
A kan telepektől a kocákig - hogyan kell spermát szállítani? 

A sertés sperma adagok eljuttatása a kanoktól a tenyész telepekre nem csak egyszerű 

kiszállítás. A hőmérséklet-különbségek, valamint a rezgések csupán két tényező, amely 

befolyásolhatja a sperma minőségét az út során. A cikkben végig követjük a spermaadagok 

telepre szállítását a kan telepekről. Mi történhet közben, és mire kell figyelni? 

Ennek a képzeletbeli utazásnak a kezdete előtt jó megismerni a spermaszállítás néhány 

létfontosságú körülményét. A legfontosabb közülük a hőmérséklet. A sperma minőségének 

megőrzéséhez a 15–19ºC közötti hőmérséklet tartomány az optimális. Ilyen körülmények 

között a sperma élettartama maximális, és a hímivarsejtek életképessége hosszabb ideig 

megmarad, mert metabolikus aktivitása minimális szintre csökken anélkül, hogy megváltozna 

membránjának vagy különféle organellumainak integritása. Tehát bármi más előtt 

elengedhetetlen, hogy a hőmérséklet állandó legyen a szállítás során, valamint a telep 

raktározó hűtőjében is, a lehető legnagyobb mértékben elkerülve a hőmérséklet-ingadozásokat 

(lásd 1. ábra). 

1. ábra A tárolási hőmérséklet hatása a hímivarsejtekre 

Termikus tehetetlenség 

Egy másik szempont, amelyet szem előtt kell tartani, a termikus tehetetlenség. Ez azt jelenti, 

hogy a folyadékoknak, mint például a sperma adagoknak, valószínűleg lassan változik meg a 

hőmérséklete. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor a szállítás elején az adagok 

hőmérséklete túl magas, a szállító járműben nem lesznek képesek kellően lehűlni. A termikus 

tehetetlenség azonban előnyös lehet, ha az adagokat a szállítás előtt megfelelő hőmérsékletre 

állították be - függetlenül attól, hogy a spermát ellenőrzött körülmények között vagy futárral 

szállítják. 

Stressz tényezők 

Harmadszor, a szállítás során a sperma adagok minőségét különböző stressz-tényezők is 

befolyásolhatják, ideértve a már említett hőmérséklet-változásokat és a fizikai rezgéseket is, 

ami különböző hibákat eredményezhet. 

Három fél 

Végül a szállítás három felet foglal magában - egy kan telepet, egy tenyész telepet és egy 

(külső) szállítót. Mindegyiknek más-más szerepe van, és különböző érdekei vannak a 

folyamatban. Fontos a jó egyensúly fenntartása a három fél között (lásd 2. ábra). 
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2. ábra Egyensúly a kantelep a szállító és a tenyész telep között 

1. A sperma szállítás megkezdése 

A spermaszállítás megkezdésekor több dolgot is szem előtt kell tartani. Az alábbi ajánlások 

célja az adagok szállítása ellenőrzött hőmérsékleten. 

• Az adagokat akkor kell szállítani, ha elérik a stabilizációs hőmérsékletet. 

• Javasolt elegendő mennyiségű szállítótartály, valamint klímaberendezéssel rendelkező 

jármű használata. 

• A hőmérsékletet rendszeresen ellenőrizni kell a szállítás közben fellépő lehetséges 

hibák felderítése érdekében. 

• A spermatartály kinyitásait minimalizálni kell. 

• Hosszú időre történő megállás, valamint közvetlen napsugárzás sem ajánlott. 

Néha előfordulhat, hogy nem lehetséges az ellenőrzött hőmérsékleten történő szállítás. Ha 

nincs más lehetőség, mint a sperma adagok ellenőrzött hőmérséklet-szabályozás nélküli 

küldése - futárcégek segítségével -, akkor a csomag megfelelő szigetelése ajánlott a 

változások és az ingadozások elkerülése érdekében. A következőket kell tenni: 

• Csak azokat az adagokat szabad csomagolni, amelyek elérték a stabilizációs 

hőmérsékletet. 

• Legalább 4-5 cm vastag vagy dupla falú polietilén edényeket kell használni. 

• A jégzselé használhatók a 15–17ºC közötti hőmérséklet megőrzéséhez. 

• Nyáron vagy magas hőmérsékletű éghajlaton a távolsági szállításokhoz 4–8 ºC-os 

jégzselé vagy akár jégakku is használható a hőmérséklet fenntartása érdekében. A 

csomagolás soha nem érintkezhet az adagokkal. Külön kell tartani őket, biztosítva, 

hogy a belső hőmérséklet ne csökkenjen 15 ° C alá. Hasonlóképpen, melegítő gél 

csomagok alkalmazhatók alacsony hőmérsékletű éghajlaton, ugyanazokat az 

utasításokat követve, mint a hideg csomagolás esetében. 

• A szenzoroknak időnként regisztrálniuk kell a hőmérsékletet a szállítás közben. 

• A szigetelés növelése érdekében alumíniumfóliával lehet az adagokat 

összecsomagolni. Alternatív megoldásként egy polietilén doboz helyezhető el a 

kartondoboz belsejébe. 

• Ha van hely, a tartályt polisztirol forgácsokkal is ki lehet tölteni. 

 

Kan telep: 

Mit akarnak? Sperma adagokat előállítani 

Mikor? Normál munkaidőben 

Hogyan? A legjobb minőségben 

Tenyész telep: 

Mit akarnak? Friss spermát 

Mikor? Minden nap a reggeli órákban 

Hogyan? A legjobb minőségben 

Hova? A telepi belső hűtőbe 

Szállító: 

-A kantelep saját alkalmazottja 

-Külső dolgozó 

-Szállító cég 



2. Szállítás közbeni rezgés 

A közelmúltban vizsgált tényező a szállítás során fellépő rezgések lehetséges hatása. Mivel a 

spermaadagokat nagyobb kan telepeken állítják elő, így az útvonalak nagy távolságokat 

jelenthetnek és földrajzi elhelyezkedésüktől vagy országoktól függően hosszú időt vehet 

igénybe a szállítás. Ilyen esetben a rezgés fontos tényező lehet. 

Az elmúlt években több szerző leírta, hogy a rezgés potenciálisan hatással lehet, mert növeli a 

közeg pH-ját és az oxidatív stressz szintjét. Ezért hatással van a mitokondriális aktivitásra, az 

akroszóma és a plazma membrán integritására, valamint a mozgékonyságra is. 

3. A sperma megérkezése a telepre 

Az érkezés nagyon fontos pillanat, mivel ilyenkor a hőmérséklet fenntartása szemben áll a 

járványvédelemmel. Nagyon ajánlott egy olyan külső hozzáférésű hűtőt vagy kis helyiséget 

kialakítani a tárolásra, ahol a sperma adagokat a szállító bármikor leteheti, anélkül, hogy 

belépne a telepre. 

Ha ez nem lehetséges, riasztórendszert kell telepíteni a személyzet számára, hogy kilépjen és 

átvegye a szállítmányt. Egyes szakértők szerint a szállítmány legalább 90% -ban 15 percen 

belül a tárolóba kell helyezni. 

Manapság vannak olyan vállalatok, amelyeknek nyomon követhető rendszere van, amelyek 

tájékoztatják a termelőket arról, hogy hol járnak a sperma adagjaik, milyen a tárolási 

hőmérséklet és mikorra várható a telepre érkezés ideje, stb. 

4. Megfelelő tárolás a telepen 

Az utolsó lépés magában foglalja a megfelelő tárolást. Számos ajánlás fontos ebben a 

szakaszban is: 

• Olyan tároló egységeket kell használni, amelyeket kifejezetten a sperma adagok 

minőségének megőrzésére terveztek. Képesek legyenek melegíteni vagy hűteni, a 

hőmérsékletet (± 1 °C-os pontosság) mutató kijelzővel legyenek felszerelve, és 

adjanak riasztást, ha a hőmérséklet a kívánt tartományon kívül esik. 

• A tároló egységet 15–25ºC közötti környezeti hőmérsékletű helyiségben kell 

elhelyezni. Ez lehetővé teszi az egység megfelelő működését. Ha a környezeti 

hőmérséklet 35ºC vagy magasabb, akkor nagyon nehéz a tárolóegységet 15–17ºC-on 

tartani. 

• Kerülni kell a levegőben található szennyeződéseket, mint például a por vagy a 

páratartalom, mert az alkatrészek károsodását okozhatják. 

• A tároló egységet egy különálló aljzathoz kell csatlakoztatni. Túlfeszültség-védő, 

valamint tartalék akkumulátor ajánlott a további védelem érdekében áramkimaradás 

vagy túlfeszültség esetén. 

• A tároló egységet fel kell szerelni olyan hőmérőkkel, amelyek a maximális és a 

minimális hőmérsékletet mutatják, vagy egy adatgyűjtővel a hőmérséklet folyamatos 

regisztrálásához. 

• A levegő cirkulációjának elősegítése és a hőmérséklet stabilizálása érdekében 

elengedhetetlen az adagok kivétele a másodlagos csomagolásból. Vízszintesen kell 

elhelyezni őket, hogy biztosítsák a belsejében lévő levegő elkeveredését. 

• Két tároló jobb, mint egy. Ez lehetővé teszi a rugalmasságot bármilyen hiba esetén, pl. 

nyár közepén. 

• Spermadózisonként körülbelül 0,5–0,6 liter térfogatnak kell rendelkezésre állnia a 

tárolóban. 

 



A spermadózisok forgatása 

Vitatott téma volt a spermadózisok forgatása. Ez egy olyan gyakorlat, amelyet a telepeken 

rutin szerűen végeznek a spermiumok ülepedésének megakadályozása céljából, a spermium 

sejtek metabolikus anyagcsere termékeinek felhalmozódása miatti „toxikus” közegben.  

A mai napig számos olyan publikáció jelent meg, amely a forgatás hatását vizsgálta a sperma 

adagok minőségére. Noha a múltban hasznosnak hitték, egy újabb kutatás bizonyítékokat 

talált arra a negatív hatásra, amelyet ez a gyakorlat a sperma minőségére gyakorolhat. Úgy 

gondolják, hogy elősegítheti a sperma adagok CO2-veszteségét a folyékony fázisból a levegő 

fázisba, ami a közeg felgyorsult lúgosodásához vezethet. Ez nagyobb intenzitással fordul elő 

rövid lejárati idejű hígítók alkalmazásakor, mivel a pufferek összetételükben egyszerűbbek, 

mint a hosszabb lejárati idejű hígítók esetében. 

Komplex folyamat a minőségi előírások biztosítása érdekében 

Minden fent említett tényezőt figyelembe kell venni, mivel manapság a hálózatok kiterjedtek 

és összetettek lehetnek, teljesen különböző rendszerek lehetnek, több tényezőtől függően. 

Ezért minden vállalatnak alkalmazkodnia kell a környező lehetőségekhez, és el kell fogadnia 

a szükséges stratégiákat a termékek, vagyis a sperma adagok kívánt minőségi normáinak 

eléréséhez. 

forrás: https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2020/7/From-stud-to-sows--how-to-truck-

semen-601072E/ 

https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2020/7/From-stud-to-sows--how-to-truck-semen-601072E/
https://www.pigprogress.net/Sows/Articles/2020/7/From-stud-to-sows--how-to-truck-semen-601072E/

