
Küzdelem a nyári tenyésztési kihívásokkal 1. rész 

A terület szakértői a süldők és a kocák kezelésével kapcsolatos kihívásokról beszéltek. A 

közelmúltban a sertésipar virtuális globális konferenciáján az Egyesült Államok három 

szakértője vizsgálta a süldő- és kocakezelés témáját, és gyakorlati tippeket és trükköket 

osztottak meg a termelőkkel, hogy felkészülhessenek az elkövetkező nyári tenyésztési 

kihívásokra. A tippek a süldők optimális tenyésztésbe vételének feltételeire, annak idejére, és 

a megfelelő kan kontaktusra is vonatkoztak. 

Legyen egy terv, és azt tartsuk is be 

Dr. Tim Safranski, a Missouri Egyetem Állattudományi tanszékének professzora szerint, a 

sikeres tenyésztési szezon nagy részben a megfelelő tervezésen múlik. Azt javasolta, hogy a 

nyárra való felkészülés érdekében további plusz süldőknek kell rendelkezésre állni. Ezt 

megoldható eltérő életkorú süldők bevitelével, de ehhez biztosítani kell a megfelelő 

lehetőségeket a fiatalabb állatok tartására. Arról is meg kell győződni, hogy van-e ehhez 

elegendő férőhely és etető - mondta. 

A munkaerőhiány is kihívásokat jelent 

Az időzítés szempontjából bizonyítható, hogy a korai tenyésztésbe vétel káros hatással van az 

életteljesítményre. A HNS módszert (nem az első ivarzásra történő termékenyítés) javasolják.  

A jól képzett és hozzáértő személyzet hatékonyabbá teszi a tenyésztést. 

"Valójában ajánlott, hogy csak akkor vegyük tenyésztésbe a süldőket, ha már legalább 

egyszer volt a ciklusa." mondta Safranski. 

A süldő nevelő egységekben azonban számos kihívás nehezíti ezt. Fred Kuhr, a Dykhuis 

Farms termelési felügyelője elmondta, hogy a munkaügyi kérdések hatással vannak a 

gazdálkodók azon képességére, hogy megfelelően menedzseljék a süldő nevelést. 

"Ha jól osztjuk be a feladatokat, könnyen elvégezhetőek, és így a munka elég könnyűvé 

válhat," mondta Kuhr. „Érdemes előre gondolkozni a feladatkiosztásokat illetően. Ha jó a 

HNS program, akkor ennek elsődleges prioritásnak kell lennie. Ettől függ a gazdaság jövője." 

Fontos, hogy elegendő alkalmazott álljon rendelkezésre a feladatok hatékony elvégzéséhez, 

de minden alkalmazott ugyan olyan magas szinten képzett kell legyen - mondta dr Rob Knox, 

az Illinoisi Egyetem Állattudományi Tanszékének professzora. 

"A HNS, a süldők megfigyelése szempontjából a részletes adatokon alapuló rendszer" - 

mondta Knox. „Az állati viselkedés vagy a mutatott tünetek emberi megfigyelése. 

Beszélhetünk a vulva duzzanatáról vagy a kan iránti érdeklődésről, és ezeknek az embereknek 

ugyanúgy kell pontozniuk az eseményeket.” 

A megfigyelés szubjektív - mondta. A munkavállalókat ki kell képezni, hogy mindegyikük 

ugyanazon ivarzási jelekre ugyanazt a pontszámot adja. De az első lépés egy pontozási 

rendszer kialakítása. Még ha minden nap más ember is végzi ezt a munkát, valakinek meg kell 

csinálni. 

forrás: https://thepigsite.com/articles/part-1-addressing-summer-breeding-challenges 

 


