
Gyakorlati dajkásítás: 

Kulcsfontosságú lépések a választott malacok minőségi és mennyiségi 

javulásához 

Tegyünk több malacot a kocához, mint amennyi a csecsek száma? Mikor kell elkezdeni a 

dajkásítást? Túl sokszor vegyítem az almokat? 

Minél alaposabb munkát végzünk az általános tennivalók során a malacok életének első 24-48 

órájában, annál kevesebb teendőnk lesz azután, és annál jobb eredményeket fogunk elérni. 

A sikeres dajkásításhoz nélkülözhetetlenek az életerős malacok. Részemről az egyik 

alapkövetelmény ennek érdekében, a fialás indukálásának megtiltása. Manapság a vemhesség 

hosszabb, átlagosan 116,5 nap, és ez kocánként is változhat. Indukált fialás során nagy, de 

gyengébb életerejű malacokat kaphatunk. 

Kolosztrum termelés maximalizálása: Egyértelmű a jelentősége a megfelelő 

takarmányozásnak, ám nagy gyakorlati jelentősége van a fialás végén oxitocin adásának. Egyik 

részről nagyon fontos a placenta eltávolítása szempontjából, másik részről azonban növeli, és 

nyújtja a kolosztrum termelést. Ezt érdemes kombinálni a következő lépéssel.  

A kolosztrum felvétel biztosítása: Egyik malac sem helyezhető át másik helyre, mielőtt fel 

nem vette a kolosztrumot. Ez nagyjából 24 órát jelent az anya mellett, de minimum 12 óráig 

nem mozgatható a malac (ez az idő a köldökzsinór teljes száradásához szükséges). A 

kolosztrum felvételét néhány malac elszeparálásával biztosíthatjuk. A malacok áthelyezése 

előtt egy fontos kritérium, hogy a malacok három csoportba legyenek elszeparálva: a nagyobb 

malacokat két felé, a kisebbeket pedig megint külön csoportba. Ideális esetben az oxitocin 

injekció kombinálva a nagyobb malacok elszeparálásával elősegíthető, hogy a gyengébb 

malacok is élvezhessék a fokozott kolosztrum termelés előnyeit.  

 

1. kép: A kolosztrumhoz jutott malacok megjelölése 



Dajkásítás megtervezése- a kocák és a malacok számolása: Ezen a területen több-kevesebb 

kitételt tehetünk. Előnyös a koca eddigi életének vizsgálatával kezdeni, megszámolni a működő 

csecseket, kondíció pontozást végezni, stb. A cél a méret szerint minél inkább homogén almok 

kialakítása, illetve a malacok megfelelő kolosztrumhoz jutásának, és megfelelő vitalitásának 

biztosítása. Ezáltal a versengés kiegyensúlyozott lehet közöttük, így mind elegendő tejhez 

juthatnak, valamint a koca tejtermelését is indukálják. 

Ha ezt egy játéknak vesszük, akkor olyan, mint egy kirakós, ahol a malacokat a kocákkal 

kell összepárosítani. 

Malac kori kezelések: Szét kell választanunk a vasazást és a fogreszelést, illetve a többi 

eljárást. A vasazást minél előbb érdemes végezni, mivel a malacoknak szüksége van rá az 

optimális fejlődéshez. A fogreszelést még a dajkásítás előtt érdemes elvégezni, ezzel 

megelőzve, hogy megsértsék a csecsbimbókat, illetve egymást, ami fertőzések kialakulására 

hajlamosít. Személy szerint jobban szeretem a fogreszelést a fogcsípésnél. Érdemes a többi 

kezelést (ha van farokvágás, vagy egyéb kezelést) 3-4 napos kor után elvégezni annak 

érdekében, hogy ne befolyásolja károsan a szopási időszak elejét.  

Legyen kettővel több malac, mint ahány működő csecsbimbója van a kocának: 

Természetesen az alábbiakban olyan telepekről beszélünk, ahol jellemzően nagy alomszámmal 

dolgoznak. Az élve született malacok száma meghaladja a 18-at. A laktáció elején a koca jóval 

több tejet termel, mint amit a malacok fel tudnak venni, egészen addig amíg a malacok kicsik. 

Mivel a tejmirigyek teljes kiürülése így elmarad, ezért ennek limitáló hatása lesz a tejtermelésre. 

Minél nagyobb a stimuláció, annál nagyobb lesz a jelenlegi, és a jövőbeli tejtermelés is a 

kocáknál. Először a malacok nem a csecsbimbókat fedezik fel, hanem a tőgy területén 

keresgélnek. 

A malacok folyamatos megfigyelése: Naponta kétszer érdemes megnézni a malacokat, és 

javasolt megjelölni azokat a malacokat, amiket nem találunk megfelelően fejlődőnek. Ez a 

folyamatos figyelem nélkülözhetetlen, amennyiben nagy létszámú almokat nevelünk, ha egy 

malac hátrányba kerül a többihez képest, akkor néhány óra alatt könnyen lemaradhat. 

Adjunk meg mindent a süldőknek: A fiatal kocák teljesítménye a lehető legkiválóbb kell 

legyen, és ehhez nagyon fontos, hogy az első laktáció során minden tökéletes legyen, ezzel 

elérve a tejtermelés, és a funkcionálisan működő csecsbimbók számának maximumát. Érdemes 

2-3 malaccal többet a süldő alá rakni, mint ahány csecsbimbó van, és engedni kell, hogy a 

laktáció legalább 23-24 napig tartson. 

Dajka kocák kiválasztása: Ha ki tudtunk választani 15 olyan malacot, amely elmaradt a 

többitől, akkor ezeket dajka koca alá tesszük. Dajka koca kiválasztásakor érdemes lehetőleg 

frissen választott kocát keresni, így minimalizálva az élettani állapot megváltozását. Az 

alapkövetelmények egy dajka kocával szemben, hogy megfelelő legyen a takarmányfelvétele, 

jó kondíciójú, és jó tejtermelésű legyen, illetve homogén almot neveljen. Tapasztalataim szerint 

fialásonként átlagosan 18,6 élve született malac mellett érdemes a fiaztató kutricák 20%-át 

üresen hagyni, hogy helyet tudjunk biztosítani a dajkásított almoknak. Ezzel elérve azt, hogy 

az egy héten született malacok egy héten menjenek ki. 

A malacok visszafele történő mozgatása, fiatalabb almokkal való összerakása, minden 

szempontból kedvezőtlen. 



Egy malac többször is dajkásítható a szoptatás alatt? Amennyivel jobb munkát végzünk a 

dajkásítás kezdetén, annyival könnyebb dolgunk lesz a szopási időszak során, illetve annyival 

kevesebbszer kell mozgatni az almok között a malacokat. Folyamatos odafigyelés szükséges 

ahhoz, hogy észrevegyük, mely malacok maradtak le alomtársaikhoz képest, és kell őket átrakni 

másik alomba. Azonban általában több szó esik arról, hogy áthelyezzük a malacot, mint hogy 

kicserélünk malacokat. A malacokat a hetedik életnap után dajka kocához kell tenni. Így a 

gyengébb malacokat meg lehet menteni egy „jó kocával”, ahelyett hogy a jó malacokat 

károsítanánk. Ha túl sokat dajkásítunk a hetedik életnap után, el kell gondolkoznunk azon, hogy 

mit is változtassunk. 

A legtöbb jó minőségű malac választásához elengedhetetlen a malac menedzsment és a kereszt-

dajkásítás, valamint a megfelelő takarmányozási és egészségügyi program. 

Számos tényezőt kell figyelembe venni a kereszt-dajkásítás helyes végrehajtása érdekében. Itt 

csak a fő kritériumokat állítottam össze gyakorlati tapasztalataim alapján. A személyzet 

megfigyelési és cselekvési képessége kulcsfontosságú, és a szaporodási paraméterek 

növekedésével egyre inkább szükségessé válik megfelelően dajkásítani. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/the-key-to-maximizing-the-quantity-and-quality-of-

pigs-weaned_16644/ 
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