
A battériás malacok jobban teljesítenek emeletes kutricákban 

Az extra szinttel rendelkező kutricákban elhelyezett malacok jobban teljesítenek, mint az egy 

szintes kutricákban tartottak. 

Ez volt egy nemrégiben a hannoveri Állatorvostudományi Egyetemen (TiHo) lezajlott vizsgálat 

következtetése. Németország mezőgazdasági lapja, a Top Agrar nemrégiben beszámolt a 

tanulmányról „Ferkelbalkone” vagyis „malac erkélyek” címmel. 

A választott malacok számára szolgáló extra padozat vagy emelet a kutricákban olcsó megoldás 

az alapterület növelésére az állatok számára. Ez a plusz terület jobb állatjólléthez és végül jobb 

teljesítményhez vezet - állapították meg a tudósok. 

Jobb növekedés, mint a hagyományos kutricák esetében 

A kutatás kimutatta, hogy a malacok átlagosan napi 23 g-mal többet növekedtek egy 6 hetes 

termelői fázisban mérve, ha a hagyományos kutricákhoz képest nagyobb alapterületen tartották 

őket. Az első hetekben a malacok nem sokat használták a felső részt, és a különbség viszonylag 

kicsi volt a két csoport közt. A 22. naptól kezdve egyértelműbb különbséget figyeltek meg. Az 

emeletes kutricákban tartott malacok 596 g / nap növekedést mutattak, szemben a hagyományos 

kutricákban tartott malacok 562 g / nap értékével. 

Hollandiai sertéstelepeken 2017-ben szintén pozitív eredményekkel tesztelték az emeletes 

kutricákat. 

Kevesebb bőrelváltozás a battériás malacokban 

Amikor az állatjóllétről volt szó, úgy tűnt, hogy az extra platformokkal ellátott kutricákban 

tartott sertéseknél kevesebb az agresszióból eredő bőrelváltozás. Minél nagyobbak az állatok, 

annál kevesebb elváltozás volt megfigyelhető. Ez teljesen összefügg azzal a ténnyel, hogy az 

állatoknak volt helyük távol maradni a dominánsabb egyedektől. A videomegfigyelések 

megerősítették, hogy az emeletes kutricákban kevesebb hierarchiaharc történt. 

A battériás szakasz kezdetén megfigyelték, hogy a malacok lent voltak, az alsó szinten. Minél 

nagyobbra nőttek, annál inkább használták az extra platformot, és a 450 malacból 445-et 

figyeltek meg, hogy valóan járt is a felső szinten, ami - 99% -os arányt jelentett. A malacok 

nagyjából 25% -át lehetett egyszerre látni az extra felső platformon. A kutricákban elhelyezett 

rámpák megszokása ezen rendszer másik előnye. 

A trágya kérdése problémás a felső szinten 

A kutatók szerint a felső platformok legnagyobb hátránya a higiénia, amely összefüggésben áll 

a trágyával és a vizelettel, amely a rácsos padlón keresztül az alsó padozatra jut. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Piglets/Articles/2020/9/Grower-pigs-perform-better-in-

pens-with-plateaus-636553E/ 

https://www.pigprogress.net/Piglets/Articles/2020/9/Grower-pigs-perform-better-in-pens-with-plateaus-636553E/
https://www.pigprogress.net/Piglets/Articles/2020/9/Grower-pigs-perform-better-in-pens-with-plateaus-636553E/

