
Tejmennyiség, tejminőség és a nagy alomlétszám 

A sertéstenyésztés gyors fejlődésen ment keresztül az elmúlt két évtizedben. Manapság 

nem ritka, hogy egy kocától évente 30 malacot választanak. Vajon ezzel párhuzamosan 

történtek-e olyan menedzsmentbeli változások, elsősorban a takarmányozás 

szempontjából, melyek igyekeznek összhangba hozni a megnövekedett teljesítményt és 

az állatok megfelelő táplálását? 

Az utóbbi években nem mutatkozott nagy érdeklődés a kocák kondíció alapú takarmányozása 

iránt. Természetesen a kocák takarmányozása ma sokkal specifikusabb, mint évekkel ezelőtt. 

A kocák kondíciójának folyamatos objektív értékelése azonban nem mindegyik telepen 

rutinszerű feladat, ami a hátszalonna-vastagság ultrahangos mérésével kivitelezhető lenne. 

Ennek ellenére a kocákat saját termelési mutatóik alapján be lehet sorolni megfelelő kondíciós 

csoportokba. 

Csak azok a kocák képesek a genetikai adottságainak megfelelően termelni, melyek megfelelő 

módon vannak takarmányozva, és ezeknél biztosított a nagy számú, megfelelő súlyú élve 

született malac. Csak ezek a kocák képesek elegendő tejet termelni már a laktáció elejétől – 

beleértve a föcstej termelést is. Ehhez a kocák kondíciós pontszáma el kell érje legalább a 2,5 

pontot, de nem haladhatja meg sokkal a 3,5-ös értéket. Az ideális kondíciós pont a 3-as érték, 

melyet a sikeres termékenyítést követően mihamarabb el kell érni. Ennek a megfelelő 

tenyésztési kondíció elérésének pedig az etetett takarmánymennyiség képezi az alapját. 

Tejmennyiség és tejminőség 

Nagy malacszámú almok esetén a tej nem csupán táplálékforrás, hanem fontos forrása a 

malacok szervezetét védő ellenanyagoknak is, hiszen azok születéskor nem rendelkeznek saját 

immunglobulinokkal. Ezekhez csak a koca kolosztrumából képesek hozzájutni, így annak 

felvétele rendkívüli fontosságú. A föcstej IgG tartalma, mely az egyik legfontosabb 

immunglobulin, 12 órával a malacok tejfelvételének kezdetétől jelentősen lecsökken. Ezt 

mutatta ki egy nemrégiben elvégzett kutatás is, melyet a Shah Hasan vezette finn-holland 

kutatócsoport végzett a Helsinki Egyetemen 2019-ben, Finnországban. A fialást követő 10 óra 

alatt a kolosztrum IgG szintje 43%-kal csökkent, és a vizsgált kocák 70%-ánál 24 órával a 

fialás után a föcstej IgG szintje már 80%-kal csökkent. 

Egy másik fontos tényező a malac által felvett kolosztrum mennyisége. Azon malacok 

választási súlya, melyek csak 200g kolosztrumot tudtak felvenni, 20%-kal elmaradt azokétól, 

melyek 350g, vagy annál nagyobb mennyiségű föcstejhez jutottak. A tanulmányban vizsgált 

malacok többsége abba a csoportba tartozott, melyek nem jutottak elegendő mennyiségű 

kolosztrumhoz. 

Mely tényezők a legmeghatározóbbak? 

A takarmány összetételében a fehérjéken, és az emészthető aminosavakon illetve energián 

kívül még két további faktor lehet fontos: 

- a takarmány ásványi anyag tartalma és a vemhesség illetve laktáció alatt etetett takarmány 

kation-anion egyensúlyának (Dietary Cation Anion Balance – DCAB) különbsége; továbbá 

- a takarmány fermentálódó, strukturális szénhidrát tartalma. 

A vemhes és laktáló kocák ásványianyag szükséglete sokszor vizsgált érték, kifejezve azok 

kalcium, foszfor, nátrium és magnézium igényével. Ezek szükséges napi beviteli mennyisége 



– az alomlétszám és a tejmennyiség függvényében – jól ismert adat. Emellett fontos még a 

csontokban raktározott kalcium és foszfor mennyisége a vemhesség ideje alatt, illetve ezek 

gyors felszabadítása a csontokból a tejtermelés kezdetén. 

Itt jut szerephez a DCAB érték és a vemhesség, illetve a laktáció során számított DCAB 

értékek különbsége. A különböző nátriumforrások (nátrium-klorid, nátrium-bikarbonát) 

célzott kombinációjával érhető el, hogy a vemhesség során etetett takarmány DCAB értéke 

20-50 mEq/kg-mal nagyobb legyen, mint a laktáció alatt etetetté. Legfőképp ez eredményezi a 

raktározott kalcium korai felszabadulását a csontokból a kolosztrum termelés kezdetén, illetve 

segíti a hiányzó mennyiség felszívódását a bélrendszeren keresztül. Ez biztosítja az ásványi 

anyagokkal való ellátottságot a laktációs periódus során, ami nélkülözhetetlen a magas napi 

tejmennyiség termeléséhez.  

Rost kiegészítés a kocának 

Fontos feladat a nagy teljesítményű kocák takarmányozásában a megfelelő mennyiségű rost 

biztosítása. De mi is a nyersrost, miért is van a kocának szüksége rostra, és miben jobb a rost 

a nyersrosttól? 

A nyersrost egy nehezen körülírható takarmányanalitikai fogalom. Jobban megérthető a 

neutrális detergens rost (Neutral Detergents Fibre –NDF) és a savdetergens rost (Acid 

Detergents Fibre –ADF) fogalmak használata, ha mennyiségileg mérhető adataink vannak. A 

neutrális detergens rostok (NDF) az oldhatatlan élelmi rostok, mint az oldhatatlan 

hemicellulóz, cellulóz és lignin. A savdetergens rostok (ADF), az NDF egy szűkebb 

csoportját képzik, ide tartozik a cellulóz és a lignin. 

A vízben oldhatatlan strukturális szénhidrátokat a kocák remesebelében levő mikrobák 

fermentálják, ezáltal képes felszívódni a bélből. A fermentáció eredményeként keletkező 

rövid szénláncú zsírsavak közvetlen, vagy közvetett hatással vannak a bél-mikrobióta 

stabilitásának megőrzésére. Különösképpen fontos a gram-pozitív baktériumok, mint például 

a Clostridium fajok számának szabályozása. Emellett a keletkező rövid szénláncú zsírsavak – 

ecetsav, tejsav, propionsav, vajsav, és egyéb anyagcseretermékek, melyek a fermentáció során 

keletkeznek – energiaforrásként is szolgálnak a kocák anyagcsere folyamataihoz. Kutatások 

kimutatták, hogy a monogasztrikus állatok, mint a sertés, képesek energiaszükségletük 30%-t 

a remesebélben történő fermentáció termékeiből nyerni. 

Strukturális szénhidrátok 

A strukturális szénhidrátok fizikai és kémiai tulajdonságai egyaránt fontosak az egészséges 

bélműködés biztosításában – például a bélsárpangás kialakulásának megakadályozása. 

Fermentálódó képességük mellett víz megkötésére is képesek a bélcsatorna üregében, mely 

segíti a bélsárürítést. Továbbá, ha megfelelő a szerkezetük, mechanikai hatást is kifejtenek a 

bélfalra, aminek hatására fokozódik a belek perisztaltikája. 

Komoly szerepe van a savdetergens rostoknak (ADF), melynek mennyisége jó, ha elér egy 

minimum szintet a takarmányban. A bélsárpangás megakadályozása fontos a kocák 

egészségének biztosítása érdekében. Ez azért van, mert a pangó béltartalom következtében 

jelentősen megnő az endotoxinnal való fertőződés lehetősége (gram-negatív baktériumok 

sejtfalának lipopoliszaharid komponense). Ez gyulladásos folyamatok beindulásához vezethet, 

amely gyakran okozhatja a tejtermelés csökkenését, ami a sertések MMA- szindrómájának 



(mastitis- metritis- agalactica) egyik eleme. Az endotoxinok koncentrációja megnőhet a kocák 

tejében, így a szopós malacok szervezetébe is bekerülhetnek. Ez a szopós malacok csökkent 

életképességét, csökkent növekedését, illetve a fiaztatói elhullási arány növekedését 

eredményezheti.  

NDF és ADF forrásai 

Kiváló forrásai az NDF-nek és az ADF-nek a búzakorpa, répaszelet, szójabab lehántolt héja, 

napraforgómag héj, napraforgó pogácsa, repce pogácsa és a pálmaolaj gyártás mellékterméke. 

Megfelelően előkészített formában ezek az összetevők a koca takarmányában képesek 

kedvező hatásukat kifejteni. A malacok táplálása szempontjából különösen fontosak a 

takarmány strukturális rostokban gazdag, vízoldékony összetevői, – mint például a szójabab 

héj – melyek fontos tényezők a sikeres választáshoz (jó egészségi állapotú malac), illetve 

általuk csökkenthető a malacok hasmenésének kezelésére használt antibiotikum mennyisége. 

DCAB kiszámítása 

A DCAB (mEq/kg takarmány) az alábbi egyenlet alapján számolható: 

DCAB (mEq/kg) = 43,5 x Na (g/kg) + 25,6 x K (g/kg) – 28,2 x Cl (g/kg) 62,4 x S (g/kg) 

Annak érdekében, hogy kivitelezhető legyen nagy termelésű kocák megfelelő mennyiségű 

tejtermelése technikailag megfelelő és gazdaságos módon, ahhoz talán érdemes lenne 

megújítani az eddig elfogadott takarmányozási elveket. Jó módszer a takarmányok 

energiatartalmának mérésére a takarmány alapanyagok és az adalékok energia meghatározása, 

amit még több országban is (Németország és Ausztria) metabolizálható energiára végeznek. 

Mit érdemes megjegyezni? 

A jelenleg használt kocavonalak igen nagy termelési potenciállal bírnak, hiszen ma már 

szokványos az egy év alatt választott 30 malac kocánként. A kérdés az, hogy ilyen 

körülmények között mit kell biztosítani a szopós malacok hatékony és gazdaságos 

neveléséhez. Ehhez szükséges változtatni az eddig használt takarmányozási stratégián, ami 

túlmutat azon, hogy mekkora mennyiségű tápláló anyag van az adott mennyiségben. A sertés 

emésztőkészülékének sajátosságait meg kell ismerni és ezt a tudást fel kell használni. A 

remesebélben történő fermentációs folyamatok előnyeinek kihasználása a nagy malacszámú 

almok felneveléséhez szükséges mennyiségű, és minőségű tej termelés biztosításának egyik 

kulcsa. 
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