Téma: Precíziós termelés

Tiszta és akadálymentesen
hozzáférhető víz
Termelési pont: Fiaztatótól vágásig
Származási ország: Dánia
A sertés egészségügyi szintjének és termelékenységének
javulása, valamint az alacsonyabb antibiotikum-használat
és a költségek csökkenése az eredménye annak, hogy
víztisztító rendszert használ és a vízhez való megfelelő
hozzáférést biztosít a dán termelő, Jens Ole Bladt. A
víztisztító megoldást azért telepítette a „Dán Tiszta Víz” (DCW) rendszertől
adaptálva, hogy egyrészt biztosítsa a tiszta vizet az állatoknak másrészt
megakadályozza a biofilm kialakulását a tároló helyiségekben, a csővezetékekben
és az ivóvályúkban. A rendszer olyan biológiailag lebontható fertőtlenítőszert
biztosít, amely csökkenti a patogén baktériumok jelenlétét, emellett engedélyezett
az állatok itatása során.

Mi a Biofilm?
Miközben a mikrobák nőnek, a
vízelosztó rendszerek nedvesített
felületeihez kapcsolódnak. Biofilmek
kialakításával védik magukat a
fertőtlenítő szerektől. A biofilm egy
olyan polimer baktériumcsoportot
tartalmaz, amely a csőfelülethez való
tapadást biztosítja.

Legjobb gyakorlat - Automatizált víztisztító rendszer
A teljesen automatizált víztisztító rendszer mellett számos gyakorlati lépés is van
annak érdekében, hogy a tiszta víz következetesen biztosított legyen.
Az újonnan elválasztott malacoknál használt vizet takarmányvályúkkal adják, és
rendszeres ellenőrzéseket végeznek naponta többször, hogy a tiszta víz minden
sertés számára hozzáférhető legyen. A vályúkat rendszeresen, legalább naponta
egyszer, vagy gyakrabban tisztítják, ha a víz nem elég tiszta.
Ha a sertések idősebbek, a vályúkat kizárólag nedves takarmányozásra használják,
de minden egyes karámban (28-30 sertés/karám) két itatóvödör található, ami
kétszerese annak, ami általában az adott számú sertés esetében ajánlott.
A rendszer fejlesztőjének számításai szerint a működési költségek 0,013 - 0,067
€/m3 –re tehetők.

További információ
Jens Ole Bladt gazdaságában már eleve magas színvonalú higiéniai szint volt, így
az alacsonyabb szinten álló gazdaságokban a javított vízrendszer hatása még
ennél is nagyobb lehet.

Költség-haszon elemzés
A következő eredményeket a
gazdaság adatai és az InterPIG
modell alapján számították ki:
A sertések mortalitási aránya 1%
-kal csökkent.
A napi élősúly-gyarapodás 10%-al, a
vágás előtti élősúly 5% -kal volt
magasabb.
A takarmány konverziós aránya 3%
-kal jobb a takarmány jobb
felhasználása miatt.
Bladt 10% -kal csökkentett
hasmenéses megbetegedést jelez,
ami az állategészségügyi költségek
10% -os csökkenését
eredményezte.
A rendszer további karbantartási
költségeit 0,055 euróra becsülték
egy köbméter vízre vetítve.
E feltételezések alapján a változó
termelési költségek 2,84% -kal, a fix
költségek 3,51% -kal csökkentek.
Az összköltség 3,06% -kal lett
alacsonyabb az új vízrendszer
következtében: 1,40 €/kg szemben
az 1,36 €/kg-al vágási súlyra
vonatkoztatva.
További kutatási és projekt
linkek
https: // www.eupig.eu/
Kapcsolat a technikai
jelentéshez
Kapcsolat RPIG (Dánia): Claus
Hansen.
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