
Biztosítja a kocasüldők megfelelő nevelését a hatékony termeléshez? 

A kocasüldők megfelelő előkészítése a kulcs a sikeres tenyésztésbe vételhez, mind a hosszú 

élettartam, mind a termelékenység szempontjából. Úgy tűnik, Dániában az a tendencia, hogy 

a kocasüldőket „túl jól” takarmányozzák, és később túl vékony hátszalonna vastagsággal 

kerülnek a termékenyítő istállóba, és később úgy nevezett „vékony zsírúak” lesznek 

Vagyis a kondíciójuk alapján azt feltételezzük, hogy a megfelelő termékenyítési állapotban 

vannak, de valójában túl nehezek és túl soványak. 

Dániában gyakori, hogy fiatal süldőket úgy tartják, mint a vágósertéseket, különösen a 

karantén egységekben, ha azokat tenyésztőtől szerzik be. 

Ennek eredményeként az is gyakori, hogy hízó takarmányt kapnak, ami a probléma fő forrása. 

Általános tévhit, hogy az igényen felüli fehérjekiegészítés előnyös a kocasüldők számára, 

ezáltal egy „extra” életkezdést eredményezve, valójában éppen ellenkezőleg: az extra fehérje  

a takarmányban és a reprodukciós képesség csökkenése az első paritás után egyaránt 

többletköltséget jelent. 

A DanBred genotípust évek óta szelektálják a sovány hús kialakulása szempontjából, ami 

ideális a vágósertéseknél, azonban a tenyészállatok megfelelő menedzsmentet igényelnek. A 

DanBred süldőknél a visszafogott takarmányozás az ajánlott stratégia a túl gyors növekedés 

megakadályozására, kivéve a termékenyítés előtti 7-10 napos flushingot. 

Ha túl sok fehérje van a takarmányban, akkor az extra fehérje inkább izom, mint zsír 

formájában rakódik le, amelyre az első termékenyítéskor és az azt követő laktációkor 

szüksége lenne az ideális kondícióhoz. A jelenlegi DanBred ajánlás szerint az süldőket 12-

15mm közti hátszalonna vastagsággal és 130-150 kg közötti súllyal kell tenyésztésbe venni. 

Ezt 230–250 napos korra kell időzíteni, a második vagy harmadik ivarzásra. Ha kevés a 

süldők testzsír mennyisége az első termékenyítéskor, akkor jelentősen megnő az esélye, hogy 

2. vagy 3. paritás után selejtezzék őket az állományból, és ez veszteséget jelent, mivel a kocák 

általában nem termelnek jövedelmet a harmadik paritásig. 

Nem elegendő az állatok kondícióját, mint a testzsír jelzőjét pusztán vizuálisan megítélni. 

Különösen igaz vonatkozik ez a süldőkre. Ha nem mérhető, nem lehet megfelelően 

menedzselni! A hátszalonna vastagságot a dán koca-állományokban általában egy kézi 

olvasóval mérik, így az egyes kocáknál megfelelő takarmányozási görbét lehet alkalmazni, és 

ez a süldőknél különösen jól hasznosítható. 

A mérést a P2 helyen kell végezni, amely a test középvonalától 7 cm-re van oldal irányban az 

utolsó borda vonalában. Megfelelő takarmányozással az állományban négy héten belül 1 mm-

rel megnövelhető a hátszalonna vastagsága- így az eredmények meglehetősen gyorsan 

láthatók. A hosszú hasznos élettartam és az alom méretének érdekében a kocasüldőket az első 

termékenyítésre a megfelelő kondíció alapján kell kiválasztani. 

Ez könnyen megvalósítható, ha megbizonyosodnak arról, hogy a helyes a takarmányozási 

görbe, és rendszeresen mérik a hátszalonna vastagságot. A kocákat az állományban legalább a 

6. paritásig kell tartani, ez azonban csak akkor lehetséges, ha a kezdetektől megfelelő a 

süldőnevelés. 
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