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Telep bemutatása
Az esettanulmány 2009 tavaszán kezdődött egy szaporító telepen, a Kanada nyugati részén található Manitoba 
tartományban. A telepen 1250 koca található, amelyek szaporulatát 3 hetes korban választják és helyezik át a 
szomszédos nevelő telepre. A tanulmány ideje alatt a telep a következő fertőző betegségekre bizonyult 
pozitívnak: sertés légzőszervi coronavírus (PCRV) és sertésin�uenza vírus (SIV H1N1 és H3N2 szerotípusai). Bár a 
telep Mycoplasma hyopneumoniae negatív volt, a kocákat oltották, mivel az 5 km-nél távolabbi szomszédos 
telepekről fennállt a fertőződés veszélye. A tenyésztő cég ajánlata alapján az alábbi vakcinázási programot 
alkalmazták: 

  • Lawsonia intracellularis (minden kocasüldő, még érkezés előtt)
  • Mycoplasma hyopneumoniae (minden kocasüldő a telepre való bekerülés előtt és minden koca  
    félidős vemhesen) 
  • H1N1 és H3N2 influenza vírus (minden kocasüldő a telepre való bekerülés előtt és minden koca  
    félidős vemhesen)
  • Parvovírus, leptospirosis, sertésorbánc (minden kocasüldő a telepre való bekerüléskor és minden  
    vemhesség félidejében)
  • Rotavírus (minden koca, fialás előtt)
  • E. coli (minden koca, fialás előtt)

A kocákat vemheskoca-szálláson tartották a vemhesítés és a vemhesség ideje alatt, majd az ellés várható 
időpontja előtt tették át fiaztató kutricákba. Az állományban 18-21 napos korban választottak heti 4 napon 
(hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken). A létesítményben összesen heti 650 malacot választottak.  
Minden választott malac (kocasüldők és kanok) átkerül a szomszédos létesítményekbe. Hetente egyszer a kanokat 
és a kocasüldők 10%-át 21-28 napos korban értékesítik a nevelőből kereskedelmi forgalomba. A többi kocasüldő 
F1-ként kerül továbbtartásra (hízóba) a telepen.   

Állatorvosi vizsgálat és az eset leírása
A rendszeres állatorvosi ellenőrzések egyikén a telepvezető egy termelésben jelentkező problémát vetett fel, ami 
szerinte heti szinten komoly károkat okoz a telepnek. Már jó ideje a szaporítást és a választást úgy alakította, hogy 
a fiaztató kihasználtsága maximális legyen. Ez az agresszív megközelítés azonban súlyos problémát vetett fel. A 
telep folyamatosan elérte vagy akár meg is haladta a szaporaságban kitűzött célt. Ugyanakkor igyekeztek meg-
nyújtani az egyes almoknál a laktáció hosszát. Ennek eredményeképpen egyre több korai ellés következett be a 
vemheskoca-szálláson. A helyzet hétvégeken mindig rosszabb volt. A telepvezető elmondása szerint hétvégeken 
kevesebben dolgoztak az istállókban, ráadásul rövidebb munkaidőben is, csak a legalapvetőbb teendőkre kon-
centrálva. Emiatt szinte nem jutott idő az ellésre készülődő kocák kiválogatására, szemben a hétköznapokkal. A 
hétvégi két napon gyakorlatilag nem tettek át állatokat a fiaztatóba munkaerőhiány miatt. A várhatóan kedden 
ellő kocák péntek helyett csak hétfőn kerültek át a fiaztatóba (a vemhesség 114. napján). Emiatt nem került sor a 
fiatal almok választására pénteken, de kockáztatták, hogy már a vemheskoca-szálláson lefialnak a kocák 
(többnyire vasárnap). A vemheskoca-szálláson bekövetkezett korai elléseknél a malac mortalitás közel 100% volt. 

A telepvezető úgy szerette volna megoldani a problémát az állatorvos segítségével, hogy ne kelljen lemondania a 
tartósan magas szaporulatról sem. Mivel a magántulajdonban álló telep csak a profit révén tud fennmaradni a 
rendkívül kiélezett piaci helyzetben, a tulajdonosok a telep működését igyekeztek minél hatékonyabbá tenni. 
Ugyanakkor sem a hatékonyság, sem a szaporaság nem mehet az állatjólét és a malacminőség rovására. 
Az ellető-férőhely minél jobb kihasználására és a laktáció megnyújtására irányuló stratégiák nyilvánvalóan meg-
növelik a vemheskoca-szálláson bekövetkező korai ellések előfordulásának valószínűségét. Összefoglalásként 
lássuk ezeket a stratégiákat:

  • Heti többszöri választás, ami lehetővé tette, hogy kisebb csoportokban tegyék át a kocákat az  
    elletőbe, az ellés várható időpontjához minél közelebbi időpontban. 
  • Korai választás, 18-21 napos korban, így a lehető legmagasabb az ellető-kutricánkénti ellésszám  
    évente.
  • A malacállomány életkor szempontjából akkor lehet kiegyenlített, ha rendkívül rövid – 2-3 nap 
    –   a választás és az ellés közötti időszak (választás, tisztítás és fertőtlenítés, átrakás, ellés). 

A telepvezető tisztában volt a problémákkal és az általuk okozott veszteségekkel. Tudta, hogy mi vezetett a 
probléma kialakulásához: a szaporaságban kitűzött célok elérésével és meghaladásával kimerítették a létesítmény 
kapacitását és nagy árat fizettek a tenyésztésben elért sikerekért. A probléma okának tudatában, a telepvezető 
szerette volna tudni, fenn lehet-e valahogy tartani a jelenlegi szaporaságot malac-veszteség nélkül.   

Hogyan akadályozza meg az altrenogeszt a korai elléseket?
Az állatorvos korábbi tapasztalatai alapján javasolt megoldást. Korábban egy tenyésztő cégnél elektív 
császármetszéssel hozták világra a malacokat, és itt altrenogeszttel (szintetikus progeszteron-analóggal) akadály-
ozták meg, hogy az ellés a kitűzött műtét előtt bekövetkezzen. A tenyésztő cégek a rendkívül értékes genetikájú 
malacok esetében alkalmazzák a császármetszést, így elkerülhető a kórokozók behurcolása a tenyészállományba. 
Az ilyen projektek során befektetésük védelme érdekében alkalmazzák az altrenogesztet, mivel ezzel az egyszerű 
technológiai lépéssel megakadályozható, hogy a koca a műtét előtt megfialjon. Az állatorvos kigondolta, hogy itt 
is megoldást jelenthet az altrenogeszt, megakadályozhatja a hétvégi elléseket, ha a megfelelő időben 
alkalmazzák a kockázatosnak ítélt esetekben. 

Fontos megjegyezni, hogy a telepen nem alkalmaznak prosztaglandin F2α-t ellésindukcióra, így a nyilvántar-
tásukban a tényleges vemhességi idő jelenik meg. Az 1. grafikonon a vemhességek hosszának megoszlását látjuk. 
A vemhesség hossza 112 és 119 nap között változik. A grafikonon látszik, hogy az állatok nagy százaléka (>33%) a 
112., 113. vagy a 114. napon ellett meg. Könnyen belátható, hogy az ellések jelentős része a vemhesség 115. 
napja előtt következik be. 

Az állatorvos javaslata szerint 3 egymást követő napon kellene alkalmazni az altrenogesztet a 111. naptól a 
reggeli takarmányba keverve. Ha ebben az időszakban a koca altrenogeszt kezelést kap, az ellés csak akkor indul 
be, amikor a kezelést abbahagyják (a legtöbb esetben). A kezelt kocák általában nem ellenek meg a 115. nap 
előtt.

Fontos megjegyzés: az állatgyógyászati termékek felhasználására vonatkozó jogszabályok eltérőek lehetnek az 
egyes országokban. Kanadában az altrenogeszt hatóanyagú termék (2,2 mg/ml) vényköteles, indikációja a ciklus-
ban lévő kocasüldők ivarzásának szinkronizálása. Az altrenogeszt szintetikus progesztin, amely a progeszteronnak 
megfelelő hatással bír kocáknál. A progeszteron a normális ivari ciklus során termelődik, elnyomja az ivarzást. Az 
altrenogesztet gyakran alkalmazzák ivarzás-szinkronizálásra annak érdekében, hogy a kocákat szükség szerint 
tudják bevonni a tenyésztésbe. Progeszteron a vemhesség alatt is termelődik: elnyomja az ivarzást és megakadá-
lyozza az ellés megindulását.

Egyes országokban az állatorvosok „off-label”, azaz a használati utasításban nem szereplő alkalmazásra is rendel-
hetnek gyógyszereket, amennyiben körültekintően és tudományosan megalapozottan teszik. Az altrenogeszt 
ellés előtti alkalmazása a korai ellések kivédésére is egy példája az „off label” alkalmazásnak.

Az altrenogeszt alkalmazása ellés előtt

Az altrenogeszt hivatalos adagja kocasüldők számára 6,8 ml (azaz 15 mg) naponta. A nehezebb, többször ellett 
kocáknak 9 ml-t (20 mg) ajánlott az állatorvos. 
A kezelésbe bevont kocák kiválasztását körültekintően végezték el annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen 
a javasolt kezelés költségeit. Az egyes kocák vemhességének időtartama viszonylag jól öröklődő tulajdonság. 
Emiatt az egyes kocák életük során általában ugyanannyi ideig vemhesek. Ez azt jelenti, hogy a kocák korábbi 
vemhességeinek hosszából következtetni lehet a következő vemhesség hosszára. A hétvégi, korai ellések  meg-
akadályozására az állatorvos a következőket javasolta:
  
  • A telepvezető minden csütörtökön nézze át azoknak a kocáknak a nyilvántartását, amelyeket  
    ideális esetben át kellene vinni a fiaztatóba hét vége előtt. Ilyenkor általában a 115. napra várható  
    elléseket keresi. Külön meg kell jelölnie azokat a kocákat, amelyek 115 napnál hamarabb ellettek.  
    Ezek kapnak péntektől 9 ml altrenogesztet 3 napon át (péntek: 111. nap, szombat: 112. nap, 
    vasárnap: 113. nap). 
  • Az altrenogesztet egyedileg adagolják minden reggel: kevés takarmányba keverve, közvetlenül a  
    kezelni kívánt koca elé a földre kihelyezve. 
  • Mivel a kezelés befolyásolja a koca vemhességének természetes hosszát, a kezelt állatokat ki kell  
    emelni a nyilvántartásban, jelezve, hogy a későbbi elléseknél is szükséges a kezelés. 

Esetleírás
A bevezetés után 1 hónappal átlagosan heti 6-7 kiválasztott kocát kezeltek. A telepvezető elmondása szerint a 
program bevezetése sikeres volt és már nem voltak ellések hétvégén. Néhány hónap elteltével a telepen úgy 
döntöttek, hogy kiterjesztik a kezelést az ellés előtt álló kocák 60%-ára. Ezt követően nem volt 115 napnál 
rövidebb vemhességük a protokoll alkalmazásának ideje alatt. Az alábbi grafikon (2. grafikon) a vemhességek 
időtartamát ábrázolja a bevezetés után 3 hónappal. Az ellések megoszlásában már tükröződik a kezelés hatása. 

A kezelés kocánkénti költsége is igen fontos tényező. Az esettanulmány ideje alatt a 3 napos altrenogeszt kezelés 
költsége kb. 7 kanadai dollár (5,12 euró) volt kocánként, ami heti 42-47 kanadai dollárnak (31-34 eurónak) felel 
meg 6-7 állat kezelése esetén. A kezelés előtt a telep akár 3 almot is elveszített a vemheskoca-szálláson bekövet-
kezett korai ellések miatt, ahol a malac mortalitás kb. 100% volt. A kezelés idején a választott malac értéke kb. 40 $ 
(29,2 €) volt. A kezelés költség: haszon aránya 1:25 és 1:35 között mozgott.  

Az 1. táblázatban megtaláljuk a telep altrenogeszt kezelés előtti és a kezelés bevezetését követő termelési ered-
ményeit

1. táblázat: Az altrenogeszt kezelés előtti és utáni termelési eredmények összehasonlítása

ELŐNYÖK:
  • Maximális ellető-kutrica kihasználtság.
  • A dolgozók szerint jobb minőségű malacok választáskor: bár az átlagos választási súly közel   
    azonos volt, a telepi vezetés szerint kevesebb volt az alacsony súlyú malacok (minimum súly   
    növekedése) és a túl fiatal malacok száma a választáskor. 
  • A laktációban töltött napok száma emelkedett. 
  • Több szoptató-koca tápot fogyasztottak átlagosan/nap a laktációban töltött napok 
     megnövekedett száma miatt. 
  • Szaporodásbiológiai paraméterek javulása a hosszabb laktáció és a laktáció alatti átlagos   
     takarmány-fogyasztás emelkedése miatt. 
  • Csökkent a halvaszületések és a választás előtti mortalitás aránya a születéskor életképesebb   
     malacok magasabb száma miatt. 
 

HÁTRÁNYOK:
  • A termék várakozási ideje Kanadában 42 nap, emiatt nem lehetett kezelni azokat a kocákat, 
     amelyeket a választás után azonnal vágóba akartak küldeni, vagy meg kellett oldani a kezelt      
     állatok elhelyezését a várakozási idő lejártáig. 
  • A nem termelésben töltött napok száma megemelkedett a várakozási idő és a hosszabb 
     választástól levágásig eltelt idő miatt, aminek következtében a takarmányozás összköltsége
     emelkedett. 

1. grafikon:
 A vemhesség hosszának megoszlása a telepen.
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2. grafikon: 
A vemhességek hosszának megoszlása 
az altrenogesztet 3 hónapja alkalmazó telepen.

Kocák száma:
Vemhesség sorszáma, átlag:

3. grafikon: 
A vemhességi idő hosszának jobbra tolódása az 
altrenogeszt kezelés következtében

X: A telepi állomány %-a
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