
A kalciumszint fenntartása a kocák vérében 

A fialás előtti kocák, a fialás folyamata és maguk a malacok sok szempontból összefüggenek 

egymással. Mindezen tényezőket figyelembe véve, úgy tűnik, hogy a koca vérében a 

kalciumszint valószínűleg szerepet játszik a fialás folyamatában. Ez inspirálta egy új ivóvíz-

adalék kifejlesztését. 

Míg a hiperszapora kocák és a genetikai szelekció továbbra is egyre nagyobb almokhoz vezet, 

a sertéstenyésztőknek továbbra is tartós problémát jelentenek a született gyenge malacok. Ez a 

szám továbbra is 10% körül mozog; a probléma azonban nagyon változó, mivel a telepek 6–

15% -os arányról számolnak be az egyes állományokban. A gyenge, rossz életképességű 

malacok magasabb aránya összefüggésben áll az újszülöttkori elhullással, amely gazdasági és 

állatjóléti ösztönzést jelent az ilyen malacok számának csökkentésére. 

Fialási idő, oxigénellátás és gyenge malacok kockázata 

Annak megértése, hogy a kocán belüli élettani tényezők, a fialás során bekövetkező 

oxigénhiány és a fialási folyamat hossza mind hozzájárulnak-e a gyenge malacok 

születéséhez, hasznos megérteni a fialáskori izommunka dinamikáját. A kocán belül a 

méhösszehúzódások a méhszarvakon keresztül a magzatokat a méhnyak felé terelik. Ezek az 

összehúzódások rendszeresen (1-10 percenként) jelentkeznek, és 1-3 percig tarthatnak. A méh 

szarván végigfutó összehúzódások összenyomják a malacokat és még ennél is fontosabb a 

méhlepényeiket, átmeneti csökkenést okozva a magzatok vérének magas oxigén szintjében. 

Ha a fialási folyamat elhúzódik (például, ha több magzat van), az elégtelen oxigén többszöri 

hatása rontja a malacok életképességét, és egyes esetekben gyenge malacok születését okozza. 

Az alomban későn született malacok 

Az alomban később született malacok közül a meghosszabbodott fialási idők következményei 

kevesebb élve született malacban és csökkent teljesítményben mutatkoznak meg. A Trouw 

Nutrition Sertéskutató Központban végzett vizsgálatok szerint az alom végén későn született 

malacokon a gyenge oxigénellátás több tünete volt megfigyelhető, és kevésbé teljesítettek jól 

a szoptatási időszak alatt és a választás után. A teljesítményt tekintve a fialás alatti csökkent 

oxigénellátás negatívan befolyásolja az újszülöttek kolosztrum felvételét, túlélését és azok 

súlygyarapodást a laktáció során és a választás utáni időszakban. 

Figyelembe véve a kalcium kapcsolatát 

A fialási folyamat során a problémás kocák és a teljesen egészséges almot fialó kocák 

összehasonlítását végző kutatások eredményei azt mutatják, hogy a koca azon képessége, 

hogy fenntartsa a vér kalciumszintjét, meghatározó tényező. A fialás kezdete előtti utolsó 

órákban a koca kalciumszintje csökkenhet. Ez a csökkenés a kolosztrum szekréciója és a 

méhösszehúzódások megjelenésének következtében felmerülő kalcium felhasználás 

eredménye. 

A Sertéskutató Központban végzett vizsgálatok során a tudósok azt figyelték meg, hogy azok 

a kocák, amelyeknél nem született gyenge malac, képesek voltak fenntartani a vér 

kalciumszintjét a fialás közeledtével. Ezzel szemben a tudósok megjegyezték, hogy azoknál a 

kocáknál, ahol gyenge malacok is születtek, egyértelműen csökkent a vér kalcium szintje. 

  



A vér kalciumszintjének fenntartásáért felelős tényezők 

Milyen tényezők felelősek a vér kalciumszintjének fenntartásáért? Ez a kérdés továbbra is vita 

tárgya, és további kutatásokat ösztönöz a koca takarmányának megfelelő kalcium 

kiegészítésére vonatkozóan. A koca kalciumigénye az anyai és a magzati növekedéséhez a 

késői vemhesség alatt 8–12 gramm / nap. A jelenlegi takarmányokban ennek a mennyiségnek 

a 2-3-szorosa található meg, az abszorpciós veszteségeket figyelembe véve is. Nem tisztázott 

azonban, hogy a kolosztrum termelésének megindulása és a fialáshoz közeli 

méhösszehúzódások mennyivel növelik a koca kalciumigényét. Az sem világos, hogy a 

kalciumpótlás valóban segíti-e a kocát, vagy megakadályozza, a saját csontokból való kalcium 

készlet mobilizálását- erre a funkcióra a laktáció megkezdése után szükség van. 

Ivóvíz-adalék a gyenge malacok számának csökkentésére 

A kutatóközpont eredményei arra ösztönözték a kutatókat, hogy dolgozzanak ki 

elképzeléseket a fialás előtti kocák támogatására és végül a gyenge malacok születésének 

csökkentésére. A Gestawean OxiLiv egy szabadalmaztatott ivóvíz-adalékanyag, amelyet a 

koca ivóvízébe kell adagolni öt napon keresztül a fialás előtt. 

A vízbe való alkalmazás megszünteti az alternatív termékekhez, például injekciós 

készítményekhez kapcsolódó kézi munka szükségességét, ugyanakkor biztosítja a kocák 

folyamatos 24 órás ellátását. Ez a kétoldalú stratégia támogatja a kocát a fialás előtti 

kalciumszint fenntartásában, és javítja a malacok oxigénellátását a fialás során. 

Európai és kanadai árutermelő gazdaságokban végzett gyakorlati kísérletek sora mutatja, hogy 

az adalék eredményeként több malac született élve. Az 1. táblázatban szereplő telepek 

különféle genetikákkal dolgoztak, és a született gyenge malacok korábbi arányait mutatják. 

Valamennyi gazdaságban a kocák fele kapta meg az ivóvíz-adalékot, a másik fele normális 

ivóvizet kapott a fialást megelőző napokban. A mezőgazdasági technikusok rögzítették az 

élve született, a gyenge malacok számát és a fialás során végrehajtott esetleges 

beavatkozásokat (manuális beavatkozást és segítségnyújtást vagy oxitocin injekciót). 

Ország Kocák száma a 
tanulmányban 

Korábbi 
gyenge 

malacok % 

Genetika Összes 
született 

malac 

TN1 75 10.2 Hypor 15.6 

TN2 73 10.0 Hypor 15.2 

NL2 544 10.2 Danbred 17.5 

ES1 510 12.7 Hyp/Dan 16.6 

ES2 543 8.6 Hyp/Dan 15.1 

CAN 191 10.0 Hypor 14.8 

FRA1 244 10.1 Danbred 19.7 

FRA2 204 9.3 Axiom 15.4 

GER 833 8.3 PIC 15.7 

ITA 1603 10.0 - 13.5 

BEL 445 14.0 Topigs20 17.4 

POL 807 7.8 Danbred 15.7 



Az ivóvíz-adalék előnye a korábbi teljesítményhez képest 

Az ivóvíz-adalék átlagosan +0,4 extra élve született malacot jelentett. Egyes tanulmányokban 

azonban +0,5–0,7 extra élve született malacot jelentett alomonként. A kutatók átfogó 

összefüggést állapítottak meg a korábbi teljesítmény és az ivóvíz-adalék alkalmazása között. 

Azok a gazdaságok, amelyeknél magasabb volt a gyengén született malacok aránya, nagyobb 

hasznot értek el a termékkel, mint azok, amelyeknél viszonylag alacsony volt a gyengén 

született malacok aránya. 

Az előnyök felmérése 

A hiperszapora kocákkal dolgozó telepeken a menedzsmenti rendszer miatt a további 

előnyöket nehezen lehetett felmérni. Például a termék működési módja alapján, amely javítja 

a malacok oxigénellátását, arra számítottak, hogy a malacok jobb életképessége miatt, 

alacsonyabb lesz a választás előtti elhullás. Ezeken a telepeken a széles körben alkalmazott 

gyakori dajkásítás azonban kihívást jelentettek a malacok nyomon követhetősége 

szempontjából a kezelések során. Néhány olyan telepen, ahol a választás előtti elhullás 

értékelése pontos volt, a kutatók azt figyelték meg, hogy további 0,2–0,4 malac maradt 

életben a választásig, ami további pozitívum a fialásnál jelentkező előnyök mellett. 

Az állomány jólléte és a termelés hatékonysága 

Mivel a termelők szerte a világon törekszenek az állomány jóllétének és a termelés 

hatékonyságának optimalizálására, a tanulmányok ösztönzést adnak arra, hogy van lehetőség 

az előrelépésre. Ennek érdekében a Trouw Nutrition továbbra is befektet a kutatásba, hogy 

megértse a fialás körüli időszak más összefüggő tényezőit is. A végső győzelem az 

ismételhető stratégiák kidolgozása lesz, amelyek növelik az élve született malacok számát, és 

optimalizálják a sertések életképességét az egyes életszakaszokban. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/9/Maintaining-calcium-levels-in-

sow-blood-627484E 
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