
Nincsenek korábbi adatok, de vannak friss információk az istállókból 

A sertések teljesítményének javításához megfelelő menedzsment és proaktív hozzáállás 

szükséges. Ebben segíthetnek az online döntéstámogató rendszerek, akár az istállóban jelen 

lévő sertések aktuális adatai alapján. 

Számos hizlaló számára a termelékenység értékelésének hagyományos módja az, hogy 

összehasonlítják a hasított tömegek adatait az adott batch hizlalás alatti átlagos 

takarmányfelvételi adataival. Ezeket az adatokat ezután összehasonlítják az előző rotációk 

hasonló adataival, vagy esetleg egy meghatározott specifikus termelékenységi célértékkel, 

hogy kiderüljön az utolsó batch megfelelően termelt-e. Más szavakkal, minden új rotációt a 

korábbi tételek adatai alapján kezelnek, és az aktuális batch sikerességének mértékét akkor 

értékelik, ha maga az adott tétel már lezárult. 

Kamerák használata a telepen 

Tehát a korábbi adatok helyett a valós idejű adatokat lehetne használni a menedzsmentben? 

Ez a kérdés kulcsfontosságú volt a nemzetközi ERA-NET kutatási projekt, a PigSys projekt 

részét képező kísérletében. A kérdés megválaszolásához kamera alapú, automatikus súlymérő 

rendszereket választottak. Ez olyan adatforrás, amely aktívan felhasználható az adatközpontú 

menedzsmenthez. Az ilyen rendszerek napi információkat nyújtanak a sertések súlyáról az 

aktuális tételben, amely lehetővé teszi a termelő számára, hogy értékelje a termelékenységet 

az aktuális növekedési időszakban, és beavatkozzon, vagy optimalizálja a menedzsment egyes 

paramétereit, mint a klímavezérlést és a következő batchek takarmányozási stratégiáját a 

betelepítés előtt. A sertések kamera alapú súlymérésének adatai, valamint az automatikusan 

megfigyelt klímaadatok mindkét dán telepen (A és B) megalapozták az optimális 

termelékenységet és menedzsmentet. 

’A’ telep: A csoport napi gyarapodásának becslése 

A vizsgálat részeként A telep becsléseket végzett sertések egy csoportjának napi 

gyarapodásáról. A telepen minden kutricában ad libitum száraz takarmány behordó automaták 

voltak, 24 kiválasztott kutricában az automaták felett elhelyezett súlymérő kamerákkal. 

Valahányszor a disznók ettek, a kamerák képet készítettek, és ezek alapján becsülték meg az 

állatok súlyát. A súlymérő rendszerből naponta kapott adat négy kutricánként mért súlyok 

átlaga volt.  

A termelő aktívan felhasználta a heti jelentések grafikonjait, hogy összehasonlítsa az egyes 

rotációk termelékenységét az előzőekéhez képest. A projekt időtartama alatt optimalizálta a 

takarmányozási stratégiát, valamint a teremhőmérsékletet új sertések betelepítésekor (lásd 1. 

ábra). 

Ha egy szakaszban a növekedés eltér a várttól, az ivóvízadatokból, takarmányadatokból és 

hőmérsékleti adatokból származó információk felhasználhatók a menedzsment 

optimalizálásához.  



 

’B’ telep: A sertések egyedi napi gyarapodásának becslése 

Ugyanezen vizsgálat részeként B telep becsléseket végzett az egyes sertések napi 

gyarapodásáról. Ezen a telepen korlátozott folyékony etetési rendszert alkalmaztak. Amíg a 

projektben alkalmazott kísérleti elrendezést nem fejlesztették ki, a korlátozott folyékony 

takarmányozás esetében nem lehetett kamera alapú súlymérési rendszert használni. A kamerát 

ugyanis hagyományosan az etetővályú fölé helyezik, de korlátozott folyékony takarmányozás 

esetén a sertések szorosan állnak és egyszerre esznek naponta két-három alkalommal, amikor 

a takarmányt kiadagolják. Ez lehetetlenné teszi, hogy a súlymérő algoritmus 

megkülönböztesse a sertéseket egymástól, és megbecsülje a tömegüket. 

A PigSys projekthez egy prototípust fejlesztettek ki, amely lehetővé tette az egyes sertések 

kamera alapú súlymérését korlátozott takarmányozású telepeken. 

12 kutricában (négy kutrica három szakaszában) az etetővályú fölötti szopókás itatót egy 

itatótál helyettesítette, amelyet az etetővályúval szemben helyeztek a falra. 3D-s súlymérő 

kamerát tettek közvetlenül az itatótál fölé, hogy minden disznóról képet készíthessenek, 

amikor iszik. A kamerákkal ellátott kutricákban mindegyik disznó jobb fülében egyedi 

rádiófrekvenciás azonosító füljelzők (RFID) voltak, az itató mellé pedig RFID-olvasót 

szereltek a füljelzők leolvasására és az azonosítót párosították a kamera alapú súlybecsléssel. 

Ezen súlymérési rendszerből származó napi adatok az egyes sertések súlygörbéi voltak a 

rendszerrel felszerelt egyes részekből. 

Számos kutrica esetében a termelők heti jelentésekben kapták a súly adatokat. Ezek nagyobb 

eltérést mutattak ugyanazon kutricában az egyes állatok növekedési görbéi között, vagy több 

sertés növekedésének stagnálását egyidejűleg egy takarmány váltás után három nappal (lásd a 

2. ábrát). A termelő aktívan felhasználta ezeket az információkat a takarmánykeverék és a 

takarmányösszetétel változás menedzsmentjének javítására.  



 

A takarmányozási stratégiák fejlesztése 

Mind az A telep csoportos, mind a B telep egyedi súly adatai olyan sertésektől származtak, 

amelyek még az istállóban voltak. A termelők információkat kaptak növekedési ütemükről és 

a takarmánykeverékek változásaira adott válaszaikról. Ezért mindkét telep javított az etetési 

stratégiákon. Mindkét sertéshús-termelő jelentős javulást tapasztalt a menedzsment 

támogatásában az eddig alkalmazott hagyományos rendszerekhez képest, amelyek csak a 

rotációk korábbi adatain alapultak. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Home/General/2021/1/No-historical-data-but-fresh-info-

from-the-barn-701738E/ 
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