
Öt hasznos tanács a kocák és süldők fialási arányának növelésére 

A fialási arány kulcsfontosságú mutató egy telep teljesítményének és hatékonyságának 

jellemzésekor, vélekedik Brad Schimmer, a PIC szakembere. Szerinte öt kiemelten fontos 

terület határozza meg az alakulását: ivarzás detektálás, inszeminálás folyamata, sperma 

menedzsmentje, takarmányozási menedzsment/kondíció, illetve a tenyészállatok megfelelő 

kiválasztása. 

1, Oda kell figyelni az ivarzó keresésre 

Fontos megjegyzi, hogy az ivarzás detektálás az ivarzási ciklus megismerésével kezdődik. 

Schimmer szerint, „A fialási arány annyira lesz jó, mint amennyire jó arányban sikerül a 

megfelelő időben felismerni az ivarzó egyedeket.” „Az ivarzásról, akár csak 24 órával 

maradunk le, már kedvezőtlenül befolyásolja a teljesítményt.” 

Azt javasolja, hogy a gondozók azonosítsák, és jelöljék meg azokat az állatokat, melyek már az 

ivarzás korai jeleit mutatják (pératájék duzzanata, fokozott nyálka elválasztás, fül emelése (nem 

tartós felállás, mint a lovaglási próbánál)). Érdemes először hozzá szoktatni a süldőket a kan 

jelenlétéhez, mielőtt azt ivarzó keresés végett a süldők közé hajtjuk, mondja Schimmer. 

A lenti ábra mutatja azt az idő-ablakot, mely alatt történő termékenyítés 95%-os arányt 

eredményezhet.

 

Fontos, hogy a lovaglási próba során erős nyomást fejtsünk ki a koca/süldő hátára, imitálva egy 

nehéz kant, „ha bizonytalan vagy, ülj rá a kocára: ha nem mozdul és elcsendesedik, akkor ez a 

megfelelő idő a termékenyítésre; ha folytatja a mozgást és a hangadást, akkor érdemes még 

várni,” teszi hozzá. 

2. Szánj időt a termékenyítésre 

A termékenyítés kicsit a művészethez hasonlítható, mondja Schimmer. Meghatározható egy 

átlagos folyamat, de némely koca és süldő esetében a sperma adag felvétele rövidebb, vagy 

hosszab időt vehet igénybe az átlagosnál. Az egyik jele annak, hogy túl gyors a folyamat, hogy a 

sperma visszafelé folyik a katéterben. Lassítsd le a folyamatot a katéter végének felemelésével. 

Nem határozható meg egy konkrét időtartam a termékenyítés folyamatára, mivel minden állat 

különbözik, illetve minden dolgozó más képzettségi szinten van. „A süldők egy különleges 

csoportot alkotnak, így őket más módon kell kezelni,” mondja Schimmer, illetve hozzáteszi, 



hogy átlagosan 3 perc nem elég hosszú idő számukra. Így, ha a dolgozó azt látja, hogy a sperma 

visszafelé folyik, akkor minden esetben valami hibára kell gondolni. 

3. Gondolni kell a sperma minőségre 

Tartsd életben és erősen a spermiumokat, mondja Schimmer, nem szabad elfelejteni, hogy 

számít a sperma kora. „Ha túl sokat rendelünk egyszerre, fennáll a lehetősége annak, hogy túl 

régi spermát használunk fel. A sperma adagja 0,3 malaccal korlátozhatja a születési számot, 

valamint a tárolás során naponta 2%-kal rontja a fialási rátát, így érdemes inkább sűrűbben 

rendelni a spermát- például hetente háromszor.” 

A sperma hőmérséklete szintén fontos. „A spermát 16,1°C és 17,8°C között kell tárolni,” teszi 

hozzá Schimmer. „Minden 1°C-os eltérés 1 nappal csökkenti a sperma eltarthatóságának 

idejét.” 

A felbontatlan sperma adagok visszafagyasztáskor fektetve és lazán helyezve kell tárolni, annak 

érdekében, hogy a levegő szabadon mozoghasson körülöttük. Naponta ellenőrizni kell a 

hőmérsékletet a tárolás során, és amikor fel szeretnénk használni a spermát, helyezzük egy 

elkülönített tárolóba hőtartó géllel, ami állandó hőmérsékletet biztosít. A post-cervikális 

termékenyítés során a kisebb számú ivarsejt jóval érzékenyebb a hőmérséklet ingadozására, 

ezért a folyamat fokozott odafigyelést igényel, teszi hozzá Schimmer. 

„Ez egy egyirányú út,” mondja. Más szavakkal, nem érdemes a fel nem használt 

spermaadagokat visszafagyasztani későbbi felhasználás céljából. A termékenyítést végző 

személyzetnek pontosan tisztában kell lennie azzal, hogy hány állatot kell termékenyíteni, így 

elkerülve azt, hogy feleslegesen sok adagot vigyenek magukkal az istállóba. 

4. Fókuszban a takarmányozás, és a kondíció 

A kocák heti rendszerességű kondíciómérésével megelőzhető, hogy az állatok túl kövérek, vagy 

túl soványak legyenek, jegyzi meg Schimmer. Készítsen emlékeztetőket, annak érdekében, 

hogy ne felejtse el a kondíció méréseket, és ennek függvényében állítsa be az etetőket. Azt 

javasolja a termelőnek, hogy alakítson ki tenyésztési csoportokat, a gesztáció negyedik, 

nyolcadik és tizenkettedik hete szerint. 

„Használj pontos mérőeszközt az objektív adatok nyerése végett, és szabályozd ezek alapján a 

takarmányadagokat,” mondja. 

Az újra ivarzás ideje, és a visszaivarzások szintén jó indikátorai a kondíció menedzsmentjének, 

illetve a laktáció ideje alatti megfelelő takarmányozásnak. 

„Ha a takarmányozás megfelelő, akkor a kocák már a fialást követő 4-5. napon 

termékenyíthetők,” mondja. 

  



5. Megfelelő tenyészállatokat kell kiválasztani 

A selejtezés egy menedzsmentbeli tényező, és ajánlatos rendszeresen az állomány 10%-át 

kiselejtezni. A selejtezés lehetőséget biztosít a tenyésztőknek, hogy limitálják az idősebb kocák 

számát, miközben arra is lehetőségük van, hogy kiselejtezzék azokat a fiatalabb egyedeket, 

melyek nem termelnek kielégítően, vagy képtelenek újabb fialásra. 

„A kívánt tenyésztési cél elérésének mindig elsőbbséget kell élveznie, így optimalizálni kell a 

süldők tenyésztésbe vételének számát, és csökkenteni a kényszerselejtezések számát,” mondja 

Schimmer. Legjellemzőbben a sántaság az oka a kényszerselejtezésnek. Ez a faktor 

csökkenthető, ha: 

• Jó lábszerkezettel, és egészséges csülökkel rendelkező süldőket választunk ki 

• Megfelelően kell szabályozni a kondíciót 

• Fontolóra kell venni a réz-szulfát használatát a főbb sántaságot okozó tünetek 

megjelenéskor (repedt köröm, talpi sérülések) 

Csoportos tartás esetén a kutricákat javasolt azonos méretű és azonos korú kocákkal feltölteni. 

Biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű süldő tenyésztésbe kerülését, fókuszálva 

a pubertás serkentésére, illetve a süldők fejlődésére, mint a telep jövőjét jelentő fő tényezőkre, 

mondja Schimmer. 

Nagyon fontosak a részletek a fialási arány fejlesztése során. „Minden egyes változtatás 

önmagában kis hatással rendelkezik, de együttesen nagy előrelépést eredményezhetnek. A 

fialási arányt leginkább befolyásoló tényezők megértése, és azok gyakorlatban való 

alkalmazása fog jobb fialási teljesítmény eredményezni,” mondja Schimmer. 

További információkért vegye fel a kapcsolatot a PIC csapatával, vagy keresse fel a PIC.com 

weboldalt. 

forrás: https://thepigsite.com/articles/five-practical-tips-to-improve-your-sow-and-gilt-

farrowing-rates 
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