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1. év – 3. szám / 2014. november

Köszöntõ
Mindannyian nagy várakozással tekintünk a 2015-ös
évre. Hamarosan kiírásra kerülnek a sertéságazatot
érintõ támogatások, pályázati lehetõségek, megnyitva
az utat telepfelújítások, bõvítések és új zöldmezõs
beruházások elõtt.
A sertéságazat versenyhátránya leginkább a tartástechnológia elavultságából fakadó problémákra vezethetõ vissza, a hatékonyság növelése elengedhetetlen.
Megfelelõ szakértelemmel, alapos felmérést és gondos tervezést követõen minden telep megtalálhatja az
elképzelésének és anyagi lehetõségeinek megfelelõ
épület és berendezés kombinációt.

3. oldal

Velünk csak nyerhet!
Telepi tapasztalatok, meggyõzõ eredmények
a Malacmentõ fúvóberendezés használatával
Haladás Plusz Medgyesegyháza,
Szentecki Gábor telepvezetõ írása

4-5. oldal

Termékdíjon elismert termékünk
Malackezelõ kocsi tû nélküli oltóberendezéssel 6-10. oldal
megtérülési kalkuláció

Fõ profilunk a „sertés lakberendezés”
Interjú: ifj Radics Sándor tulajdonossal
a Göcsejpig Kft-nél folyó telepfelújításról

11-14. oldal

A tisztaság több, mint fél egészség
az állattenyésztésben
Deltalit, az alomporok új generációja

15. oldal

Legyen malaca!
A termékenyítés sikere nem a szerencsén múlik
Megfontolandó tanácsok a sertés mesterséges
termékenyítéséhez - II. rész
16-19. oldal

Hazánk állattenyésztõi nehezen veszik fel a versenyt olyan országokkal, ahol az éghajlat gondoskodik a
megfelelõ hõmérsékletrõl. Az állandó megfelelõ hõmérséklet tartása jelentõs anyagi terhet ró a telepekre.
Azonban gondos tervezéssel - mely figyelembe veszi, hogy az állatok komfortigénye lényegesen változik
életkoruk és tartástechnológiájuk függvényében - jelentõs megtakarítás érhetõ el.
A tartás sikerességének egyik alapvetõ meghatározója az istálló levegõjének megfelelõ hõmérséklete és
minõsége.
A Rotecna újdonsága ez, a malacok számára fejlesztett búvóláda, mely megakadályozza a huzatot és segít
lokalizálni a melegítõlapok által kibocsátott meleget, csökkentve ezzel a hõveszteséget és az energiafogyasztást a fiaztatóban.
A malac búvóláda és kiegészítõi két változatban kaphatóak. A nagy sarokfedél a fiaztatókutrica sarkába
helyezve, 80 cm-es szélességével ideális nagy helyekre, azonban kisebb kutricákhoz is igazítható, mivel
minimum 60 cm-esre vágható. Minden típus melegítõlámpával is felszerelhetõ.
A mobil búvóláda három modellje egymással kombinálható:

Hatékony módszer a hústermelõ képesség
követésére
Aktuális számunkban minden egyes oldalon azzal a
törekvéssel fogalmaztuk meg mondanivalónkat, hogy
tartástechnológia, telepi higiénia, mesterséges termékenyítés, takarmányértékesítés, malacgondozás, valamint állategészségügyi területeken számos hasznos,
gyakorlati tanáccsal lássuk el Önöket.

Ultrahangos
hátszalonna-vastagság mérés

20-21. oldal

Aktuális ajánlataink
Infraizzó akció
PRRS mentesítéshez javasolt termékeink

22. oldal
23. oldal

Külön figyelmükbe ajánljuk a telepi tapasztalatokat,
eredményeket bemutató cikkeinket. Mindig örömmel
tölt el bennünket, amikor egy-egy partnerünk sikerének részesei lehetünk, és példájuk alapján más telepek
is nyitottak lesznek a változásokra, az új dolgok
kipróbálására.
Keressenek minket bizalommal, kérdezzenek tõlünk és
mi szívesen segítünk!

Legy en malaca!
Vetasa központi ügyfélszolgálat:

KÉRJE TANÁCSUNKAT , MI INGYENESEN FELMÉRJÜK TELEPI IGÉNYEIT ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOKAT ADUNK .

ELÉRHETÕSÉGEINK: Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.

Tel./fax: +36-28-416-788
E-mail: info@vetasa.hu
www.vetasa.hu

Tel.. +36-28-416-788 • E-mail: vetapig@vetapig.hu • www.vetapig.hu

Legyen malaca!
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TELEPI TAPASZTALATOK, MEGGYÕZÕ EREDMÉNYEK A MALACMENTÕ
FÚVÓBERENDEZÉS HASZNÁLATÁVAL
Sok telepnél a fajta, a technológia, a takarmányozás
miatt a kocák túl mozgékonyak, idegesek, izgágábbak,
így a nyomási veszteség okozta elletõbeni kiesés
magas. A malacmentõ fúvóberendezés segítségével a
Haladás Plusz medgyesegyházi telepén sikerült elérni
az átlagosan 11,2 db választott malac számot.

A probléma az elletõben abból adódott, hogy a kocák a technológia miatt igen izgágák, stresszesek, nagy a
nyomási veszteség és ez miatt a választási alomszámban nem tudtam úgy javulni ahogy szerettem volna.
Ez év januárjában Albert László - a Vetasa Kft. szaktanácsadója - beszélt nekem az általuk forgalmazott malacmentõ
fúvóberendezésrõl, melyet problémamegoldó eszközként javasolt az elletõbeni kiesés csökkentésére. Azonnal
lekértem a tesztelésre felajánlott készüléket, majd ennek próbaüzeme után 10 db malacmentõ fúvóberendezést
vásároltam a Vetasa Kft.-tõl.
A készülékek üzembeállítása után az elletõbeli kiesés több mint 50 %-kal csökkent, így sikerült a korábbi
célkitûzésemet rövid idõ alatt elérni.
Megjegyzem, hogy a Vetasa Kft. ajánlásával szemben nálam a berendezések nem két hétig, hanem három és
öt nap közötti idõtartamot állnak csak az izgága kocák mellett, így a megtérülési idõ az öt hónap helyett nem
egész kettõ hónap volt.

Eredményük alapján javasolták a Magyar Fajtatiszta
Sertést Tenyésztõk Egyesületének, hogy a legközelebb
kiírásra kerülõ „de minimis” támogatásban ez a berendezés szerepeljen a támogatott termékek listáján.

Érdekes a malacoknál a „pavlovi reflexet” megfigyelni:
Mikor öt nap után kiemelem a malacmentõ fúvóberendezést a koca elletõboxából, a malacok akkor is a
falhoz futnak, mikor a koca feláll (várják a szélvihart).

A FIZTATÓBAN NAGY SEGÍTSÉG A MALACMENTÕ FÚVÓBERENDEZÉS

A kormegoszlás szerinti fialási és választási átlagszámok a táblázatban láthatók.
2014.01.01 - 04. 30. KÖZÖTT SZÜLETETTEK

A sertéstelepen tisztavérû magyar nagyfehér kocák termelnek
hampshire x pietrain kanokkal termékenyítve.

Fialási sorszám

Technológia:
2008-tól a következõ új épületek épültek:
- 91 egyedi állás a vemhesítõ istállóban. Ez lehetõvé teszi, hogy
a termékenyített kocák 1. ciklust itt maradjanak.
- vemhes kocaszállás, kis csoportos (4-5 koca) tartással,
kocánként 3 m2-es kutricafelülettel.
- 60 férõhelyes korszerû fiaztató
- 8 x 130 férõhelyes utónevelõ
- 3 x 130 férõhelyes hízlalda, amit 2013-ban újabb 3 x 130 férõhelyes hízlalda követett.

Szentecki Gábor
telepvezetõ írása
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Élve született db

12,24

12,87

13

13,17

13,9

12

12,53

11,29

Választott db

11,12

11,42

10,97

11,67

11,3

11

11,32

10,13

Vál.alom súly

71,12

86,42

83,03

89,47

82,2

79,95

82,21

73,42

Vál.átlag súly kg /db

HALADÁS PLUSZ
MEDGYESEGYHÁZA

6,395683 7,567426 7,568824 7,666667 7,274336 7,268182 7,262367 7,247779

A gyakorlati tapasztalatok eloszlatták abbéli félelmemet, hogy a
berendezés által keltett légáram miatt megfáznak a malacok.
Januárban keztdük meg a berendezés alkalmazását és azóta
egyetlen ilyen jellegû megbetegedés sem történt.

Tenyésztési és szaporító munka:
A tenyésztés elsõ és egyik legfontosabb kritériuma a pontos és naprakész nyílvántartás, és állat jelölés.
Minden héten készítek párosítási tervet az aktuális hétre és így az azon a héten legjobb két, max. három legjobb
kocát nagyfehér kannal termékenyítek, a saját utánpótlás céljából.
A párosítási terv készítésénél két típusú indexet használok, az SzFTV-t (saját teljesítményébõl képzõdik), a BLUP
szaporasági indexet és a BLUP élõmalac indexet (a rokonság teljesítményét bevonva képzõdik), szem elõtt
tartom a kétfialás közöti idõ alakulását, a várhatóan legnagyobb szaporaságú kocasüldõk elõállítása érdekében.
Ez a munka számítástechnika alkalmazása nélkül nem megvalósítható.
A kocasüldõknél 80-110 kg-os élõsúlynál történik az ultrahangos hátszalonna vastagság mérés, s ekkor hajtjuk
végre a küllemi bírálat alapján az elõ szelekciót (láb, csecsszám, csecsminõség). Az ultrahangos vizsgálatra való
felkészülés számítógépen történik az elõbbiekben már említett szaporasági indexek alapján.
A nagy hibrid tenyésztési cégek, ún. genom szelekcióval végzik ezt a munkát, számunkra ez még nehezen elérhetõ, de ennek híján is lehetséges a szaporaság javítása.
Ez számokban kifejezve a következõt jelenti.
Élve született malacok száma átlagosan: 12,4 db
Választott malacok száma átlagosan: 11.2 db
Hosszú idõn keresztül küzdöttem azért hogy elérjem a 11-es választási átlagot, mert ez a mutató nem csak
a kocán, a tartás technológián, hanem a gondozókon is múlik.
A „MALACFÚVÓ” megvásárlásával ez egy csapásra valósággá vált.
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Legyen malaca!

Szentecki Gábor
telepvezetõ

TECHNIKAI ADATOK:
MALACMENTÛ FÚVÓBERENDEZÉS LEÍRÁSA:
A szerkezetet az izgáza, sokat mozgó koca box-ába javasolt elhelyezni. A berendezés szárán lévõ állítható magasságú
fotocellát úgy kell beállítani, hogy az a fekvõ koca felett
„átlásson”. Mikor a koca feláll, a fotocella beindítja a nagyteljesítményû ventillátort és a padozat felett lapos szögben
levegõt fúj. A malacok azonnal a szerkezet mögé bújnak,
menekülve a légáram elõl, ezzel biztosítva, hogy mikor a koca
visszafekszik, nincs alatta malac. Így a nyomási veszteség
kiküszöbölhetõ. Mikor a koca visszafeküdt, a fotocella a
ventillátort leállítja. Alkalmazása egyszerû, a szerkezet
könnyen mozgatható.

Legyen malaca!

A készüléket a fiaztató kerettõl
kb. 35 cm-re kell elhelyezni,
arra gondosan ügyelve, hogy a
malacok a malacfúvó mögé
tudjanak kerülni.
A szenzor hatósugara:
1 méter
220 V / 80 W
Rozsdamentes kivitel
Cikkszám: 0705335
Kérje árajánlatunkat!
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„TERMÉKNAGYDÍJ A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT” PÁLYÁZATÁN
ELISMERT TERMÉKÜNK
Tûvel vagy Tû nélkül?
Megoldás a higiénikus malackezelésre
Állategészségügyi probléma
Minden olyan beavatkozás, ami a vérrel érintkezik
bemeneti kapuként szolgál a különbözõ kórokozók
számára, így az injekciós kezelések is. Az injekciós tû
felületén megtapadó kórokozók potenciális veszélyt
jelentenek a késõbb ugyanezzel a tûvel oltott állatok
számára. Az állattartó telepeken nem ritka látvány a
szennyezett, nem kellõ tisztaságú injekciós tû.

MIÉRT ÉRI MEG A HIGIÉNIÁN JAVÍTANI?

• Kevesebb lesz az elhullott állat
• Kevesebb lesz a beteg állat
• Kevesebb állatot kell kezelni
A Pulse Tû nélküli oltóberendezés elõnyei:
• Kiküszöböli az injekciós tûvel átvihetõ fertõzéseket,
hiszen az injekciós tû ki lett iktatva a fertõzési láncból.
• Hatékonyabb vakcina felhasználás, mivel a folyadék
nagyobb területen és egyenletesen oszlik el.
• Gazdaságosabb, csökken az emberi hibalehetõség
• Élõmunka költségek csökkennek
• A malacok felépülése gyorsabb
• Megbízhatóság és munkavédelem
• Széleskörû alkalmazhatóság
• Javul a húsminõség
• Javul a fogyasztók biztonsága
• Környezetbarát

Megoldás:
MS MULTI PROFESSZIONÁLIS MALACKEZELÕ KOCSI
Mûködése:
A berendezés nagy nyomású gázzal mûködik, melyet
palackkal vagy kompresszorral biztosítunk. Ez a
nyomás préseli át a bõrön az oltóanyagot, mely a
beállított szabályozástól függõen juttatja azt a bõrbe, a
bõr alá, illetve izomba. Malacok számára az MS Pulse
kényelmesen, pontosan, gyorsan alkalmazható antibiotikumos kezelésekhez, vaskészítmények és vakcinák
beadásához.

Oltás
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Antibiotikumos kezelés
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Tû nélküli oltóberendezéssel felszerelt malackezelõ kocsi megtérülési kalkulációja
Egy 1000 kocás telepet alapul véve, a beruházás megtérülése kb. 3 és fél év. A kiesésben tapasztalható javulás, az
ellenõrzéseknél és a kezelések lerövidülésével megtakarított idõ valamint a gyorsabb felépülési idõ jelentõs költség
megtakarítást eredményeznek. Az így elért gazdaságossági javuláshoz hozzájárul még a kedvezõbb mutatókból
származó extra profit is.

MEGLÉVÕ MALACKEZELÕ KOCSI IS FELSZERELHETÕ
AZ MS P ULSE TÛ NÉLKÜLI OLTÓBERENDEZÉSSEL .
A MODULÁRISAN ÖSSZEÁLLÍTHATÓ
MS M ULTI KEZELÕKOCSI , AZ ALÁBBI FUNKCIÓKKAL
S Z E R E L H E T Õ FEL :
• MS Pulse 250: tû nélküli oltóberendezés
0,5 cc-2,5 cc folyadékhoz
• MS Pulse 50: tû nélküli oltóberendezés
0,1 cc-0,5 cc folyadékhoz
• MS Smart Farokvágó berendezés
• MS Tagmatic automata krotália
behelyezõ berendezés

Legyen malaca!

Legyen malaca!
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GAZDASÁGOSSÁGI KALKULÁCIÓ
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Tûvel vagy tû nélkül?

Legyen malaca!

Legyen malaca!
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FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”

INTERJÚ IFJ. RADICS SÁNDOR TULAJDONOSSAL
A GÖCSEJPIG KFT-NÉL FOLYÓ TELEPFELÚJÍTÁSRÓL
Az elsõ megvalósítási szakaszban 2 épületben 750+500 férõhelyes süldõ - és kocaszállás, valamint 72 emelhetõ
hátfalú egyedi állás épült. Jelenleg 3x84 férõhelyes fiaztató és 360 férõhelyes egyedi állás épületek komplett
technológiájának megvalósítása zajlik.
Sertéstartástechnológia cégünk megbízható minõségû eszközökkel és berendezésekkel, valamint
a beszerelési munkák elvégzésével vett részt a munkában.

Kérem Radics úr, mutassa be röviden a Göcsej Pig Kft.
történetét, eredményeit!

Milyen korszerûsítések, fejlesztések történtek a telepen
az elmúlt években?

A cég 1993-ban alakult kimondottan sertéstenyésztés
és hízlalás, valamint takarmánykeverék elõállítási
céllal. Ezek a tevékenységek három külön telepen
vannak kialakítva. Külön történik a szaporítás, külön a
malacnevelés és a hízlalás is. Átlagosan 950 darabos
kocalétszámmal folyik a termelés, melynek szaporulata
teljes egészében hízlalásra, majd értékesítésre kerül.
Ez kb. 25-26 000 db hízót jelent évente. A cég összesen
40 ha termõfölddel rendelkezik, amelynek egyenes
következménye, hogy a takarmánykeverék alapanyagai vásárlásból vannak biztosítva, piaci változó áron.

A malacnevelõt (4200 férõhelyes) 2007-ben AVOP
támogatással alakítottuk ki, WEDA folyékony takarmányozási technológiával. A 7200 férõhelyes hízótelep
takarmányozási technológiáját 2012-ben szintén WEDA
folyékony technológiára alakítottuk át, saját erõs kivitelezésben.

MS Smart Farokvágó berendezés mûködése, elõnyei:
• Extra kapacitású berendezés
• A forró kés egyidõben távolítja el a farkat és kauterizálja a sebet
• Jelentõsen csökken az elfertõzõdés elõfordulása
• 3 fokozatú kapcsoló (220 Volt)

MS TagMatic Automata krotália behelyezõ berendezés mûködése, elõnyei:
• Nem elektromos, mezõgazdasági környezethez lett fejlesztve
• Idõt és pénzt takarít meg
• Ergonomikus
• Állatbarát

További információért keressen minket
a +36-28-416-788-as telefonszámon, vagy a vetasa@vetasa.hu e-mail címen!
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Legyen malaca!

Fiaztató épület,

Legyen malaca!

kürtõ
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FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”
A most is zajló nagyszabású beruházást mikor kezdték,
és mikor fejezik be? Valamint milyen pénzügyi forrá sokból valósul meg?

2012. decemberében ÁTK-4 pályázat keretében hozzá
fogtunk az I. ütem megvalósításához, amely az elletõ
férõhelyek, a tenyészsüldõnevelde, és részben a vemhes
koca szállások kialakítását jelenti. Ez a 12 db 1000 m2-es
épületbõl 6 épület teljes rekonstrukcióját jelenti. Erre
500 millió Ft-os pályázatot nyertünk el. A telepen 10
ólban a beruházás ideje alatt is folyik a termelés,
melybõl az következik, hogy két ólanként tudjuk birtokba venni az épületeket a beruházás céljára.

FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”
Milyen távolabbi tervei vannak, várható e újabb fej lesztés?

Terveink szerint a II. ütemre a következõ pályázati lehetõség alkalmával kerülhet sor, melyben elsõsorban
további vemhes koca férõhelyek kialakítása szükséges,
illetve a tenyésztésre kiválasztott malacok és a
tenyészkanok elhelyezését kell megoldani a követezõ
hat épületben.

A telep teljes felújítása közel 1 Mrd Ft-ba fog kerülni.
Az elsõ ütem 40%-os EU-s támogatásból, 100 M Ft-os
hitelbõl és saját erõbõl lett finanszírozva. Ez azt követeli tõlünk, hogy a beruházás idején is teljes hízó kibocsátással termeljünk, hogy a saját erõ megtermelõdjön,
részben amortizáció, részben eredmény formájában.

Számunkra példaértékû az Önök hozzáállása, az
aprólékos, újító és gazdaságos, valamint a helyi igé nyekre szabott megoldások keresése. Kérem, meséljen
ezekrõl az új technológiai megoldásokról!

A telep teljes rekonstrukciójával a lagúnás trágyatechnológia kerül megépítésre. Az elletõ épületek
fûtését padlófûtés rendszerrel oldottuk meg. A malacok
részére kínált elektromos és melegvizes melegítõlapok
közül, a mi választásunk a melegvizesre esett. Nagyon
praktikus megoldás a VETAPIG mûanyag búvóláda,
ugyanis állítható magasságú, alkalmazkodik az állatok
életkorához, könnyû ezért a termek között kézben
mozgatható. Búvóládáink beépített infra lámpával
felszereltek, ezzel is biztosítva a megfelelõ mikroklímát
a malacoknak. Rendkívüli téli hideg esetén a vezetékes
földgázzal mûködõ hõlégbefúvók is biztosítottak lesznek.
A fiaztató kutricák padozata mûanyag és fém taposórács kombinációja. A kocák alatti öntöttvas rács csúszásmentes, megkönnyíti az állat számára a lefekvést és
felállást. Fiaztató kereteink is speciális kialakításúak,
abból a szempontból, hogy mindkét oldalon zuhanásgátlóval és malacvédõ csõvel vannak ellátva. Ennek és
a kutricák méretének köszönhetõen, az agyonnyomásból
származó veszteségeinket sikerült a minimálisra
csökkenteni.

A jelenlegi pályázatban a dolgozói létszám, és +1 fõ
tartását vállaltuk a beüzemelést követõ 5 évig. Ennek
következtében a vemhes koca szállások etetõ technológiájából csak a vályúkat tartalmazza a jelenlegi
pályázat. Ezt részben forráshiány, részben foglalkoztatási okokból tettük.

A PVC válaszfalak segítségével a kutricák kialakítása
szinte gyerekjáték volt, hiszen könnyûek, egyszerûen
szerelhetõek, és jól variálhatóak. Használat során jól
tisztítható, fertõtleníthetõ.

siló és takarmánybehordó rendszer
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önetetõ

További újításunk, hogy térfogatadagoló helyett, egyedi
önetetõket helyeztünk el a kocák elõtt. Ez biztosítja,
hogy a koca egész nap folymatosan kis adagokban,
étvágy szerint jut a takarmányhoz. Ezzel a technológiával
jelentõs mennyiségû takarmányt tudunk megspórolni.

fiaztató keret, taposórács (mûanyag és fém), melegítõlap és búvóláda infralámpával felszerelve, válaszfalak

Legyen malaca!

Legyen malaca!
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FÕ PROFILUNK A „SERTÉS LAKBERENDEZÉS”

A TISZTASÁG TÖBB, MINT FÉL EGÉSZSÉG AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN

DELTA LIT

AZ ALOMPOROK ÚJ GENERÁCIÓJA

TÖBB MINT 1,5 liter/kg NEDVESSÉGET KÉPES MEGKÖTNI
• nem porzik;
• szórása nem igényel különleges eszközt,
akár kézbõl is végezhetõ;
• tartósabbá teszi az almot;
• nedvességgel érintkezve morzsalékos tömböket
képez, megkönnyítve a takarítást;
• légtisztító, légfertõtlenítõ hatású
- illóolaj tartalma megakadályozza az alomban
fellelhetõ baktériumok szaporodását
- a jukka kivonat semlegesíti az ammóniát
• optimalizálja a trágya humusszá történõ
átalakulását a szántóföldeken
• biológiailag lebomlik, foszformentes
• kocák és malacok komfortja higiénikus környezetben
- kifejezetten javasolt minden olyan felületre,
mellyel az újszülött malac érintkezik
- kitûnõen alkalmas az újszülött malacok szárítására,
elõsegíti a köldökzsinórcsonk gyógyulását.

A telep rekonstrukciójában különösen nagy figyelmet
fordítottunk a természetes tartásmódhoz közeli, nem
zsúfolt férõhelyek kialakítására. A 3 darab, egyenként
1000 m2 alapterületû (100x10 m) fiaztató épületekben, épületenként 3 teremben 84 elletõ kutrica lett
kialakítva. Egy elletõ kutrica 5 m2.
Az épület két oldalán kb. 50-50 m2-es áttetszõ cellás
polikarbonát ablakok vannak kialakítva, melyek mozgatását a szellõzés vezérli a kinti idõjárás függvényében.
A telep 12 óljának egyik oldala erdõsávval érintkezik,
így a nyári napokon is megfelelõ klíma van biztosítva a
kocák számára.
A vemhes kocaszállások akként vannak kialakítva, hogy
az egyedi kutrica hátsó 50 %-os fele felnyitható, így az
állatok 30 napos vemhesség utáni csoportos tartása
helyben, áttelepítés nélkül megoldható.

ÖSSZETÉTEL:
q
q
q
q
q

ásványi eredetû összetevõk
növényi eredetû összetevõk
tengeri eredetû összetevõk
illatanyag (citrom)
jukka kivonat (Schidigera)

ADAGOLÁSA:
automatizált láncos légbeejtõ rendszer

A beruházás megvalósításával milyen gazdasági elõnyök
jelentkeznek? Mennyivel nõ a tenyészkoca-állomány,
valamint a hízókibocsátás?

A beruházással elsõsorban nem a koca létszám növelése a cél, hanem a feltételrendszer lehetséges optimalizálása. A vemhes kocákra épületenként 3 terem jut.
Termenként 60 koca van 4 kutricában elhelyezve. Arra
törekedtünk, hogy megteremtsük a koca szállások szerviz periódusának lehetõségét. A technológiai folyamatsor biztosításával kívánjuk az állomány egészségügyi
státuszát elfogadható szinten tartani.
A beruházásokkal nem tudjuk a hízókibocsátást növelni,
viszont a malackibocsátás nõhet, a választást megelõzõ
elhullás csökkentésével. Ez lehetõséget biztosítana a
környezetünkben igényként felmerülõ háztáji malac
eladásra. Ezzel elérhetjük, hogy nem kerül a telep
környezetébe kétes egészségügyi státuszú állományból
származó sertés.
Az interjút készítette:

emelhetõ hátfalú egyedi állások
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Tóth Attila
mûszaki vezetõ

Legyen malaca!

Mennyiség

Javasolt felhasználási mód

65 g
70 g

Naponta a koca mögötti és a fialási területre.
Szalma, vagy fûrészpor alomra, illetve minden olyan felületre,
mellyel az újszülött malac érintkezik; közvetlenül alkalmazva,
kiváló a születés utáni malacszárításhoz.

Vemhes koca
Malac

Bármilyen, almozást igénylõ gazdasági állatnál alkalmazható.

Paletta vásárlása esetén rugalmas szállítási feltételek, érdeklõdjön Szaktanácsadóinknál!
nettó ár / 1 kg

235 Ft

nettó ár / 1 zsák

5.875 Ft

Kiszerelés: 25 kg-os zsák
1 paletta: 40 zsák

nettó ár / 1 paletta

235.000 Ft helyett

223.000 Ft (5% eng.)

5.575 Ft/zsák

223 Ft/kg

nettó ár / 2 paletta

470.000 Ft helyett

432.400 Ft (8% eng.)

5.405 Ft/zsák

216 Ft/kg

nettó ár / 3 paletta

705.000 Ft helyett

634.500 Ft (10% eng.)

5.288 Ft/zsák

212 Ft/kg

Az árak a szállítási költséget és az Áfa-t nem tartalmazzák.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: 0 nap
Tárolás: Hûvös, nedvességtõl és közvetlen napfénytõl védett, gyermekektõl elzárt helyen
Minõségét bontatlan állapotban korlátlan ideig, egyébként felbontástól számítva 24 hónapig megõrzi.
Származás: EU
Cikkszám: DL25
Forgalmazza: Vetasa Kft. – 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.

Legyen malaca!
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LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK

MEGFONTOLANDÓ TANÁCSOK A SERTÉS MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTÉSÉHEZ
cikksorozat 2. rész
Elõzõ lapszámunkban ismertettük a spermavétellel és a laboratóriumi munkák közül a spermabírálattal, a morfológiával, és a sûrûség vizsgálatokkal kapcsolatos tanácsainkat. Most folytatjuk a dozírozás, kerestetés és termékenyítés témákkal.

3. Dozírozás
A VETASA által javasolt flakon 90 ml ûrtartalmú.

4. Kerestetés
Próbálják az inszeminátorok munkaidejét kötetlenné
és bérezésüket sikerorientálttá tenni.
A tapasztalatok szerint a megfelelõn eredményes sertéstenyésztés 80%-ban az emberi tényezõtõl függ.
A jelenlegi magyar telepi állapotok figyelembe vételével a kerestetést egyedi kocaállások esetén 2 ember végezze. Egy a keresõ kant terelõlappal irányítva, minden
kocánál megállítva tereljen. A másik ember a kocák hátoldalán haladva kézzel ellenõrizze a merevedési reflexet
és a pérák színét, duzzanatát. Az ivarzót vagy jelölõvel,
vagy az állásra felkötött papírkendõvel jelöljék.

Példa:
28 dózis 28 x 90 = 2520 ml
- 160 ml ejakulátum ml
2360 ml

MS Spermabox
35 liter, 17 °C
Külsõ kijelzõ és
vezérlõegység,
állítható
paraméterek

hígítóban oldjuk fel
a 160 ml ejakulátumot

MS állatjelölõ spray

produkálni vehemenként. A tûrési reflexeket mutató kocák 85%-a 12 órával késõbb ovulál. Ennek
megfigyelése jelentõsen növeli a vemhesülést, ha
ennek függvényében inszeminálunk.
• A standard ivarzási idõszak 48-72 óráig tarthat.
• A kocák 15 %-a 48 óránál kevesebb ideig ivarzik.
• A 85 %-uk akár 72 órán át is. A szûzsüldõ a detektálás pillanatában, majd az azt követõ 12-12 illetve
24-24 óra elteltével rakják 3-szor.

18 dózis 18 x 90 = 1620 ml
- 160 ml ejakulátum ml
1460 ml
hígítóban oldjuk fel
a 160 ml ejakulátumot

A megfelelõ mennyiségû hígítót fõzõpohárba öntjük,
és abban elegyítjük az ejakulátumot.
Ajánlatos a hõstressz elkerülése végett a flakonokat is
37°C-osra melegíteni dozírozás elõtt.
Minden egyes flakont nyakig kell tölteni és mindjárt ledugaszolni. Az oxigén árt a spermiumoknak, a sejtmembránokat oxidálja, oxidált sejtbõl pedig nem lesz
malac. A megtöltött flakonokat hungarocell lapon, vagy
dobozban 1-1,5 óra alatt hûtjük a laboratórium hõmérsékletére. Ezt követõen helyezzük a spermatárolóba.

SpermPlus spermahigító
antibiotikum: linkomicin,
expectomicin, colistin
a sperma tárolhatósági ideje:
5-8 nap
16

spermaflakon 90 ml
csavaros vagy pattintós
kupakkal

Fontos:
A legújabb kutatások alapján a ledozírozott anyagot
min. 45 percre a spermatárolóba kell helyezni. Maximálisan 2-2,5 óra szükséges ahhoz, hogy a hígítóban
lévõ antibiotikum ki tudja fejteni megfelelõ hatását.
Ehhez szükséges a 16°C-ra való hûtés is. A spermatárolásra megbízható, 15,5-16,5°C között mûködõ
termosztáttal ellátott hûtõ használata ajánlatos. Ez a
hõmérséklet teszi lehetõvé a dózisok biztonságos,
hosszú távú tárolását. Ez egyben EU követelmény is.
Megjegyzés:
Az optimális vemhesülések a 12 órán át pihentetett
dózisokkal érhetõk el.
A hagyományos inszeminálásnál 80 ml alatti dózis nem
fejti ki a megfelelõ vemhesülést, nem fokozza a vemhesülés mennyiségét a 80 ml-nél kevesebb és töményebb
dózis sem. Tekintettel arra, hogy nem motiválja a koca
méhét a szívóhatásra. Különösen nem a nagy nyári
melegben du fél 2 óra tájban végzett, szinte felesleges
rakásoknál.
A magasabb vemhesülési, illetve ellési % elérése
érdekében törekedjünk arra, hogy a kocák az ivarzási
idõkben kora reggel illetve este kerüljenek rakásra, ha ez
nem tartható a munkaszervezési gondok miatt, pl. telep
távolsága, buszjárat indulása, stb, akkor 24 óránként kell
a vemhesítést végezni.
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Legyen malaca!

MS terelõlapok

A választás után 3-4 napra ivarzó kocákat javasolt
az 5. nap reggelén rakni elõször, mivel ezeknél az egyedeknél az ovuláció általában 24 órát késik. A reggel
jelölt kocát du.18 óra után és másnap reggel 6 órakor
kell rakni.
Kisebb, nagyobb zökkenõkkel 3-4 nap alatt minden
telepet át lehet hangolni a rossz beidegzõdésekrõl, a
jobb eredmények elérése érdekében.
• Ne etetéssel, ne takarítással kezdjék a napot a vemhesítõn, hanem ivarzó kereséssel és rakással.
• A termelékenység emelkedik majd. Miért?
• Különösen a többször fialt kocáknál az ivarszervet
tartó szalagok megnyúlnak. A teli gyomor illetve
bélrendszer ezeket félrenyomja (ivarszervek) netán
még a petevezetõt is elzárják!?! Így a vemhesülés
nem jöhet létre.
• A kocák reggel és este ivarzanak, ivarzáskor a méh
szívóhatása teljes fokú, megkönnyíti a spermiumok
„helyrejutását”, így 0,5-1 malaccal többet tudunk

Legyen malaca!
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LEGYEN MALACA! A TERMÉKENYÍTÉS SIKERE NEM A SZERENCSÉN MÚLIK

Javaslat:
A szivacs-víz, papírtörlõ, de a legalkalmasabb az egyszer
használatos, átitatott spermicid mentes törlõkendõ.
Filléres áru!
Ezt követõen a katéter spirálját, gombját síkosító anyaggal kenjük be, a síkosító egyben fertõtlenítõszert is tartalmaz, nem spermicid.
A katéter könnyebben és jobb higiénés körülmények
között helyezhetõ fel a méhnyakba.
Jobb eredményt érünk el, ha a dózisok 36°C-on kerülnek rakásra!
A flakont ne nyomjuk, várjuk meg a szívóhatást.
Ennek elõsegítése érdekében tartsunk a kocák elõtt jó
libidóval rendelkezõ fiatal „zug kant”.

Termékenyítõ kocsi, a termékenyítési folyamatot egyszerûsíti.
Minden szükséges eszköz és felszerelés kéznél van.

Teisenhoffer Lajos

5. Termékenyítés
Ne várjuk el, hogy a teli gyomrú-belû koca 9-fél 10 tájban egészséges ivarzást mutasson, elfekszik és emészt,
ez normális dolog. Nézeteink szerint sok helyen ez egy
abszolút mechanikus munkafolyamat, amelyet sokan
végeznek így.
Három lényeges pontot kell figyelembe venni:
• A katéternek megfelelõ helyen a megfelelõ pózban
kell lennie a méhnyakban.
• Meg kell teremteni a legmegfelelõbb higiénés körülményeket, a katéter felhelyezése elõtt.
• Lassabban rakjuk!!!

Ahhoz, hogy a katétert felhelyezzük, meg kell teremteni
a higiénés feltételeket. A telepeink adottságát figyelembe véve, sajnos örök igazság a „koszos disznó szindróma”!
A pérák fekáliával, vizelettel és az istálló összes kórokozójával szennyezettek! Ezeket a rakás elõtt meg kell
tisztítani.

MS Aseptogel
Aszeptikus hatású,
nem spermicid síkosító

Kanszag helyettesítõ
stimuláló spray

szaktanácsadó
VETASA KFT.

szivacsos katéter süldõ

toldó katéterhez
spirál katéter koca

szivacsos katéter koca

síkosított szivacsos katéter
aszeptikus hatású géllel
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intrauterális szivacsos katéter
„katéter a katéterben”

Legyen malaca!

Legyen malaca!
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HATÉKONY MÓDSZER A HÚSTERMELÕ KÉPESSÉG KÖVETÉSÉRE

HATÉKONY MÓDSZER A HÚSTERMELÕ KÉPESSÉG KÖVETÉSÉRE

AZ ULTRAHANGOS HÁTSZALONNA-VASTAGSÁG MÉRÉS
Hatékony módszer a hústermelõ képesség követésére,
a tenyészszelekció során, valamint a tenyészkocák
energiatartalékának felmérésére.
A sertés hústermelõ képességét általában a vágás után
lehet számokkal is pontosan kifejezni. Azonban a modern
technikai eszközök, mint például a fejlett ultrahangos
készülékek, ma már lehetõvé teszik, hogy az élõ egyeden
is nagy pontossággal nyomon követhessük a hústermelés (és zsírtermelés) ütemét.
A sertés növekedése során az egyes szövetek növekedési sorrendje szigorúan meghatározott: idegszövet,
csontszövet, izomszövet és végül zsírszövet.
Elégtelen táplálás vagy betegség esetén a test szövetei
fordított sorrendben épülnek le. A zsírszövet mennyisége csökken a leggyorsabban, hiszen táplálékhiány
esetén az egyed ebbõl fedezi energiaszükségletét,
védve az izomszövet, ezt követõen a csontszövet majd
az idegszövet állományát.

Újszülött korban a test zsír-, illetve lipid tartalma
csekély, majd gyorsan növekszik az egyedfejlõdés elsõ
heteiben. Egyhónapos kor után a zsírok mennyisége a
testtömeggel közel arányosan nõ. A sertések testének
fehérjetartalma viszonylag állandó, míg a lipid tartalom, a zsírtartalom a vágásig növekszik.
A takarmányértékesítés különös figyelmet érdemel, mert
a hízósertés elõállítás ráfordításainak általában 65-75%-át
képviseli a takarmányozási költséghányad. Az egyes
egyedek takarmányértékesítését döntõen meghatározza,
hogy az emésztõrendszerükbõl felszívódó tápanyagokat
melyik testszövet építésére használják fel. Amennyiben
egy sertés az izomállományát növeli, akkor a takarmány
hasznosulása kedvezõen alakul, mert az izombeépítés
egyúttal jelentõs mennyiségû víz beépülésével is jár.
Ugyanakkor, ha az adott egyed a felvett táplálék jelentõs
részét fordítja zsírtermelésre, akkor romlik a takarmányértékesítés, mert a zsírbeépítés háromszor nagyobb
takarmányigénnyel jár, mint a hústermelés.

Az ultrahangos szalonnavastagság mérés tenyész szelekció során is az egyik legfontosabb eszköz. Csak
azokat a kocasüldõket szabad tenyésztésbe venni,
amelyek legalább 120 kg-osak, már 2. vagy 3. feljegyzett ivarzásuk van, jó tenyészkondícióban vannak és
szalonnavastagságuk sem pozitív, sem negatív értelemben nem tér el a csoport átlagától, azaz 12-14,5 mm
közötti optimális vastagságú.
A tenyészkondíció rendszeres ellenõrzése szintén
értékes információt nyújt a tenyész-állomány takarmá nyozásának hatékonyságáról.
Korcsoportonként (süldõ, 2-3-4-5-ször vagy e felett
fialt) és kocacsoportonként is változik az ideális
hátszalonna-vastagság hiszen az ivarzáshoz, termékenyüléshez, a vehem növekedéséhez, majd a megfelelõ
tejtermeléshez más-más energiatartalék szükséges.
Kocacsoport

Optimális hátszalonnavastagság (mm)

Fialás elõtti
Választás elõtti és
frissen választott

16-19
12-15

Süldõ

12-14,5

35-40 napos vemhes

13-16

70-75 napos vemhes

15-18

RENCO SZALONNAVASTAGSÁG-MÉRÕ
A sertés zsírrétegeinek vastagságát méri milliméterben.
A szondán keresztül ultrahangokat bocsát ki, amelyek
az állat testébe hatolnak. A hullámok a szövetek felszínérõl visszaverõdnek. A visszatért hullámok elektronikus feldolgozása után a készülék pontosan meghatározza a zsírréteg vastagságát. A pontos értéket egy
digitális kijelzõrõl lehet leolvasni. 3 zsírréteget képes
megkülönböztetni.
A mérést az utolsó bordaív magasságában, a gerincvonaltól 6,5 cm-re (P2 pont) végezzük. Légmentes
érintkezés szükséges a bõrfelület és a szonda között.
Ezt scan gél segítségével érhetjük el. A vizsgálat megkönnyítésére célszerû a túlzottan dús szörzet lenyírása.
A készülék használata rendkívül gyors és egyszerû, egyetlen On/Off gomb megnyomásával mûködik. A készülék
teljes mértékben fémbõl készült, robusztus, strapabíró
kialakítással. Az állatok számára nem zavaró, nem okoz
fájdalmat.

Általánosságban elmondható, hogy a kocák a fialás elõtti
idõszakban rendelkeznek a legnagyobb, sokszor túlzott
energiatartalékokkal, míg a frissen választott kocák
esetében a leggyakoribb a gyenge kondíció. Vemhes
kocák esetében az egyedi, kondíciótól függõ takarmányozás egyedi állásban (idõben sajnos korlátozott),
illetve chipes önetetõ állomásokkal valósítható meg.
ADATOK:
Méréshez szükséges idõ: max. 10 másodperc
Mérési tartomány: 4-35 mm
Üzemidõ: 6-10 óra (feltöltésenként)
Készülék súlya:0,6 kg
Készülék méretei (mm): 224x158x94
Akkumulátor élettartama: 2-4 év (1000 feltöltés)
Alaptartozék: Tölthetõ akkumulátor, kábel,
vizsgálófej, töltõ és 25mm-s teszt kocka
Gépkód: 5991-0574
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Cikkszám: 1603446

20

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu

Legyen malaca!

Legyen malaca!

VETASA KFT. – Telephely: 2100 Gödöllõ, Kenyérgyári u. 2.
Telefon: +36-28-416-788 • E-mail: vetasa@vetasa.hu • www.vetasa.hu

21

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK

VETASA INFRAIZZÓ AKCIÓ!

Erõs kivitelû, kitûnõ hõleadással rendelkezõ izzóink 150W vagy 250W teljesítménnyel, fehér és piros kivitelben,
20 db-os akciós csomagolásban kaphatóak. Becsült élettartamuk 5.000 üzemóra.

Akciós csomagáraink:
20 db fehér 150 W Vetasa infraizzó

17.000 Ft (850 Ft/db) + Áfa

20 db piros 150 W Vetasa infraizzó

17.800 Ft (890 Ft/db) + Áfa

20 db fehér 250 W Vetasa infraizzó

19.000 Ft (950 Ft/db) + Áfa

20 db piros 250 W Vetasa infraizzó

19.800 Ft (990 Ft/db) + Áfa

Kiszerelés: 20 db-os csomagban. Az akciós csomag nem bontható.
Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.
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