
A víz, mint elfelejtett tápanyag 

A Leman workshopon az ivóvízigények, a víz minőségi jellemzőinek és a menedzsmenti 

szempontjairól volt szó. 

A víz az újszülött malac súlyának 80% -át teszi ki, és az összes tápanyag közül a legfontosabb. 

Mégis, sok takarmányozási audit és a rutinmunka során a szakemberek figyelmen kívül hagyják 

az állatokhoz jutó víz mennyiségének és minőségének felmérését, ami ezen tényező 

félreértelmezéséhez és nem megfelelő menedzsmentjéhez vezet. 

Ezért nevezik a vizet "elfelejtett tápanyagnak". Egyre több bizonyíték van arra, hogy nem 

szabad figyelmen kívül hagyni a víz szerepét a sertések termelékenységével és egészségével, 

valamint a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatban sem. Ezért az Allen D. Leman Sertés 

konferencián tartott workshopon a sertés takarmányozás és a sertéshús előállítás szakértőinek 

ismeretei kerültek elő az állatok teljesítményének maximalizálása érdekében megválaszolva a 

víz kezelésével kapcsolatos alap és gyakorlati kérdéseket. Itt a főbb tárgyalt témák kerülnek 

felsorolásra. 

Sokan kérdezték, miért olyan fontos a víz, és mekkora mennyiségre van szükségük a 

sertéseknek. Ezekre a kérdésekre John Patience, az Iowa Állami Egyetem szakértője válaszolt, 

aki kifejtette, hogy több oka van annak, hogy a víz elengedhetetlen. 

Például a víz sok hőt képes felvenni, mielőtt felmelegedne. Ezért a víz elengedhetetlen a 

sertések és minden más élő faj hőmérsékleti homeosztázisához, mert az elpárologtatott víz 

grammonként körülbelül 540 kalóriát von el, ami csaknem tízszer nagyobb, mint más 

oldószerek esetében. Ezenkívül az anyagcsere során és az élettani folyamatok 

tápanyagátvitelhez, kémiai reakciókhoz és a salakanyagok eltávolításához is szükséges a 

megfelelő közeg. 

A víz ezeket a szerepeket elég jól betölti. Egy 45 kilogrammos sertés naponta körülbelül 5,5 

liter vizet iszik. A vízigény és a vízmegtartás kapcsán a legfontosabb tényező a sertések 

izombeépítési és takarmányfelvételi képessége. A vízigény becslésének gyakorlati 

megközelítése az, hogy 3 liter víz / takarmány kg arányt kell használni termoneutrális 

körülmények között. Mivel a pontos vízigény becslése nehéz, dinamikus és összetett, 

folyamatos vízellátást kell biztosítani, és lehetővé kell tenni, hogy az állatoknak annyit 

itassanak, amennyire szükségük van (ad libitum). 



Azonban, ha bőségesen rendelkezésre áll, akkor ez nem azt jelenti, hogy a víz lefedi az összes 

kívánt funkciót, mert a minőség is számít. Gyakran az állatorvosok, a takarmányozási 

szakértők és a gondozók is megkérdőjelezik a sertésekhez juttatott víz minőségét és a gyenge 

vízminőség hatását a battériás malacok felnevelésének nehézségeire.  

Ezért a Minnesotai Egyetem szakértőjét, Brigit Lozinski-t, a azzal a feladattal bízták meg, 

hogy a minőség alapján azonosítsa Minnesota vízforrásait. Lozinski felméréseket végzett, 

mintavételezéssel és vízelemzéssel értékelte a minőségi tulajdonságok széles skáláját. Két 

magas minőségű és egy alacsony minőségű vízforrást választott. Ezután egy 

teljesítménykísérletben ezeket a vízforrásokat biztosította a frissen választott malacok 

számára. A növekedési teljesítményben és a bél barrier funkciójának mérésében, valamint 

más élettani és immunparaméterekben alig, vagy egyáltalán nem figyelt meg különbséget. 

Kimutatta, hogy optimális menedzsment mellett a sertések képesek alkalmazkodni a 

különböző összetételű ivóvízhez. 

A víz hasznos eszköz a sertések gyógyszeres kezelésére, például antibiotikus kezelésre, 

kritikus időszakokban, például frissen választott malacok fogadásakor vagy betegségkitörések 

esetén. A tényleges gyógyszer adagja jelentősen eltér a sertések között kutricán belül, 

valamint a kutricák és az istállók között. Ez a változatosság azt jelenti, hogy egyes sertések 

kevesebbet, míg mások többet kapnak, mint az optimális gyógyszeradag. Steve Little, az 

ausztráliai Melbourne-i Egyetem szakértője, kilenc pontos iránymutatást javasol a sertések 

vízen keresztül történő gyógyszeres kezelésének legjobb gyakorlati megvalósításához. 

1. Fontoljuk meg a vízvezetékek tervezését 

2. Az optimális átfolyási sebességet minden itatónál vegyük figyelembe 

3. Rendszeresen ellenőrizzük a víz minőségét 

4. Használjuk a megfelelő antimikrobiális szert 

5. Számítsuk ki az adagot a kezelt sertések tényleges számának és testtömegének 

figyelembevételével 

6. A gyógyszert a sertések szezonális ivási szokásainak megfelelően alkalmazzuk 

7. Használjunk megfelelő adagolószivattyút  

8. -Használjunk hígított törzsoldatot a magas szivattyúzási sebesség biztosításához 

9. Az adagolás során megfelelően keverjük össze az oldatot 

  



A víz menedzsmentje a sertések teljesítményének maximalizálása érdekében volt az utolsó 

téma, amelyet a workshopon tárgyaltak. A Nat Stas, Pig Improvement cég átfogó 

ajánláscsomagot adott át annak megoldására, hogy a víz napi szinten rendelkezésre álljon, és 

hogy az istálló vezetői problémák felmerülése esetén, azokat el tudják hárítani. Az itatókra 

jutó sertések száma, az itató magassága és az itatók elhelyezkedése a kutricákban olyan 

tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, amikor az itatókat felszerelik az istállókba. A 

kutrica szintjén mért vízáramlás alapvető fontosságú, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott 

tényező, amelyet a fiatal malacok befogadásakor a kutrica előkészítése során és az állatok 

bent tartózkodása során is ellenőrizni kell. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/water-forgotten-nutrient 

https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/water-forgotten-nutrient

