
Különböző víz / takarmány arány alkalmazása hízó sertéseknél 

A sertések nedves takarmányozása iránti érdeklődés az elmúlt évtizedekben a világ egyes 

régióiban megnőtt, különösen Európában, de még mindig sok a megválaszolatlan kérdés arra 

vonatkozóan, hogyan lehet ezt a leghatékonyabban kivitelezni. 

Az egyik kérdés az, hogy mennyire számít a víz / takarmány arány az energia és a tápanyagok 

emészthetősége szempontjából. Josep Gasa professzor és munkatársai a spanyolországi 

Barcelonai Autonóm Egyetemen (UAB) nemrégiben publikáltak egy tanulmányt ezekről az 

arányokról hízó sertésekben. Dr. Ramon Muns is részt vett a tanulmányban, aki az UAB-ban 

végzett, és jelenleg a Monogasztrikus Kutató Csoport vezetője az Agri-Food and Biosciences 

Intézetnél (AFBI) Észak-Írországban (Egyesült Királyság). 

Mielőtt megvizsgálnánk a tanulmány eredményeit, tekintsük át a folyékony takarmányozást, és 

azt, hogy miért vált népszerű módszerré a sertések takarmányozásában Európa számos 

országában. Gasa meglátása szerint ennek egyik oka a folyékony élelmiszeripari 

melléktermékek (például tejfeldolgozóból) alkalmazásának lehetősége, ami olcsóbbá teszi a 

folyékony takarmányozást, más alternatíváknál. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy „a 

melléktermékek összetétele nagyon eltérő, így az takarmányokat gyakran felül kell vizsgálni. 

Emellett melegebb hónapokban, főleg a melegebb régiókban, mint a mediterrán országok, 

elengedhetetlen kellő figyelmet fordítani a folyékony etető rendszerek tisztaságára és 

fertőtlenítésére. " A folyékony etetés során a száraz takarmányt (a nyersanyagok keverékét 

„mint táp”) vízzel vagy folyékony melléktermékkel keverjük össze egy központi tartályban, 

mielőtt a keveréket csöveken keresztül a vályúkba pumpálnánk. Körülbelül 700–800 g vizet 

tartalmaz kilogrammonként, és a szivattyú és a csövek kapacitása, amelyen a takarmány a 

központi tartálytól az etetőkig halad, meghatározza, hogy mennyi szárazanyag adható a 

keverékhez, vagyis elég viszkózus (vékony) kell legyen a megfelelő pumpáláshoz. 

A tanulmány eredményei 

Kutatásuk során Gasa, Muns és munkatársai azt találták, hogy az optimális víz / takarmány 

arány a szerves anyagok és a bruttó energia emészthetőségének javítása szempontjából az állat 

korától függően változik. A csapat állítása szerint az emészthetőséget javító víz / takarmány 

arány alacsonyabb volt a fiatalabb sertéseknél, és magasabb az idősebb hízóknál. Az adatok 

arra utalnak, hogy a fiatalabb állatoknál kevésbé hígított takarmánnyal érijük el az optimális 

hatékonyságot, összehasonlítva az idősebbekkel A fiatalabb sertések bélrendszere rövidebb, 

ezért a folyékony takarmány nagyobb mennyisége megnehezítheti számukra az optimális 

növekedés eléréséhez szükséges szárazanyag-mennyiség felvételét (és ez által elegendő 

tápanyag felszívódását). 

Gasa megjegyzi, hogy az idősebb állatok több enzimet termelhetnek, fokozva a tápanyagok 

felszívódását. A gyomruk is fejlettebb, nemcsak nagyobb, így eredendően jobban, több 

tápanyagot / energiát képesek felszívni a folyékony takarmányból, mint a kevésbé fejlett 

bélrendszerű fiatalabb sertések. Gasa arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi technológiával 

(takarmánykonyha, keverőtartályok, szivattyúk és csövek) „nem egyértelmű, hogy a folyékony 

takarmányozás minden fázisban előnyös lenne. Hízóknál és vemhes kocáknál általában jó, de a 

battérián és a szoptató kocáknál csökkent bevitelt eredményezhet. Amikor azt kérdezték tőle, 

hogy a folyékony takarmány keverésének és állatokhoz való kijuttatásának sebessége 

bármilyen életkorban megváltoztatja-e az állatok teljesítményét, Gasa azt mondta, nem hiszi, 



hogy a keverési vagy kijuttatási idő lerövidítése (10 vagy 30 perc különbségről van szó) 

befolyásolná az emészthetőséget és a felvételt. 

Az erjesztett folyékony takarmány etetése, ahol a keverék körülbelül 4–8 órán át „pihen”, 

mielőtt kiosztanák, egy másik történet. Az aminosavak degradálódhatnak az ilyen típusú 

rendszerben, és ez befolyásolhatja a sertések teljesítményét. " 

Nedves / száraz rendszerek 

Az AFBI-nél Muns nemrégiben részt vett néhány új típusú nedves / száraz etetési rendszerrel 

végzett kísérletben, de a nedves / száraz kifejezést olyan etetőkre is használják, amelyeknél a 

vályúban takarmánynedvesítő van. Az AFBI rendszerében, amelyet a Spotmix gyárt, a vizet és 

az összetett takarmányt elkülönítve tárolják a kiadagolásig, az etetővályúig, ahol bizonyos 

mértékben keverednek. Ez némileg homogenizálja a takarmányt, de a pelleteknél nem működik 

annyira jól. Közelebb áll a folyékony takarmányozáshoz, mert különböző hígítási arányokat 

lehet alkalmazni. Előzetes elemzésükben Muns és munkatársai azt találták, hogy a 

rendszerükkel a takarmány hasznosulás hasonló volt a száraz etetéshez, de a takarmányfelvétel 

és a növekedési sebesség magasabb volt. Észak-Írország hízlaldáinak mintegy 40% -ában 

folyékony takarmányozást használnak, a nedves / száraz rendszert pedig csak néhány telepen 

használják. Kutatásuk azt fogja mutatni, hogy a száraz takarmányhoz adagolt vízmennyiség 

mennyiben befolyásolja a takarmány-értékesítést, a takarmányfelvételt és a növekedési 

sebességet, különösen a battériás szakaszban. Más kérdés, hogy a legjobb folyékony vagy 

nedves / száraz takarmányozást használni a választástól a hizlalás végéig, vagy jobb a szárazról 

nedves rendszerre váltani a teljesítmény és a gazdaságosság szempontjából. 

Ami a termelőket illeti, akiknek dönteni kell, hogy milyen takarmányozási rendszert 

vásároljanak, Muns azt javasolja, hogy ha rendelkezésre állnak melléktermékek akkor a 

folyékony takarmányozási rendszer a legjobb, főleg a hizlaldákban. A hízó sertéseknél nagyobb 

mozgástér van, mert nem kell annyira pontosnak lenni a folyékony-takarmány és a 

melléktermék minőségének ellenőrzésével és beállításával kapcsolatban, mint a szoptató 

kocáknál. Ha azonban nem állnak rendelkezésre melléktermékek, Muns a nedves / száraz 

rendszert javasolja. Ekkor nem romlik az összetevők minősége, valamint kevesebb 

karbantartást és tisztítást igényel egy folyékony takarmányozási rendszerhez képest (kisebb a 

biofilm képződés kockázata). Ezenkívül, ha a gazdálkodónak van egy olyan rendszere, mint 

amit az ABFI-nél használtak, lehetővé teszi, hogy válasszon a száraz és a nedves / száraz etetés 

között, vagy idő közben váltson át. 

Forrás: https://www.allaboutfeed.net/Equipment/Articles/2020/10/Different-water-to-feed-

ratios-in-growing-finishing-pigs-658232E/ 
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