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A vevői igények hatékonyabb 
kielégítése és  a termelési terület 
optimalizáltabb működése a cél!
A Bonafarm cégcsoport tagjaként 
immár 9 éve meghatározó szerepet 
tölt be a Bonafarm-Bábolna Takar-
mány Kft., a hazai takarmány-előállí-
tás, forgalmazás területén. A méltán 
sikeres Bábolnai Rt. hagyományain 
alapuló akkori üzletágat a 80-as 
években alapították, fő profilja első-
sorban a baromfi-, sertés- és kérő-
dző takarmányok, előkeverékek 
előállítása volt. Akkoriban mind 
a beszállítói, mind a vevői oldalt 
más üzleti környezet jellemezte 
(nagyobb állatlétszám, nagyobb 
átlagos üzemméretek, kevesebb 
termékszám), ám az ágazat mun-
katársainak ugyanúgy hatékonyan 
kellett együttműködnie.

2013-ban vettem át a Bonafarm 
Mezőgazdaság Takarmányágazat 
takarmány-előállításának irányí-
tását, mint termelési vezető, egy 
átalakuló, új struktúrájú szervezet 
kialakítása idején. Mára a termelés 
területén közel 30%-kal növekedett 
a takarmány-kibocsátás, az ágazat 
a magyar piac meghatározó takar-
mány előállítójává lépett elő (16% 
piaci részesedés). Az ágazat a vál-
tozó vevői igényekre rugalmasan 
reagál, ezért folyamatosan fejleszti 
termékeit. Ennek eredményekép-
pen számos új termék megjelent 
a termékpalettán, mind például a 
Platinum terméksorok több állat-
fajban, valamint az Authentic ter-
mékcsalád a hobbiállatok számára. 
A hagyományos iparági struktúra 
mellett elindult a modernizáció, 
amelyben fontos szerepet kapott 
a tudatos költséggazdálkodás, az 
energia megtakarítási projektek 
(villamosenergia és gáz energia 

veszteségek feltárása, megszünte-
tése) és a már meglévő vállalatirá-
nyítási rendszer (SAP) hatékonyabb 
alkalmazása (termeléstervezés, 
raktározás, vonalkódos rendszer 
kiépítése), melynek eredménye-
képpen a változó piaci igényeknek 
megfelelően ma már gyorsabban 
lehet üzleti döntéseket hozni vagy 
egy–egy részfolyamatot elemezni. 

A Bonafarm Mezőgazdaság Takar-
mányágazata az elmúlt években 
tudatosan, a vállalati stratégiához 
maximálisan igazodva tervezte 
beruházásait, és a jövőben is ezen 
elvek mentén történnek majd a 
fejlesztések. Ezek a több száz mil-
liós összegű beruházások (mohácsi, 
zalacsébi, nagyigmándi, újszászi 
üzemekben egyaránt) kettős célt 
szolgálnak: egyrészt a vevői igé-
nyek hatékonyabb kielégítését, 
másrészt a termelési terület opti-
malizáltabb működését (készáru 
tartálypark, vezérlőrendszerek 
fejlesztése, gőzrendszerek fejlesz-
tése, anyagszállító eszközök cse-
réje, lezsákoló automatizálás, 
mikrokomponens vonalfejleszté-
sek). A termelési csapat célja nem-
csak az, hogy a termelési rendsze-
reinket még hatékonyabbá tegyük, 
továbbá, hogy a vevők igényeit 
figyelembe véve állítsuk elő termé-
keinket, hanem az is, hogy ebben 
a hagyományos alapokon nyugvó, 
ugyanakkor speciális szaktudást 
igénylő iparágban dolgozó mun-
katársainkat megtartsuk, és a jövő 
szakembereit megtaláljuk. Ennek 
érdekében került elkülönítésre a 
képzési büdzsé, amelynek célja az 
átképzések finanszírozása, a meg 

lévő tudás átadása, az utánpótlás 
tervezése, a most még nem létező 
szakmák felismerése, mielőbbi 
alkalmazása.

Termelési vezetőként a csapatom-
mal kiemelt figyelmet fordítok 
a minőség javítására, ezért szá-
mos auditálási eljáráson vettünk 
részt: ISO 9001:2008/2015, ISO 
14001:2005/2015, Biopremix, ISO 
22000:2005, Global G.A.P, GMO 
mentes, Fami QS, GMP+ és kaptuk 
meg a tanúsítványokat. Az ágazat 
jövője és jövőbeli fejlesztési iránya-
inak meghatározása csak az ágazati 
hagyományok figyelembe vételével 
történhet. Ugyanakkor a világ legkü-
lönbözőbb iparágaiban elindult „ipar 
4.0” fejlesztési irány nem hagyható 
figyelmen kívül a takarmány elő-
állítás területén sem. Meglátásom 
szerint a Bonafarm Mezőgazdaság 
Takarmányágazat termelési terüle-
tén a digitalizációnak, automatizá-
lásnak a jövőben hangsúlyos sze-
repe lesz, amelyet a már elkezdett 
folyamatmenedzselési rendszerek 
kiépítése (Lean, TPM) is nagymér-
tékben támogat.  

Balassa Gergely
termelési vezető
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Termékdíjas a PigCare 
Malacmentő Program

 A hódmezővásárhelyi Alföldi Állattenyésztési Napok hagyományos kísérőprogramja a ki-
állítók részére meghirdetett Magyar Állattenyésztésért és Növénytermesztésért Termékdíj 
pályázat.

A pályázatokat a bíráló bizottságok elnökei – 2018-ban is – a nyilvánosság előtt mutatták be, növényter-
mesztés kategóriában: Prof. Dr. Birkás Márta – egyetemi tanár, az Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
Szent István Egyetem MKK Növénytermesztési Intézet Földműveléstani Tanszék professzora; állattenyész-
tés kategóriában: Dr. Wagenhoffer Zsombor Ph.D – a Magyar Állattenyésztők Szövetségének ügyvezető 
igazgatója méltatta a győztes pályamunkákat.

A Magyar Állattenyésztési Termékdíjért 
31 pályázat versengett, a zsűri három 
kategóriában értékelte a beadott munká-
kat. A Bonafarm Mezőgazdaság tagvál-
lalata, a Bonafarm-Bábolna Takarmány 
Kft. a PigCare Malacmentő Programmal  
I. helyezést ért el az Álltenyésztésért 
Termékdíj – legtöbb pályázattal bíró 
mezőnyében – takarmányozási kategó-
riában.
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  MAlACMenTő ProgrAM
A genetikai előrehaladás számos problémát felvet, egyre szórtabbak az almok, nő a 
relatíve kis testtömeggel született malacok száma. A malac újszülöttkori növekedési 
periódusa (egészen a választásig) kritikus időszak a sertéshústermelésben. 

Nagy létszámú almok felneveléséhez csupán a koca illetve az alomkiegyenlítés ön-
magában nem elegendő, egyéb technológiai és takarmányozási megoldásokra van 
szükség. Ezen szempontokat figyelembe véve születtek meg Malacmentő Progra-
munk termékei, melyeket a mai modern genetikáknak megfelelő irányelvek szerint, 
egyedi módon, saját vizsgálati eredményeinkre alapozva fejlesztettünk ki. 

Malacmentő Programunkban szereplő termékekkel a malacok számára már a szüle-
tésük pillanatától optimális feltételeket, a fiaztatón jól működő takarmányozási meg-
oldásokat kínálunk. 

MAlAC PAnír
A fiaztatói elhullások jelentős része az első 24 órában történik, ezért elsődleges feladat, hogy a malacok számára 
a születésük pillanatától kezdve optimális környezeti feltételeket biztosítsunk. Minden hő- és energiaveszteség 
csökkenti a malacok életbenmaradási esélyeit a születésüket követő első pillanatokban, ezért a malacok felszá-
rításával már rögtön a fialást követően megadhatjuk az esélyt arra, hogy minél több malacot válasszunk. Malac 
panír termékünk nemcsak a nedvesség megkötésében segít, hanem illóolaj-tartalmának köszönhetően antibak-
teriális hatással is rendelkezik, így a fialás körüli higiéniai viszonyok javítására is alkalmazható.

PlATinuM Milk+
Platinum Milk+ tejpótló tápszer fejlesztésekor a mai modern szuperszapora hibrid kocáktól vett tejminták 
összetételét vizsgálva határoztuk meg a tápszer táplálóanyag-tartalmát. A termék speciális összetevői (pl.: 
probiotikum, MCFA, immunglobulinok) segítenek kialakítani és fenntartani a bélflóra stabilitását, miközben gá-
tolják a káros mikroorganizmusok elszaporodását (pl.: E. coli, Salmonella, Clostridium) és erősítik az immun-
rendszert. A Platinum Milk+ kifogástalan oldódása lehetővé teszi automatizált tejitató rendszerekben történő 
problémamentes alkalmazását is.

PlATinuM BABy
Ahhoz, hogy a malacnevelés sikeres legyen, már a fiaztatón meg kell kezdenünk a malacokat megismertetni a 
szilárd takarmánnyal, ezért a tejpótló tápszer itatása mellett a 4–5. életnaptól a Platinum Baby malactakarmány 
etetését javasoljuk. A kiválóan emészthető alapanyagokból álló, nagy tejtermékhányadú takarmány összetétele 
maximálisan igazodik a malacok emésztőenzim-készletének fejlődéséhez. A baby takarmány etetésének célja – 
a kiegészítő táplálás mellett – hogy a malac „megtanuljon” enni, megismertessük a szilárd takarmánnyal.

PlATinuM-PF és PlATinuM CP PresTArTer
A „Platinum” elnevezés a koncentrátumcsaládnál és malactakarmányainknál megszokott minőséget tükrözi, 
ugyanakkor a termékek fejlesztése során a sokakat megosztó sertés vérplazma használatát kívántuk elhagyni 
a plazmánál jól dokumentált pozitív hatások (pl.: nagyobb takarmányfelvétel, homogénebb növekedés, jobb im-
munválasz stb.) megtartása mellett. A legjobb eredmények elérése érdekében Platinum-PF Prestarter etetését 
követően a Bona Malac starter (12,5%-os) koncentrátum alkalmazását javasoljuk. A gyengébb állategészségügyi 
státuszú telepek esetében tapasztalataink alapján alacsonyabb nyers-fehérjeszintű takarmányok alkalmazásával 
az emésztőszervi problémák jelentős része elkerülhető, csökkenthető. Platinum-CP Prestarterünket ezen irány-
elvek mellett állítottuk össze. A Platinum-CP Prestartert követően Platinum-CP starter takarmányunk etetését 
javasoljuk.

CréMoliT
Legyen szó akár betegség, akár takarmányozási- vagy stressz eredetű hasmenésről, a kiváltó ok megszűnte-
tése, kezelése mellett az állatok rehidratálása, és az elektrolitok pótlása is elengedhetetlen. Az említett problé-
mák kezeléséhez nyújt megoldást a Crémolit elektrolitpótló, mely optimális összetételének köszönhetően nem-
csak a szükséges elektrolitokat tartalmazza, hanem könnyen felszívódó energiaforrást is biztosít a malacoknak. 
Probiotikum tartalma segít helyreállítani a bélrendszer mikroflóráját, míg vitamin és szerves mikroelem tartalma 
a malacok általános állapotát és az állatok immunrendszerét támogatja.
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Mivel az antibiotikumok hatásosságának megőrzése 
globális méretekben is okvetlenül szükséges, minden 
kormányzati hatóságnak és ágazatnak körültekintően 
át kell gondolnia az antibiotikumok állati termelésben 
való alkalmazását, a humán és a környezeti szekto-
rokból kiinduló kezdeményezésekkel együtt.

Megelőzésre használt antibiotikumok
Az antibiotikum-rezisztencia (AMR) probléma össze-
tettsége miatt különösen nehezen oldható meg – 
tekintettel a humánegészségügy, az állategészségügy 
és a környezet-egészségügy közötti kölcsönhatá-
sokra, az antibiotikumok különböző típusaira és azok 
hatásmechanizmusának különbözőségére, az antibio-
tikumok eltérő alkalmazási módjaira, valamint arra, 
hogy a különböző antibiotikumokat milyen célokra 
használják. Az AMR probléma kezelésének sürgető 
szükségességét tovább bonyolítják azok a „földrajzi, 
fegyelmi és társadalmi különbségek, amelyek befo-
lyásolják a probléma megértését és értelmezését a 
különböző országokban és a különböző nyelveken” – 
amint azt a Nature folyóiratban megjelent egyik cikk 
2017 májusában megfogalmazta. A mezőgazdasági 
antibiotikum-felhasználással kapcsolatban az egyik 
leggyakoribb zavar forrása a preventív használat és 
a hozamfokozóként történő használat közötti különb-
ségtétel, valószínűleg azért, mert a preventív haszná-

lat általában az antibiotikumok fertőzésekre utaló kli-
nikai tüneteket (még) nem mutató állatoknak történő 
beadását jelenti, és mivel az antibiotikumok gyakori 
alkalmazásával együtt jár egy járulékos gyarapodási 
(növekedési) válasz.

Preventív alkalmazás
Az Egészségügyi Világszervezet (a WHO) a preventív 
használatot a következőképpen határozza meg: „egy 
(vagy több) antimikrobiális szer olyan egészséges 
állatokban való használata, amelyeket fertőzésve-
szélynek kitettnek tartanak, vagy annak (azoknak) a 
klinikai tünetekben megnyilvánuló fertőző betegségek 
kialakulása előtti használata”. Ezzel szemben a hozam-
fokozás meghatározása: „antimikrobiális szerek alkal-
mazása a súlygyarapodás és/vagy a takarmányhasz-
nosítás hatékonyságának javítása érdekében”.

Ez a különbségtétel fontos, mivel egyes antibiotikum-
osztályok – elsősorban az emberekben nem haszná-
latos antibiotikum-osztályok – preventív (megelőző) 
használata kulcsfontosságú szerepet játszhat az anti-
biotikum-felhasználás felügyeletében és az állatok 
megfelelő ellátásában. Az Európai Gyógyszerügy-
nökség (EMA) például engedélyezi „a készítmény 
egyidejű adását egy csoport klinikailag egészséges  
(de feltehetően fertőzött) kontakt állatnak annak 

A betegségmegelőzés 
nem hozamfokozás

A mezőgazdasági antibiotikum-felhasználással kapcsolatban az egyik leggyakoribb 
zavar forrása a preventív használat és a hozamfokozóként történő használat közötti 
különbségtétel. ez a cikk megvilágítja az antibiotikumhasználat e két típusát, és egy-
ben megmagyarázza, hogy miért fontos figyelembe vennünk ezt a különbséget.



6 FARM INFO

Hírek a nagyvilágból

érdekében, hogy a klinikai tünetek kialakulása meg-
akadályozható legyen náluk és a betegség további 
terjedése meggátolható legyen.”

Ennek jó példája a csirkék elhalásos bélgyulladá-
sára vonatkozó megelőzés szükségessége, amikor 
a klinikai tünetek a betegség késői stádiumában 
jelentkeznek, amelyet követően a kezelés már gyak-
ran hatástalan, és csaknem bizonyos a nagyarányú 
elhullás. Egy másik példa a malacok elválasztásának 
az időszaka vagy azoknak a sertéstartó létesítmé-
nyek közötti szállítása, vagyis azok a rövid idősza-
kok, amikor az immunrendszerük nagy nyomásnak 
van kitéve a környezeti változások következtében, 
és dizentéria alakulhat ki náluk. David Burch, a Pig 
Progress magazinban rendszeresen publikáló szak-
író az egyik rovatában elmagyarázta, hogy „amikor 
hetente 200 választott malacod van, nem lehetsz biz-
tos abban, hogy melyek azok az egyedek, amelyek 
hordozzák a Streptococcus suis-t és nagy valószínű-
séggel septicaemia, meningitis, fertőző arthritis és 
pericarditis alakul ki náluk, és akár el is hullhatnak.”

Megelőző kezelés hiányában a sertésdizentériát 
erősebb (és gyakran a humánegészségügyben is 
fontos) antibiotikumokkal kell kezelni a klinikai tüne-
tek megjelenését követően, ami növeli az alkalma-
zott antibiotikumokra gyakorolt rezisztencia-sze-
lekciós nyomást. Az e betegségek elleni preventív 
antibiotikumhasználat egy meghatározott időszakon 
keresztül és az állatok életciklusának egy meghatá-
rozott fázisában antibiotikum-alkalmazást igényel. A 
hozamfokozás általában alacsonyabb dózisszinteken 
történő, de folyamatos használatot jelent így tehát 
e két különböző típusú használat között az alkalma-
zás gyakorlati jellemzői alapján is különbséget lehet 
tenni.

Az ausztrál jelentés
Az ausztrál kormány egy közelmúltbeli jelentése pél-
dául elmagyarázza, hogy preventív alkalmazás „csak 
egy potenciális betegségkitörés veszélye esetén 
vagy az egy fertőző betegségnek kitett állatok meg-
védése céljából történhet, vagyis a kezelésre csak 
egy korlátozott ideig van szükség. A takarmányban 
terápiás céllal adott antibiotikumok koncentrációja 
rendszerint sokkal magasabb, mint a hozamfokozási 
céllal adott antibiotikumoké.” A preventív antibioti-
kumok takarmányokban (nem pedig injekcióban) tör-
ténő adását gyakran tévesen hozamfokozási célúnak 

feltételezik. Alapos okok vannak arra, hogy a takar-
mánnyal történő preventív gyógykezelés miért jár 
kedvezőbb állategészségügyi eredménnyel és anti-
biotikum-rezisztencia kimenetellel, mint a klinikai 
fertőzés tüneteinek megjelenése után végzett egyedi 
állatkezelések és ezt már felismerik a szabályozó 
hatóságok is, mint például az Egyesült Államok Élelmi-
szer- és Gyógyszerellenőrző Hatósága (US FDA), amely 
„a meghatározott betegségek kezelésével, megelő-
zésével és az ellenük való védekezéssel összefüggő 
gyógyszerhasználatokat, beleértve a takarmányban 
vagy az ivóvízben történő alkalmazást is, olyan gyógy-
szeralkalmazásnak tekinti, amely szükséges az élelmi-
szertermelő állatok egészségének biztosításához.”

Vannak például olyan antibiotikumok is, amelyek 
vízben nem oldódnak, így legpontosabb dozírozásuk 
úgy érhető el, ha a kész takarmányok szárazanyagá-
val keverik össze azokat. Egy másik ok, hogy miután 
az állatokon kialakult a klinikai betegség, azok hajla-
mosak elveszíteni az étvágyukat, így egyáltalán nem, 
vagy csak keveset esznek és isznak, így a ténylege-
sen felvett dózisokban nem lehet annyira megbízni. 
A betegségkitörések során az állatok egyedi kezelése 
a kezeléshez szükséges megfogás és rögzítés révén 
további stresszt jelent az állatok számára.

nem „álruhás” hozamfokozás
Van néhány fontos és gyakorlatias módszer, melyek 
révén a szabályozó hatóságok megbizonyosodhat-
nak arról, hogy a megelőzési célú – többek között a 
takarmányban történő – antibiotikum-alkalmazás 
tényleg megfelelő, nem pedig „hozamfokozás álru-
hában”. Először is az élelmiszer közvetítette és a 
kommenzalista baktériumok rezisztenciájának össze-
hangolt laboratóriumi követésével meghatározhatók 
a rezisztenciaszintek (és ezáltal a használati „min-
tázatok”) a különböző állatfajok, antibiotikum-osz-
tályok és földrajzi régiók tekintetében. Másodszor: 
az antibiotikum-értékesítési és felhasználási adatok 
ellenőrzése elő fogja segíteni az alkalmazási javal-
latonkénti helyes antibiotikum-használatot, például 
ha az állatfajonkénti/javallatonkénti mennyiségek/
dózisszintek/kezelési időtartamok nem a megfelelő 
használati mintázatot tükrözik, a szabályozó hatósá-
gok okkal gyaníthatják a nem körültekintő alkalma-
zást, és ennek megfelelően lépéseket tehetnek. Ezért 
van az, hogy több ország, többek között Ausztrália, 
Új-Zéland, az Egyesült Államok és az Európai Unió 
országainak kormányai az antimikrobiális reziszten-
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cia kezelésére irányuló nemzeti akcióterveik kulcs-
fontosságú részének tartják az antibiotikumhasználat 
ellenőrzését és folyamatos nyomon követését.

súlyos világméretű aggály
Az antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia 
súlyos világméretű egészségügyi aggály, és egyúttal 
az egyik legnehezebben megismerhető és kezelhető 
probléma. Ezért van az, hogy a G20-aktól kezdve az 
ENSZ közgyűlésén, az Egészségügyi Világszervezeten 
(WHO) és a Nemzetközi Állategészségügyi Hivatalon 
(OIE) át az egyes országok kormányzati hatóságaiig 
és ágazati szereplőiig nagyon sok állásfoglalás szüle-
tik és intézkedésre kerül sor annak érdekében, hogy 
megőrizhessük az antibiotikumok hatásosságát az 

emberek és az állatok számára. Egyértelmű és követ-
kezetes kockázatbecslési, kockázatkezelési és kocká-
zat-kommunikációs megközelítésekkel (a preventív 
antibiotikum-alkalmazási lehetőségek szerepének 
tisztázását is beleértve) ez sikeresen megvalósítható, 
miközben ügyelnünk kell az állatjólétre is, valamint 
arra, hogy megőrizzük az élelmiszer-ellátás fenn-
tarthatóságát és biztonságosságát a világ növekvő 
népessége számára. A szakirodalom kérésre rendel-
kezésre áll.

Forrás: 
www.pigprogress.net

A takarmányban lévő keményítőtípusok hatása a 
hízósertések tömeggyarapodási teljesítményére, 
húsminőségére és izomrosttípusára
Ha a takarmányadagban magas 
amilóztartalmú gabonák van-
nak, ez javíthatja a hízóserté-
sek teljesítményét, illetve a 
vágott test és a hús minőségét. 

A hízósertések számára a legfőbb 
energiaforrás a keményítő, amely 
– típusától függően – megváltoz-
tathatja az energiafelhasználást, 
valamint a fehérje és a zsír meta-
bolizmusát a sertések izmaiban. 
Ennek következtében a keményítő 
hatással lehet a húsminőségre 
azáltal, hogy befolyásolja az izmok 
tulajdonságait és az izomrostok 
átalakulását a vágás után. Annak 
érdekében, hogy megvizsgálják a 
takarmányban lévő keményítőtí-
pusok hatását a hízósertések test-
tömeg-gyarapodására és húsmi-
nőségére, 90 ártányt (testtömeg: 
68,0 ± 2,0 kg) véletlenszerűen 
három etetési csoportba soroltak, 
melyek mindegyikében 6–6 ser-

tés volt 5 ismétlésben. A három 
csoport takarmánya tiszta via-
szos kukoricakeményítőt (WMS), 
nem viaszos kukoricakeményí-
tőt (NMS), illetve borsókeményí-
tőt (PS) tartalmazott (az amilóz/
amilopektin mennyisége 0,07, 0,19, 
illetve 0,28 volt). A WMS táppal 
összehasonlítva a PS táp növelte 
az átlagos napi testtömeg-gyara-
podást, a karaj átmérőjét, a pH45 
értéket, az NMR transzverzális 
relaxáció (T2)2 csúcsterület ará-
nyát és a szarkoplazma-fehérje 
oldhatóságát, ugyanakkor javította 
a takarmányértékesítést (a takar-
mány/tömeggyarapodás arányt) 
és csökkentette a hátszalonna-
vastagságot, a csepegési vesz-
teséget, a főzési veszteséget és 
a T23 csúcsterület-arányt. A bor-
sókeményítőt (PS) tartalmazó táp 
továbbá növelte a miozin nehéz-
lánc (MyHC-) I és IIa szintjeit, csök-
kentette a MyHC-IIb szintet, csök-

kentette a miR23 szintet és növelte 
célgénjének mennyiségét, ugyan-
akkor növelte a miR499 szintjét 
és csökkentette a célgénjének 
mennyiségét. Az eredményekből 
levonható a következtetés, hogy 
a nagyobb amilóztartalmú borsó-
keményítős táp javította a hízó-
sertések tömeggyarapodási tel-
jesítményét és a karaj átmérőjét, 
ugyanakkor csökkentette a hát-
szalonna-vastagságot. A maga-
sabb amilóz/amilopektin arányú 
takarmánykeményítő az izmok 
vágás utáni tulajdonságainak javí-
tása révén hatással volt a hízóser-
tések húsminőségére. 

Forrás:
 www.pig333.com
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A szoptató kocák tápjainak megemelt SID lizin szintjei csökkent-
hetik a kocák testszöveteinek mobilizálását és növelhetik az alom 
szoptatás alatti tömeggyarapodását.
A kocaállomány genetikai előrehaladásnak köszön-
hető nagyobb hatékonysága és termelékenysége 
befolyásolhatja a szoptatás alatti és az optimális tel-
jesítményhez szükséges táplálóanyag-szükségleti 
értékeket. A laktáció alatt az összes táplálóanyag-
szükséglet mintegy 75%-át a tejtermelés szükség-
lete teszi ki, ezért az alomszám növekedésével 
párhuzamosan egyre fontosabbá válik a kocák 
szükségleteinek kielégítése a takarmány megfe-
lelő összeállítása révén. A közelmúltban beszámol-
tak arról, hogy a testtömegvesztés mértéke csök-

kent az alom teljesítményének változása nélkül, 
ha a szoptató kocasüldők tápjának lizintartalmát 
0,67%-ról 1,00%-ra emelték, de az egyes kocák-
nál az eredmények eltérően alakultak. A maga-
sabb termelékenységi szintű modern genetikai 
vonalak esetében át kell értékelni a szükségletek 
kielégítését annak érdekében, hogy mérsékelhető 
legyen a test fehérjetartalékainak mozgósítása és 
maximálisra növelhető legyen az alom növekedése 
úgy, hogy közben megmaradjon a nagytermelésű 
többször fialt kocák jó reprodukciós teljesítménye. 

Milyen hatással van a szoptató kocák 
tápjainak megemelt lizinszintje 
a kocák és az almok teljesítményére?
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Ezért 710 db (vegyes ciklusszámú) koca bevonásá-
val egy 21 napos kísérletet végeztek, hogy meg-
határozzák a szoptatás alatti standardizált ileális 
emészthetőségű (SID) lizin felvételének hatását 
a koca és az alom teljesítményére, illetve az egy 
árutermelő termelési rendszerben tartott először 
fialt és többször ellett kocák későbbi szaporodási 
teljesítményére. A vemhesség 112. napján a kocák 
súlyát megmérték és a kocákat testsúly szerint 
blokkokba rendezték a várt fialási dátum és az 
ellésszám (1-től 7-ig) alapján, majd véletlenszerűen 
4 etetési csoport valamelyikébe sorolták azokat az 
egyes blokkokon belül. 

Az etetett takarmányok kukorica–szójadara alapúak 
voltak, és a négy csoportban növekvő mennyiségű 
SID lizint (0,75, 0,90, 1,05 és 1,20%) tartalmaztak. 
A kísérleti kezeléseket úgy állították össze, hogy 
a kristályos lizint és a szójadarát egyaránt növel-
ték, hogy a szójadara/kristályos lizin arány hasonló 
maradjon. Szükség szerint más, takarmányozási 
minőségű aminosavakat is hozzáadtak a tápok-
hoz, hogy azoknak a lizinhez viszonyított aránya 
hasonló maradjon az egyes kezelési csoportokban. 
Az összes többi táplálóanyag mennyisége megfe-
lelt az NRC szükségleti értékeknek, vagy meg is 
haladta azokat. A takarmány metabolizálható ener-
gia-tartalma azonos volt minden csoport esetében.

A takarmány SID lizin szintjének emelkedé-
sével párhuzamosan nőtt a kocák választás-
kori testtömege (kvadratikus, P=0,046) és 
csökkent a kocák testtömegvesztése a fia-
lástól a választásig, illetve a vemhesség 112. 
napjától a választásig (kvadratikus, P=0,01).  
A kocák hátszalonna-vastagsága csökkent (lineáris, 
P=0,028) a táp SID lizin szintjének emelkedésével. 
Ezzel ellentétben a hosszú hátizom vastagságá-
nak csökkenése mérséklődött (lineáris, P=0,002), 
amint a SID lizin mennyiséget nőtt. Az először ellett 
kocáknál a választás utáni 7. napra termékenyített 
kocák százalékos aránya nőtt (lineáris, P=0,047), a 
többször ellett kocák esetében azonban nem volt 
kimutatható ilyen különbség. 

A táp SID lizin szintjének 1,05%-ra emeléséig nőtt 
a 17. napi alomtömeg és az alom 2. naptól 17. napig 
történő tömegnövekedése (kvadratikus, P=0,01), 
de e szint felett további javulás már nem mutatko-
zott. A további termelési mutatók közül nem volt 
különbség az összes született malacok számában, 
illetve az élve született, a halva született vagy a 
mumifikálódott malacok arányában.

Következtetés: Az itt bemutatott eredmények arra 
utalnak, hogy a táp SID lizin szintjének emelésével 
csökkenthető a szoptató kocák fehérjevesztesége 
és általában a testszövetek mobilizálása. A szop-
tató koca által igényelt és a takarmánnyal felvett 
SID lizin optimális szintje azonban változhat a ter-
melési eredményektől és az ellésszámtól függően.

Forrás: 
www.pig333.com
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szilázs a folyékony sertés takarmányban: 

nincs stressz, 
alacsonyabb költségek
A szilázstartalom miatt hosszabb ideig tart a jóllakottság érzése, növelve 
ezáltal az állatok jólétét. Mindemellett németországi kutatások alapján 
a kukoricából készült teljesnövény-szilázs felhasználásával jelentősen 
csökken a takarmányozási költség is. Sertések takarmányozására ezen 
kívül más teljesnövény-szilázsokat, például gabonaféléket, lucernát, 
borsót és oregánót is teszteltek.

Lucerna, teljes rozsnövény, takarmányborsó és 
oregánó – csupán néhány példa a szilázsok közül, 
melyet a németországi Emsbüren közelében található 
Hölscher Hof hízósertései folyékony takarmányuk 
részeként kapnak. A farm körülbelül hét évvel ezelőtt 
kezdett el kísérletezni ezekkel a változatos menüele-
mekkel, amikor is dr. Richard Hölscher úgy döntött, 
hogy a hízók takarmányához kever egy kevés aprított 
kukorica szilázst.

„Az állatok jóléte volt a legfontosabb szempont” – 
magyarázza dr. Hölscher. „Ezzel a módszerrel sok-

kal több nyersrost kerül az állatok étrendjébe. Ennek 
eredményeként az állatok mindig jóllakottak. A jól-
lakottság érzése elégedettséggel tölti el őket, így 
kevésbé figyelhetőek meg a stressz jelei, csökkentve 
a verekedést és az azzal járó sérüléseket.” 

A szilázst 3 mm-es darabokra szecskázzák, melyet jól 
el lehet keverni a kukoricacsutka keveréket (CCM) és 
egyéb kiegészítőket is tartalmazó folyékony takar-
mánnyal. Dr Hölscher szerint: „A keverék kukorica 
szilázs arányának megváltoztatásával a takarmány 
felhasználható a bevitt energiatartalom szabályozá-
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sára. A szilázstartalom növelésével csökkenthető a 
takarmány energiatartalma, ez elsősorban azoknál 
az állatoknál fontos, melyek ahelyett, hogy a sovány 
hústömeget gyarapítanák hajlamosabbak nagyobb 
mértékű zsírfelhalmozásra.

szilázs a takarmányban
Christian Visscher és Dr Ute Jörling a hannoveri 
Állatorvostudomáyi Egyetem Takarmányozási Tan-
székén a szilázsok sertéstakarmányokban való alkal-
mazásának a féltestek összetételére való hatását 
vizsgálták ad libitum folyékony takarmányozási rend-
szerekben. 

Dr. Jörling kifejtette: „Tudjuk, hogy egy azonos korú 
sertésekből álló csoportban vannak olyan egyedek, 
melyek már a kezdetektől gyorsabban növelik az 
izomtömegüket. Vannak azonban olyan sertések is, 
melyek zsír felhalmozására hajlamosabbak. Célunk, 
hogy a vizsgálatok során kiderítsük, hogy lehet-e az 
ad libitum etetési rendszerekben a hozzáadott nyers-
rostot az energiafelvétel korlátozására használni.”

„Három ismétlésben, ismétlésenként 900 sertést hizla-
lunk fel 25 kg-ról 120–125 kg-ra. Az 1. és a 2. ismétlést 
testtömeg alapján 3 csoportra osztottuk. A 3. ismétlés 
esetében is mérlegeltünk, illetve testösszetétel meg-
határozásra is sor került, valamint az állatokat zsír és 
a sovány hús mértékének megfelelően csoportosítot-
tuk.”

Minden csoport esetében egy mérő/válogató kapu-
rendszeren keresztül terelték át az állatokat a követ-
kező kutricába, ahol a kukorica szilázs és az egyéb 
összetevők eltérő arányban voltak jelen az ad libi-
tum felkínált folyékony takarmányban. Több szi-
lázst kaptak azok az állatok, melyek hajlamosabbak 
zsírt felhalmozni, mint izmot. „A cél az volt, hogy az 
összetevők – különösen a kukorica szilázs – szintjét 
úgy módosítsuk, hogy megtudjuk, mennyire befo-
lyásolhatjuk a tápanyagfelvételt. Reméltük, hogy 
így befolyásolhatjuk a zsírfelhalmozódást, különö-
sen azon állatok esetében, melyek hajlamosabbak az 
elzsírosodásra” – magyarázza dr. Jörling. A harmadik 
csoportban háromhetente mértük ultrahangos vizs-
gálattal a zsírréteg és az izmok vastagságát az utolsó 
lapocka felső részénél. A németországi Emsbüren 
közelében található Hölscher Hof sertéstelep nagy-

méretű karámrendszere, mellyel egyszerre 900 ser-
tést is képesek etetni.

Takarmányfelvétel szabályozás hatékonyan
Az eredmények azt mutatják, hogy az energia és a 
nyersfehérje-felvétel hatékonyan szabályozható a 
folyékony takarmány kukoricaszilázs-tartalmának 
változtatásával, lehetővé téve a takarmányérté-
kesítés potenciális javulását. „1 kg súlygyarapodás 
takarmányozási költségeinek alakulása sokkal ked-
vezőbben alakult. – magyarázza dr. Jörling. „A 2. és 3. 
csoportban például a kukorica szilázs nagyobb meny-
nyisége azt eredményezte, hogy az 1 kg tömeggya-
rapodáshoz felhasznált táp 0,09 euróval olcsóbb lett.”

„Másrészről – tette hozzá – a vágott féltestek minő-
sége azokban a csoportokban volt jobb, amelyek 
kevesebb kukorica szilázst fogyasztottak. Ezeknek az 
állatoknak a 36%-a, míg a magasabb szilázs tartalmú 
takarmányon nevelt állatok csupán 25%-a érte el a 
legmagasabb minőségi fokozatot a vágóhídon. Ennek 
ellenére az alacsonyabb takarmányköltség miatt a 
kukorica szilázzsal etetett sertések voltak a nyeresé-
gesebbek.” 

Mit jelent mindez a sertéstenyésztőnek? Dr Richard 
Hölscher: „Azon kívül, hogy a szilázzsal kiegészített  
takarmányozás pozitív a sertések jólétére – jóllakott 
és nyugodt állatokat eredményezve –, a tavalyi év 
vizsgálatai alapján vágósertésenként átlagosan nettó 
3,50–5,54 euró többletbevétel érhető el a gyorsabban 
gyarapodó hízók csoportjaiban.”

szilázs kiválasztás
Hét évnyi tapasztalat alatt dr. Hölscher elegendő 
érvet gyűjtött össze amellett, hogy hízósertéseit 
kukorica szilázzsal is etesse. Mégis miért akar más 
szilázsokat – köztük rozst, lucernát, takarmányborsót 
és még oregánót is – hozzáadni a táphoz?

„A rozs szilázs alkalmazására azért került sor, mert 
tisztában vagyunk a kukoricaszilázs mikotoxin szeny-
nyeződésének kockázatával.” – magyarázza. „Teljes 
rozsnövény esetében ilyen probléma nincs. A beta-
karító gép kb. 3 mm-es darabokra aprítja mielőtt a 
silóba kerülne. Körülbelül egy hónappal később már 
készen is áll a sertések takarmányozására.”
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Emellett a lucerna takarmányba keverését is kipró-
bálja a mérnök sertéstenyésztő. „Ez a szilázs termé-
szetesen több nyersfehérjét tartalmaz. Ami azt jelenti, 
hogy spórolhatunk a vásárolt takarmányon. Őrölt 
búzaszemekhez keverjük majd silózzuk, ily módon 
kiváló minőségű nyersrostot és 14,5%-os nyersfe-
hérje tartalmat érhetünk el.”

Idén, Hölscher Hofban egy újabb magas rost, és 
fehérje tartalmú szilázs előállítását tervezik, még-
hozzá magas fehérjetartalmú borsóból. Dr. Hölscher 
azért választotta ezt az őszi vetésű kultúrát, mert a 
kukorica vetése előtt betakarítható és jut idő a talaj-
munkákra is. „Szerintem remek nitrogénmegkötő 
elővetemény lesz majd a kukorica számára” – mondja.

„Mindkét növény kiváló nyersrost forrást jelent a ser-
tés takarmányban. Finomabb és jobban emészthető, 
mint például a klasszikus gabonafélék rostja.”

oregánó mint szilázs alapanyag
Oregánót is kipróbálják szilázs alapanyagként a 
Hölscher sertések etetésére. „A célom az, hogy az 
oregánó gyógyhatását, mint házi növekedésser-
kentőt használjam a sertéseim takarmánykeveréké-
ben. Eddig frissen aprítva száraz gabonaszemekhez 
kevertem, úgy tűnik a sertéseknek kétségkívül tet-
szik az íze.”

Visszatekintve az elmúlt 7 évre, mióta elkezdte szi-
lázzsal is etetni a sertéseket, dr. Hölscher elmondása 
lapján számos tényező világos lett. A magasabb 
nyersrosttartalom miatt az állatok jóllakottak lesznek, 
ez az érzés pedig a hagyományos száraz vagy pépes 
tápokhoz képest hosszabb ideig kitart.”

Beszélt arról is, hogy a saját termesztésű gabona, 
lucerna, takarmányborsó, kukorica és oregánó szilázs 
környezeti szempontból is előnyös, mivel jó borított-
ságot biztosít (talajerózió ellen) és lehetővé teszi a 
változatos vetésforgó kialakítását, ezzel csökkentve 
a kórokozók és a gyomnövények megjelenését.

Végül arra is rámutat, hogy a drága takarmány össze-
tevőket lecserélve, olcsóbb, saját termesztésű, magas 
rosttartalmú alapanyagok felhasználásával a szilázs 
szép jövő elé tekinthet a sertéstakarmányozásban.

Forrás: 
www.pigprogress.net
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Az emésztetlen takarmányfehérje 
hatással van a sertések egészségére
Az alacsony fehérjetartalalmú takarmányok, a jól emészthető fehér-
jeforrások, valamint bizonyos probiotikumok alkalmazása jó stratégia 
lehet az antibiotikumok takarmányban történő felhasználásra vonat-
kozó korlátozásokkal szemben.
A sertések vastagbelének bakteriális fermentációját, 
valamint ennek a bélrendszerre gyakorolt közvet-
len hatását, a táplálékkal felvett, emésztetlen és a 
vékonybélben nem felszívódott szénhidrátok befo-
lyásolják. Azonban arról a baktériumos fermentáció-
ról, amikor a táplálék fehérjetartalma emésztetlenül 
jut a vastagbélbe, keveset tudunk. Ez az emésztetlen 
fehérje fontos közeget képez a sertések vastagbelé-
ben zajló fermentációs folyamat számára. A fermentál-
ható fehérje mennyisége olyan tényezőktől függ, mint 
például a táplálék fehérjetartalma, annak emészthe-
tősége, esetleges kölcsönhatás a táplálék többi össze-
tevőjével vagy antinutritívanyag-tartalmával, valamint 
az endogén fehérjék kiválasztása a bél lumenben. A 
gasztrointesztinális traktus hátsó részébe érkező 
emésztetlen fehérjét nagy fermentációs kapacitással 
rendelkező baktériumok széles választéka fogadja, 
például Escherichia coli, Klebsiella spp., Campylobacter 
spp., Streptococcus spp., Clostridium perfringens, 

ridium  difficile  és  Bacteroides  fragilis. baktérium 
választék magyarázatot adhat arra, hogy a magas 
fehérjetartalmú étrendek miért állnak összefüggésben 
diszbiózissal és hasmenéssel járó enterális folyama-
tokkal.

A rövid szénláncú zsírsavak mellett – mely szintén a 
szénhidrátok fermentációjából származik –, fehérje 
fermentációból származó elágazó láncú zsírsavak 
képződnek az elágazó aminosavakból. Azonban a vas-
tagbélben végbemenő proteolitikus erjedés potenci-
álisan toxikus metabolitokat képez az aromás ami-
nosavakból, például ammóniát, bizonyos aminokat 
(hisztamin, tiramin, diaminok) és poliaminokat 
(putreszcin, spermin és spermidin), valamint fenolos 
vegyületeket, például krezolt, indolt és skatolt. Végül 
a bélhám kéntartalmú aminosavai és szulfomucin 
tartalma kéntartalmú metabolitokká, például hidro-
gén-szulfiddá alakulnak át. A proteolitikus fermentáció 
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során keletkező metabolitok negatív hatásai változa-
tosak. Így például az ammónia zavarhatja a rövid láncú 
zsírsavak oxidatív metabolizmusát a hámsejtekben, 
ami a sejtek elégtelen energiaellátásához vezethet. 
Az aminok, például a hisztamin bélgyulladást okoznak, 
illetve a sertések vastagbelében klórkiválasztódást, 
majd ennek következtében hasmenést eredményez-
nek. Másrészt a fenolos vegyületek növelik a hámszö-
vet áteresztőképességét és olyan toxikus metabolitok 
előállításában is részt vesznek, mint például a nitrofenol 
és a diazoquinon. A hidrogén-szulfid hatása a bélben 
található koncentrációtól függ. A vegyület magas kon-
centrációja negatívan befolyásolhatja a sejtszintű lég-
zést és károsíthatja a hámszövetek DNS-ét, egyúttal 
stimulálva a klór kiválasztódását. Rövidesen a táplálék 
fehérjetartalmának nem meg-
felelő felhasználása miatt nem 
csak a sertések fejlődéséhez és 
anyagcseréjéhez szükséges ami-
nosavak felvehetősége csökken, 
de diszbiózis is kialakulhat, mely 
a kórokozó baktériumok felsza-
porodásával és ennek következ-
tében epitheliális károsodással 
jár, ami hozzájárul az enterális 
rendellenességek kialakulásá-
hoz.

A proteolitikus fermentációból 
eredő problémák megelőzé-
sére vagy mérséklésére külön-
böző takarmányozási stratégiák 
léteznek (pl. a nyersfehérje mennyiségének csökken-
tése a táplálékban, illetve az aminosavakkal történő 
kiegészítés), valamint antibiotikumok alkalmazása. 
Annak ellenére, hogy az étrend csökkentett fehér-
jetartalmának pozitív hatásai ismertek, a közelmúlt-
ban megjelent tudományos vizsgálatok kimutatták, 
hogy az antibiotikumok korai használatának negatív 
hatásai lehetnek a sertések proteolitikus fermentáci-
ója során. A közelmúltban jelent meg egy tanulmány, 
melyben a malacok takarmányába kevert antibioti-
kumok (oxitetraciklin, az oliquindox és a kitasamycin) 
baktérium közösségekre és a sertések belében zajló 
proteolitikus fermentációra gyakorolt hatását vizs-
gálták (Zhang és mtsai, 2016). A sertéseket fehérje-
tartalom alapján kétféle módon, „normál” (a 42.–77. 
napig 20%-os, a 77.–120. napig 18%-os) és alacsony  

(a 42.–77. napig 16%-os, a 77.–120. napig 14%-os) 
fehérjetartalmú takarmánnyal etették. A tanul-
mány kimutatta, hogy az antibiotikumok takarmány-
nyal történő korai beadása szignifikánsan csökkenti 
a hasznos baktériumok populációját. A „normál” 
fehérjetartalmú táppal etetett sertésekben például 
a Lactobacillusokét középtávon (77 napos kor), a 
butirátot termelő Clostridium fajokat pedig hosz-
szútávon (120 napos kor) csökkentheti. Ezen kívül, 
amint azt az 1. táblázat is mutatja, az antibiotikumok 
takarmánnyal történő beadása fiatal korban később a 
proteolitikus fermentáció során bizonyos metabolitok 
termelését fokozza, ami növelheti a bélbetegségek 
kialakulásának esélyét, vagy legalábbis veszélyezteti 
a sertések optimális fejlődését.

Az antibiotikumok takarmánnyal történő korai 
beadásának hatása az idősebb állat proteolitikus 
fermentációjára (Zhang et al., 2016). Az antibiotiku-
mok takarmányban történő alkalmazására vonatkozó 
világszintű korlátozások miatt, a táplálék eredetű 
baktériumos diszbiózis elleni stratégiák alacsonyabb 
fehérjetartalmú tápokra alapoznak. Ezek könnyen 
emészthető fehérjéket és probiotikumokat (pl. Bacil-
lus licheniformis és Bacillus subtilis) is tartalmaznak, 
melyek a bélrendszer baktériumflórájának szabá-
lyozása mellett emésztőenzimeket szintetizálnak és 
választanak ki, ezzel növelve a fehérjék emészthe-
tőségét.

Forrás: 
www.pig333.com

Alacsony fehérjeszint normál fehérjeszint

Kontroll Antibiotikum Kontroll Antibiotikum

70 napos kor
Krezol 1.5b 9.0a 3.5b 4.6b

Indol 1.8b 1.8b 2.3b 6.5a

Skatol 2.0b 9.6a 4.0b 3.3b

120 napos kor
Putrescin 3.2c 8.8a 7.1ab 5.7b

Spermidin 0.6b 2.6a 0.9b 0.8b

Összes amin 9.7b 18.7a 17.2a 15.7b

1. táblázat
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Mi a legnagyobb kocától 
választható alomtömeg?
Az alom 28 napos választási súlya meghaladhatja a 115 kg-ot is 
és a kis születési súlyú malacok a hizlalás alatt 2,4-es fajlagos 
takarmányértékesítésre is képesek.

Ezek voltak a legutóbbi kuta-
tások eredményei, melyet a 
hillsborough-i Agri-Food and 
Bioscience Institute-ban végez-
tek. Az eredményeket egy sajtó-
közleményben tették nyilvánossá. 
A sajtóközlemény beszámol róla, 
hogy az átlagos alomtömeg alig 
haladja meg a 105 kg-ot, Észak-
Írországban a hízósertések átla-
gos fajlagos takarmányértéke-
sítése megközelítőleg pedig 2,7. 
A takarmányozásnak és a telepi 
managementnek köszönhetően 

kiváló teljesítményeket értek el 
az AFBI-ban, valamint bemutat-
ták, hogy a kocák és az alacsony 
születésű súlyú malacok milyen 
kimagasló eredményeket érhet-
nek el.

Csökken a születési és válasz-
tási súly
A cikkben foglaltak alapján ismert 
tény, hogy az elmúlt években 
tapasztalható alomméret növe-
kedés miatt a malacok születési 
és választási súlya csökkent. 

Azonban a malacok választási 
súlya alapvetően meghatározza 
az állatok hátralevő életének tel-
jesítményét. Dr. Aimee Louise 
Craig hillsborough-i posztgraduá-
lis munkájának részeként foglal-
kozott ezzel a kérdéssel. Célja az 
volt, hogy kifejlesszen egy olyan 
takarmányozási és menedzsment 
stratégiát, mellyel növelhető a 
malacok és az alom választási 
súlya és javítható az alacsony 
választási súlyú malacok élettel-
jesítménye.
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Az energia és fehérjeszintek 
hatása
Ezek a kutatások vizsgálták a 
takarmányok energia és fehér-
jeszintjének hatását, valamint 
szoptatás során a különböző táp-
anyagszinteket. Amikor az alap 
(kontroll) takarmánnyal (13,6 MJ 
DE/kg; 1% teljes lizin, napi 7,5 
kg bevitel) etették a kocákat, az 
alomtömeg 28 napos szoptatási 
idő alatt 101 kg-ra gyarapodott. 
Azonban, 14 DE MJ/kg és 1% lizin 
tartalmú táp estében – azonos napi 
7,5 kg takarmányfelvétel mellett – 
a kocák 112 kg-os alomtömeget is 
elő tudtak állítani. A valin meny-
nyiségének emelése nem növelte 
tovább az alom választási súlyát. 

A legnagyobb átlagos elvá-
lasztási súly
A vizsgálatok során a legnagyobb 
átlagos választási súlyt (115 kg) 
akkor sikerült elérni, amikor 7 kg 
napi takarmányfelvétel mellett 
15,8 DE MJ/kg és 1,3% lizin tar-
talmú tápot etettek a kocákkal. 
A 115 kg összes alomtömeg egy 
13 malacból álló alom esetében 
egyedenként átlagosan 8,8 kg-os 
választási súlyt jelent.

nagyobb malacok a kisebbek-
kel szemben
A vizsgálatok során megfigyelték, 
hogy a nagyobb méretű malacok 
jobban reagáltak a magasabb ter-
melési szinteken, mint a kisebbek. 
Függetlenül attól, hogy a kisebb 
malac a laktáció középső vagy 
utolsó harmadában levő koca 
alatt volt-e, az alom kisméretű 
malacainak választási súlya 7 kg 
körül alakult.

A két tanulmány arra a következ-
tetésre jutott, hogy az alom töme-

gét elsősorban az koca takarmány-
felvétele (28 napos szoptatási idő 
alatt, átlagosan 7 kg-os napi bevi-
tel mellett) határozza meg. Ami-
kor a takarmányfelvétel alacsony 
volt (6 kg), az energia és lizin szint 
emelése, 100 kg feletti válasz-
tási alomsúlyt eredményezett. 
Az elért választási súlyok egyik 
esetben sem befolyásolták a koca 
kondícióját vagy zsírveszteséget. 
Észak-Írországi kutatások alapján, 
a 28 napos alom választási súlya 
meghaladhatja a 115 kg-ot is. 

A kolosztrum hatása a szopós 
malacok teljesítményére
Vizsgálták a kolosztrum szopós 
malacok teljesítményére gyako-
rolt hatását is. Az eredmények azt 
mutatják, hogy a nagyobb súlyú 
malacokat nevelő kocák több 
klosztrumot termelnek. Sok tanul-
mány foglalkozik az elhullások 
okainak vizsgálatával. A vizsgá-
latok rámutattak, hogy a születési 
súly és a kolosztrum felvétel igen 
fontos, a túlélés esélyei azonban 
szorosabban kapcsolódnak a szü-
letés utáni 24–48 óra súlygya-
rapodásához. A tanulmány arra 
enged következtetni, hogy az 
élénkebb szopós malacok, melyek 
az első 48 órában elfoglalnak egy 
csecset, még alacsony születési 
súly esetén is jobb túlélési esé-
lyekkel rendelkeznek.

A választás utáni malacnevelés 
kapcsán két módszert hasonlí-
tottak össze. A kisméretű (kb. 5,5 
kg) malacokat még 3 hétig hagy-
ták a koca alatt (vagyis 7 hetes 
korban választották), majd pedig 
kereskedelmi forgalomban kap-
ható tápszerrel etették őket. A 3 
héttel később történő választás 
miatt 3 héttel később álltak át 

arra a másik takarmányra, melyet 
a 4 hetesen választott malacok 
csoportja is fogyasztott.

A hosszabb ideig szoptatott 
malacok mortalitása
A legfontosabb különbség az volt, 
hogy a hosszabb ideig szopta-
tott malacok esetében a legtöbb 
elhullás 10 hetes korig követke-
zett be, míg a „hagyományos” 
csoportban a hizlalás utolsó fázi-
sában hullottak el az állatok. 
Emellett a hosszabb ideig szop-
tatott csoport jobb teljesítményt 
ért el a tenyésztés végére, mint a 
„hagyományos” csoport. A hosz-
szabb ideig tartó szoptatás és a 
késleltetett fázisváltás malacon-
ként 6.09 €-val volt gazdaságo-
sabb, mint a 4 hetesen elválasz-
tott kisméretű malacok speciális 
takarmányozása.

A lényeget kiemelve
Összefoglalva a sajtóközleményt, 
a szoptató kocák napi 7,5 kg bevi-
teli érték mellett minimum 14,4 MJ 
DE és 1% összlizin tartalmú táp-
pal történő etetése estében jobb 
teljesítmény várható az alomtól. 
A fiaztatóban történő optimális 
környezeti feltételek kialakítása 
szintén növeli a kocák takarmány-
felvételét és a malacok választási 
súlyát. 
A kutatást az Egyesült Királyság Me-
zőgazdasági, Környezetvédelmi és Vi-
dékügyi Minisztériuma (Department 
of Agriculture, Environment and Rural 
Affairs; Defra) finanszírozta, a mun-
kát az AFBI (Hillsborough) és a Queens 
Egyetem (Belfast) közösen végezte.

Forrás: 
www.pigprogress.net
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Vágósertés és malac árak alakulása 
az európai unióban

2018 27. hét €ur /kg
Változás az 

elmúlt 
1 hétben

Vátozás az 
elmúlt 

1 hónapban

Változás az 
elmúlt 

1 évben

“s” minősítés 148,6

€ur/100 kg 
hasított súly

+0,1% +0,7% -17,6%

“e” minősítés 145,3 +0,1% +0,1% -17,7%

“r” minősítés 167,3 +3,6% +4,9% -12,1%

“s” és “e” minősítés átlaga 147,4 +0,1% +0,5% -17,6%

Malac 42,2 €ur/malac -2,8% -6,2% -23,4%

Forrás: DG AGRI, 2018. május


