
Hogyan fog kinézni egy fiaztató a jövőben? 

Úgy tűnik, közeledik a kocák laktáció alatti lerekesztésének vége az Európai Unióban. Az új 

jogszabályok valószínűsítik, hogy 2027-re el kell tűnni a jelenlegi fiaztató kutricáknak. De mit 

jelent ez a jövőbeni európai kocatelepek szempontjából, tűnődik Dr. Irene Camerlink állatjólléti 

szakértő. 

Az Európai Bizottság június végén döntött arról, hogy felülvizsgálják a haszonállatok 

elhelyezésére vonatkozó jelenlegi uniós jogszabályokat. Az új jogszabály kötelezettséget vállal 

majd a haszonállatok, köztük a szoptató kocák jelenlegi kutricaelrendezésének fokozatos 

megszüntetésére. A betiltást 2027-re tervezik. 

Ez a hirtelen változás azután következik be, hogy 1,4 millió uniós polgár aktívan támogatta az 

„End the cage age” (a ketreckorszak vége) kampányt. Ez ismét megmutatja a polgárok erejét, 

és azt, hogy a társadalmi véleményt figyelembe kell venni a telepek tervezésével kapcsolatos 

döntések meghozatalakor. 

A megoldások sertéstelepenként eltérőek lehetnek 

A jelenlegi fiaztató kutricák fokozatos megszüntetése ambiciózus, mivel a megoldások nem 

egyszerűek. A megoldásokat eseti alapon kell meghozni, mert telepenként eltérő lesz a „szabad” 

fialásra való áttérés, az aktuális épületelrendezés, menedzsment és pénzügyi helyzet alapján. 

Ezért nincs konkrét ellenőrző  lista azon szempontokról, amelyeket meg kell változtatni vagy 

be kell vezetni a kocák sikeres laza tartása érdekében. Ez volt az egyik fő következtetés a 

„szabad” fialás kutatási és ipari szakértői által nemrégiben tartott találkozón. 

A szabad fialás és az ideiglenes lerekesztés megkülönböztetése 

Amikor a kocák laza elhelyezéséről beszélünk, fontos megkülönböztetni a „szabad fialást” az 

„ideiglenes lerekesztéstől”. A szabad fialás azt jelenti, hogy a koca a fialás és a laktáció alatt is 

végig szabadon van. 

Ideiglenes lerekesztésnél a kocát a fialás körül körülbelül 5 napig ideiglenesen elzártan tartják, 

majd a laktációs fázis hátralévő részében lazán tartják. A teljes szabad fialás más tervezést és 

más kezelést igényel, mint egy ideiglenes lerekesztés. 

A koca ideiglenes elzárása elfogadhatatlan lehet 

Az ideiglenes lerekesztés ígéretes mód arra, hogy nagyobb szabadságot biztosítson a kocának, 

miközben minimalizálja a malacok összenyomását. Egyes tanulmányok azt mutatják, hogy az 

ideiglenes lerekesztés hasonló eredményeket adhat, mint a hagyományos fiaztató kutrica. 

Jelentős hátránya, hogy a fialás előtti lerekesztés megakadályozza a kocát a fészeképítésben, és 

ennek a természetes veleszületett viselkedésnek a megakadályozása megzavarja a kocák 

hormonfelszabadulását. Az anyai hormonszint emelkedése helyett a stresszel összefüggő 

kortizolcsúcsok jelentkeznek. Ez negatívan befolyásolja a fialás folyamatát és az anyai reakciót. 

A szabad fialás szakértője, Sandra Edwards professzor figyelmeztetett a társadalmi vélemény 

befolyására, amikor az ideiglenes lerekesztés és a szabad fialás között döntenek. Míg az 

ideiglenes lerekesztés alkalmasabb alternatívát jelenthet a legtöbb termelő számára, mint a 

szabad fialás, a társadalom nem fogadja el az ideiglenes lerekesztést, ami hasonló helyzethez 

vezethet, mint a tojótyúkok feljavított ketrecei esetében. 

A Prop 12 törvényhozási folyamat Kaliforniában azt is jelenti, hogy az USA-ban a fiaztató 

kutricákat vizsgálják. 

  



Minimum vs optimum a kutricáknál 

A kutrica tervezésével kapcsolatos döntés további szempontja a lehetséges EU által javasolt 

minimális kutricaméret és az optimum közötti különbség. A minimális szabványok csak a 

gazdaság szükségleteinek egy részét veszik figyelembe, ezért előfordulhat, hogy nem 

eredményeznek optimális eredményeket. 

Az optimális tervezés figyelembe veszi a kocák, malacok és a dolgozók igényeit és biztonságát. 

Összességében a fiaztatói lerekesztés fokozatos megszüntetése az EU-ban valószínű, de nincs 

egyetlen golden standard sem, és az alternatívákra vonatkozó döntéseket az egyéni telepi 

lehetőségei és szükségletei alapján kell meghozni, miközben figyelembe kell venni a fokozott 

társadalmi nyomást a teljesen lerekesztés nélküli elhelyezésre. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2021/8/What-will-farrowing-of-the-future-

look-like-784365E/ 
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