
A koca elhullás megértése, kitérve a kiváltó okokra  

1. rész: Az elhullás okával kapcsolatos döntés több szempontot is magában foglal, például az 

adatrögzítő személy képzettségét, ismeretét és az ilyen diagnózishoz szükséges bizonyító 

adatok rendelkezésre állását. 

A koca elhullás évtizedek óta egyre nagyobb gondot jelent. Tanulmányok kimutatták, hogy a 

elhullások többsége a fialást megelőző héten és az azt követő első három héten belül következik 

be (Deen és Xue, 1999; Sasaki és Koketsu, 2008). Emellett a nyár folyamán növekszik az 

elhullás (Chagnon et al., 1991; Deen és Xue, 1999). 

A közelmúltban négy árutermelő telep PigChamp által rögzített állomány teljesítmény adatait 

tanulmányoztuk a koca elhullás összefüggéseinek leírására. A telepek átlagos 

állománynagysága az 1. telepnél 3.700; a 2.-nál 2.437; a 3.-nál 2.505; és a 4. telepnél 5.442 

koca volt. Több mint 350. 000 PigChamp szolgáltatási nyilvántartást értékeltünk, ami 85.608 

kocát jelent, amelyből 11.852 hullott el. 

Az elhullások mediánja a sikeres termékenyítéstől számítva 116 nap volt (interkvartilis 

terjedelem: 94–125), vagy a fialás után számítva 26 nap (IQR: 5–103). Az elhullások 

eloszlásában két csúcs volt, a legmagasabb csúcs a fialás után 1-10 nappal jelentkezett, és egy 

sokkal kisebb csúcs volt látható a fialási utáni 131. és 140. nap között.  

Az elhullás második csúcsát valószínűleg a sikertelen termékenyítésű állatok adták, mert ezeket 

feleslegesen tartottak az állományban. 

Ezenkívül az elhulláskor a medián a 2. paritás volt (IQR: 1–4), az összes regisztrált elhullás 

12,5% -át olyan kocák alkották, amelyek soha nem fialtak, és egy ezt követő fialás körüli 

kockázat az első fialás után tetőzött, az elhullások több mint 20% -a olyan kocákat érintett, 

amelyek csak egyszer fialtak. 

A szerzők tapasztalatai azt mutatják, hogy a fiatalabb nőstények kiesése gyakori, és olyan 

tényező, amely akadályozza a kocatenyésztés gazdasági versenyképességét, mivel a befektetés 

általában a harmadik alomnál vagy az után térül meg. 

A havi átlagos éves halálozás a 12 hónap átlagos halálozási arányát jelenti, ha az adott hónapban 

bekövetkezett összes halálozás a négy gazdaság között évtől függetlenül egy év alatt fix maradt. 

Ez az összes gazdaság együttesen 1,79% és 3,29% között mozgott (1A. Ábra). Magasabb 

halálozási csúcs volt megfigyelhető júliusban (nyár), amint arról az irodalom korábban 

beszámolt, de kisebb csúcsot is megfigyeltünk áprilisban (tavasszal). A tavaszi csúcsot egy 

magasabb halálozás magyarázta 2015-ben, amely más években nem volt megfigyelhető  

(1B. ábra). 



1. ábra: Az összesített (A) és az éves (B) kocaelhullás havonta. 

Hasonlóképpen, a nyári elhullási csúcs nagysága sem volt folyamatosan magas az évek során, 

néhány évben még a nyári hónapokban sem volt emelkedés. Ezt bizonyította a telepek szintjén 

történő elhullások vizsgálata is. A melegebb hónapokban tapasztalt magasabb elhullás 

valószínűleg a hőstresszt súlyosbító tényezőkhöz kapcsolódik (D'Allaire et al., 1996), amelyek 

esetében az olyan menedzsment gyakorlatok, mint a magasabb szellőzés és a hűtés alacsonyabb 

elhullást eredményezhetnek. Ezek a tényezők potenciálisan megmagyarázhatják, hogy egyes 

nyarakon miért magas az elhullás, míg máshol viszont nem. Ennek az összefüggésnek az 

értékeléséhez azonban további vizsgálatokra van szükség az istálló tényleges hőmérsékletére 

és páratartalmára, valamint a havi elhullásokkal kapcsolatos adatokra, mivel ezek az adatok 

sajnos a legtöbb telepen nem kerülnek rutinszerűen nyilvántartásba. 

Az elhullások között hat kategóriába soroltuk a kiesést, mint azt Ketchem és mtsai korábban 

leírták. Összességében az elhullás fő oka mozgásszervi (n = 3,190; 27%) és szaporodásbiológiai 

(n = 2,846; 24%) volt, az egyéb betegségek, bélrendszer- és teljesítménybeli okok mindegyike 

az összes elhullás kevesebb mint 6% -át tette ki. Természetesen ezek az arányok nem voltak 

konzisztensek az évek során, a szaporodásbiológiai okok 34% -ról 21% -ra csökkentek, a 

mozgásszervi problémák pedig 18% -ról 25% -ra nőttek 2009-ben és 2018-ban (2. ábra). 



University of Minnesota

2. ábra: A kiesések okai évenként. 

Megvizsgáltuk a medencei szervek prolapsusa miatti elhullások százalékos arányát is az évek 

során. Ez 4% és 13% között ingadozott, és bár 2015-16 folyamán folyamatosan nőtt, még 

mindig az előző években megfigyelt tartományon belül volt. Megjegyzendő, hogy 

összességében az elhullások 36% -át az "egyéb ok" kategóriába sorolták be, ideértve többek 

között az állomány cserét, az ismeretlen okokat és a viselkedési problémákat. 

Ezek teljessége a retrospektív (korábbi adatokon alapuló) vizsgálatoknál, az elhullás okának 

megállapítása tekintetében több szempontot is magában foglal, például az adatrögzítő 

képzettségét, ismereteit, és az ilyen diagnózishoz szükséges bizonyító adatok rendelkezésre 

állását. Így ezeket a korlátokat figyelembe kell venni a koca elhullások leírásakor. 

A cikk 2. részében különféle módszertani megközelítések segítségével vizsgáljuk meg a 

kocaelhulláshoz esetlegesen kapcsolódó környezeti, telep szintű és egyéni tényezőket, 

megvitatva annak korlátait és következményeit. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/reproduction/understanding-sow-mortality-get-

root-causes 
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