
Esszenciális zsírsavak alkalmazása a kocák szaporaságának javítása 

érdekében 

A kocák 90-95% -ánál meg kell célozni a minimálisan szükséges linolsav bevitelét. 

Korábban a National Hog Farmer már beszámolt arról a fő mérföldkőről, amelyet azzal a 

felfedezéssel értek el, hogy két esszenciális zsírsav (EFA) alacsonyabb mértékben van jelen a 

hőstresszben szenvedő kocák laktációs takarmányában. Ezek a EFA-k, a linolsav és a linolénsav 

(α-linolsav) közvetlenül részt vesznek különféle szaporodási folyamatokban, és hiányuk miatt 

nem megfelelő ivarzás, alacsony fialási arány és csökkent méretű almok jelennek meg. A 

szezonális anösztrusz az egyes EFA-k megfelelő mennyiségű bevitelétől függ a laktáció alatt. 

Korábbi eredmények és a jelenlegi munkák azt mutatják, hogy a laktáció alatti EFA kiegészítés 

közvetlenül befolyásolja a későbbi szaporaságot és növeli a 100 leválasztott kocára jutó 

született malacok számát (született malac index). Kimutatták továbbá, hogy ez a jelenség egyre 

fontosabb a koca korának előrehaladtával. A dózis-válasz görbék alapján takarmánnyal bevitt 

linolsavval a maximális válasz akkor érhető el, ha a kocák a laktáció alatt legalább napi 125 g 

linolsavat vesznek fel. Ez a becslés a született malac indexen alapul, és a linolsav pénzügyi 

szempontból optimális bevitelét jelenti a laktáció alatt. 

Azt javasolják, hogy a minimális linolsav bevitelt a kocák 90-95% -ához igazítsuk (az átlag 

helyett), és ez különösen fontos egy mindent vagy semmit forgatókönyv esetén, ha arról van 

szó, hogy a kocák vemhesek maradnak, vagy sem. Így azok a kocák is, amelyeknél a populáció 

átlagánál alacsonyabb a takarmány felvétel, megfelelő mennyiségű linolsavat vesznek fel és 

fenn tudják tartani a vemhességet. 

Ehhez végül ismerni kell a szezonális laktációs takarmány felvételt és annak varianciáját, hogy 

a minimális linolsav bevitel (g / d) a legtöbb kocánál megvalósuljon. Például, ha a becslések 

szerint nyáron a kocák átlagos napi takarmányfelvétele 5,5 kg és az alsó 10% -uk várhatóan 

csak napi 4,0 kg-ot vesz fel, akkor a linolsav koncentráció kiszámítva 3,1%, hogy a napi 125 g 

linolsav bevitel a populáció kocáinak legalább 90% -ánál elérhető legyen. 

Ez azt is jelenti, hogy a takarmány receptúrát a takarmány felvétel szezonális eltéréseinek 

megfelelően kell alakítani. Nyáron a linolsavat nagyobb arányban kell alkalmazni, mint télen. 

A takarmányok lipidekkel való kiegészítése az EFA-k specifikációinak megfelelően, a nagy 

energiájú takarmányok összeállításával szemben, költségmegtakarítást jelenthet az 

alacsonyabb lipidtartalom miatt. Figyelembe kell venni a lipidforrások költségét az EFA-

tartalmukhoz viszonyítva (1. táblázat). Például, ha a takarmányok költségét metabolizálható 

energia (ME) egységenként nézzük, az állati-növényi keverék, a baromfi zsír és a sertés zsír 

(CWG) a legköltséghatékonyabb, mert metabolizálható energiával számolva ezek jelentik a 

legalacsonyabb egységenkénti költséget (0,107, 0,111 és 0114 dollár / ME Mcal). Azonban, 

ha az árat az egységnyi mennyiségben lévő linolsav alapján értékeljük a kukoricaolaj és a 

szójaolaj a legversenyképesebb (2,04 és 2,59 dollár / linolsav egység). 



 

1. táblázat: Lipid források költségei linol sav linolén sav és ME egységre számolva. 

Meg kell jegyezni, hogy a szójaolaj jelentős mennyiségű linolénsavat is tartalmaz, 

összehasonlítva más kereskedelemben kapható lipidforrásokkal. Egy kutatás szerint a laktáció 

alatt napi 10 g linolénsav minimális bevitele előnyös volt a későbbi reprodukciós teljesítmény 

szempontjából. 

Arra a következtetésre jutottak, hogy a kocák legalább 90-95% -ának legalább napi 125 g 

linolsav és 10 g linolénsav takarmánnyal történő felvételét kell biztosítani. Ez a koca maximális 

szaporaságának elérése érdekében szükséges. A magas teljesítményhez hozzájárul a ciklusba 

való gyors visszatérés, a vemhesség magas arányú fenntartása és az idősebb kocák későbbi nagy 

alommérete, amelyek különösen érzékenyek az EFA hiányára. 

Az itt leírt eredmények óriási előrelépést jelentenek a szezonális anösztrusz megoldásában, 

amely évtizedek óta problémát okoz a sertésiparban. Az árutermelő rendszerekben EFA 

kiegészítés gyakorlati alkalmazása sikeresnek bizonyult a szezonális terméketlenséggel 

szemben. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/applying-essential-fatty-acid-

research-improve-reproduction-sows 
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