
Kolosztrum: A kocák elérik a teljes potenciált? 

A kocák kivételesen jól fejlettek anyai feladatukhoz: kolosztrummal és tejjel látják el 

utódaikat. A koca szaporaságának genetikai fejlődése azonban megváltoztatja ennek az 

értékes tulajdonságnak a lehetőségeit. 

A fialáskor a kocák kb. 24 óráig termelnek kolosztrumot. Ez segíti a malacokat az 

elindulásban, mivel azok védő antitestek nélkül születnek. A kolosztrum rendkívül gazdag 

antitestforrás (immunglobulinok), elengedhetetlen a malac fertőzések elleni védekezésében. 

Meleg és energia 

Születéskor a malac körülbelül 38,5 ° C hőmérséklettel hagyja el a méhet, és a fiaztató 

terembe kerül, ahol a hőmérséklet gyakran 20-24 ° C között van (ellenére, hogy az igényük 30 

° C körüli lenne). Az újszülött malac gyorsan kihűl szenved, és negatív energiamérlegbe 

kerül. Az antitesteken kívül a kolosztrum meleget és energiát is biztosít. 

Dajkásítás 

Körülbelül 6 óra elteltével a malac bélrendszerében megkezdődnek a változások. 

Áthatolhatatlanná kezd válni az immunglobulinok számára, és azok 24 óra elteltével már nem 

képesek felszívódni. Gyakran látni, hogy a fiaztatói dolgozók 3 napos malacokat helyeznek át 

frissen fialt kocákhoz, hogy több kolosztrumot adjanak nekik. Ez egyáltalán nem hoz hasznot. 

A többször fialt kocák több kolosztrumot termelnek 

A kolosztrum termelés többször fialt kocáknál magasabb, mint a süldőknél. Az olasz Padova 

Egyetem közel 14 000 malacon végzett vizsgálata szignifikáns különbséget mutatott a 

harmadik paritású kocák és az első paritású kocák közti a malacok túlélési kockázati 

arányában. 

Magasabb szaporaság és a mutatók változása 

A Rutherford-jelentés azt mutatja, hogy egy 13 éves periódusban 3-mal nőtt az élve született 

malacok száma, ami a választás előtti (fiaztatói) elhullás 5,4% -os növekedését váltotta ki. Az 

ITP francia tanulmánya 12 000 malacról azt mutatta, hogy az átlagos született malacszám 11-

ről 16-nál is többre nőtt, míg az átlagos születési súly 1,59 kilogrammról 1,26 kg-ra csökkent. 

Ennél is fontosabb, hogy az 1,0 kg-nál kisebb súlyú malacok aránya 7% -ról 23% -ra nőtt. 

Méhen belüli növekedési lemaradás 

Az intrauterin növekedési retardáció (IUGR) gyakoribb a hiperszapora kocáknál. Egy 

érdekes, 2019-es tanulmány egyértelműen bizonyította a nagyobb almokban a születési súly 

nagyobb varianciáját. Az alacsony szaporaságú csoport (10,25 élve született) átlagos születési 

súlya 1,5 kg volt, 40 gramm szórással, míg a hiperszapora csoport (14,69 élve született) 

átlagos születési súlya 1,37 kg volt, de 220 g-os szórással.  

Sajnos a hiperproliferatív kocák legalább 30% -a nem termel elegendő kolosztrumot. 

  



A koca termelékenységének limitáló tényezői 

Általánosan elismert tény, hogy a malacok minimális igénye az első 24 órában 200 g 

kolosztrum felvétele. Bebizonyosodott, hogy 250 g bevitele már nagyon jó esélyt jelent a 

túlélésre. Különböző kutatások kimutatták, hogy a kolosztrum mennyisége nagyon 

változékony, a minimum 900 g-tól az 5900 g-ig terjedően. Hasonló változatosság mutatkozik 

az immunglobulin (IgG) koncentrációiban is. Sajnos a hiperszapora kocák legalább 30% -a 

nem termel elegendő kolosztrumot. A fialás el is húzódik, ami csökkenti a kolosztrum 

mennyiségét. Egy 16-os alomhoz az első 24 órában 4000 g kolosztrumra lenne szükség. A 

kolosztrum felvétel mennyisége nemcsak a választás előtti, hanem a 42 napos kor előtti 

elhullást is befolyásolja. 

Hierarchia és az emlő 

Bármelyik figyelmes fiaztatós azt fogja mondani, hogy a legerősebb malacok az első, a 

leggyengébbek a hátsó csecseket választják. A növekedési ütemek hasonló mintát követnek. 

Egy 21 napos laktáció alatt az emlőszövet súlya 50% -kal is növekedhet. Hasonlóképpen, az 

emlő DNS-e 100% -kal is növekedhet. Az emlő növekedését befolyásolja az alom nagysága, a 

takarmány felvétel és az elhelyezkedés is. Az emlő növekedésének maximalizálása érdekében 

az összes funkcionális csecset ki kell, hogy szívják a malacok. 

Az első szoptatás meghatározza a jövőbeni tejtermelés kapacitását a későbbi paritásokban. 

Lehetővé kell tenni, hogy annyi malacot szoptasson, amennyi működő csecse van. Bármilyen 

választást megelőző elhullás esetén máshonnan kell malacokat áthelyezni, hogy fenntartsuk az 

emlőmirigyek fejlődését. 

Örökölhetőségi értékek 

Különböző kutatások nagyon érdekes örökölhetőségi (h²) értékeket mutattak a csecsbimbó 

fejlődéssel kapcsolatban. A bimbó hosszúságának h² értéke 0,46, és a bimbó hossza 

mérsékelten korrelál a napi gyarapodással. Ugyanez a közel 1000 kocával végzett vizsgálat 

kimutatta, hogy az IgG-termelés h²-értéke 0,35. Ha egy tenyésztő cég megkezdhetné az IgG 

mérését és hozzáadhatná a tenyésztési indexhez, az jelentős előrelépést jelentene a választás 

előtti elhullás csökkentésében. A finn Helsinki Egyetemen végzett munka nagyon jó 

összefüggést mutatott a kézi digitális refraktométer és az IgG-koncentrációk részletes 

laboratóriumi ELISA-tesztjei között. 

A fiaztató kutrica típusa 

Az elmúlt években a "szabad" típusú fiaztató kutricák felé haladtunk. Nagyobb, mint egy 

normál fiaztatói férőhely, fialó ládával van kiegészítve, amely 24-72 óra múlva kinyitható. 

Kimutatták, hogy ezekben a kutricákban a szoptató viselkedés eltér a hagyományos 

kutricákban mutatott viselkedéshez képest. Az újabb típusúban kutricákban a tejleadás 8,5 

másodpercig tartott, szemben a régi fajta 10,3 másodpercével. A csecsekhez való jobb 

hozzáférés miatt kevesebb volt a verekedés, és kevesebb malac kapott kevés tejet. Ennél is 

fontosabb, hogy az új fajta kutricákban szoptatott malacok súlya nagyobb volt. 

Amikor a kocákat felhajtják a fiaztatóra, értékelni kéne a csecsbimbók méreteit. 

  



A kereszt dajkásítás módszere 

A kereszt dajkásítás hagyományos módja az volt, hogy megpróbálták kiegyenlíteni az 

alomszámokat, kevesebb malacot hagyva a kocasüldők alatt. Amikor az egyes csecseket 

közelebbről megfigyeljük, nyilvánvalóvá válnak a méret beli hatalmas különbségek. Egy 

kicsi, 900 g-os malacnak kevés esélye lesz arra, hogy kolosztrumot nyerjen egy 5,0 centiméter 

hosszú csecsbimbóból. Hasonlóképpen, egy erős 1,8 kg-os kismalacnak is meg kell küzdenie 

a nagyon kicsi bimbókkal. 

Amikor a kocákat a fiaztatókba helyezik, csoportosítani kell őket a nagy, közepes és kicsi 

bimbóméret szerint. Ideális esetben színjelöléssel kell ellátni a kocakartonokat. A kereszt 

dajkásítás sokkal sikeresebb, ha nem csak a számok, hanem a bimbók méretei is stimmelnek. 

Hogyan lehet növelni a kolosztrum termelést 

A korábban említett genetikai szelekción kívül a takarmányozás is fontos szerepet játszhat a 

termelt kolosztrum mennyiségének és minőségének növelésében. A védett közepes és rövid 

láncú zsírsavak keverését a vemhes takarmányba a Queens Egyetemen, Belfastban (Észak-

Írország, Egyesült Királyság) vizsgálták. 

Telepi szinten a kezelt kocák malacainál csökkent a választás előtti mortalitás, és nőtt a 

választási súly. A kolosztrum részletes elemzése az IgG és IgM szignifikánsan magasabb 

szintjét mutatta. A kezelt kocáknál a tej zsír- és laktózkoncentrációja is nagyobb volt. A 

malacok szérumában az IgG koncentrációit két és négy hetes korban vizsgálták, és a kezelt 

kocák malacainak IgG-szintje szignifikánsan magasabb volt. 

A közepes és rövid láncú zsírsavak nem jutnak át a koca tejébe. A mechanizmus megértése 

érdekében a belfasti csapat proteomikus (egy adott szervezet által egy adott időintervallumban 

szintetizált összes fehérje) értékelést végzett, amely a fehérjéken keresztül az expresszáló 

géneket méri. Alapvető változások vannak a tej zsírcseppek membránjában. Down-reguláció 

(receptorszám csökkenés) esetén több zsír (amely az immunglobulinokat tartalmazza) marad a 

tejben. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2020/11/Colostrum-Do-sows-achieve-full-

potential-

660775E/?utm_source=tripolis&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&utm_cam

paign=pig_progress 
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