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 KÍSÉRLETI BESZÁMOLÓ 0001 

Az egyik koncepció javította a termelékenységet és csökkentette a hasmenések előfordulását, 
összehasonlítva a gyógyászati célú cinket tartalmazó takarmánnyal. Egy másik koncepció egyenértékű 
volt a cinket tartalmazó takarmánnyal, és másik kettő azonos termelékenységi szintet mutatott a cink 
nélküli takarmánnyal. A termelés gazdaságossága mind a négy koncepció esetén csökkent, mivel a 
malaconkénti költségek növekedtek.

INTÉZMÉNY: SEGES PIG RESEARCH CENTRE
SZERZŐK: NIELS KJELDSEN ÉS JULIE KROGSDAHL BACHE
KÖZZÉTÉTEL: 2018 SZEPTEMBER

 Kivonat

Négy, 7-30 kg közötti választott malacoknak szánt takarmányozási koncepciót hasonlítottunk össze a választást 
követő 14 napban gyógyászati célú cinket tartalmazó és a cinket nem tartalmazó  takarmánnyal.

Gyógyászati célú cink felfüggesztése kb. 80 forinttal csökkentette a termelékenységet. A cink alkalmazása nélküli 
takarmányköltség-megtakarításra korrigálva a malaconkénti veszteség kb. 43 forintra tehető.

Ezzel együtt a hasmenések megjelenése megnőtt, és ehhez társulva az antibiotikumos kezelések majdnem 
megduplázódtak, amely malaconként további csaknem 34 forintra növelte a termelési költségeket.

A Milkiwean  koncepciója jelentősen javította a termelékenységet, és csökkentette a kezelések gyakoriságát, 
összehasonlítva az 1. (cinkkel kezelt) csoporttal, de további nettó 340 forintba kerül malaconként. A dán 
koncepciója azonos volt az 1. csoporttal a termelékenység és a hasmenésre kezelés tekintetében, de 255 forintba 
kerül malaconként.

A további két koncepció (holland és német) a termelékenység és a hasmenések kezelése tekintetében nem 
különbözött a cinket nem kapó csoporttól.

A négy koncepció közül egyik sem javította a termelékenységet oly mértékben, hogy azok fedeznék a megnövekedett 
takarmányköltséget, a két kontroll csoporttal összehasonlítva. A hasmenésre gyakorolt hatás és a spórolás az 
antibiotikumban nem bizonyultak elégségesnek a megnövekedett takarmányozási költségek semlegesítésére.

 Háttér

Az Európai Bizottság 2022 júniusától betiltotta a gyógyászati célból alkalmazott cinket a választott malacok 
takarmányában, annak környezetre gyakorolt negatív hatása miatt.

A hagyományos és organikus telepek többsége manapság kizárólag receptre felírt gyógyászati célú cinket 
alkalmaz a választott malacok takarmányában, a választás utáni első 14 napon.  Ez segít csökkenteni a hasmenések 
kitörését a választott malacok között, és a tapasztalatok szerint alacsonyan tartja a hasmenés kezeléséhez 
szükséges antibiotikum-felhasználást is később, a hizlalási szakaszban.

Éveken át számos adalékanyagot próbáltak ki, alternatívát keresve a cinknek, de idáig (az antibiotikumokon kívül) 
nem találtak olyan terméket, amely képes lenne a cink helyettesítésére. Ezért elengedhetetlen új termékek vagy 
azok különböző kombinációinak tesztelése és összehasonlítása a gyógyászati célú cinkkel, egyrészt hatásukat 
illetően a hasmenésre és a sertésenkénti összes antibiotikum-használatra, másrészt a termelékenységre 
vonatkozóan a 7-9 kg-os periódusban és a teljes növendék szakaszban 7-30 kg között.

Jelen kísérlet célja a 2500 ppm gyógyászati célú cink (pozitív kontroll) és a 0 ppm gyógyászati célú cink (negatív 
kontroll) összehasonlítása egymással, illetve négy kiválasztott koncepcióval, hogy versenyképes alternatívát 
találjanak a gyógyászati célú cinkre.  
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 Anyag és módszer

A koncepció-vizsgálat felépítése

A koncepció célja annak vizsgálata volt, hogy van-e bármilyen alternatívája - belföldön vagy külföldön - az orvosi 
cinknek a választott malacok takarmányában. Felkérték az érdekelt feleket, hogy nyújtsanak be jelentkezést a SEGES-
nek, leírva koncepcióikat a 7-30 kg-os testtömegű választott malacok takarmányozására. Három tápot követeltek 
meg, egyet-egyet az alábbi periódusokra: 7-9 kg, 9-15 kg és 15-30 kg. A koncepciókban szereplő minden terméket 
és adalékanyagot az EU-nak jóvá kell hagynia, és azoknak rendelkezésre kell állniuk a benyújtás idején. A kísérlet a 
7-30 kg közötti súlyú választott malacokra terjedt ki, mivel technikailag nem volt lehetőség a tartási körülmények és a 
takarmányozás bevonására a fiaztatókutricában, illetve az elhelyezést érintő technológiai változtatásokra a választott 
malacok szálláshelyén.

Huszonhárom jelentkező nyújtott be jelentkezést, leírva koncepciójuk összetételét; az összetevők várható hatását, 
valamint átadták a dokumentációt a termelékenységre és egészségre gyakorolt hatásról. A jelentkezéseket négy 
SEGES alkalmazottból és kettő, a Koppenhágai Egyetemről és az Aarhus Egyetemről delegált képviselőből álló 
válogató bizottság értékelte. A válogatás feltételei a jelentkező tudományos érvelésén; a várható interakción az 
al-összetevőkkel, valamint a mellékelt tudományos és termelékenységgel kapcsolatos dokumentáción alapultak. 
A válogatási eljárás nem kifejezetten vette figyelembe koncepciók költségét, összehasonlítva a gyógyászati célú cink 
alkalmazásával. A 23 benyújtott ajánlatból négyet választottak ki a kísérlethez: holland, német, dán cég ajánlatát, ill. a 
Milkiweant. A kísérletben részvétel ingyenes volt, de a vállalatok a koncepcióhoz szükséges összetevőket (premixek, 
adalékok) ingyenesen bocsátották rendelkezésre. Egyik résztvevő sem befolyásolta a kísérlet gyakorlati, de meghívást 
kaptak a kísérleti állomány meglátogatására.

Malacok szállítása és a kísérlet megvalósítása

A kísérletet a SEGES Grønhøj kísérleti központjában végezték. A kísérlet félidejében a Grønhøj másik választott 
malac beszállítóra váltott, így a jelen kísérletben résztvevő malacok két különböző állományból származtak. Az első 
beszállító 20 tételt, míg a másik 43 tételt szállított. A kísérletben összesen 63 tétel vett részt (replikátumok), hat, 
egyenként kb. 700 malacot számláló csoportban, összesen mintegy 4500 választott malaccal a teljes kísérletben. 
A malacokat átlagosan 6-9 kg-os súlyban szállították, és a kísérletbe 7 kg-os átlagsúllyal kerültek be, ahol kb. 30 kg-os 
súlyig tartózkodtak. A kísérlet 34 hétig tartott. Hat, egyenként 10-15 malacot számláló kutrica alkotott egy tételt (egy 
replikátum).

A választott malacok istállójába telepítését követően az állatokat nemük és testtömegük szerint kiválogatták, 
ezzel biztosítva, hogy mind a hat csoport azonos legyen a nőnemű és a herélt egyedek tekintetében. Az átlagos 
kezdősúlyban maximum 0,25 kg különbség volt malaconként a kutricák között az egyes tételeknél.

Kísérlet felépítése és takarmányozás

A választást követő első 14 napban a malacokat az 1. táppal etették, amely vagy 2500 (pozitív kontroll) vagy 0 
ppm (negatív kontroll) gyógyászati célú cinket tartalmazott, illetve a négy közül az egyik koncepció esetén nem 
tartalmazott cinket (a kísérlet felépítését az 1. táblázat mutatja be). A kontroll tápokhoz takarmány kilogrammonként 
100 ppm cinket adtak (1. és 2. csoport) mikroelemként. A kontroll tápokhoz ezen kívül adtak még xilanázt (5000 U 
Danisco béta-xilanáz a DuPonttól) és fitázt (1000 FYT Ronozyme HiPhos a DSM-től). Szerves savakat nem adtak a 
takarmányhoz. 14 nap után az 1. és 2. csoport takarmánya összetételében azonos volt.

A malacok kb. 9 kg-osan fokozatosan tértek át a 2. tápra (nagyjából 11 nappal a kísérletbe vonás után), ekkor lemérték 
tömegüket, majd a 14. naptól kizárólag a 2. táppal etették őket, és ettől a ponttól egyetlen malac sem kapott 
gyógyászati célú cinket. A malacokat kb. 15 kg-osan újra lemérték, és fokozatosan átállították a 3. tápra, melyet a 15-
30 kg közötti periódusban használtak (1. táblázat).
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A gyógyászati célú cinket kivéve a választást követő 14 napon át, nem volt különbség az alkalmazott takarmányban 
az 1. és a 2. csoport között. Az összetevők és tápanyagok tekintetében a takarmány összetétele a 3. csoportnál 
(holland) azonos volt a 2. csoport takarmányával, kivéve a koncepció LAC34 Dry és C12 Dry komponenseivel. 
A 4. csoportban (Milkiwean ) két különböző adalékanyag-keveréket alkalmaztak. A többi takarmány ugyanazokból 
az összetevőkből állt, mint az 1. és 2. csoportnál, csak az aminosav- és adaléktartalom különbözött. Ezen kívül az 
ivóvízhez Selko-t (savkeverék) adagoltak. Az 5. csoportban (német) az összetevők nagyjából megegyeztek a 
kontroll csoportéval, de különösen az aminosav-profil különbözött, és az ivóvízhez Fecinor-t (probiotikum) adtak. 
A 6. csoportban (dán) három különböző adalékkeveréket alkalmaztak, mindegyik növekedési periódusban egyet, 
de ezen túl az összetevők megegyeztek a kontroll csoportokéval. Az összes tápot a résztvevő vállalatok kívánsága 
és követelményei szerint állították össze. A 4. és 6. csoportban, ahol a Milkiwean  és a dán  adalékkeverékeket adott 
a táphoz, a tőlük az adalékkeverékek tápanyag-tartalmáról és emészthetőségéről kapott információt használták a 
tápok végső összeállításánál. A takarmányok összetételét az 1. melléklet mutatja be.

1. táblázat • Kísérlet felépítése

Csoport 1 2 3 4 5 6

Pozitív 
kontroll

Negatív
kontroll holland Milkiwean német dán

7-9 kg, 1. táp, 
Gyógyászati 
Cink, ppm

2500 0
0

0,4% LAC 34
0,4% C12 Dry

0
5% Nucleo
20% Vario

0
0,12%

CreAmino

0
30% 1. receptúra

9-15 kg, 2. 
receptúra

0,3% LAC 34
0,3% C12 Dry

5% Nucleo
8% Vario

0,12%
CreAmino 17% 2. receptúra

15-30 kg, 3. 
receptúra

0,2% LAC 34
0,2% C12 Dry 5% Nucleo 0,12%

CreAmino 7,1% 3. táp

Ivóvíz Seiko 1,5 
L/1000L

Fecinor 50 
g/1000L

 A négy koncepció leírása

3. csoport - holland

Az egyetlen különbség a 2. csoport (negatív kontroll) és a 3. csoport között a három periódusban különböző 
adagban hozzáadott LAC34 Dry és C12 Dry volt. Az LAC34 főként a-monopropionint, a-monobutirint és tejsavat 
tartalmazó speciális keverék, míg a C12 Dry fő összetevője az a-monolaurin. Ezzel a kombinációval a holland a Gram-
negatív baktériumok, mint az E. coli okozta hasmenések előfordulásának, illetve a Gram-pozitív baktériumok, mint a 
Streptococcus általi másodlagos fertőzés csökkentését célozza, amikor a gyógyászati célú cinket kivonják a tápból. 
Ezen a-monogliceridek alkalmazásának lényege azok szabad zsírsavjai helyett az, hogy az alfa-monoglicerideknek 
vélhetően nagyobb antibakteriális hatásuk van, mint a szabad zsírsavaknak.

Mindezeken túl az alfa-monogliceridek pH függetlenek, és épségben érik el a vékonybelet, míg a szabad zsírsavak 
alacsony pKa értékük miatt feloldódnak, és elvesztik antibakteriális aktivitásukat.

4. csoport - Milkiwean 

Ez a koncepció két összetevőn alapul: Ezek a Nucleo (takarmányadalék-keverék) és a Vario (speciális minőségi 
takarmány-összetevők), melyeket a három növekedési periódusban eltérő adagban alkalmaznak. A takarmányhoz a 
teljes periódus alatt 5% Nucleo-t adnak.
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A Nucleo elsősorban ásványi anyagokból, vitaminokból, probiotikumokból, enzimekből és takarmány-kiegészítőkből 
áll, mint a Presan FX (amely lassan felszabaduló C12-t, célpontra felszabaduló butirátokat, közepes láncú zsírsavakat 
(MCFA, C8, C10 és C12), fenolokat és szerves savakat, valamint Selko Aomixet (nagy antioxidáns hatású polifenolok) 
tartalmaz).

A Vario különböző szénhidrátok keverékét, tejszármazékokat tartalmaz, mint a Nuklospray E50 (tejszármazékok és jól 
emészthető homogenizált növényi olaj), valamint speciális rostkomponenseket (speciális feldolgozási technikával).
Továbbá, a malacok ivóvizéhez Selko-pH-t (szabad és pufferelt szerves savak szinergista keverékét) adnak.

Mindhárom táp alacsony fehérjetartalmú, és az aminosav-profil eltér a dán profiltól (kevesebb lizin, több treonin és 
metionin). A kalciumtartalmat is csökkentik a kontrollhoz képest.

A Milkiwean szerint a koncepció elősegíti az egészséges bélfejlődést, pozitívan hat a mikroflórára és a tápanyagok 
magas emészthetőségét biztosítja.

5. csoport - német

Ez a koncepció az alacsony fehérjetartalmon alapul az 1. tápban, és az eltérő aminosav-profilon mindhárom tápban.
Különösen a treonin és a triptofán szintek különböznek a dán szabványtól (2018). A lizintartalom a dán szabványt 
követi, de a lizinhez viszonyítva a triptofántartalom a lizinnek 22%-át (a dán szabvány 21%), a treonin a lizinnek 
70%-át (a dán szabvány 61%), míg a metionin annak 33%-át a dán szabvány 32%) teszi ki. A CreAMINO új termék, 
melyet a takarmányhoz adva a kreatin szintézisére hat a szervezetben. A kreatin fontos szerepet játszik az energia-
anyagcserében, és a megnövekedett kreatintartalom vélhetően megnöveli az izmok növekedéséhez rendelkezésre 
álló energia mennyiségét. A koncepció tartalmaz még rostot búzakorpa és cukorrépa pellet formájában, valamint 
Fecinor-t (probiotikum) adnak az ivóvízhez.

Az alacsonyabb fehérjetartalom és a megnövelt treonintartalom hivatott csökkenteni a hasmenések gyakoriságát és 
a mucintermelés elősegítését a bélnyálkahártyán, ezzel támogatva a bél egészségét.

6. csoport - dán

Ez a koncepció az alacsony fehérjetartalmon, a megváltoztatott aminosav-profilon és a fehérje emészthetőségének 
javításán alapul. A tápok tartalmaznak még speciális rostokat és különböző adalékanyagok egész sorát. A dán három 
különböző adalékkeveréket biztosít a három táphoz.

Az 1. tápban a fehérjeszint nagyon alacsony, míg a 2. és 3. táp a dán fehérjeszabványt követi. A lizintartalom kissé a 
dán szabvány fölött van, de elsősorban a treonint úgy tervezték, hogy az jelentősen meghaladja a dán szabványt az 
1. és a 3., de nem a 2. tápban. A metionin követi a dán szabványt.

A konvepció tartalmaz semleges rostot és olyan adalékokat, mint a benzoesav; a mono-vajsav; Hy-D-vitamin, Availa-
cink; szelenometionin; TBCC réz összetevő; kiemelt dózisban fitáz; xilanáz és glükanáz; Miya-Gold (probiotikum); 
savkeverék és vitaminok (OVN, optimális vitamin táplálás). Úgy vélik, hogy a koncepció stimulálja a bél mikroflórát, 
serkenti és védi a bélnyálkahártyát, erősíti az immunrendszert és a tápanyagok emészthetőségét.
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A 2. táblázat • Átfogó képet nyújt a főbb al-komponensekről, mind a négy koncepció esetében.

holland Milkiwean német dán

Csökkentett fehérje X X X

Megnövelt treonin/lizin szint X X X

Monogliceridek X X X

Szerves savak X X X X

Probiotikumok X X X

Rost X X X

Hozzáadott enzimek X X

Szerves ásványok X

Ivóvízhez adagolva X X

 Takarmányelemzés

Minden takarmánymintát reprezentatív módon gyűjtöttek a takarmánykeverőben, a TOS alapelveknek megfelelően.
A takarmány három lépésben készült. Az egyes lépésekben táponként három mintát továbbítottak az Eurofins 
Steins Laboratóriumnak, ahol azokat energiára, fehérjére, kalciumra, foszforra, fitáz-aktivitásra, cinkre, rézre és az 
aminosavak közül lizinre, metioninra, cisztinre és treoninra nézve elemezték.

Az német mindhárom tápból egy mintát kapott az első és második produkciós ciklusból, hogy azokat analizálják az 
összes aminosavra és a takarmányhoz adagolt aminosavakra vonatkozóan.

 Jegyzőkönyvek

Termelékenység

A testtömeget és a takarmány-értékesülést kutricák szintjén az alábbi periódusokra rögzítették: 7-9 kg, 9-15 kg, 
15-30 kg és a teljes kísérleti periódus (7-30 kg). Elsődleges paraméterekként a napi testtömeg-gyarapodást, a 
takarmányfelvételt és a takarmány-értékesülést rögzítették.

Betegségek kezelése

A betegségekre adott kezeléseket, a mortalitást és a kórházkutricába továbbított malacok arányát másodlagos 
paraméterekként rögzítették.

A hasmenésre irányuló kezelést akkor kezdeményezték, ha egy kutricában kettő klinikailag beteg malacot észleltek 
(egyedi kezelés). Ha egy kutricán belül kettőnél több malacon észleltek hasmenést, csoportos kezelést kezdtek, a 
gyógyszert az etetőkbe adagolva. Részlegeket érintő kezelést nem alkalmaztak.

A betegségek tüneteit részben mint egyedi kezelést analizálták a takarmányban adagolt napok százalékában, 
másrészt a csoportos kezelés százalékában. Nem alkalmaztak profilaktikus antibiotikumos kezelést az emésztési 
zavarok ellen. A malacokat Grønhøj.-ba érkezésüket követően Lawsonia ellen vakcinázták.
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 Statisztikai elemzés

A változókat, mint a „Takarmányfelvétel, Napi Fugp” (napi takarmányegység választott, növendék és hízósertések 
számára), Takarmányértékesítés, Fugp/kg gyarapodás”, Napi testtömeg-gyarapodás” és a Férőhelyenkénti napi 
termelési érték” statisztikai elemzés alá vonták a 7-9 kg, 7-15 kg és 7-30 kg periódusokra vonatkozóan. A „testtömeg 
a kísérlet kezdetén”, testtömeg az első közbenső mérésnél”, testtömeg a második közbenső mérésnél” és „testtömeg 
a kísérlet végén” változók szintén a statisztikai elemzés részét képezték.

A fenti változókat proc mixed SAS analízisnek vetették alá, szisztematikus hatásként a „Csoport” faktort használva. 
A „Tételt” random hatásként vonták be. A 7-9 kg-ra, 7-15-ra és 7-30 kg-ra készült elemzéseket a 7 kg-os kezdősúlyra 
korrigálták. További elemzéseket végeztek a 9-15 és 15-30 kg között az 1. és 2.  csoportban, szintén a kezdősúlyra 
korrigálva.

Az „Elhullott”, „Elhullott és selejtezett” változókat, illetve a „Csoportos kezelés hasmenés ellen” és a „Hasmenés elleni 
kezelés napjai a takarmányozott napok %-ában” változókat logisztikai regressziónak vetették alá proc grimmix SAS 
szerint, szisztematikus hatásként a „Csoport” faktort, míg random hatásként a „Tételt” használva. A korrekciókat a 
kezdeti testtömegre végezték el.

Az összes elemzésben az 1. csoportot (2500 ppm cink) hasonlították össze a másik öt csoporttal. Ezen kívül a 2. 
csoportot (0 ppm cink) hasonlították össze a másik öt csoporttal, vagyis nem történt a párok között összehasonlítás.

A termelési értékekre vonatkozó feltételezések

A termelési értéket (PV) férőhelyként naponta a teljes választási periódusra az alábbiak szerint számították:

• Termelési érték dán koronában férőhelyenként naponta =
 (gyarapodás értéke - takarmányköltség / takarmányozási napok száma.

A termelési érték számításakor minden csoportnál azonos takarmányárakat (2012-2017 szeptembere közötti öt év 
átlagárait), valamint 1 kg gyarapodás értékét vették alapul:

• A 7 kg-os malac átlagára 9435 forint darabonkénti, plusz/mínusz 476 forint kg-onként(7-9 kg),
 plusz/mínusz 344 forint kg-onként (9-12 kg), és plusz/mínusz 267 forint kg-onként (12-25 kg).
• A 30 kg-os malac átlagára 16 490 forint, kg-ra szabályozva -253 forint kg-onként (25-30 kg),
 és +252 forint kg-onként (30-40 kg).
• Takarmány (7-10 kg): 144,5 forint Fugp-nként (10-30 kg) és 87 forint Fugp-nként,
 melyet az összes csoportnál használtak.

Az egyedi változók leírása

• Gyarapodás értéke =
 a malacok gyarapodása kilogrammban a kísérleti periódus alatt * 1 kg gyarapodás értéke (esetünkben 6,85 DKK 

A takarmányozási költségeket az alábbi egyenlet használatával adták meg, és azokat az alaptápokból analizált 
takarmányegységekre  (EDOMI elemzés) és a kutricánként aktuálisan szolgáltatott takarmány mennyiségére alapozva 
számították ki:

• Takarmányköltségek (végsúly - kezdeti súly) * FUgp / kg gyarapodás * DKK / Fugp

A takarmányozási napok azokat a napokat jelentik, melyeket az adott sertés átlagosan a kísérletben töltött.
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 Eredmények és megbeszélés

Takarmányanalízis

A takarmányanalízis végeredményét a 2. melléklet mutatja be. A takarmányegységenkénti emészthető tápanyag-
tartalom az analizált szinteken és a tápok receptúrájában alkalmazott emészthetőségen alapul, beleértve a cégek 
által rendelkezésre bocsátott emészthetőségi adatokat.

Az analízisek általában túlzott fitáztartalmat mutattak ki, ami nem szokatlan: 300-500 fitázegység származik 
természetes módon az összetevőkből, és a fitáz termékek fitáz aktivitása általában magasabb, mint a takarmánycímkén 
feltüntetett érték. A 4. (Milkiwean ) és a 6. (dán) takarmányozási csoportot úgy tervezték, hogy a kontroll tápokhoz 
képest nagyobb legyen a fitáztartalmuk, és ezt az analízisben figyelembe vették. A cinktartalom az 1. csoportban, az 
1. tápnál (gyógyászati cink) kb. 10%-kal a tervezett tartalom alatt maradt, de ez valószínűleg nem hatott a malacokra, 
mivel korábbi kutatások kimutatták, hogy 1500 ppm cink ugyanazokat az eredményeket hozta a termelékenység és 
a hasmenések gyakorisága terén, mint a 2500 ppm cink.

Az Fugp szerinti emészthető fehérjetartalom, amely közismerten hatással van a hasmenésre a választott malacok 
körében, az 1. tápnál megfelelt az elvárt tartalomnak az 1., 2. és 3. csoportnál (holland). A 4. csoport esetében 
(Milkiwean) az első tápban a tartalmat nagyjából 12%-kal alacsonyabbra tervezték a kontroll csoporténál, de az 
analízis a vártnál nagyobb tartalmat mutatott ki, és ennek eredményeként a tartalom csak 7%-kal volt alacsonyabb a 
kontroll csoporténál. A 6. csoport (dán) 1. tápját is alacsony fehérjetartalommal tervezték, és ezt az analízis is igazolta. 
Az összes csoport 2. és 3. tápjának analízise pontos megfelelést mutatott a takarmányegységenkénti emészthető 
fehérje analizált és az elvárható tartalma között (ld. a 2. mellékletben).

Összességében, az Eurofins és a német cég által elvégzett aminosav-elemzés nagyban megegyezett: az eltérések 
2%-nál alacsonyabbak voltak a két laboratórium között. Következésképpen, a táblázatokban feltüntetett aminosav-
értékek kizárólag az Eurofins-től származnak.

Az analízisek általában a tervezettnél 4-7%-kal kevesebb metionint tártak fel, de ez az eltérés majdnem egyenlő volt 
minden csoportnál.

Az 1., 2. és 3. csoportnál az analízis pontos egyezést mutatott az elvárható és a kimutatott aminosav-tartalomban. 
Az emészthető treonin tartalomról / Fugp, amelynek az 5. (német) és 6. (dán) csoportban 15, illetve 17%-kal kellene 
nagyobbnak  lennie az 1. csoporténál, mindkét csoportnál kiderült, hogy 6%-kal az elvárt szint alatt voltak az 1. 
tápnál, azaz a treonin tartalom csak 10 és 12%-kal volt magasabb, mint az 1. csoportban. A 2. és 3. tápban a treonin 
tartalom 7-9%-kal volt alacsonyabb az elvárt szintnél az 5. (német) csoportban, és mégis, az emészthető treonin 
analizált mennyisége / FUgp 22-25%-kal volt magasabb az 1. csoporténál. Hasonlóan, a 6. (dán) csoportban a treonin 
tartalom kb. 6%-kal volt az elvárt szint alatt, de még így is 25%-kal az 1. csoport szintje felett.

Ivóvízbe keverés

A 4. csoportnál medikátor alkalmazásával 1,5 liter Selko-t adagoltak 1000 l ivóvízhez, melynek eredményeként az 
ivóvíz pH-ja 3,2-3,4 között alakult.
Az 5. csoportnál 50 g Fecinor-t adagoltak minden 1000 l ivóvízhez. Eredetileg a Fecinor kicsapódott az állomány 
oldatát tartalmazó palackban, ezért nem biztos, hogy valóban elérték a kívánt koncentrációt.

Általában kihívást jelentett a kísérlet kezdetén a Selko és a Fecinor korrekt adagolása az ivóvízbe, ezért a víz elemzése 
némileg pontatlan lehet. Következésképpen bizonytalan, hogy a 63 tétel közül az első nyolc a korrekt koncentrációt 
kapta-e. Ugyanakkor, a feljegyzések szerint a két termék aktuális fogyasztása összhangban volt az elvárt fogyasztással, 
még ha nem is világos, hogy a pontos koncentráció folyamatosan jelen volt-e a ízben a teljes időszak alatt.



10

Termelési eredmények

A 3. táblázat bemutatja mind a hat csoport termelési eredményeit.

Csoport 1 2 3 4 5 6

Kezelés 2500 ppm cink 0 ppm cink holland Milkiwean német dán

Almok 63 63 61 63 61 62

Malacok áthelyezéskor 705 705 686 705 682 690

Testtömeg 
áthelyezéskor 6,7 6,8 6,8 6,7 6,8 6,7

1. periódus, 7-9 kg

Napi gyarapodás, g/nap 221a 162b (z) 158b (z) 206b (y) 172b (z) 174b (z)

Takarmányfelvétel, 
FUgp/nap 0,29a 0,24b (z) 0,24b (z) 0,27b (y) 0,25b (z) 0,26b (y)

Takarmány-értékesülés, 
FUgp/ kg gyarapodás 1,32a 1,58b (z) 1,56b (z) 1,35a (y) 1,54b (z) 1,55b (z)

1+2 periódus, 7-15 kg

Napi gyarapodás, g/nap 351a 314b (z) 323b (z) 354a (y) 319b (z) 321 b (z)

Takarmányfelvétel, 
FUgp/nap 0,52a 0,47b (z) 0,48b (z) 0,52a (y) 0,48b (z) 0,50b (y)

Takarmány-értékesülés, 
FUgp/ kg gyarapodás 1,48a 1,51b (z) 1,49a (z) 1,49a (z) 1,51a (z) 1,56b (y)

A teljes időszak, 7-30 kg

Napi gyarapodás, g/nap 537a 516b (z) 523b (z) 548b (y) 515b (z) 530a (y)

Takarmányfelvétel, 
FUgp/nap 0,88a 0,85b (z) 0,86b (z) 0,88a (y) 0,85b (z) 0,87a (z)

Takarmány-értékesülés, 
FUgp/ kg gyarapodás 1,64a 1,65a (z) 1,65a (z) 1,60b (y) 1,65a (z) 1,64a (z)

Termelési érték, DKK/
malac/nap, azonos 
takarmányárnál

1,82a 1,75b (z) 1,76b (z) 1,88b (y) 1,74b (z) 1,80a (y)

PV, index1, 
Comp. w/gr 1, 
azonos takarmányáron

100 96 97 104 96 99

Termelési érték, 
DKK/malac, 
azonos takarmányárnál

83,4a 81,5b (z) 82,5a (z) 85,8b (y) 81,5b (z) 83,6a (y)

A termelési érték 
eltérése malaconként 
az 1 g-tól DKK-ban, 
ugyanazzal a 
takarmánnyal

- -1,90 -0,90 +2,40 -1,90 +0,20

Price dif feed comp w/
gr 1, DKK/pig*** -0,94 +4,27 +10,52 +16,91 +6,85

A legkisebb szignifikáns különbség a 3.0 indexpontnál megfigyelt indexnél

* A különböző indexek (a,b) egy soron belül szignifikáns (p érték < 0,05) különbséget mutatnak az 1. csoporthoz képest (2500 ppm cink). ** Különböző indexek 
(y,z) egy soron belül zárójelben írva szignifikáns (p érték < 0,05) különbséget jeleznek, összehasonlítva a 2. csoporttal (0 ppm cink).

*** Az árak a Danish Agro-tól kapott összetevők árain alapulnak, míg a koncepcióra jellemző összetevők árait a cégektől szerezték be. A malaconkénti árba 
beletartozik a Selko/Fecinor adagolása a 120 l ivóvízbe malaconként (Milkiwean /Selko = 2,65 DKK; német/Fecinor = 1,13 DKK).
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 Az 1. csoport (cinkkel) szemben a 2. csoporttal (cink nélkül)

A kapott eredmények szignifikáns eltéréseket mutatnak a termelékenységben az 1. csoport (pozitív kontroll, 
gyógyászati cinket tartalmaz) és a 2. csoport (negatív kontroll, cink nélkül) között, ahogyan azt a korábbi kísérletekben 
is tapasztalták [1], [2]. A közvetlenül a választást követő gyarapodásban a különbség 59 g volt naponta, amely megfelel 
az [1] kísérlet eredményének, ahol napi 69 g gyarapodást mutattak ki. A különbség a takarmány-értékesülésben 
szintén azonos volt az [1] kísérletben tapasztaltakkal.

A különbség a teljes időszakban (7-30 kg) 21 g volt naponta, melyet szintén kimutattak az [1] kísérletben. A napi 
testtömeg-gyarapodás statisztikai elemzése a 9-15 kg és 15-30 kg közötti periódusban az 1. és 2. csoportnál azt 
demonstrálta, hogy a gyógyászati célú cink pusztán abban az időszakban  figyelhető meg, amelyben azt alkalmazták, 
mivel az elemzések nem tártak fel különbséget a napi gyarapodásban a következő időszakokban, amikor a malacok 
azonos tápot kaptak (mint az 1. és 2. csoport) (az adatokat itt nem közöljük). A 3. táblázatban bemutatott különbség 
a gyarapodásban a 7-15 kg és 7-30 kg között így kizárólag a 7-9 kg időszakra vezethető vissza.

 Összehasonlítva az 1. csoporttal (2500 ppm cink)

A közvetlenül a választás utáni időszakban (7-9 kg) az 1. csoport malacai (cinkkel) szignifikánsan nagyobb 
takarmányfelvételt és gyarapodást mutattak, mint a többi malac. A takarmány-értékesülés a 4. csoportban (Milkiwean 
) nem különbözött az 1. csoporthoz képest, de a többi koncepció gyengébb takarmány-értékesülést mutatott, mint 
az 1. csoport.

A 7-15 kg közötti időszakban csak a 4. csoport (Milkiwean ) malacainak volt azonos a napi testtömeg-gyarapodása 
az 1. csoport malacaival (cinkkel).

A teljes kísérleti időszakban (7-30 kg) a termelési érték az 1. csoportban (cinkkel) szignifikánsan magasabb volt a 
2. (cink nélkül), 3. (holland) és az 5. (német) csoportnál, de nem tért el a 6. csoporttól (dán). A termelési érték a 4. 
csoportban (Milkiwean ) szignifikánsan magasabb volt az 1. csoporténál (cinkkel), amely a szignifikánsan nagyobb 
napi testtömeg-gyarapodásban és a jobb takarmány-értékesülésben nyilvánul meg. Érdekes, hogy a takarmány-
értékesülés a 4. csoportban javult a növekedési periódus utolsó részében, mert az elemzések nem mutatnak javulást 
a takarmányértékesítésben a 15 kg-ig tartó periódusban.

 Összehasonlítva a 2. csoporttal (cink nélkül)

Nem volt különbség a 2. csoport (cink nélkül) és a 3. (holland) és 5. (német) csoport malacai között. A 6. csoport (dán) 
malacai a 7-9 kg közötti időszakban ugyanakkora napi testtömeg-gyarapodást és takarmány-értékesülést mutattak, 
mint a 2. csoportbeli malacok, ugyanakkor magasabb napi gyarapodást a teljes kísérleti időszakot tekintve. Csak a 4. 
csoport (Milkiwean ) malacainak volt nagyobb a termelékenysége, mint a 2. csoport malacainak (cink nélkül).
Összehasonlítva a 2. csoporttal (cink nélkül), a 4. (Milkiwean ) és a 6. (dán) csoport malacai szignifikánsan jobban 
teljesítettek a 7-30 kg-os időszakban, míg a 3. (holland) és 5. (német) csoportba tartozó malacok egy szinten voltak a 
2. csoport (cink nélkül) állataival.

Összességében, a Milkiwean  koncepcióval etetett malacok csaknem ugyanolyan jól teljesítettek, mint a választás után 
cinket kapott malacok, és a teljes kísérleti periódusban jobban, mint a cinket kapott csoport. A dán koncepciójával 
etetett malacok ugyanolyan jól teljesítettek, mint a cinket kapott malacok, és jobban a cinket nem kapott malacoknál. 
A holland és a német koncepciójával etetett malacok gyengébben teljesítettek, mint a cinket kapott malacok, és nem 
jobban a cinket nem kapott malacoknál.

Ha a malaconkénti termelési értéket határozzuk meg, a különbségekhez a napi gyarapodásban nem tartozik érték. 
Ugyanakkor, ha a napi termelési értéket határozzák meg a takarmányban, a napi gyarapodáshoz értéket rendelnek. 
Ennek következtében a csoportok közötti eltérések a termelési értékben nem egyeznek meg, ha a napi termelési 
értéket a takarmányban vagy malaconként tekintjük. Mindkettőt a 3. táblázat mutatja be.
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A 3. táblázat a termelési érték malaconkénti különbségeit mutatja be a teljes időszak alatt, cinket nem kapott malacokkal 
összehasonlítva. Ahhoz, hogy meg tudják határozni, hogy ezek a különbségek a termelékenységben képesek-e 
fedezni a megnövekedett takarmányköltségeket, a táblázat mutatja még az egyes koncepciók megnövekedett 
takarmányköltségét, összehasonlítva a cinket nem kapott malacokéval. Még a 4. (Milkiwean ) csoportban is, amely a 
legjobb termelési eredményeket érte el, a nettó költségek kb. 344 forinttal emelkedtek malaconként. Ez a kalkuláció 
nem tartalmazza a hasmenés kezelésére fordított potenciális költségeket (ezeket később említjük).

 Egészség

A csoportok között határozott különbség mutatkozott az állománykezelések arányában a hasmenés ellen. A 4. 
táblázat mutatja a kutricák összes arányát, azaz a kutricában, melyben csoportos kezelést kezdeményeznek, az csak 
egyszer kerül be az adatelemzésbe, akkor is, ha a későbbiekben újabb állománykezelésre kerül sor. A 2. (cink nélkül), 
3. (holland) és az 5. (német) csoportnál szignifikánsan több csoportos kezelést alkalmaztak, mint az 1. csoportnál 
(cinkkel). A 6. (dán) csoport nem tért el az 1. csoporttól, míg szignifikánsan kevesebb csoportos kezelés fordult elő a 
4. (Milkiwean ) csoportban, mint az 1. csoportban (4. táblázat és 1. ábra). 

Csoport 1 2 3 4 5 6

Kezelés 2500 ppm cink Cink nélkül holland Milkiwean német dán

Kutricák 63 63 61 63 61 62

Hasmenés elleni kezelés

Csoportos kezelések, 7-9 kg, 
kutricák % 0,0 1,5 7,8 1,5 1,6 1,5

Csoportos kezelések, 7-30 kg, 
kutricák % 30,2a 58,8b (z) 63,9b (z) 6,4b (y) 57,4b (z) 19,3a (y)

Összes kezelés a takarmányban 
naponta, 7-9 kg 0,002a 0,01a (z) 0,04b (y) 0,01a (z) 0,02a (z) 0,02a (z)

Összes kezelés a takarmányban 
naponta, 7-30 kg 0,06a 0,12b (z) 0,14b (z) 0,01b (y) 0,11b (z) 0,03a (y)

- kezelt napok/malacra átváltva 2,4 5,2 6,3 0,6 4,9 1,5

- melyből egyedi kezelések, 
kezelési napok %-a 18,2 13,5 9,9 38,3 14,2 21,4

Elhullott vagy selejtezett

Elhullási arány 0,3 0,7 0,6 0,3 0,7 0,6

Elhullott vagy selejtezett, % 4,4 4,7 (z) 3,4 (z) 2,5 (y) 4,6 (z) 4,1 (z)

* (a,b) p érték < 0,05 összehasonlítva az 1. csoporttal (2500 ppm cink) ** (y,z) p érték < 0,05 különbség a 2. csoporthoz képest (0 ppm cink)

A takarmányban végzett napi kezelések összessége a csoportos kezelések napjainak összessége, osztva 
a napokkal, és az a napok számából áll, amikor az egyes malacokat kezelték három napon át, valamint a 
napok számából, amikor csoportos kezelést alkalmaztak (öt napon át). A 4. csoport (Milkiwean ) malacai 
szignifikánsan kevesebb kezelést kaptak, mit az 1. csoport malacai (cinkkel). A 2. (cink nélkül), 3. (holland) és 
az 5. (német) csoportot szignifikánsan többször kezelték, mint az 1. csoportnál (cinkkel). A 6. (dán) csoport 
nem tért el az 1. csoporttól.

A nagyjából 13 forint kezelési naponként az antibiotikumos kezelésre normál esetben korrekt becslés, 
de ez függ a gyógyszertől. Az antibiotikumos kezelés költsége, ha a cinket nem alkalmazzák tovább 
(221-102) *12,75 forint=1517 forint malaconként (a különbség az 1. és a 2. csoport között). Mivel a malacokat 
egyedileg kezelik (első két nap), mielőtt a csoportos kezelést megkezdenék, az egyedi kezelések magas 
aránya alacsony hasmenés-előfordulást jelez. A 4. (Milkiwean) csoportban magas az egyedi kezelések 
aránya, ugyanakkor ritkák a csoportos kezelések, amely az összes kezelt napok alacsony számát eredményezi 
(4. táblázat). Az 1. csoporttal összehasonlítva, a malacokat 1,7 nappal kezelték kevesebbel, amely megfelel 
23 forint megtakarításnak malaconként.
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1. ábra • % csoportos kezelések (kutricák) a teljes kísérleti időszak alatt, a hat csoport mindegyikénél, 
összegyűjtve. A függőleges vonalak a változásokat jelzik a tápokban. 
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A telepítést követő napok

2500 ppm cink cink nélkül Holland Milkywean Német Dán

2. ábra • A kezelések összes száma a teljes kísérleti időszak alatt, a hat csoport mindegyikénél. A függőleges 
vonalak a változásokat jelzik a tápokban.
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Ahogy azt a 4. táblázat mutatja, nem volt különbség a mortalitásban a csoportok között. A 4. (Milkiwean 
) csoportból szignifikáns mértékben kevesebb malacot selejteztek, összehasonlítva a 2. csoporttal (vink 
nélkül), amely összhangban van azzal a ténnyel, hogy ebben a csoportban lényegesen kevesebb malacot 
kezeltek, mint az 1. (cinkkel) és a 2. (cink nélkül) csoportban.

Jelen kísérlet kimenetele azt jelzi, hogy nehéz lehet egyetlen összetevőt találni a cink helyettesítésére, ebben 
a kísérletben a monogliceridek a 3. (holland) csoportban, anélkül, hogy más lépéseket is tennénk, amely 
igazolja a korábbi kísérletek következtetéseit. A különböző adalékok hozzáadásán túl, a 4. (Milkiwean ), az 
5. (német) és a 6. (dán) csoportban alkalmazott koncepciók is tartalmazták a fehérjetartalom csökkentését, 
a 4. csoportban ehhez járult még a kalciumszint csökkentése.  Korábbi kutatások bizonyították, hogy ezek 
a tényezők csökkentik a hasmenések előfordulását [2], [3]. Ugyanakkor, a jelen kísérletre alapozva nem 
lehetséges (de nem is ez volt a célkitűzés) azt megállapítani, hogy mely elemek hatottak vagy éppen nem 
voltak hatással a termelékenységre és a hasmenésekre.

A beszállítók és a malacok kezdő testtömege megváltoztatásának hatása

A malacok jelen kísérletben két különböző állományból származtak, de az elemzések nem mutattak 
kölcsönhatást az állományok és a csoportos kezelések között (az adatokat nem mellékeltük).

A malacokat Grønhøj-ba érkezésüket követően testtömegük szerint válogatták, és nagy, illetve kis súlyú 
tételekre osztották. A kisebb malacok kezdősúlya átlagosan 6,1 kg, míg a nagyobbaké 7,4 kg volt.

Az elemzések nem mutattak kölcsönhatást a kezdősúly és a csoportos kezelések hatása között, amely azt 
mutatja, hogy a kisebb malacok nem voltak sebezhetőbbek a nagyobbaknál. Valójában a nagy malacokat 
szignifikánsan gyakrabban kezelték, mint a kisebbeket (0,07 és 0,05 kezelés a takarmányban naponta). 
A kezdősúlyokban mutatkozó eltérés miatt a nagyobb malacok a kísérlet teljes ideje alatt szignifikánsan 
gyorsabban gyarapodtak, mint a kisebb malacok (542 g/nap szemben az 515 g/nappal), de az eredmények 
nem mutatnak különbséget a takarmányértékesítésben, mely újabb jelzés arra, hogy a kisebb malacok 
nincsenek hátrányban a nagyobbakkal szemben. Meg kell jegyezni, hogy a kísérletbe 5,5 kg-nál kisebb 
testtömegű malacokat nem vontak be.

Az 1. csoport malacai 2500 ppm cinket kaptak takarmányukban maximum 14 napon át, míg a 2. csoport 
malacai kizárólag szabványos tápot kaptak a szokásos összetevőkkel és tápanyag-tartalommal, megfelelve 
a dán szabványoknak. A koncepciókban számos drága adalék és összetevő szerepel, ezért figyelemre méltó, 
hogy a napi gyarapodás és a takarmányértékesítés az első 14 napot követően nem volt jobb a kontroll 
csoportokénál. Ugyanez figyelhető meg más SEGES kísérletek esetében is.

Ez a kísérlet azt jelzi, hogy a malacok, melyek a takarmányon vagy más úton egészséges bélflórát kapnak, 
ezért őket nem kezelik antibiotikummal a hasmenés ellen, jobban teljesítenek, mint az antibiotikummal 
kezelt malacok. Az antibiotikumok potenciális hozamfokozó hatása így nem hatékony a jelentkező 
hasmenés negatív hatásának semlegesítésére.
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 Következtetés

A gyógyászati célú cink felfüggesztése kb. 81 forinttal csökkentette a termelési értéket malaconként. A cink alkalmazása 
nélküli takarmányköltség-megtakarításra korrigálva a malaconkénti veszteség kb. 42,5 forintra tehető. Továbbá, a 
hasmenések gyakorisága, és ennél fogva az antibiotikumos kezelések szignifikáns mértékben növekedtek, körülbelül 
a kezelt napok duplájára, amely nagyjából 34 forintnak felel meg malaconként.

A Milkiwean  koncepciója jelentősen javította a termelékenységet, és csökkentette a kezelések gyakoriságát, 
összehasonlítva az 1. (cinkkel kezelt) csoporttal, de további nettó 340 forintba kerül malaconként. A dán koncepciója 
azonos volt az 1. csoporttal a termelékenység és a hasmenésre kezelés tekintetében, de 280 forintba kerül 
malaconként. A további két koncepció (holland és német) a termelékenység és a hasmenések kezelése tekintetében 
nem különbözött a cinket nem kapó csoporttól.

A négy koncepció közül egyik sem javította a termelékenységet olyan mértékben, hogy azok fedeznék a 
megnövekedett takarmányköltséget, a két kontroll csoporttal összehasonlítva. A hasmenésre gyakorolt hatás 
és a spórolás az antibiotikumban nem bizonyultak elégségesnek a megnövekedett takarmányozási költségek 
semlegesítésére.
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 1. melléklet • Takarmány összetétele

7-9 kg, 1. táp

Csoport 1 2 3 4 5 6

Pozitív kontroll Negatív kontroll holland Milkiwean német dán

Búza, % 51,00 51,00 51,00 29,50 51,00 33,00

Árpa, % 22,70 23,42 22,01 30,00 14,84 30,00

ViloSoy, szójafehérje, % 13,43 13,34 13,57 5,60 16,13

Burgonyafehérje,
Protastar, % 3,00 3,00 3,00 3,50 2,00

Halliszt, %) 2,80 2,80 2,80 3,50 4,00

Pálma, zsírsav deszt., % 2,42 2,26 2,58 2,40 2,55 3,00

Cukorrépa melasz, % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Kalcium-karbonát, % 0,66 0,76 0,76 0,47

Monokalcium-foszfát, % 1,23 1,01 1,01 1,26

Só, nátrium-klorid, % 0,31 0,31 0,31 0,39

Koncepcióspecifikus, %

0,4%
LAC 34

0,4%
C12 Dry

5% Nucleo
20% Vario

0,12%
CreAmino,

1,50%
búza
korpa
1,50%

cukorrépa
pellet,

5%
Dextróz

0,5%
Ca-formiát

30% 1. táp

Lizin-szulfát 70, % 0,75 0,75 0,75 0,99

Metionin DL 98, % 0,12 0,12 0,12 0,18

Treonin 98%, % 0,15 0,15 0,15 0,35

Triptofán 99, % 0,05 0,05 0,05 0,08

Valin L 96,5, % 0,06 0,06 0,06 0,17

Vitamin premix, % 0,40 0,40 0,40 0,40

Ronozyme HiPhos, % 0,025 0,025 0,025 0,025

Cink-oxid, premix, % 0,30 - - - - -
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9-15 kg, 2. táp

Csoport 1 2 3 4 5 6

Pozitív kontroll Negatív kontroll holland Milkiwean német dán

Búza, % 53,11 53,11 51,57 35,85 44,50 40,40

Árpa, % 21,00 21,00 21,00 30,00 21,00 30,10

Szójaliszt 8,00 8,00 8,00 10,00 6,80 8,00

ViloSoy, szójafehérje, % 6,75 6,75 6,98 3,80 10,00 -

Burgonyafehérje,
Protastar, % 3,50 3,50 3,50 1,50 2,00 -

Halliszt, % 1,00 1,00 1,00 2,00 0,50 2,00

Pálma, zsírsav deszt., % 1,98 1,98 2,30 3,10 2,38 2,50

Cukorrépa melasz, % 0,50 0,50 0,88 0,50 0,50

Kalcium-karbonát, % 1,25 1,25 1,25 0,25 0,83

Monokalcium-foszfát, % 1,06 1,06 1,07 1,10

Só, nátrium-klorid, % 0,36 0,36 0.35 0,37

Koncepcióspecifikus, %

0,3%
LAC 34+

0,3%
C12 Dry

5% Nucleo 
8% Vario

0,12%
CreAmino,

1,50%
búza

korpa,
1,50%

cukorrépa
pellet,

4%
Dextróz

0,5%
Ca-formiát

17%
2. receptúra

Litzin-szulfát 70, % 0,67 0,67 0,67 1,05

Metionin DL 98, % 0,11 0,11 0,11 0,19

Treonin 98%, % 0,12 0,12 0,12 0,38

Triptofán 99, % 0,04 0,04 0,04 0,10

Valin L 96,5, % 0,02 0,02 0,02 0,20

Vitamin premix, % 0,40 0,40 0,40 0,40

Ronozyme HiPhos, % 0,025 0,025 0,025 0,025
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15-30 kg, 3. táp

Csoport 1 2 3 4 5 6

Pozitív kontroll Negatív kontroll holland Milkiwean német dán

Búza, % 47,03 47,03 46,33 38,75 39,11 33,50

Árpa, % 21,00 21,00 21,00 30,00 21,00 32,00

Szójaliszt 22,00 22,00 22,00 22,00 20,00 24,40

ViloSoy, szójafehérje, % 2,74 2,74 2,87 - 4,00 -

Pálma, zsírsav deszt., % 2,47 2,47 2,65 3,30 3.07 3,00

Cukorrépa melasz, % 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Kalcium-karbonát, % 1,52 1,52 1,52 0,45 1,09

Monokalcium-foszfát, % 0,85 0,85 0,85 0,91

Só, nátrium-klorid, % 0,39 0,39 0,39 0,39

Koncepció specifikus, %

0,2%
LAC 34+

0,2%
C12 Dry

5% Nucleo

0,12%
CreAmino,

1,50%
búza
korpa
1,50%

cukorrépa
pellet,

4%
Dextróz

0,5%
Ca-formiát

7,1%
3. táp

0,36 0,36 0.35 0,37

0,3%
LAC 34+

0,3%
C12 Dry

5% Nucleo 
8% Vario

0,12%
CreAmino,

1,50%
búza

korpa,
1,50%

cukorrépa
pellet,

4%
Dextróz

0,5%
Ca-formiát

17%
2. receptúra

Lizin-szulfát 70, % 0,66 0,66 0,65 0,99

Metionin DL 98, % 0,15 0,15 0,15 0,21

Treonin 98%, % 0,15 0,15 0,15 0,39

Triptofán 99, % 0,03 0,03 0,03 0,08

Valin L 96,5, % 0,06 0,06 0,06 0,21

Vitamin premix, % 0,40 0,40 0,40 0,40

Ronozyme HiPhos, % 0,025 0,025 0,025 0,025
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 2. melléklet

7-9 kg
1 2 3 4 5 6

Pozitív kontroll Negatív kontroll holland Milkiwean német dán
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FUgp/kg 1,14 1,15 1,14 1,14 1,14 1,15 1,20 1,20 1,14 1,15 1,19 1,17

Nyersfehérje (g/kg) 194 194 194 196 194 196 170 183 182 189 166 168

Emészthető nyersfehérje
(g/FUgp) 148 148 148 150 148 148 122 131 138 142 121 125

Lizin (g/kg) 14,00 14,31 14,01 14,27 14,01 14,46 12,88 13,10 13,91 14,40 14,47 13,73

Emészthető lizin (g/FUgp) 11,02 11,20 11,03 11,27 11,03 11,24 9,26 9,44 11,03 11,30 11,24 10,81

Treonin (g/kg) 8,73 8,70 8,75 8,87 8,74 8,81 9,30 9,52 9,81 9,40 10,29 9,62

Emészthető treonin
(g/FUgp) 6,71 6,65 6,72 6,85 6,72 6,69 6,67 6,84 7,72 7,33 7,89 7,47

Metionin (g/kg) 4,44 4,26 4,43 4,35 4,44 4,33 5,66 5,26 4,43 4,26 4,40 4,21

Emészthető metionin
(g/FUgp) 3,61 3,44 3,61 3,56 3,62 3,49 4,37 4,07 3,64 3,47 3,45 3,34

Kalcium (g/kg) 7,08 6,50 7,09 7,53 7,09 7,27 5,39 5,48 7,09 7,90 7,34 7,24

Foszfor (g/kg) 6,51 6,18 6,00 6,22 6,00 6,07 5,94 5,85 6,02 6,20 6,58 6,21

Foszfor (g/FUgp) 5,71 5,40 5,26 5,48 5,26 5,26 4,95 4,88 5,28 5,39 5,53 5,29

Em. foszfor (g/FEsv) 3,61 3,41 3,31 3,45 3,31 3,30 3,91 3,86 3,31 3,38 3,46 3,30

Fitáz aktivitás (FYT) 1,000 1,670 1,000 1,896 1,000 1,677 1,500 2,065 1,000 1,671 4,000 4,052

Cink (mg/kg) 2,502 2,258 100 188 100 150 105 134 100 151 110 169

Réz (mg/Kg) 160 140 160 152 160 152 160 148 160 158 160 143
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15-30 kg
1 2 3 4 5 6

Pozitív kontroll Negatív kontroll holland Milkiwean német dán
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FUgp/kg 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,13 1,16 1,18 1,12 1,13 1,10 1,13

Nyersfehérje (g/kg) 186 187 186 187 186 188 174 182 186 188 187 183

Emészthető nyersfehérje 
(g/FUgp) 144 145 144 145 144 145 132 136 143 144 149 142

Lizin (g/kg) 13,15 12,82 13,15 12,82 13,15 13,31 12,77 13,18 14,58 14,05 12,92 12,38

Emészthető lizin (g/FUgp) 10,53 10,25 10,53 10,25 10,53 10,59 9,78 9,96 11,83 10,30 10,83 10,15

Treonin (g/kg) 8,30 8,05 8,30 8,05 8,30 8,30 9,10 9,29 10,33 9,78 8,22 8,05

Emészthető treonin
(g/FUgp) 6,42 6,22 6,42 6,22 6,42 6,38 6,90 6,95 8,29 7,75 6,56 6,29

Metionin (g/kg) 4,14 3,89 4,14 3,89 4,14 3,96 5,13 4,96 4,67 4,65 4,10 3,86

Emészthető metionin
(g/FUgp) 3,38 3,17 3,38 3,17 3,40 3,23 4,11 3,92 3,90 3,84 3,46 3,18

Kalcium (g/kg) 8,09 7,70 8,09 7,70 8,14 9,30 5,32 5,70 8,09 7,56 7,38 7,04

Foszfor (g/kg) 5,75 5,79 5,75 5,79 5,75 6,53 5,75 5,80 5,76 5,90 6,16 5,95

Foszfor (g/FUgp) 5,13 5,16 5,13 5,16 5,13 5,80 4,96 4,93 5,14 5,21 5,60 5,30

Emészthető foszfor
(g/FUgp) 3,21 3,22 3,21 3,22 3,21 3,62 3,77 3,75 3,21 3,25 3,54 3,35

Fitáz aktivitás (FYT) 1,000 1,642 1,000 1,642 1,000 1,662 1,500 2,148 1,000 1,791 4,000 3,797

Cink (ppm) 100 193 100 193 100 183 105 146 100 163 110 263

Réz (ppm) 160 134 160 134 160 155 130 127 160 108 160 138
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FUgp/kg 1,11 1,13 1,11 1,13 1,11 1,13 1,13 1,14 1,12 1,13 1,09 1,10

Nyersfehérje (g/kg) 189 187 189 187 189 186 178 177 190 187 186 186

Emészthető nyersfehérje 
(g/FUgp) 148 144 148 144 148 144 141 138 147 144 148 146

Lizin (g/kg) 12,93 12,67 12,93 12,67 12,93 12,63 12,73 12,52 14,50 14,62 13,79 13,58

Emészthető lizin (g/FUgp) 10,53 10,16 10,53 10,16 10,53 10,14 10,24 9,97 11,83 11,83 11,64 11,31

Treonin (g/kg) 8,18 7,86 8,18 7,86 8,18 7,81 8,99 9,07 10,32 9,55 9,88 9,39

Emészthető treonin
(g/FUgp) 6,42 6,08 6,42 6,08 6,42 6,04 7,11 7,11 8,29 7,62 8,15 7,64

Metionin (g/kg) 4,07 3,86 4,07 3,86 4,07 3,96 4,68 4,41 4,64 4,49 4,06 3,87

Emészthető metionin
(g/FUgp) 3,41 3,19 3,41 3,19 3,41 3,27 3,88 3,62 3,90 3,75 3,45 3,25

Kalcium (g/kg) 8,57 8,16 8,57 8,16 8,57 9,27 5,10 5,58 8,65 9,45 9,45 9,05

Foszfor (g/kg) 5,39 5,54 5,39 5,54 5,39 5,66 5,50 5,62 5,43 5,61 5,45 5,37

Foszfor (g/FUgp) 4,86 4,91 4,86 4,91 4,86 5,03 4,87 4,92 4,85 4,97 5,00 4,86

Emészthető foszfor
(g/FUgp) 3,01 3,04 3,01 3,04 3,01 3,12 3,55 3,59 3,01 3,08 3,11 3,03

Fitáz aktivitás (FYT) 1,000 1,636 1,000 1,636 1,000 1,848 1,500 2,326 1,000 1,792 1,000 1,355

Cink (ppm) 100 226 100 226 100 154 105 129 100 169 100 187

Réz (ppm) 110 95 110 95 110 100 110 107 110 100 90 94

A fitázra, cinkre és rézre a tervezett tartalom a hozzáadott mennyiség, míg az elemzett tartalom tartalmazza a 
takarmány természetes anyagtartalmát is. Az elemzett ezért nagyobb a tervezett tartalomnál.
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 További információkért keresse kollégáinkat:

BESSENYEI ISTVÁN
sertés üzletág vezető

  +36 30 257 2933
 istvan.bessenyei@ubm.hu

SÁRKÖZI TAMÁS
sertés szaktanácsadó

  +36 30 499 0207
 tamas.sarkozi@ubm.hu

MÉSZÁROS SZILÁRD
sertés
szaktanácsadó

  +36 30 830 4411
 szilard.meszaros@ubm.hu

CSIKÁSZ SZABOLCS
ügyvezető igazgató
UBM genetics Kft.

  +36 30 274 0795
 szabolcs.csikasz@ubm.hu

KISS PÉTER
sertéstenyésztési 
szaktanácsadó

  +36 30 869 8435
 peter.kiss@ubm.hu

GÁL SZABOLCS
sertéstenyésztési 
szaktanácsadó

  +36 30 427 3604
 szabolcs.gal@ubm.hu
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