
Segítség a malacoknak a választás utáni gyorsabb alkalmazkodásban 

A választási törés sokféle problémához vezethet, a jólléti problémáktól és a bakteriális 

fertőzésektől kezdve akár az elhullásig. Ezért elengedhetetlen a malacok gyors hozzászokása 

az új környezethez. Hogyan lehet a malac bélrendszerét felkészíteni, hogy a választás után 

jobban teljesítse új szerepét? 

Az választott fiatal malacok a bélrendszere számos patogénnek van kitéve, amely gyenge 

növekedést, magasabb takarmányköltségeket a rossz takarmányértékesülés miatt, jólléti 

problémákat és akár elhullást is eredményezhet. A malacok a bélben lévő baktériumok 

kezdetben a környezetből és az anyjuktól származnak. Az éretlen / még nem megfelelően 

fejlett/ bél azonban érzékeny a betegséget okozó organizmusokra, különösen a választáskor, 

amikor az állatnak át kell állnia a kocatejről az összetett takarmányra. A választás több 

tényezője befolyásolja a malac fejlődését és növekedési képességét. Ide tartozik a bélben lévő 

struktúrák és a kapcsolódó szervek méretének növekedési képessége - például a 

hasnyálmirigy enzimszekrécióra és a traktust borító bélbolyok felülete - annak érdekében, 

hogy alkalmazkodjanak az új típusú takarmányhoz. Ez meghatározza az emésztés 

hatékonyságát, valamint a növekedésre és az egészség fenntartására elérhető tápanyagok 

mennyiségét. Ezenkívül a malacnak egyidejűleg létre kell hoznia a megfelelő bél mikroflórát 

és a megfelelő immunrendszert. 

Választási törés 

A tudósok régóta felismerték az úgynevezett „választási törést” az immunitásban és a bél 

fejlődésében az battériás malacok tejalapúról gabonaalapú takarmányozásra történő átállítása 

során. Ezt általában hasmenés és más emésztőszervi rendellenességek iránti nagyobb 

érzékenység jellemzi, beleértve a potenciálisan életveszélyes baktériumok okozta 

fertőzéseket, valamint a nem megfelelő immunválaszokat. 

Az elmúlt 30 évben a kutatások a bél utolsó szakaszainak szerepére és jelentőségére 

összpontosítottak az emésztés és a növekedés hatékonyságában a mezőgazdasági állatoknál. 

Ennek eredményeként különféle technológiai összetevők kerültek kifejlesztésre a 

takarmányokban történő közvetlen felhasználásra, amelyek befolyásolják az emésztést és a 

tápanyagok elérhetőségét az állatok számára. 

1999 óta az antibiotikumok takarmányokban történő hagyományos használata sok országban 

tiltott vagy korlátozott. Ennek okai a rezisztens kórokozó törzsek kifejlődésével kapcsolatos 

aggályok, valamint az, hogy felszabadítsák ezen gyógyszerek emberekben történő 

alkalmazását a rezisztens betegségek elleni „végső gyógyszerként”. Ennek a fejlesztési 

munkának azonban sokkal nagyobb horderejű következményei voltak, mivel számos 

állattenyésztési terméknek nemcsak a betegségeket okozó organizmusok ellenőrzésén kívüli 

előnyei vannak. A folyamatban lévő kutatások most vizsgálják szerepüket az állatok 

viselkedésében, valamint a tápanyagellátásban és a jóllétben. Különböző bizonyított 

hatásmódjaik közé tartozik a patogén kórokozó organizmusok elszaporodásának gátlása, a 

bélben lévő sejtek „táplálásának” elősegítése a gyorsabb fejlődés érdekében, valamint az 

immunrendszer és az immunválasz elősegítése. 

  



Az antibiotikumok alternatívái 

Az évek során a prebiotikumokat és más speciális vegyületeket azonosítottak és próbáltak ki 

az antibiotikumok takarmányban történő felhasználásának alternatívájaként. Az utóbbi időben 

olyan tenyésztéstechnikai összetevők kombinációit fejlesztették ki, amelyek többtényezős 

előnyökkel jár a bélrendszerben, ami halmozott előnyöket eredményez, meghaladva az egyes 

összetevők előnyeit. 

Az Alltech számos különféle vegyületen dolgozott, amelyek az antibiotikumok 

alternatívájaként használhatók, és amelyek mára bebizonyosodtak, hogy kiegészítő hatással 

rendelkeznek. A Viligen egy rövid láncú zsírsavak (SCFA), prebiotikumok és ásványi 

anyagok keverékét tartalmazó termék, amelyet több mint 30 éves kutatás során fejlesztettek ki 

malacokon végzett kiterjedt takarmányozási kísérletek során. A benne lévő hatóanyagok mind 

segítenek a bélrendszer fejlődésében és az emésztési hatékonyságban, elősegítik az 

immunitást és optimalizálják a bél belső környezetét, hogy lehetővé tegyék a tápanyagok 

legjobb emésztését és felszívódását. 

Észak-amerikai battériás malacok adatai 

Az észak-amerikai kísérleti telepekről származó battériás malacok legfrissebb adatai azt 

mutatták, hogy látható előnyök származnak az SCFA, a prebiotikumok és az ásványi anyagok 

malac starterbe keveréséből. Az első vizsgálatban 1008 malacot, amelyek a vizsgálat 

(választás) kezdetén 6,3 kilogrammosak voltak, egyenlően osztottak szét a kutricákban egy 

randomizált, ismételt kutatási kísérlet során. A kutatók a választás utáni két időszak 

teljesítményét mérték. 

A választást követő 11. napon a kiegészítő keverékkel etetett malacok átlagos napi 

gyarapodása (ADG 0,36 kg vs 0,33 kg; P = 0,03) és takarmányfelvétele (ADFI 0,37 kg vs 

0,34 kg; P = 0,02) szignifikánsan magasabb volt. Ez ebben az időszakban magasabb átlagos 

súlygyarapodáshoz vezetett a kiegészítő keverékkel etetett malacoknál (4,01 kg vs 3,67 kg; P 

= 0,03), és a fajlagos takarmány értékesítés a kontrollhoz képest 1,04-ről 1,02-re csökkent. 

Ezenkívül két malac elhullott, és hatot eltávolítottak a kontroll csoportból, míg a keverékkel 

etetett csoportban nem volt elhullás, és csak három malacot távolítottak el. A választást 

követő 11–23 napos időszakban határozott tendencia figyelhető meg a keverékkel etetett 

sertések jobb testtömeg-növekedésében (28,24 kg vs 27,54 kg; P = 0,06). 

Második kísérlet 

A második kísérletben az SCFA, a prebiotikumok és az ásványi anyagok keverékével 

kiegészített takarmányozás esetén a választás utáni 24 napos időszakban az ADG (0,62 kg vs 

0,55 kg) és az ADFI (0,73 kg vs 0,65 kg) szignifikánsan jobb volt, mint a kontroll csoportban. 

E mellett nem volt elhullás (a kontrollcsoportban 2 db). Ez jelentősen nagyobb (P <0,05) 

testtömeg-növekedést eredményezett (keverékkel etetett: 14,93 kg vs kontroll: 13,20 kg). 

További kutatások összesen 672 malacot vizsgáltak, amelyek vagy kontroll, vagy kiegészített 

takarmányt kaptak a választás utáni 23. napig. Az 1. ábra mutatja az ADFI-ben (11%) és az 

ADG-ben (12%) mért jelentős előnyöket. 



 

Ezek az előnyök a takarmány értékesülés számszerű javulását eredményezték (2. ábra), ami a 

tápanyagok felszívódásának és felhasználásának fokozott hatékonyságát mutatja. A 

keverékkel való kiegészítés a vizsgálat végén a testtömeg növekedését eredményezte, a 

keverékkel etetett csoport 14,8 kg-ot ért el, szemben a kontrollcsoport 13,1 kg-jával. A 

mortalitás a kontroll csoport 1,5% -ához képest a keverékkel etetett csoportban 0,3% -ra 

csökkent. A megbetegedések 1,5% -kal csökkentek, így 4,2% -ra a keverékkel etetett 

malacoknál. A gazdasági előnyöket az utóbbi vizsgálatból számították. 16,60 euró 

befektetésarányos megtérülést (ROI) mutattak, 1,06 euró / élősúly kg és 5,61 euró / takarmány 

kg költség esetén. 

 

  



Az SCFA, a prebiotikumok és az ásványi anyagok keverékének battériás malacokkal való 

etetésének előnyei az utolsó bélszakasz és az emésztőrendszer választáskori gyorsabb és 

stabilabb alkalmazkodásnak tulajdoníthatók, ami javítja a tápanyagok hozzáférhetőségét. 

A kísérletek azt mutatták, hogy a malacok takarmányának a Viligen-nel való kiegészítése a 

választáskor költséghatékonyan elősegítette a növekedést, a jóllétet és az állatok egészségét. 

A sertéstenyésztők számára a legpraktikusabb megközelítés olyan kombinált állattenyésztési 

takarmány-összetevő használata, amelyet a gazdaságban jellemzően tapasztalt többféle 

probléma kezelésére fejlesztettek ki.  

Forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/9/Helping-piglets-to-adapt-

faster-after-weaning-644596E/ 
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