
A cink-oxidot Európa számos országában használják a 
választás utáni hasmenés és ödéma betegségek 
megelőzésére a malacok esetében. Azonban a nagy 
dózisú cink-oxid alkalmazása befolyásolja a mikrobiális 
összetételt, amely tartós hatásokhoz vezethet a bél 

mikrobiota kialakulása során, miközben környezetszennyező anyagnak tekinthető, 
és ezért egészségügyi veszélyt jelent. Az Európai Bizottság fokozatosan 
kivezetteti a cink-oxid terápiás felhasználást, ezért alternatívákat kell keresni.

A megoldás - legjobb gyakorlat

Takarmányok, amelyeket cink-oxid- 
alternatívaként alkalmazhatunk  
Termelési pont: Hízlalás
Származási ország: Belgium
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Költség-haszon elemzés

A gazdaság: a Kris Gios farmja, Oosterhovenben (Belgium), 2012 óta nem 
használnak antibiotikumokat. 2017. szeptemberéig rutinszerűen használtak 2000 
ppm cink-oxidot tartalmazó takarmányt a választáskori hasmenés megelőzése és 
állománya bélrendszerének javítása érdekében. 
A rendszer: Kris felkérte takarmánygyártóját, hogy dolgozzon ki egy alternatív 
étrendet, kiküszöbölve a cink-oxidot. A javaslat az volt, hogy a gyógynövények 
kombinációja, beleértve az oregánót, a következő legyen:
 -    Választás előtt és utáni 7-7 napos intervallumban = 3 mg gyógynövény / kg 
takarmány 
 -    A választást követő 7-28. napon = 1,5 mg gyógynövények / kg takarmány.
Kris kipróbálta különféle rostok beépítését a standard takarmányba, a bél 
megnyugtatása érdekében. Három malaccsoportot tartottak ugyanabban az 
istállóban. Mindegyik csoportot különböző takarmánnyal táplálták (standard, 
gyógynövény-alapú vagy rost) és naponta mérték az eredményt. Figyelemmel 
kísérték a takarmányfelvételt, kiszámították a növekedést és a 
takarmány-konverziót, a termelés % -os megtakarításával (€ / sertés).

Egyéb információk

További kutatási és projekt linkek 
https://www.eupig.eu/
Kapcsolat a technikai jelentéshez 
Kapcsolat Belgium - Laurens 
Vandelannoote

Előnyök: 
√ Gyógynövények etetésekor jobb 
átlagos napi gyarapodást, 
takarmány-konverziós arányt és 
csökkentett választási mortalitást 
észleltek
√ A rostokkal etetett malacok 
mortalitása a gyógynövény 
étrendjével összhangban csökkent
√ Ezen műszaki fejlesztések 
összhatása 2,4%-os csökkenést 
eredményezett a termelési 
költségek terén
Költségek:
- Az ár beleértve a gyógynövényeket 
a takarmányban 2,3% volt 
magasabb, mint a normál esetben.

A gyógynövények vagy rostok 
cink-oxid helyett történő 
alkalmazásának 
teljesítményhatásait illetően további 
vizsgálatokra van szükség, azonban 
ez az esettanulmány minden 
bizonnyal rámutat az alternatív 
takarmányok lehetőségére, mint 
módszerre, amely a cink-oxidot 
eltávolítja az étrendből. 
Kris farmján a takarmány már 
három hónap használat után pozitív 
hatást jelzett, emellett a gazdaság 
továbbra is antibiotikum-mentes. A 
cink-oxid nagy dózisát 
kiküszöbölték anélkül, hogy 
feláldoznák a gazdaság 
egészségügyi állapotát.

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs programjának támogatását kapta a 727933. számú 
támogatási megállapodás alapján. Ez a kiadvány csak a szerző álláspontját tükrözi, az Európai Bizottság nem vállal 
felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért

Kris Gios A malacok súlyát naponta mérik
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költség, 
€/vágás 

Összes 
megtakarítás 
€/sertés (%) 
2017-el 
összehasonlítv 

InterPig atlag 370 362 1.75 4% 53.86 1.431 - 

Gyógynövény 378.7 416 1.58 2% 52.2 1.429 3.1 

Rostok 400 382 1.55 2% 52.57 1.42 0.1 
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