
A termelési ciklus során, a kocasüldők kondicionálásától a 
laktációkezelésig a termelők képesek javítani a kocák termelékenységét. 
Ez a gazdálkodási gyakorlatok széles skáláját foglalja magában a kocák 
választási állapotjavítása, az ellési arány és az alom méretének javítása, 
valamint a malacok születéskori variabilitásának csökkentése 

tekintetében. Ez egy olyan terület, melyre nagy hangsúlyt fektetnek a termelők és az állatjóléti 
csoportok is világszerte.

Megoldás ‐ Legjobb gyakorlat

Megfontolandó tanácsok és egyéb információk

Kocasüldő‐ és 
Kocatermelékenység Javítása
Termelési pont: Tenyésztés
Származási ország: Egyesült Királyság
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Költség‐haszon 
elemzés

A gazdaság: A fialástól a befejező szakaszig termelő David Goodier az első ciklus során stratégiai 
pontokban valósította meg „élelmezés‐megfigyelési” rendszerét, a test állapotának és 
teljesítményének optimalizálása, valamint a fiatal kocák teljesítményjavítása érdekében.
A rendszer: A háton található zsírréteget a P2 ponton mérik: 1. vemhesség során, 2. az ellési 
helyiségbe való belépéskor, 3. a 18 napos laktációs szakaszban és 4. választáskor. Ezenkívül 
megmérjük a kocasüldő súlyát a hízlalás során és választáskor is. 
Az kocák háti zsírvastagságának fialás előtti mérése elősegítheti a lehetséges kockázatok 
felismerését és lehetővé teheti a fialási szakasz kezelési tervének vagy a fialás utáni etetési 
rendszerének kidolgozását. A hát zsírvastagságának mérése a 18. laktációs napon segít felmérni a 
koca laktációs képességét. Kiegészítő tej vagy extra táplálék biztosítható az alomhoz, amennyiben 
szükséges.
A testfehérjét és a zsírt a választás utánig vissza kell nyerni, hogy a test maximális kondíciója 
biztosítható legyen a következő fialásig. Azokat a kocákat, amelyek testi energiája a szoptatási 
szakasz során szélsőségesen alakult, be kell azonosítani és megfelelő táplálkozási rendet kell 
készíteni számukra a második paritásteljesítményre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.

A kocák megfelelő kondicionálása elengedhetetlen a maximális élettartamú reprodukciós 
teljesítmény és a gazdasági hatékonyság szempontjából. A testtömeg és a hátzsír mérése 
közvetlenül kapcsolódik a testtömeghez és a takarmányfogyasztáshoz.

További kutatási és projekt 
linkek
https://www.eupig.eu/
Kapcsolat a technikai 
jelentéshez
Kapcsolat RPIG UK – Ben 
Williams

A rendszer költségeit és előnyeit 
elemezték, figyelembe véve a 
műszaki teljesítmény 
paramétereiben bekövetkezett 
változásokat a rendszer 
bevezetése előtt (2016) és 
(2018) után.
Előnyök:
√ Az almonként élve született 
malacok száma 6,3% ‐kal, nőtt
√ Az alomból elválasztott 
sertések száma 8,3% ‐kal, 
növekedett
√ A kocánkénti alom száma 5,4% 
‐kal, növekedett évente
√ A fialási arány 77,6‐ról 82,6% 
‐ra nőtt
√ A gyakorlat bevezetését 
követően az összes költség egy 
malacra vetítve 4,9% ‐kal volt 
alacsonyabb, mint korábban, 
főként e javított 
teljesítmény‐paramétereknek 
köszönhetően.
Költségek:
- Három hétre számolva 8,5 órás 
extra munkamennyiség (1,5 perc 
sertésenként), amely 5,2% ‐kal
növelte az egy kocára fordított 
időt évente
- A háti zsírmérő eszköz 
beruházási költsége a hátsó 
zsírvastagság mérésére 115 font 
volt, a hátsó zsírszkenner pedig 
502 font. A kocák súlymérését 
érintő beruházás nem volt.

Lehetőség van finomítások / egyszerűsítések bevezetésére a legjobb gyakorlatban, mint pl. kocák 
súlygyarapodásának lehető legpontosabb mérése a vemhességi szakaszban.
A takarmányadagok testreszabása a kocák számára, akár vemhesség, akár laktációs szakasz 
idején, maximalizálja a reprodukciós teljesítményt és a tejhozamot. A szoptató kocák 
takarmányfelvételének maximalizálása prioritás kell hogy legyen. Előnyös az olyan stratégiák és 
rendszerek alkalmazása, amelyek csökkentik a takarmány‐visszautasítás kockázatát, és lehetővé 
teszik azt, hogy az kocák önként elérjék maximális takarmánybevitelüket.
Számos kutatási cikk jelent már meg a kocasüldők és kocák táplálkozási igényeiről, illetve az EU 
egész területén számos projekt vizsgálja a kocasüldők és a kocák fejlődésének és élettartami 
teljesítményének kapcsolatát.

David GoodierMonitoring body condition is key

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
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