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A sikeres tenyésztés biztosítása 

A süldők behozatalakor kihívást jelent annak biztosítása, hogy megfelelően érettek-e. Nem 

szabad korlátozott koca takarmányozására váltani, csak miután teljesen kifejlődnek - jegyezte 

meg Knox, az Illinoisi Egyetem Állattudományi Tanszékének professzora. 

Valójában, ha a termelők genetikai beszállítóktól vásárolnak, nehéz megjósolni, mennyi 

idősek lesznek a süldők, amikor a telepre érkeznek. Az egyik kutatási projektben Dr. 

Safranski, a Missouri Egyetem Állattudományi Tanszékének professzora rámutatott, hogy a 

súly eltérés akár 45 kg is lehet - és nem csak néhány állat esetében. 

"Ha mind azonos korúak, akkor összességében rosszabb minőségűek a süldők" - mondta 

Safranksi. 

Süldő vásárlóként Knox elmondta, hogy a termelőknek információt kell szerezniük a 

genetikai vonalról, arról, hogy milyen alomból származnak (milyen paritású, milyen 

alomméret és milyen születési súly), és melyik héten születtek. 

"Ezen információk nélkül azt hiszem, hogy valóban hátrányos helyzetben vagyunk" - mondta. 

Egy másik tipp a sikeres süldő tenyésztéshez az, hogy osszuk be az időnket.  

„Általában a kocák nyugodtabbak” - mondta Knox. "Már több cikluson keresztül mentek, 

megszokták az embereket, a stresszt és a rendszert, tehát nem igazán félnek" - mondta. " A 

kocák vagy takarmány vagy kapcsolat motiváltak.” 

"A süldők kissé idegesebbek az új környezetben, így több időt vesznek igénybe" - mondta. 

Mind Knox, mind Safranski szerint a kan kontaktus kezdete a legjobb, ha 170-180 napos kor 

körül kezdődik. A valóságban azonban a telepeken már 160 naposan kezdik, de akár 190 

napos korig is elhúzódhat - mondta Fred Kuhr, a Dykhuis Farms termelési felügyelője. 

A kan ugratási idejének tervezését illetően a három szakember abban egyetért, hogy a legjobb 

rendszerben a minőség fontosabb, mint a mennyiség. A termelők választhatják a kutricán 

belüli vagy a BEAR rendszert (boar exposure area = kan kontaktus elkülönített területen). Ez 

a választás az istálló kialakításától és a rendelkezésre álló munkaerőtől függ. Bármi is legyen 

a választás, az állatoknak szüksége van rá, hogy a párosodásra gondoljanak - mondta 

Safranski. 

Knox nem tartja jobbnak egyik rendszert sem. "Ha minden dolgot ellenőrzünk - a kutrica 

méretét, a kan kontaktust, annak időtartamát -, úgy gondolom, hogy valószínűleg előnyösebb 

a fizikai kan kontaktus" - mondta. "De úgy gondolom, hogy vannak bizonyos korlátai is, 

mivel a kutrica mérete egyre nagyobb, így nehezebb a kontaktus mennyiségének ellenőrzése, 

mert a kan mozoghat, és a nőstények elmozdulnak." 

A kutrica külső részén történő kan kontaktus során sem a kan, sem a nőstények nem tudják 

befolyásolni, hogy mennyi ideig tartson. 

"Számomra nem az alkalmak száma, hanem a minősége fontos" - mondta Kuhr. - Vigye oda a 

kanokat, szánja rá az időt. Ha nagyobbak a kutricák, akkor több kanra van szükség. " 



Knox szerint a kutatások azt mutatják, hogy a kanok erőteljes feromon stimulációt okoznak a 

saját kutricájukban - mondta Knox, ami azt indokolja, hogy a nőstényeket vigyék oda. 

A kontaktus idő növelése érdekében, különösen azokban az esetekben, amikor a kanok 

gyorsan elfáradnak, Safranski azt javasolja, hogy használjanak második kant az első mögött. 

Ezzel meghosszabbítható a kontaktus ideje két percről négyre. 

"A napi egyszer jól végzett munka jobb eredményt hoz, mint napi kétszer nem megfelelően 

elvégezve" - mondta egyetértve Knox. 

"Ez különösen igaz, ha a telepen munkaerő problémák vannak" - tette hozzá Kuhr. 

A kan kontaktust a legjobb reggelre időzíteni, mivel a kocák jobban mutatják az ivarzási 

tüneteket reggel. 

A kocák egy csoportjára szükséges kanok számát tekintve a három szakértőnek eltérő volt a 

véleménye, az 1: 6-tól az 1:20-ig terjedő arányig. Safranski sürgeti a termelőket, hogy 

biztosítsák, hogy elegendő kan legyen a telepen. A kanok elengedhetetlenek a süldők 

ciklusának elindításához, és a választás utáni kereséshez, valamint a pontos termékenyítés 

idejének meghatározásához. 

"A kereső kanok költsége nem sok" - mondta Safranski. 

"Egy ökölszabály szerint, egy kan szükséges minden 200 kocára " - tette hozzá Kuhr. 

Végül, amikor kiválasztjuk a legmegfelelőbb kant a feladatra, Safranski arra figyelmeztet, 

hogy ne válasszunk túl kövéreket. A kövér kanok nem termelnek annyi feromont, mint a jó 

kondíciójú kanok - mondta. Javasolja a Meishan genetikájú rendelkező sertések használatát. A 

Meishan egy kínai fajta, amely nagyon korán érik és szexuálisan nagyon agresszív. Annak 

érdekében, hogy a kanok szexuális érdeklődését fenntartsák, azt javasolja, hogy időről időre 

jutalomként hagyják, hogy selejt kocával párosodjanak. 

Egy kereső kan élettartama körülbelül három év lehet. Amíg szexuálisan agresszívek és 

mozgékonyak, addig szabad megtartani őket - mondta Safranski. De többségük nem fog ilyen 

hosszú ideig teljesíteni. Kuhr kétévente cseréli őket. 
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