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   Fiaztatói technológia
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Alapfogalmak

• Tenyészkoca: többször ellett nőivarú sertés.
• Előhasi koca: koca első vemhessége idején.
• Szopós malac: növendék a szoptatás ideje alatt.
• Élve született malac: minden született malac, amely levegőt vett.
• Holtan született malac: minden született malac, mely halva jött a világra
• Elhullott malac: minden élve született malac, mely valamilyen okból kifolyólag a későbbiekben elpusztult
 (nyomás, életképtelen, rátaposott a koca, genetikailag sérült stb.)
• Választott malac (battériás malac): a választás után az utónevelőn lévő növendék sertés.

Technológia

Általános

• A fiaztató működtetése all in-all out rendszerben történjen, függetlenül attól, hogy a telep heti, kétheti, háromheti 
 egyéb rotációban dolgozik. Ennek oka, hogy a fialások eleje és vége között csak a telepi rotációra jellemző idő 
 teljen el és ne több (szórtság, eltérő korú malacok, eltérő környezeti és takarmányigények stb.)
• A fiaztató termet betelepítés és fertőtlenítés előtt át kell nézni és fel kell készíteni a betelepítésre: etetőrendszer 
 (ha van) átnézése, szükség szerinti javítása, a technológiai berendezések megléte, ha hiányzik valami annak 
 mielőbbi pótlása, padlófűtés, infralámpák ellenőrzése, cseréje, javítása, műanyag rácspadozat épsége.
• Malacetetők tisztítása. Kocaetetők szárazra törlése, szintentartós itatók ellenőrzése, vízszint beállítása, ha szükséges.
• Lagúnás rendszerű fiaztatóknál az előző csoport kitelepítését követően a hígtrágya leengedése,
 majd vízzel 10 cm–re feltölteni.
• Teremhőmérsékletet, szellőzést, páratartalmat beállítani. Fialás előtt és után 20 oC, fialás idején 22 oC az optimális, 
 15 m3/h/állat légcsereigénnyel. Páratartalom: max. 75%.
• Kutricákat kinyitni, malacbúvókat felhajtani, hogy a „bolondabb” kocák, ha beugranak a kutricába ne törjék össze 
 a berendezést. 
• Ha minden megvan, akkor fertőtleníteni a termet maximum 2 nappal behajtás előtt.

Kocák

• Tenyészkocákat fialásra csak kimosott és kifertőtlenített fiaztatóba szabad behajtani, kb. 1 héttel a várható fialás 
 előtt (hely megszokása, takarmányváltás, megfelelő takarmányozás, összességében elő – és felkészítés az ellésre 
 és a szoptatási időszakra)!
• A behajtani kívánt kocákat le kell mosni kocasamponnal (pl.: Keno Pro). Amennyiben van hozzá megfelelő meleg 
 vizes magasnyomású mosó jobb, ha langyos vízzel történik a mosás. A lemosást egy erre a célra kialakított 
 helyiségbe kell elvégezni, minél közelebb a fiaztató épületekhez (áthajtásnál ne szennyeződjön már a lemosást 
 követően, illetve ne fázzon meg). 
• Amennyiben lehetséges, ne a fiaztatóban kerüljön sor kocák lemosására.
• A kocasampon leöblítése vízzel.
• A kocákat kíméletesen, nem sietve, nem ütlegelve kell behajtani a fiaztatóba! 
• A kocák lerekesztőjének beállítása (se túl szűk, se túl tág, se rövid, se hosszú ne legyen)
• A behajtást követően a kocák kartonjainak kihelyezése, azonosítók ellenőrzése, pótlása, ha szükséges, eltérő 
 vonalú kocáknak célszerű eltérő színű papírra nyomtatni a kartonját, kiemelni a tenyészutánpótlást adó kocákat (1, 2. kép).
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1. kép 2. kép

• A várható ellésig visszalevő idő alapján az etetők beállítása, figyelembe véve a napi etetések számát! 
• A behajtott kocák oltása vitaminnal (pl.: 5 ml Neovit ADE) ellés előtt.
• A fiaztatóban, etetésenként le kell trágyázni, az ellető kutricákat a lehető legtisztábban kell tartani.
• Lábfájós kocák kezelése antibiotikummal, gyulladáscsökkentővel (állatorvosi, telepi vezetők általi, felcseri 
 utasításokat követően, nyílt sebek kezelése, fertőtlenítése Tardomyocel vagy Cyclo spray-vel), kocakartonon 
 feljegyezni a kezelést, valamint a problémát.
• Behajtás után a lábfertőtlenítők kihelyezése és használata kötelező (műanyag láda, jódos vagy Bromoseptes 
 fertőtlenítő (1 kupak) + víz), cserélni szükség szerint, de legalább kétnaponta.
• Kézfertőtlenítő feltöltése.

Fialás előtt

• Fialás előtt (ha jön a tej, akkor néhány órán belül várhatóan kezdődik fialás) jódos fertőtlenítővel le kell mosni a 
 kocák csecseit és a péra környékét, az esetlegesen ott lévő trágyát el kell távolítani, a kutricát jódos fertőtlenítővel 
 a lehető legtisztábbra kell törölni szivaccsal.
• A koca etetőjét el kell zárni, az etetőben lévő takarmányt ki kell szedni, vagy le kell engedni a térfogat-adagolóból, 
 figyelni, hogy tiszta legyen az etető és legyen friss vize a kocának.
• A malacitatót ellenőrizni, és kitisztítani. Célszerű, ha a malacitató a koca ivóvízrendszeréhez kapcsolódik 
 (nem pang a víz, miután a kismalacok csak nagyon minimális mennyiséget isznak.
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• A fialáshoz az eszközöket, anyagokat oda kell készíteni (FONTOS: minden tiszta és higiénikus legyen): 
 » ellető szőnyeg
 » törlőrongy, kéztörlő,

  

 » alompor, emaszkulátor, fertőtlenítős folyadék, amibe az eszközök vannak,

  

 » malacláda (agresszív koca esetén, ha ki kell venni a malacokat), 
 » köldökfertőtlenítő edény+fertőtlenítő folyadék, 
 » fogcsiszoló,
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 » farokkurtító (lehet gázos, vagy elektromos),

   

 » az esetleges segítségnyújtáshoz még kell hosszú kesztyű és sikosító

  
 
 » fecskendő, tű, gyógyszerek,

  

 » ragasztószalag csecsek ragasztásához tenyészmalacok esetén
 » adminisztrációhoz eszközök: kocakaron, toll, kréta stb. 
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Fialáskor

Kocák

• Alapesetben a sertés segítség nélkül ellő állatfaj, ezért ezt szem előtt tartva mindenféle beavatkozást az ellés 
 menetébe a lehető legminimálisabbra kell szorítani.
• Rutinszerűen NE használjunk gyógyszereket pl.: az oxytocint (pl.: 1 malac után automatikusan oxytocint 
 adunk), mert több kárt csinálhatunk, mint hasznot (sok oxytocin több halvaszületés, mert az oxytocin erőteljes 
 méhösszehúzódást vált ki, összetorlódhatnak a malacok a szülőútban és megfulladhatnak, így többet kell 
 belenyúlni, ez méhgyulladáshoz vezethet, a gyulladásos folyamat elindulása étvágytalanságot, ezáltal tejtermelés 
 csökkenést, elapasztást vonhat maga után stb.)
• Ellésnél lehet használni ún. ellető szőnyeget, ennek előnye, hogy a malac nem a hideg rácsra születik, a magzatburok 
 nem csúszik a lagúnába stb.
• A kocába belenyúlni csak a lehető legszükségesebb esetben és a lehető legnagyobb higiénia mellett lehet, ebben 
 az esetben elletős hosszú kesztyű és síkosító használata kötelező.
• Különös jelentősége van az előhasi kocáknál a hormonkészítmények használatának, mivel az első ciklusos kocák 
 hormontermelése még nem alakult ki teljesen, ebbe beleavatkozni nagyon átgondoltan és indokoltan kell, mert 
 nemcsak ezt a ciklusát tehetjük tönkre, hanem a koca egész életteljesítményét.
• Előhasinál érdemes (ha már be kell avatkozni) Sensiblexet adni először, ez segít ellazítani a szöveteket ellésnél, 
 tágítja a szülőutat.
• A malacok 10-20 perceként követik egymást, ritkábban hosszabb idő is eltelik, itt a beavatkozást min. 30 perc elteltével 
 érdemes megfontolni. Az sem jó, ha a fialás túl hosszúvá válik (zárt tartásnál gyakoribb), de siettetni sem szabad.
• Az ellést akkor tekintjük befejezettnek, ha a magzatburok egésze eljött, a koca nyugodtan fekszik.
• A magzatburok távozása és az ellés befejezése után 24-36 órával a kocáknak Prosztaglandin készítményt 
 (Enzaprost, Dynolytic stb.) kell adni 2 ml/állat, azért hogy a méh tisztulási és involúciós folyamatait segítsük. (Ezzel 
 akár az ellés után automatikusan adott antibiotikumot is ki lehet váltani több egyéb előnye mellett 
 költségcsökkentő intézkedés is) 
• A kocákat ellés napjától 3 napig lázmérővel hőmérőzni kell, ennek értékét a kocakartonra fel kell jegyezni, amelyik 
 koca testhőmérséklete 39,5 oC fölé emelkedik, az már lázasnak tekinthető. Figyelembe kell venni, hogy az ellés 
 körül a koca testhőmérséklete megemelkedik ez normális, kezelni kell (általában nem is eszik) antibiotikummal, 
 és lázcsillapítóval, gyulladáscsökkentővel, (jelezni a felcser és a vezető felé). Ezeket szintén adminisztrálni kell a 
 kocakartonra. Ezeknek a kocáknak a további hőmérőzése szükséges.
• Nagyon fontos, hogy főleg a beellős teremben, az etetést követően a kocák visszafekvésénél mindig legyen 
 emberi felügyelet (ez általában is igaz), mert a legtöbb nyomásból fakadó elhullás ekkor történik. 

Malacok

• Az első malac megszületését követően az infralámpát be kell kapcsolni, célszerű ezt az ellés alatt a koca farához 
 elhelyezni, hogy a születő malacok minél kevésbé hűljenek ki, majd az ellés befejezését követően visszahelyezni a 
 melegítőlap (malacok pihenőtere) fölé.
• Az újszülött malacot minél előbb le kell kezelni, ami a következőkből áll: az újszülött malac fejéről, szeméből, 
 szájából letöröljük a magzatmázat, a köldökzsinórját max. 4-6 cm-re kell kurtítani emaszkulátorral (hasfaltól 
 számítva max. 3 ujjnyira, vigyázva, hogy a köldök ne legyen meghúzva - köldöksérvesség), majd Pioktanin oldattal 
 (lila folyadék) a köldökcsonkot fertőtleníteni kell.
• Alomporban meg kell forgatni a malacokat úgy, hogy a szemükbe és a fülükbe ne jusson az alomporból. Ezután 
 mihamarabb „csecsre” kell rakni (egyfelől a csecsre rakott malac a csecsek masszírozásával és a szopással segíti 
 a koca saját oxytocin termelését, ezáltal a többi malac világra jöttét; másfelől a mihamarabbi kolosztrum felvételét 
 segíti, amire a sertés epitheliocholiaris placentája miatt van szükség, a méhlepényben ugyanis a magzati és anyai 
 vérkeringés között 6 sejtréteg van, ami a nagy molekulájú immunanyagok számára nem átjárható). 
• Be lehet egy kicsit szórni alomporral a melegítőlapot, és ha nem használunk elletőszőnyeget akkor a koca fara 
 körüli részt is, mivel az alompor nemcsak szárít, hanem fertőtlenít is.
• Fontos, ha a köldök vérzik, akkor el kell szorítani (emaszkulátorral, vagy csipesszel), mert a kismalac sok vért 
 veszíthet, ez anémiához és elhulláshoz vezethet.
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• Az emaszkulátort a fertőtlenítő folyadékba kell helyezni, a fertőtlenítőt naponta cserélni kell.
• A fialás befejezését követően az almot farkazni kell a gázos (elektromos) farokkurtítóval a farok 1/3 része marad 
 meg. (figyelni kell, hogy a farkazó megfelelően felmelegedjen, amennyiben nem melegszik fel kellőképpen, úgy a 
 vágás nem lesz elégetve és lezárva, vérezni fog és a seb helyén utat nyitunk a felfertőzésnek, ezért ebben az 
 esetben a farkakat fertőtleníteni kell, a készüléken lehet egyébként az izzás intenzitását állítani). Használatot 
 követően le kell takarítani (műszak végén tisztán, működőképesen átadni)! Állapotáról és használhatóságáról a 
 fiaztatósnak a műszakok kezdetén meg kell győződnie.
• A fogazást a fogcsiszoló géppel kell végezni, a szegletfogak hegyének csiszolásával. (sérülést okozó hegyes 
 fog ne maradjon, egyrészt, mert az felsértheti a koca csecsbimbóit és nem fog szoptatni az a koca, illetve a 
 sérült csecs befertőződik, begyullad, nem termel tejet, nem tud megfelelő számú malacot nevelni, valamint azok 
 is tönkremehetnek alatta, amiket nevel, stb., másrészt, mert a malacok egymás bőrét is megsértik utat nyitva 
 egyes fertőzéseknek).
• A tenyészalmoknál a kocamalacok köldök feletti csecseit le kell ragasztani a sérülések elkerülése miatt 5 cm széles 
 ragasztószalaggal, úgy, hogy a köldök szabadon maradjon. A ragasztószalagot a vasazásnál el kell távolítani! 
• A tenyészalmok kocamalacait tartósan meg kell jelölni, erre legjobb a műanyag előre számozott malacgomb. Az 
 eltérő vonalú almokat eltérő színű malacgombbal tudjuk jól elkülöníteni, valamint lehetőség van számok alapján 
 való elkülönítésre (pl. Sertápnál: a C-vonal fehér gombot kap 001-999-ig, az F1-es kocamalacok citromsárga 
 gombot kapnak és 1000-9999-ig tart a számsor).

 

• Az infralámpákat szükség szerint kell használni, általában azonban max. 1 hétig, a legtöbbje el van látva felező 
 kapcsolóval is, így lehet szabályozni.
• A szopós malacok megmutatják, hogy mennyire van jól beállítva az infralámpa.
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• A fialással kapcsolatos dokumentációt el kell végezni: 
 » fialás kezdete, vége, 
 » mennyi élő, holt, mumifikált malac született,
 » milyen és mennyi kezelést kapott a fialás alatt a koca,
 » mennyi a testhőmérséklete (3 napon keresztül)
 » fel kell írni ki ellette,
 » a fialás közben elhullott malacokat fel kell jegyezni, mellé az okot
 » a holtelléseket, mumifikált malacokat strigulázni kell, majd az ellés végén darabbal felírni
 » fel kell tüntetni a malacok kezelését is a kocakartonon,  a létszámot is vezetni kell
  (elsősorban a vezető feladata és felelőssége).

  

A malacok megfogása, kezelése, oltása, tetoválása

• A malacokat a fiaztatóban többször kell megfogni, oltani, ennek oka, hogy valamiért gombozni, kezelni, vakcinázni, 
 tetoválni kell, és le is kell választani. Fontos és nem mindegy, hogy ezt hogyan, mikor, milyen formában, mivel 
 tesszük meg. (Az egyes betegségek elleni vakcinázást lásd alább.)
• A malacokat helyesen a hátsó lábuknál, vagy a hasuk alatt fogjuk meg és emeljük fel. 
• Nem jó az a gyakorlat, ha a fülüknél, vagy az elülső lábuknál fogjuk meg, mert a fülükben az erek megrepednek 
 ödémás lesz, az elülső vállízület meg kifordulhat.
• A szájba történő adagolásnál a malacokat úgy kell megfogni, hogy az ujjunkkal ne nyúljunk a szájukba és az 
 adagolót se „nyomjuk le a torkán”.
• A malacok oltásánál nagyon fontos, hogy a malacokat a lehető legjobban rögzítsük, hogy ne mozoghasson, és ne 
 kapkodhassa el a fejét, mert akkor az oltás/vakcinázás hatékonysága megkérdőjelezhető. 
• Nemcsak a megfogás a lényeg, hanem a malacok visszahelyezése is a kutricába: jó kutricába kerül-e, és nem le 
 /bedobva van a koca alá (lábsérülés, ficam, törés).
• Tetoválásnál általában a bal fülbe tetoválunk, ehhez a következő eszközökre van szükség:
 » kesztyű
 » tetováló fogó
 » tetováló paszta (jobb), vagy stift
 » tetováló számok
 » fogkefe
 » malacos láda, vagy malacos kocsi
 » hordozható „asztal” amire az eszközöket helyezzük.

Malacok dajkásítása

• A malacok dajkásítását célszerű az előző napi fialások felvételezésével kezdeni, - amit a fiaztatós naplóban kell 
 rögzíteni – mert így átlátható, hogy mennyi koca fialt és mennyi malacunk van (lehetőleg csak azokat a malacokat 
 dajkásítsuk, amik már befejezett és „lezárt” alomban vannak, és nem fialás közben.)
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• Az ellések felvételét és regisztrálását (0-24 óráig) a következők szerint ajánlott elvégezni: a fialás befejezése 
 legyen a fialás dátuma, ez azért fontos, mert ha ma felvesszük (munkarendtől függően), akkor a legfiatalabb alom 
 is minimum 6 órás (éjfélig befejezett almokat veszünk fel), tehát a colosztrumfelvétel legkritikusabb és legfontosabb 
 időszaka lezajlott. 
• Törekedni kell arra, hogy a dajkásítás előtt a colostrumot a saját anyjától kapja meg, mert így kapja a legnagyobb 
 és leghatékonyabb védelmet a malac.
• Az immunglobulinok koncentrációja a föcstejben az első malac születése után órában (vízszintes tengely) és 
 mg/ml-ben megadva az egyes Immunglobulinok (függőleges tengely)

 

• Természetesen felmerülhet a kérdés, abban az esetben mi a teendő, ha több malac született, mint ahány működő 
 csecse van a kocának és minden malacnak biztosítani akarjuk a föcstejhez való jutást?
• Két dolgot tehetünk: az egyik, hogy a nagyszámú alomból a legerősebb malacokat egy már nemrég befejezett, 
 de kis létszámot fialó kocához tesszük, a másik, - a korábban említett okok miatt jobb – hogy az erős malacokat kb. 
 az alom felét ládába tesszük az infralámpa alá és óránként cseréljük a malacokat, majd másnap a fialások 
 felvételezése után dajkásítjuk el.
• A dajkásítást érdemes hetente megtenni, ami az idősebb termeket illeti, a befialós termet naponta kell „elintézni”.
• A dajkásítás lehetséges módjai:
 » (1) A friss fialásokat felvesszük és kiegyenlítjük az almokat mind darab, mind nagyság szerint, ehhez néhány 
  elvi, gyakorlati szempontot érdemes még figyelembe venni: 
  - Hizlaló telepeken nem számít, hogy koca, vagy kanmalacot pakolunk ide vagy oda.
  - Akkor azonban, ha tenyészalmok is vannak, érdemes már ekkor megjelölni a kocamalacokat, mely a 
   kocautánpótlást fogja adni és csak azután dajkásítani, ha szükséges, vagy csak kanmalacot el- és hozzárakni 
   ezekhez az almokhoz.
  - Előhasiak alá érdemes 12-13 malacot rakni, mert így a tejmirigyek és a csecsek tejtermelése szépen kifejlődik 
   (nyilván egy ellésre jól felkészített és megfelelő időben tenyésztésbevett süldőről van szó, máskülönben 
   nagyon le fog zsarolódni a koca).
  - Érdemes a kisebb születési súllyal született malacokat mindig fiatalabb kocák alá tenni (ha lehet).
  - Idősebb kocák (6<) alá meg már nem érdemes sok malacot pakolni, mert a csecsbimbók állapota (nagysága, 
   vastagsága, „elhasználtsága”), tejtermelése már nem olyan, mint egy fiatalabb kocáé, a koca is nagyobb 
   testű kevésbé figyelhet a malacokra.
  - Nagyobb számban malacokat dajkásítatni a 2-5. ciklusú kocák alá érdemes, mert ezeknek van a legnagyobb 
   tejtermelésük.
  - Mindig figyeljünk arra, hogy milyen a koca: mennyi működő csecsbimbója van és csak maximum annyi 
   malacot rakjunk alá; kondíciója, étvágya megfelelő-e nem lázas, nem lábfájós, nyugodt vérmérsékletű, nem 
   agresszív, sem a malacokkal, sem a gondozóval szemben.
 » (2) Friss fialásoknál, amennyiben van egy alomra való kis születési súllyal született malac és van olyan koca, 
  amelyik keveset fialt (ez lesz a dajka koca), akkor ezeket a saját malacokat (ezek általában erős nagy malacok) 
  szét lehet osztani a többi kocához és tőlük leszedni a kicsiket a dajka koca alá. Ami ebben az esetben lényeges, 
  hogy ez a dajka koca (ha lehet) ne legyen 3. ciklusnál öregebb, mert a kicsi malacok ki fognak hullani alóla, a 
  korábban említett okok miatt.
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 » (3) A módszer ugyanaz, mint az előbb, annyi különbséggel, hogy ha nincs annyi malac, vagy nincs rá szükség, 
  akkor nem ebből a teremből szedjük alá a malacokat, hanem az 1,2, vagy 3 hetes teremből szedjük le a elmaradt, 
  apró malacokat (így adunk egy kis plusz időt a felnevelésre és gyarapodásra; igaz némileg sérül az all in - all out 
  rendszer). Természetesen attól függően, mire van szükség jobban.
 » (4) A malacok felnevelése és megmentése miatt lehetőség van arra is, hogy a választandó teremből hagyunk 
  fenn a fiaztatón dajka kocát (persze, ha van hely a másik teremben)(érdemes egyébként egy már más okból 
  (nem a felnevelés miatt) kiselejtezett kocát választani, mert így elkerülöm, hogy a jó, még termelésbe való 
  kocát még inkább kizsigereljem, ami majd utána nem fog ivarzani, vagy következőre csak kisebb almot 
  fial). Fontos szempont ebben az esetben, hogy legfeljebb csak annyi malacot tegyünk alá, amennyi volt alatta, 
  természetesen jól eszik, jó malacokat választottunk alóla (tehát jól tejelt), nem beteg, nyugodt, stb.
 » (5) Különleges esetek: pl.: valamilyen okból elpusztul egy koca 1 hetes malacoknál, nincs lehetőségem 
  dajkásítani a friss ellős terembe, mit lehet tenni: ilyenkor kiválasztok egy jól nevelő kocát a választandó teremből 
  (3 vagy 4 hetes) és keresek egy jó kocát a 2 hetes teremből. A választandó kocát átviszem a 2 heteshez, a 2 
  hetest az 1 heteshez, tehát dupla cserét csinálok. A választandó koca malacai (amennyiben jól választottam 
  almot) már elvannak koca nélkül is, amíg átkerülnek az utónevelőbe, az 1 heteseket megmentettük. A köztes 
  csere is rendben van. Lényeg itt is a darabszám, és a jól megválasztott koca. Lehetőség van ebben az esetben 
  a fialós teremből egy erős almot választani és azt továbbvinni, vagy cserélni, ennek helyére pedig az elhullott 
  koca malacait rakni.
 » (6) Folyamatos dajkásítás: az idősebb termeknél (1,2, esetleg 3 hetes) minden nap, vagy kétnaponta kell átnézni 
  a termet és ahol kisebb malacot/-kat találunk, azt kivesszük – célszerű használni egy malacos kocsit – majd a 
  már kivett malacok közül az alomhoz nagyságban legjobban passzolót berakjuk. Ennek több oldalról sincs 
  értelme: a csecssorrend, ha kialakul, és utána folyamatosan változtatom az almot, folyamatos stressz és 
  hierarchiaharc a malacok között (ennek „eredményességét” az alábbi michigani egyetemi kutatás igazolja), 
  másfelől a kocának sem tesz jót, ha mindig van idegen malac az alomban. Kiemelendő a választási súly közötti 
  különbség.

 Visszafogott
dajkásítás**

Folyamatos
dajkásítás

A választott malactömegek átlagos, almon belüli szórása*** 0,9 kg 0,3 kg
Választási súly*** 5,26 kg 4,26 kg
Elhullási százalék 8,00% 8,80%
* Straw et. al., 1998
** csak az első 48 óra alatt
*** P<0,008

Takarmányozás

Általános

• Alapelv: mindig tiszta és friss, nemcsak a takarmánya, vize, hanem az etetője, itatója is mind a kocáknak, mind a 
 malacoknak.
• Kiemelkedően fontos, hogy a szoptatós kocáknak mindig legyen friss tiszta vize, hiszen egy ilyen termelési fázisban 
 lévő kocának napi 30-40 liter friss vízre van szüksége!
• Fontos a takarmánysilók minősége, nem ázik-e be, a befúvó csonkok le vannak-e zárva zárókupakkal, hogy oda 
 rágcsáló ne tudjon bemenni, zárt-e a teteje, hogy ne ázzon be, madár és egyéb dolog ne kerülhessen be, ami 
 esetleg tönkretenné a behordó rendszert, vagy rontja a benne tárolt takarmány minőségét.
• A takarmánysilókat szükség szerint, de évente legalább egyszer ki kell takarítani, ki kell mosni, hagyni kiszáradni, 
 majd Fumagrar-ral (füstképző fertőtlenítőszer) ki kell fertőtleníteni.
• Célszerű a behordó rendszert, a surrantó csöveket szükség szerint, de ezt is évente egyszer kitakarítani, 
 karbantartani.
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• Minden etetés előtt meg kell győződni a következőkről:
 » Ha automata etető-berendezés van, a behordó feltöltötte-e az etetőket
  (ezt meg lehet tenni az előző etetés után is).
 » Az etetők tiszták-e, nem maradt a vályú alján takarmány, ha maradt azt el kell távolítani, ha még nem történt meg. 
 » A besavanyodott takarmány a kórokozók, légylárvák melegágya, valamint az erjedési folyamatok elindulása a 
  táplálóanyagok romlásához vezet, ami egyfelől nem fogja az adott termelési fázisban lévő állat igényét kielégíteni, 
  másfelől takarmány-visszautasítást eredményez, a nem evő állat pedig nem fog termelni.
 » Kismalacok etetője tiszta-e, nem szennyeződött vizelettel, bélsárral, ha igen azt ki kell takarítani, el kell mosni, 
  és szárazra kell törölni.
 » 30 percnél többet nem érdemes várni etetés után, hogy megette-e a koca vagy sem.
 » A frissen fialt kocáknál különösen fontos, hogy az etetője – miután a fialás kezdetén el kellett zárni – vissza 
  legyen nyitva.
 » A takarmányozási görbe alapján van-e az etető beállítva, ennek követésére lehet takarmányozási lapot vezetni 
  a koca feje felett.
 » Folyamatosan figyelni kell a koca étvágyát, az alatta lévő malacokat, bélsarának konzisztenciáját.
 » Meg kell nézni a takarmány állagát, szagát, ízét, amennyiben takarmány-visszautasítás van.
 » Ha granulált, akkor nem-e nagyon sok a poros rész benne.
 » Az etetőkön feltüntetett skála általában literben van megadva, át kell számolni kg-ra (általában 1L = 0,6 kg), ezt 
  havonta kontrollmérésekkel ellenőrizni kell.
  - A vízhálózat rendszeres ellenőrzése, szűrők állapotának követése, tisztítása, cseréje, esetleges fertőtlenítése, 
   savanyítása.

Kocák takarmányozása

• A kocákat minden etetésnél fel kell kelteni, állapotukat ellenőrizni kell, amelyik nem eszik, meg kell nézni miért nem:
 » Tiszta-e az etetője,
 » Nem savanyodott bele a takarmány,
 » Van-e friss, tiszta vize,
 » Nem kapott-e túl sokat (adott termelési állapotától függően),
 » Meg kell mérni a testhőmérsékletét, ha nem lázas, étvágyfokozóval le kell kezelni, jelezni kell a vezetők, 
  állatorvos felé.
 » Nem fáj-e a lába.
• A kocákat a fiaztatóban általában már szoptatós kocatáppal fogadjuk (egyes telepeken beiktatnak egy köztes 
 fázist, ún tranzíciós takarmányt, amelyet javaslattól függően ellés előtt kb. 1 héttől, ellés után 5 – 7 napig etetnek, 
 ennek oka, hogy megelőzzék az MMA-t, felkészítsék a kocát a minél jobb tejtermelésre, holt malacok számának 
 csökkentésére stb.)
• Fontos, ha a koca még nem érte el a 110. vemhességi napot, akkor a mennységét úgy kell beállítani, hogy az 
 megegyezzen a vemhes kocatáp mennyiségével (tehát 3,2 kg vemhes táp a vemhes kocaszállón, az 3,2 kg szoptató 
 a fiaztatón, ha még nem érte el a 110. napot)
• A 110. naptól azonban fokozatosan csökkenteni kell a mennyiségét ellésig 1 - 1,5 kg-ig.
• Ellés napján nincs takarmány, másnapján 2 – 2,5 kg/nap (3- szori etetésnél értelemszerűen a harmadára kell állítani 
 az etetőket)
• A 3. naptól napi 0,5 – 0,8 kg-mal kell fokozatosan emelni a mennyiségeket úgy, hogy a 11-12. napra a 7-8 kg/koca 
 nap adagot érje el. Természetesen a koca ciklusától és étvágyától fügően.
• Fontos, hogy kis mennyiségeket emeljünk, mert a koca 2-3 napig meg fogja enni a nagyobb léptékkel emelt 
 takarmánymennyiséget, de utána eltelik és nem fog enni, így később mind a koca, mind a malac fogja kárát látni.
• Választást megelőzően 4-5 nappal kiegészítésként 100 gr halliszt + 200 gr dextróz adása kedvezően hat a következő 
 ciklusra és a választás-újratermékenyülés időtartamára is.
• Választás reggelén kapja az utolsó takarmányadagot a koca, majd az egyedi állásban délután szintén szoptató 
 kocatápot.
• Termékenyítésig amennyit meg lehet a szoptatós takarmányból etetni a kocával, plusz kapja még a hallisztet és 
 dextrózt.
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• A kocák takarmányozásának ellenőrzésére jó módszer a hátszalonna vizsgálat, melyet a következőképpen kell 
 elvégezni: a fialást megelőzően majd közvetlen a választás előtt a koca utolsó bordájának vonalában a 
 gerincvonaltól 5 cm-re jobbról, balról mérjük a szalonna vastagságát.
• A takarmányozás akkor tekinthető jónak, ha a hátszalonna csökkenése a két mérésnél nem nagyobb 4-5 mm-nél. 

Malacok takarmányozása

A malacok első és legfontosabb takarmánya a koca teje, ezért a leglényegesebb, hogy a szoptatós koca maximálisan 
ki legyen szolgálva.
• Ha jó a koca (ebbe minden szempont benne van), akkor jó a malac is.
• A szopós malacok az 5. naptól kaphatnak Babystarter tápot választásig, melynek elsődleges célja a malacok szilárd 
 táplálékhoz való szoktatása a zökkenőmentes választás miatt (technológiai ajánlástól függően).
• A választás hosszától függően (21 vagy 28 napos választás) lehet kialakítani a malacok takarmányozását 
 a fiaztatóban, a 28 napos választás esetén lehetőség van már a fiaztatóban átállni a prestarter tápra több napos 
 átmenettel és azzal fogadni a malacokat az utónevelőn.
• Ennek eldöntése mindig telepfüggő.
• A kismalacokat napjában többször kis adagokban kell takarmánnyal etetni mindig tiszta etetőbe.
• A malacitatókat napi rendszerességgel ellenőrizni kell, tisztaságukról gondoskodni kell.
• A malacetetőket úgy kell a kutricába elhelyezni, hogy a koca ne érje el, ne tudja felrúgni, a kismalacok körbe tudják 
 állni, ne a sarokba kerüljön, mert általában ott könnyebben szennyeződik bélsárral és vizelettel.
• A kisetetők alján lévő kampó segítségével lehet a műanyag rácspadlóhoz rögzíteni.
• A takarmányos zsákokat lehetőleg tiszta, száraz rágcsálóktól mentes helyre tegyük, csak annyit bontsunk ki, 
 amennyire szükség van, és a takarmány kivétele után csavarjuk, vagy zárjuk vissza a zsák száját, hogy szennyeződés 
 és pára minél kisebb mértékben kerüljön bele.
• Az esetlegesen kiszóródott takarmányt szedjük össze, hogy ne legyen a legyeknek és a rágcsálóknak melegágya.
• A babystarter és prestarter takarmányok beltartalmi értékeit lásd a mellékletben.

Management

• A fiaztató vezető dolga, a fiaztató optimális vezetése, együttműködve a többi terület vezetőjével (nevelde, 
 tenyésztés), állatorvossal, telepvezetővel. 
• Napi feladatok elvégzése, elvégeztetése, fizikai dolgozók koordinálása, saját hatáskörében a problémák elhárítása, 
 javíttatása.
• A fiaztató rotációjának tervezése, pontos adatok szolgáltatása, a tartási, takarmányozási, állategészségügyi 
 technológia betartása és betartatása.
• Napi szinten vezeti a nyilvántartást, felveszi az almokat, irányítja a fiaztatást, dajkásítást, koca -, malackezeléseket, 
 vakcinázást.
• Felírja az elhullott malacokat, kocákat.
• Vezeti a teremlapokat (lásd képek).
• Előkészíti a választást, a kocák selejtezésére javaslatot tesz (végleges döntés a tenyésztésvezető kezében).
• Kiemelt figyelmet fordít a tenyészalmok gondozására, kezelésére, jelölésére.
• Javaslatot tesz a fizikai dolgozók bérezésére, esetleges bérlevonásokra.

Higiénia, állategészségügy

Általános

• Fogalma: Az állathigiénia a megelőző állatgyógyászat, az állatok élettani igényeinek és etológiai szükségleteinek 
 megismerésére alapozva írja le az egészség megóvásának feltételeit, és kutatja az igényektől eltérő 
 környezethatások által létrehozott élettani és biokémiai folyamatokat a betegségek kóroktanának és 
 kórfejlődésének jobb megismerése céljából.
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• A fiaztató tisztasága alapvető fontosságú.
• A tisztasághoz nem érteni kell, hanem elérni és fenntartani!
• A felesleges dolgokat el kell távolítani.
• Az eszközöknek legyen helyük, legyenek polcok, akasztók.
• Tömlőtartók, terelőtartók, malacrekesztők.
• Eszközök, edények mosogatásához legyen meleg vízzel ellátott mosdó, csap, vödör, mosogatószer.
• A hulladékok, melléktermékek átlátható, szelektív kezelése (lásd kép).

 

• Elhullott állatok, állati melléktermékek (pl.: magzatburok) mielőbbi eltávolítása a fiaztatóból, amennyiben legalább 
 egy vezető látta és regisztrálta az elhullásokat.
• A rendetlenségbe könnyebben befészkelnek, szaporodnak a kártevők, legyen az rágcsáló, légy, mikroorganizmusok, stb.
• Emiatt kiemelkedően fontos a megfelelő rágcsálóirtás, a legyek, légylárvák irtása, a lehetséges megtelepedésük 
 megakadályozása.
• Az egyes területeken pl. fiaztató, lehetőleg csak az adott terület dolgozói tartózkodjanak és lépjenek be a termekbe 
 kéz-, és lábfertőtlenítés után.
• Ne legyen össze - vissza mászkálás, mert az több szempontból sem jó: 
 » Zavarja az állatokat a nem megszokott dolgozó.
 » Más istállókból/kintről hozza a koszt és szennyeződést, fertőzést.
• Az istálló, terem nem ebédlő, nem kocsma, ételt, italt bevinni tilos, egyrészt állategészségügyi kockázata miatt, 
 másrészt saját egészségünk miatt sem.
• Por, pókhálók eltávolítása.
• Mind embernek, mind az állatoknak sérülést okozó tárgyak eltávolítása, javítása, kiküszöbölése.
• Új technológiai elemek beépítésénél fontos, hogy a fémfelületek horganyozásait ellenőrizzük, lereszeljük, mert 
 sok bőrsérülést okozhatnak (főleg a csecsek és a péra sérülése kiemelkedő jelentőségű).
• Műanyag elemeknél szintén maradhatnak sorják, nem lekerekített szélek, amik sérüléseket okozhatnak.

Kezelések

Általános

• A betegségek megelőzése, kezelése miatt a kocákat, malacokat vakcinázzuk, oltjuk, a felületi sérüléseket 
 fertőtlenítő spray-jel fújjuk stb.
• Mire kell itt figyelni?: 
 » Mindig tisztázzuk, mi is a baj, és próbáljuk meg a kiváltó okot/-kat megszüntetni, és megelőzni az abból adódó 
  betegségeket, sérüléseket.
 » A diagnózist lehetőleg szakember állítsa fel: állatorvos, vagy vezető, felcser.
 » Amennyiben van idő rá, akkor jobb, ha a kezelések, vakcinázások szükségességét megelőző vizsgálatok 
  támasztják alá és nemcsak „vaktába” lövöldözünk, mert vak tyúk is talál szeget, de ez a ritkább, és ha nem jön 
  be pl. egy-egy antibiotikumos kezelés, akkor esetleges rezisztencia kialakulásával több kárt tettünk, mint 
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  hasznot csináltunk, nem beszélve ennek költség oldaláról.
 » Figyelni kell arra, hogy a kezeléseket, vakcinázásokat mindig tiszta és fertőtlenített eszközökkel végezzük. 
 » A többször használatos tűket, fecskendőket ki kell mosni, fertőtleníteni. (pl.: bedobni egy edénybe vízzel, majd 
  mikrohullámú sütőben (kicsit rövidebb életű lesz a mikro, de működik!!), vagy rezsón kiforralni)
 » Az egyes gyógyszereket, vakcinákat nem szabad összekeverni, ugyanazzal a fecskendővel oltani, mert az eltérő 
  vivőanyagok kicsaphatják a másik készítmény hatóanyagait és így hatástalanná válik.
 » Vigyázzunk, hogy az állatokat a lehető legkíméletesebb módon oltsuk be.
 » Tartsuk be az egyes korcsoportokra való ajánlást, mind az adag, mind a tű méretét, mind a helyét, felhasználási 
  módját illetően.
 » A kezeléseket mindig rögzítsük, a koca kartonján, kezelési füzetbe, mert így nyomon tudjuk követni, hatott-e, 
  meg kell-e ismételni, változtatni kell, vagy meggyógyult az állat.

Malacok

• Az újszülött malac kezelését lásd a fialásokál.
• A 3 napos kezelések a következőket tartalmazzák általában:
 » Ekkor kapja meg a malac a vaskiegészítést (ez készítménytől függően 1, 2 ml/állat. Jelenleg talán a 
  leghatékonyabb a Gleptosil vaskészítmény, ennek adagja 1ml/állat izomba oltva), lehet tömegoltóval oltani, 
  vagy külön ezekhez adott fecskendővel.
 » Kokcidiózis ellen toltrazuril hatóanyagú készítményt adunk szájon át (ez lehet Baycox, Cevazuril, stb.). Ehhez 
  szintén adnak pumpás adagolót (0,4 ml/állat/1 pumpálás).
 » Ezenkívül kaphatnak még a malacok egyéb készítményeket pl.: streptococcus ellen amoxicillines, naxceles 
  oltást, ennek adagja mindig az adott készítménytől függ. Célszerű ehhez a művelethez beszerezni 1, vagy 2 
  ml-es tömegoltót, mert olyan kicsi mennyiségekről van szó.
 » Herélés, eszközei:
  - szikenyél
  - szikepenge
  - fertőtlenítő spray, vagy sebhintőpor
  - herélő állvány esetleg (lásd képek) 

 

 » 7 napos korig – a jelenlegi állatvédelmi szabályozás értelmében – nem szükséges érzésteleníteni.
 » A kanmalacokat úgy kell megfogni, hogy a lehető legkevésbé tudjanak mozogni.
 » Herélés előtt a kanmalac hátsó lábai közötti területet (műtéti terület) meg kell tisztítani, fertőtleníteni kell 
  (általában ez elmarad).
 » Ezután a heréket ujjunkkal rögzítjük, szikével megvágjuk és kifordítjuk, kissé meghúzzuk, majd vagy elvágjuk, 
  vagy kiszakítjuk is).
 » A sebet ezután fertőtlenítjük.
 » Törekedjünk arra, hogy minél kisebb sebet ejtsünk.
 » Hasmenéses malacokat, ha lehet, ne heréljünk.
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 » Figyeljünk a heresérves malacokra, ezeket komplikáltabb kiherélni hagyjuk az állatorvosra. Fontos azonban, 
  hogy a kocakartonon tüntessük fel, hogy ha van az alomban, ezeket később meg lehet csinálni, akár a fiaztatón, 
  akár az utónevelőn egy erre a célra kijelölt hetente vagy kéthetente ismétlődő napon (ennek dokumentálása 
  azért fontos, mert így vissza lehet keresni, hogy a kan vagy a koca örökíti és ezeket ez alapján lehet selejtezni)!
 » Vakcinázás: 1 hetes korban (vakcinától függően) sor kerül a malacok Mycoplasma hyopneumoniae elleni 
  vakcinázására (Respisure One, Suvaxyn MH One, Mycoflex stb.).
 » 21 napos korban vakcinázzuk a malacokat cirkovírus ellen (Cirkoflex).
 » Hasmenéses malacok kezelése (általánosságok):
  - Fontos, hogy a malacok hasmenése mikor jelentkezik, milyen a színe, szaga, állaga. Érdemes végbéltampont 
   venni, és laboratóriumi vizsgálatra küldeni, hogy mivel állunk szemben.
  - Meg kell nézni, hogy a koca rendben van-e, eszik, iszik, szoptat, van-e teje.
  - A beteg malacokat alomporral be kell szórni (fertőtlenítő, szárító hatás)
  - Ezeket a malacokat lehetőleg ne dajkásítsuk.
  - Ezeknek a malacoknak a kezelését a napi rutinmunka utánra időzítsük, de lehetőleg minél hamarabb 
   végezzük el (nem kenjük szét a fiaztatóban).
  - Vakcinázásukat a gyógyulás utánra időzítsük.
  - Ha szükséges az infralámpát be lehet nekik kapcsolni.
  - Szájon át (pl.: Ferkel Spectam) és injekció pl.: (Vetrimoxin, Shotapen, Gentamox stb.) formájában is adhatunk 
   a malacoknak gyógyszert.
  - Fontos, hogy ha több gyógyszert használunk, azokat ne keverjük, mert az eltérő vivőanyagok miatt 
   kicsapódás fordulhat elő, ami gátolhatja a hatóanyag hatásmechanizmusát.

Kocák

• Fiaztatóban, az ellést megelőzően vitaminozás (lásd előbb).
• Lábprobléma esetén (lásd előbb).
• Fialásnál (lásd előbb).
• Szoptatás alatt, ha a koca nem eszik, de könnyen fel lehet kelteni, meg kell mérni a lázát, ha nincs láza, tiszta az 
 etetője és az itatója, nem betegek alatta a malacok, étvágyfokozóval (pl.: Menbuton) le lehet kezelni, és meg kell 
 nézni utána eszik-e.
• Lehetőség van ilyenkor egy ki babystarterrel „kedvezni” neki, sokszor elég ez is, hogy az étvágya visszatérjen.
• A kocákat választás előtt lehet még oltani vitaminnal, ennek adagja szintén 5 ml/állat.
• Választás előtt minimum 1 héttel (várható termékenyítés előtt 14 nappal), de a fialást követően 1 héttel meg kell 
 kapnia a kocáknak az emlékeztető Parvovírus elleni oltást. Ezt általában az orbánccal kombinált vakcina során 
 kapja meg (Parvoruvax, Ery+Parvo, Rhusioparvo stb.), melynek 2 ml/állat az adagja mélyen nyakizomba oltva.

Takarítás, mosás, fertőtlenítés

• A kitelepített állomány után a termeket/ólakat minél előbb ki kell takarítani. Ennek oka egyrészt a trágya és egyéb 
 szennyeződések nem száradnak rá és később ezek eltávolítása nehezebb, másrészt minél előbb ki van takarítva a 
 terem, annál többet pihenhet tisztán.
• A takarítás, mosás menete:
 » a mozgatható tárgyakat eltávolítani a teremből, kutricából (malacetető, terelőlapok, malacos kocsi stb.)
 » A nagyobb szennyeződések fizikai eltávolítása (trágya, jobb, ha nem a magasnyomású géppel veretjük le)
 » Ezután kerüljön sor a lagúnák leengedésére, nem előbb és nem később!
 » Habosítás (pl.:Keno San, Topfoam stb.), úgy kell beállítani a kijuttatást, hogy a felületről nagyon lassan csorogjon 
  le; kb. 30 perc hatás után lehet elkezdeni a mosást, ha lehet melegvizes magasnyomású mosóval (hatékonyabban 
  mos). Mosásnál figyelni kell az elektromos berendezésekre, dugaljakra (ezek zárófedeleit előzőleg pattintsuk 
  vissza, így nem megy bele a víz és nem okoz zárlatot)! Ne feledkezzünk meg a plafonról sem!
 » Az egész termet mosni kell, függetlenül attól, hogy minden kutricába volt-e állat vagy sem!
 » Az alapos mosás után el kell mosni a mozgatható tárgyakat is (malacetető, terelő, malacos láda stb.), melyeket 
  a teremben használnak.
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 » A mosás, takarítás után kell elvégezni a karbantartás és javítási munkákat, valamint ha a mosóvíz nem lenne 
  elég a lagúnába, akkor után kell még tölteni (általában elég szokott lenni)
 » Mindezek után kerülhet sor a fertőtlenítésre, nem korábban, mint a betelepítés előtt 2 nappal. Ezt lehet 
  különféle fertőtlenítő anyagokkal pl.: Virocid, Megadesh, stb., lényeg, hogy minél szélesebb hatásspektrumú 
  legyen.
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   Tenyésztés
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Tenyészkanok

Tartása, takarmányozása, kezelése

Tartása

• A tenyészkanok létszámukat tekintve általában a telep legkisebb létszámú korcsoportja, mégis a telep 
 termelésének, rentábilitásának legalább az 50 %-áért felelnek, ezért szerepük, tartásuk, takarmányozásuk, 
 kezelésük kiemelten fontos!
• Tenyészkanokat lehetőleg egyedileg helyezzük el, férőhelyszükségletük min. 6 m2/állat. Előfordul ritkán, hogy több 
 tenyészkant is tartanak együtt, ekkor figyelni kell arra, hogy ezeket ugyanazon a napon ugrassuk, vagy fedeztessük.
• A padozat és karám kialakításánál kiemelkedő fontosságú, hogy sérüléseket ne okozzon, kiálló vasak, törött 
 betondarabok, amik az állatok lábát, herezacskóját testét felsérthetik, ne legyenek.
• A karámot úgy alakítsuk ki, hogy az egymás mellett elhelyezett állatok „össze tudjanak szagolni”, lássák egymást. 
 Magassága min. 150 cm legyen. A kezelőfolyosó felől viszont érdemes zárt, teli ajtót használni, mert a kanok 
 mozgatását ezáltal könnyebb elvégezni, nem állnak meg „csámcsogni” egymással ugratás után.
• A karámajtókat úgy érdemes kialakítani, hogy azokat mindkét irányba lehessen nyitni. 
• A karám technológiai berendezése egyszerű, könnyen takarítható legyen, a gondozó, ha be kell mennie, veszély 
 esetén könnyen és gyorsan ki tudjon jönni.
• A kanokat napi rendszerességgel kell takarítani, hogy mindig tiszták legyenek. Ez főleg a spermalevételnél, sperma 
 minőségnél fizetődik ki.
• A padozat milyensége, minősége különösen fontos, hiszen a kanok egyik legnagyobb selejtezési oka a láb és a 
 köröm ezzel összefüggő problémái. Rácspadlónál gyakrabban előfordul, hogy a fűköröm beakad, és ahogy a kan 
 fordul, vagy felkel, leszakad.
• Hőmérsékleti igényük 17-18 oC, páratartalom 60-75 % közötti. Ennek oka, hogy a sertéskanok heréjének 
 hőregulációja kevésbé hatékony, miután igen szorosan illeszkedik a testhez.

 

• A felhajtó folyosó fix legyen, azt könnyen lehessen takarítani, csúszásmentes legyen.
• A tenyészkanok létszámát a telep technológiája, mérete határozza meg. Telepi körülmények között nem érdemes 
 kanonként 100-120 kocánál többet számítani. Ennek oka, hogy a telepi laborfelszereltség, higiénia általában nem 
 tudja megközelíteni egy kanállomás szintjét, ezért az egy kantól ejakulátomonként nyerhető termékenyítő adag 
 elmarad a mesterséges állomásétól, így mindig tartalékokkal kell számolni.

Takarmányozása

• Ha lehetséges, akkor a kanokat kantáppal etessük, ennek oka, hogy a kanok a spermatermeléshez más tápanyag 
 arányokat vitamin- és ásványianyag-szinteket igényelnek, mint más korcsoportok.
• Az öregebb kanok napi fejadagja általában 3 - 3,5 kg/nap körül alakul a fiatalabbaké 2,7 – 3 kg/nap/állat, ezt 
 általában napi 2*-i etetéssel kapják meg. 
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• Fontos alapelv, hogy legyen szemünk a kanokhoz, azaz lássuk meg, ha a kan kondíciója nem megfelelő, nem úgy 
 eszik, esetleg visszautasítja a takarmányt. Tudjunk rajta változtatni.
• Kiemelten fontos a kantakarmány toxinmentessége, minél alacsonyabb toxinterheltsége, mert a toxinok olyan 
 vissza nem fordítható folyamatokat indíthatnak el a kan szervezetében, melyek a spermatermelést, a sperma 
 minőségét, termékenyítőképességét teljesen tönkretehetik, ezáltal a telep szaporodásbiológiai mutatóit 
 jelentősen ronthatják.
• A takarmány beltartalmi értékeit lásd a mellékletben.
• A kanok ivóvízigénye: 10-20 l/nap.
• A kanoknak időnként, főleg a nyári időszak előtt, vagy az évben ciklikusan, vagy akár folyamatosan kiegészítő 
 vitaminozást lehet alkalmazni, elkerülendő a spermatermelésben és minőségben bekövetkező anomáliákat. 
 Érdemes ezt úgy időzíteni, hogy a kezelés megkezdését a várható kritikus időszak előtt kb. 35-42 nappal időzítsük.
• Oka: a spermiumok kialakulása kb. 5 - 6 hét. 

Kezelése

• Kanok napi kezelése: etetés, trágyázás, itatás, itató ellenőrzése, ugratás, spermavétel, ha szükséges oltása.
• Hetente kondíció elbírálás
• Havonta célszerű elvégezni, vagy elvégeztetni a morfológiai vizsgálatokat.
• Negyedévente: vakcinázása, féreghajtózása, külső paraziták elleni kezelés, körömápolása
 (ez utóbbi szükség szerinti).
• Félévente: Vérvételezése, agyarazás.
• Évente: Szelektálás, utánpótlás biztosítása.
• A kanokkal mindig nyugodtan, odafigyelve viselkedjünk, soha ne verjük, üssük, mert az agresszív türelmetlen 
 bánásmódot a kan „meghálálja”, ő is agresszíven, türelmetlenül fog viselkedni.
• Ha lehet, általában férfiak foglalkozzanak vele, mert a nők esetleges mensesét a kan megérzi és agresszíven, 
 „tolakodóan” viselkedhet.
• Fiatal kanok betanítása:
 » A karanténból bekerült (általában ez a szokványos és nem az, hogy a telepen állítják elő a kanokat) 
  tenyészkansüldőket egyedileg helyezzük el, természetesen a helyük már előre el van készítve, ki van mosva, 
  takarítva, fertőtlenítve. Néhány nap elteltével kezdhetjük el a betanításukat, miután a helyüket, gondozóikat, 
  hangokat, szagokat stb. többé-kevésbé megszokták.
 » Több módszert használhatunk, a felsoroltak sorrendisége fontos, mert a természetes viselkedéséből származó 
  feltételes reflexek jobbak, mint a mesterségesen kiváltottak! A kansüldőket 6-7 hónapos koruk körül kell 
  elkezdeni tanítani (nyilván ez függ attól, hogy milyen korban érkeznek meg a telepre). 6-7 hónapos körül a kan szeret 
  mindent megugrani, ezt tudjuk kihasználni a betanítás során. Minden kan más, mindegyikhez máshogy kell 
  közelíteni. Egy egy kanra kb. 15-20 percet szánjunk, ezalatt eldől, hogy a kan hogyan viselkedik. Soha ne ijesszük meg, 
  ne verjük, ne rugdossuk, ne tegyük ki kellemetlen ingereknek, mert ez fog rögzülni az állatba és a későbbiekben, ha ezek 
  egyikét is elkövettük az ugratási procedúra alatt, nem fog ugrani, vagy csak nagyon nehezen szoktatható fel a 
  fantomra. A bizalom kialakítása az egyik legfontosabb szempont, azaz, hogy az ugrató helyiségben csak jó dolog 
  történik vele.
 » Ha sikeres az első ugratás, akkor a következő napon megismételjük az ugratást, majd ezután 2-3 nap múlva, mert 
  így rögzül a folyamat. Ezután már akkor ugratjuk, amikor szükségünk van a spermájára és beállítjuk a rotációját. 
  Vegyük figyelembe, hogy a fiatal 1-1,5 éves korukig heti 1*-i ugratási gyakorisággal használjuk a kanokat.  
 » Az első 2-3 ejakulátumot nem fogjuk fel („földre” fejjük a spermát). Ezután lehet már egy hígítási próbát is csinálni, 
  ahogy a többi kan esetében is, és le lehet tárolni, majd néhány napon keresztül ellenőrizzük a sperma minőségét. 
  Ha jól eltárolható (higítótól is függ), morfológiailag rendben van, akkor lehet termékenyíteni vele.
  - Előkészületek: nyissuk ki az ugrató helyiség ajtaját, legyen nálunk spermavételi kesztyű, rajta fólia kesztyű, 
   amit könnyen le tudunk húzni. Esetleg tartalékba még egy kesztyű. Elérhető közelségbe egy olló. Az olló 
   szerepe az ugratás előtt lényeges, mert ha a kansüldőnek hosszúak a tasakszőrei, akkor azokat célszerű 
   levágni, mert a pénisz megfogásakor összefoghatjuk ezeket is és meghúzva kellemetlen érzést okozunk a 
   kannak, ami a későbbi ugratásokat is befolyásolhatja.
  - (1) A módszereket tekintve azzal kezdjük a betanítást, hogy a kansüldőt kihajtjuk a stabil fantomhoz (ez 
   természetesen állítható) (ennek az az oka, hogy megszokja a „procedúrát”). Lehet mobil fantomot is 
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   használni és a helyén megpróbálni, de ennek hátránya, hogy ha megszokja, akkor a későbbiekben nem 
   biztos, hogy átszoktatható a stabil fantomra. Mindig ügyeljünk a biztonságunkra, sohase fordítsunk hátat a 
   kannak. A kan behajtása után hagyjuk a kant, hogy ismerkedjen meg a helyiséggel, a fantommal, a menekülő 
   sarokkal, óvatosan magunkhoz is engedhetjük. Figyeljük a viselkedését! Ha sokat „szöszmötöl”, próbáljuk 
   irányítani a figyelmét a fantom felé, ismételgessük azokat a szavakat, mozdulatokat, amiket a többi termelő 
   kannál megszoktunk. Ha felugrik, óvatosan lassan közelítsük meg, lassan guggoljunk mellé, a tasak 
   masszírozásával kiölti a péniszt azt megfogva óvatosan, kíméletesen rögzítjük, a kan a péniszének kiöltése 
   után megnyugszik, fejét a fantomra teszi és leadja az ondót.
  - (2) Ha nem ugrik, nem érdeklődik a fantom iránt a kansüldő a 2., 3. kísérletnél sem, a következő dolgot 
   csinálhatjuk: ivarzó koca vizeletével átitatott ronggyal körbekenjük a fantomot (ezt lehet már az első 
   módszernél is alkalmazni, de jobb, ha minden praktika nélkül igyekszünk elérni a célt). Ha erre sem reagál, 
   akkor egy ivarzó kocasüldőt, vagy kocát (mérete miatt nem tud ráugrani, de a hatást ki tudjuk vele váltani) 
   hozunk az ugratóba és megnézzük, hogy a kansüldőnek van-e libidója, ha elkezdi hajtani, megpróbáljuk 
   a kocasüldőt/kocát kihajtani, és a fantom felé terelni a felizgatott kant. Ha sikerül azon leugratni, akkor 
   másnap kocasüldő/koca nélkül ismételjük meg a szoktatást. Ha nem, akkor leugrathatjuk a kocasüldőn is, 
   de ennek megvan az a hátránya, hogy esetleg később nem tudjuk átszoktatni a stabil fantomra.
  - (3) A következő módszer, hogy leoltjuk a kansüldőt 2 ml prosztaglandinnal (Dynolytic, Enzaprost stb.). 
   A hatása 5-10 percen belül látható, a kan általában ennek hatására „megtáltosodik” és felugrik a fanomra.
• Idősebb kanok ugratása: 
 » A 3*-i ugratás 2 hét alatti gyakoriságot javaslom, de minimum 3 nap teljen el két ugratás között. A túl gyakori 
  ugratás során megnő az ondóban az éretlen spermiumok aránya, valamint csökken a sejtszám és mennyiség is, 
  ezáltal romlanak a szaporodásbiológiai mutatók.
 » Használjunk ugratási naplót (lásd táblázat)(Az „X”-szel jelölt olyan ugratás, amiből higítás is történt, az „E”-vel 
  jelölt az egészségügyi ugratás, azaz a spermájára nem volt szükség, viszont a normális spermatermelés 
  fenntartása érdekében maximum 7 naponta le kell ugratni a kanokat, ha kell a sperma, ha nem.

Fülszám Vonal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
851 Landroc x x E x
852 Landroc E x E x E x
853 Landroc E x E x E
854 Landroc E E x E x
855 Landroc x E x E x E
856 Landroc E x E x E
858 Landroc x x E x
859 Landroc E x E x E
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 » A spermavételről is készítsünk táblázatot és érdemes naplót vezetnünk (lásd táblázat)

Véghigítás 
sejtszámaMinősítés Készített 

adag 1. nap 2. nap

Kannapló

Dátum Kan 
száma

Sperma 
mennyisége 1:1-es konc. 3. nap MegjegyzésUgratást 

végezte
Higítást 
végezte

• Az ugratást elő kell készíteni: 
 » Előmelegített tárgylemez, fedőlemez, pipetta, desztillált vízben feloldott spermahigító főzőpohárban, 
  vagy Erlenmeyer lombikban, lehet 1 vagy 2 literes higítót használni (kantelepen ennél nagyobb 
  mennyiségben is rendelkezésre áll). A vízfürdő hőmérsékletét úgy állítjuk be, ahogy a tapasztalat 
  mutatja (ez függ időszaktól is, telepi körülmények között nem mindig tudják a labor hőmérsékletét 
  szabályozni), általában 35-36 oC-ra érdemes (kan testhőmérséklete 38-39 oC, a sperma mire bekerül a 
  laborba néhány fokot lehűl, így a tapasztalat mutatja meg, hogy mennyi legyen a vízfürdő 
  hőmérséklete).
 » Hőmérő (lehetőleg 2 db ezeket előzőleg ezeket egymáshoz kell mérni, hogy azonosat mutatnak-e, ha 
  nem akkor vagy így dolgozunk vele, vagy ki kell cserélni, vagy lézeres hőmérőt is lehet használni.
 » Előkészített spermavételi pohár, szűrő, kesztyű+fóliakesztyű (higiéniás kesztyű), a korábban említett olló.
 » A kant úgy ugratjuk, hogy a dupla kesztyűvel kimasszírozzuk a tasakból az esetleges pangó vizeletet 
  (ez, ha bekerül a spermába, rontja az ondó minőségét, eltarthatóságát, fertőzési forrás), a péniszt 
  rögzítjük. Az első sugarakat a földre engedjük, ezzel ugyanis átöblítődik a húgycső és „kimossa” a 
  baktériumokat.
 » A spermavétel során figyeljünk arra, hogy a péniszt vízszintesnél kicsit magasabban tartsuk, hogy a 
  tasakban maradt vizelet nehogy a péniszen végigcsorogva szennyezze a spermát. 
 » A spermavétel lehet teljes levétel vagy frakcionált, előbbinél az összes leadott anyagot felfogjuk a 
  termoszba, utóbbinál csak a sűrű frakciót. 
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 » A spermavétel végén ürül a bulbouretrális mirigy váladéka, mely rizsszemszerű, ragacsos, (szerepe a természetes
  fedeztetésnél a méhnyakcsatorna lezárása).
 » A kant mindig végig leugratjuk, sose hagyjuk félbe a spermavételt, „húú már eleget adott alapon”; mert ezzel azt 
  érjük csak el, hogy a kan a későbbiekben nem fog szívesen ugrani, mert nem teljes az élmény (induljunk ki 
  magunkból). Ha a kan a spermaleadás után még egyszer akar fedezni, hagyjuk és ugrassuk le még egyszer. Mindig 
  a kan döntse el, hogy mikor fejezte be a spermaleadást.
 » Ugratás után vigyázzunk, melyik oldalon és hogyan száll le a kan a fantomról, valamint utána hogyan viselkedik. 
  Vannak kanok, melyek spermavétel után nyugodtan hazaballagnak, de vannak, melyek utána agresszíven 
  viselkednek.
 » Az ugratás után a kan visszamegy a helyére, a levett sperma pedig a laborba kerül. Érdemes a labor hőmérsékletét 
  25 oC-ra beállítani.
 » A spermaszűrőt eltávolítjuk, a spermát mérlegen mérjük, így megkapjuk a mennyiségét. Az alábbi táblázat 
  segítségével lehet kiszámolni, hogy hány adagot tudunk belőle hígítani:

Spermahigítás

gr(ml)

*106

*106

   *    = *106

*106 * 0,8  =

*106

Ezért: 

Osztás:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =

Adag       * 90 ml  = ml

Összes       -  =

A nyers sperma mennyisége:
A spermavételi pohár/tasak tömege:

A sejtszámláló által mért koncentráció (1:1 higítással):

A nyers sperma 1 ml-ben mért koncentráció (az előző 2 szerese): 

Egy adag spermában kell 3,5*109 spermiumnak lennie (90 ml tubus)

Egy adag spermában kell 3,5*109 spermiumnak lennie (90 
ml tubus)

Nyers sperma mennyisége (ml) ml spermahigító

Összes higítás

A nyers spermában felhasználható spermiumok száma                                       
összesen, aztán 80 %-os minőséggel számolva: 

A nyers spermában felhasználható spermiumok száma                                       
összesen (80 %-os minőséggel számolva): 

A nyers spermában összesen mért: 

Adag készíthető

sperma/ml

sperma/ml

sperma

spermium

 » A higításnál nagyon fontos, hogy a sperma és a higító közötti hőmérséklet-különbség ne legyen 
  több 1oC-nál. (A vízfürdő hőmérsékletét úgy kell beállítani, hogy a levett spermáéhoz minél közelebbi 
  hőmérsékletű higítót tudjunk csinálni, ez általában 35-37 oC.
 » A spermát kb. negyed órán belül ki kell higítani, különben tönkremegy.
 » A sperma minőségét 3 lépésben ellenőrizzük: mikroszkóp alatt nézzük a nyers sperma, majd az 1:1-es 
  higítás motilitását, majd a végén dozírozás előtt még egyszer. Ha tehetjük morfológiát is csinálhatunk, 
  de a feljebb említett havi rendszeresség is jó.
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 » A sperma morfológiai anomáliái:

Spermiumanomália Megengedett legnagyobb érték, %
Proximális plazmacsepp 10
Distális plazmacsepp 30
Hajtűszerűen hajlott farok 15
Feltekeredett farok 15
Egyszerűen hajlott farok 15
Fejdeformációk 10
Knobbed 5
Pseudo-Dag-defekt 5
SME-defekt 5
Kettős nyak 10
Retroaxialis farok 10
Fejre tekeredett farok 5
Összes spermiumanomália 30

 » A dozírozás során felírjuk a tubusra, flakonra stb.-re, hogy melyik kan, mikor ugrott, hány adag készült 
  belőle.
 » A dozírozás után a spermát a 17 oC-ra beállított spermahűtőbe helyezzük. Lehetőség van előbb kint 
  hagyni, hogy lassan hűljön le a labor hőmérsékletére, majd ezután betenni a hűtőbe. Tapasztalataim 
  szerint nem probléma, ha egyből betesszük a hűtőbe.
 » A spermahűtő hőmérsékletét egy maximum-minimum hőmérővel ellenőrizzük.
 » Minden felhasználás előtt ellenőrizzük a felhasználni kívánt spermát, anélkül nem célszerű felhasználni.
 » A tárolt sperma vizsgálatát a következőképen kell elvégezni:
• 40 oC-ra előmelegített fedőlemezt helyezünk a szintén előmelegített tárgylemezre (lehet pipettával, 
 szívószállal stb.) cseppentett mintára.
• A csepp ne legyen se túl nagy (felülúszik a fedőlemez), se túl kicsi (hamar beszárad).
• 5-10 másodpercig hagyjuk melegedni a cseppet (ha szükséges tovább is, de rendszeresen ellenőrizzük a 
 mikroszkóp alatt, milyen a sperma. Határozott előremutató mozgást kell látnunk a mikroszkóp alatt.
• Természetesen minden a lehető legtisztább.
• Ha nem vagyunk benne biztosak, vagy nem jó az anyag nézzük meg még egyszer és csak aztán mondjuk 
 rá, hogy nem jó.
• Amennyiben biztosak vagyunk benne, hogy nem jó, vagy gyenge, akkor ne használjuk fel, ugrassunk
 másik kant.
• A vásárolt sperma kezelése: 
 » A futár által meghozott spermát minél hamarabb tegyük be a spermahűtőbe, ha valami probléma 
  merült fel jegyezzük fel, valamint azt is írjuk fel ki vette át. 
 » Érdemes megszámolni, hogy a szállítóval egyezik-e a mennyiség, valamint a kanonkénti adagokat 
  válogassuk szét.
 » Amennyiben probléma merül fel a minőséggel kapcsolatban, minél előbb tájékoztassuk a kantelepet, 
  vagy a sperma forgalmazóját, hogy ők is idejében tudjanak lépni, és a hibát ki tudják javítani.
 » A minél gyorsabb oda-vissza jelzés fontos egyrészt a partneri kapcsolat, másrészt a közös eredmények 
  fejlődése szempontjából.
 » Természetesen itt is minden felhasználás előtt ellenőrizzük a minőséget.
• A kanok szelekciója, herélése:
 » A tenyészkanokat célszerű maximum 3-4 éves korukig tenyésztésben tartani, (természetesen ettől 
  eltérően vannak egyedi esetek is). ennek oka, hogy a genetikai előrehaladást jó le lehet követni, 
  másrészt a kanok spermatermelése ezután már hanyatlik, általában romlik a minőség, csökken a 
  mennyiség, termékenyítőképesség, fizikailag már túl nagyok, a libidó is csökkeni szokott.
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 » A tenyészvonalaknál még előbb kell ezt megtenni, ott a 2-2,5 éves kor az irányadó, ennek oka pedig 
  egyszerűen, hogy a süldőbeállítás során – amennyiben a saját telepen van előállítva a süldő – már a 
  lányaik kerülnek sorra.
 » Mindig időben (amíg még termelnek a selejtezésre szánt kanjaink) gondoskodjunk a tenyészkanok 
  utánpótlásáról, hogy ne az utolsó pillanatban kerüljön rá sor (beszállítás, karantén, betanítás stb.).
 » A leselejtezett tenyészkanokat vagy „tökösen” vagy herélve lehet értékesíteni. Herélés során 
  megvan a veszélye, hogy elpusztul a kan. Lehetőség van Improvac-kal kezelni, mely a kanok heréjének 
  hormontermelését gátolja, ezt 2*-i oltással – legalább 4 hetes időközzel - lehet elérni, úgy, hogy a 2. 
  oltás a vágás előtt 4-6 héttel legyen.

Tenyészkocák

Tartása, takarmányozása, kezelése

Tartása

• A tenyészkocák tartása nem egységes, mert a választás után egyedi állásokba célszerű elhelyezni az 
 állatokat, minimum 28 napos tartózkodás utána pedig (ennél korábbi csoportosítás nem ajánlott, mert a 
 vehem sérülhet. A beágyazódás a termékenyítés utáni 10-12. naptól a 35. napig tart, (az embrióvándorlás 
 a termékenyítéstől számított 35. napig is tart a méhszarvak között)– a hatályos állatvédelmi szabályok 
 szerint - csoportos elhelyezésükről kell gondoskodni.
• Az egyedi állások mérete 2,2 m * 0,6 m, padozata csúszásmentes, könnyen tisztítható legyen, ezért 
 általában úgy szokták kialakítani, hogy az állás elejétől kb. a 2/3-áig telepadló, ezután pedig rácspadlót 
 alakítanak ki, így a trágya le tud potyogni, illetve a koca letapossa, a vizelet pedig elfolyik.
• Csoportos tartásban 2,25 m2-kell számolni tenyészkocák esetében a rácspadló réseinek 20 mm-esnek, a 
 járó felületnek 80 – 100 mm-esnek kell lennie.
• Az egyedi és csoportos helyek kialakítását úgy kell elvégezni, hogy az állatoknak sérülést okozó tárgyak, 
 kiálló vasak, eszközök ne legyenek a kutricáiban. 
• Gondoskodni kell a megfelelő szellőző berendezésről, valamint elsősorban hűtőrendszerről, de az épület 
 adottságait figyelembe véve esetleg fűtésről is (a túl alacsony hőmérséklet többlet-takarmányfogyást 
 követel, mert az állat a saját fűtésére fogja a takarmányt felhasználni, nem pedig termelésre). A vemhes 
 kocák optimális hőmérsékletigénye: 17-21 oC
• Nagyon fontos a kocák megfelelő takarmány- és ivóvízellátása. Lehetőség van a csoportos kocaszállón 
 a kocák egyedi megjelölésű ún. chip-es etetőrendszerek alkalmazására is, valamint kiscsoportos tartásra 
 egyaránt, esetleg egyedi állásos tartására (állatvédelmi előírások miatt elvileg nem lehetséges), 
 ami szintén telepfüggő. Előbbi esetben a számítógép vezérelte etetőállásokban kapja meg a koca napi 
 fejadagját, melyet, ha egészséges egyszerre el tud fogyasztani. Ha nem tudja megenni egyszerre, akkor 
 lehetősége van az etetőállomást napjában többször felkeresni és akkor elfogyasztania a maradékot. Az 
 ivóvíz biztosításánál a vemhes kocák ivóvízszükséglete 8-15 L/nap (vemhességi állapottól függően), 
 mely a nyári időszakban nagyobb lehet. Az ivóvíz optimális hőmérséklete 9-12 oC.
• Az ivóvíz biztosítására szinten-tartós itatót, szopókás, vagy csészés itatókat alkalmaznak a leggyakrabban.
• Az itatók magassága (szintentartós itatókon kívül) kb. 80 - 90 cm. Átfolyási sebessége min. 1,5-2 L/perc.

Takarmányozása

• A kocák választás utáni takarmányozására több módszer is ismert: takarmánymegvonás, folyamatos 
 takarmányozás, ivóvíz korlátozás, vagy folyamatos biztosítása, ezek kombinációja (természetesen 
 figyelembe kell venni az állatjóléti, -védelmi szempontokat is. Helyes módszer nincs, csak telepen 
 legjobban működő, de előfordul, hogy időszakonként változtatni kell.
• Miután a kocákat az intenzíven termelő telepeken 3 -4 hetes szoptatás után elválasszák, utána célszerű 
 az újravemhesítésig szoptató kocatáppal flushingolni (magasabb beltartalom, erősebb takarmány 
 a szoptatás alatt kimerült kocáknak), illetve mellé naponta egyszer 20-30 dkg szőlőcukrot adni pluszba 
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 esetleg hallisztet, a jobb ovulációs rátáért. A szoptató kocatápot ad libitum etessük már a választás 
 napjától, az ivarzás kezdetéig, ekkor ugyanis az ivarzás miatt az étvágy visszaesik.
• A választást követően a termékenyítés után vemhes kocatáppal takarmányozzunk a kondíciótól függően 
 (érdemes hátszalonna-mérés alapján beállítani a fejadagot). Ez lehet 2,7-3,0 kg/ nap. A 35. naptól a 80. 
 napig lehet létfenntartónál kicsit magasabbra állítani a takarmánygörbét. Ez általában 2,4-2,6 kg/nap 
 koca fejadagot jelent ciklusszámtól függően, majd a 80. naptól emelni a takarmányt ciklusszámtól 
 függően 3-3,5 kg/nap/koca (előhasi esetében inkább 3 kg (takarmánytól (minőség, beltartalom, fajta), 
 malacok minőségétől, süldők beállítási súlyától, elletői személyzet, management felkészültségétől függ). 
 Magasabb takarmányadag → nagyobb malac (előhasinál relatíve kisebb malacszám még rásegít 
 viszonylag alacsony súllyal beállított kocasüldő → nehéz ellések előfordulása megnő → magasabb 
 selejtezést okozhat). Magasabb ciklusszámnál magasabb takarmányfejadag.
• A 110. naptól fokozatosan csökkentsük a fejadagot 1 - 1,5 kg/nap/koca szintre. A kocák már 107-108 
 naposan az elletőn vannak, átálltak a vemhesség során adott vemhes kocatápról szoptató kocatápra 
 (FONTOS: a 110. napig ugyanakkora mennyiségű szoptató kocatápot etessünk, mint amekkora fejadaggal 
 az elletőre kerültek). Lehetséges a fialásig is teljes fejadaggal takarmányozni, de mindig a koca (állat) 
 fogja megmutatni melyik a jó módszer a telepen (management függő is).

Tenyészkock faji és ivari jellegzetességei

• A sertés eredetileg évente egyszer ivarzó, monoösztrusz faj volt. Alkati adottságai folytán (kevés 
 verejtékmirigy, hőszigetelő szalonnaréteg) a sertés érzékeny a magas hőmérsékletre, ugyanakkor a téli 
 hideg nem zavarja. A kanok spermatermelésének romlása is hozzájárul a nyári termékenyülési romláshoz, 
 ugyanis a kan heréjének anatómiai elhelyeződése a hőszabályozás szempontjából egyáltalán nem 
 kedvező. Szintén a termékenység romláshoz vezet az is, hogy a magas környezeti hőmérséklet az 
 embriófejlődést is károsítja a vemhesség első heteiben, és ez a többet szülő fajban a részleges meddőség 
 emelkedéséhez vezet.

Tenyészkocák termékenyítési rendszere

• Ivarzás: Faji jellegzetesség, hogy az ivarzás napi két csúcsban jelentkezik a legnagyobb gyakorisággal: 
 reggel 4-10 óra között és este 19-22 óra között. A szoptatás ideje alatt a koca nem ivarzik, ennek 
 valószínűsíthető oka a prolaktin hormon által gátolt gonadotropin képzés.
• A sertés ivari ciklusa átlagosan 21 nap 18-23 nap szélsőértékekkel. 
• Általánosságban elmondható, hogy a kocák ivarzása hosszabb 3-5 nap, mint a kocasüldők ivarzása, ami 
 1-3 nap.
• Az ivari ciklust két fő fázisra osztjuk: a luteinfázis, mely 14-16 nap, és a tüsző (follikulus) fázist, mely 6-7 
 napig tart.

Az ivarzás folyamata

• Az ivarzás a koca ivari ciklusának az a szakasza, amikor hajlandóságot mutat a párosodásra. Ez az állapot 
 idegi és hormonális hatások eredménye, szoros összefüggésben a petefészkeken zajló folyamatokkal. 
 A koca az ivarzását az ivarzás tüneteivel jelzi egyrészt a kan, másrészt az ember számára.
• Az ivarzási tünetek részletes és aprólékos ismerete azért fontos az állattenyésztő számára mert a 
 minőségi termelésre irányuló igényes állattenyésztési módszerek – pld. a mesterséges termékenyítés 
• az állattenyésztő feladatává teszik az ivarzó állatok kiválogatását, a termékenyítések optimális időben 
 történő végzését, vagy elvégeztetését. Rossz időben végzett termékenyítések ugyanis szaporulat kiesést
 termékenyítések ugyanis szaporulat kiesést és ezen keresztül anyagi veszteséget okoznak.
• A koca ivarzását görgésnek, bugásnak nevezi a gyakorlat. Az ivarzás hossza általában 66-72 óra. 
• Ivarzáskor az állat nemi apparátusának működése, és ugyanakkor a viselkedése is úgy alakul, hogy 
 lehetővé váljék a petesejt optimális időben való találkozása az ondósejtekkel. Ez a párosodásra való 
 készség időszaka (receptív állapot), rendszerint jellegzetes tünetekben nyilvánul meg; ezeket ivarzási 
 tüneteknek nevezik.



28

• Ivarzáskor a koca ivarszerve, az ivarszerv környéke is bővérűvé válik, aminek következtében péraajkai 
 megduzzadnak bővérűvé válnak és kipirulnak. A hüvely fala élénk vörös, fényes felületű és sikamlós. 
 Az ivarzási tünetek intenzitása kifejezettsége és élénksége nagyban függ a koca életkorától, fajtájától, de 
 függhet tartási módjától és takarmányozásától is. 
• Az ivarzás folyamata 3 szakaszra tagolható:
 »  előivarzásra
 » ivarzásra 
 » utóivarzása
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Ovuláció
Ivarzás

A ciklikus nemi működés élettana:  kocaA ciklikus nemi működés élettana:  koca
Ovarialis stuktúrákOvarialis stuktúrák, hormonális változások, hormonális változások

• Az előivarzáskor feltűnő, a koca kereső tevékenységének fokozódása, mozgása megélénkül a hímállat 
 irányába, ha lehetősége van keresi annak társaságát. Részben feromon (szaginger) utján részben pedig 
 különleges hangadással, görgéssel, búgással jelzi az ivarzás állapotának kezdetét.

 

• Ivarzáskor a koca általános idegállapota, viselkedése megváltozik, megváltozik az emberrel szemben 
 tanúsított viselkedése is. Általában szelíddé válik, még a félénkebb egyedek is közelednek az emberhez, 
 tűrik a simogatást, vakargatást. Rendszerint csökken az étvágy, növekszik a vízfelvétele, gyakrabban 
 vizel. A hüvelynyálkahártya bővérű, élénk rózsaszínű. megduzzad. Ha teheti görgő hangot adva keresi a 
 kan közelségét. Csoportos tartásban gyakran kan módjára viselkedik, ugrálja társait, vagy eltűri társainak 
 felugrását. Szívesen közeledik a gondozójához, de méginkább a kan gondozójához. 
• Amíg a koca hang és szag ingerek alapján keresi fel a kant, a kan vaktában végzett felugrások eredménye 
 alapján tájékozódik a kocák szexuális állapotáról. A szexuális érintkezésben alapvetően a koca viselkedése 
 a döntő, a kezdeményezés sokkal inkább tőle, mint a kantól indul ki. Bár a koca kant “felvevő” készsége - 
 receptivitása - tartósabb előjáték után alakul ki - hamarabb az ivarzás csúcsán mint a kezdetén -, 
 mégis a kan távollétéban és szexuális stimulus nélkül is kialakul a receptivitás a kocák jelentős hányadán. 
 Az ivarzó állat nem tér ki az ágyék keresztcsonti tájékára gyakorolt nyomás alól, hanem az ilyen próba 
 mozdulatlanságot vált ki, az előre mozgatási kísérleteknek ellenszegül. Egyszerűen kiváltható ez a reflex, 
 ha a gondozó ivarzó kereséskor a keresztcsont tájékon lovagló ülésben helyezkedik a kocára (hátalási 
 próba).
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• Az ivarzás hossza változó, süldőkön rendszerint rövidebb, kocákon hosszabb.

 

• Utóivarzás során az ivarzási tünetek a keletkezésükkel ellentétes sorrendben szűnnek meg. A tűrési reflex 
 megszűnésével lezárul a valódi ivarzás, az izgalmi tünetek azonban még tovább tartanak, 
 csillapodásukhoz nemegyszer több nap is szükséges. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a kocában a 
 sárgatestek progeszterontermelése viszonylag később kezdődik el.

A follikulus fázis

• A follikulus fázisra alapvetően jellemző a petefészkekben növekedő és érésben levő tüszők jelenléte. 
 A tüsző a petefészek funkcionális egysége, amelyet maga a petesejt, valamint az ezt körülvevő differenciált 
 sejtcsoport alkot. A tüszők növekedése, érése hormonális szabályozás alatt történik, ahol az irányító 
 szerep a hipotalamusz - hipofízis rendszeren belül a hipofízis elülső lebenyének gonadotrop hormonjaira 
 hárul. Ezek: 
 » az FSH follikulus stimuláló hormon
 » az LH luteinizációs hormon
• A follikulusok fejlődése morfológiai és funkcionális átalakulásuk sora. 
• Ebben az értelemben beszélhetünk különböző nagyságú, elhelyezkedésű, érési stádiumban levő 
 follikulusokról, úgymint: 
 » Primordiális vagy primer follikulusok, amelyek aprók, a petefészek állományában vannak. Bennük a 
  petesejtek mindaddig nyugalmi állapotban vannak, amíg az ovulációs gonadotropin hatásra 
  fejlődésük be nem indul. 
 » A szekunder follikulus fejlődése már beindult, aminek következő lépése az üreg vagy antrum-képződés. 
  A petesejt a tüsző növekedése alatt annak szélére szorul, majd folyadékkal kitöltött üreg képződik. 
 » Tercier vagy Graaf-féle tüszőknek nevezzük a nagy, ovuláció előtti (preovulációs) follikulusokat. Ezek 
  nagysága fajok szerint eltérő lehet, az ovulációra való alkalmasság azonban láthatólag nem a 
  nagysággal, hanem sokkal inkább a funkcionális állapottal függ össze. 
• A follikulusokon belül két funkcionális sejtréteget különböztetünk meg:
 » a granulosa sejtekből álló réteget
 » a theca interna rétegét. 
• A granulosa sejtek elsősorban progeszteront termelnek, míg a theca interna inkább ösztrogént és 
 androgént állít elő. Mindkét rétegnek sajátos enzimrendszere van, amely eltérő úton, de teljes szteroid 
 szintézis végzésére alkalmas. 

Lutein fázis

• A sárgatest a follikulusból keletkező endokrin szerv. A koca sárgatestének kialakulása lassú folyamat, 
 amelynek az első lépése kb. az ovulációt követő 48 óra múlva az u.n. corpus haemorrhagicum kialakulása. 
 A továbbiak során ezekből képződik a sárgatest (corpus luteum). A c. haemorrhagicum enyhén tömött 
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 tapintatú, bársonyosan mélyvörös színű képlet. A már kialakult sárgatest a tüszővel megegyező nagyságú, 
 halványvörös, fényes felületű és szívós képződmény. 
• Az ovuláció utáni 6. nap táján háromnegyed gömbszerűen kiemelkednek, tapintatuk jellegzetes, 
 rugalmas és tömör. 
• Ha nem történik fogamzás, a sárgatest funkció a ciklus 14-16. napján megszűnik, a sárgatestek 
 rohamosan részben vagy egészében eltűnnek a petefészekről. Ezt a folyamatot luteolizisnek nevezzük. 
 A sárgatestek endokrin szervek alapvető feladatuk a progeszteron termelés. A progeszteronak 
 gonadotrop gátló (negatív feed-back) hatása mind a ciklusfunkció szabályozásában, mind a vemhesség 
 során élettanilag nélkülözhetetlen. A luteolizis során a plazma progeszteron koncentráció a maximális 
 értékről hirtelen ennek felére, majd tovább 1 ľg/ml érték alá zuhan. A luteolizis mechanizmusában 
 korábban enzim tevékenységet sejtettek (luteolizin), ma már egyértelmű, hogy ennek hátterében a 
 prosztaglandin luteinizációs hatása áll. (Szerző: Látits György, GATE)

Ivarzókeresés, termékenyítés

• Az ivarzók keresését célszerű a reggeli etetés utáni időszakra tenni, valamint délutánra. Több részre lehet 
 osztani az ivarzókeresésnél talált állatokat aszerint, hogy milyen termelési fázisból, illetve korcsoportból 
 való. Ezek alapján megkülönböztethetünk választott kocát, választásból elmaradt kocát (elfekvős, vagy 
 öreg választott koca), visszabúgó kocát, vemhességvizsgálatból üresen maradt koca/előhasi koca, szűz 
 kocasüldő.

Választott kocák kezelése, termékenyítési rendszere példa

(teleptől, genetikától, managementtől, takarmányozástól stb. függő), napi kétszeri kerestetés:   
• Csütörtöki választás, kocák a fiaztatóból 8 óra körül vannak kihajtva, egyedi állásra választódnak 
 (nyugalom, minimális stresszre való törekvés) nem csoportba! Választási technológiától függően 
 (vízmegvonás – itatás, takarmánymegvonás – takarmányozás) kezeljük a kocákat. 
• Péntek – Szombat - Vasárnap a keresőkant elvezetjük a kocák előtt, a kocákat felkeltjük (ezáltal - ha a 
 reggeli etetésnél nem is fordítottunk figyelmet rájuk – megfigyelhetjük a fizikai állapotukat láb, kifolyás, 
 nem eszik, nehezen kell fel stb.) és stimuláljuk.
• A vasárnap reggel és délután ivarzó egyedeket megjelöljük ezeket először hétfő reggel, illetve délután 
 termékenyítjük először 24 óra múlva másodszor.
• A választott kocákból hétfő reggel és délután talált ivarzókat szintén jelöljük és 24 óra múlva 
 termékenyítjük a megtalálásukhoz képest, majd 24 órára rá a másodolást is elvégezzük. Ennek a két 
 termékenyítési módnak az az oka, hogy a választás után 3. és 4. napon talált ivarzók ún. hosszú ciklusos 
 kocák (ezek általában tűrési reflexet fognak mutatni még szerdán, esetleg csütörtökön is), így az ovuláció 
 is– mely a tűrési reflex kezdetétől számítva a ciklus 2/3-ánál alakul ki – későbbre tolódik. A termékenyítést 
 pedig az ovulációt megelőzően 10-12 órával kell elvégezni, hogy a leváló petesejteket az időben odaérő 
 spermiumok megtermékenyítsék.
• A kedden reggel talált ivarzókat aznap délután és másnap délután termékenyítjük először illetve 
 másodszor.
• A kedden délután talált ivarzót kedden délután és 24 óra múlva termékenyítjük.
• A szerda reggel talált ivarzót aznap reggel, illetve rá 24 órára termékenyítjük
• A szerda délutáni ivarzót szerda délután és másnap reggel termékenyítjük. Ennek pedig az az oka, hogy 
 ezek a késői, vagy röid ciklusú kocák, ezért ezeknek a ciklusa is rövidebb és így az ovuláció folyamata is 
 előbb lezajlik.
• A csütörtök és a hét további napjain a szerdai metódust kell követni. 
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Választásból elmaradt kocák (elfekvős, öreg választott koca)
termékenyítési rendszere

• A választásból nem ivarzó állatok több okra visszavezethetően nem ivarzanak, ennek okai szerteágazóak.
• Ezen állatok kezelésére, illetve termelésben való tartására több módszer is ismert, és hatékonyan 
 alkalmazható, mielőtt selejteznénk ezeket az állatokat:
 » A nem búgókat (amiket megjelölnek az inszeminátorok) továbbra is fokozott figyelemmel kell 
  kerestetni és a hét leteltével továbbforgatni a következő csoporthoz (a friss választottakhoz), így 
  mindig szem előtt vannak és napjában kétszer is kerestetésre kerülnek. Amennyiben ivarzanak, akkor 
  a reggel találtakat aznap délután, majd másnap délután lehet termékenyíteni, a délután találtakat 
  aznap délután és másnap délután lehet termékenyíteni.
 » Lehetőség van ezen kocák csoportba való helyezésére is takarmány – és/vagy vízmegvonást is 
  alkalmazva.
 » Amennyiben nem búgnak a választás napjától a 21. napig, úgy lehetőség van PG 600-zal való 
  kezelésükre (választástól számított 21. napon oltom, akkor rásegíteni a normál ciklusra), ha a következő 
  héten sem ivarzik, akkor selejtezem (alacsonyan tartható az üresen álló napok száma).
 » Lehetőség van arra is, hogy a nem ivarzó kocákat a következő hét kezdetével elkezdeni szinkronizálni, 
  és az ivarzás-szinkronizálás után, amennyiben ivarzik, termékenyítem. Ha nem akkor selejtezem (ez 
  a módszer attól is függ, hogy van-e a telepen szinkronizálás, süldővel hogyan állnak (kor, súly, db), 
  mennyi koca nem ivarzik).
 » Akkor is selejtezem, ha ivarzott, termékenyítve lett, de üresen maradt.

Visszabúgók termékenyítési rendszere

• A kerestetést a visszaivarzókra a termékenyítés után 17-18. naptól kell megkezdeni (pl.: ha csütörtökön 
 volt a választás, akkor a termékenyítések zöme hétfő – kedd - szerdára esik, így két hét múlva szerda, 
 csütörtöktől már figyelhetjük az adott csoportot, hogy jelentkezik-e belőle visszabúgó.
• Termékenyítésük a következő rendszer alapján történhet (több tényezőtől függ). A visszabúgókat ki kell 
 szedni a csoportból és ahhoz a csoporthoz rakni, ami éppen soron van, a talált visszabúgót aznap délután 
 és másnap reggel célszerű termékenyíteni, ennek az az oka, hogy a visszabúgókra általában napi 1-szer 
 kerestetünk, így elképzelhető, hogy a kerestetés után néhány órával fogja mutatni a tűrési reflexet, 
 de azt az 1-szeri kerestetésből adódóan csak másnap fogják megtalálni. Ezért kell már aznap délután 
 termékenyíteni és másodolni másnap reggel, hogy az ovulációt minél jobban „elkapjuk”.

Vemhességvizsgálatból üresen maradt koca/előhasi

• A vemhességvizsgálatból üresen maradt kocák/előhasi kocák esetében a következőképen célszerű 
 eljárni: amennyiben sok ilyen állat van, akkor valószínűleg nem egyedi problémáról van szó, hanem a 
 kocák kezelését, kicsoportosítását, a kanok oldalát is meg kell vizsgálni stb. Ezeket a kocákat mindig 
 meg kell vizsgálni még egyszer, vagy kétszer a vemhességvizsgálóval, hogy biztosak legyünk benne, 
 hogy üres. Ha néhány állat van, akkor ezeket fokozott figyelemmel kell kísérni és csakúgy, mint az elfekvős 
 kocák esetében mindig a heti csoportokhoz hozzátenni („elforgatni” az egyediből az aktuális csoporthoz), 
 hogy minél nagyobb figyelmet kapjanak. 
• Amennyiben nem mutatja ivarzás jeleit, akkor lehetőség van némi számolás után a PG600-as kezelésre 
 a kiszámolt ciklusának megfelelően, vagy a klasszikus takarmány – és/vagy vízmegvonás alkalmazásával 
 újracsoportosítással úgymond „megtörni” a kocákat és így elindítani a ciklusukat.
• A másik lehetőség, hogy szinkronizálom a korábban leírtaknak megfelelően, ha nem ivarzik, akkor 
 selejtezésre kerül.
• Ebben az esetben is igaz, hogy ha ivarzott, termékenyítve lett, de nem vemhesült akkor selejtezem.



32

Szűz kocasüldő termékenyítési rendszere

• A kocasüldők rövidebb ivari ciklusa miatt a süldőket általában minél hamarabb szükséges termékenyíteni 
 függetlenül attól, hogy szinkronizálásra, vagy természetes ivarzásukra lettek tenyésztésbe véve, ezért a 
 következőképen érdemes eljárni:
 » A reggel talált kocasüldőket aznap délután és másnap délután, illetve harmadik nap reggelén 
  termékenyítsük, ha még van tűrési reflex.
 » A délután találtakat délután és másnap délután, illetve harmadik nap reggelén termékenyítsük, ha 
  még van tűrési reflex.

A termékenyítés

• A termékenyítés eszközei és végrehajtása:
Eszközei:
 » kereső kan! 2 db
 » egyszer-használatos egyedileg csomagolt katéter kocák, illetve süldők számára
  (teleptől, managementtől függően) 
 » ha szükséges katéter-hosszabbító
 » papír törlőkendő
 » termékenyítő kengyel
 » sperma
 » termékenyítő kocsi az eszközök elhelyezésére
 » kocakrotália, alkoholos filc, krotáliázó fogó
 » búgatási napló, toll
 » jelölő spray
 » szemetes zsák
Végrehajtása:
 » az előzőleg kiválogatott ivarzók elé 5 darabonként lerekesztem a kereső kant,
 » az esetlegesen nem felállt kocákat fel kell kelteni (mindig csak az adott csoporttal foglalkozni 5 db),
 » a papírtörlővel letörölni a péraajkakat kívülről és óvatosan széthúzva belülről is eltávolítva az esetleges 
  szennyeződéseket,
 » felhelyezzük a termékenyítő kengyelt, ügyelve, hogy „ne lötyögjön”, hanem lássa el a funkcióját, azaz 
  szorítsa kissé az állat oldalát
 » az egyedileg csomagolt katétert a péraajkakat széthúzva a koca gerincvonala felé tartva - azaz kissé 
  felfelé – óvatosan toljuk egészen ütközésig, amíg a nyakcsatornában nem fixáljuk. Kissé meg lehet 
  húzni visszafelé, hogy meggyőződjünk arról, hogy jó rögzült-e. Ezután, ha használunk hosszabbítót, 
  akkor azt a katéter végébe helyezzük,
 » csavarjuk le a spermatubus, flakon, zacskó zárókupakját, úgy, hogy a tartó szája felfelé legyen, majd 
  dugjuk bele a katéter (hosszabbító) végébe, majd a katétert pattintsuk be a hám/kengyel tartójának 
  végébe (a tubust akasszuk fel a tartójára, hosszabbítós technológia esetén)
 » stimuláljuk a kocákat/süldőket, masszírozzuk a hátát, oldalát, stb.
 » figyeljünk a sperma-visszafolyásokra (kis visszafolyás nem rontja a vemhesülést), nézzük meg ilyenkor, 
  hogy a katéter rendesen a helyén van-e,
 » soha ne préseljük be a spermát a kocába, a termékenyítésnek adjuk meg az idejét, ezt a folyamatot ne 
  siettessük, ne kapkodjuk el,
 » ha lefolyt a sperma, húzzuk ki a flakont, zárjuk be a katétert a végén található dugóval és még 10-15 
  percig hagyjuk a kocában
 » a kant tovább engedve a következő 5 db-os csoporthoz mögé lehet csukni a 2. kereső kant.
 » a 10-15 perc letelte után a katétereket húzzuk ki a kocából úgy, hogy a záródugókat kinyitjuk és - a 
  pérát két oldalról stimulálva -  óvatosan kihúzzuk
 » nézzük meg a katéter végét nincs-e rajta vér, vagy fehéres - sárgás váladék, ha van, akkor a búgatási 
  naplóba a megjegyzés rovatba írjuk fel,
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 » írjuk fel a búgatási naplóba a dátumot, a termékenyített kocák krotáliaszámát, süldők számát, 
  kan számát, visszabúgóknál az előző termékenyítés dátumát, a megjegyzés rovatba, ha van olyan, 
  ami befolyásolhatja a vemhesülést: visszafolyás, véres katéter, második rakásnál már nem megfelelő 
  tűrési reflex, gennyes kifolyás stb.
 » a használt papírtörlőt, katétert, hosszabbítót stb.-t a szemetesbe dobjuk (ne a lagúnába – dugulás)

A vemhességvizsgálat

• a vemhességvizsgálat helye: 
 

 

• a vemhességvizsgáló készülék:
 

 

• A vemhességvizsgálathoz Ultrahangos vemhességvizsgáló készüléket használunk, mellyel a 
 termékenyítést követő (géptípustól függően) 23-35. napja között nagy biztonsággal megállapítható a 
 vemhesség (lásd kép).
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• A vemhesnek talált állatokat jelöljük meg feltűnően és egyértelműen.
• Azokat, melyeket üresnek találtunk, szintén jelöljük meg, ezek ne kerüljenek ki a csoportba, hanem 
 maradjanak az egyedi álláson, ha van erre lehetőség és a következő választáshoz csoportosítsuk 
 (forgassuk). 
• Ezeket, ahogy a termékenyítési rendszernél már le lett írva, legalább még egyszer le kell vizsgálni a 
 készülékkel és csak ezután mondhatjuk ki, hogy üres. További sorsukat lásd feljebb.

Tenyésztésszervezés

• A tenyésztésszervezéshez mindenekelőtt tisztában kell lenni, hogy mik is a telep hosszú távú céljai, 
 jelenleg hol tart, milyen genetikával, fajtával dolgozik, mik a kitűzött célok, teljesítményparaméterek, 
 amikkel jelenleg dolgozik és hova szeretnének eljutni! Milyen az állategészségügyi helyzet, technológia, 
 takarmányozás, munkaerőbázis stb. Miután minden terület szervesen és több szálon kapcsolódik 
 egymáshoz, ezek felmérése elengedhetetlen, hogy a jövőben rentábilisan működővé lehessen alakítani 
 a farmot.
• Mindezen információk nélkül nem lehet felállítani egy koncepciót és egy irányt kitűzni, amely mentén 
 haladni lehet.
• Ezek alapján többféle irányt vehet a tenyészoldal: 1: vásárolt süldőutánpótlással dolgozik (karantén), 
 1/a csak nagyszülő kocasüldőt vásárol és a végtermék-előállító kocát maga a telep állítja elő magának, 
 1/b végtermék-előállító kocasüldőt vásárol, és csak végterméket állít elő a farm, 2: a telep maga állítja  
 elő mind a nagyszülő, mind a végtermék-előállító kocasüldőit (akár saját tenyészkanjaival, vagy vásárolt 
 spermával fenntartva a vonalakat).

Tenyészsüldők előállítása

• Amennyiben a telepen történik a süldőelőállítás, a nagyszülő állomány az össz kocaállománynak a 8-12 
 %-a, ez függ gyakorlatilag mindentől (genetika, állományminőség, takarmány, állategészségügy stb.)
• A nagyszülő -, szülőpárok kocasüldőinek előállítását a termékenyítéssel elkezdve kell indítani: FONTOS: a 
 kiinduló kocákat mindig ugyanazzal a spermával termékenyítsük, így a tenyészanyag származása 
 ismert (a kanok javító vagy rontó hatása alapján haladhatunk előre az állomány minőségét és termelési 
 paramétereit figyelve). 
• A kijelölt kocákat a fiaztatóig kísérve a kocamalacok naposkori tartós megjelölése kövesse. A legjobb, 
 ha előre sorszámozott malacgombot kapnak, lehetőleg vonalanként eltérő számsorozattal és színnel. 
 A tenyészalmoknál a dajkásításnál lehetőleg csak a kanmalacokat dajkásítsuk. A kocamalacok köldök 
 feletti csecseit érdemes leragasztani, hogy a csecsbimbók ne sérüljenek a csecssorrend kialakulása 
 közbeni harcban.
• Az alommérésnek is jelentős szerepe van, ha ez megoldható.
• A csecsek számát a Hypor tenyésztési rendszerében fel kell jegyezni a következő metódus szerint: 
 összes csecsszám, bal oldali összes, bal oldali köldök feletti, jobb oldali köldök feletti. Ezeket a Farm 
 telepirányítási programba fel kell vinni és a heti adatcsere alkalmával automatikusan kiküldésre kerül 
 a Hypor szerverközpontjába, ahol több más termelési paraméter kerül feldolgozásra és épül be a BLUP 
 tenyészértékbe.
• A következő szelekciós lépcső, választás előtt a tenyészmalacok elbírálása és tetoválása. Ennek eszközeit 
 a lásd fiaztatói technológiánál. Tetoválás során a lemaradt, valamilyen külső látható hibával rendelkező 
 malacokat nem tetováljuk, illetve a nem megfelelő csecsszámmal és a csecsek rossz elhelyezkedésével 
 „megáldott” malacok is kiesnek a tartós megjelölés alól. 
• A leválasztott tenyészmalacokat célszerű a battérián külön elhelyezni, ha lehet, akkor a termen belül a 
 legjobb helyre telepíteni.
• A battéria végén a süldőszállásra való telepítés előtt meg kell szelektálni a süldőket: rossz lábú, 
 köldöksérves, nem tetovált malac (korábban valamilyen ok miatt kiszelektált) ne kerüljön a tenyészsüldő 
 jelöltek közé és szelektáljuk ki.
• A következő szelekciós lépcső a parvo vakcinázás előtti időpont, azaz kb. 25-26 hetes kor. Itt dől el 
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 véglegesen, hogy mely kocasüldők felelnek meg annak a kritériumnak, hogy belőlük tenyészkoca legyen. 
 Ekkor el kell bírálni a konstitúciót, lábakat, rámát, csecsek minőségét, péra fejlettségét, általános 
 fejlettségi állapotát stb. Ezt a kort azért érdemes tartani, mert ami selejtezésre kerül még tőkesertésként 
 értékesíthető, parvo vakcinázás előtt a selejtek már nem kapnak oltásokat, így többletköltség sem terheli 
 a telepet.
• A végszelekció után lehet elkezdeni a süldőket intenzíven keresőkannal kerestetni, és a megfigyelt 
 ivarzásukat felírni. Ez több oldalról is előnyös, egyrészt, amennyiben természetes ivarzásukra termékenyíti 
 őket a telep, akkor egy-egy heti csoportot ki lehet alakítani és megfelelően fel lehet készíteni a 
 vemhesítésre (flushing, szőlőcukor, mozgatás, darabszám, tervezés), másrészt, amennyiben szinkronizált 
 süldőbeállítást alkalmaz a telep, a forgalomban lévő készítmények alkalmazásánál alapfeltétel, hogy a 
 szinkronizálni kívánt állatnak legalább egy megfigyelt ivarzása legyen.
• Ezután már legfeljebb valamilyen egyéb ok (láb, elhullás, sérülés, stb.) miatt eshetnek ki a csoportból.
• A tenyészsüldők takarmányozását úgy kell kialakítani mind mennyiségi, mind minőségi oldalról, hogy 
 240 életnapra érje el a 140-150 kg-t. Ez azt jelenti, hogy a hizlalás alatt (25 kg-tól 140 kg-ig) 660-715 gr 
 napos tömeggyarapodás legyen (580-620 gr/életnapi ttgy. legyen). Általában kétfázisos süldőtakarmányt 
 érdemes kialakítani. 
• A takarmányt a süldők élete során csak a zsírosodás megkezdődése után indokolt korlátozni, addig ad 
 libitum kell takarmányozni, az antrális tüszők fejlődése érdekében. Ez a későbbi szaporasági paraméterek 
 miatt jelentős.
• A süldők takarmányozását úgy kell beállítani, hogy a termékenyítésnél a hátszalonna 18-22 mm legyen.
• A süldők elhelyezésénél nagyon fontos a megfelelően kialakított férőhely (1,5 m2/állat), valamint a minél 
 jobb környezet, hiszen ezek az állatok jelentik a telep jövőjét, maximálisan ki kell szolgálni őket.
• A déd-, vagy nagyszülő kocasüldők első tenyésztésbe vételénél alapvető szempont, hogy az első 
 vemhességet sosem tisztavérben termékenyítve vigye, azaz a déd- és nagyszülő kocasüldő első 
 termékenyítése mindig keresztezésbe történjen, majd ha jól fialt, jól nevelt, akkor lehet a 2. vagy későbbi 
 ciklusoknál tisztavérben termékenyíteni.

A szelekció, selejtezés

• A selejtezés a telep eredményeinek szempontjából egy sarkalatos pont, hiszen a vezetőknek kell 
 eldönteni egy-egy kocáról, hogy ha termelésben tartják, akkor a következő ciklusában szolgálja-e a telep 
 érdekeit vagy nem. Ez sok esetben nem egyszerű. 
• Alapvető szempontok a selejtezésnél:
 » MINDEN SELEJTEZÉST ÚGY KELL VÉGEZNI, HOGY BIZTOSAK LEGYÜNK ABBAN, HOGY A SELEJTEZETT 
  ÁLLATOKAT PÓTOLNI TUDJUK KOCASÜLDŐVEL 
 » láb és konstitúciós problémák miatt ne maradjon állományban koca, hiszen nem lehetünk biztosak 
  benne, hogy végig tud vinni még egy ciklust az állat
 » szaporaság miatti selejtezés, figyelembe kell venni a ciklusszámát, az állomány termelési szintjét; első 
  kettő ciklusban gyengébben teljesítő koca nem biztos, hogy a 3. ciklustól is gyengébben fog termelni, 
  ezért emiatt az első két ciklusban nem célszerű kiselejtezni,
 » nevelés miatti selejtezésnél szintén vegyük figyelembe a ciklusszámát, és az állomány termelési 
  szintjét, egy gyengébb eredmény után nem célszerű kiselejtezni
 » üresen állási napok miatti selejtezés során a nem búgó kocákat (amikkel a feljebb leírtak szerint már 
  mindent kipróbáltunk, hogy termelésben tarthassuk), vagy a többször több napot (15-25 napot) 
  üresen álló kocákat selejtezzük
 » vetélés miatti selejtezés, minden olyan kocát, mely valami oknál fogva elvetélt (vetélés okától 
  függetlenül, természetesen azt kivizsgálva) selejtezem az állományból
 » csecsek minősége, száma miatti selejtezés során amennyiben a fiaztatóban a malacok nevelése 
  során a csecsek nem termelnek megfelelő mennyiségű tejet (többször is előfordult ugyanannál 
  a kocánál), selejtezem az állatot, a csecsek száma akkor lehet selejtezési szempont, ha bizonyos számú 
  csecset el akarunk érni és az állományt ez irányba is el akarom vinni, ebben az esetben általában új 
  genetika érkezik/ érkezett a telepre.
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   Utónevelő
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Általános

• Az utónevelő működtetése szintén all in – all out rendszerben kell, hogy történjen, a telep rotációjának megfelelően.
• A telep kialakításától függően a választott malacok az utónevelőbe 21 – 28 napos korban (esetleg régi rendszereknél 
 ennél később) kerülnek betelepítésre és itt általában 42-56 napot töltenek megint csak a telep felépítésének és 
 céljainak megfelelően (pl.: malacértékesítés esetén 65 életnapra el kell érniük a 25 kg-ot).
• Ennél korábban nem érdemes kivinni a malacokat az utónevelőről, mert a környezeti hőmérsékletigényük még 
 elég magas, a hizlaldákon meg általában nem szokott fűtés lenni.
• Ezért elmondható, hogy minimum 6 neveldei egység kell egy-egy telepnek: ha 28 napra számolunk a választással 
 és 35 nappal az utónevelői tartózkodást (63 életnap), valamint 1 héttel a szervizperiódust, akkor az 42 nap, ezt 
 elosztva 7 nappal, ami egy heti rendszerben dolgozó telep ritmusideje kijön a 6 terem. Ez a 6 terem fogadja le a 
 heti fialásokból adódó választott malacot, úgy, hogy mindig pihen egy terem.
• Az utónevelő folyosóján érdemes mérleget /-ket telepíteni, a választás, a kitelepítés, a testtömeggyarapodás, 
 egyes kísérletek követése miatt.

Betelepítés előtt

• Az előző kitelepítés után kimosni a termet, a mosóvíz adja a megfelelő vízszintet a következő csoport számára a 
 lagúnában, majd karbantartani, azután fertőtleníteni.
• Neveldei terem felfűtése (1 nappal a betelepítés előtt érdemes elkezdeni).
• Itatók, etetők tisztára törlése, ellenőrzése. 
• Az itatókat, ha van rá lehetőség, úgy kell beállítani, hogy a malacok marmagasságához legyen igazítva.
• Az esetlegesen megmaradó fertőtlenítő szerek eltávolítása.
• Infralámpák felhelyezése, működtetése kb. 1 hétig választás utánig, illetve ameddig szükséges.
• A légbevezető kürtők terelőlapátjainak ellenőrzése, beállítása (ne a kutricákra irányuljon, hanem a plafonra (lásd kép)

 

• Klímakomputerek ellenőrzése, beállítása a kismalacok igényeinek megfelelően (a modern klímakomputereknél 
 hőmérsékleti -, szellőztetési -, fűtési görbét lehet beállítani):

Neveldei nap Életnap Hőmérséklet (°C) Fűtés (°C) Minimum szellőzés
(m3/állat)

Maximum 
szellőzés (%)

1 21 28 27 1,5 40
7 28 27 26 2,0 45

14 35 26 25 3,0 50
21 42 25 24 4,0 55
28 49 24 23 4,0 60
35 56 23 22 5,0 65
42 65 22 21 5,0 70
49 72 22 21 5,0 75
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Értelmezés

• 1. Oszlop: az utónevelőn töltött napok száma
 (nyilván lehet ennél rövidebb vagy hosszabb lépcsőket is beiktatni, embertől, technológiától stb. függ)
• 2. Oszlop: életnap, azaz, ha 28 naposan választunk elég a 2. sortól indítani
• 3. Oszlop: a kívánt hőmérséklet (a lépcsők között lineárisan változik)
• 4. Oszlop: a teremfűtés elindulása, ha a hőmérséklet a beállított értéket elérte.
• 5. Oszlop: az állatok életben maradásához szükséges minimális szellőzés.
• 6. Oszlop: a ventilátor teljesítményének korlátozása, mert a huzat, nagy légsebesség olyan diszkomfortot ad a 
 malacoknak, hogy különböző rendellenes viselkedések, károsodások jelennek meg (farok rágás, fülvég-elhalás)
• Néhány plusz paraméter: 
 » 65-75 % - os páratartalom.
 » 5 oC-os komfort hőmérséklet, azaz, ha 25 oC-ot akarunk, akkor az 5 oC-kal magasabb hőmérsékleten éri el a 
  ventilátor a 100 %-os teljesítményét (a korlátozottat is). 
 » FONTOS: ez a táblázat tájékoztató jellegű, nem kőbevésett, minden telep különböző, és minden telepen belül 
  különbözőek az istállók is, ezért mindenhol egyedi beállításokat lehet, kell használni, valamint a nyári kánikula 
  a maximális ventilátor teljesítményt felülírhatja.
 » Néhány gyakorlati tanács ezzel kapcsolatban:
  - Ellenőrizzük a korábban említett légterelőket
  - Ha van rá lehetőség szerezzünk be egy minimum-maximum hőmérőt, hogy kontrolláljuk a klímakomputer 
   szenzorjait. A malacok szintje és a szenzor között általában 1-2 oC különbség van.
  - Kalibráljuk, vagy kalibráltassuk a szenzort.
  - Nézzük meg a légbeejtő vezérlőjét, hogy automatára van - e állítva.
• Lagúnák feltöltése.
• Gyógyszerező kipróbálása.
• Etető berendezés kipróbálása, beállítása. 
• A malacok férőhely igénye:

Testtömeg Minimális férőhely igény
10 kg alatt 0,15 m2

10-20 kg között 0,2 m2

20-30 kg között 0,3 m2

30-50 kg között 0,4 m2

Alatt

• A malacokat minél gyorsabban és minél kíméletesebben kell leválasztani
 (nem dobáljuk kilométerekről → lábsérülés, ficam, törés = selejt malac).
• Ivar és nagyság szerint elkülönítetten letelepíteni az állományt.
• A legkisebb malacokat és a tenyészutánpótlást célszerű a terem közepén elhelyezni, így kedvezve nekik.
• Egy üres kutrica kihagyása a későbbi beteg, lemaradó malacok leszedése miatt, emiatt értelemszerűen az elején 
 átmenetileg túl kell telepíteni a kutricákat.
• A választás lebonyolításának több alternatívája van:
 » Már a fiaztatón kijelöljük az erősebb almokat és ezekkel kezdünk, ezeket visszük át legelőször az utónevelőre, 
  majd a közepes nagyságú malacokat, legvégül a legkisebbeket. A neveldén még egy kicsit kiegyenlítjük a 
  kutricákat a malacok nagysága szerint és darabszámot is hozzánézve.
 » Lehet ezt fordítva is csinálni és a kicsikkel kezdeni.
 » Előnye, hogy a neveldén már csak minimálisan kell megfogni a malacokat, hátránya, hogy a sok fiaztatói kutricát 
  ebből a szempontból átlátni nehéz, ha meg akarjuk mérni az almokat, akkor az így nem megoldható.
 » Másik lehetőség, hogy a malacokat almonként visszük át az utónevelőre (mérhető), majd ott ivar szerint két 
  kutricába tesszük le (ez a terem közepén lévő két kutrica) és ebbe a kettőbe kerül az összes többi malac is 
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  ivaronként. A malacok áttelepítését követően – a korábban kiszámolt db/ kutrica alapján – kiszedjük a 
  legnagyobbakat és elkezdjük feltölteni a még üres kutricákat. Ezután mindig a következő legnagyobbakat 
  szedjük ki. A végére maradnak a legkisebbek, amik meg maradhatnak a terem közepén. Általában szükség van 
  egy ivar szerinti vegyes falkára is.

Után

• Etetőkbe takarmány adása aszerint, hogy a takarmányozási technológia hogyan alakul, illetve a malacok kora alapján.
• Ivóvíz behelyezése malacetetőkbe néhány napig (5-7 nap).

 

• Gyógyszerező elindítása, abban az esetben, ha az ivóvíz medikálása a technológia része.
• Ugyanez, ha a savanyító a technológia része.
• Kirakni a teremlapot
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Nap Életnap
Záró 

Létszám
Elhullás

Átvitt 
db

Átvitt 
hova

Áthozott 
db

Áthozott 
honnan 

Gyógyszer Megjegyzés

10.16 21

10.17 22

10.18 23

10.19 24

10.20 25

10.21 26

10.22 27

10.23 28

10.24 29

10.25 30

10.26 31

10.27 32

10.28 33

10.29 34

10.30 35

10.31 36

11. 1. 37

11. 2. 38

11. 3. 39

11. 4. 40

11. 5. 41

11. 6. 42

11. 7. 43

11. 8. 44

11. 9. 45

11. 10. 46

11. 11. 47

11. 12. 48

11. 13. 49

11. 14. 50

• A világítást – egyes szakértők szerint – érdemes égve hagyni az első 24 órában, a későbbiekben 
 lekapcsolni esténként, azért hogy az állatok nyugodtabban tudjanak pihenni.
• Az utóneveldei termek rendszeres (napi) ellenőrzése során talált lemaradt, lesoványodott, legyengült, 
 beteg, végtagproblémás állatokat az elején üresen hagyott kutricába kell leszedni és le kell kezelni az 
 állatorvos, vezető, felcser utasításának megfelelően. 
• Érdemes két héttel, illetve szükség szerint a betelepítés után leszedni a kisebb malacokat, így kialakítva 
 a megfelelő férőhelyet. 
• A nagyon beteg állatok esetében mérlegelendő, hogy érdemes-e ellátásban részesíteni vagy jobb neki, 
 ha likvidálva van. 
• A fiaztatón meg nem műtött heresérves malacokat 12-15 kg-osan lehet az utónevelőn műteni.
• Figyelni kell a takarmányetetők megfelelő beállítására, hogy ne legyen túl kevés és ne legyen túl sok a 
 leadagolt takarmány.
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Kitelepítés

• Itt is fontos, hogy az állatokat kíméletesen hajtsuk ki a kutricából, majd a teremből, ehhez sokféle csörgő, 
 zörgő eszközt használhatunk, elektromos ösztökét lehetőleg minél kevésbé alkalmazzunk.
• Használjunk terelőt.
• A felhajtó kialakítása (malaceladásnál, telepek közötti mozgatásnál), csúszásmentes, könnyen takarítható 
 legyen; megfelelően ellátott és könnyen kezelhető kapukkal, válogatóval, mérleggel.

Vakcinázási program

Korcsoport Mikor??? Mit??? Mi ellen??? Adag???

Szopósmalac I. 7 napos életkor Respisure ONE Mycoplasma 2 ml

Szopósmalac II. 21 napos életkor Ingelvac circoflex Sertés circovírus 2 1 ml

Tenyészsüldő
(saját)

26 hetes kor Parvoruvax+AR-T (Orbánc+Parvo)+Torzító 2-2 ml

28 hetes kor Parvoruvax+AR-T (Orbánc+Parvo)+Torzító 2-2 ml

Előhasi koca
vehem 60-70 napos Neocolipor Coli-hasmenés 2 ml

vehem 85-100 napos Neocolipor+AR-T Coli-hasmenés+Torzító 2-2 ml

Tenyészkoca
vehem 85-100 napos Neocolipor+AR-T Coli-hasmenés+Torzító 2-2 ml

ellés után 2 héttel Parvoruvax Orbánc+Parvo 2 ml

Tenyészállat
5 hó felett 4 havonta Gripovac 3 Sertésinfluenza 2 ml

Karanténozott 
süldő

7. nap Gripovac 3 Sertésinfluenza 2 ml

21 . nap Gripovac 3 Sertésinfluenza 2 ml

35. nap Parvoruvax+AR-T Orbánc+Parvo+Torzító 2-2 ml

49.nap Parvoruvax+AR-T Orbánc+Parvo+Torzító 2-2 ml

Malacoknak 10 x 10 -es, tenyészállatnak 35 x 18-as tűt használjunk!
Az oltásokat mélyen, nyakizomba kell beadni!



További információkért érdeklődjön kollégáinknál:

CSÍKÁSZ SZABOLCS
sertésgenetikai szaktanácsadó
  +36 30 274 0795
	 szabolcs.csikasz@ubm.hu

KISS PÉTER
sertésgenetikai szaktanácsadó
  +36 30 869 8435
	 peter.kiss@ubm.hu

GÁL SZABOLCS
sertésgenetikai szaktanácsadó
  +36 30 427 3604
	 szabolcs.gal@ubm.hu
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