
Teleplátogatás: Cél az egységesebb almok elérése 

A dán sertéstermelő, Søren Kjær Poulsen nagy hangsúlyt fektet a lapály sertések szaporítására. 

Tapasztalt munkatársaival és új fehérje stratégiájával csúcsteljesítményt, valamint magas 

állategészségügyi szintet ér el. 

A dániai Lunderskovban élő Søren Kjær Poulsent Dánia legsikeresebb DanBred tenyésztői 

közé sorolják. Körülbelül 850 fajtatiszta kocával, amelyek közül 160 lapály, évente körülbelül 

26 000 malacot termel Dortheasminde-i telepén. Tenyésztési eredményük nagyjából 2000 

tisztavérű lapály genetikájú és 8000 keresztezett süldőre osztható, amelyeket dán és német 

malacnevelőknek adnak el. A rendszer tetején a spermatermelő kanok állnak.  

Nagyjából 10 000, főleg kant, maga Poulsen hizlal meg. A fennmaradó részt különböző 

telepekre szállítják. A 280 hektár szántóval rendelkező gazdaságot feleségével, Lone-nal, kilenc 

alkalmazottal működtetik. A sikerük alapja a jól képzett munkaerő, akik megtanulták, hogyan 

kell csapatban dolgozni, és közös meggyőződésük, hogy tovább növekedjenek." 

Három helyszín 

Poulsen az 1990-es években kezdte el vállalkozását 250 szabadon tartott kocával. 2002-ben 

Poulsen és felesége úgy döntött, hogy 650 kocás árutermelő telepet építenek a nyugat-dániai 

Lunderskovban. Az elkövetkező években a dortheasminde-i telepen termékenyítő istállót, 

valamint egy hizlaldát építettek, ami a jelenlegi 850 kocás nagyságot eredményezte. Ezen felül 

egy több mint 3000 férőhelyes hizlaldát bérelhettek.  

Mindkét hizlaló rész a fő teleptől 3 kilométeres körzeten belül van, így könnyen meg lehet 

szervezni a munkaerő beosztását. Az állattok gondozásának optimalizálása és a telepek 

hatékony működtetése érdekében az alkalmazottak egyéni termelési területeket kapnak. 

Marlene Svensmark, a telepvezető majdnem 20 éve dolgozik Poulsennél. Leginkább a telep 

napi vezetésére összpontosít, de ő a tulajdonosok első kapcsolattartója az istállókban. 

Egy erős csapat 

Mindkettőnek erős hálózata van a dán sertésiparban. A munkaértekezletek során, valamint a 

Facebook vagy a WhatsApp csoportokban megosztják a gondolatokat és ötleteket a többi telep 

tulajdonosával és vezetőjével. Poulsen csillogó szemmel azt mondja, lehet, hogy nem látunk be 

egymás hálószobájába, de ha találkozunk, minden üzleti téma előkerül. 

A megbeszélések egyik fő témája mindig az, hogyan lehet megfelelő mezőgazdasági 

alkalmazottakat toborozni és megtartani azokat. Svensmark büszke arra, hogy nekik alig okoz 

problémát alkalmazottat találni, és hogy többen már csaknem tíz éve dolgoznak a csapatban. 

Főnöke egyet értett és mosolyogva mondta, hogy amikor 2015-ben felújították a koca istállókat, 

alkalmazottaiknak néhány hónapig más munkát kellett találni. De amint a kocák visszatértek a 

telepre, minden alkalmazott visszatért. 

Az olyan alapvető dolgokon kívül, mint a tisztességes fizetés és az elegendő szabadság, Poulsen 

és Svensmark nagy jelentőséget tulajdonít a kellemes munkahelyi környezetnek is. Minden nap 

van egy megbeszélés, ahol sorra veszik az aktuális tennivalókat és értékeléseket végeznek. Az 

év egyes szakaszaiban az alkalmazottak emelt szintű tanfolyamokon vehetnek részt. Az otthoni 

kisgyermekes alkalmazottak számára a gazdaság rugalmas munkaprogramokat kíván 

létrehozni. Svensmark szerint ezért számítanak jó munkáltatónak a sertésiparban. 

Poulsen szerint a jó internetes jelenlét elengedhetetlen. A gazdaság honlapján, valamint 

Facebook-oldalán képeket lehet megtekinteni például egy közös munkahelyi reggeliről vagy 



egy képzésről. Ráadásul a weboldalon a gazdaság professzionális videói is megjelennek, mint 

az istállókról és a repce aratásáról készült drónfelvételek. 

Tenyész egység 2018 óta 

Az öt évvel ezelőtti teljes átalakítás óta a koca istálló jól teljesített a tapasztalt személyzettel. 

Így Poulsen úgy döntött, hogy befektet egy tenyész egységbe is. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt 

Poulsen bekerült a dániai mintegy 30 gazdaság közé, amelyek a DanBred nemzeti tenyésztési 

programban vesznek részt. 

A tenyésztés mindenképpen több menedzsmentet igényel, mint a pusztán árutermelő malacok 

előállítása. Kiterjedt dokumentáció és értékelési elemzés szükséges. Az állományban minden 

tenyészállatnak megvan a saját szelekciós indexe, amely a takarmány hasznosítás, a napi 

súlygyarapodás, a láb alakulás és fialás utáni 5. napon az élve született malacszám genetikai 

tényezőinek súlyozott értéke. 

Saját tenyésztési célok 

E kiemelkedő tenyésztési célokon kívül Poulsen négy kulcsfontosságú tényezőt határozott meg 

magának: 

• Hosszú élettartam: Minden kocát nagy csoportokban tartanak, füljelző alapú egyedi 

takarmányozással. Poulsen és Svensmark évek óta figyelnek arra, hogy a kocák erős 

lábakkal rendelkezzenek, így sokáig legyenek a telepen. 

• Telepi higiénia: A kocatelep red SPF státusszal rendelkezik. Ez a legmagasabb 

állategészségügyi szint a dán SPF-rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a tenyésztelep 

mentes bizonyos veszélyes kórokozóktól, mint a mikoplazma, vagy a sertések 

reproduktív és légzőszervi szindrómájának vírusa. Az állapot fenntartása érdekében az 

SPF higiéniai szabályai mellett UV-fényforrásokat szereltek a levegőbemenetekhez is. 

• Ügyfélközpontúság: Poulsen és Svensmark mindig rendelkezésre állnak ügyfeleikkel 

való beszélgetésre, és megpróbálnak megfelelni ügyfeleik kívánságainak. Ezért kínálják 

a süldőket különböző életkorban és eltérő vakcinázási státusszal. 

• A bél egészsége: A helyes vakcinázási protokollon kívül a takarmány megfelelő 

menedzsmentjével kiegyensúlyozott bélflórát szeretnének kialakítani. Ebben a 

folyamatban nagy szerepet játszanak a megfelelő nyersanyagok, a folyékony 

takarmányrendszer higiéniája, valamint a takarmány szerkezete. 

A telepi benchmarking és a termelési rendszer többi tenyésztőjével folytatott előző nyári 

beszélgetése alapján a tenyésztőnek az volt az érzése, hogy - főleg a fiaztatóban - további 

javítások lehetségesek. Poulsen azt mondta, nem szabad megfeledkezni arról, hogy fajtatiszta, 

és nem F1-es kocákkal dolgoznak. A 29,3 választott malac / koca / év mutatóval nem volt 

elégedett. A 20% -os választás előtti mortalitást is túl magasnak tartotta. 

Hatalmas problémáik voltak az újszülött malacok tejellátásával. Ezért döntöttek egy teljesen 

automatikus tejadagoló rendszer telepítése mellett. Ez helyes irányba tett lépésnek bizonyult, 

mivel az új technológiával és kiváló minőségű tejpótlóval az átlagos választási súly körülbelül 

700 grammal tudott javulni. Ennek eléréséhez kevesebb természetes dajkakocára volt szükség, 

mint a rendszer telepítése előtt. 

  



Erjesztett hínár/tengeri moszat 

Egy másik fontos pont az új fehérjestratégia volt a kocák takarmányozásában. 2019 

októberében az eredeti nyersfehérje-összetevőket, a napraforgót és a cukorrépát felváltották az 

EP199 takarmány-adalékanyaggal, amelyet az European Protein készített. Ez a 

fehérjekomponens kocák számára készült, és fermentált tengeri moszatból és repcéből áll. A 

tenyész telep az összetevőt a vemhes kocáknál 4% -ban szoptató kocáknál 9% -ban keverteti a 

takarmányhoz. A sertéstelep legjelentősebb változása a szoptató kocák jobb 

takarmányfelvétele, valamint az almok homogenitása volt. Meggyőződésük, hogy kocáik több 

tejet adnak, mióta a takarmányt megváltoztatták. 

Poulsen szerint a fehérjekomponensek előkezelése elengedhetetlen. A takarmány 

fermentációjának bélflórára gyakorolt pozitív hatásaiból profitálnak, anélkül, hogy sok 

erőfeszítést kellene fordítani a menedzsmentre és a technológiára. A koca menedzsment adatai 

megerősítik a sertésszakértők mindkét megfigyelését. Jelenleg 32,7 malacot választanak le 

kocánként, a választás előtti mortalitás pedig 14%-ra csökkent. Poulsen elégedett, mert a 

tejadagoló rendszer telepítésével a 28 napos átlagos választási súly 1,4 kg-mal, 6,5 kg-ra 

növelhető. 

Ezen adatok alapján a fehérjekomponens alkalmazása kb. 30 euró / koca / év többletköltség 

mellett is gazdaságos. 

Nincs cink-oxid és antibiotikum 

A hízó sertéseknél a telep hat éve használ erjesztett termékeket. Poulsen a tiszta repcemagon 

alapuló száraz erjesztett fehérjét, az EP100i-t használja, amely, akárcsak a kocáknak szánt oldat, 

34% nyersfehérjét és 5% tejsavat tartalmaz. Az antinutritív faktorok alacsony aránya miatt a 

takarmány-adalék jól emészthető. Poulsen hízó sertésekknél kb. 15%-os arányban kezdi az 

alkalmazást, amelyet a termelési szakasz előrehaladtával fokozatosan körülbelül 8% -ra 

csökkent. 

Ezenkívül nyilvánvaló, hogy alig van súlykülönbség a csoportok között, és az állatok 

egészségesnek tűnnek. A sertéstenyésztők számára ez hatalmas előnyt jelent, nemcsak akkor, 

ha a tenyészsertések készen állnak az eladásra. 2017 óta a dán sertéshús-feldolgozó, a Danish 

Crown, megtiltotta az antibiotikumok használatát a tenyésztési szakaszban, egy, a sertések 

antibiotikumok nélküli felnevelésére irányuló program keretében (dánul: „Opdrættet uden 

antibiotika” - OUA). Mindemellett a vállalat már jelezte, hogy a hízó sertéseknél nem szabad 

cink-oxidot alkalmazni. 

Mivel nem használnak antibiotikumot és a cink-oxidot 0,20, illetve 0,05 euró prémiumot 

kapnak a hízó piaci árán felül. Ezeknek a korlátozásoknak azonban nem szabad az állatok 

egészségének rovására menni. Náluk, mint ahogy a hízók 1,2% -os elhullási aránya is mutatja, 

ez nem jelent problémát. Ha az antibiotikumok alkalmazása elkerülhetetlen egyes állatok 

esetében, akkor ezeket külön értékesítik. 

https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2020/10/Aiming-for-higher-litter-

homogeneity-655231E/ 
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