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Tartás, takarmányozás

A víz, Az Alábecsült tápAnyAg

Az elegendő vízfelvétel közvetlen összefüggésben van az 

optimális takarmányfelvétellel és a termoregulációval. A 

kínált víz mindig legyen ivóvíz minőségű. Ha megszom-

jazunk, iszunk egy pohár vizet a vízvezetékből. Innál 

egy pohár vizet a szopókás vagy csészés önitatóból? Erre 

mindig nem a válasz.

Minőség

A rossz minőségű ivóvíz egészségi problémákat és telje-

sítménycsökkenést okoz. A rossz vízminőség következ-

ményei lehetnek:

- tömeges hasmenés,

- sok visszaivarzó,

- nem tisztázott teljesítménycsökkenés hízóknál,

- PPDS (post partum disgalactia syndrome).

A megengedettnél magasabb értékek káros hatásai 

Nitrogén-vegyületek

A nitrogén túlnyomórészt a növények és állatok fehérjé-

iben fordul elő. A fehérjék lebontása során ammónium 

keletkezik, illetve közbülső termékek, melyek toxiku-

sok is lehetnek. Normális körülmények között a közbül-

ső (intermedier) termékek maradék nélkül transzformá-

lódnak az ammóniumba, de ez a folyamat oxigén vagy 

aerob baktériumok jelenlétében visszafordulhat.

Ebben az esetben az ún. nitrózamin közbülső termékek 

toxikusok lehetnek. 

Ha tehát a megengedett szintnél magasabb a nitrit vagy 

a nitrát jelenléte, ez annak a jele, hogy nem tökéletes a 

lebontási folyamat. 

A nitrit a víz különösen ártalmas összetevője, mivel 

bejutva a véráramba kötődik a hemoglobinhoz, ezzel 

nehezíti az oxigénszállítást. 

KénvegyületeK (szulfátoK és szulfidoK)
A szulfidok különösen toxikusak, jelenlétüket szaguk jel-

zi. A megnövekedett szulfátkoncentráció (>25°D) ered-

ménye a bélsár nagy folyadéktartalma. A magnézium-

szulfátnak köszönhetően ugyanis megnő a vízvisszatar-

tás a belekben. Ez még nem kifejezett diarrhea, de csök-

kent testsúlynövekedést okoz. Ha a víz H2S-t tartalmaz, 

akkor anaerob folyamat eredményeként a víz „rothad”. 

Ez a víz nem itatható mivel extrém mennyiségű toxikus 

anyagot tartalmaz. 

nehézféMeK

Az ivóvíz általában nem szennyezett nehézfémekkel, ha 

mégis akkor a kadmium, a réz, a cink és a higany jöhet 

szóba. Ezek többnyire az ipari szennyvizekben fordul-

nak elő. 

1. táblázat az ivóvíz minőségének jellemző paraméterei

jó cselekedni kell

pH 5,0-8,5 <4,0 és >9,0

ammónium (mg/l) <1,0 >2,0

nitrit (mg/l) <0,10 >1,0

nitrát (mg/l) <100 >200

klorid (mg/l) <250 >2000

nátrium (mg/l) <400 >800

szulfát (mg/l) <150 >250

vas (mg/l) <0,5 >10,0

mangán (mg/l) <1,0 >2,0

keménység (°D) <20 >25

coliform (CFU/ml) <100 >100

összcsíra szám (CFU/ml) <100 >100
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Az ivóvíz ph-jA

Problémát okozhat egy olyan „természetes” szűrő, mint 

a homok. Ilyenkor a pH rendszerint alacsonyabb a 

magas nitrát-tartalom miatt. A szélsőséges értékek (<4 

és >9) ipari szennyeződést jelezhet.

vAs, MAngán

Alacsony oxigénszint esetén a vasat nem lehet lát-

ni a vízben, de oxigén jelenlétében a vas oxidálódik, és 

vöröses-barna üledéket képez. Ez a folyamat felgyor-

sul, ha nő az oxigén mennyisége és a pH 7,2 fölé kerül. 

Alacsonyabb pH-nál (<6,8) a vas oxidálódik, de nem alkot 

üledéket. A mangánnal is hasonló a helyzet, de a folya-

mat sokkal lassúbb. Ugyanakkor a peroxid vagy az aktív 

klarinok (fertőtlenítés) növelik a sebességet, és fekete 

üledék képződik. 

Az üledékek megakadályozzák vagy lassítják a víz folyá-

sát, és tönkretehetik a vízvezetéket és az önitatókat. 

A magas vas- vagy mangánkoncentráció negatív hatás-

sal van a víz medikációjára is. Ha a vas koncentráci-

ója nagyobb, mint a 0,2 mg/l, az önitatók elzáródhat-

nak, 5 mg/l felett a víz alkalmatlan a medikációra, 10 

mg/l felett a víz rosszízű lesz, míg 30 mg/l felett már a 

diarrhea is problémát okozhat. 

A víz mangánkoncentrációja nem lehet több 0,05 mg/l-

nél. Nagyobb koncentrációnál az önitatókon lepedék kép-

ződik. A csövek belsejében feketés-barna hártya képző-

dik. Ez könnyen lazítható, de nehéz eltávolítani peroxid 

általi oxidációval.

KálciuM és MAgnéziuM, „perMAnens KeMénység”

A kemény víz önmagában nem káros, csak akkor van 

szükség a víz lágyítására, ha a keménység foka eléri 

a 25°D-t. Ilyenkor ellenőrizni kell a kalcium-magnézi-

um arányt. Ha ez több mint 50%, a víz alkalmatlan a 

fogyasztásra.

biofilM 
A biofilm kenőcsös, zöldesbarna lepedék a vízvezeték-

ben. A baktériumok anyagcseretermékeiből áll, képződé-

sét elősegíti a vas, a mész, a mangán, valamint az orvos-

ságok. A biofilmben a baktériumok gyorsan és könnyen 

szaporodnak, különösen lassú átfolyásnál és melegben.

 

bAKtériuMoK 
A baktériumtartalom kiváló jellemzője az ivóvíz általá-

nos higiéniájának. A bakteriális szennyeződések fő for-

rása a bélsár. 

Minden bélsár tartalmaz coliformokat, 

enterobaktériumokat és fekális streptococcusokat. 

Ezeket kollektív fekális indikátoroknak nevezzük. Ha 

bármelyik előfordul a vízmintában, az jó jellemzője a 

fekális szennyeződésnek. Ha van a közelben szennyvíz-

csatorna, ajánlott salmonella és a clostridium jelenlété-

nek vizsgálata is. 

Vízmennyiség-csökkenést okozhat az adalékanyagok 

átgondolatlan alkalmazása is (antibiotikumok, vita-

minok stb.) Tulajdonságaiktól függően (pl. savasság, 

oldékonyság), üledékképződést, dugulást okozhatnak.

Számolni kell egyes adalékanyagok interakciójával is. 

Így például a tetraciklinek kalciummal oldhatatlan üle-

déket alkotnak.

Antibiotikumok alkalmazásakor a baktériumok elpusz-

tulnak, de más mikroorganizmusok, mint például az 

algák, lehetőséget kapnak a gyorsabb szaporodásra és 

növekedésre, de toxinok is képződhetnek.

Mennyiség

A kiváló vízminőség alapfelvétel, de legalább ennyire fon-

tos, hogy az állatok elegendő mennyiségű ivóvizet vegye-

nek fel. Gya0korlati tapasztalat, hogy az állatok 2-3-szor 

annyit isznak, mint amennyi takarmányt felvesznek. 

2. táblázat sertések vízszükséglete életkor, 
illetve testsúly szerint

Életkor/testsúly (kg) Napi ivóvíz-szükséglet (l)

Választás utáni malac / 5 0,5

3 héttel a választás után / 10 1,4

süldő / 20 2,5

hízó és kocasüldő / 90-100 10,0

vemhes koca 15,0

magas vemhes koca 20,0

szoptató koca 10 malaccal 30,0

kan 15,0
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A fenti értékek optimális környezeti hőmérséklet esetén 

érvényesek. Magas környezeti hőmérsékletnél több ivó-

vízre van szükség, mivel teste hűtéséhez az állat több 

vízpárát ad le. Így egy szoptató kocának nyáron napi 40 

liter vízre van szüksége (vagy többre). Ha a koca keve-

sebb vízhez jut, annak következménye lehet a PPDS, 

jelentős malacelhullás (tejhiány), több visszaivarzó és 

húgyúti fertőzés.

3. táblázat

Malac / 5 kg 0,5

Malac / 10 kg 0,5-0,8

Malac / 20 kg 0,7-1,0

Hízók 1,0-1,5

üres vagy alacsony vemhes koca 1,5-2,2

magas vemhes koca 2,0-3,0

szoptató koca 2,0-4,0

A felvehető víz mennyiségét alapvetően meghatározza 

az önitatók átfolyási sebessége. Az optimális mennyisé-

get (liter/perc) korcsoportonként a 3. táblázatban foglal-

tuk össze. Ügyelni kell arra is, hogy a csoportos tartásnál 

az önitatók megfelelő magasságban legyenek elhelyezve. 

Ha túl alacsonyan vannak akkor a csészés önitatók köny-

nyen bepiszkolódnak, a szopókás önitatóknál pedig nagy 

a vízveszteség. 

Ha túl magasan vannak az önitatók, az állatok nem tud-

nak elég vizet felvenni, mivel a nyelés a túlnyújtott nyak 

miatt nehéz vagy lehetetlen. 

A önitatók működését rendszeresen ellenőrizni kell. 

Ajánlatos gyakran ellenőrizni a vízvezeték-rendszert is. 

Nagy segítség ebben a vízmérő óra, melyet minden nap 

le kell olvasni. Az esetleges csökkenő vízfogyasztás a 

vezeték részleges eltömődését jelezheti. 

MintAvétel

A mintákat két helyről kell venni: az egyiket közel a víz-

forráshoz, a másikat az utolsó szelepnél. Így meg lehet 

állapítani, hogy a minőségi probléma már a vízforrásnál, 

vagy később, a vezetékben következik-e be.

A mintákat két célból, kétféleképpen kell venni. 

Bakteriológiai vizsgálatra steril üvegedénybe, azt szín-

ültig töltve. Fiziokémiai vizsgálatra műanyag edénybe 

kell gyűjteni a vizet. 

Egyesek kb. 2 perc kifolyatást javasolnak a mintavétel 

előtt. Mások azonnali (direkt) vételt javasolnak a minta-

vételnél. Ez utóbbi módszerrel azt a szituációt szimulál-

ják, amikor az állat iszik. 

Lelkiismeretes mintavétel esetén leégetik a szopókát 

(kék lánggal), hogy megakadályozzák a szopóka szennye-

ződését az istálló (pl. a bélsár) baktériumflórájával.

A mintavételt követően a mintavételi edényeket azonnal 

hűtőszekrénybe kell helyezni.

A szállítás alatt is hűteni kell a mintákat, és a laborban 

lehetőleg még aznap meg kell vizsgálni azokat. 

KéMiAi eljárásoK Az ivóvíz fertőtlenítésé-
re és csírátlAnításárA

A kémiai anyagokat kétféleképpen alkalmazzák: minden 

istállóürítés után, amikor tisztítják a komplett vízvezeté-

ket. A másik módszer, amikor a vegyszert kisebb dózis-

ban folyamatosan adagolják az ivóvízhez, hogy megelőz-

zék a nagyobb csíraterhelést és a biofilm-képződést. 

Általánosan használt anyagok

Szerves savak 

Az organikus savaknak antimikrobiális hatásuk van, 

de fontos, hogy legalábbis minimális gátló koncentráci-

óban kell azokat alkalmazni, mert e koncentráció alatt 

a szerves savak nem hatékonyak. A szerves savak csak 

műanyag és ötvözött acél vezetékeknél alkalmazhatók, 

cinkelt vezetékeknél korróziót okoznak. 

Peroxidok 

A biofilmet csak részben oldják, és a mikroorganizmu-

sokat nem pusztítják el. Segít ezen, ha a peroxid készít-

ményt kolloid ezüstoldattal egészítik ki. Ezáltal sokkal 

erősebb lesz fertőtlenítő hatásuk is, mivel a biofilm által 

védett baktériumokat is elpusztítják. 

Klórdioxid 

Alkalmazása sokat ígérő. Használják az iparban, kórhá-

zakban és a nyilvános vezetékekben is. 

Gyorsan hat a baktériumokkal, algákkal, gombákkal és 

a vírusokkal szemben. Hatása a víz pH-jától független, 

lebontja a biofilmet és a vaslerakódásokat is, betelepített 

istállókban is alkalmazható. 

Mindenesetre a vízben a vaskoncentrációnak 0,25-0,35 

mg/l, a mangánénak 0,05-0,35 mg/l alatt kell lennie. 


