
Saját süldő és a vásárolt süldő összehasonlítása





  Saját süldő Vásárolt 

KOCA    

előhasiból db 431 431

kg   

átlag kg 202 202

értékesítés (TF) db 336 336

értékesítés 
(selejt) db 24 24

elhullás db 60 60

 Átlag koca/12 hó 890 890

Termelő kocaáll: Tkoca+Eh 1047 1047

Vásárolt Süldő

 • Előnyei:

1. Egységesebb hízóalapanyag, színhús %, Alacsonyabb hízlaldai fajlagos költségek
2. Rövidebb ideig tartó kitelepítés, All in-All out rendszer
3. Belső járványvédelem szigorúbb betartása
4. Kevesebb takarmányfajta megspórolása – Süldő 1
5. hatékonyabb férőhely kihasználtság
6. Folyamatosan frissülő genetika, 
7. Vásárolt süldővel jobba tervezhető kocaselejtezés, jobban megtervezik a szükséges létszámokat
8. Kevesebb selejt süldő, jobban vigyáznak a vásárolt süldőre
9. Egyszerűbb fiaztatói munka, nincs tenyésztetoválás
10. Nem fizet genetikai díjat

 • Hátrányai:

1. Karantén épület építése, ehhez pontos munkaszervezés
2. Adaptáció a telepi állategészségügyhöz

Saját Süldő

 • Előnyei:

1. Bármennyi süldőt elő lehet állítani
2. Nincs állatbehozatal
3. Nem függ a telep a süldő előállító teleptől

 • Hátrányai:

1. A tenyészalmok jelöléseinek hibái nem derülnek ki azonnal
2. Bonyolultabb fiaztató munka nagyobb odafigyelés
3. Időszakosan túl sok, vagy túl kevés süldő is lehetséges
4. Kompromisszumokkal beállítják a süldőt, ha a felnevelés során probléma adódik, akkor is
5. Férőhelyet foglalnak
6. Az ellenivar és a selejt süldő rontja a hízóalapanyag minőségét
7. Genetikai díjat fizet
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Saját süldő és a vásárolt süldő összehasonlítása

  Saját süldő  Vásárolt  

Sz.malac ÉlveSzületett/koca 32,10  32,10  

Szaporulat db 33605  33605  

választott malacba db 30917 92,00% 30917 92,00%

kg 231875  231875  

átl.kg 7,5  7,5  

elhullás db 2688 8,00% 2688 8,00%

kg 5377  5377  

átl.kg 2  2  

átlag db 2019  2019  

• A teszttelepünk kalkulációja során nem tettünk különbséget élveszületett malacban, de a gyakorlat szerint, ha a tenyészkocák 
 együtt vannak az F1-es kocákkal akkor van különbség 1-1,5 malaccal kevesebb születik a tenyészalmoknál. Ha Criss-Cross- 
 ban dolgozi a telep akkor nincs meg ez a különbség, de ezt ne nevezzük tenyésztésnek.

• Az alábbi táblázat mutatja a valós eredményeket, az utolsó oszlop egy 2000 kocás Német tenyésztelep eredményeit mutatja, 
 amiből látszik, hogy csak tenyészkocákkal feltöltött telep szintén tud magas élveszületést, nyilvánvalóan jobb az odafigyelés 
 az állatok igényeinek kiszolgálására.

 Sajószöged
telepi átlag

Sajószöged
tenyész

Sajószöged
F1

Leon van Dijk 
Németország

Kocaforgó 2,29 2,35 2,24 2,45

Süldő% 20,4 23,41 17,6 23

Fialási% 88 89 87 92

Élveszületett malac 13,31 12,33 14,2 14,37

Fiaztatói elhullás 5,5    

Választott malac 12,6 12,56 12,64 12,8

A tenyészkocák dajkásítással segítenek felnevelni az F1 malacait is ezért alacsony az elhullás.

  Saját süldő  Vásárolt  

V.malac Választott/koca 29,53  29,53  

szopós malacból

db 30917  30917  

kg 231875  231875  

átl.kg 7,5  7,5  

Hízóba

db 28854 93,33% 29680 96,00%

kg 750194  771678  

átl.kg 26  26  

süldőbe

db 826 2,67% 0 0,00%

kg 21484    

átl.kg 26    

Selejt értékesítés

db 618 2,00% 618 2,00%

kg 15458  15458  

átl.kg 25  25  

elhullás

db 618 2,00% 618 2,00%

kg 9275  9275  

átl.kg 15  15  

Átlag db 3503  3503  



• Az élveszületést azonos létszámban és a fiaztatói elhullást is azonos mértékkel számoltuk mindkét esetben
• A selejt értékesítésben sem tettünk különbséget, bár nehezíti a rendszert a saját süldőnél a vonalak elkülönítése termen belül, 
 ugyanis összekeverve a tenyészmalacok hátrányt szenvednek. A tenyészmalacoknak mindig a legjobb helyre kell kerülniük a 
 teremben.
• Malacértékesítésnél az ellenivart csak veszteséggel lehet eladni, legalább 10€-val fizetnek érte kevesebbet, Nyugat-Európában 
 senki sem veszi meg a tenyészmalacokat, és ez Magyarországra is elérkezik.
• Saját süldőnél a termékenyítések 10 % történik tenyészspermával, Így a malacok összetételében ez a következőképpen látszik meg.

 1. 30 917 választott malac
  a. 826 db süldőbe átminősül amiből 468 db lesz előhasi, a többi selejt, vagy elhullás, az alábbi táblázat szerint
  b. 2 265 db egyenesen bekerül a hízlaldába a 30 917-ből

 Saját süldő  Vásárolt  

Süldő      

vásárlás db 0  482  

kg   40928  

átl.kg   85  

választott malacból db 826  0  

kg 21484    

átl.kg 26    

előhasiba db 468 56,66% 468 97,10%

kg 70200  72540  

átl.kg 150  155  

Átminősítés hízóba db 0  0  

kg     

átl.kg     

értékesítés (selejt) db 312  8  

kg 32760  840  

átl.kg 105  105  

elhullás db 48  6  

kg 2880  540  

átl.kg 60  90  

Átl.db 293  142  

Az előhasiaknál nem tettünk különbséget, de megjegyezném:

• A saját süldők elosztása sosem igazodik a kocacsoportok selejtezéséhez, hiszen a termékenyítéskor nem tudni milyen lesz a 
 kocacsoport összetétele, csak egy állandó termékenyítési darabszámmal tervezhetünk.
• Vásárolt süldőnél mindig tervezhető a süldő korösszetétele, hiszen 10 hetes csoportok kerülnek a telepre, és cikluson belül 
 már kiszámítható melyik kocacsoporthoz kell esetleg több süldő.
• A vásárolt süldőt meg kell venni átlag 85 kg-mal, és ára 75 000 Ft körül leszállítva.
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 Saját süldő vásárolt
Előhasi    

süldőből
db 468 468
kg 72540 72540

átl.kg 155 155

kocába
db 431 431
kg 86973 86973

átl.kg 202 202

értékesítés (NS)
db 23 23
kg 4140 4140

átl.kg 180 180

elhullás
db 14 14
kg 2240 2240

átl.kg 160 160

Hízó  saját süldő  vásárolt  

Választott malac-
ból

db 28854  29680  

kg 750194  771678  

átl.kg 26  26  

értékesítés

db 27963  28790  

kg 3 215 770  3 339 586  

átl.kg 115  116  

értékesítés selejt

db 433  1,5% 445  1,5%

kg 30296  26712  

átl.kg 70  60  

elhullás

db 433  1,5% 445  1,5%

kg 17312  17808  

átl.kg 40  40  

Hízóértékesítés:

• Saját süldőnél:
 27 963 db, ebből 25766 db végtermék 2197 db melléktermék
 25 766 x 115kg x 405 Ft  1 200 051 450 Ft
 2197 x 105 x 395 Ft   91 120 575
 312 db értékesül a selejt süldőből
 312 x 105 x 390Ft   12 776 400 Ft
      1 303 948 425 Ft

A számítás egy kedvező piaci kereslet mellett értendő.
Rosszabb hízóárnál nehezebb eladni a mellékterméket.

• Vásárolt süldőnél
 28790 db végtermék hízó
 28 790 x 115 x 405Ft   1 340 894 250Ft

Az ellenivar súlygyarapodása 800 g, a végtermék hízóé pedig 950 g vagyis a rendelkezésre álló 100 hízlaldai nap alatt 15 kg-mal 
lesz lemaradva ami 13 000 000-os veszteség, továbbá legalább 10 Ft-tal kap a telep kevesebbet a minősítés miatt ez további 2,3 
millió Forint. A saját süldőnél hiába van kevesebb állat a hízlaldában az ellenivarnak 50 kg takarmánnyal többet kell megennie 
115 kg súly eléréséig, mint a hízónak a 115 kg súly eléréséig. Illetve ugyan annyit 105 kg súlyig, mint a hízó 115 kg súlyig.
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