
4 tipp, hogyan érhetünk el jobb eredményeket a fiaztatón 

Manapság nehéz szakképzett mezőgazdasági dolgozókat találni és megtartani. Az 

automatizálás része lehet a megoldásnak, amely szintén pozitívan járulhat hozzá a telepek 

eredményeihez. Ezekkel a tippekkel a fiaztatókban elért eredmények anélkül javíthatók, hogy 

többletmunka költség merülne fel. 

A legtöbb kocatartó egyetértene: a fiaztatókban lehet profitot termelni. Ez az az egység, amely 

a legtöbb odafigyelést igényli, de itt lehet a legnagyobb különbséget elérni a telepi 

eredményekben. A kutatások kimutatták, hogy a nagyobb takarmányfelvétel a fiaztatón 

magasabb tejhozamot, nagyobb választási súlyt és jobb koca kondíciót eredményez. Abban a 

kocában, amely megtartja a kondícióját, több érett petesejt fog leválni, és a következő 

paritásban nagyobb lesz az alom mérete. Ezért fontos, hogy a kocák takarmányfelvételét 

növeljük még a melegebb napokon is. 

1. Etetés a nap különböző időpontjaiban 

Fialás körül a kocák takarmányfelvétele korlátozott, így elegendő naponta kétszer etetni. A 

laktáció csúcsa felé azonban a tápanyagigény meredeken növekszik, és a teljes 

takarmányfelvétel elérheti a napi 9 kg-ot is. Ha ezt négy, öt vagy akár több etetésre osztjuk, a 

kocákat több takarmány felvételére ösztönözhetjük. 

2. Etetés kisebb adagokban 

A túl sokáig vályúban hagyott takarmány kevésbé ízletes. Ezenkívül magas hőmérsékleten 

fennáll a penészesedés és a romlás veszélye is. Etetésenként 100 g-os kis adagokban kínálva a 

takarmányt, az friss és ízletes marad, a koca kevésbé lesz jóllakott, ami serkenti a 

takarmányfelvételt. További előnye, hogy megakadályozza a takarmánypazarlást is, ami 

kedvezőbb a takarmányköltség szempontjából és kevesebb munkavégzést eredményez a vályúk 

takarításakor. 

3. Kis léptékű emelések az etetési rendben 

Ha egy koca egyik napról a másikra 1,0 kg-mal vagy akár 0,5 kg-mal több takarmányt kap, 

akkor valószínű, hogy nem fogja tudni felvenni. Jobb, ha minden nap kis lépésekben növeljük 

az adagot. Így könnyebben nyomon követhető, hogy a koca felvette-e a kiadagolt mennyiséget, 

és elkerülhető a jojó-effektus. 

4. Etetés a hűvösebb napszakokban 

Különösen a nyári hónapokban a kocák takarmányfelvétele problémás lehet. Rosszabb 

állapotban kerülnek le a fiaztatóból, és nehezebben ivarzanak. A választási súlyok is gyakran 

csalódást okoznak. A hűvösebb napszakban történő etetéssel – az 1. és 2. tipp 

figyelembevételével – a kocák jobban hasznosítják a takarmány tápanyagait. 

  



Megvalósítás a gyakorlatban 

Ezeket a tippeket könnyebb elmondani, mint megvalósítani, mivel a manuális végrehajtás 

időigényes és kényelmetlen lehet. Ez megoldható a fiaztatói takarmányozás automatizálásával, 

például egy olyan rendszerrel, mint a Nedap Farrowing Feeding. Az adagoló alatt egy motoros 

csiga lóg, amely előre meghatározott ütemben adagolja a takarmányt „kisebb” részletekben. A 

kocák minden nap megkapják az előre megadott takarmánygörbe szerinti mennyiséget. A napi 

adag felosztásra kerül a kívánt etetési időpontok közt, amik előre automatikusan beállíthatók. 

Az etetőrendszer egyik opciója a vezeték nélküli aktivátor, amely lehetővé teszi a kocák 

számára, hogy új adag takarmányt igényeljenek az aktivátor orrukkal való megérintésével, amíg 

az adott etetés be nem fejeződik. Ha egy koca bizonyos ideig nem érinti az aktivátort, a rendszer 

riasztást küld a termelőnek. 

A rendszer az egyes kocákról egy okostelefon-alkalmazáson keresztül nyújt információkat, 

adatokat, betekintést és az etetési rend módosításának lehetőségét kínálva. Az automata 

takarmányozás a fiaztatókban így jobban szabályozza a reprodukciós folyamatot, jobb 

eredményeket és nagyobb munkahatékonyságot eredményezve. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2021/9/4-tips-on-how-to-get-better-results-

during-farrowing-789216E/ 
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