hogy ezek a különbségek csökkenthetik a takarmányozási költségeket hízó 

sertéseknél állatonként akár 40, brojlercsirkéknél pedig csaknem három centtel, az 

aminosavszintek alapján, ha minden gazdálkodó magas takarmány-értékű szójafajtát választ. 

Ez az érték hozzávetőlegesen évi 456 millió dollárral több szójabab-értéket jelent, ha a 

szójaminták alsó 50% -a ugyanolyan jó, mint a felső 50% - derül ki az ISA kutatásából. 

Az Egyesült Államokban termesztett szójabab több mint 70% -át haszonállatok 

takarmányozására használják. Egyes esetekben a szójababot szintetikus aminosavak és 

kukorica melléktermékek helyettesítik. A helyettesítő termékek fokozott használata a szójaliszt 

rovására jelentős veszteségeket eredményez a szójabab értékesítésében és a piaci 

részesedésében a kritikus hazai és nemzetközi piacokon. Az ISA erőfeszítései, amelyek arra 

ösztönzik a gazdálkodókat, hogy több magasabb takarmányértékű szójababfajtát ültessenek, az 

új Dalex takarmányértékelési szoftverrel kombinálva mind az állattenyésztők, mind a szójabab-

termelők javát szolgálják, mivel növelik a szójabab iránti keresletet és fenntarthatóbb 

aminosavforrást biztosítanak az állatállományok számára. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/agenda/software-innovation-more-quickly-

determines-soybean-feed-value 
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