
Anyai hatások a sertéstenyésztésben: mennyire lehet ezeket kihasználni? 

Az anyai hatások meghatározhatók azon feltételekként, melyek arra vonatkoznak, hogy a koca 

genetikája és élettörténete mennyire befolyásolja az utód teljesítményét. 

Ezek a feltételek két csoportra oszthatók: 

1. Prenatális feltételek, mint a fogamzó képesség, a vemhesség kialakításának és 

fenntartásának képessége, illetve a méh nagysága, mely hatással van az 

alomnagyságra, valamint az újszülött malacok kondíciójára.  

2. Postnatális feltételek pedig elsősorban a koca tejtermelő képességét, illetve az anyai 

ösztönök megnyilvánulását foglalják magukba. 

Az anyai hatások számos eltérés forrásai, melyek a malacnevelés során elsősorban a választás 

előtt, és után nyilvánulnak meg. Az eltérések forrása, lehet genetika-, vagy környezeti eredetű, 

de előfordulhat a két tényező együttes hatása is. A genetikai érték vizsgálata során fontos az 

anyai tényezők figyelembevétele az anyai befolyással bíró tulajdonságok tenyésztési 

értékeinek pontos becsléséhez. 

Azonban az anyai hatás pontos mérése több szempontból nehezített: 

• Az anyai hatások többsége csupán később jelentkezik a koca életében, az után, hogy 

tenyész süldőnek választják. 

Nem elegendő számú koca többféle eredménye szintén befolyásolhatja az anyai hatás 

szerepének vizsgálatát genetikai értékelési programban. 

• A koca által kifejtett anyai hatások befolyásolják az utódnak közvetlenül átadott 

genetikai tulajdonságok megnyilvánulását. Például egy malac születéstől a választásig 

megnyilvánuló növekedési erélyét meghatározza annak a növekedésre vonatkozó 

genetikai tulajdonsága, melyet közvetlenül a kocától örököl, illetve az anyai hatások is 

szerepet játszanak.  

• A dajkásítás akadályozza az anyai hatás pontos megítélését, mert az anyai ösztönök 

közvetlenül nem érvényesülnek a dajkásítás miatt. 

A kocák genetikai értékének megállapítása során az anyai hatások számszerűsítéséhez vagy 

pontos becsléséhez fontos a koca és lányai közti kapcsolat megértése, valamint azonos 

kocáról folyamatos nyilvántartás vezetése.  

Az 1. Táblázat megmutatja, hogy az anyai tulajdonságok változása hány százalékban örökölt, 

illetve mekkora hányad, ami az anyai hatásoknak köszönhető. Az alábbi megállapítások egy 

korábbi kutatás átlagain (Akanno et al., 2013), valamint egy nemrégiben frissített, törzskönyv 

alapján megállapított rokonsági kapcsolatokat tartalmazó adatbázis felhasználásán alapulnak, 

duroc, lapály, és nagyfehér fajtákban. 

A kapott eredmények szintén jelzik a megfelelő adatgyűjtési rendszer fontosságát abban, hogy 

helyesen meg tudjuk becsülni az anyai hatásokat. Továbbá a genomikai vizsgálatok 

segítségével lehetőség nyílik az anyai hatás még pontosabb becslésére. 

A kocák és lányaik genotipizálása az anyai hatások vizsgálatához azért nem terjedt el a 

gyakorlatban, mert túl magas költséget jelentet. Ennek ellenére, a Genesus Inc. vezető 

szerepet játszik egy olyan adatbázis létrehozásában, melyben nagyszámú koca, és annak 

tenyésztésben maradó utódjának genotípusos, és az ehhez kapcsolódó fenotípusos 



tulajdonságait gyűjtik össze, ismételt adatvétellel. A Genesus által végzett genomikai 

vizsgálatokból nyert információk felhasználásával pontosabban vizsgálhatók az anyai hatások. 

Ez a genetikai vizsgálatok állattenyésztésben betöltött szerepét is kiemeli. 

Átlagos irodalmi adatok Új kutatások (D, L, Y) 

 Örökölhetőség 

% 

Anyai hatás % Örökölhetőség 

% 

Anyai hatás % 

Fialáskori 

alomméret 

9 1 10, 11, 10 6, 8, 9 

Élve született 

malac szám 

8 3 9, 9, 9 7, 8, 8 

Választási 

alomméret 

7 3 5, 4, 10 5, 4, 4 

Anyai ösztön 5 - 5, 6, 7 6, 4, 5 

1. táblázat: Az egyes almokban elérhető, becsült örökölhetőség és anyai hatás irodalmi adatai 

és a kísérlet eredményei duroc (D), lapály (L), és nagy fehér (Y) esetében. 

Forrás: https://thepigsite.com/articles/maternal-effects-in-swine-breeding-how-much-are-we-

exploiting 
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