
A kocák selejtezési arányának csökkentése, összpontosítás az kocák 

megfelelő felépítésére és hosszú hasznos élettartamára 

A koca robusztussága hosszú ideje szelekciós cél volt a PIC genetika javító programjában. A 

kocák selejtezési arányának befolyásolására irányuló erőfeszítések évtizedekkel ezelőtt 

kezdődtek csülök- és a láb szerkezet fenotípusos kiválasztásával. 

Manapság a PIC kulcsfontosságú kiválasztási kritériumai a csülök- és a lábszerkezet alakulása 

és minősége, valamint az állat testfelépítése. Az elit genetikájú termelő gazdaságainkban 

minden süldő és kan teljesítményvizsgálaton megy keresztül, ahol a csülök- és lábalakulás 

alapján pontozzák őket. Nem megfelelő pontszám esetén az állatokat kizárják a tenyésztésből. 

Ha a süldőknek vagy a kanoknak jó genetikai indexe van, de rossz a csülök- és lábalakulásuk 

akkor nem választják ki tenyésznek. Ezen kiválasztási és tesztelési stratégia eredményeként 

javult a csülkök és a lábak pontszámának genetikai trendje (1. ábra). 

 

1. ábra: A csülök- és láb pontszámok genetikai javulási tendenciája a PIC elit gazdaságokban 

Ezenkívül az elit anyai déd-nagyszülő (GGP) kanokat évente kétszer ellenőrzi az ellátási lánc 

szakértői csapata. Az ellenőrzés magába foglalja azon szerkezeti problémák lehetőségét, 

amelyek a kanok növekedésével és öregedésével kialakulhatnak. Ha problémát észlelnek, 

akkor a kant leselejtezik. Ez az intézkedés csökkenti a jövőbeni állományokban előforduló 

lehetséges szerkezeti problémákat. 

 

Négy lépés a kocák selejtezési arányának csökkentésére 



A kocák megtartása genetikai szelekcióval a megoldás egyik része, ám a környezeti tényezők 

is nagy hatással bírnak. Az egész világon működő különböző gazdaságokkal és rendszerekkel 

együtt a PIC műszaki szolgálata négy lépést határozott meg a koca selejtezés feltárására és 

kezelésére. 

1. Ismerje meg a számokat 

A valóság ellenőrzése. Tudja, hogyan mérik a kocák selejtezési arányát ugyanazon cég, régió 

vagy akár világszerte más gazdaságokban? A PIC számos mutatót használ (1. táblázat) a 

selejtezési arány értékelésére. Ezek a mutatók segítenek megérteni a helyzetet, meghatározzák 

milyen gyorsan kell végrehajtani a beavatkozásokat, és iránymutatást nyújtanak a 

fejlesztéshez szükséges erőfeszítésekhez és forrásokhoz. 

Használt mutató Beavatkozási határérték 

Átlagos selejtezési kor <= 4. paritás 

Éves helyettesítési arány <=45% vagy >=55% 

Éves koca elhullás >=9% 

Éves selejtezési arány <=36% vagy >=46% 

Süldő hasznosítás (termékenyített vs. 

felnevelt) 

<=90% 

Süldő visszatartás  <=70% 
1. táblázat: A selejtezési arányhoz kapcsolódó beavatkozási szintek  
(Forrás: PIC globális termékfejlesztés, még nem tették közzé) 

2. Végezzen felülvizsgálatot a telepen 

A fennálló állapotot javítani vagy megoldani szeretné? A következő lépés egy gazdaság vagy 

rendszer áttekintése. A PIC műszaki szolgálatot bevonható a segítségnyújtásba. 

Megvizsgálják azokat a folyamatokat, módszereket és gyakorlatokat, amelyek a kocák 

alacsony megtartási azaz magas selejtezési arányához társíthatók. 

Az áttekintés alapvető része az egészségügyi diagnosztika, amely lehetővé teszi a selejtezési 

arányt befolyásoló egészségügyi problémák pontos azonosítását és így kezelését is. A PIC 

Egészség Biztosító csapata segít megtalálni és megtervezni a leginkább költséghatékony 

megoldást, vagy meghatározhat enyhítési stratégiákat is. 

3. Elemezze és keresse meg a lehetőségeket 

A felülvizsgálat befejezése után elemezze az információkat a lehetőségek feltárása érdekében. 

Például, ha a gazdaságban magas a kocák mortalitása, több tényező is okozhatja a problémát - 

selejtezési arány, fialási arány és alacsony paritású kocák megtartási aránya. A tényezők 

kölcsönhatását elemezni kell, így meghatározhatjuk a pontos kiváltó okot. 

  



4. Készítsen cselekvési tervet 

A következő lépés egy cselekvési terv létrehozása. A cselekvési tervnek tartalmaznia kell a 

végrehajtandó korrekciós vagy új folyamatokat, valamint az ezen változások mérésének és 

értékelésének módját. Minden cselekvési tervnek tartalmaznia kell a személyzet képzését az 

új protokollokkal és folyamatokkal kapcsolatban. Ez nagy kihívást jelenthet, beleértve a nagy 

személyzeti változásokat és napi feladatokat. A PIC műszaki szolgálati csapata elősegíti a 

tananyagok kidolgozását és a telepek személyzetének képzését. 

A koca megtartási arányának értékeléséhez és javításához még ma vegye fel a kapcsolatot a 

PIC- csapatával. 

forrás: https://thepigsite.com/articles/improving-sow-retention-rates-focus-on-maternal-

robustness-and-longevity 
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