
A hosszú út a szoptató kocák szabadabb elhelyezése felé 

Egy olyan külön zárás nélküli rendszer megvalósítását tervezték a laktáló kocák számára, amely 

garantálja az összes malac életben maradását. Ez volt a sertéstartással és jóléttel foglalkozó 

kutató Vivi Aarestrup Moustsen szent grálja. Elmélkedik az eddigi hosszú úton és azon, hogy 

lehet még tovább javítani, mivel Németország egyik fő sertéstermelője is azon dolgozik, hogy 

nagyobb szabadságot biztosítson a szoptató kocák számára. 

Miért kell szorgalmazni a laktáló kocák lazább elhelyezését? Mert megéri! Nagyobb jóléthez 

vezet, de ez nem mehet a malacok túlélésének rovására. Ezért folytatni kell a kutricák és a 

menedzsment tervezését. Mindezt az egyetemek, az ipar, a termelők és alkalmazottjaik 

együttműködésével és országhatárokon átívelően. 

A malacok túlélése és a kocák jóléte 

„Néhány évig dolgoztam a szoptató kocák szabadabb tartásával - egyesek sok évet mondanak, 

ami valószínűleg igaz is - sok évet. Ez idő alatt a versenyképességre, a malacok túlélésének 

javítására és a kocák, malacaik és a laktáló kocák szabadabb tartási rendszereiben dolgozó 

gondozók jólétére összpontosítottunk.  

Hasonlítsuk ezt össze azzal amikor nagy távolságon kell autóznunk a gyerekeinkkel - például 

éves ünnepekkor -, amikor folyamatosan azt kérdezik: „Ott vagyunk már?”, Amire a válasz: 

„Nem”, és a következő kérdés: „Mikor érünk már oda?”, és erre a válasz: „Ez a forgalomtól, az 

útviszonyoktól és attól függ hányszor kell megállni, de oda fogunk érni”. És tudjuk, hogy 

érdemes tovább vezetni, mert amikor odaérünk, mindenki elégedett lesz, és megtettük az utat. 

Ismerősen hangzik?” 

Eljutni a szabadabb kocatartáshoz felér az Atlanti-óceánon való átjutással 

„Ez a hasonlat a szabadabb elhelyezést biztosító fiaztató kutricákra vonatkozik. Haladunk, 

tanulunk, és egyszer eljutunk odáig. Ez azonban az első alkalom, hogy „átkelünk az Atlanti-

óceánon”, így nehéz megbecsülni, hogy valójában mennyi időbe telik, vagy mennyire lesz 

nehéz, és ez minden bizonnyal függ a felszereléstől és a személyzettől is, nem kevésbé az 

aktuális körülményektől és feltételektől. 

Amikor elkezdtem kutatni a szoptató kocák szabadabb tartását, még csak egy álom volt. Lehet, 

hogy ez a rendszer egyelőre csak néhány furcsa sertéstenyésztőnek való, de az ágazatban a 

legtöbb ember egyetért, hogy nagyon hosszú idő mire egy rendszer használata általánossá válik. 

Az első szabályozásokat Svédországban, Norvégiában és Svájcban vezették be, de egy nagyobb 

sertéstermelő ország sem hozott hasonló döntéseket. Egészen addig, amíg Németország úgy 

döntött, hogy megszünteti a fiaztató kutricákat.  

A kutricák, a kocák vagy a menedzsment volt a lényeg? 

„Az általunk végzett korai munkában a kocákat szabadon tartottuk a kutricákban a felhajtástól 

a választásig, és nem volt lehetőség a leszűkítésre. A kutricákat a kocák, a malacok és a 

személyzet igényei alapján terveztük, az Aarhusi Egyetemmel, az Állatvédelmi Társasággal, 

valamint a gyártóval együttműködve. 

Az árutermelő állományokba történő kipróbálás ígéretes volt, azonban néhány alomnál magas 

volt a malacok elhullási százaléka- túl magas. Ez vajon a kutricák, a kocák vagy a menedzsment 

miatt fordult elő? Adott állományon belül voltak ilyen különbségek, ugyanazon genetikájú 

állatok, ugyanazok a kutricák és azonos menedzsment esetén.” 

Az újszülött malacok magas elhullási kockázata 



„Nem lehetett rámutatni egyes almok magasabb elhullási kockázatára Mit lehet tenni ilyenkor? 

Úgy döntöttünk, hogy a szabadabb elhelyezést biztosító fiaztató kutricákba beépítjük a kocák 

korlátozásának lehetőségét az első néhány kritikus napra, amikor a malacok a leginkább 

kiszolgáltatottak. Ezért váltottunk a Free Farrower-ről az SWAP kutricára, ahol az SWAP 

rövidítés Sow Welfare and Piglet survival-t (koca jólét és malac túlélés) - vagy az „it Starts 

With A Pen”-t (egy kutricával kezdődik) takarta. Janni Hales PhD projektjében, a koppenhágai 

egyetemmel együttműködve mértük a malacok túlélését, a kocák viselkedését és a kocáktól vett 

nyálminták kortizol szintjét.” 

Javult az újszülött malacok túlélése 

A kutatási eredmények jobb túlélést mutattak a malacoknál, amikor a kocákat a vemhesség 114. 

napjától a 4. napig (CC-kocák) korlátozták, összehasonlítva azokkal a kocákkal, amelyek: 

• fialás közben szabadon, majd 4 napig bezárva (LC kocák); vagy 

• fialás közben és utána továbbra is szabadon (LL kocák) tartottak. 

A tanulmány azt is kimutatta, hogy a fialást követő első napokban a kocák több mint 110 percig 

feküdtek az oldalukon a megfigyelt 2 órás (120 perces) időszakokból. Az LL kocáknál 

szignifikánsan magasabb volt a nyál-kortizol, mint az LC kocáknál a -1., 1. és 2. napon, az LL 

kocáknál is szignifikánsan magasabb volt a nyál kortizol szintje, mint a CC kocáknál a fialást 

megelőző naptól a fialás utáni 3. napig. Az LC kocák kortizolszintje szignifikánsan magasabb 

volt a CC kocákhoz képest a 0. (fialás) és az 1. napon. 

Folyamatos figyelem a magas szintű jólétre 

„Az eredmények a folyamatosan magas szintű jólétre összpontosítanak, amely magában 

foglalja az újszülött malacok túlélését, a mozgásteret, a környezetgazdagítást -, ugyanakkor 

elfogadják azt a lehetőséget is, hogy a kutrica kialakításának szükséges és fontos része az 

opcionális korlátozás lehetősége. 

A korlátozás lehetősége az egyik példa, ahol tanultunk és jelentős előrelepéseket tettünk, és ez 

közelebb hozott minket "a célunkhoz" - a szoptató kocák szabadabb elhelyezésének 

lehetőségére a főbb sertéshús termelők számára. A kutatás és a sertéstartók másik megállapítása 

a kutricák méretének és kiterjedésének fontossága. A kutricák mérete önmagában nem biztosítja 

a magasabb szintű jólétet. Ez a minőségtől és a rendelkezésre álló erőforrásoktól is függ, 

amelyek remélhetőleg a következő projektek során középpontban lesznek.” 

Megéri a kocáknak, a sertéseknek és a tulajdonosoknak is 

„A Dániából és más országokból származó kutatási eredmények, valamint a becsatlakozó 

sertéstenyésztők elkötelezettsége biztosítják, hogy közelebb kerüljünk a célunkhoz - és 

jövedelmező legyen a rendszer alkalmazása a kocák, a sertések, az alkalmazottak és a 

tulajdonosok számára is.” 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2021/2/The-long-road-toward-loose-

housing-of-lactating-sows-706950E/ 
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