Téma: Állatjólét

Menedzsment a kötött fiaztató
rendszer elhagyása érdekében

Termelési pont: Tenyésztés
Származási ország: Ausztria

A kocákat csoportosan kell tartani a megtermékenyülést követő
negyedik héttől, egy héttel a várható fialás előtt, az EU
előírásainak megfelelően. Ez azt jelenti, hogy a kocákat zártan
tartják a ciklus felében, ideértve a négy-öt hetes fialási időszakot
is. A kocák tartási rendszerének javítását és fejlesztését a piac
generálja, de az Európai Bizottság is ajánlja. A kötetlen fialási rendszerekhez nagyobb
fialó-területek szükségesek, és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ez extra
takarítást igényel, illetve kihívásokkal járó munkakörülményeket eredményezhet a koca
agressziója miatt, és ez megnövelheti a malac elpusztulás kockázatát.

Költség-haszon
elemzés

Előnyök:
√ A malacveszteség 25% -ról
15% -ra csökkent, amikor is a
gazdálkodási változásokat
2016 végén végrehajtották
√ A alom / koca / év adat 9%
-kal nőtt
A megoldás - legjobb gyakorlat
√ 21% -kal csökkent a
A gazdaság: Egy ausztriai Pro Dromi kötetlen
halvaszületett malacok száma
ellési rendszerrel felszerelt gazdaságban
√ A választás előtti mortalitás
kezdetekben nagy volt a veszteség a szopós
38% -kal csökkent
malacoknál. A malacveszteség a laktáció során
√ A kocák mortalitása 2% -kal
kezdetben átlagosan 25% volt, melyből 50%
csökkent
következett be az összezúzás miatt. Azóta a
√ A napi nettó súlygyarapodás
menedzsmentbeli változtatások
14% -kal nőtt
kulcsfontosságúak a malac elvesztésének 15% -ra
√ A gazdaság összes
történő csökkentésében.
A koca és malacai választás előtt költsége malacra
A Pro Dromi rendszer 7,5 m2 helyet kínál. Sarok
vonatkoztatva 7,6% -kal volt
„fészek” a malacok számára, fűtött padlóval,
alacsonyabb. Ennek oka az
amely megakadályozza a zúzódást, ha a koca
alacsonyabb mortalitási
szabad testhelyzetben van. Ez szintén lehetővé
paraméterek, amelyek
teszi a koca ideiglenes elzárását és egy nagy
kocánként magasabb
területet, ahol a malacok szükség esetén
elválasztott sertéseket
bezárhatók.
eredményeznek (22,2 - 27,6).
Költségek:
A következő gyakorlati változtatásokat hajtották
- Munkaerő input (óra / koca /
végre:
év) 20% -kal nőtt
Genetika - váltás svájci nagy fehérre, az osztrák
Koca takarmányozási területe
- A kocák
nagy fehérről.
takarmány-fogyasztása 15%
Etetés és megfigyelés - Optimalizálva azáltal, hogy öt nappal a születés előtt és három
-kal nőtt
nappal azután áztatott lenmagot biztosítanak. A malacokat a születés napjától bezárják
- A genetika megváltoztatása
az idő alatt, míg a kocát etetik. A kocákat és a malacokat a születés utáni második és
- 13 230 € ca. 140 koca
harmadik napon az etetés során ellenőrizik.
(három év alatt
Higiénia - A vályúkat nagyon alaposan kell tisztítani.
értékcsökkenve), plusz
Környezeti gazdagítás és komfort - Jutazsákok és széna elhelyezése alomanyagként
szolgálnak a padlón. A padlón bőr-szárítást segítő szerek és alomanyagok használhatók. további tenyésztési engedély,
évi 1.932 euró.

Figyelembe veendő pontok és kiegészítő információk

A szabad ellési rendszer megfontolásakor figyelmet kell fordítani az állatjólétre, a
tenyésztési gyakorlatra és az állattartó biztonságára. Biztosítsunk elegendő helyet a
fiaztató részek körül, hogy a malac kezelhető legyen anélkül, hogy közvetlenül a
fiaztatóba kellene belépni. Gondoskodjunk arról, hogy fiaztató elegendően nagy legyen
ahhoz, hogy szétválasztható legyen a koca fekvő és ürítési területe.

Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020 Kutatási és Innovációs programjának támogatását kapta a 727933. számú
támogatási megállapodás alapján. Ez a kiadvány csak a szerző álláspontját tükrözi, az Európai Bizottság nem vállal
felelősséget a benne foglalt információk felhasználásáért

További kutatási és projekt
linkek
https://www.eupig.eu/
Kapcsolat a technikai
jelentéshez
Kapcsolat Ausztria – Andrea
Lading

