
Küzdelem a nyári tenyésztési kihívásokkal 2. rész 

Az akklimatizáció időbe telik a süldőknél 

Figyelemre méltó kihívás a süldők tenyésztésbe vétele. 

A megfelelő életkor eltérő az egyes telepeken- mondta Dr. Tim Safranski, a Missouri 

Egyetem Állattudományi tanszékének professzora. Arra figyelmeztet, hogy ha nem 

rendelkezünk megfelelő emberekkel a tenyész telepen a választott malacok gondozására, 

akkor jobb, ha nem foglalkozunk választott malacokkal. 

"A süldő nevelés 6 hónapi tart, és ha nincs ott a személyzet, aki igazán jó munkát végez az 

fejlődésük nem lesz megfelelő. Valószínűleg jobb, ha egy külső helyen történik a felnevelés, 

és a süldők idősebb korban kerülnek be." 

Amikor a helyettesítő süldők tenyésztésbe vétel előtt az istállóba kerülnek, a kutatások szerint 

7–10 napra van szükségük az akklimatációhoz. A még nem publikált adatok azonban azt 

mutatják, hogy ez 18–19 napig is eltart, és hogy a későbbi szaporodási teljesítmény is jobb 

lesz. 

Dr Rob Knox, az Illinoisi Egyetem Állattudományi Tanszékének professzora kísérletet 

végzett, amelyben a süldőket különböző kutricákba helyezték, és az ivarzási tünetek 

megjelenése után az első, a második és a harmadik héten a termékenyítő kutricákba helyezték 

őket, hogy a második ivarzásra tenyésztésbe vegyék. 

"Nem mondanám, hogy hatalmas különbségek vannak, de úgy tűnik két hét körül van az 

akklimatizáció optimális ideje" - mondta Knox. 

Knox megjegyezte, hogy ha csak egy héttel a várt ciklus előtt kerülnek be, az valamiféle 

stresszt jelent számukra. Ha azonnal az ivarzás után kerülnek be akkor is probléma lép fel. 

"A legjobb lenne, egy ciklussal a termékenyítés előtt behozni őket, de ha ez nem lehetséges, 

akkor legalább 2 héttel a várható ivarzás előtt tegyük ezt meg” - mondta.  

Fred Kuhr, a Dykhuis Farms termelési felügyelője 18 napot céloz meg a telepen. "Ez az a 

varázslatos időablak, amelyet évek óta használok" - mondta. 

Vannak más tényezők is, amelyek befolyásolják a termékenységet, különösen a koca egész 

élete során. A National Pork Board számára készített kutatási projektben Knox olyan 

tényezőket vizsgált, amelyek befolyásolják a süldők élete során termékenységét, ideértve az 

első termékenyítési életkort és a pubertáskort is. Erős kapcsolat volt a korai termékenyítési 

életkorral és a pubertással - mondta.  



Saját süldőnevelés vagy vásárlás? 

A kan kontaktus szempontjából óriási előnyben vannak a korai válaszolók. A korai válasz 

számos tényezővel függ össze, ideértve az életkort és a súlyt az első termékenyítéskor, és az 

állatok származási helyét is. A kis súllyal születő állatok nem jól növekednek, vagy késve, és 

a kisebb almokból származó állatok is gyakran teljesítenek rosszul. 

"Úgy gondolom, hogy egy igazán fontos üzenet, hogy tudjuk, milyen süldőket választunk a 

tenyészállományba" - mondta Knox. 

A saját süldő nevelő egységek (GDU) előnyösebbek a külső beszállítással szemben. Safranski 

szerint mindkettő elfogadható, de minden bizonnyal előnye van annak, aki rendelkezik saját 

GDU-val. 

"Az egészség ellenőrzése, a takarmányozás és az egész telepi menedzsment saját kézben van" 

- mondta. "Ha a legjobb vagy, akkor abszolút haszonnal jár, ha saját kézben van az irányítás." 

A saját GDU-k további biztonságot nyújtanak - mondta Kuhr. 

"Ha a telepen kitör a PRRS, akkor 28 hetes azonos státuszú süldők állnak rendelkezésre" - 

mondta. - Ez hagyja a telepet stabilizálódni. Újra lehet tölteni a GDU-t, és visszatérni a 

normál állapotba. Ha idősebb süldők állnak rendelkezésre, akkor külső tenyésztési programot 

kell végezni.” 

forrás: https://thepigsite.com/articles/part-2-addressing-summer-breeding-challenges 

 


