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Az új telepre egy német hibridet, a BH2P-t válasz-
tották, mely Magyarországon még nem ismert. 
Megkérdeztük Horváth Csabát a Zrt. sertéságazat-
vezetőjét, miért esett a választásuk erre a hibridre. 

Horváth Csaba szempontjai a következők voltak: 
-  Ne legyen ún. „szuperszapora”, de érje el a 15-16-

os fialási átlagot.
-  Nagy legyen a kocák életteljesítménye (fialások 

száma).
-  Elegendő legyen a működő csecsszám ahhoz, hogy 

ne kelljen dajkásítani, a koca saját maga nevelje 
fel malacát.

-  Előnyös anyai tulajdonságok: szoptatóképesség, 
nevelőképesség.

- Kiváló egészségügyi állapot, ellenállóképesség.
-  Mentesség a különösen nagy gazdasági kárt oko-

zó fertőző betegségektől.
- Életképes, megfelelő születési súlyú malacok.
- Kiegyenlített, homogén almok.
- Alacsony szopóskori elhullás.
- Nagy növekedési erély. 

Mindezek alapján esett a választás a német hib-
ridre. Szeptemberi látogatásunk során már megis-
merhettük az első eredményeket. A kocaállomány 
egyelőre csak az első fialáson van túl, de az eddigi 

Német hibrid magyarországoN 

eredmények nagyon bíztatók:
- élő fialási átlag: 14 malac;
-  nincs elhúzódó fialás, minimális ellési segítség-

nyújtásra van szükség;
- szopós elhullás: 5%;
-  elapasztás utáni újraivarzás (10 napon belül): 

96%;
- napi súlygyarapodás a battérián 580 g;

A Bundes Hybrid Zucht Programot (BHZP) 45 éve 
indították el Németországban. Azóta a sertéste-
nyésztés egyik vezető szereplője lett.
A cég tevékenysége hat pilléren nyugszik:
- genetika,
- trade mark,

A Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. idén január végén avatta fel 900 kocás, 
ultramodern sertéstelepét. Ezen a telepen állítják elő azt a hízó alapanyagot, 
melyet „régi” telepükön hizlalnak meg. 
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Malacainak jellemzői: 
-  kiegyensúlyozottság, megfelelő születési súlyú, 

homogén,
- kevés halvaszületett, 
- magas választási súly. 

A hibridnek három kanvonala van: db.77, db.08 és 
a db.7711.
A db.77-es jellemzői:
- stresszmentes,
- kiváló takarmányértékesítés, 
- kiváló húsminőség,
- nagy növekedési erély, 
- „magas” egészségügyi státusz,
- vitális utódok,
- kismértékű szopós elhullás. 

A db.08 jellemzői:
- jól izmoltak, robosztusok,
- „magas” egészségügyi státusz,
- vitális és megfelelő súlyú malacok,
- optimális húsminőség,
- kiváló súlygyarapodás,
- utódoknál nagyarányú intramuszkuláris zsír.

db.7711
Hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint az elő-
ző két kanvonal, de a hímivarú utódoknál mérsé-
keltebb a „kanszag”. A Bonni egyetemmel 2015-
ben kezdték el azt a kutatási programot, melyet 
„pig fit” programnak neveztek el. A program cél-
ja olyan anyai vonal kialakítása, mely annyira 
robosztus, ellenállóképes és toleráns, hogy viszony-
lag kedvezőtlenebb körülmények között is képes 
magas szintű teljesítményre.

A SZERK.

- spermatermelés, 
- állategészségügyi szolgálat, 
- felhasználóbarát szoftwer megoldások, 
- szaktanácsadás.

A cég hibrid kocája a „Viktoria”, mely lapály és 
nagyfehér keresztezés eredménye.
A koca a következő kiváló tulajdonságokkal ren-
delkezik:
- szapora,
- jó anyai tulajdonságok,
- nagy csecsszám,
- stabil láb és köröm,
- nagy tejtermelés,
- robosztusság, ellenállóképesség, tolerancia,
- nagy életteljesítmény (akár 9-10 fialás is),
-  nyugodtság, kiegyensúlyozottság, óvatos bánás-

mód a malacokkal.


