
Mi az optimális választási életkor a malacoknál? (3/3) 

Gazdasági elemzés 

A gazdasági elemzés elvégzése érdekében szem előtt tartottuk a különféle szakaszokban a 

választás két típusa szerinti adatokat: 1. fázis (termelő kocák), 2. fázis (választás) és 3. fázis 

(hizlalás). A cikkben szereplő számadatok megfelelnek az állományokból nyert valós adatok 

átlagának, amelyek összesen több mint 70 000 koca reprezentatív adataiból származnak. A SIP 

Consultors szimulátorát használták. 

A később leírt változatok kivételével a gazdasági paraméterek többi része megegyezik.  

A tanulmányban az alábbi takarmány árakkal számoltak: 

szoptató koca táp:  0,260 € / kg;  

vemhes koca táp:  0,235 € / kg;  

malac pre-starter:  0,9 € / kg,  

malac starter:   0,40 € / kg;  

malac táp:   0,3 € / kg; 

hízó táp:   0,24 € / kg. 

1. fázis 

Néhány többletköltséget fontolóra vettek a 28 napos választásnál. Nagyobb a koca takarmány-

felvétele és nagyobb a pre-starter felvétel a malacok számára (mindkét esetben 7 nap), és egy 

egyhetes többlet idő a fiaztatóban (2000 € / hely), figyelembe véve a 15 éves visszafizetési 

időszakot. 

Előállított termék:  

27,80 malac / koca / év 7,5 kg súlyú testtömeggel 28 napos laktáció esetén; 

25,97 malac / koca / év 6,7 kg súlyú testtömeggel 21 napos laktáció esetén. 

A szakasz eredményei: 

• A fiaztató kutricákba fektetett beruházás megegyezik az első 15 év alatt megtakarított 

energia költséggel a 2. fázisban. Ezt követően a 2. fázis energiamegtakarítása közvetlen 

költségcsökkenést jelent. 

• A takarmány többletköltsége a szoptatás ideje alatt a 28 napos malac árát 0,4 euróval növeli, 

és az alacsonyabb született malac / koca / év szintén 0,4 euróval növeli a malacok árát. 

• A szaporaság különbsége a 28 napos malac költségeit 2,2 euróval csökkenti. 

• A 6,7 kg-os malac ára 21 naposan 25 €: 3,7 € / kg választott malac. 

• A 7,5 kg-os malac ára 28 naposan 24 €: 3,2 € / kg választott malac. 

• A konkrét tanulmányból származó megfigyelések:  

Ha a két választási típus között 0,9 született malacnál alacsonyabb különbség mutatkozik, a 

választott malac költségei kedvezőbbek a 21-napos választásnál, azonban a kg-onkénti költség 

továbbra is a 28 napos választásnál alacsonyabb, egészen addig a 28 napos választási 

rendszerben  0,5-tel kevesebb malac születik, mint a 21 napos választásnál. 



2. fázis: (választástól - 20 kg élősúlyig) 

A 28 napos választás miatti jobb eredményeket a következő paraméterekkel vettük 

figyelembe: az energiafelhasználás 12% -os csökkentése, azonos takarmány értékesítés, de a 

eltérő takarmány mennyiségek: a pre-starter 50% -kal csökkentve, a starter 20% -kal 

csökkentve és a malac táp 10% -kal növelve. A kezelési költségek 30% -os csökkentése, a 

veszteségek 50% -os csökkentése és végül a napi súlygyarapodás 10% -os javulása. 

A szakasz eredményei (20 kg-os malacnál): 

• Az ADG javulása a szakasz 5 napos rövidülését és 0,4 EUR / malac költség csökkenést 

jelent. 

• Az elhullás és a kezelési költségek csökkenése 0,6 és 0,3 EUR / malac költség csökkenést 

jelent. 

• Az alacsonyabb mennyiségű drágább takarmány 1,1 EUR / malac költség csökkenést jelent. 

• Egy 21 naposan választott, 20 kg-os malac költsége 40 €: 2,0 EUR / kg és 1,13 EUR / kg 

ebben a szakaszban ráhizlalt kilónként. 

• Egy 28 naposan választott, 20 kg-os malac költsége 36 €: 1,8 EUR / kg és 0,96 EUR / kg 

ebben a szakaszban ráhizlalt kilónként. 

3. fázis (20-tól 105 kg végsúlyig) 

A 28 napos választás miatti jobb eredményeket a következő paraméterekkel vettük 

figyelembe: kezelési költségek 30% -os csökkentése, az elhullás 25% -os csökkenése és az 

átlagos napi testtömeg gyarapodás 5% -os javulása. 

A szakasz eredményei (105 kg-os sertésnél): 

• Az ADG javulása a szakasz 4 napos rövidülését és 0,4 euró költség csökkenést jelent.  

• Az elhullás és a kezelési költségek csökkenése 1,2 és 0,6 euró / sertés költség csökkenést 

jelent. 

• Egy 21 naposan választott, 105 kg-os hízó ára 116 €: 1,10 € / kg élősúly és 0,89 € / kg ebben 

a szakaszban ráhizlalt kilónként. 

• Egy 28 naposan választott, 105 kg-os hízó ára 110 €: 1,05 € / kg élősúly és 0,87 € / kg ebben 

a szakaszban ráhizlalt kilónként. 

• A 3. fázisban eltöltött napok számának csökkenése 28 napos választásnál azt jelenti, hogy 

nem kell növelnünk a helyek számát a nevelési és hizlalási szakaszban, mivel nagyobb a 

rotáció, amely kompenzálja a nagyobb termelést. Rendkívül fontos menedzsment tényező, 

amit a nagy műveletek során nem vettünk figyelembe: a rossz növekedés, kis súly stb. miatt 

csaknem fele annyi malacot kell elkülöníteni a fázisok közt, ha azokat legalább 7,5 kg-mal 

választják, mint akkor, ha 7,5 kg alatt választják őket. 

A jelenlegi átfogó elemzés alapján sertésenként 6 eurós optimalizálás állapítható meg, ha a 

választás körülbelül 28 nap, a 21 nap helyett. Ha a takarmány és az energia ára növekszik, a 

különbség még nagyobb és ez fordítva is igaz. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/what-is-the-best-age-for-weaning-piglets-3-3_1675/ 

https://www.pig333.com/articles/what-is-the-best-age-for-weaning-piglets-3-3_1675/

