
Hogyan lehet minimalizálni a kis almok hatását 

A kis létszámú almok előfordulása és eloszlása, valamint az élve született malacok számát 

befolyásoló tényezők. 

A fialás során a jó teljesítmény elérésének fő kiindulópontja kétségtelenül az élve született 

(ÉSZ) malacok száma. A hiperszapora kocák kiválogatásának előrehaladásával az élve született 

malacok száma is javult az elmúlt években. Ha azonban a telep adatait elemezzük, akkor 

megfigyelhetjük, hogy van bizonyos számú fialás, amelynél 10 alatt van az ÉSZ malacok 

száma. Ezen almok negatívan befolyásolják a telep átlagos ÉSZ malac számát, ami csökkenti a 

jövőbeni választás teljesítményét is. 

Annak érdekében, hogy mélyebben megismerjék ezeket az almokat, 2018 és 2019 között 1 120 

603 fialást elemeztek, a PigCHAMP Pro Europa adatbázisból. Az első dolog, amit megfigyeltek 

(1. ábra), hogy ezek az alacsonyabb ÉSZ malac számú (ÉSZ malac ≤ 9) almok az összes 

elemzett alom 11,4% -át tették ki. 

 

1. ábra: Az almok százalékos megoszlása alomméret szerint, 2018-2019 

Miután meggyőződtünk a kis létszámú almok előfordulásáról, azok eloszlását a koca paritása 

szerint vizsgáljuk. A 2. ábra azt mutatja, hogy a hetedszer vagy annál többször fialt kocáknál a 

legnagyobb a kis létszámú almok százalékos aránya, majd ezeket követik a süldők. A 7. vagy 

annál nagyobb paritású kocák esetében valószínűleg mind a szaporaság csökkenése, mind a 

halva születések százalékos növekedése korlátozó tényezőként hat az ÉSZ malacok számára. 

Másrészről fontos megjegyezni, hogy a süldőknél az ÉSZ malac szám befolyásolja a koca teljes 

teljesítményét (Lida és mtsai., 2015); ezért fontos az alacsony élve született malacszámmal 

rendelkező süldők számának minimalizálása. 



 

2. ábra: A kis létszámú almok (ÉSZ malac ≤ 9) százalékos megoszlása paritás szerint, 2018-2019 

Egy másik tényező, amely befolyásolja a kisebb létszámú almok előfordulását, a szezonalitás. 

A 3. ábra a halva született malacok (HSZ) megoszlását és a kis létszámú almok százalékos 

arányát mutatja az egyes hónapokban. Míg a HSZ malac számok az összes született (ÖSZ) 

malac százalékában mérve a nyári hónapokban (az északi féltekén júniusban, júliusban és 

augusztusban) magasabb százalékokat mutatnak, a kisebb alomméretek általában nőnek 

novemberben, decemberben és januárban (késő ősz) / téli hónapok az északi féltekén). 

 

3. ábra: A HSZ malacok és a kis létszámú almok százalékos eloszlása (ÉSZ ≤ 9), 2018-2019 

  



Az előző grafikon szerint a kisebb alomméret százalékos növekedése a téli hónapokban nincs 

összefüggésben a HSZ malacok nagyobb előfordulási gyakoriságával, mivel az nyáron 

nagyobb. Mivel az ÉSZ malacszámot nem a HSZ malacszám korlátozza, így a 

termékenységet kell vizsgálni. A 4. ábra mutatja a szaporaságot az almokban. 10 ÉSZ 

malacnál kisebb létszámú almoknál a szaporaság egyértelműen alacsonyabb, mint a 10 vagy 

annál nagyobb ÉSZ malaccal rendelkező almoknál. Ez azt jelzi, hogy az ok, amiért az almok 

10 ÉSZ malac alatt vannak, alapvetően annak a ténynek köszönhető, hogy alacsony 

szaporaságú almok, és nem a HSZ és / vagy múmiák magas százaléka miatti negatív hatáshoz 

köthető. 

 

 

4. ábra: A ÉSZ alomméret szerint született ÖSZ malacszám ábrázolása, 2018-2019 

Annak érdekében, hogy minimalizáljuk a kis létszámú almok hatását, amelyek előfordulása 

főleg novemberben és decemberben (késő őszi / téli hónapok az északi féltekén) nagyobb, 

előfordulhat, hogy oda kell figyelnünk a nyári hónapokra, mivel az érinett kocák 

termékenyítése ekkor következik be. A nyári hónapokban a kocák általában rosszabbul esznek 

a laktáció alatt, ami közvetlen hatással van a tüszők gyengébb minőségére (Prunier és 

Quesnel, 2000); és ennek következtében ez a jövőben kisebb alommérethez vezet.  

Ezért létfontosságú a körültekintő óvatosság, mind a napi fogyasztás, mind a szoptatás alatti 

beviteli szokások tekintetében precíziós takarmányozási rendszerek alkalmazásával. Az ilyen 

típusú rendszerek bármely pillanatban képesek alkalmazkodni a kocák követelményeihez, 

minimalizálva a szezonalitás által okozott negatív hatást; ezzel javítva az összes reproduktív 

tényezőt, amely befolyásolja a következő fialáskor születő alom jellemzőit. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/factors-affecting-small-litter-size-in-pigs_17227/ 
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