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The top four metrics were on the 
revenue side of the profit equation 
Performance mean and relative advantage   
Metric  Unit  Average  Top 25%  Advantage  Rank 
 Outcome   
Post-wean mortality  %  9.5  6.8  1.29  1  No. pigs   
Market cull   %  2.8  2.1  1.25  2  No. pigs   
Pre-wean mortality  %  14.8  13.4  1.09  3  No. pigs   
Market price            $/100 Lb  52.2  56.1  1.07  4  Price   
Total finish cost            $/100 Lb  49.0  45.9  1.06  5  Cost   
Wean pig cost             $/Pig  27.8  26.4  1.05  6  Cost   
Finish feed cost   $/Ton  206.4  199.5  1.03  7  Cost   
Wean pigs / mated sow  Pigs  23.7  24.4  1.03  8  . pigs No. pigs 
  

 
 

 
 



Dajkásítás 

Kaszting – kik a szereplők 
Kocakarton, csecsszám 
Mit fialt szám 
Kolosztrum dajkásítás 
Osztott szoptatás 
Kaszkád dajkásítás 
2 lépcsős dajkásítás 





What the sow 
need to preforms 

– mire van a 
kocának 

szüksége a 
megfelelő 

termeléshez  

 
• ”Normal” Housing / megfelelő tartás, 

elhelyezés 
•   
• Water, and lot`s of it / rengeteg víz 
•   
• Feed. Would you eat it?  / Takarmány. 

Megennéd? 
 

• Good health / Jó egészségügyi állapot 
 

• Management / megfelelő gondoskodás 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 





 
 

 
 



Tejtermelés takarmány és energia szükséglete! 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



Feeding of sows – kocák 
takarmányozása 
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Calcium

Fes per kg.

Mating section Lactating sows Pregnant sows



Lysin  Methionine  Tryptophan Calcium Protein  Fes per kg.  
Pregnant 
sows / 
Vemhes 

3,3g  1,6g 1,0g 6,0-7,0g 90-108g 0,98-1,05Fes 

Lactating 
sows / 
Szoptató 

7,7g 
 

2,4g 1,54g 7,0-8,0g 
 

118-
125g 

1,05-1,10Fes 

Mating 
section / 
Termékenyít
és 

5,0 1,6g 1,0g 6,0-7,0g 95-110g 1,0-1,05Fes 

 
1 FEs = NE of 1 kg barley   13 MJ DE 

Feeding of sows – A kocák takarmányparaméter ajánlásai   

 
 



BASIC - Feeding recommendation for sows – 
takarmányadag ajánlások kocáknak 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



BASIC - Daily feed intake of sows – kocák napi 
takarmányfelvétele/választott malac  

 
 

 
 



Colostrum the 
new black! – 
Új kutatások a 
malacok 
kolosztrum 
igényéről 

 
• 100% or 99,98%  

 
• 250ml  
• Or 
• 30-50 ml colostrum + 200 ml 

energy 
 

• Dry navel!   



 
 

Amino acid ratio changing by sows feeds 
  Lysine   
Gestating sows 3.3   
Service unit* 5 152% 
Lactating sows 7.7 233% 
  100   
  Methionine   
Gestating sows 1.6   
Service unit* 1.6 100% 
Lactating sows 2.4 150% 
  31   
  Methionine + cystine   
Gestating sows 3.2   
Service unit* 3.2 100% 
Lactating sows 4.5 141% 
  58   
  Threonine   
Gestating sows 3   
Service unit* 3.3 110% 
Lactating sows 5 167% 
  65   
  Tryptophan   
Gestating sows 1   
Service unit* 1 100% 
Lactating sows 1.54 154% 
  20   
  Isoleucine   
Gestating sows 3   
Service unit* 3 100% 
Lactating sows 4.3 143% 
  56   

  Leucine   
Gestating sows 2.6   
Service unit* 5.8 223% 
Lactating sows 8.3 319% 
  108   

  Histidine   
Gestating sows 1.2   
Service unit* 2 167% 
Lactating sows 2.8 233% 
  36   

  Phenylalanine   
Gestating sows 1.9   
Service unit* 3 158% 
Lactating sows 4.2 221% 
  55   

  Phenylalanine+tyrosine   
Gestating sows 3.6   
Service unit* 5.8 161% 
Lactating sows 8.7 242% 
  113   
  Valine   
Gestating sows 3.5   
Service unit* 3.8 109% 
Lactating sows 5.3 151% 
  69   
  Crude protein, minimum   
Gestating sows 90   
Service unit* 95 106% 
Lactating sows 118 131% 

 
 



Hiánytüneteket megelőző vitaminszintek 
Contrary to mineral standards, 
the vitamin standards are 
determined in amounts added 
without regard to the vitamin 
content of the basic feed. 
This is due to the fact that the 
natural vitamin content of 
feedstuffs varies greatly and 
generally has a low availability. 
It is not recommended to add 
vitamins beyond the standard.  

Az ásványi anyagokra vonatkozó 
előírásokkal ellentétben a 
vitamin-standardokat a 
takarmányalapanyagok  
vitamintartalmának 
figyelembevételével nélkül kell 
hozzáadni a tápokhoz. Ez annak 
a ténynek köszönhető, hogy az 
alaptakarmányok természetes 
vitamin tartalma nagymértékben 
változik, és általában alacsony,  
de nem ajánlott több vitamint 
hozzáadni mint amit a szabvány 
előír. 

 
 

 
 



 
 





A magzati fejlődés szempontjából a kocák legnagyobb tápanyagigénye a 
vemhesség utolsó 2-3 hetére tehető, ezért ebben az időszakban jelentősen emelni 
kell a takarmányadagot. 



 
 

 
 



 
 

 
 



EGYSÉG A KÉTSÉGBEN A 
DAJKÁSÍTÁS IRÁNT! 
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