Teema: Täsmällisyys

Puhdas vesi vapaasti saatavilla
Tuotantomuoto: Yhdistelmäsikala
Alkuperämaa: Tanska

Vedenpuhdistusjärjestelmän käyttö ja veden riittävän
saatavuuden varmistaminen ovat parantaneet sikojen
terveyttä ja tuottavuutta sekä vähentäneet antibioottien
käyttöä ja tuotantokustannuksia. Tanskalainen tuottaja
Jens Ole Bladt on asentanut Danish Clean Waterin
(DCW) vedenpuhdistusjärjestelmän varmistaakseen puhtaan veden saatavuuden
ja estääkseen biofilmin muodostumisen säiliöihin, putkistoihin ja
juomakuppeihin.
Järjestelmässä käytettävä biohajoava desinfiointiaine vähentää tautia
aiheuttavien bakteerien määrää, ja se on hyväksytty käytettäväksi
tuotantoeläinten juomavedessä.

Mitä on biofilmi?
Kasvaessaan mikrobit kiinnittyvät
vedenjakelujärjestelmän pinnoille. Ne
suojaavat itseään desinfiointiaineilta
muodostamalla biofilmiä. Biofilmi
sisältää joukon bakteereja, joita
ympäröivä polymeerilima varmistaa
biofilmin kiinnittymisen putken pintaan.

Parhaat käytännöt – Automatisoitu
vedenpuhdistusjärjestelmä
Täysin automatisoidun vedenpuhdistusjärjestelmän lisäksi on mahdollista
varmistaa lukuisilla muilla toimilla, että puhdasta vettä on jatkuvasti saatavilla.
Vastikään vieroitetuille porsaille tarjotaan vettä ruokintakaukaloista ja puhtaan
veden saanti kaikille sioille tarkistetaan useita kertoja päivässä. Lisäksi kaukalot
puhdistetaan säännöllisesti vähintään kerran päivässä tai useammin, mikäli vesi
ei ole tarpeeksi puhdasta.
Kun siat ovat vanhempia, kaukaloita käytetään vain liemirehulle. Jokaisessa
karsinassa (28–30 sikaa karsinaa kohden) on kaksi juomakuppia, kun
normaalisti tälle sikamäärälle vaadittaisiin vain yksi juomakuppi.
Järjestelmän toimittaja on laskenut käyttökustannuksiksi 0,10–0,50 Tanskan
kruunua vesikuutiota kohti.

Lisätiedot
Jensin tilalla oli jo valmiiksi korkeat hygieniastandardit, joten tiloilla, joissa veden
laatustandardit ovat matalammat, voi tästä vedenpuhdistusjärjestelmästä olla
paljon enemmän hyötyä.

Kustannus-hyötyanalyysi
Seuraavat tulokset on laskettu
hyödyntäen tilan dataa ja
InterPIG-mallia:
Kuolleisuus laski välikasvatus- ja
lihasioilla 1 %.
Välikasvatuksen aikainen päiväkasvu
oli 10 % korkeampi ja lihasioilla 5 %
korkeampi.
Rehuhyötysuhde oli 3 % korkeampi,
koska rehua käytettiin paremmin.
Jensin mukaan ripulin sairastaminen
väheni 10 %, mikä laski
eläinlääkärikustannuksia arviolta 10%.
Järjestelmän ylläpitokustannuksiksi
arvioitiin 0,055 € vesikuutiota
kohden.
Näiden oletusten pohjalta muuttuvat
tuotantokustannukset laskivat 2,84 %
ja kiinteät kustannukset 3,51 %.
Kokonaiskustannukset olivat
vesijärjestelmän ansiosta 3,06 %
matalammat: 1,40 €/kg vs. 1,36 €/kg
lämpimästä teuraspainosta.
Tutkimus- ja projektilinkkejä
https: // www.eupig.eu/
Linkki tekniseen raporttiin
RPIG-yhteyshenkilö (Tanska):
Claus Hansen.
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