
A sperma szerepe a fialási alomlétszám alakulásában  

Az utóbbi években rohamosan terjed az ún. „szuperszapora” kocák alkalmazása. A kocák részéről 

tehát genetikailag biztosított a több malac megszületése, valószínűleg több petesejt válik le 

(ovuláció), mint az eddig használt fajtáknál.  

Sokáig tartotta magát az az alaptétel, hogy az ovuláció néhány óra alatt lezajlik. A szuperszapora 

kocák megjelenésével ez is változott: több tanulmány szerint az ovuláció akár 8-10 órára elhúzódhat.  

Ehhez alkalmazkodni kell a termékenyítések számának növelésével, illetve a sperma minőségével is. 

Biztosítani kell ugyanis, hogy ebben az időszakban mindig legyenek élő, termékenyítőképes 

spermiumok a petevezetőben. A cél az, hogy minden levált petesejt megtermékenyüljön, vagyis az 

ún. „fertilizációs ráta” 100% legyen. Optimális esetben a spermiumok kb. 20 óráig maradnak élet- és 

termékenyítőképesek a női nemi utakban.  

Örvendetesen terjed a spermatermelő kanállomások száma is, így egyre több sertéstelep dolgozik 

vásárolt spermával. Természetesen ez csak akkor örvendetes, ha ezek a kanállomások kiváló 

minőségű spermát termelnek. Ezeken a központi spermatermelő helyeken minden lehetőség adott 

erre:  

- lehetőség van a kanok optimális elhelyezésére és tartására, 

- a kanok használata egyenletes, nem túl gyakori és nem túlságosan ritka  

- az állomány minden olyan fertőző betegségtől mentes, melyek hátrányosan befolyásolhatják a  

   sperma minőségét 

- messzemenően biztosított a higiénikus spermatermelés és manipuláció  

- a sperma objektív vizsgálatát korszerű, automatikusan működő eszközökkel végzik. Ezekkel az  

   eszközökkel pontosan meghatározható a motilis spermiumok aránya, az ejakulátum sűrűsége és az  

   abnormális spermiumok aránya is.  

Nagyon sok telep termeli meg saját kanokkal a spermát. Ennek hátrányai lehetnek:  

- a kanokat a kocákkal együtt tartják, így a kocaállományt sújtó fertőző betegségek a kanokat is  

   sújthatják.  

- a kanok használata általában nem egyenletes, többségüket „kampányszerűen” használják. 

- a sperma vizsgálata legfeljebb a motilis spermiumok szubjektív meghatározására szűkül, nem  

   objektív.  

- a sperma termelése és higítása nem higiénikus 

Sokszor előfordul, hogy hiába váltanak szuperszapora kocákra, azok nem produkálják a kiváló 

szaporasági eredményeket. Ennek egyik fő oka lehet a sperma rossz minősége is.  

Mindenképpen szükségesnek látszik a telepeken használt kanok spermájának rendszeres vizsgálata. A 

legobjektívabb vizsgálati módszer az abnormális spermiumok arányának vizsgálata. 20% feletti arány 

esetén már erősen csökken a sperma termékenyítő képessége.  

Ezt a vizsgálatot több mint 40 éve végzem, így rengeteg adat és tapasztalat gyűlt össze ezidő alatt. 

Különösen fontos ez a vizsgálati eredmények értékelésénél. A különböző spermium rendelleneségek 

ugyanis nem egyformán „veszélyesek”. Így például az ún. „proximális plazmacsepp” már kismértékű 

előfordulása esetén is lényegesen rontja a sperma termékenyítőképességét. 

A spermiumok morfológiai vizsgálata tehát elsősorban a csökkent termékenyítőképességű spermák 

kiszűrésére szolgál.  

Van azonban egy másik, nagyon jelentős szerepe is! Tapasztalataim szerint az állományt érintő káros 

behatásokat legelőször a sperma romló minőségén lehet tetten érni. Ennek alapján időben el lehet 

kezdeni az okok keresését.  

Konkrét példák:  

- a proximális plazmacseppek számának megugrása PRRS-fertőzésre utal  

- a hajtűszerűen hajlott farok anomália gyakori előidézője a mikotoxinokkal fertőzött takarmány.  



 

     

 

Jelenleg is végzünk spermium-morfológiai vizsgálatokat, telepeknek és kanállmásoknak egyaránt. A 

spermamintákat postán vagy futárral küldik.  

A vizsgálat eredményeit nemcsak közöljük, hanem értékeljük is, és tanácsokkal is szolgálunk. Szükség 

esetén szaporodásbiológiai tanácsadást is végzünk!  
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