
Szerkezeti stabilitás, avagy a süldő szelekció hatása a koca későbbi 

élettartamára 

A termelők számára elengedhetetlen, hogy olyan személyek válasszák ki a kocasüldőket, akik 

pontosak és következetesek a döntések meghozatalakor. 

Jelenleg az amerikai sertéstermelők a koca élettartamát növelő lehetőségeket kutatják. Mivel a 

csülkök és a lábak rendellenessége és a mozgásszervi problémák az egyik leggyakoribb oka a 

kocák selejtezésének, különösen a fiatalabb kocáknál, a lehetséges megoldás, hogy vissza kell 

térni a csülkök és a lábak szerkezetének fokozott ellenőrzéséhez a tenyész süldők kiválasztása 

során. Ezt a megoldást azonban megnehezíti a süldők kiválasztásáért felelős személyek 

képzettsége és pontossága. 

2019 nyarán 4 494 süldőt vizsgált a csülkök és a lábak alakulásának szempontjából négy, 

eltérő tapasztalattal rendelkező értékelő, három kocasüldő előállító (=nucleus?) telepen, 

Iowában, a PIC-vel együttműködve. A szerkezeti értékelés mellett minden egyes süldőt 

lemértek, két krotáliával megjelöltek és a fülükből DNS-mintát vettek az Allflex 

szövetmintavételi egységgel (Allflex USA, Irving, Texas). 

Az 1. értékelő volt a standard, mert korábbi tapasztalata volt a pontozási rendszerrel 

kapcsolatban. A 2. értékelőnek több állatállomány, beleértve a sertést és a tejelő 

szarvasmarhát, napi munkájában és kezelésében volt tapasztalata. A 3. értékelőnek nagy 

tapasztalata volt a sertésekkel kapcsolatos munkák terén és süldő kiválasztás képzésen vett 

részt. A 4. értékelőnek széles körű állatállomány-értékelési tapasztalata volt. 

Az 1-3-as értékelő nyolc szerkezeti alakulás és különböző mozgási tulajdonságok 

értékeléséért volt felelős, ideértve a mozgási pontszámot, az első láb alakját, a hátsó láb 

alakját, az első csülök, a hátsó csülök, az első láb helyzetét, a hátsó láb helyzetét és a borda 

alakját. A 4. értékelő feladata az ujjméret-különbségek és az általános lábméret felmérése, az 

állatok mérése közben. A szubjektíven értékelt konformációs tulajdonságok az 1. ábrán 

találhatók. 
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A koca süldők teljes populációjában (n = 4 494) a különböző bírálók eredményeit 

hasonlították össze ugyan azon állatok esetében. A 2-es számú telepen lévő 1500 kocasüldőt 

két külön időpontban pontozták, 17 és 22 hetes korban, annak érdekében, hogy megfigyeljék 

a szerkezeti változásokat. Ezenkívül a csoportból mindkét életkorban 600 állatot értékeltek, 

hogy megbecsüljék a személyes pontozási különbégeket a két értékelőnél. Ez a vizsgálat 

ugyanazon értékelő két mérése közötti összefüggésekre fókuszált. A tanulmány célja 

lényegében az volt, hogy megbecsüljék a szubjektíven értékelt szerkezeti tulajdonságok 

megismételhetőségét és reprodukálhatóságát. 

Az összes értékelőre átlagolva az egyes tulajdonságok átlaga (± SD) a következő volt:  

LS 0,06 (± 0,24),  

FLC 6,07 (± 0,82),  

RLC 5,44 (± 0,70),  

FP 3,63 (± 0,85),  

RP 3,98 (±) 0,91),  

FFP 4,29 (± 0,56),  

RFP 4,06 (± 0,52),  

RS 4,33 (± 0,94),  

TS 4,81 (± 0,61), 

FS 1,99 (± 0,35). 

A standardhoz viszonyítva a 2. és a 3. értékelő elfogultságot mutatott az állatok 

kiértékelésében, ami egy adott tulajdonság fenotípusos megjelenésének túl-, esetleg 

alulbecslését eredményezte.  

A 2. értékelő esetében az elfogultsági értékek -0,69 (RS) és 0,58 (RLC) között változtak.  

A 3. értékelőnél az elfogultsági értékek -0,68 (RS) és 1,20 (RLC) között változtak. 

  



Az személyes pontozási különbségek értékelésekor a 2. értékelő és a sztenderd egyezése                                                                                                            

31% (RP) és 91% (LS) között volt, és az egy pontszámon belüli hasonló érték 82% (RS) és 

100% (LS) között változott. A 3. értékelő és a sztenderd hasonlósága 32% (RLC) - 93% (LS) 

között, maximum 1 pont eltéréssel pedig 82% (RLC) és 100% (LS) között volt. Az személyes 

különbségek értékelésekor a sztenderd pontos értéke 36% (RP) és 99% (LS) között volt, 

maximum 1 pont eltéréssel pedig 84% (RP) és 100% (LS) között. A 2. értékelő pontossága 

40% (RP) és 87% (LS) között, maximum 1 pont eltéréssel 88% (RS) és 100% (LS) között 

volt. A 3. értékelő pontossága 40% (RLC) és 99% (FFP) között, a maximum 1 pont eltéréssel 

pedig 89% (RP) és 100% (LS, FFP és RFP) közt mozgott. A 4. értékelő pontossága 58% (TS) 

és 89% (FS), a maximum 1 pont eltéréssel 99% (TS) és 100% (FS) között volt. 

A termelők számára kritikus fontosságú a személyes megismételhetőség és a 

reprodukálhatóság annak biztosítása érdekében, hogy a felelős személyek megfelelően 

képezhetők legyenek a kocasüldők kiválasztására. Ha képesek egy állatot vizuálisan értékelni, 

és reprodukálni az eredményeket, akkor képesek ugyanazokat az ítéleteket hozni az állatokról, 

mint az oktató. Ha az egyén saját értékeléseinek pontszámait később megismétli, amikor egy 

állatot újraértékel, az azt jelzi, hogy következetes és precíz az állatok értékeléséhez használt 

pontozási rendszer alkalmazásában. A termelők számára elengedhetetlen, hogy a kocasüldők 

kiválogatásakor pontosan és következetesen döntsenek, így azok az állatok, amelyeknek a 

legnagyobb esélyük van a hosszabb élettartamra, bekerülhetnek a tenyész állományba. 

  



Jelenleg az összes kocasüldőt a tenyész telepekre helyezték. Ezeket négy különböző telepre 

osztották el az árutermelő rendszerben, két csoportos és két egyedi vemhesítő létesítményben. 

Három paritáson keresztül fogják folytatni ezen kocák nyomon követését annak érdekében, 

hogy meghatározzák, mely tulajdonságok alapján becsült pontszámok képezik a tenyész 

állományból való korai eltávolítás kockázati tényezőit. Ezen túlmenően meg szeretnék 

határozni, hogy mely tulajdonságok és pontszámok ideálisabbak az olyan kocák 

számára,amelyek a vemhesítőben tartózkodnak. A begyűjtött DNS-mintákat szintén 

elemezték és összekapcsolták az értékelt tulajdonságok megfigyelt fenotípusos 

megjelenítésével. 

Ez a projekt az „Improving Pig Survivability” program része, amelyet a „National Pork 

Board”, a „Foundation for Food and Agriculture Research „ és a Pig Improvement Company” 

finanszíroz. 

forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/livestock/structural-soundness-gilt-selection-

impact-future-sow-longevity 
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