
Választási kor 

Mennyibe kerül a későbbi választás? 

Van néhány előnye az későbbi választásra való áttérésnek. 

A Swine Management Services Benchmarking adatbázisából 601 telepet választottak ki, 

amelyek mindegyikében 20 feletti malacot választottak termékenyített kocánként éves szinten. 

A választási kort a legközelebbi egész számra kerekítették, és az 1. táblázat mutatja az egyes 

tartományokat. 

 

A 601 telep választási korának különbégei alapján hozták létre az első ábrát. Ez azt mutatja, 

hogy a kiválasztott gazdaságok 70,7% -a 19 és 22 nap között választ csak 29 telepen (vagyis 

összesen kb. 4,8%) 18 naposan, és a telepek csak 11,6% -a 25 nap felett. 



 

1. ábra: Különböző választási idővel dolgozó telepek száma 

A második dolog, amit megnéztek, a telep mérete volt, amit a 2. ábra mutat.  A telepek 

méretének csökkenése tapasztalható a választási kor növekedésével. A 27 naposan választó 

telepeken átlagosan 706 termékenyített koca, a 28 naposan választó telepeken átlagosan 853 

termékenyített koca volt. 

 

 

2. ábra: Átlagosan termékenyített kocák száma a választási kor függvényében 



 

3. ábra: Éves alomszám a termékenyített kocáknál 

Ha ránézünk a 3. ábrára, a trendvonal csökkenést mutat az évenkénti alomszámban a 

választási kor növekedése mellett, de a telep közötti eltérések nagyon széles skálán 

mozognak. A telepi rotáció megváltoztatása nélkül is számos lehetőség van a választási kor 

kitolására. Azoknál az istállóknál, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy egy fiaztató kutricába 

évente több mint 13 koca kerüljön, az átlagos választási kor 18 és 22 nap között változik, attól 

függően, hogy hetente hányszor választanak, ha a fiaztatókra a várható ellés dátuma szerint 

hajtják fel a kocákat a korábbi vemhességi idők alapján. A heti egyszeri választás 18–19 

napos választási kort eredményez, míg a heti ötször választó telepek 22 napos választást 

tudnak elérni. A hetente termékenyített nőstények száma és az fialási százalék változása 

drámai módon befolyásolja a választási kort. 

4. ábra a termékenyítések számának és az választási kor változása az elmúlt 52 héten: a 

telepen hetente kétszer választanak, és évente átlagosan 29 malacot választanak le kocánként. 

Megmutatja, hogy a termékenyített nőstények és a fialási százalék hogyan befolyásolja az 

átlagos választási kort. A heti választási életkor 19,8 és 23,7 nap között változik. 



 

4. ábra: A termékenyítések számának és az választási kor változása 

 

5. ábra: Összes évente született malac / koca 

Az össze született malacszám csökkenésére is számíthatunk. 5. ábra: A termékenyített 

kocákra jutó éves összes születés azt mutatja, hogy a választási kor növekedésével az összes 

születés csökken. A telepek között azonban itt is óriási eltérések vannak. Az összes telep 

átlaga 35,37 összesen született, a számok 24,7 és 44,6 között vannak. 70 telep 25 napos kor 

felett választ, a 70-ből 30 telepnél 35 feletti az éves összes született malac kocánként. Ez azt 

mutatja, hogy a választási kor nem az egyetlen tényező a teljesítmény meghatározásában. 



 

6. ábra: Összes évente választott malac / koca 

A 6. ábra a kocánkénti éves választott malacszámot mutatja. Az összes telep átlaga 27,13volt, 

20,2 és 34,4 szélső értékekkel. Mint más diagramok is mutatják, a telepek között nagy 

eltérések vannak a választási kor szerint. 

Ha idősebb választási kor irányába mozdulunk, akkor bizonyos előnyök lehetnek, mint hogy 

több pénzért adhatjuk el az idősebb malacokat, csökkenthetjük a takarmányköltségeket a 

battérián, a nagyobb malacokat választhatunk, ha az szerződési kötelezettség miatt szükséges 

vagy a növelhetjük a malacok értékét a választási súly növelésével. Amint arra a táblázatok 

egy része rámutatott, valószínűleg némi csökkenés lesz a fiaztató kutricák kihasználtságában, 

és az összes született malacszámban. Ennek lesz némi hatása a hetente választott malacok 

kibocsátására. Ez a termeléscsökkenés valószínűleg megnövekedett önköltségi árat 

eredményez. 

Akkor hogy lehet több malacot választani fiaztató kutricánként? Ennek legnagyobb részben a 

malacok túlélése (100 - halva született malacok százaléka és a választás előtti mortalitás 

százaléka) befolyásolja, amelyet a 7. ábra mutat be. Ennél a diagramnál a trendvonal a 18-28 

napos választási kor esetében lapos. Amit igazán meg kell jegyezni, az a telepek közötti 

eltérés, amely 63–93% -között változik. Például, ha egy telep 1% -kal csökkenti az éves 

termelést, 3% -kal javítania kell a malacok túlélését a különbözet visszaszerzéséhez (0,36 

malac/koca/év szorozva 3%-kal = 1,02 plusz malac/koca/év). Ez azt jelentené, hogy a fiazatói 

menedzsmentben némi változásra lenne szükség a halva született malacok, a választás előtti 

mortalitás vagy mindkettő csökkentése érdekében, hogy megkapjuk ezt az 1,02 malacot. 



 

7. ábra: Malac túlélési százalék 

A 2. táblázat az SMS termelési indexben szereplő 11 termelési mutató 52 hetes átlagát 

tartalmazza. Termelési színvonal alapján 90-100%, 70-90%, 50-70%, 30-50% és a 0-30% 

közötti csoportokba sorolják a telepeket. Ide tartoznak a 13 hetes, 26 hetes és negyedéves 

átlagok is. Ezek a számok megmutatják, hogy mik a legfontosabb termelési számok a 

gazdasági teljesítmény megfelelő értékeléséhez. 

„Az SMS-nél küldetésünk az, hogy "Információs megoldásokat nyújtsunk a sertésipar 

számára". Az összes termelési területre különféle SMS Benchmarking adatbázisokat hozunk 

létre, ezért részletesebb információink leszenek a sertésipar számára. Ha a telep szeretne részt 

venni az SMS-benchmarking adatbázisokban, vagy ha javaslataid vannak a gyártási 

területekről, fordulj Mark Rix-hez, Ron Ketchemhez vagy a Connor Sharphoz. Örülünk, hogy 

az NHF Daily csapatának tagjai lehetünk.”  



 

forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/weaning-age-what-does-it-cost-me-

wean-older-pig 
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