
Takarmányfelhasználás és a telep költségeinek csökkentése 

A növekvő takarmányárak a költségek csökkentésére késztetik a termelőket. 

2020 augusztus eleje óta az alapanyagok és így a takarmányok ára 20–40% -kal emelkedett, a 

választott malacok költsége 3-4 dollárral, a választástól a vágásig terjedő időszakban pedig 

20–30 dollárral nőtt. Ennek következtében a sertéshús termelők nagyobb hangsúlyt fektetnek 

a takarmányköltségre, a hatékonyságra, gyakorlati megoldásokra, a protokollokra és a 

felhasználásra. A sertéshús-termelőknek tekintettel kell lenniük a takarmány-alapanyagok 

beszerzési árának változásaira, együtt kell működniük a takarmány keverőkkel a kukorica 

őrlemények szemcseméretének és változatosságának csökkentése érdekében, jobban meg kell 

ismerniük az összetevők tápanyagtartalmát és takarmányértékét, és folyamatosan ellenőrizni 

kell a takarmány-adalékanyagok és a gyógyszerek alkalmazását. Ezek fontosak a 

takarmányfelhasználás és a sertéshús-előállítási rendszer költségeinek csökkentése 

szempontjából, ezért első helyen kell kezelni őket. Ez a cikk azonban arra összpontosít, hogy 

miként lehet csökkenteni a takarmányfelhasználást és a telep költségeit a sertéshús-előállítás 

során. 

Hogyan csökkenthető a takarmányok felhasználása, és ezzel a tenyész telep költségei 

A tenyész telepeken sokszor figyelmen kívül hagyjuk a takarmány-felhasználást és a hozzá 

tartozó költségeket, pedig a nem megfelelő takarmány menedzsment éves szinten 

dollármilliókba kerülhet. A mai takarmányárak mellett napi egy font (0,45 kg) vemhes koca 

táp állatonkénti túladagolása 2500 koca esetén havi 7500 dollárba, éves szinten pedig 90 000 

dollárba kerül vagy a választott malac költségét 1,25 dollárral emeli. Állatonként naponta egy 

font (0,45 kg) szoptató táp felesleges adagolása 2500 kocánál havi 2000 dollárba, éves 

szinten pedig 24 000 dollárba kerülhet, vagy 33 centtel növeli a választott malac költségét.  

A takarmány-felhasználás és a hozzá tartozó takarmányköltségek növekedése kétféleképpen 

lehetséges egy tenyésztelepen. Egyik a túltáplálás másik a takarmányok lagúnába jutása. A 

túladagolás elkerülése érdekében egy egyértelmű, könnyen követhető, megismételhető és 

mérhető protokollokkal szabályozott takarmányozási rendszerre van szükség. Fontos 

meghatározni, hogy mekkora takarmánymennyiséget kell kiosztani az egyes kocáknak és 

süldőknek, és azt is ellenőrizni kell, hogy az adagot minden etetéskor megkapják-e. 

A kocák és süldők teljesítményének maximalizálása és a takarmányfelhasználás 

optimalizálása érdekében kulcs fontosságú a Dr. Knauer által kocákra kifejlesztett 

testkondíció mérő eszköz (https://www.youtube.com/watch?v=YgxQEIzkjbQ).  

Ha a választás előtt a koca utolsó bordáinak vonalában használjuk a mérő eszközt, akkor 

nemcsak az állomány kondícióját határozhatjuk meg, hanem beállíthatjuk az egyes kocáknak 

egyedileg megfelelő takarmány mennyiséget is. A választás után az eszköz mérései szerint 

sovány, ideális és nehéz csoportokba tehetjük a kocákat. Az összegzett adatok azt mutatják, 

hogy a választástól az ivarzásig hat font (kb. 2,7 kg) takarmány elegendő a született 

malacszám és fialási arány maximalizálásához. Ezenkívül az etetés korlátozása a takarmány 

ad libitum biztosításával szemben korlátozza a takarmány pazarlást és csökkenti a túltáplálás 

lehetőségét. Ez különösen igaz akkor, ha a választott kocákat nem termékenyítjük a választást 

követő első hét napban, hanem a termékenyítőben maradnak. A termékenyítés után a kocákat 

a választás előtti pontszámuknak megfelelően kell takarmányozni. 

A mérő eszközt ismét használjuk a kocák vemhesség ellenőrzésekor, és szükség esetén újra 

beállítják a takarmány mennyiségét. A kocákat az etetési rendszertől függetlenül a 

kondíciójuk alapján takarmányozzuk. Ez azt jelenti, hogy ha a kocákat csoportosan tartjuk, 

https://www.youtube.com/watch?v=YgxQEIzkjbQ


akkor hasonló kondíciójú kocákat teszünk egy csoportba, hogy mindegyikük azonos 

mennyiségű takarmányt kapjon. 

Az ellést megelőzően csökkenthető a takarmány-felhasználás, a költség és a halva született 

malacok aránya azzal, hogy naponta kétszer két font (0,9 kg) szoptató takarmányt etetünk 

attól kezdve, hogy felhajtjuk őket a fiaztatóra. 

A takarmányfelhasználást soha nem szabad korlátozni a fialás és a választás közti 

időszakban. A takarmánypazarlást azonban fokozott figyelemmel kell kísérni a fiaztatókban, 

mivel a kocánként kiadagolt takarmány mennyisége négyszer nagyobb a laktáció alatt, mint a 

vemhesség idején. 

Az is fontos, hogy legyenek protokollok annak biztosítására, hogy a kiadagolt takarmány 

megfelelő mennyiségű legyen. Ha negyedéves kalibrálást végzünk az előírt és a valósan 

kiadagolt takarmány mennyiségére nézve, jelentősen csökkenthető a kocák alul- és túl 

etetése. Az feedboxos etetők és az elektronikus adagoló rendszerek kalibrálása akkor is 

szükséges, ha a takarmány sűrűsége megváltozik. 

Az egyik dolog, amelyet a régebbi istállókban gyakran figyelmen kívül hagynak, amikor a 

vizet közvetlenül a vályúkba engedik. A gondozóknak legalább egy órát kell biztosítaniuk a 

takarmány kiadagolása és a víz ráengedése között, hogy ellenőrizni tudják a 

takarmányfogyasztást és elkerüljék a takarmány vályúból történő kimosását. Bizonyos 

esetekben a vizet automatikus időközönként biztosítják a nap folyamán, míg a takarmányt 

kézzel adagolják. Amikor a telepek e szerint működnek, könnyen előfordulhat, hogy a 

takarmányt kiadagolják, majd a víz automatikusan felhígítja és egy része így a lagúnába 

kerül. 

Egy másik terület, ahol a kocák takarmánypazarlása előfordulhat, a kocasüldők vagy üres 

kocák csoportja, amelyeket hagyományos, hízóknak szánt etetőrendszerrel takarmányoznak. 

Ezeket az adagolókat gyakran nem állítják be megfelelően vagy nem tartják karban. Ezeket 

az adagolókat minden nap után kell állítani, ugyanúgy, mint egy hizlaldában. 

Fontos, hogy folyamatosan figyeljük a tartályok, motorok, csövek, adagolók karbantartását és 

az adagoló beállításait annak biztosítása érdekében, hogy a takarmány ne kerülhessen a 

lagúnába. Érdemes fogni egy zseblámpát, és megnézni, hogy a takarmány a lagúnába kerül-e. 

A lagúnába került takarmány ki van fizetve, de a sertéshús-termelőnek nem hoz hasznot. 

Hogyan csökkenthető a takarmányfelhasználás és a telepi költség a választástól a 

hizlalás végéig 

2020 nyarán a takarmány ár a választástól a vágásig terjedő időszak költségeinek 49% -át 

tette ki. 2021 nyarán ez már 57% -ot fog majd jelenteni, ami sertésenként 20-30 dollárral 

több, mint az előző évben. A választástól a hizlalás végéig terjedő időszakban a takarmány 

értékesítés egy százados javulása (pl. 2,50–ről 2,49-re) sertésenként 37 centet jelent. Ugyan 

ezen időszakban a takarmány értékesítés egy tizeddel történő javulása (pl. 2,50–ről 2,40-re) 

sertésenként 3,70 dollárt jelent. Ezért a termelők és a gondozók naponta kell, hogy 

értesüljenek az etetők beállításáról. 

Az adagolóknak többféle kialakítása és beállítási lehetősége van. Ahelyett, hogy szabványos 

adagolóbeállítást (pl. 1-től 10-ig) vagy az adagoló nyitásának mértékét (pl. egy negyed col) 

használnánk, a sertéshús termelésben sikeresebb az etetőben maradt takarmány százalékának 

használata. Minél több takarmány áll a sertés rendelkezésére az adagolóban, annál nagyobb 

lesz a takarmány pazarlás. Ha azonban az adagolókat túl szűken állítják be, és az etetőben 

nem marad takarmány (az adagolónyílás túl kicsi vagy a nyílás bedugult), akkor ez negatívan 

befolyásolja a takarmány felvételt és az ebből eredő növekedést. 



Logikus, hogy amikor az input árak magasak, a sertéshús-előállító rendszerek megoldásokat 

keresnek a költségek megtakarítására. A hizlalás késői szakaszában történő elhullás azonban 

befolyásolhatja a takarmány hasznosulást és az eladott sertésenkénti takarmányköltséget. 

Hogy miért? Mivel az elkészült hízó, 112,5 kg élő súlynál, már elfogyasztott 270 kg 

takarmányt (80 dollár), és ha nem kerül értékesítésre, nem termel nyereséget (0 dollár 

bevétel) . Ezért a megfelelő időben történő kezelés, a válogatás és az optimális vakcinázási és 

gyógykezelési program fenntartása fontos a takarmány felhasználás és a költségek 

csökkentése szempontjából. 

A takarmányfelhasználás csökkentéséhez a tenyész telepekhez hasonlóan a rendszeres 

karbantartás szintén kulcsfontosságú a lagúnába kerülő takarmány mennyiségének 

csökkentése, a takarmányozás hatékonyságának javítása, valamint a költségek csökkentése 

szempontjából. Az adagoló rendszernek a tartályoktól a vályúkig szivárgásmentesnek kell 

lennie, és nem szabad, hogy lehetővé tegye a nem megfelelő helyre történő takarmány 

kijutást. 

Végezetül fontos a takarmányfelhasználás és a költségek nyomon követése, a folyamatok  

tervezése és összehasonlítása a termelés minden szakaszában. A takarmányrendszerek, a 

takarmánykiosztás és az adagolás beállításának megfelelő menedzsmentje kulcsfontosságú 

ahhoz, hogy 2021-ben a költségek minél alacsonyabbak legyenek. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/management/reducing-feed-usage-and-farm-

costs 

https://www.nationalhogfarmer.com/management/reducing-feed-usage-and-farm-costs
https://www.nationalhogfarmer.com/management/reducing-feed-usage-and-farm-costs

