
Anösztrusz a kocasüldőkben 

A kocasüldőknél gyakori selejtezési ok az ivarzási ciklus hiánya, ami megnöveli a szükséges 

kocasüldők számát és azok költségeit. Vegyük sorra, hogy mi okozhat anösztruszt. 

A reproduktív ciklus megkezdéséhez elengedhetetlen, hogy a kocák mutassák az ivarzás jeleit 

annak érdekében, hogy termékenyíthessék őket és új vemhesség induljon. Akár kocasüldőkről, 

akár választott kocákról beszélünk, az állatok kis hányada általában nem mutat ivarzási 

tüneteket, vagy csak későn, a normálisan elvárthoz képest. Ha nem mutatják az ivarzás jeleit, 

akkor a probléma súlyos, mivel így nem indulhat el újabb szaporodási ciklust; de ha késleltetett 

ivarzás jelentkezik (általában a választás után), akkor a probléma az, hogy befolyásolja a batch-

eh felépítését és így az azokban történő fialások számát. Emellett azzal növeli a termelési 

költségeket, hogy a telepen növekszik a nem termelő kocák százaléka. 

Az ivarzás hiányát kocasüldőknél vagy többször ellett kocáknál is előfordulhat. Ha ez a 

süldőket érinti, akkor gyakran selejtezési ok, ami így megnöveli a süldők iránti igényt és azok 

költségeit, mert amíg arra várunk, hogy ivarzási tüneteket mutassanak, telnek a napok, és a 

süldők továbbra is esznek. 

Anösztuszosnak nevezzük azt a süldőt, amelyik 220 napos korában még nem mutatja az ivarzás 

jeleit. A süldőknél 180 és 210 napos kor között kell lenni a pubertásnak és ekkor kell megjelenni 

az első ivarzásnak. A kocasüldők legfeljebb 10% -ánál elfogadható, hogy késsen az első ivarzás. 

Ha ez az arány meghaladja a 10% -ot, ki kell vizsgálnunk az okokat, és korrekciós 

intézkedéseket kell tennünk. Ehhez első lépés a petefészkek vizsgálata. Meg kell győződni róla, 

hogy azok valóban inaktívak, vagy ciklusos működést mutatnak. Erről a vágóhídon is 

meggyőződhetünk. Az ellenőrzés másik módja a szérum progeszteronszint mérés, amely a 

ciklus luteális fázisában a legmagasabb. 

Inaktív petefészkek 

Ha a késői pubertás problémájával állunk szembe, szükséges áttekinteni az összes tényezőt, 

amely felelős lehet érte: 

1. Alacsony növekedés a nevelési szakaszban 

•  Az 550 g / nap alatti növekedés összefügg a későbbi pubertással. 

2. Zsírhiány 

•  A leptin az adipociták által termelt hormon, amely fontos szerepet játszik az 

energiaegyensúly szabályozásában. A leptin magas koncentrációja pozitívan hat 

a GnRH felszabadulására, és ennek következtében az agyalapi mirigy 

stimulációjára, majd a petefészek aktivitásáért felelős FSH és LH hormonok 

felszabadulására. A zsírhiány csökkenti a keringésben lévő leptin szintjét, ezzel 

negatív hatást gyakorolva a pubertásra. Mivel a genotípusokban megnövekedett 

a soványabb állatok százalékos aránya, a gyengén takarmányozott 

kocasüldőknél károsodhat a pubertás. 

3. Hideg, pára, huzat 

• A zsírtartalékok felhasználásához vezető helyzetek sem kedveznek a 

pubertásnak. 

  



4. A stimuláció hiánya 

• A kan jelenléte a legerősebb inger a pubertás kezdetéhez. Amint a süldők elérik 

a 180 napos kort, és a kan jelenléte naponta stimulálja őket, körülbelül 10 napon 

belül ciklusba kell lendülniük. A kan kontakt kívánt hatását befolyásoló néhány 

okot az alábbiakban tárgyalunk. 

a. Rendszertelen érintkezés a kannal 

b. Kontakt túlzottan nagy csoportban 

c. A fény hiánya 

d. Túlzott verseny 

5. Genetikai okok 

• Néhány genetikai problémát is észleltek, amelyek a GnRH gyenge 

felszabadulásához kapcsolódhatnak. 

Aktív petefészkek 

Aktív petefészkek esetén az észrevétel problémájával vagy csendes ivarzással nézünk szembe 

(kevésbé látványos az ivarzás). 

Ilyen esetben felül kell vizsgálni a következőket: 

1. Kannal végzett stimuláció 

• Az érintkezésnek naponta és szabálytalanul kell történnie (kb. 15-20 perc / nap). 

Kerüljük a növekvő kocasüldők közvetlen folyamatos érintkezését a kannal, 

mert ez olyan helyzetekhez vezethet, amelyekben a süldők hozzászoknak a 

kanhoz, és ez a stimuláció megszűnéséhez vezethet. A kannal való érintkezésnek 

közvetlennek kell lenni a hatékonyság érdekében. 

1. kép: A kan által a kutricában töltött idő, az ivarzó kocasüldők megtalálásához. P. English, 1986 

2. Környezeti feltételek 

•  Kerüljük a hideget, a meleget, a túlzott páratartalmat, valamint a normál 

viselkedést befolyásoló huzatot. 

3. A csoport nagysága 

•  A 4-6 állatból álló kis csoportok ideálisak, anélkül, hogy keverednének többször 

ellett kocákkal. 

4. Megfelelő takarmányozás 

• Gyakran vemhes takarmányt adnak, amelyeknek nagyon alacsony a fehérje és 

energia tartalma a még növekvő süldőknek.  

Forrás: https://www.pig333.com/articles/anestrus-in-gilts_16987/ 

https://www.pig333.com/articles/anestrus-in-gilts_16987/

