
Mi az optimális választási életkor a malacoknál? (1/3) 

Ha néhány évvel ezelőtt feltettük volna ezt a kérdést az állatorvosoknak, a speciális 

technikusoknak és a sertéstermelőknek, akkor a többség szinte biztosan azt válaszolta volna, 

hogy a három hetes választás a legjobb. A sertéstenyésztés azonban folyamatosan változik, és 

a fejlődés megkérdőjelezi ezt a régi elképzelést. Ebben a cikkben megpróbáljuk 

megmagyarázni, hogy sok termelési rendszerben miért 28 napos korban választanak annak 

érdekében, hogy elérjék azt a célt, hogy termelő kocánként évente legalább 200 kg súlyú 

malacot válasszanak le. Ehhez egy olyan állománynál, ahol átlagosan három hétre (18–23 

nap) választanak elfogadható 30,76 db 6,5 kg-os malac / koca / év. Ha ugyanabban az 

állományban 28 napra (25–30 nap) választanak 26,66 db 7,5 kg tömegű malacot kell 

leválasztani. 27–30 napos választással (hetente egynél több napon is van választás), ha 8 kg-

osak a malacok, akkor 25 malac / koca / év adja ki a fenti számot. 

Az választás nagy változást jelent a malac és a koca szempontjából is. Először megvizsgáljuk 

a malacokat, majd a kocákat befolyásoló változásokat, és végül gazdasági elemzést készítünk. 

A malac 

Alapvetően két fő változás van: 

- A takarmány megváltoztatása. 

- Választási stressz. 

Az étrend megváltoztatása: 

A tej ideális táplálékot jelent a szopós malacok számára, az alapvető tápanyagok fontos 

szerepet játszanak a malacok növekedésében, bizonyos immunitást ad a malacoknak és 

serkenti azok fejlődését. Ha összehasonlítjuk a tejet a takarmánnyal, megfigyelhetjük a 

következőket: 

- A tejtermelés a 21. napon éri el a maximumát, és továbbra is magas szinten marad, közel 5 

hetes laktációig. A 25–30 napos választást nem akkor kell végezni, amikor a koca már 

kevesebb tejet termel, hanem akkor, amikor a malacok szopnak és a termelés továbbra is 

nagyon magas (napi 8–10 kg). 

- A tej tápértéke meghaladja az ebben a fázisban szolgáltatott prestarter takarmány értékét 

(minőség / összetevők minősége és emészthetőség). 

- Ha a kocának normális / jó a tejtermelése, a malac az első 13-15 napban nem eszik 

kiegészítő takarmányt. Ha az elválasztás 3 hetes, a malacnak csak egy hete van az új 

takarmányokhoz való alkalmazkodáshoz. Noha a takarmányok manapság jelentősen javultak 

a minőségben és az emészthetőségben, a háromhetes elválasztás óriási táplálkozási stresszt 

okoz, mivel a malacok többsége nem alkalmazkodott a takarmányokhoz, és ennek 

következtében a választás utáni első napokban veszélyesen alacsony a takarmány felvételük. 

Ez a tény észlelhető „katabolikus állapotot”, alacsony növekedést, rossz transzformációs 

sebességet és gyomor-bél problémákat (alapvetően hasmenés) foglal magában. A takarmány-

fogyasztás négy hetes elválasztáskor az elválasztás előtti napokban a teljes táplálék 15% -át 

képviseli, miközben három hetes választásnál csak maximum 5 %-ot tesz ki. Más szóval, a 3. 

és a 4. hét között a takarmány-fogyasztás megháromszorozódik. 

- A tej bizonyos mennyiségű IgA-t tartalmaz, amely jobb védő tulajdonságokkal rendelkezik a 

takarmánynál. Másrészt a malac aktív immunitása sokkal hatékonyabb 4 hetes, mint 3 hetes 

korban. Ezekkel a korai fertőzésekkel szemben az úgynevezett „immunitási rés” négy hetes 

kor alatt kissebb. 



- Az enzimatikus aktivitás és a bélrendszer fejlettsége 4 hetes korban már jóval kedvezőbb, és 

ezt figyelembe kell venni a növekedést és a takarmány hasznosulást befolyásoló felszívódás 

és emésztés szempontjából. 

Választási stressz: 

A malac leválasztása során egyértelműen stresszes folyamatokon megy keresztül. A 

következő változások történnek: 

- Az anyai védelem elvesztése. 

- Az élettér és a környezet megváltozása. 

- Keverés nagyobb méretű malacok csoportjaival (általában különböző almokból) 

- Az takarmány és a táplálkozási viselkedés megváltozása: 

· A meleg és folyékony tejről normál szilárd és száraz takarmányra váltás. 

· Jelentős változás van a tápanyagok minőségében és összetételében  

(általában hirtelen érintkezés a növényi fehérjékkel). 

· Etetéskor nincs kollektív kommunikáció. 

· A malac 40 - 60 percenként abbahagyja a szopást. 

- Megszűnik az anyatejből származó védekező képesség. 

Összefoglalva: a malacnak meg kell tanulnia „gondoskodnia magáról”. A stressz egy további 

tényező, amely megnehezíti a növekedés folytatását és a tápanyagok felszívódását a választást 

követő első 3-5 napban. 

A kocától való leválasztást a malac jellegzetes és hangos kiáltása (morgás / sírás) kíséri, 

amely közvetlenül a választás után jellemző. Ezen „sírás” gyakoriságát és hangját használják 

a malacok választáskori stressz szintjének felmérésére. Azon malacok, amelyek fáznak és 

gyengébben tápláltak hangosabban és gyakrabban sírnak. A sírások közvetlen a választást 

követően gyakoribbak. A 3. héten leválasztott malacok többet sírnak (3,6 sírás/ perc), mint a 

4–5. héten választottak (2,3–2,9 sírás/ perc). 

Mindezen érvek alapján a malac szempontjából úgy tűnik, hogy az átlagosan 28 napos 

választás jobb, mint a 21 napos. Először, a 3-4 hét alatt leválasztott malacok tömegkülönbsége 

malaconként 0,5–0,9 kg, a 28. napon választott állatok javára. A 4 héten választott malacok 

termelési adatai jobbak a későbbi fázisokban választottakhoz képest. Ezt a hatékonyságot a 

választás után 5-10% -kal jobb növekedés, 1-5% -kal jobb takarmány értékesítés és 20 - 60% 

-kal csökkent elhullás eredményezi. A hizlalási időszakban, nagy létszámú állatot tartó 

rendszerek tesztjein azt tapasztalták, hogy a 0,5 kg-mal nagyobb választási testtömeg 1,5–2,5 

kg-os többletet eredményez ugyanabban a korban a hizlalás végén (100 kg élősúly). Mindezek 

alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a növekedési és hizlalási szakaszban az optimális 

teljesítmény érdekében a megfelelő választási súlynak átlagosan legalább 7,5–8,0 kg-nak kell 

lennie, és az állatok legfeljebb 10% -a lehet kevesebb, mint 6 kg. Ez a cél 28 napos 

választással elérhető, de nagyon nehéz, ha az választás 21 napos. 

forrás: https://www.pig333.com/articles/what-is-the-best-age-for-weaning-piglets-1-3_1566/ 
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