
Az emberi tényező hatása a malac előállítás hatékonyságára 

„Sok nagyszerű példát láttam arra, hogy egy telep teljesítménye valóban egy ember munkájának 

eredménye volt, aki a tökéletességre törekedett. A legjobb emberek végrehajtják azt a feladatot, 

amelyet tanítottunk nekik, mindemellett napi munkájuk és megfigyeléseik során magasabb 

szintre fejlesztik. 

A kocánkénti éves malacszám minden bizonnyal az egyik legfontosabb gazdasági mutató, 

amely számít egy telepen. A másik fő szám, a kocánkénti választott malac. 

Pályafutásom során lehetőségem volt különböző tenyész telepek irányítására, ahol hatalmas 

különbségek voltak a kocánkénti választott malacszámban és az választás előtti elhullásban, 

annak ellenére, hogy a genetikai vonal, a takarmány és az infrastruktúra azonos vagy rendkívül 

hasonló volt, bizonyítva, hogy egyes termelők valamiért egyszerűen jobbak, másoknál (1. ábra). 

 
1. ábra. Különböző telepek választás előtti elhullása-2019 

A malacok megmentése művészet. Minél jobban finomítjuk megfigyeléssel, a hibák 

kijavításával és új technikákkal, annál közelebb kerülünk a tökéletességhez. Egyesek valódi 

művészek, másoknak még további munkára van szükségük. 

Személy szerint a malacok menedzselését a világ minden tájáról származó szakértőtől tanultam, 

de ismereteimet a telepek dolgozói is növelték. A legjobb emberek végrehajtják azt a feladatot, 

amelyet tanítottunk nekik, mindemellett napi munkájuk és megfigyeléseik során magasabb 

szintre fejlesztik. Ez a cikk négy olyan esetet mutat be, amikor a mezőgazdasági termelők 

eredményei között különbségek mutatkoztak. 

  



1. eset: Fialás indukció 

Sok évvel ezelőtt, szakemberek látogatása után, több tulajdonosnak javasoltam, hogy szüntesse 

be a fialás indukálását. Az eljárás egyszerű: hagyja, hogy a koca magától fialjon, ne használjon 

hormonokat, kivéve a nagyobb problémák esetében, és hüvelybe nyúlás esetén csak a minimális 

beavatkozásra szorítkozzon. "Természetes fialás", ami azt jelenti, hogy hagyjuk a kocát, hogy 

végezze természetes feladatát és végezze természetes viselkedését. Kevés tulajdonos vállalta a 

kockázatot, hogy kipróbálja, csak a kalandvágyók és a haladóbbak tették próbára. Az 

eredmények megdöbbentők voltak. 

Néhány első tapasztalat a vezetőktől, akik kipróbálták: 

• Könnyű fialások voltak fialási segítségnyújtás nélkül 

• A kocák hamarabb ettek a fialás után 

• Kevesebb antibiotikumot és gyulladáscsökkentőt kellet alkalmazni 

• A magzatburkok jobban ürültek 

• Kevesebb kannibalizmus volt 

• Kevesebb malacot nyomtak össze a kocák 

• Nyugodtabbak voltak a kocák 

• Erőteljes malacok születtek, melyek gyorsabban fogyasztották a kolosztrumot 

• A kocáknak jobb volt a teje 

Röviden: a stratégiát "kevesebb munka és jobb eredmény" jellemezte. A technológia 

segítségével nem sokáig tartott, amíg az információ elterjedt a sertéstartók közt, és más vezetők 

is elkezdték alkalmazni ezt az új módszert. Ezután rájöttünk, hogy a vemhesség sokkal 

hosszabb, mint korábban gondoltuk, és hogy idővel a különböző genetikai vonalak között 

változik. Ez a fiaztatásban bekövetkezett változás egyértelműen azt mutatta, hogy a kocákat túl 

korán indukálták, és ez megzavarta természetes hormonális mintájukat, és negatív 

következményekkel járt. 

A fogcsípést, valamint minden egyéb újszülött kori beavatkozást is teljesen leállítottunk. Az 

elképzelés az volt, hogy kiváltjuk a malacok túlélési ösztönét, aminek eredményeként a 

kolosztrumot megisszák. 

Tíz évvel később a "természetes fialást" továbbra is alkalmazzák, és az eredmények jobbak, 

mint valaha, minimális stresszt okozva a kocák és malacok számára. 

2. eset: A malacok kereszt-dajkásítása és a PRRS 

A kilencvenes évek elején a malacok kereszt-dajkásítása nagyon népszerű technika volt. A 

malacok több, mint 75% -a került át másik kocához, súly szerint osztályozva. Minden malacnak 

azonos méretűnek kell lennie minden alomban. Ez sok alom összekeverésével jár. 

  



A PCV2 és a PRRS vírus megváltoztatta a sertéstermelés módszerét. Két nagy kutató inspirált 

engem az elhullás és a PRRS hatásainak csökkentésére irányuló kutatásban. A Madec szabályok 

és a McREBEL eljárások alapgondolatából kiindulva, hogy „a malacokat csak az élet első 24 

órájában szabad kereszt-dajkásítani”, kibővítettem a szabályokat a következőkre: minél több 

malacot kell hagyni a saját anyja alatt, a kereszt-dajkásítást csak 2 alom között szabad végezni, 

1. paritású kocától egy másik 1. paritásúhoz kerüljenek a malacok, és a malacokat csak a 

kolosztrum felvétele után szabad átvinni; Nincs dajka koca, nem szabad tovább szoptatni a 

visszamaradt malacokat és a csökött vagy beteg malacokat le kell ölni. Ezt én "Minimális 

kereszt-dajkásítási technikának" neveztem. 

A konzervatív termelők eleinte alig alkalmazták a technikát, de a haladóbbak azonnal elkezdték. 

Az eredmények elképesztőek voltak. Hirtelen rájöttek, hogy amikor a malacokat az anyjuk alatt 

hagyják, az egészségügyi kihívások és az alom tömegbeli különbségei ellenére is, az 

elválasztott malacok száma, valamint minősége és mérete növekedett. 

A „kevesebb munka és jobb eredmény” újra működik, csak hinni kell a koca azon 

képességében, hogy megmentse az összes malacot, bármennyi is az. 

Ezt a technikát továbbra is széles körben alkalmazzák a telepeken, és segít csökkenteni a 

baktériumos és vírusos betegségek káros hatásait. 

3. eset: Az emberek alkalmassága és választás előtti elhullás 

Néhány évvel ezelőtt felkértek egy új műszaki tanácsadó felvételére. A munka 7 tenyész telep 

felügyeletéből állt, ezért kritikus volt a megfelelő személy kiválasztásának fontossága. A tíz 

jelentkező közül az egyik igazán felhívta magára a figyelmet, egy fiatal telepvezető, egy 1500 

kocás telepről. Nem az övé volt a legjobb interjú, de az a tény, ami igazán megdöbbentett, a 

telepi eredményei. Évről évre mindig az egyik vezető volt a legalacsonyabb választás előtti 

elhullással. A munka iránti akaratereje, valamint az eredményei valóban meggyőztek. Érdekes 

tény, hogy röviddel távozása után a választás előtti elhullás 2,5% -kal nőtt (2. ábra). 

 



2. ábra. A fiaztató vezetőjének hatása a választás előtti elhullásra. 

Ezt látva nagyon kíváncsi voltam, hogy megnézzem, melyek azok a tulajdonságok, amelyek 

megkülönböztetik a legjobb vezetőket a többiektől. Bizonyos jellemzők folyamatosan 

visszatérnek: figyelem az apró részletekre, a jó megfigyelési készség és az ítélőképesség, a 

nyugodtság, összeszedettség, szervezettség, megelőző hozzáállás. Először a legértékesebb 

munkát végzik el, problémás helyzet esetén gyorsan beavatkoznak. Mint korábban említettük, 

a nagyszámú malacot választó termelők olyanok, mint a varázslók, képesek kiaknázni ősi 

erőforrásaikat. 

4. eset: Választási súly és választási kor 

A választási súly és választási kor sokat változott az évek során, a korai elválasztás esetén 21–

ről 14–15 napos korai választásra, majd a 2000-es évek elején vissza 18–19 napra. 

A 2000-es évek közepén a Kansasi Állami Egyetemen végzett kutatások és az európai állatjóléti 

mozgalom inspirációja miatt visszatértek a 21 napos vagy annál későbbi választáshoz. 

A kanadai integrált rendszer részeként úgy döntöttek, hogy átalakítják az istállót és visszatérnek 

legalább 21 napos választási korhoz. Új célokat tűztek ki: 21 nap vagy annál későbbi választás, 

legalább 6,2 kg súllyal. A legtöbb termelő elérte ezeket a célokat, és néhány ambiciózusabb túl 

is ment rajta. 

Egy alkalmazott azonban büszke volt arra, hogy az eredményeket extrém szintre emelte. A 

többi telephez hasonló fiaztató kutricák számával hetente 25 naposan 8 kg-os malacokat 

választott, míg az összes többi telep átlaga körülbelül 21 nap és 6,5 kg volt (3. ábra). Heti 

jelentést tettek közzé a különböző telepek összes választott súlyáról, hogy összehasonlíthassák 

az eredményeket. 

 
3. ábra: Különböző gazdaságainak választási súlyai - 2018 



Ez az alkalmazott mindig a lista tetején volt. Minél többet értékeltem, annál jobb eredményeket 

produkált, kiváló minőségű malacokat előállítva. Olyan dolgozó volt, aki annyira megértette a 

kocák laktációját, takarmányozását és a malacok menedzsmentjét, hogy valóban elérte az 

optimális teljesítményt. 

Következtetés 

Végül, karrierem során számos nagyszerű példával találkoztam, ahol egy telep eredménye 

valóban egy ember eredménye volt, aki a kiválóságra törekedett. Ezekre az emberekre nagy 

szükség van. Az a szándékuk, hogy mindig javítsák az eredményeket és új készségeket 

tanuljanak, amit másoknak is szívesen átadnak. Minél többet tanítunk nekik, új információkat 

adunk, ösztönzi őket, annál inkább próbálják teljesíteni az elvárásokat. Mindig óriási örömöm 

volt együtt dolgozni ezekkel az emberekkel, és én is sok mindent tanultam tőlük, és sokkal 

ösztönzőbbé tették a napjaimat.” 

forrás: https://www.pig333.com/articles/the-impact-of-people-on-piglet-production-

efficiency_16405/ 
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