
4 tipp a sertések fenntartható és jövedelmező takarmányozásához 

„Ami ma nem divat, az még a holnap következő normájává válhat” – fogalmazta meg dr. 

Casey Bradley, sertés takarmányozás-technológiai szakértő. A dolgok állandó mozgásban 

vannak. Mivel a fenntarthatóság a követendő normák egyikévé válik, érdekes, hogy mennyit 

tehetnek maguk a sertéshús-termelők ennek a teljesítéséhez. 

Ha van olyan dolog, amire mindenkinek fel kell készülni, akkor az a változás. Az életem sem 

képez kivételt ez alól. 

Egy amerikai vidéki farmon nőttünk fel, ami egy nagyon jó példa volt a fenntarthatóságra. A 

saját élelmünk nagy részét megtermeltük. Konzervként vagy fagyasztással tartósítottuk 

ételeinket. Megettük az állatokat, amelyeket felneveltük és / vagy vadásztuk, és halásztunk. A 

nagymamám és nagynéném sok ruhát készített nekünk. Új csizma vásárlása helyett műanyag 

kenyérzsákot használtunk, hogy a lábaink szárazak maradjanak. Nagymamám a Tupperware 

edények helyett kiürült tejfölös dobozokat használt. Különleges élmény volt az ebéd a 

McDonald's-ban, és azt hittem, hogy az a legmenőbb gyerek, aki ott tartja a születésnapi 

partiját. 

A gyors előrehaladás következtében, most 30 évvel később mindenkinek megváltozott az 

élete. Néha azon gondolkozom, vajon jó irányba? 

Egyre nagyobb kihívásokkal kell megküzdeni a sertéstermelőknek 

Ma sertéstermelőként egyre növekvő kihívásokkal nézünk szembe a szabályozások, a 

fogyasztói igények és a növekvő népesség miatt. Nagyon nagy a fejlődés a genetika, a 

takarmányozás, tartáskörülmények, az egészségügy és a menedzsment területén, és ez 

elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez. 

Milyen fenntartható lehetőségek lehetnek még jövedelmezőek? 

1. Enzimek segítségével több alapanyag is felhasználható az állatok termelési szükségleteinek 

kielégítésére. Ha a költségek túl magasak, érdemes egy kisebb takarmány választékból 

gazdálkodni, és továbbra is lehetőség van a teljesítmény maximalizálására. 

2. Csökkentse az ásványi anyagok mennyiségét a takarmányban, amennyire lehetséges. Eddig 

széles körben használták a cinket és a rezet a növekedés serkentésére, de ezeket bányászni 

kell és jelentősen terhelik a környezetet. Fenntartható ez a teljesítmény más alternatívákkal, 

amelyeknek potenciálisan kevesebb LCA-ra (Life-Cycle Assessment – életciklus elemzés egy 

környezetvédelmi számviteli és gazdálkodási megközelítés, amely figyelembe veszi az 

erőforrások felhasználásának és az ipari rendszerekhez kapcsolódó környezeti 

kibocsátásoknak valamennyi aspektusát) hatásuk van? Potenciálisan igen, de korlátozott 

lehetőségek vannak. 

3.Ha vannak elérhető helyi melléktermékek, ez kölcsönösen előnyös lehet a fenntarthatóság 

szempontjából. A takarmány erjesztése és a folyékony takarmányozás egy újabb dimenziót 

jelent a fenntarthatóság támogatására, mivel néha az egyetlen költség a melléktermékek 

beszállítása a telepre. 



4. A technológia változások és az új eszközök ijesztőnek és költségeseknek tűnhetnek, de 

nagyszerű lehetőség, ha megértjük mennyi munkaerőt tud felszabadítani, vagy mennyivel 

több hízót lehet előállítani ugyan annyi ráfordítással. Ha többé nem kell 115 kg-os súly feletti 

hízót eladnom már elégedett leszek. 

A fenntarthatóság elősegítése a termelők részére 

Ami engem illet, az új szerepem az üzleti igények megváltozásában volt, amely éppen az a 

változás, amire szükségem volt. Karrierem célja mindig is az volt, hogy segítsem a sertéshús-

termelők fenntarthatóságát. Nagyon sok nagyszerű ötlet van bennem, és remélem, hogy 

olvasóim, továbbra is támogatják erőfeszítéseimet. 

forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/3/4-tips-on-how-to-feed-pigs-

sustainably-and-profitably-555796E/ 
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