
Vemhes kocák és újszülött malacok takarmányozása: néhány kreatív ötlet 

Minden anya számára, de különösen a sertésipar számára írták ezt a szakértői véleményt. 

Anyák napja körül, Dr. Casey Bradley, sertés-takarmányozási technológiai szakértő 

visszatekintett az újszülött intenzív osztályon töltött időszakra, és arra, hogy ezen 

tapasztalatokat miként hatottak a malacok és kocák fialás körüli takarmányozásának ötleteire. 

„Tegnap ünnepeltem a 4. Anyák napját, és nem tudom elhinni, hogy a fiam, Arthur júliusban 

5 éves lesz. Lehet, hogy nem ismeri az anyaságom történetét. A második trimeszter végén 

terhességi toxémiával diagnosztizáltak és kórházba helyeztek. Arthur 27,5 hetesen született, 

és édesanyjához hasonlóan meglehetősen ellenálló és élénk.” 

Az anyai és az újszülött táplálás lehetőségei 

„Ezt az írást a világ minden édesanyjának, és különösen a sertésiparban dolgozó anyák 

tiszteletére szántam. Mindenkinek megvan a saját története és a saját kihívásaik. Az anyaságot 

elhalasztottam a karrierem miatt, de ugyanakkor az anyaság alatt rengeteg olyat tanultam, ami 

jobb szakemberré tett, és a legnagyobb eredmény az empátia.” 

Lehetőségek, amelyeket még nem fedeztünk fel 

„Takarmányozási szakembereként az utam is arra késztett, hogy fontoljam meg azokat a 

lehetőségeket, amelyeket eddig még nem fedeztünk fel a vemhes kocák és az újszülött 

malacok takarmányozásában. Először is tudjuk, hogy az alacsony születési súlyú malacok 

alacsonyabb életképességűek, és nem képesek optimális teljesítmény elérésére. De felteszem 

a kérdést: Ennek oka egy előre meghatározott tényező vagy a kocán vagy a malacon 

elvégzendő beavatkozás hiánya?" 

Mivel számos kutatást végeznek a születéstől a vágásig, azt is felismerjük, hogy a kocán vagy 

a malacon az élet korai szakaszában végrehajtott beavatkozásnak hosszú távon, akár pozitív, 

akár negatív hatása lehet későbbi életük során. 

Gondolatok az újszülött intenzív osztályról 

•Arthur krónikus tüdőbetegséggel és alacsony súllyal született. A sertések tüdeje általában 

szintén fejletlen. Amikor Arthur született, csak ventilátorra helyezték, hogy felületaktív 

anyagot (surfactant) szállítson a tüdőbe, hogy segítse az oxigén kötődését. Egy speciális 

dobozban helyezték el, és további 4 hónapig kiegészítő oxigént kapott. Kíváncsi lennék, hogy 

ha kidolgoznánk ehhez hasonló dobozokat a kis születési súlyú malacoknak, és a surfactant 

anyagok bejuttatását is megoldanánk, nagyban csökkentenénk-e a mortalitást? 

• A kalória alapú táplálás a újszülött intenzív osztály munkatársainak fő fókuszában állt 

minden újszülött számára, miután képesek voltak tejet fogyasztani és emészteni. A piacon 

vannak olyan kiegészítők, amelyek magasabb vitamin és energia-kiegészítést biztosítanak, ám 

az alacsony születési súlyú malacokra nem sok figyelmet fordítanak. Az anyatejtől vagy 

tejkiegészítőktől függetlenül a legtöbb csecsemő etetésenként 100 kalóriát tartalmazó 

mennyiséget kapott. Tej rekeszekkel, dobozokkal stb. energiában gazdagabb kiegészítést 

biztosíthatunk a veszélyeztetett sertések számára. A nekik tervezett rendszerhez a 3–5x 

nagyobb méretű malacok nem férnének hozzá. 



• Terhességi nap a születési idővel szemben. Sok anya havonta ünnepel a szülés után. De 

újszülött intenzív osztályos anyaként másképp gondolkodok, és nem ugyan azon a skálán 

mérem a mérföldköveket, mint a rendes időben született csecsemőknél. Az alacsony születési 

súlyú malacok esetében, amelyek túlélnek, hibás növekedési görbét várunk el? Nem minden 

sertés átlagos, ezért jobb rendszereket kell kifejlesztenünk, hogy az átlag helyett a saját 

növekedési görbét alakítsunk ki. 

Megváltak az elképzelések és az ambíciók 

„Köszönöm azoknak, akik végig olvasták az írásom. Láthatjuk, hogy észleléseim és 

ambícióim megváltoztak a újszülött intenzív osztályos anyaként való gondolkodásom során, 

és ugyanerre ösztönözlek téged is. Hogyan hozhatunk létre valami jobbat iparágunk számára? 

Anyatársaimnak köszönöm, és ne feledjétek, hogy továbbra is támogatni foglak titeket, a 

sertésipar szakembereként. 

forrás: https://www.pigprogress.net/Piglets/Articles/2020/5/Maternal-and-neonatal-pig-

nutrition-some-creative-ideas-581613E/ 
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