
Milyen termékenyítési módszert alkalmazzak? 

Cikkünk Javier Gil, a sertések szaporodásbiológiájának és mesterséges termékenyítésének 

szakértője, kulcsfontosságú pontjait mutatja be a megfelelő menedzsmentről a termékenység és 

a szaporaság javítása érdekében. A cikk a helyes termékenyítési módszerek kritériumaival 

foglalkozik. 

A telepeken különböző termékenyítési rendszereket alkalmaznak, néhányan bonyolultabban 

(reggeli és délutáni kerestetés), míg mások egyszerűbben oldják meg (reggeli kerestetés és 24 

óránként történő termékenyítés). Mindkét protokollban az első termékenyítés időzíthető 

azonnal az ivarzó megtalálására vagy meghatározott várakozási idővel későbbre. Egyik 

rendszernek sincs nyilvánvaló előnye a másikkal szemben, mivel bármelyik protokollal nagyon 

jó és nagyon gyenge eredményeket is el lehet érni. 

"A legjobb rendszer az, amelyik működik" 

Gyakran nem a termékenyítési rendszer (mikor kell a spermát a kocába juttatni) nem működik 

megfelelően, hanem a módszerrel (a sperma kocába jutásának módja) van probléma. Csak 

akkor érdemes módosítani a rendszert, ha a telepen végzett elemzés problémákat jelez. 

Ha az egyszerű rendszert használjuk (inszeminálás az ivarzó megtalálásakor és 24 óránként, 

amíg a koca mutatja az álló ivarzás tüneteit), és működik, akkor nem szabad változtatni. Ha 

azonban ezzel a rendszerrel gyenge eredményeket érünk el (például 80% -os termékenyülési 

index és / vagy 1 malaccal kevesebb, mint amennyinek lennie kéne), akkor át kell állni egy 

összetettebb rendszerre, reggeli és délutáni termékenyítéssel (köztük legalább 8 órás 

intervallum); ez a legmegfelelőbb, de a leginkább munkaigényesebb is. Másrészt néha szükség 

van a napi kétszeri rendszer 24 órás intervallumra történő cseréjére, mivel az intenzív 

munkarend (csak nappali munkaidő) szinte lehetetlenné teszi a termékenyítések közti legalább 

8 órás rést, amely szükséges ahhoz, hogy a méh a termékenyítés után normalizálódjon.  

A sperma körülbelül 24 óráig életképes a kocán belül, és ha 3 napig, 24 órás időközökkel 

termékenyítünk, a termékenyülés valószínűsége nagy lesz, mivel az ivarzási időszak nagyon 

magas százalékában rendelkezésre állnak a spermiumok, bár általában a koca csak a dózisok 

egyikével termékenyül meg. Noha a módszer elméletileg egy 72 órás időszakot fed le, a 

második és harmadik termékenyítés előtt a spermiumok életképességük határán vannak, ezért 

fennáll a hiba kockázata. 

A termékenyítés sikertelen lehet, ha a termékenyítő adagban, amelyet néhány órával az ovuláció 

előtt vagy annak idejében juttattak be, a sperma rossz minőségű volt, vagy azért, mert az 

inszeminálást nem megfelelően végezték, és nem maradt elegendő sperma a méhben. 

A reggeli/délutáni vagy délutáni/reggeli termékenyítés során azonban az egymást követő 

adagokból származó spermiumok átfedik egymást a méhben, növelve annak valószínűségét, 

hogy életképes spermiumok lesznek az ovuláció idején, és ezért nagyobb a termékenyülés 

valószínűsége. E mellett elkerülhető a rossz termékenyítés vagy a rossz minőségű sperma 

hatásainak kockázata, feltéve, hogy a két egymást követő adag nem ugyanabból a tételből 

származik. 

  



Sok éven, számos tudományos tanulmány alapján, ismert, hogy az ivarzás hossza a választás és 

az ivarzás közti időtartamtól (WEI) függ, és hogy egy rövid WEI általában hosszú ivarzást 

eredményez, valamint fordítva, egy hosszú WEI rövid ivarzást. Az is ismert, hogy a 

termékenyítési ablak sokkal kisebb, mint az ivarzási periódus (az az idő, amikor a kocánál álló 

ivarzás figyelhető meg), mivel az ovuláció általában csak az adott ivarzási időszak utolsó 

harmadában kezdődik, és szakaszosan 6-8 óráig tart. A termékenyítés lehetősége kissé 

hosszabbra nyúlik a petesejtek életképességének köszönhetően, ami további 6–8 óra, így a 

termékenyítési ablak körülbelül 12–16 óra a 35–90 órás ivarzási ciklusból (kb. 65 óra 4 napos 

WEI-s koca esetén) (1. ábra). 

 

1. ábra: Az álló ivarzás, az ovuláció és az optimális MT időpontjának grafikus ábrázolása egy 60 órás 

ciklusú kocában. Forrás: Carles Casanovas. 

Feltételezzük, hogy a legtöbb koca esetében az ivarzás első harmada alatt történő termékenyítés 

nem eredményez termékenyülést, mivel az ovuláció még messze van (messzebb, mint a 

spermium 24 órás túlélési ideje). Ezért sok nagy fehér koca telepen késleltetett termékenyítést 

alkalmaznak azzal a céllal, hogy a lehető legkevesebb adag spermát pazarolják el 

(Spanyolországban az átlagos adag ciklusonként 2,7 - 2,8, míg az észak-európai országokban 

1,2 - 1,8, azaz sok kocát csak egyszer termékenyítenek). 

A különböző várakozási idejű termékenyítési rendszerben, 24 óránként termékenyítik a kis 

WEI-vel rendelkező kocákat, valamint reggel és délután vagy délután és másnap reggel az 5-6 

napos WEI-vel rendelkező kocákat. Utóbbi napi kétszeri ivarzó keresést igényel, az ivarzás 

kezdetének megfelelő felismerését és egy jó nyilvántartási rendszert, amely lehetővé teszi, hogy 

minden kocához hozzárendeljék a megfelelő WEI szerinti protokollt. 

Az egyes telepekhez igazított megfelelő várakozási idők lehetővé teszik a ciklusonkénti 

termékenyítések számának lehető legnagyobb mértékű csökkentését, ami elérheti az 1,5-öt. 

Kerülnünk kell a kettőnél többszöri termékenyítést és a harmadik termékenyítéseknek 20% 

alatt kell lenni. Ha ez nem valósul meg, akkor ez azt jelzi, hogy az ivarzókeresés / vagy az 

ivarzás kezdetének feljegyzése nem megfelelő, vagy a termékenyítést későn végzik az 

ovuláció utáni időszakban, amelyben még mindig megfigyelhetők az ivarzás jelei. 



A túlzott termékenyítés megnövekedett kiadásokat és ami még fontosabb, megnövekedett 

munkát eredményez; hüvelyváladékozást is előidézhet azoknál a kocáknál, amelyeket az 

ovuláció után termékenyítenek. 

Az új technológia, mint a nagy felbontású ultrahangos berendezés, lehetővé teszi, hogy 

azonosítsuk a koca ciklusának szakaszait (a termékenyítést röviddel az ovuláció előtt vagy 

után végezhetjük). Nagyon értékes tudományos módszerek, de fontos követelmény, hogy a 

vizsgálatot végző személy legyen megfelelően képzett és elegendő személyzet álljon 

rendelkezésre, mivel a tüsző növekedés, tehát az ivarzási ciklus idejének figyelemmel kísérése 

naponta több megfigyelést igényel, ami megnehezíti a telepen történő végrehajtást. 

A megfelelő termékenyítési rendszer megalkotása, valamint a helyes termékenyítési módszer 

végrehajtása két nélkülözhetetlen pont a jó termékenyülések eléréséhez. 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/recommended-insemination-methods-for-sows-and-

gilts_16915 
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