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Jelen vizsgálat célja a tenyészkocák élettartamá-
nak és életteljesítményének kockázati szempontú 
értékelése, különös figyelmet fordítva a selejtezési 
okok, a padozat és a nevelés intenzitás okozta koc-
kázatok hatására.  

Az elemzéshez az észak-alföldi régió tíz koca-
tartással foglalkozó (két tenyészsüldő-előállító és 
nyolc hízóalapanyag-előállító) sertéstelepének ada-
tait gyűjtöttük be, magába foglalva a kocák ter-
melési és selejtezési adatait, valamint a telepek 
termelési, technológiai és gazdasági mutatóit is. A 
tenyészkocákra vonatkozó egyedi adatok a telepe-
ken vezetett elektronikus tenyésztési nyilvántar-
tó programból (Röfi program) valamint az üzemi 
sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV) jegyzőkönyvei-
ből származtak. 
A telepekre vonatkozó technológiai, termelési és 
jövedelmezőségi mutatók begyűjtéséhez pedig a 
telepek vezetőivel és gazdasági szakembereivel 
kitöltött telepi információs adatlap szolgált. 

EgyEs kockázati tényEzők értékElésE 
tEnyészkocák EsEtébEn

Az adatlapok kitöltésére személyes megkeresés 
útján került sor. Az adatok a 2013-as évre vonat-
koztak.
A begyűjtött adatok feldolgozása a szakirodalom-
ban javasolt kockázatelemző módszerek közül a 
túlélés elemzés és a szimulációs modellezés segít-
ségével történt. 
Túlélés elemzéssel a selejtezési okok, a padozat 
és a testtömeg életteljesítményre gyakorolt hatá-
sának vizsgálatára került sor, míg a szimulációs 
modellezés a kocatartás és malacnevelés jövedel-
mezőségi vizsgálatának kockázati szempontú érté-
kelését tette lehetővé. 

Selejtezési okok hatása a kocák 
életteljesítményére
A tenyészállományokban jelentkező selejtezési 
okok tanulmányozásához hét selejtezési kategóriát 
különítettünk el:
•  termékenységi probléma: szűzsüldőnél nem 

tapasztalható ivarzás, a koca a malacok válasz-

A kocák élettartamát, és ezzel életteljesítményét (malackibocsátás) számos 
termelési és gazdasági tényező befolyásolja. Ezeknek a kockázati tényezők-
nek a vizsgálata és számszerű értékelése kiemelkedően fontos, hiszen az ered-
mények alapján olyan gyakorlati tanácsokat tudunk megfogalmazni, amelyek 
hozzájárulhatnak a kocák termelésben töltött hasznos időtartamának és ezál-
tal produktív életteljesítményének növeléséhez.

1. ábra: Selejtezési okok megoszlása a tenyészállományokban
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tását követően nem ivarzik, visszaivarzás, siker-
telen termékenyítés, vetélés, a koca a vemhesség-
vizsgálatnál üres;

•  szaporasági probléma: kocák alacsony teljesít-
ménye, alacsony élve fialt vagy választott malac-
szám, csecshiba, alacsony tejtermelés;

•  lábszerkezeti probléma: köröm és lábsérülések, 
sántaság;

•  elhullás: holtan talált egyedek („nem szándékos 
selejtezés”);

•  kényszervágás: menthetetlen, elhullásra váró 
egyedek selejtezése;

• öregség: öreg kocák;
•  egyéb okok: szívprobléma, emésztőrendszeri gon-

dok, hüvelyelőesés, nem nevesített okok.

A selejtezési okok %-os megoszlása a vizsgált 
tenyészállományokban az 1. ábra szerint alakult:
A leggyakoribb selejtezéshez vezető problémák a 
termékenységgel kapcsolatban fellépő gondok vol-
tak, amelyek a szaporasági problémákkal együtt 
a selejtezések 44%-át jelentették. E két selejte-
zési kategória magas hányada azt jelzi, hogy a 
tenyésztelepen fokozott figyelmet fordítanak a 
fiatal kocasüldők, illetve az anyakocák reproduk-
tív teljesítményére, melynek következtében csak 
azokat az egyedeket hagyják termelésben, ame-
lyek folyamatosan magas szintű teljesítményt 
nyújtanak.

3. ábra: Tenyészkocák túlélési és kockázati görbéi selejtezési okok szerint

Az állomány életteljesítményét jellemző átlagos 
selejtezési életkor 845 nap (2 év és 4 hónap) volt, 
amely életkor alatt a kocák után átlagosan 43 
malacot választottak le. A selejtezések jelentős 
része már a termelés kezdeti szakaszában bekövet-
kezett (2. ábra). A kezdeti nagyarányú selejtezés 
elsősorban a fiatal kocasüldőknél jelentkező ivar-
zási és termékenyülési problémák nagy hányadára 
enged következtetni.
A selejtezési okok eltérő kockázati hatása jól szem-
léltethető a túlélési görbékkel (3. ábra), ahol a gör-
bék közötti távolság jelenti a kategóriák közötti 
különbséget. A legkisebb túlélési valószínűséggel a 

2. ábra: : A selejtezési életkor hisztogramja a tenyészkocáknál
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4. ábra: A lábszerkezeti problémák túlélési és kockázati görbéi

termékenységi problémák miatt leselejtezett egye-
dek rendelkeztek, esetükben a selejtezési életkor 
átlaga 650 nap volt. A lábszerkezeti problémák 
miatt leselejtezett tenyészállatok átlagos selejtezé-
si életkora 804 nap volt, míg a szaporasági problé-
mák miatt leselejtezett egyedeknél az átlagos selej-
tezési életkor elérte a 922 napot. A legmagasabb 
túlélési hányaddal természetesen az öregség kate-
góriája rendelkezett, amelynél az 1500. napon még 
több mint 20%-os túlélési valószínűség jellemezte a 
termelésben lévő kocákat. 
Összességében megállapítható, hogy 
tenyészállományok esetén az ivarzási és terméke-
nyítési gondok okozzák a legnagyobb termelési koc-
kázatot. Így ahhoz, hogy a termelés hatékonyabb 
legyen, nagyobb odafigyelést kell biztosítani a sül-
dők igényeinek kielégítésére, a szakszerűbb süldő-
nevelésre.

Padozattípus hatása a kocák 
életteljesítményére
A kocaszállón lévő padozat típusa jelentős mérték-
ben befolyásolja a tenyészkocák életteljesítményét. 
A számok azt bizonyítják, hogy az almozott szilárd 
betonpadozaton tartott egyedek esetében (A telep) 
a lábszerkezeti problémák miatti selejtezés, vala-
mint az elhullás és kényszervágás jelenti a legfőbb 
kiesési okokat. Ezzel szemben a betonrács pado-
zaton tartott egyedek esetében (B telep) a terme-

lés kezdeti szakaszához kapcsolódó termékenységi 
gondok okozzák a legtöbb selejtezést (4. ábra).
Számokban kifejezve, az A telepen a lábhibás 
kocák átlagosan 232 nappal tovább vettek részt 
a termelésben, mint a B telep lábhibás egyedei. 
Vagyis elmondható, hogy a betonpadozaton tartott 
kocák termelésben maradási valószínűsége maga-
sabb, mint a rácspadozaton tartott kocáké.

Intenzív nevelés hatása a kocák 
életteljesítményére
A hajtatott süldőneveléssel járó teljesítménycsök-
kenés vizsgálatához a kocákat két csoportba ren-
deztük: optimális testtömegű, valamint optimális-
nál nagyobb testtömegű egyedek.
A két csoport termelésben maradásának valószí-
nűsége nem mutatott jelentős különbséget a teljes 
életkor tekintetében. Ugyanakkor a termelés máso-
dik szakaszában az optimális testtömegű kocák 
fele megélte az 1416 napos életkort, míg az opti-
málisnál nagyobb testtömegű kocák fele csak 1239 
napot élt meg, tehát 177 nap eltérés mutatkozott a 
két csoport életkor mediánja között.
Elmondható, hogy az intenzívebb növekedésű egye-
dek átlagosan nagyobb selejtezési alomszámmal 
rendelkeztek a termelés első szakaszában, illetve 
átlagosan 3 malaccal többet is fialtak. Ezzel szem-
ben a legalább 5 fialást megélt kocák esetében az 
optimálisnál nagyobb testtömegű csoport fialási 
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átlagértékei már jelentősen elmaradtak az optimá-
lis testtömeggel rendelkező kocák reproduktív tel-
jesítményétől. Az optimálisnál nagyobb testtömegű 
egyedek átlagosan kevesebb fialást és 13 malaccal 
kisebb szaporulatot értek el életük során.
Az eredmények alapján arra lehet következtetni, 
hogy a termelés kezdeti szakaszában az intenzí-
vebben növekedett és így fejlettebb kocák jobb rep-
rodukciós képességgel rendelkeznek, mint az opti-
mális növekedésű kocák. Ugyanakkor, a későbbi-
ek folyamán, a nagyobb növekedési erély negatív 
következményt von maga után, melynek hatására 
az optimálisnál nagyobb testtömeggel rendelkező 
kocák teljesítménye lecsökken, a csökkent teljesít-
mény miatt pedig hamarabb kerülnek selejtezésre, 
veszteséget okozva a termelőnek.

Gazdasági tényezők
Szimulációs modellezés során számszerűen is bizo-
nyítható, hogy az árbevétel nagyságára a süldő 
értékesítési árának változékonysága jelenti a leg-

nagyobb kockázatot. Szintén jelentős befolyásoló 
hatása van a fialásonként született élő malacok 
számának. Továbbá kiemelendő a kocaforgó alaku-
lása is, amely a kockázati rangsorban a 3. helyet 
foglalja el. Ugyanakkor érdekes megállapítás, hogy 
abban az esetben, ha a süldő értékesítési árának 
meghatározása a frankfurti árutőzsde malac jegy-
zési árainak függvényében történik, akkor a fialási 
átlag változékonysága mutatkozik a legmeghatáro-
zóbb kockázati tényezőnek.
A költségek tekintetében a legnagyobb mértékben 
a termelési tényezők közül a fialásonként született 
malacszám és a malacok takarmányfogyasztása, 
míg a piaci tényezők közül a malacok takarmányá-
nak az ára a legmeghatározóbb. Következésképp 
elmondható, hogy a telepi költségek szempontjából 
a legnagyobb kockázati tényezőt a szaporulat és 
annak takarmányozása jelenti. Emellett persze a 
kocák takarmányozása is fontos szerepet játszik, 
viszont kisebb mértékben, mint a malacoké.


