
Normál ciklusra való visszaivarzás kocáknál 

Ez a cikk azokat a fő, kocákkal kapcsolatos tényezőket ismerteti, amelyek normál ciklusra 

történő visszabúgást okozhatnak. 

A ciklusra történő visszaivarzás 18 - 24 vagy 38 - 44 nappal a termékenyítés után következik 

be. Egy koca normál időre ivarzik vissza (a normál ciklus időtartama: 18–24 nap vagy annak 

többszöröse), ha a petesejtek megtermékenyítése sikertelen volt, vagy ha az összes 

megtermékenyített embrió elveszik a ciklus első felében (<10 -12 nap). 

Normális körülmények között ezeknek a termékenyítések csak nagyon kis százalékát kell 

érintenie, kevesebb, mint 5% -ot. 

Kocákkal kapcsolatos lehetséges okok 

Menedzsment 

1. Szoptatás hossza 

A 21 napnál rövidebb szoptatás hajlamosítja az első paritású kocákat a ciklusra történő 

visszaivarzásra, és a többször ellett kocáknál ugyanez igaz 16 napnál rövidebb szoptatási idő 

esetén. 

Laktáció hossza 

(nap) 
n 

Fialási arány ± SE 

(kocák szintjén) 

F Fialási arány ± SE 

(telep szintjén) 

8-10 146 79.7 ± 3.3cd 79.8 ± 5.1c 

11-13 1005 80 ±1.2c 81.7 ± 3.1cd 

14-16 1195 84.4 ± 0.6cd 83.6 ± 2.3cd 

17-19 2749 83.9 ± 0.7cd 84.7 ± 2.3cd 

20-22 2003 89.1 ± 0.7de 88.1± 2.7cd 

23-28 682 91 ± 1.1e 90.2 ± 2.5dd 

1. táblázat: Laktáció hosszának hatása a fialási arányra. Koketsu, 1997. Y. 

2. Ismétlődő visszaivarzás 

Minden alkalommal, amikor egy koca visszaivarzik és újra termékenyítik, nagyobb 

valószínűséggel lesz újra visszaivarzó, mint a korábbi termékenyítéskor (a fialási arány 

becslések szerint 10% -kal csökken). Fontos, hogy selejtezzük azokat a kocákat, amelyek már 

több mint két alkalommal búgtak vissza. 

  



 

1. 

termékenyítés 

1. 

visszaivarzás 

2. vagy későbbi 

visszaivarzás 

Termékenyítések száma 131,650 16,295 4,678 

Összes termékenyítés száma a tanulmányban 116,172 14,387 4,220 

Visszaivarzások 14,525 3,374 1,108 

Visszaivarzások %-ban 12.5 23.5 26.3 

Fialások száma 91,153 8,713 1,780 

Vemhesülési arány (%) 84.4 68.1 52.2 

Fialási arány (%) 78.5 60.6 42.2 

Korrigált fialási arány (%) 82.4 66.4 52.7 

Összes született malac 12.1 12.0 11.6 

2. táblázat: 106 árutermelő telep adatai. Carlos Piñeiro. 2007 

3. Választástól a termékenyítésig eltelt idő 

Az választás után későn (7-12 nap) termékenyített kocák általában kevésbé termékenyek. 

Választás és termékenyítés 

közti idő (nap) n 

Fialási arány ± SE 

(kocák szintjén) 

Fialási arány ± SE 

(telep szintjén) 

1-6 6299 86.6 ± 0.4c 87.6 ± 1.9c 

7-12 1333 81.8 ± 1.1d 76.1 ± 4.4d 

≥ 13 900 85.4 ± 1.2c 85.4 ± 2.4c 

3. táblázat: Fialási arány egyes választás és termékenyítés közti intervallumok esetén. Koketsu, 1997. 

Y. 

4. Termékenyítés utáni menedzsment 

A stressz minden formája oka lehet annak, hogy a kocák normál ciklusra ivarzanak vissza. Két 

időszak különösen fontos 

• A termékenyítést követő első 30 perc.  

A stressz ez idő alatt blokkolja a spermiumok transzportjáért felelős oxitocint. Ez 

befolyásolhatja a petesejtek helyes megtermékenyülését. 

• A termékenyítés utáni első 10-12 nap.  

Ebben az időben a stressz (hőstressz is) könnyen befolyásolhatja az embriók helyes 

beágyazódását, ami a vehem elvesztéséhez vezethet. 

  



 
Gyakoriság Fialási arány (%) 

Élve született 

malac 

Kocák keverése 8/19 -7 -1.8 

Kocák mozgatása 7/19 -10 -1.2 

4. táblázat: A termékenyítést követő menedzsment hatása. Flowers, B. 1996 

A termékenyítés utáni első 72 órában a túlzott takarmányozás is visszaivarzást okozhat, mivel 

csökkenti a vemhesség fenntartásához szükséges progeszteron szintjét. 

Takarmányozás Embronális túlélés Progeszteron 

1-3. nap 3-15. nap 28. nap ng/ml 

1.9 kg 1.9 kg 12.4 86 % 10.5 

2.5 kg 1.9 kg 11.5 77 % 3.7 

2.6 kg 2.6 kg 10.2 67 % 4.5 

5. táblázat: A takarmányozás hatása az embrionális túlélésre. Aherne és Kirkwood. 1985 

A test kondíciója 

1. Azok a kocák, amelyek több, mint 2 kondíció pontot vesztettek a laktáció alatt, nagyobb 

valószínűséggel ivarzanak vissza. 

Laktáció alatti átlagos takarmány 

felvétel (kg.) n 

Fialási arány ± SE 

(kocák szintjén) 

F Fialási arány ± SE 

(telep szintjén) 

≤ 4.2 2068 83.2 ± 0.8c 83.6 ± 2.5 

4.2-5.7 4642 85.8 ± 0.5d 85.3 ± 2.4 

≥ 5.7 2252 84.8 ± 0.8d 88.5 ± 2.3 

6. táblázat: A laktáció alatti átlagos takarmány felvétel és a későbbi fialási arány. Koketsu, 1997. Y. 

2. Sántaság, sérülések 

A nem optimális állapotban lévő kocák nagyobb valószínűséggel ivarzanak vissza (1. fotó).

 

1. fotó: Sérülés a koca lábán. 



3. Mérgezések, hiányok 

Vitaminok vagy aminosavak hiánya esetleg mikotoxinok jelenléte is okozhatja a problémát. 

 
1. ábra: A vehem vesztések típusai, amelyek csökkenthetik a fialási arányt, részletezve a visszaivarzás 

különböző típusait azok előfordulása alapján. 

A fenti eszköz vagy a folyamatábra segítségével felderíthetjük a visszaivarzásokkal kapcsolatos 

hibák keresését. A cikk csak a normál ciklusra való visszabúgást mutatja be, az eszköz teljes 

egészében a forrásnál megjelölt linken érhető el.  

Forrás: https://www.pig333.com/articles/sow-related-causes-of-regular-returns-to-

estrus_16364/ 

https://www.pig333.com/articles/sow-related-causes-of-regular-returns-to-estrus_16364/
https://www.pig333.com/articles/sow-related-causes-of-regular-returns-to-estrus_16364/

