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Παραδοςιακά ςτθν διατροφι των χοίρων δίνεται μεγάλθ προςοχι ςτισ απαιτιςεισ ςε ενζργεια,
πρωτεΐνθ και ςτο προφίλ των πεπτϊν αμινοξζων ςτα νεαρά χοιρίδια. Η βελτίωςθ των επιπζδων των
ιχνοςτοιχείων κεωρείται επίςθσ ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν βζλτιςτθ ανάπτυξθ των ηϊων και τελικά
τθν μζγιςτθ αποδοτικότθτα.
Ιδιαίτερθ ςθμαςία κατά τθν περίοδο του απογαλακτιςμοφ, ζχει ο ςίδθροσ, ο οποίοσ αποτελεί
βαςικό ςυςτατικό τθσ αιμογλοβίνθσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ωσ εκ τοφτου είναι ςθμαντικόσ
για τθ μεταφορά του οξυγόνου μζςω τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ. Τψθλότερα επίπεδα ςιδιρου
είναι γνωςτό ότι αυξάνουν τα επίπεδα τθσ αιμογλοβίνθσ ςτο αίμα, ενιςχφοντασ τθν παροχι
οξυγόνου ςτα κφτταρα και τελικά οδθγοφν ςε βελτιωμζνθ ανάπτυξθ.

Σημαςία και διαθεςιμότητα του ςιδήρου
τα ςφγχρονα ςυςτιματα εκτροφισ χοίρων, θ χοριγθςθ ενζςιμου ςιδιρου ςφντομα μετά
τον τοκετό είναι μια ςυνικθσ, αναγνωριςμζνθ διαδικαςία χειριςμοφ. Η χοριγθςθ ςιδιρου
είναι κρίςιμθ διότι τα χοιρίδια γεννιοφνται με χαμθλά αποκζματα ςιδιρου (λιγότερο από
50mg) και ταυτόχρονα το γάλα των χοιρομθτζρων ζχει ανεπαρκι επίπεδα ςιδιρου για να
ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ των χοιριδίων (περίπου 1 mg ςιδιρου/μζρα/χοιρίδιο).
Για βζλτιςτθ ανάπτυξθ, εκτιμάται ότι τα χοιρίδια απαιτοφν 8-16mg ςιδιρου ανά θμζρα και
ςυνεπϊσ τα αποκζματα ςιδιρου των νεογζννθτων εξαντλοφνται ταχφτατα τισ πρϊτεσ μζρεσ
τθσ ηωισ τουσ, με αποτζλεςμα να προκαλείται αναιμία και τελικά μειωμζνεσ αποδόςεισ.
Ανάλογα με τον ρυκμό ανάπτυξθσ των χοιριδίων, ςυνιςτάται να χορθγείται ςτα νεογζννθτα
χοιρίδια τισ πρϊτεσ 48 ϊρεσ μετά τον τοκετό 100-300 mg δεξτρανικοφ ςιδιρου με χοριγθςθ
παρεντερικά είτε μζςω του ςτόματοσ.
Ωςτόςο, ακόμα και με τθν κατάλλθλθ δόςθ ςιδιρου, τα ταχζωσ αναπτυςςόμενα χοιρίδια
είναι επιρρεπι ςτθν εμφάνιςθ αναιμίασ κατά το πρϊιμο ςτάδιο του απογαλακτιςμοφ.
Για να περιπλζξουμε τα πράγματα περιςςότερο, θ χριςθ ηωικϊν πρωτεϊνϊν ςτα ςιτθρζςια
των χοιριδίων (1θσ και 2θσ θλικίασ) που είναι πλοφςιεσ ςε ςίδθρο, ζχει ςταδιακά
αντικαταςτακεί από οικονομικότερεσ πθγζσ φυτικισ πρωτεΐνθσ και ςυχνά οι διατροφολόγοι
δεν προςαρμόηουν τα ςυμπλθρωματικά επίπεδα ςιδιρου τθσ τροφισ όταν θ πθγι τθσ
πρωτεΐνθσ αλλάηει. Ζνα ςχετικό παράδειγμα είναι θ αντικατάςταςθ πτθνάλευρου (230440ppm Fe, NRC2012) με ςογιάλευρο (98ppm Fe, NRC2012) που ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν
μείωςθ των επιπζδων του διατροφικοφ ςιδιρου.
Σο παραπάνω κακίςταται ακόμα πιο ςφνκετο πρόβλθμα, αφοφ ο ςίδθροσ ςτισ φυτικισ
προζλευςθσ πρωτεΐνεσ είναι ‘δεςμευμζνοσ’ από το φυτικό οξφ και δεν είναι απαραίτθτα
βίο-διακζςιμοσ για τουσ χοίρουσ.
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Φυτικό οξφ, ζνασ αντί-διαιτθτικόσ παράγοντασ
Είναι κοινά αποδεκτό ότι το φυτικό οξφ (θ μορφι με τθν οποία αποκθκεφεται ο P ςτα
φυτά) είναι αντί-διαιτθτικόσ παράγοντασ με αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν πεπτικότθτα των
αμινοξζων και ςτθν χρθςιμοποίθςθ τθσ ενζργειασ. Επιπρόςκετα, το φυτικό οξφ και οι
εςτζρεσ από τθν διάςπαςθ του (ΙΡ5, ΙΡ4 και ΙΡ3) επίςθσ ‘δεςμεφουν’ ιχνοςτοιχεία όπωσ τον
ψευδάργυρο, τον ςίδθρο και τον χαλκό.
Αυτι θ τελευταία αρνθτικι επίδραςθ, δεν είναι μόνο ςθμαντικι ςτα ηϊα αλλά ζρευνεσ
ζχουν διεξαχκεί και ςτουσ ανκρϊπουσ, μελετϊντασ τθν αλλθλεπίδραςθ φυτικοφ οξζωσ και
ςιδιρου ςτθν απορρόφθςθ του ςιδιρου, θ οποία μασ δίνει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςε
ςχζςθ με το τι ςυμβαίνει ςε ζνα απογαλακτιςμζνο χοιρίδιο.
Ζρευνεσ ςτουσ ανκρϊπουσ ζχουν δείξει ότι με τθν μείωςθ των επιπζδων του φυτικοφ οξζωσ
ςτο ψωμί, θ αναλογία φυτικοφ οξζοσ : ςιδιρου μειϊνεται και αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα
τθν αφξθςθ τθσ απορρόφθςθσ του τελευταίου.
Εάν αυτό το μοντζλο χρθςιμοποιθκεί ςε ζνα τυπικό ςιτθρζςιο χοιριδίων 1θσ θλικίασ, που
περιζχει 0,82% φυτικό οξφ και 100mg/kg πρόςκετου ςιδιρου, υπολογίηεται ότι θ
απορρόφθςθ του ςιδιρου είναι μόνο 30%.
Αυτό κα μποροφςε να δθμιουργιςει ςθμαντικά προβλιματα ςε περιπτϊςεισ όπου τα
απογαλακτιςμζνα χοιρίδια ζχουν οριακά ζλλειψθ ςιδιρου και τουσ χορθγείται φυράματοσ
1θσ θλικίασ που περιορίηει επιπλζον τθ διακεςιμότθτα του διατροφικοφ ςιδιρου.
υμπεραςματικά, θ μείωςθ του φυτικοφ οξζωσ κατά τθν περίοδο μετά τον απογαλακτιςμό
μπορεί να είναι ωφζλιμθ προκαλϊντασ αφξθςθ τθσ απορρόφθςθσ ςιδιρου και καλφτερεσ
αποδόςεισ των νεαρϊν χοίρων.
Υπερδοςολογία Φυτάςησ (superdosing)
Τπάρχουν 3 εναλλακτικζσ για να βελτιωκεί θ απορρόφθςθ του ςιδιρου ςτα
απογαλακτιςμζνα χοιρίδια, είτε μζςω τθσ χοριγθςθσ περιςςότερου ςιδιρου (+100ppm Fe),
είτε ‘καταςτρζφοντασ’ το φυτικό οξφ με υπερδοςολογία (>1500FTU/kg) των επιπζδων
φυτάςθσ, είτε τζλοσ ςυνδυάηοντασ τουσ δυο παραπάνω τρόπουσ για βζλτιςτθ απορρόφθςθ.
Η προςπάκεια για -ςχεδόν- μθδενιςμό του φυτικοφ οξζωσ τθσ τροφισ μζςω τθσ
υπερδοςολογίασ φυτάςθσ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ
ςιδιρου ςτα χοιρίδια. Ζτςι, όχι μόνο ο υπάρχων ςίδθροσ τθσ τροφισ γίνεται πιο διακζςιμοσ
αλλά θ πλειοψθφία οποιαςδιποτε επιπλζον ποςότθτασ ςιδιρου είναι άμεςα διακζςιμθ να
χρθςιμοποιθκεί από τα χοιρίδια αντί να δεςμευκεί από το φυτικό οξφ.
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν ζρευνεσ, που καταλιγουν ότι θ δυνατότθτα
δζςμευςθσ του ςιδιρου από το φυτικό οξφ μπορεί να φτάςει μζχρι και το 69%!
Ακόμα και οι εςτζρεσ του φυτικοφ οξζωσ (ΙP5,IP4 και IP3) που παράγονται όταν θ φυτάςθ
χρθςιμοποιείται ςε ςυγκεκριμζνεσ δόςεισ για να απελευκερϊςει P, είναι ικανοί να
δεςμεφςουν ςίδθρο ςε ςυγκεντρϊςεισ 70%, 34% και 26% αντίςτοιχα.
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H διάςπαςθ του φυτικοφ οξζωσ ςε κατϊτερουσ εςτζρεσ πζραν του IP3 μζςω τθσ
υπερδοςολογίασ φυτάςθσ, μειϊνει δραματικά τθν ικανότθτα δζςμευςθσ του φυτικοφ
οξζοσ. τθν πραγματικότθτα, ερευνθτικά δεδομζνα αποδεικνφουν ότι θ υπερδοςολογία
(>1500FTU/kg) Quantum Blue μειϊνει τα επίπεδα φυτικοφ οξζοσ ςτον ειλεό ενϊ
επιπρόςκετα αυτά τα χαμθλά επίπεδα ςχετίηονται κετικά με τθν βελτίωςθ τθσ
ςυγκζντρωςθσ αιμογλοβίνθσ ςτο αίμα και με τθν κατανομι των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων,
δείκτεσ που κακορίηουν τα επίπεδα ςιδιρου.
Βελτιϊνοντασ τθν ανάπτυξθ
Η -ςχεδόν- πλιρθσ απουςία φυτικοφ οξζωσ θ οποία ακολουκεί τθν υπερδοςολογία
φυτάςθσ, μπορεί να πετφχει ζνα αξιόλογο αποτζλεςμα ςυνδυαςτικά με τα αυξθμζνα
επίπεδα διατροφικοφ ςιδιρου.
Σα αποτελζςματα ζρευνασ (Διάγραμμα 2) δείχνουν τθν επίδραςθ των αυξθμζνων επιπζδων
διατροφικοφ ςιδιρου από 200 ςε 350ppm ςτθν ανάπτυξθ των χοιριδίων κατά το πρϊτο
20θμερο μετά τον απογαλακτιςμό, με και χωρίσ τθν ςυμπερίλθψθ Quantum Blue φυτάςθσ
ςτα επίπεδα των 2000FTU/kg.
Όπου θ υπερδοςολογία εφαρμόςτθκε, θ αυξθμζνθ ποςότθτα χορθγοφμενου ςιδιρου είχε
ωσ αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ κατά 10% τθσ θμεριςιασ αφξθςθσ ςωματικοφ βάρουσ (282
γρ/μζρα από 256 γρ/μζρα) ςε ςυνδυαςμό με τθν βελτίωςθ του ςυντελεςτι
μετατρεψιμότθτασ κατά 7%.
Αυτό αντιτίκεται πλιρωσ με τθν ζλλειψθ οποιαςδιποτε αξιοπρόςεκτθσ ανταπόκριςθσ ςε
πρόςκετθ χοριγθςθ ςιδιρου χωρίσ τθν υπερδοςολογία φυτάςθσ.
Αποτελεςματικι επιλογι φυτάςθσ
Ωςτόςο, θ χριςθ τθσ φυτάςθσ ςε υπερδοςολογία (3 με 4 φορζσ περιςςότερο από τθν
ςτάνταρ δόςθ) για τθν αφξθςθ τθσ διακεςιμότθτασ ςιδιρου ςτα ςιτθρζςια 1θσ και 2θσ
θλικίασ χοιριδίων ςτθρίηεται ςτθν ικανότθτα τθσ φυτάςθσ να ολοκλθρϊςει τθν αποδόμθςθ
τόςο τουφυτικοφ οξζωσ όςο και των κατϊτερων εςτζρων του.
Δεν ζχουν όλα τα ζνηυμα φυτάςθσ τα ίδια χαρακτθριςτικά και ειδικότερα τθν ικανότθτα να
διαςποφν γριγορα το φυτικό οξφ και τα κατϊτερα τμιματα των εςτζρων του.
Για τον λόγο αυτό είναι ςθμαντικό να εςτιάςουμε ςε ζνηυμα φυτάςθσ όπωσ το Quantum
Blue που αποδεδειγμζνα ζχουν τθν ικανότθτα ταχείασ μείωςθσ του φυτικοφ οξζοσ ςχεδόν
ςτο όριο εξάλειψθσ.
Σα προφανζσ αποτζλεςμα είναι μια ευκαιρία να βελτιωκεί θ ςυγκζντρωςθ του ςιδιρου ςτα
χοιρίδια, να αυξθκεί θ αποδοτικότθτα τθσ τροφισ και να βελτιωκεί ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ.
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Δόςολογία τθσ φυτάςθσ Quantum Blue

Διάγραμμα 2: Τα αποτελζςματα τησ επίδραςησ του διατροφικοφ ςιδήρου και τησ υπερδοςολογίασ του
Quantum Blue ςτην ανάπτυξη των χοιριδίων κατά το πρϊτο 20ημερο μετά τον απογαλακτιςμό, με και χωρίσ
την ςυμπερίληψη Quantum Blue φυτάςησ ςτα επίπεδα των 2000FTU/kg.
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