
Mi az optimális választási életkor a malacoknál? (2/3) 

A koca: 

Alom / koca / év: 

Általában a koca termelékenységét az alom / koca / év és az almonkénti választott malacok 

számának szorzata alapján kell kiszámítani. 

Az alom / koca / év (=LSY) számítása a következő: 

 

DG = a vemhesség időtartama;  

IWM = választás és termékenyítés közt eltelt idő;  

DL = a szoptatás időtartama 

E három tényező közül a DG a legkevésbé változó, általában az IWM kissé változik, és a DL a 

választás időpontjától függ. Elméleti 100% -os fialási arány mellett és a választás után 5 nappal 

termékenyítve a koca „maximális” kapacitása egy évre vetítve a laktáció időtartama alapján a 

következő: 

 

 

 

Elméletileg a két alom közötti idő 21 napos választásnál 141 nap, a 28 naposnál 148 nap. A 7 

nap 0,12 alom / koca / év különbséget jelent, ami almonként 10,5-tel megszorozva 1,26 

választott malaccal többet jelent. Ez az ideális forgatókönyv soha nem valósul meg a 

gyakorlatban, mivel mindig vannak olyan reprodukciós hibák, amelyek ÜN-ot (üres nap) 

generálnak, amelyeket hozzá kell adni az almok közötti intervallumhoz. Tehát például 21 napos 

választásnál, ha almonként 14 ÜN van, 2,35 alom / koca / év (365 / (141 + 14)), míg 28 napos 

választásnál 11 ÜN-nel 2,29 alom / koca / év realizálódik. (365 / (148 + 11)). A több mint 100 

000 első termékenyítésből nyert adatokból megfigyelhetjük, hogy ez a 7 napos elméleti 

különbség a két választási típus között a gyakorlatban valójában csökken a 28 napos laktáció 

miatti magasabb fialási arány miatt. Az almok közötti intervallumok a következők: 

- 21 napos választás: 151 nap: 2,41 alom / koca / év. 

- 28 napos választás: 154 nap: 2,37 alom / koca / év. 

Következtetés: a két elválasztási típus közötti 7 napos elméleti különbség 3 napra csökken, 

következésképpen az 0,12 alom / koca / év elméleti különbség 0,04-re csökken. 

  

21 napos választás esetén 

 

28 napos választás esetén 



Összes született: 

A szoptatás időtartama befolyásolja az összes születést. Ez a paraméter jelentősen eltér az egyes 

genetikai típusokban. A szapora fajták nagyon jól reagálnak, ha több idő áll rendelkezésre a 

méh involúciójára. A 850 000 alom adatait tartalmazó PigChamp Pro-Europa felmérése (14 

éves tanulmány) azt mutatja, hogy az almonkénti születések száma csupán 0,3-al csökken a 28 

napos választás esetében. Ezek az eredmények akkor sem változnak, ha a tanulmány csak az 

elmúlt öt évet elemzi. Ugyanakkor, ha a vizsgálatot elvégezzük a hiperszapora kocák adataival, 

láthatjuk, hogy van néhány nagyon fontos különbség a laktáció időtartama alapján. 

A laktáció időtartamának hatása a következő alomban született összes malacra (2009. június) 

 

22,000 koca 

Kutatás időtartama: 2 év 

10 nagy létszámú telep összefoglalása (1,000-től 3,000 kocáig) 

Összes született malac: 97,551 

Forrás: J. Oliva. Servicios técnicos CEFU. S.A. Murcia. Spain 
 

 

  



Valószínűleg az elmúlt évek óriási genetikai fejlődése a legjobb indok a 28 napos választásra 

a koca produktivitásának szempontjából. 

A kapott adatok azt mutatják, hogy 28 napos szoptatással összesen 14,5, míg 21 napos 

laktációval összesen 13,3 malac született almonként. A különbség nagyon fontos: 1,2 malac. 

Ezekkel az adatokkal a született malac / koca / év: 

- 21 napos választásnál: 2,41 alom / koca / év x 13,3 = 32,05 malac / koca / év. 

- 28 napos választásnál: 2,37 alom / koca / év x 14,5 = 34,36 malac / koca / év. 

Ha feltételezzük, hogy a malac elhullás 20% (9% halva született és mumifikált + 

11% választás előtti elhullás), akkor a kocánkénti évi választott malacok összmennyisége a 

következőképp alakul: 

- 21 napos választásnál: összesen 13,3 született - (1,19 + 1,33) =  

- 10,75 választott malac / alom x 2,41 =  

- 25,97 választott malac / koca / év. 

 

- 28 napos választásnál: összesen 14,5 született - (1,30 + 1,45) =  

- 11,75 választott malac / alom x 2,37 =  

- 27,84 választott malac / koca / év. 

A kezdeti 200 kg választott súly / koca / év inkább 28 napos választással feltételezhető, mivel 

kocánként évi 27,84 malaccal átlag 7,5 kg / malaccal számolva kapunk 208,80 kg-ot.. Ugyanez 

a számítás 21 napos választásnál azt jelzi, hogy a célt nagyon nehéz elérni (25,97 x 6,7 kg / 

malac = 173,99). 21 napos választásnál, átlag 6,7 kg / malaccal számolva 29,85 malacot kellene 

évente leválasztani, a kocánkénti 200 kg eléréséhez. 28 napos választásnál, átlag 7,5 kg súllyal 

26,66 malacot kell évente választani, hogy ugyanazt a célt elérjük. Ez inkább feltételezhető, ha 

olyan kocákkal dolgozunk, amelyek nem olyan szaporák, mint ahogy a fenti grafikonban 

mutatja. 

forrás: https://www.pig333.com/articles/what-is-the-best-age-for-weaning-piglets-2-3_1638/ 

 

https://www.pig333.com/articles/what-is-the-best-age-for-weaning-piglets-2-3_1638/

