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világjárvány 

Eddig „csak” a sertésekért aggódtunk az ASP 
okán, most már magunkat is féltjük. A coronavírus 
szuper gyorsan terjed az egész világon, így hazánk-
ban is.
A vírus közvetlenül az emberre veszélyes, de köz-
vetve kihat a gazdaság minden területére, így a 
setéstartásra is. A járvány nálunk az elején-köze-
pén tart, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő. Mi van 
például akkor, ha egy telepi dolgozó, vagy rosszabb 
esetben több is, fertőződik. Az idevonatkozó ren-
delkezések szerint minimum két hétig karanténba 
kerül, de nemcsak a fertőzött, hanem a vele érint-
kezők is.
Érintheti a járvány az élőállat exportot és importot, 
a takarmányellátást, stb.
Sajnálatosan elmarad a májusra tervezett 
méltán népszerű hódmezővásárhelyi Alföldi 
Állattenyésztési napok, és még sok más, a sertés-
ágazatot érintő rendezvény is.
Jogos önvédelemből sok telep már az irodában sem 

fogad vendégeket (ügynököket, tanácsadókat, stb.).
Felértékelődik az interneten keresztüli kapcsolat-
tartás és információcsere.
Sajátos magyar „betegség” hogy csak a személyes 
megbeszéléseket tartják hatékonynak és ezekre 
akár több száz kilométert is utaznak. Pedig az ese-
tek jórészében akár telefonon, telefonkonferencia 
útján, vagy akár skypon keresztül lehetne szakmai 
beszélgetéseket folytatni.
A járvány alapjaiban változtatja meg életünket és 
sok lemondással jár. Sokkal nagyobb figyelmet kell 
fordítani a személyi és a környezeti higiénére, szi-
gorúan be kell tartani a járványügyi előírásokat. A 
hagyományos lezser hozzáállás már több országban 
bizonyította, hogy súlyos következményekkel jár. 
Erőt kell venni magunkon és reménykedni abban, 
hogy néhány hónap múlva újra visszatérhetünk a 
rendes kerékvágásba.

WEKERLE LÁSZLÓ
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1996/1. szám, szerzők: 
zygmunt Pejsak és mtsai

Akut szaporodási zavarok jelentkeztek egy 2330 
kocás lengyelországi sertéstelepen 1994 júliusá-
ban. Az érintett kocák a Porcine Reproductive and 
Respiratory Syndrome (PRRS) klinikai tüneteit 
mutatták. Ezt a feltételezést igazolták a későbbi 
laboratóriumi vizsgálatok eredményei is. A járvány 
első 6 hetében fialt kocák 19,33 százalékánál az 
ellés a vemhesség 110. napja előtt indult meg. Az 
idő előtt született malacok nagy része a születés 
után néhány napon belül elpusztult. A rendes idő-
ben születettek elhullási aránya a járvány 5. heté-
ben75,56 százalékra emelkedett. A választás előt-
ti elhullási arány a választás kitörésétől számított 
16. hétig fokozatosan visszatért a telepen megszo-
kott értékre. Ugyanekkor a választott malacok és a 
hízók között nőt a légzőszervi tünetekkel megbete-
gedett állatok aránya. A légzőszervi megbetegedé-
sek elleni megelőző célzatú gyógykezelés ellenére a 
két említett csoportba tartozó állatok elhullási ará-
nya megkétszereződött.

1996/2. szám, szerzők: zygmunt Pejsak, iwona 
markowska-Daniel

A szerzők előző cikkükben már bemutatták, hogy 
1994 júliusában a PRRS súlyos tünetekkel járó 
formája lépett fel egy német határhoz közeli ser-
téstelepen. 
A telepen, a PRRS járvány kitörését követő egy 
évben rendkívül nagy volt a termelési veszteség. Ez 
idő alatt a malacok 90,24%-a született élve, 6,16% 
holtan, 3,6%-uk pedig mumifikálódott. A választott 
malacok és a hízók között5489, illetve 3483 egyed 
hullott el. Éves szinten a kocánként átlegosan érté-
kesített hízók száma 17,22-ről 15,27-re esett vissza.

a magyar sertéságazat Prrs-története

1997/1. szám, szerzők: szabó istván 
Dr., wekerle lászló Dr.
Hogyan tovább, Prrs?
A betegség hazai előfordulásáról, a közeltmúltban 
lefolytatott felmérő vizsgálatok eredményé-
ről és a betegség elleni védekezés hazai irányel-
veiről folytattunk beszélgetést dr. Bálint Tibor 
főállatorvossal.
A PRRS-t 1996-ig nem állapították meg hazánk-
ban. Az esetleges fertőződés gyakoriságá-
nak (területi megoszlásának) ellenőrzésére az 
FM Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzési 
Főosztálya 1996 végén, 1997 elején szerológiai vizs-
gálatok végzését rendelte el. Ezt az tette szüksé-
gessé, hogy a PRRS bejelentési kötelezettség alá 
tartozó fertőző betegség minősítést kapott, illet-
ve hazai elterjedtségéről nem álltak rendelkezésre 
megfelelő adatok.
A felmérés során a vizsgált többszáz sertéstelep 
kb. 16 százalékánál találtak szeropozitív egyede-
ket. A pozitív telepek területi eloszlása egyenetlen 
volt, olyan megye is akadt, ahol egyáltalán nem volt 
szeropozitív állat.
A felmérés nyomán bevezetett intézkedések a 
következők voltak:
Tenyészállatok forgalmazása csak hivatalosan 
mentesnek nyilvánított telepről szabad. Ezen túl-
menően minden eladás előtt egyedi vérvizsgálatot 
kell végezni. Nem mentesnek nyilvánított telepről 
csak azonos minősítésű állományba vagy vágóhíd-
ra szállítható állat. A betegség állami kártalanítás 
melletti felszámolására a törvény nem ad lehető-
séget.
A jelenleg rendelkezésre álló oltóanyaggal a beteg-
ség a betegség leküzdésére irányuló vizsgálatok 
folyamatban vannak. Az eddigi tapasztalatok sze-

Lapunkat 1996-ban indítottuk, és már az első számban foglalkoztunk a PRRS-
sel, akkor még nem sejtve, hogy ez egy hosszú, máig véget nem érő történet 
kezdete lesz. A most közölt összefoglaló bemutatja az összes vívódást és visz-
szásságot, melyet e betegség kapcsán átéltünk.
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rint az immunizálás jó eszköz lehet a betegség 
kiemelkedő gazdasági kártételének csökkentésére, 
nem alkalmas azonban a betegségtől való mente-
sítésre.
Léteznek ugyan irodalmi adatok a betegséget fel-
számoló mentesítési eljárásokra, de ezek óriási 
költséggel járnak (minden növendék és hízósertés 
eltávolítása a telepről, a termékenyítés felfüggesz-
tése 3 hónapig, szigorú járványvédelem, stb.).

1997/2. szám, szabó istván beszélgetése 
meDveczky istvánnal

Prrs – mentesítés vagy együttélés vele

A PRRS legizgalmasabb járványügyi sajátossága, 
hogy egyes esetekben a vírushordozó és vírusürí-
tő állat nem indít el fertőzést a fogékony populá-
cióban, és bizonyos fertőzött állományok minden 
beavatkozás nélkül, spontán mentesülnek a vírus-
tól. Ez azért érdekes, mert az esetek többségében 
rendkívül agresszív terjedésű vírussal állunk szem-
ben, amely 2-3 hónap alatt az állomány 80-95 szá-
zalékában szerológiai áthangolódást eredményez.
A PRRS állományon belüli terjedésében és fenn-
tartásában a választási kort megélő malacok ját-
szanak központi szerepet. A PRRS diagnosztiká-
jában a legelterjedtebbek a szerológiai vizsgálatok. 
Ilyenek az ELISA, az IPMA (immunperoxidase 
monolayer assay) és az IFA (indirect fluorescent 
antibody). Ezekkel a tesztekkel a fertőzés utáni 
5-7. naptól mutathatók ki a vírusspecifikus ellen-
anyagok.
A PRRS minden EU tagországban bejelentési 
kötelezettség alá tartozott, és fertőzött telepről 
sertés kizárólag vágóhídra mehetett. Ezt a szigo-
rú intézkedést 1992 november 1-jén feloldották, 
mivel a betegség addigra széles körben elterjedt. 
Azonosították a PRRS kórokozóját, és diagnosz-
tikai tesztekkel biztonságosan követhetővé vált a 
terjedése.
Az első attenuált és inaktivált vakcinák kifejleszté-
se megnyitotta az utat a specifikus védekezés és a 
mentesítési lehetőségek előtt. Az attenuált vakcinák 
alkalmazásánál komoly és megfontolandó veszélyt 
jelent a rekombináció lehetősége. További aggoda-
lomra adhat okot, hogy vakcinázott állományokban 
kimutatták a vakcinavírus „elszabadulását”.
Az eddigi védekezési és mentesítési kísérletek stra-
tégiája azon a felismerésen alapult, hogy a fertő-
zést elsősorban a választási kort megélő malacok 

tartják fent, a viszonylag hosszan tartó virémia és 
a perzisztáló fertőzés kialakulásának köszönhető-
en. A fertőzési lánc megszakítását ezért  elsősor-
ban a fertőzött előnevelő malacainak felszámolásá-
val, az „all in-all out” elv következetes betartásával 
és a termékenyítés átmeneti beszüntetésével pró-
bálták elérni.
Ígéretresek azok a kísérleti eredmények, melyek 
során bizonyították, hogy fertőzött, szeropozitív 
kocáktól PRRS-mentes utódok nyerhetők korai 
elválasztással (medicated early weaning).
Teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország számá-
ra milyen piaci lehetőséget jelentene a megbízható, 
garantált PRRS-mentes területi vagy országos stá-
tusz. Ennek eléréséhez éppen az a rendkívül jelen-
tős járványtani megfigyelés szolgál alapul, hogy 
1993 (az első feltételezhető fertőzés) óta a vírus 
levegővel terjedése nem volt jelentős, vagyis a fer-
tőzött telepek szomszédságában lévő állományok 
éveken keresztül meg tudták tartani mentességü-
ket. További optimizmusra ad okot, hogy a legve-
szélyeztetettebbnek minősülő import állományok, 
vagy az azokkal kapcsolatban álló sertéstelepek 
között a fertőződés csak 15% körül alakult.
Legutóbb egy kolléga úgy nyilatkozott, hogy mivel 
a védekezéssel, mentesítzéssel már elkéstünk, nem 
tehetünk mást, együtt kell élnünk a betegséggel.
Medveczky: Nem hiszem, hogy a világ bármely 
országában, ahol az állategészségügyet fejlettnek 
tekintik, egyáltalán felmerülhet olyan képtelen 
gondolat, hogy egy bejelentési kötelezettség alá tar-
tozó betegséggel való együttélésre rendezkednének 
be akkor, amikor a fertőzöttség még korlátok közé 
szorítható.
A PRRS elleni küzdelem legnagyobb akadályát az 
a furcsa jogi helyzet jelenti, hogy a bejelentési köte-
lezettség alá tartozó betegségek listáján ez csak a 
26-ik, és az állami kártalanítás csak az első 25-re 
jár. Az FM Állategészségügyi főosztálya a PRRS-t 
egzotikus betegségnek tekintette, ezért 1996 nya-
rán a Végrehajtási szabályzat (VSZ) megírásánál 
az ilyen betegségekre vonatkozó előírásokat kell 
figyelembe venni. Ennek értelmében a PRRS-sel 
fertőzött állományokat kizárják a tenyészállat-for-
galmazásból, és az ilyen telepekről a sertések csak 
vágóhídra mehettek volna. Az időközben elvégzett 
tájékopzódó vizsgálatok során nyilvánvalóvá vált 
egyes igen nagy értékű állományok fertőződése is, 
a Főosztály így aszerint módosította a VSZ-t, hogy 
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lehetőséget biztosított a fertőzött telepek közötti 
tenyészállat-forgalomra. Ez a „kiskapu” azonban 
nem csak a fertőzött állományoknak biztosít túl-
élést, hanem a PRRS vírusának is.

1997/4. szám,
néHány gonDolat az euróPai 
Prrs-Helyzetről:
A PRRS története 1987-ben kezdődött, amikor 
az Egyesült Államokban egy új sertésbetegségre 
figyeltek fel, amely rövid idő alatt elterjedt az USA 
és Kanada legjelentősebb sertéstartó vidékein.
Európában a megbetegedés először 1990-ben 
Németországban jelentkezett, majd onnan ter-
jedt át Hollandiára, Franciaországra, Belgiumra, 
Angliára és Dániára. Napjainkra a betegség Európa 
összes országát elérte.
A betegséget okozó vírus azonosítása előtt szá-
mos vírust, baktériumot, de még a mikotoxinokat 
is felelőssé tették a kórkép kialakulásáért. Egy idő-
ben a sertés parvovírust és az Aujeszky-betegség 
vírusát, valamint a clamidiákat és a Leptospira 
interrogans serovar bratislavát is „gyanúsították”.
Végül 1991-ben, négy évvel az első megfigyelé-
sek után a hollandiai Lelystad-i Állategészségügyi 
Intézetben izolálták a kórokozót, melyet Lelystad 
vírusnak neveztek el. Ez az Európában izolált 
PRRS-vírusok referenciatörzse. A vírusnak két fő, 
amerikai és európai törzse létezik.

1998/3. szám 
kerekasztal a Hazai Prrs-Helyzetről

Wekerle László: A PRRS hazánkban 1990 óta 
ismert. A vírus vélhetően import sertésekkel került 
az országba. Érdekes, hogy első jelentkezése után 
nem terjedt el olyan rohamosan, mint amennyire a 
külföldi példák alapján számítani lehetett, és a kli-
nikai tünetek is enyhébbek voltak.
Molnár Tamás: Lényeges tisztázni, hogy az orszá-
gos felmérés alapján fertőzöttnek bizonyult 15 szá-
zalék hazai, avagy külföldi eredetű állományokból 
került ki.
Medveczky István: Először az volt a szándék, hogy 
a felmérő vizsgálatoknak az ország egész sertés-
állományára kell kiterjednie. Erre azonban nem 
volt elegendő pénz, így szűkítették a létszámot, és 
főleg a külföldről származó állományokat, illetve az 
azokkal kereskedelmi kapcsolatba kerülő magyar 
telepeket vizsgálták.

Molnár Tamás: Nem hivatalos vélemény, de úgy 
tudom, hogy a probléma gyökere továbbra is ebben 
a körben keresendő, vagyis a hazai sertésállomány 
fertőzöttsége elenyésző.
Szabó István: Köztudott, hogy Békés megyében 
számlálják a hazai sertésállomány csaknem 10 
százalékát. Két évvel ezelőtt négy pozitív telepet 
találtak, tavaly egyet sem. Ezzel szemben Nógrád 
megyében, ahol alig van sertéstelep, 96-ban egyet 
sem találtak, 97-ben pedig kettőt. Ezek szerint, 
ahol nagy az állatsűrűség, ott visszaszorult a 
betegség, ahol pedig korábban nem jelentkezett, 
ott előtűnt.
Dúró József: Egy kiürített telepünket 
„négyesmentes” állománnyal töltöttük fel. 
Vásároltunk négy nagyfehér kant is, melyeket 
külön helyen elzárva karanténoztunk. A vásárlás 
előtti vérvizsgálati eredmény PRRS-re negatív volt. 
A karanténozás előtti időszakban viszont az egyik 
állat pozitív lett PRRS-re. Nem nyugodtunk bele, 
két hét elteltével újra vizsgáltattuk a kanokat. A 
vérmintákat elküldtük az OÁI-ba és a területileg 
illetékes intézetbe is. Az előbbiben negatív, míg 
az utóbbiban pozitív eredményt kaptunk a kérdé-
ses állatra, a másik három változatlanul negatív 
maradt. Annak ellenére, hogy az OÁI-ban vég-
zett harmadik vizsgálat is negatív lett, a kant nem 
javasolták tenyésztésbe állítani.
Laky Zsolt: Ezerkocás, négyesmentes telepet látok 
el. Hétszáz kocasüldőt szerettünk volna eladni egy 
dunántúli szövetkezetnek. Az első 293 mintából 4 
pozitív lett, egy pedig kétes. Az ismételt vizsgálat 
ugyan negatív eredményt hozott, de a 12 milliós 
üzlet meghiúsult.
Molnár Tamás: Valóban, többször is gond volt a 
szerológiai vizsgálatokkal. Ismerve a hibalehetősé-
geket, az a döntés született, hogy a pozitív eseteke 
2-3 hét elteltével újra tesztelik.
Szabó István: Az elmondottakból számomra az 
derül ki, hogy azoknak az állományoknak, ahol 
csak néhány szeropozitív esetet találtak, és azok 
ismétléskor negatívvá váltak, még nagyobb szere-
pet kell kapniuk a kiegészítő diagnosztikai vizsgá-
latoknak.
Biksi Imre: Ismertek-e olyan állományok, ahol 
folyamatosan, bizonyíthatóan termelési zavarokat 
okoz a PRRS?
Molnár Tamás: Három olyan állományról tudok, 
ahol komoly nehézségek adódtak. Váltakozó hullá-
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mokban a holtellések, vetélések, vágáskori elhullá-
sok, illetve a battériás időszakban elváltozások szá-
ma nagy mértékben megnövekedett.
Fodor László: Azt alapul véve, hogy a magyarorszá-
gi állomány legfeljebb 10-15 százaléka szeropozitív, 
talán nem kellene elérhetetlenül nagy összeg a 
teljes mentesítéshez, illetve 85-90%-os mentesség 
megőrzéséhez. Később esetleg sokkal nagyobb árat 
fizethetünk ezért a mulasztásért.

2004/4. szám, szerző: szenDi róbert

támaD a Prrs
A kérdés azért aktuális, mivel EU-s csatlakozásunk 
után jelentősen növekedett az élőállat-behozatal 
Magyarországra. A főkényt hízóalapanyag nagy 
része Hollandiából érkezett. Hazánkban a 30/2002 
(IV.19) FVM rendelet a PRRS-t kivonta a bejelenté-
si kötelezettség alá tartozó betegségek közül.

különszám, 2004 szePtember, szerző: joHn 
HayDen

A Porcilis PRRS vakcina alkalmazása tenyészkocáknál 
és kocasüldőknél – a gyakorló állatorvos szempontjá-
ból
A Porcilis PRRS attenuált élővírusos vakcina, mely 
egy gyenge kórokozó-képességű európai törzset 
tartalmaz, és nem alakul vissza (nem revertálódik) 
virulens kórokozó vírustípussá. Legfontosabb 
alkalmazási területei:
-Stabilizálás: a betegség klinikai tüneteinek enyhí-
tése azáltal, hogy megakadályozza a PRRS vírusá-
nak kocákról malacokra, illetve kocákról kocákra 
terjedését.
-  A PRRS-negatív állományok mentes állapotának 

megőrzése PRRS-pozitív területen.
-  A PRRS-vírus hatásainak minimálisra csökkenté-

se, friss fertőzés esetén.

1998/4. szám, scott Duc és mtsai (boeHringer)
Prrs-kontroll!?
Az Ingelvac PRRS döntési lánc
A PRRS-kontroll lépései:
- Diagnózis és a helyi járványtani helyzet felmérése.
- A telep besorolása.
- Elvégzett beavatkozások.
-  A beavatkozások hatásának értékelése, a módszer 

módosítása.

A PRRS-fertőzöttség szempontjából a telepek négy 
csoportra sorolhatók:
- mentes;
- stabil/inaktív;
- stabil/aktív;
- instabil/aktív (fertőzöttségű).

A stabil kifejezés arra utal, hogy a megbetege-
dés jelen van ugyan a tenyészállományban, de ész-
revehető klinikai tüneteket, termeléscsökkenést 
nem okoz, a fertőzés „megállapodott”. Az „inak-
tív/aktív” kifejezés az utónevelőre és a hizlaldá-
ra, az itt meglévő víruscirkuláció mértékére utal. 
Az instabil állományban a tenyész- és hízóállatok 
között egyaránt aktív fertőzés figyelhető meg.
A telepek besorolása határozza meg, hogy az 
alábbiakban ismertetett stratégiai lépések közül, 
a betegség kártételének csökkentése érdekében 
melyek és milyen módon vehetők eredményesen 
igénybe.
Kocasüldő-menedzsment:
-  A fogékony és frissen fertőzött, vírusürítő koca-

süldők állományba kerülésének elkerülése.
-  A süldőbehozatal tilalma négy hónapig, négyhóna-

pos kocasüldő.szükséglet bevetése, utána szünet).
-  Izolálás: 30 napig , majd vakcinázás, akklimatizá-

lás (30 napig stabilizálás).
Részleges kitelepítés
- Célja a horizontális terjedés meggátlása.
Egyszerre telepítés/egyszerre ürítés
-A lemaradt malacokkal való keveredés elkerülése.
Immunizálás
McRebel módszer:
- Dajkásítás csak egynapos kor előtt.
-  Kocák/malacok mozgatása az egyes termek 

között tilos.
- Dajkakocák használatának tilalma.
- A gyenge, életképtelen malacok kiirtása.
-  A fiaztatóban és az utónevelőben szigorú egyszer-

re ürítés/telepítés.

2011/2. szám: nemes imre

Prrs nemzeti mentesítési terv

1. A Nemzeti mentesítési terv célja
A hazai sertésállomány PRRS-fertőzöttségének 
csökkentése, ezáltal a betegség által okozott gazda-
sági károk mérséklése. Távlati cél az ország mentes 
státuszának elérése.
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2. Járványügyi helyzet
2010 nyarán adatgyűjtésen alapuló felmérés tör-
tént a nagylétszámú telepeken. A telepek 70,6 szá-
zaléka mentes, 11,1 százaléka fertőzött, 18,9 szá-
zaléka nem minősített.
3. Jogszabályi háttér
A PRRS az állategészségügyről szóló 1995. évi 
XCI. törvény alapján 1996 július 1-jétől bejelen-
tési kötelezettség alá tartozó állatbetegség lett 
Magyarországon.
2001. július 6-tól az állategészségügyi törvényt 
módosító 2001. évi XXII. törvény megszüntette a 
bejelentési kötelezettséget.
Az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. 
törvény 2006. július 1-jétől ismét bejelentési kötele-
zettség alá vette, azonban a végrehajtási szabályok 
a mai napig hiányoznak.
Az élelmiszerláncról és hatósági ellenőrzésről szóló 
2008. évi XLVI. törvény adta felhatalmazás alap-
ján kiadott, az állatbetegségek bejelentési rendjéről 
szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet továbbra 
is bejelentési kötelezettség alá sorolja.
Az írás még több oldalon keresztül, apró részle-
tekre kiterjedően tart, itt csak a legfontosabbakat 
emeljük ki:
A mentesítés módszerei
Tenyész- és utódállományok esetében a mentesítés 
az alábbi három módszer szerint történhet:
- teljes állománycsere,
-  forgalmi korlátozás, az állomány fokozatos cseré-

je (roll over),
- szelekciós mentesítés (test and removal).
A teljes állománycsere a legköltségesebb, azon-
ban hazánkban ez a leginkább javasolt módszer, 
az országosan magas szeropozitivitás, illetve a 
tenyész- és vágóállatok egyazon telepen tartása 
miatt (farrow to finish). Az újrafertőződés veszélye 
az állománycserénél a legkisebb.
A vakcinára alapozott mnetesítés során, a homogén 
immunállapot elérése érdekében a tenyészállomány 
élővírusos vakcinázása szükséges. A vemhes álla-
tok oltása csak inaktivált vakcinával történhet. Az 
áthangolódás ellenőrzése céljából szerológiai vizs-
gálatok elvégzése indokolt. A vakcinázás után a 
tenyészállományt zárt állományként kezeljük, hat 
hónapig új kocasüldők beállítása tilos. A hat hónap 
letelte után állíthatók be negatív kocasüldők az 
állományba, melyek „suentinel” (őrszem) egyedek-
ként jelzik, hogy a víruscirkuláció megszűnt-e az 
állományban.

A következő lépésben kerül sor a fertőzött utóne-
velő kiürítésére. Az újonnan betelepített választási 
korú malacok PCR vizsgálata kötelező. A mente-
sítés végső lépéseként a vakcinázott, szeropozitív 
kocák folyamatosan selejtezésre kerülnek.
Mentes állományokban tilos a PRRS elleni vakciná-
zás. A mentes, nagylétszámú állományokból a ser-
tések korlátozás nélkül szállíthatók. Ugyanakkor 
a mentes, nagylétszámú állományba sertés csak 
mentes állományból szállítható, de az állatokat 60 
napig karanténozni kell.
Fertőzött, nagylétszámú állományból sertést csak 
vágóhídra lehet szállítani. Tenyészállatok import-
ja: kizárólag mentes állományokból és csakis egyedi 
mentességet igazoló eredmény birtokában hozha-
tók be az országba.
További lépések: a PRRS Nemzeti mentesítési terv 
egyeztetése a tenyésztő szervezetekkel, majd ezt 
követően széleskörű tájékoztatás szükséges a ser-
téstartók és az állategészségügyi szakemberek 
részére.

2011/3. szám, szerző: tom meyns, merial, 
belgium

A PRRSV járványtana és következményei a mente-
sítési és védekezési stratégiákban
A PRRS-vírus változékonysága következtében az 
elmúlt években több országban nagyon patogén 
törzsek jelentek meg. A vírtus a makrofág sej-
teket fertőzi, ezáltal képes kikerülni az immun-
rendszert. Bebizonyosodott, hogy a PRRS-vírus 
az állat szervezetében ellenanyagok jelenlétében 
is replikálódhat. A vírusneutralizáló (semlegesí-
tő) ellenanyagok a fertőződés után meglehetősen 
későn termelődnek, a vírus elleni védelemhez a 
sejthez kötött immunitás elsődleges fontosságú.
A vírus legalább néhány állatban perzisztálhat, 
kitisztulása az egyedekből lassú és nem teljes. A 
fertőződés forrásai elsősorban a beteg sertések, 
illetve a tünetmentes hordozók. A fertőzést köz-
vetítő anyagok skálája meglehetősen széles: orr-
váladék, nyál, vér, fertőzött ondó, tej, kolosztrum, 
placenta, bélsár, vizelet. A vírus bármely közvetett 
forrás útján is terjedhet: injekciós tűk, szállító esz-
közök, rovarok, és természetesen az emberek által 
is.
Mentesítés
Tartós eredményt csak a regionális szinten vég-
zett mentesítés hozhat. A telep teljes kiürítésével, 
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szigorú fertőtlenítéssel és újratelepítéssel elérhe-
tő a mentesség, de a döntés előtt érdemes, költség-
haszon elemzést végezni.
Állomány lezárása (200 nap)
Kisebb létszámú állományokban alkalmazható. 
A külső tenyészutánpótlás leállítását követően a 
tenyészállomány stabilizálása, a vírust ürítő álla-
tok eltávolítása. A módszer kombinálható telepen 
kívüli tenyészállat-neveléssel és a malacok telepen 
kívüli nevelésével.
Vizsgálat és eltávolítás
A PRRS-re pozitív és/vagy szeropozitív állatok 
eltávolítása. Gondot jelenthet a rendelkezése álló 
ELISA-tesztek megbízhatósága, valamint a vizs-
gálat és az eltávolítás közötti időszakban bekö-
vetkező esetleges új fertőzés. Az újrafertőzési 
kockázat a mentesítés végén nő meg, hiszen a 
fogékonyabb állatok maradnak bent, és az immu-
nis, szeropozitív (potenciálisan vírusürítő) állatok 
kerülnek eltávolításra.
Malacok eltávolítása választáskor
A választott malacok eltávolításával mintegy 
vákuumot hoznak létre, mellyel a fertőzési lánc 
megszakítható.
Az állomány stabilizálása utáni mentesítés
A kocaállomány stabilizálását, a homogén állo-
mányimmunitást inaktivált vakcina folyamatos, 
tervszerű használatával érik el. A kocasüldőket is 
vakcinázzák. A kocák-malacok-hízók közötti fer-
tőzési lehetőségeket céirányos állatmozgatással, 
menedzsment, járványtani és higiéniai módszerek-
kel zárják ki.
Mentesítés regionális szinten
Csak a termelők, a teljes ágazat összefogásával 
lehetséges, és szükséges hozzá anyagi segítség a 
kormányzat részéről. Ezen kívül szükség van olyan 
specialistákra, akik tájékoztatják és tanítják a ter-
melőket.
Mentesítési programok tapasztalatai más orszá-
gokban
USA: Az eddigi legfontosabb tapasztalat, hogy 
lehetséges a PRRS-mentesítés regionális szinten. A 
mentes telepek meg tudták tartani mentességüket.
Franciaország: 2007-ben indult egy mentesítési 
próbálkozás, melynek eredményeként két mentes 
telep tudta csak megtartani mentes állapotát. A 
„vizsgálat és selejtezés” módszerével egy telepet 
sikerült mentessé tenni. 11 telepen vakcináztak 
élő, attenuált vakcinával, korlátozott sikerrel.

Hollandiai elképzelések (2011 június):  a ritkább 
populációjú területeken kezdik a regionális men-
tesítést.
A sikeres mentesítés feltételei:
-Megfelelő időzítés és a teljes ágazat támogatása.
-Regionális mentesítés.
-Tanulás, újrakezdés a hibák után.
-Szerencse.

2012/2. szám, szerző: abonyi tamás

Új, a megszokottól eltérő Prrs eset

A megbetegedések április hónapban kezdődtek egy 
járványtanilag zárt, PRRS-mentes, 2500-as létszá-
mú, kizárólag hízlalást végző telepen. A 4-5 hóna-
pos korú hízókban tömegesen jelentkeztek elhúzó-
dó, magas lázzal járó megbetegedések. A szokásos 
antibiotikum-kezelés nem eredményezett javulást. 
Az elhúzódó esetekben keresztgyengeség is mutat-
kozott, néhány állat esetében bőrvérzéseket is meg-
figyeltek. A morbiditás igen magas, a mortalitás 
alacsony volt.
Laboratóriumunkba öt elhullott sertést küldtek 
be. A hullák boncolása során egy esetben súlyos, 
általános vérzéses diathesist lehetett megfigyel-
ni. Kiterjedt, hematómaszerű vérzések voltak a 
vesekörüli tokban, a hugyhólyagban, és kiterjedt 
szuffúziószerű vérzéseket láttunk testszerte a bőr-
alatti kötőszövetben, illetve a savós- és nyálkahár-
tyákon. 
A náégy másik esetben pusztán heveny, diffúz 
interstitialis tüdőgyulladást és tüdővizenyőt lehe-
tett megállapítani. A bakteriológiai vizsgálat min-
den esetben negatív eredményre vezetett. Az agy-
velők kórszövettani vizsgálata is minden esetben 
negatív eredménnyel zárult.
A klinikai tünetek jelentkezését követő néhány 
napon belül beküldött 30 vérminta szerológiai vizs-
gálata Aujeszky-betegségre valamennyi mintában 
negatív, Mycoplasma hyopneumoniae-re 26 min-
tában pozitív, három mintában kétes, míg PRRS 
ellenanyagra valamennyi mintában pozitív ered-
ményre vezetett, annak ellenére, hogy az állomány-
ban PRRS ellen nem vakcináztak.
A sertés cirkovírus és sertésinfluenza vírusának 
kimutatására irányuló vizsgálat negatív eredmény-
re vezetett. A kifejezett vérzéses jelleg miatt elvég-
zett afrikai sertéspestis és klasszikus sertéspes-
tis kizárására irányuló vizsgálatok szintén negatív 
eredményre vezettek.
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A nukleotidsorrend meghatározása után elvégzett 
elemzés azt mutatta, hogy az állományból kimu-
tatott PRRS-vírus az európai genotípus 1. altí-
pusának 2. alcsoportjába tartozik, és legközelebbi 
rokonságban a hazánkban korábban is előfordu-
ló, vakcinákhoz köthető törzsekkel van (Balka és 
mtsai).
Kínában magas patogenitású PRRS (HP PRRS) 
esetekben, melyeknél szintén a vérzéses jelleg 
dominált, az amerikai genotípushoz közeli rokon 
vírusokat mutattak ki. A Kelet-Európában (első-
sorban a balti államokban) leírt, súlyosabb veszte-
séget okozó vírusok az európai genotípus 3. altípu-
sába tartoznak.
A fentiek arra hívják fel a figyelmet, hogy a PRRS 
vírusfertőzés nem csak enyhe tünetekkel járhat, 
vagy pusztán szerológiai áthangolódást idéz elő. A 
vírus a leírt, drámai klinikai-kórbonctani képpel 
járó kórformák kialakítására is képes, ezért hason-
ló tünetek esetén a laboratóriumi vizsgálatokat 
minden esetben el kell végezni a pontos kórjelzés 
kialakításához.

2012/4. szám

kerekasztal a Prrs-mentesítésről

Povazsán János: A több mint két éve meghirde-
tett PRRS-mentesítés az elmúlt év őszétől újból 
az érdeklődés középpontjába került. A kormány-
zat elhatározta a mentesítési folyamat felgyor-
sítását, a szakmai munka irányítására négytagú 
„Mentesítési bizottság” alakult. A bizottság már 
el is kezdte a munkát, de az idevonatkozó rendelet 
előreláthatóan csak idén tavasszal, nyáron jelenhet 
meg. A bizottság tevékenységéről rém- és álhírek 
terjednek, hatásköre, feladatai nem teljesen ismer-
tek. A szakmai közvéleményt élénken foglalkoztat-
ja a kormányzat elhatározása, de információ hiá-
nyában csak találgatunk. 
A bizottság első ténykedése volt, hogy egyenként 
tárgyalt a PRRS-vakcinákat Magyarországon for-
galmazó cégek szakembereivel. Ennek alapján fel-
merül a kérdés: a mentesítés során használt vakci-
nákat a bizottság választja ki?
Szabó István: A bizottságnak erre nincs jogosítvá-
nya, de nem is akar beleszólni a vakcina kiválasz-
tásába. A rendelet megjelenése után minden fer-
tőzött telepnek mentesítési tervet kell készítenie. 
Ebben természetesen meg kell jelölni az alkalmazni 
kívánt vakcinát is. A bizottság azért kereste meg 

a vakcinagyártókat, hogy ha van kész, nemzetkö-
zi vagy hazai tapasztalatokon alapuló mentesítési 
programjuk, azt bocsássák a bizottság rendelkezé-
sére. A fertőzött, még pontosabban „M” minősítés-
sel nem rendelkező telepek mentesítési programju-
kat (a rendelet megjelenése után) a megyeileg ille-
tékes állategészségügyi hatósághoz nyújtják be. A 
bizottság a szakmai bírálatban nyújt segítséget.
Gaál Csaba: Minden érintettnek tisztában kell len-
nie azzal, hogy a PRRS-mentesítés óriási kihívás és 
hosszútávú feladat.
Hankó-Faragó Emese: A Merck Animal Health 
már bemutatta „vakcinás” mentesítési tervét és a 
nemzetközileg publikált eredményeket.
Bölcskei Molnár Antal: Mi nem adtunk le mentesí-
tési programot, mert véleményünk szerint általá-
nos érvényű program nincs, minden telepre speciá-
lis programot kell kidolgozni.
Povazsán János: Készít szakmai útmutatást a 
bizottság a megyei hatóságok részére a mentesíté-
si programok kidolgozásához?
Szabó István: Ilyen útmutató még nem készült, de 
ami alapelv: a mentesítéshez csak Magyarországon 
regisztrált vakcinákat lehet alkalmazni. 
Természetes, hogy bármely vakcina csak a jóvá-
hagyott használati utasításban meghatározott elő-
írások szerint használható. Hogy melyik vakcinát 
akarják használni, azt a telepek döntik el.
A területi mentesítés elvének megfelelően a bizott-
ság azokban a megyékben kezdené el a mente-
sítést, ahol kevés a fertőzött telep, illetve a jár-
ványhelyzet kedvezőnek tűnik. Ezek a megyék: 
Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Zala, Somogy 
és Baranya.
Molnár Tamás: Hajdú-megye erősen fertőzött, 
de a HAGE Zrt. és más integrációk is kifejezték 
együttműködési szándékukat. A kormányzat pénz-
ügyi támogatást ígér, vagyis indokolt esetekben 
sor kerülhet – úgy a kis-, mint a nagyüzemeknél 
– az állomány lecserélésére állami kártalanítás-
sal. A „vakcinás” mentesítésre a világon még nem 
nagyon volt példa, ezért magunknak kell rájönni a 
megoldásra.
Povazsán János: Tervezi-e a bizottság egy minta 
mentesítési terv elkészítését, melyben arra is kitér-
nének, hogy a vakcinázási programoknak milyen-
feltételeknek kell megfelelniük?
Szabó István: Az ötlet nagyon jó! A bizottság már 
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egyeztetett illetékes szakemberekkel a tervezet 
elkészítéséről. Gyakorlatilag rendelkezünk ma egy 
„útmutatóval”, hogy milyen szempontokat kell 
meghatározni a mentesítési program megvalósítá-
sa során.
Molnár Tamás: Alapvetésként le kell szögezni, 
hogy – függetlenül a telepek sajátos technológiai 
elrendezésétől – mindenhol biztosítani kell a fer-
tőzési lánc megszakítását, meg kell akadályozni a 
tovább-, illetve újrafertőződést.
A mentesítés kritikus pontja, hogy miként igazol-
juk diagnosztikai módszerekkel a mentességet? A 
szerológiai vizsgálat nem jöhet szóba, csak a vírus 
kimutatása, mely költséges, hosszadalmas diag-
nosztikai eljárás.
Szabó István: Tudjuk, hogy a PRRS-mentesítés 
nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. Az ország 
mentesítésének elsődleges célja, hogy lehetőséget 
teremtsen a magyar sertéságazatnak az állatlét-
szám fokozására, a versenyképesebb piaci megjele-
nés megteremtésére.
Nem mellékes azonban gazdasági szempontból, 
és országos érdek a mentesítés. A PRRS akkor is 
jelentős gazdasági veszteséget okoz a sertés légző-
szervi komplex kártételén keresztül, ha immunizá-
lással annak kártétele csökkenthető.
Molnár Tamás: Sajnos a sertéságazat szereplői 
sem egységesek a PRRS-mentesítés megítélésében. 
Még egy-egy integráción belül is eltérnek a vélemé-
nyek. Előnyösnek látszik, hogy az utóbbi években 
hazánkban nem fordultak elő járványszerű PRRS-
kitörések.
Filipsz István: Megnehezíti a helyzetet, hogy nincs 
a PRRS-re ún. „marker vakcina”, mint ami léte-
zik az Aujeszky-betegség esetében. A PRRS víru-
sa ugyanakkor sokkal sokfélébb és változatosabb. 
Nem szerencsés tehát ebben a helyzetben az 
Aujeszky-mentesítés tapasztalataira hivatkozni. 
Sajátos a vírusürítés időtartama is a PRRS-nél, 
mely az állat életkorától függ: minél fiatalabb az 
állat, annál tovább tartra a vírusürítés. Így a fer-
tőzött malacok akár hízókoruk végéig vírusürítők 
lehetnek.
A PRRS-vírus terjedőképességéről jóval kevesebb 
adat áll rendelkezésre, mint az Aujeszky-vírusnál. 
Nem tudni azt sem, hogy a vakcinázás hogyan hat 
erre a terjedésre. Molnár doktorral ellentétben én 
az utóbbi évben három telepen tapasztaltam jár-
ványszerű PRRS-megbetegedést.

Molnár Tamás: A bizottság szeretne vírustérképet 
készíteni annak vizsgálatára, hogy az utóbbi évek-
ben változtak-e a vírusok, illetve milyen PRRS-
vírustörzsek vannak Magyarország sertésállomá-
nyaiban.
Kiss István: Ez a térkép nagyon fontos lenne. 
Egyelőre csak tankönyvi adatok állnak rendelke-
zésre, melyek szerint a PRRS vírusa nagyon vál-
tozékony, és a vakcinázás még fokozhatja is ezt a 
képességet. A vírustérkép kiváló viszonyítási alap-
ként szolgálhatna. Nagyon fontos, hogy a regiszt-
rált vakcinákat szakszerűen alkalmazzák. Olyan 
vakcinázási technológiát kell alkalmazni, amely biz-
tosítja az állomány homogén immunstátuszát.
Tud-e valaki a jelenlévők közül sikeres vakcinás 
mentesítésről, és ha igen, a siker minek köszönhető 
(járványvédelem, vakcinázás, menedzsment)? 
Bölcskei Molnár Antal: Azt kell elérni, hogy a 
választásig semmiképpen ne legyenek virémiásak 
a malacok. Járványkitörések esetén vizsgálni kell, 
hogy azokat homológ vagy heterológ törzs okoz-
ta-e. Nagyon nagy gondot kell fordítani a beállítan-
dó kocasüldők behelyezés előtti immunizálására.
Kiss István: Ma már lehetőség van teljes 
genom szekvenálásra. Tudomásom szerint az 
Állategészségügyi Kutatóintézet képes erre a fel-
adatra. 
Molnár Tamás: Az intézetben új virológiai csapat 
alakult, melynek egyik fontos teendője a PRRS-
vírus teljes genomszekvenálása.
Povazsán János: Sok telepen évek óta vakcináz-
nak, a mentesség mégsem következett be. A vakci-
nák törzskönyvi engedélyezésében leírtak szerint a 
vakcinázásnak két indikációja van: a klinikai tüne-
tek mérséklése és a vírusürítés csökkentése. Ennek 
megfelelően a telepek ezért vakcináztak, a mente-
sítés szóba sem került. Jó lenne azonban, ha vizs-
gálni lehetne a régóta vakcinázó telepek termelési 
adatait, vagyis hogy a vakcinázás eredményeként 
elértek-e javulást.
Filipsz István: A vakcinázással valóban senkinek 
sem volt célja a mentesítés. Akut járványkitö-
rés után kb. egy évig intenzíven vakcináznak, lés 
a szaporodási mutatók helyre billennek. ha újra 
kitörne a járvány, a tenyészállatokat vakcinázzák. 
Általában a járvány kitörése után egy évig vakci-
názzák a végtermék egyedeket is, azután ezt abba-
hagyják.
Révész Tamás: Két állományban inaktivált vak-
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cinával immunizáltak hosszú évek óta, és a PCR 
módszerrel végzett legutóbbi reprezentatív vizsgá-
latok szerint az állományok negatívnak bizonyul-
tak. Találtunk olyan szakirodalmi hivatkozásokat, 
melyek szerint az élővírusos vakcinák „vírusgyá-
rak” lehetnek. Retrospektíve kellene izsgálni, hogy 
voltak-e mutációk az élő vakcinázásokat követően.
Hankó-Faragó Emese: Az MSD-nek hazai és nem-
zetközi tapasztalatai vannak a vakcinás mentesí-
téssel kapcsolatban. Valóban óvatosnak kell lenni 
az élő vakcinákkal, ugyanakkor az inaktivált vak-
cinák sokkal kevésbé hatékonyak a szeronegatívvá 
váló egyedek esetében.
Filipsz István: Nem helyes az élő és az inaktivált vak-
cinák éles elkülönítése. Az élő vakcinák között, a vírus 
továbbélése szempontjából nagyok a különbségek. Így 
pl. holland vizsgálatok szerint amerikai vírustörzs 
esetén, a vakcinázás abbahagyása után három évvel 
még mindig volt vírus az állományban. Európai törzs 
esetén ez az időtartam csupán hat hét volt.
Szabó István: Persze, az Aujeszky-vírus nem 
PRRS-vírus, de a telep technológiájának ismerete 
PRRS-mentesítésnél is elengedhetetlen. Szomorú, 
hogy a Földi kolléga által említett járványkitörések-
ről nem hallottunk. A PRRS bejelentési kötelezett-
ség alá tartozik. Miért nem jelentették? Az orszá-
gos PRRS-merntesítésnél különösen nagy bűn az 
ilyen információk elhallgatása.
Molnár Tamás: Földi kolléga szerint „sántít” 
az összehasonlítás az Aujeszky-mentesítéssel. 
Természetesen mi is tudjuk, hogy a két vírus merő-
ben különböző, de a korábban szerzett igazgatá-
si és szervezési tapasztalatok felhasználhatók. A 
termelőkkel meg kell értetni, hogy a PRRS-mentes 
állományok sokkal jobb eredményeket érhetnek el, 
mint a fertőzöttek.
Povazsán János: Hogyan tudatosul a termelőkben, 
hogy jobb termelési eredményeket érhetnek el? 
Mihez képest? Milyen mélységben elemzik az egyes 
telepek termelési, gazdasági mutatóikat?
Molnár Tamás: 2012-ben az MGSZH országos tele-
pi adatgyűjtést próbált végezni. Az adatgyűjtés 
nehézkes volt, hiszen sok telepen nem álltak ren-
delkezésre megfelelő adatok.
A PRRS hiába került vissza a bejelentési köte-
lezettség alá tartozó betegségek közé, a beteg-
ség bejelentésére nincs végrehajtási rendelet. Az 
sem tisztázott, hogy mi legyen a bejelentés alapja. 
A kórokozó kimutatása vagy szerológiai leletek? 

Ugyanakkor a vakcinázást a hatóság engedélyezi. 
A bizottságnak állást kellene foglalnia a kocavak-
cinázásokat illetően. Vakcinázzunk évente 3-4-szer, 
vagy ciklusoknak megfelelően? 
Bölcskei-Molnár Antal: Van még egy harmadik 
módszer is, amikor csak a fiaztatóban vakciná-
zunk. A kocasüldőket pedig a tenyésztésbe vétel 
előtt kétszer kell vakcinázni.
Molnár Tamás: A vemhes kocák is vakcinázhatók, 
vagy azokat ki kell hagyni?
Bölcskei-Molnár Antal: Spanyolországban sincs 
regisztrálva az élő Hypra vakcina emhes állatok-
ra, mégis használják, de sok helyen csak a fiazta-
tóban vakcináznak, vagy a vemheseket inaktivált 
vakcinával oltják.
Filipsz István: A teleptulajdonosok és az állatorvos 
kollégák szilárd meggyőződése, hogy vakcinával nem 
lehet PRRS-től mentesíteni. Élő vakcinával elérhe-
tő az állomány homogén immunstátusza, de a helyi 
technológia és menedzsment meghatározó.
A PRRS-mentesítési rendeletben nincs szó a pozitív 
telepek kocasüldő-utánpótlásáról. Szerintem fertő-
zött telepre negy vigyünk be mentes kocasüldőket.
Hankó-Faragó Emese: A Merck heveny járvány-
kitörés esetén évi négyszeri vakcinázást javasol, a 
járvány megnyugvásakor pedig az ún. 6+60-as mód-
szert: vakcinázás a fiaztatóban élő akcinával, majd 
félidős vemhesen. A kocasüldőket csak vakcinás 
védelemmel lehet bevinni az állományba.
Szabó István: Fertőzött állományba semmilyen 
kocasüldőt ne vigyünk!
Molnár Tamás: A kocaállományoknál rendszeres 
vakcinázással elérhető a homogén immunstátusz. 
A malacoknál viszont a maternális immunitás 
még almon belül is változó. Ezért nem lehet meg-
határozni a malacvakcinázás pontos időpontját. 
Homogén malacimmunitás kialakítása az utódállo-
mányban szinte lehetetlen.
Bölcskei-Molnár Antal: A Hypra szerint lehet 
immunizálni a malacokat maternális immunitás 
megléte esetén is.
Povazsán János: A vakcina szerepe a mentesítés-
ben csupán kb. 10%. Sokkal több múlik a telepi fel-
tételeken és a menedzsmenten.
Láttunk sok-sok érvet, véleményt pro és kontra. 
A 2013-as és 14-es év a magyarországi PRRS-
mentesítés meghirdetéséről szólt. Ez már egy 
másik fejezet, melyet következő lapszámunkban 
taglalunk majd.
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Az ASP-nek szentelt egynapos rendezvényen közel 
200 érdeklődő állatorvos, telepvezető és tulajdo-
nos vett részt a régióból azzal a céllal, hogy olyan 
információkkal felvértezve tudják végezni a napi 
munkájukat, melyek a járványvédelem folyamatos 
javításához, és ezzel a kiszolgáltatottság csökken-
téséhez vezethetnek. Dr. Tomasz Trela több mint 
20 éves tapasztalattal rendelkezik a sertésegész-
ségügyben, és számos európai országban nyújt 
szaktanácsadást cégünk partnereinek. Itt közölt 
előadásában a járvány számos aspektusára kitért, 
valamint kézzel fogható iránymutatást is adott a 
hétköznapokra. 
„Az ASP a legnagyobb állatbetegség-okozta jár-
vány a bolygón” – jelentette ki 2019 júniusá-
ban Dr. Dirk Pfeiffer professzor, állatorvos és 
epidemiológus. Ehhez az is hozzájárul, hogy annak 
ellenére, hogy a vírust már majd’ 100 éve felfedez-
ték, még mindig keveset tudunk róla, és sokszor az 
ismeretek inkább tudományosak, mint gyakorlatia-
sak. Ha csak az utolsó fél évet nézzük, a betegség 
2019 júliusában megjelent Szerbiában, majd szept-
emberben Dél-Koreában, a Fülöp-szigeteken és 
Kelet-Timorban is.

Sertéshús-fogyasztás a világon
Kína kimagaslóan nagy mennyiségű sertéshúst 
fogyaszt, és még 2018-ban is - a fertőződés évében, 
de még a nagy veszteségek előtt - 2 millió tonna 
sertéshús-importra szorult. Hatalmas változáson 
ment keresztül Oroszország az utóbbi években, kb. 
4 millió tonna sertéshús hiányzik ahhoz éves szin-
ten, hogy az ország önellátó legyen. Európa nem 
képes nagyságrendekkel növelni a sertéstartást 
annak ellenére, hogy az igény növekszik, és konti-
nensünk volt a legnagyobb exportőr 2018-ban.

Az AfrikAi sertéspestis – vAlós veszély 
HogyAn tudjuk megvédeni A telepeinket?

Ezzel a címmel tartott előadást Dr. Tomasz Trela, a Boehringer Ingelheim 
regionális szakmai vezetője 2019. október 25-én Szerbiában. 

1.  és 2. ábra: sertéshús termelés és fogyasztás (2018)
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A jelenlegi járvány
Az „új” ASP-helyzet 2007-ben állt elő Grúziában. 
Áprilisban jelentek meg az első klinikai tünetek, 
majd június 3-án igazolták a betegséget. A 2-es 
genotípusú vírus a korábbi járványkitörésekért 
felelős 1-es genotípussal szemben virulensebb és 
dinamikusabb, sokkal nehezebb kontrollálni, és 
azonnal elkezdett „utazni” az emberekkel. A vírus 
klasszikusan a repterekről és a kikötőkből szárma-
zó, sertéshúst tartalmazó moslékkal terjedt, vala-
mint a sertésből készült termékekkel. A betegség 
terjedésének új módja a vaddisznókkal való érint-
kezés, a fertőzött vaddisznók mozgása vagy moz-
gatása (pl. Közép- és Kelet Európa 2014., Belgium 
2018.).

Amiért az ASP különösen veszélyes:
-  Bár a betegség lassan terjed, megállítani nagyon 

nehéz, és ha egyszer egy állomány befertőződik, a 
következmény elhullás és/vagy kiirtás.

-  Sem kezelés, sem vakcina nem áll rendelkezésre 
ellene.

-  Jelentős hatással van az adott ország sertésága-
zatára: következtében csökken az állatlétszám, 
exporttilalmat vezethetnek be, az újratelepítés 
pedig nagy költséggel jár.

-  Az érintett termelőknek teljes bevételkiesést 
jelent.

3. ábra: Sertéshús export / import a világon (2018)(‘000 tonna)

Oroszország: 
2012: IMPORT = 1243 TT / EXPORT = 0 TT 
2018: IMPORT = 86 TT / EXPORT = 85 TT 

A fel-felröppenő hírek ellenére használható vakci-
na a következő 5-6 évben nem várható. A betegség 
nem csak állategészségügyi probléma, szociális és 
politikai kérdéseket is felvet. Oroszországban ren-
geteg kis telepet zárattak be a járványügyi helyzet 
javítása és a nagy telepek túlélési esélyeinek növe-
lése érdekében. A 2014-ben még 1,2 millióra tehető 
kisméretű telepszám mostanra 200 ezer alá csök-
kent. Lengyelországban a kocalétszám 3 év alatt 
150 ezerrel csökkent. Kínában 2019-ben 200 millió 
sertést veszítettek el a betegség következtében, a 
kocaállomány kb. 45%-kal csökkent, habár a valós 
számokat talán senki sem tudja. 
Összességében a világ sertéshús-piacáról 2-3 mil-
lió tonna hiányzik, Ázsiában pedig hatalmas az 
áremelkedés. A Rabobank 2019-es előrejelzése sze-
rint Kínában a 2018-as 54 millió tonna sertéshús-
előállítás 2019-re 40 millió tonnára, 2020-ra 34 mil-
lió tonnára csökken, és 2021-ben is csak 38 millió 
tonna körül lesz. Mivel a világpiac ezt a hiányt nem 
lesz képes pótolni, az árak folyamatos emelkedésé-
vel lehet számolni.
Azaz a sertéstartás jövedelmező üzletté vált, és 
előreláthatóan az is marad, érdemes befektetni a 
meglévő termelés védelmére. Ausztrália, mentes-
ségének megőrzése érdekében szigorú szabályo-
zást vezetett be éppen a konferencia előtti napon: 
a beutazók tartózkodási engedélyét megvonják 
abban az esetben, ha sertéseredetű élelmiszert 
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1. táblázat Mennyi ideig Marad fertőzőképes az asp vírusa?

Hús/szövetek/környezet ASP vírus „Fertőzőképes idő”

Főtt hús (70°C-on legalább 30 perc) 0 nap

Sózott hús 182 nap

Füstolt és csontozott hús 30 nap

Csontos és csontozott hús, darált hús 105 nap

Belsőség 105 nap

Fagyasztott hús 110 nap

Szárított hús 300 nap

Bőr/szalonna (szárítva is) 300 nap

Fagyasztott hús 1000 nap

Ürülék szobahőmérsékleten 11 nap

Gennyes vér 15 hét

Vér 4°C-on 18 hónap

Szennyezett kutricák 1 hónap

4. ábra: Az ASP virus négy fertőzési ciklusa

1) Szilvatikus ciklus: varacskos disznó -folyami disznó - lágy kullancsok
2) Kullancs-sertés ciklus: lágy kullancsok-házi sertés
3) “Városi” ciklus: házi sertés-sertés eredetű termékek
4) Vaddisznó élőhelyéhez köthető ciklus: vaddisznó-sertés-vaddisznó termékek-tetemek
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Az ASP virus négy fertőzési ciklusa 
Az ASP vírus fertőzési ciklusai (lásd 4. ábra) közül 
a szilvatikus (vagy erdei) az „eredeti”, közép-afrikai 
élőhelyre jellemző, és bár jelenleg Magyarországon 
a legnagyobb veszélyt valószínűleg a vaddisznók 
jelentik, nem szabad elfeledkezni a sertéshúsból 
készült termékek jelentette kockázatról sem, ill. 
a lágy kullancsok szerepe sem kizárható, hiszen 
Európa melegebb éghajlatú területein (a Fekete-
tenger környékén) már igazolták a jelenlétüket.

Az ASP klinikai tünetei
-  A korai diagnózis rendkívül fontos, de nehéz. A 

tünetek nem kórjelzők, a betegség egy állományon 
belül csak néhány állaton kezdődik.

-  Lassan terjed a populációban, a kezdeti tünetek 
főleg idősebb állatokon jelentkeznek (kocák, vágás 
előtti hízók).

-  Az inkubációs idő elméletileg 4-19 nap, de a tele-
pi tapasztalatok alapján 3-4 hét telik el a vírussal 
való fertőződés és a klinikai tünetek megjelenése 
között.

-  Az elkülönítő kórjelzés és a pontos labordiagnosz-
tika (PCR, ELISA) nagyon fontos és szükséges.

Mivel a fertőződés után a szerológiai áthangolódás 
nem feltétlenül következik be (a vizsgált, fertőzött 
vaddisznók fele szeronegatív volt), a PCR meg-
bízhatóbb diagnosztikai módszer. Kínában - ahol 

a fertőzött állományok felszámolása nem minden 
esetben történik meg azonnal - krónikus ASP fer-
tőzöttséget is megfigyeltek.

A betegség járványtana
-  Az ASP vírusára érzékeny fajok a házi és a vad-

disznó
-  Rezervoárjai az Afrikában előforduló kullancsok 

(Ornitodors spp.), de Dél-Európában is megfigyel-
ték már.

-  A kullancsok akár 5 évig is hordozzák a vírust, és 
átadják utódaiknak.

-  A vaddisznók gyakran klinikai tünetek nélkül 
esnek át a fertőzésen.

-  Néhány sertés túlélheti a járványkitörést – nem 
lehet tudni, hogy fertőzött vagy immunis álla-

PED ASP

Bizonyos betegségek esetén a kezelés és a 
megelőzés lehetőségei korlátozottak

5. ábra: A járványvédelem alapelvei
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takarmányokban. A takarmánykeverő üzemek-
nek gyakorlatilag nincs járványvédelmük, az ASP-
vírussal szemben védtelenek, így az általuk kiszol-
gált sertéstelepek is kiszolgáltatottá válnak. Pedig, 
mivel nem létezik kezelés, és vakcina sem létezik, 
a védekezés egyetlen módszere a járványvédelem.
Az ASP-vírussal fertőződésre a járványvédelmi 
intézkedések be nem tartása teremthet lehetőséget:
-  Kerítés és fertőtlenítési lehetőségek hiánya, nem 

megfelelő munkafolyamatok stb.
-  A  járműforgalom hiányos kontrollja, beleértve a 

járművek tisztaságát és fertőtlenítését.
-  ASP-vírussal fertőzött, vagy arra gyanús terüle-

ten a külső és belső személyi forgalom korlátozá-
sának hiánya.

-  Ismeretlen eredetű és állategészségügyi státuszú 
sertések (illegális) behozatala.

-  Friss fű, széna vagy szalma felhasználása olyan 
területekről, ahol fertőzött vaddisznók élnek.

A járványvédelem alapelvei
Az első, és egyben nélkülözhetetlen védelmi vonal 
a fizikai barrier, amely egyértelműen kijelöli a 
termelési zónát, valamint az emberek és a jármű-
vek mozgási lehetőségét. Amennyire csak lehet, 
a teherautók, kamionok forgalmát korlátozni és 
csökkenteni kell, a termelési vagy „fehér” zónát, 
azaz a sertésállományt teljesen el kell zárni ezek-
től, hiszen a járművek megfelelő takarítása és fer-
tőtlenítése szinte lehetetlen. Nem vonatkoznak 
más szabályok a karbantartást végző és a telepi 
technológiával foglalkozó cégek látogatására sem.
Új állatok bevitele a telepre (karantén)
- A járványvédelmi program kritikus pontja.
-  Szigorúan elkülönített helyen kellene lennie, ideá-

lis esetben a telepen kívül.
-  A beérkező sertéseket a teleptől elkülönítve kel-

lene tartani legalább 30 napig, még inkább 6-8 
hétig.

-  A karanténban lévő állatokat naponta ellenőriz-
ni kell az esetleges klinikai tünetek jelentkezése 
miatt, és el kell végezni a megfelelő laborvizsgá-
latokat: szerológia/PCR, az eltelt  idő és a minta-
szám figyelembe vételével.

Egyéb lényeges körülmények a kórokozó átvitelé-
ben (potenciális fertőzési források)
-  A kórokozók mechanikai átvitelének különböző 

módjai vannak. Néhány kórokozó esetében több 

tokról van-e szó (az előadó saját megfigyelése 
Kínában, Vietnamban, Lengyelországban, 2019.)

-  Nincs felépülés, a klinikailag beteg állatok 
elhullanak.

-  A fertőzött állatok életük végéig hordozhatják és 
üríthetik a vírust, az elhullott állatok szöveteiben 
és vérében nagy mennyiségű ASP vírus található

-  A vírus a feldolgozatlan sertéshúsban hónapokig, 
vagy akár még tovább fertőzőképes maradhat.

-  A vírus fertőzőképes maradhat legalább 40 napig 
a sertéstakarmányban és a takarmány-összete-
vőkben.

-  A vírus fertőzőképes maradhat a vízben, és habár 
a fertőzéshez szükséges adag magas, a fertő-
zött víz folyamatos adagolása magas kockázatot 
jelent.

-  A legyek is hordozói lehetnek az ASP vírusának; 
a sertések fertőződése fertőzött legyek elfogyasz-
tása után bizonyítást nyert.

-  Terepi körülmények között nehéz megsemmisíte-
ni (fertőtlenítés) az ASP vírust.

A legfontosabb járványügyi tényezők 
Európában
-  járművek (állat- és takarmányszállító kamionok, 

mezőgazdasági gépek);
- emberek;
- vaddisznók;
- sertéshúsból készült termékek;
- Egyéb tényezők:
- takarmány,
- ivóvíz,
- szájon át elfogyasztott legyek,
- trágyakezelés.

A vaddisznótetemek is veszélyt jelentenek, kutyák, 
rókák, madarak, rágcsálók és legyek mechanikai 
úton átvihetik az ASP vírust.Minden nap egyre 
több ASP-vírussal fertőzött sertéshús kerül a piac-
ra, mivel az állatok a lappangási idő alatt is vágó-
hídra kerülhetnek világszerte, de Ázsiában a fertő-
zött telepekről a klinikailag tünetmentes állatokat 
eladhatják és levághatják.
A takarmányt bizonyos kórokozók esetében fertő-
zési forrásnak kell tekinteni. Scott A. Dee és mun-
katársai sokszor emlegetett munkájából - melynek 
címe A kórokozó vírusok túlélése az állati takar-
mányokban és takarmány-összetevőkben - kiderül, 
hogy az ASP vírusa legalább 40 napig túlélhet a 
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információnk van (PRRSV), másoknál azonban 
kevesebb (ASP, PED).

-  A telepre behajtó bármilyen jármű magas kocká-
zatot jelent.

-  Potenciális fertőzési forrás valamennyi beérke-
ző szállítmány (sperma, gyógyszerek, eszközök, 
alkatrészek stb.).

- Mezőgazdasági gépek, építőanyagok, szervízelés
-  Rovarok, madarak, házi- és vadállatok – megfele-

lő higiéniával kezdődik: zárható hullaszállító kon-
ténerek, takarmánytároló tornyok tiszta környe-
zete alapvető 

- Aeroszolok

A járművek szerepe
-  Nagyon magas kockázatot jelentenek az élő állat- 

és takarmányszállító, a szolgáltató és hullaszállí-
tó járművek.

-  A járművek belépését, amennyire csak lehetsé-
ges, korlátozni kell (pl. a kerítés vonalában rako-
dórámpák elhelyezése).

-  Az állati tetemek elszállítása a belsőről a külső 
rakodórámpára történjen. Soha nem szabad been-
gedni a telepre a hullákat elszállító járművet.

-  Csak megbízható szállítmányozó/szolgáltató cége-
ket bízzunk meg.

-  Az ASPV ellen hatékony takarítást és fertőtlení-
tést kell végezni (realisztikus cél?)

-  A teherautók sofőrjei még nagyobb kockázatot 
jelenthetnek, mint maga a jármű. A sofőr cipőjét, 
külső ruházatát le kell cserélni, de ami még jobb: 
maradjon a járműben.

-  A sofőrfülke rejtett zugai (pedálok, szőnyegek 
stb.) is nagy veszélyt jelentenek.

-  Úgy kell kialakítani a rendszert, hogy a külső jár-
műveknek ne kelljen, ill. ne tudjanak behajtani a 
telepre (takarmány, kocasüldők, vágóállatok, hul-
lák stb.).

-  A nem mezőgazdasági járművekre (építőipari 
cégek, villanyszerelők stb.) is szigorú járványvé-
delmi szabályokat kell alkalmazni, vagyis nincs 
kivétel.

A járványvédelmi szabályokat mindenkinek minden 
nap be kell tartania. A munkaruhákat 70 fokon 
mosószerrel mossuk.

A takarítás és fertőtlenítés lépései
1. A szennyeződések, törmelékek eltávolítása.
2. A felület beáztatása.

3. Vizes lemosás.
4. Nagy nyomású mosás.
5. Szárítás/száradás.
6.  Fertőtlenítés (a hatóanyag, koncentráció, beha-

tási idő, hőmérséklet figyelembe vételével).
7.  Szárítás/száradás és üresen állás egy ideig 

(szervízperiódus).

Fertőtlenítés: mielőtt hozzákezdenénk
A fertőtlenítőszerek szerves anyagokkal borított 
felületen hatástalanok az ASP vírusával szemben. 
A fertőtlenítést minden esetben többlépcsős taka-
rításnak kell megelőznie. Forró víz és mosószer 
használata segíti és gyorsítja a felületek megtisz-
títását. A fertőtlenítőszer kiválasztásakor ellen-
őrizni kell:
1.  Melyik kórokozók ellen vizsgálták és hagyták 

jóvá a hatékonyságát?
2.  A hőmérsékleti és pH tartomány, melyben 

hatékony.
3. Működő koncentráció.
4. Szükséges behatási idő.
5.  Figyelmeztetések és korlátozások (az erős sze-

rek az emberekre és az eszközökre veszélyesek 
lehetnek).

Mi az, ami működik az ASP vírusa ellen? Nem 
létezik nemzetközileg elfogadott “hivatalos lista” 
a hatékony fertőtlenítőszerekről. Sok ország ren-
delkezik saját eljárással az ASPV elleni fertőtlení-
tőszerek jóváhagyására, ez az információ az állat-
egészségügyi szolgálaton keresztül elérhető. Mivel 
a folyadékok hamar lefolynak a felületről, így 
a szükséges kontaktidőt nem tudják biztosítani, 
habosítva kell használni a mosó- és fertőtlenítősze-
reket egyaránt. A nedves felületre felvitt fertőtle-
nítőszer hatástalan, hiszen azonnal felhígul.
Az ASP elleni védekezés nem csak a telep problé-
mája. Mint ahogy fent is láthattuk, hatékony jár-
ványvédelemhez együttműködésre van szükség a 
telep és a vágóhidak, takarmánykeverők, szállító 
cégek, laborok és a hatóság emberei között.

Összefoglalás és következtetések
Az ASP vírusának „segítségre” van szüksége, hogy 
bejusson a telepre, a fertőződésért főleg az embe-
rek felelősek. Mivel nem létezik immunprofilaxis 
vagy kezelés a betegség ellen, a járványvédelem az 
egyetlen módja az állomány védelmének. A járvány-
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védelem - mint minden más állatorvosi terület - 
folyamatosan változik, az új vagy frissített ismere-
teket felhasználva alakítható ki az ASP elleni stan-
dard. A legkritikusabb pontot az emberek jelentik.
Legyünk reálisak, a fontossági sorrend felállítá-
sa után pedig el kell kezdeni dolgozni a járványvé-
delmen. Különböző eszközök segítségével a telep 
aktuális biztonsági szintje és a legfőbb szempon-
tok felmérhetők (COMBAT Boehringer Ingelheim). 
Egyértelmű fejlesztési célokat kell meghatározni, 

Átfogó trágyaprogram

Szeparátorok FLYGT szivattyúk/keverôk JAKO tartálykocsik/injektorok

Promanure kft • 2220 Ve csés, Vas vá ri 4 • Tel: 20-9344615 • Fax: 29-356578 • E-ma il: i.bukkosi@gmail.com

Teljeskörû trágyarendszer rekonstrukció

majd mikor ezek a célok megvalósulnak, a folya-
mat újrakezdődik. De még a legjobban megterve-
zett folyamat és a legjobb rendszer sem fog működ-
ni, ha az emberek nem értik meg és nem tartják be 
a szabályokat.
Bár sem 100%-os védelem, sem garancia nincs, a 
90 %-ban működő telepi járványvédelem jobb, mint 
a 9 %-os. A fertőzés távoltartásához munkára, 
tudásra és a viselkedésünk megváltoztatására van 
szükség, de ez kifizetődik.

FORCYL SWINE 160 mg/ml oldatos injekció sertések részére  A.UV. – ÖSSZETÉTEL: Marbofloxacin 160mg, Benzil alkohol(E1519) 15mg, Segédanyagok. TERÁPIÁS JAVASLATOK: Hízósertések: Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida érzékeny 
törzsei által okozott légzőszervi betegségek kezelése. Választott malacok: E.coli érzékeny törzsei által okozott bélgyulladások kezelése. Ellés utáni kocák: E. coli marbofloxacinra érzékeny törzsei által okozott metritis masztitisz-agalakcia szindróma ( a posztpartium 
diszgalakcia szindróma, a PPDS egyik formája) gyógykezelésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható fluorokinolonokkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. Az antibiotikum-rezisztencia kialakulás esélyének 
csökkenése érdekében nem használható a választáskori hasmenés profilaktikus vagy metafilaktikus kezelésére. MELLÉKHATÁSOK: Esetenként a beadás helyén legfeljebb 36 napig fennmaradó helyi reakciók figyelhetők meg. Gyakran előfordul a beadás helyén 
fájdalmasság. (100 állatból több mint egy, de kevesebb mint 10 állat esetén.) ÉÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: hús és egyéb ehető szövetek esetén 9 nap. KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA ALKALMAZHATÓ – ÁLLATORVOSI VÉNYRE 
KISZOLGÁLHATÓ TERMÉK! VETOQUINOL LABORATORIES, LURE, FRANCIAORSZÁG.

Kérem, a további információkért olvassa el az országspecifikus SPC-t.
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Ugyanazaz adag minden indikációra

 Az egyetlen 16%-os töménységű marbofloxacin
 

   A. pleuropneumoniae (APP), P. multocida és H. parasuis 
érzékeny törzsei által okozott légzőszervi betegségek 
kezelésére
   
MMA és UTI kezelésére kocáknál

 
  E. coli érzékeny törzsei által okozott hasmenés 
kezelésére malacoknál

Szabadal-maztatottÖSSZETÉTEL

•  Egyetlen injekció
•  1ml/20 ttkg              

• ÉEVI hús, ehető szövetek: 9 nap
• im. alkalmazás

a gyakorlatban

LEGYEN JOBB A TERMELÉKENYSÉG!
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Jelen vizsgálat célja a tenyészkocák élettartamá-
nak és életteljesítményének kockázati szempontú 
értékelése, különös figyelmet fordítva a selejtezési 
okok, a padozat és a nevelés intenzitás okozta koc-
kázatok hatására.  

Az elemzéshez az észak-alföldi régió tíz koca-
tartással foglalkozó (két tenyészsüldő-előállító és 
nyolc hízóalapanyag-előállító) sertéstelepének ada-
tait gyűjtöttük be, magába foglalva a kocák ter-
melési és selejtezési adatait, valamint a telepek 
termelési, technológiai és gazdasági mutatóit is. A 
tenyészkocákra vonatkozó egyedi adatok a telepe-
ken vezetett elektronikus tenyésztési nyilvántar-
tó programból (Röfi program) valamint az üzemi 
sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV) jegyzőkönyvei-
ből származtak. 
A telepekre vonatkozó technológiai, termelési és 
jövedelmezőségi mutatók begyűjtéséhez pedig a 
telepek vezetőivel és gazdasági szakembereivel 
kitöltött telepi információs adatlap szolgált. 

EgyEs kockázati tényEzők értékElésE 
tEnyészkocák EsEtébEn

Az adatlapok kitöltésére személyes megkeresés 
útján került sor. Az adatok a 2013-as évre vonat-
koztak.
A begyűjtött adatok feldolgozása a szakirodalom-
ban javasolt kockázatelemző módszerek közül a 
túlélés elemzés és a szimulációs modellezés segít-
ségével történt. 
Túlélés elemzéssel a selejtezési okok, a padozat 
és a testtömeg életteljesítményre gyakorolt hatá-
sának vizsgálatára került sor, míg a szimulációs 
modellezés a kocatartás és malacnevelés jövedel-
mezőségi vizsgálatának kockázati szempontú érté-
kelését tette lehetővé. 

Selejtezési okok hatása a kocák 
életteljesítményére
A tenyészállományokban jelentkező selejtezési 
okok tanulmányozásához hét selejtezési kategóriát 
különítettünk el:
•  termékenységi probléma: szűzsüldőnél nem 

tapasztalható ivarzás, a koca a malacok válasz-

A kocák élettartamát, és ezzel életteljesítményét (malackibocsátás) számos 
termelési és gazdasági tényező befolyásolja. Ezeknek a kockázati tényezők-
nek a vizsgálata és számszerű értékelése kiemelkedően fontos, hiszen az ered-
mények alapján olyan gyakorlati tanácsokat tudunk megfogalmazni, amelyek 
hozzájárulhatnak a kocák termelésben töltött hasznos időtartamának és ezál-
tal produktív életteljesítményének növeléséhez.

1. ábra: Selejtezési okok megoszlása a tenyészállományokban
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tását követően nem ivarzik, visszaivarzás, siker-
telen termékenyítés, vetélés, a koca a vemhesség-
vizsgálatnál üres;

•  szaporasági probléma: kocák alacsony teljesít-
ménye, alacsony élve fialt vagy választott malac-
szám, csecshiba, alacsony tejtermelés;

•  lábszerkezeti probléma: köröm és lábsérülések, 
sántaság;

•  elhullás: holtan talált egyedek („nem szándékos 
selejtezés”);

•  kényszervágás: menthetetlen, elhullásra váró 
egyedek selejtezése;

• öregség: öreg kocák;
•  egyéb okok: szívprobléma, emésztőrendszeri gon-

dok, hüvelyelőesés, nem nevesített okok.

A selejtezési okok %-os megoszlása a vizsgált 
tenyészállományokban az 1. ábra szerint alakult:
A leggyakoribb selejtezéshez vezető problémák a 
termékenységgel kapcsolatban fellépő gondok vol-
tak, amelyek a szaporasági problémákkal együtt 
a selejtezések 44%-át jelentették. E két selejte-
zési kategória magas hányada azt jelzi, hogy a 
tenyésztelepen fokozott figyelmet fordítanak a 
fiatal kocasüldők, illetve az anyakocák reproduk-
tív teljesítményére, melynek következtében csak 
azokat az egyedeket hagyják termelésben, ame-
lyek folyamatosan magas szintű teljesítményt 
nyújtanak.

3. ábra: Tenyészkocák túlélési és kockázati görbéi selejtezési okok szerint

Az állomány életteljesítményét jellemző átlagos 
selejtezési életkor 845 nap (2 év és 4 hónap) volt, 
amely életkor alatt a kocák után átlagosan 43 
malacot választottak le. A selejtezések jelentős 
része már a termelés kezdeti szakaszában bekövet-
kezett (2. ábra). A kezdeti nagyarányú selejtezés 
elsősorban a fiatal kocasüldőknél jelentkező ivar-
zási és termékenyülési problémák nagy hányadára 
enged következtetni.
A selejtezési okok eltérő kockázati hatása jól szem-
léltethető a túlélési görbékkel (3. ábra), ahol a gör-
bék közötti távolság jelenti a kategóriák közötti 
különbséget. A legkisebb túlélési valószínűséggel a 

2. ábra: : A selejtezési életkor hisztogramja a tenyészkocáknál
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4. ábra: A lábszerkezeti problémák túlélési és kockázati görbéi

termékenységi problémák miatt leselejtezett egye-
dek rendelkeztek, esetükben a selejtezési életkor 
átlaga 650 nap volt. A lábszerkezeti problémák 
miatt leselejtezett tenyészállatok átlagos selejtezé-
si életkora 804 nap volt, míg a szaporasági problé-
mák miatt leselejtezett egyedeknél az átlagos selej-
tezési életkor elérte a 922 napot. A legmagasabb 
túlélési hányaddal természetesen az öregség kate-
góriája rendelkezett, amelynél az 1500. napon még 
több mint 20%-os túlélési valószínűség jellemezte a 
termelésben lévő kocákat. 
Összességében megállapítható, hogy 
tenyészállományok esetén az ivarzási és terméke-
nyítési gondok okozzák a legnagyobb termelési koc-
kázatot. Így ahhoz, hogy a termelés hatékonyabb 
legyen, nagyobb odafigyelést kell biztosítani a sül-
dők igényeinek kielégítésére, a szakszerűbb süldő-
nevelésre.

Padozattípus hatása a kocák 
életteljesítményére
A kocaszállón lévő padozat típusa jelentős mérték-
ben befolyásolja a tenyészkocák életteljesítményét. 
A számok azt bizonyítják, hogy az almozott szilárd 
betonpadozaton tartott egyedek esetében (A telep) 
a lábszerkezeti problémák miatti selejtezés, vala-
mint az elhullás és kényszervágás jelenti a legfőbb 
kiesési okokat. Ezzel szemben a betonrács pado-
zaton tartott egyedek esetében (B telep) a terme-

lés kezdeti szakaszához kapcsolódó termékenységi 
gondok okozzák a legtöbb selejtezést (4. ábra).
Számokban kifejezve, az A telepen a lábhibás 
kocák átlagosan 232 nappal tovább vettek részt 
a termelésben, mint a B telep lábhibás egyedei. 
Vagyis elmondható, hogy a betonpadozaton tartott 
kocák termelésben maradási valószínűsége maga-
sabb, mint a rácspadozaton tartott kocáké.

Intenzív nevelés hatása a kocák 
életteljesítményére
A hajtatott süldőneveléssel járó teljesítménycsök-
kenés vizsgálatához a kocákat két csoportba ren-
deztük: optimális testtömegű, valamint optimális-
nál nagyobb testtömegű egyedek.
A két csoport termelésben maradásának valószí-
nűsége nem mutatott jelentős különbséget a teljes 
életkor tekintetében. Ugyanakkor a termelés máso-
dik szakaszában az optimális testtömegű kocák 
fele megélte az 1416 napos életkort, míg az opti-
málisnál nagyobb testtömegű kocák fele csak 1239 
napot élt meg, tehát 177 nap eltérés mutatkozott a 
két csoport életkor mediánja között.
Elmondható, hogy az intenzívebb növekedésű egye-
dek átlagosan nagyobb selejtezési alomszámmal 
rendelkeztek a termelés első szakaszában, illetve 
átlagosan 3 malaccal többet is fialtak. Ezzel szem-
ben a legalább 5 fialást megélt kocák esetében az 
optimálisnál nagyobb testtömegű csoport fialási 
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átlagértékei már jelentősen elmaradtak az optimá-
lis testtömeggel rendelkező kocák reproduktív tel-
jesítményétől. Az optimálisnál nagyobb testtömegű 
egyedek átlagosan kevesebb fialást és 13 malaccal 
kisebb szaporulatot értek el életük során.
Az eredmények alapján arra lehet következtetni, 
hogy a termelés kezdeti szakaszában az intenzí-
vebben növekedett és így fejlettebb kocák jobb rep-
rodukciós képességgel rendelkeznek, mint az opti-
mális növekedésű kocák. Ugyanakkor, a későbbi-
ek folyamán, a nagyobb növekedési erély negatív 
következményt von maga után, melynek hatására 
az optimálisnál nagyobb testtömeggel rendelkező 
kocák teljesítménye lecsökken, a csökkent teljesít-
mény miatt pedig hamarabb kerülnek selejtezésre, 
veszteséget okozva a termelőnek.

Gazdasági tényezők
Szimulációs modellezés során számszerűen is bizo-
nyítható, hogy az árbevétel nagyságára a süldő 
értékesítési árának változékonysága jelenti a leg-

nagyobb kockázatot. Szintén jelentős befolyásoló 
hatása van a fialásonként született élő malacok 
számának. Továbbá kiemelendő a kocaforgó alaku-
lása is, amely a kockázati rangsorban a 3. helyet 
foglalja el. Ugyanakkor érdekes megállapítás, hogy 
abban az esetben, ha a süldő értékesítési árának 
meghatározása a frankfurti árutőzsde malac jegy-
zési árainak függvényében történik, akkor a fialási 
átlag változékonysága mutatkozik a legmeghatáro-
zóbb kockázati tényezőnek.
A költségek tekintetében a legnagyobb mértékben 
a termelési tényezők közül a fialásonként született 
malacszám és a malacok takarmányfogyasztása, 
míg a piaci tényezők közül a malacok takarmányá-
nak az ára a legmeghatározóbb. Következésképp 
elmondható, hogy a telepi költségek szempontjából 
a legnagyobb kockázati tényezőt a szaporulat és 
annak takarmányozása jelenti. Emellett persze a 
kocák takarmányozása is fontos szerepet játszik, 
viszont kisebb mértékben, mint a malacoké.
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A vAkcinákról egy kicsit másképp

Az Adjuválószerek

Az utóbbi időben a különböző szakmai rendezvényeken 

érdekes szakmai vita bontakozott ki a hosszú éveken 

keresztül és euró milliókból fejlesztett un. gyári előállí-

tású vakcinák és telep-specifikus vakcinák megítélését 

illetően. Az egyik megítélés szerint a nagy mennyiség-

ben gyártott vakcinák tulajdonképpen nem specifiku-

sak, ezért tőlük mindig csak „relatív” eredmény várha-

tó. Ez az „ami mindenre jó, az nem jó semmire” meg-

közelítés kissé leegyszerűsíti a problémát. Ezért nem 

is ezzel szeretnék foglalkozni, hanem a másik, szerin-

tem problematikusabb megközelítéssel, mely szerint 

az adjuválószer nélküli vagy univerzális adjuválószert 

használó inaktivált telep-specifikus vakcinák ugyanolyan 

hatékonyak, vagy hatékonyabbak, mint a gyári vakci-

nák, mert az adjuválószer csak a gyártók által hozzá-

adott plusz tartalom, amivel a termékeiket meg akarják 

egymástól különböztetni.  

A mai korszerű készítmények világában természete-

sen helyük van a telep specifikus vakcináknak is, de a 

döntés meghozatala során érdemes minden szempontot 

mérlegelni, és tudni azt, hogy a vakcináknak ugyanolyan 

fontos eleme az adjuválószer is, mint a megfelelő anti-

gén. Emellett az is fontos szempont, hogy a gyári vakci-

nák fejlesztésük során nagyon szigorú hatékonysági és 

ártalmatlansági vizsgálatokon mennek keresztül mind 

laboratóriumi mind telepi körülmények között, és csak 

ezek pozitív eredménye után kerülhetnek kereskedelmi 

forgalomba, valamint termelési tételenként is kontrol-

lált az adott termék sztenderd minősége. Ezzel szemben 

a telep-specifikus vakcinák esetén csak egy ártalmat-

lansági vizsgálat történik a laboratóriumban, általában 

az sem a célállatfajon, de a termék hatékonysága vagy 

ennek ellenkezője  a célállatfajon valójában csak a hasz-

nálat során, a telepen derül ki.    

Az adjuválószerek olyan anyagok, vagy eljárások, ame-

lyek a vakcina immunogenitását növelik. (Cox es Coulter, 

1992) Az adjuválószerek gyakorlatilag egyidősek a vak-

cinákkal, hiszen már a XIX. század közepén rájöttek 

arra, hogy a vakcinák hatékonysága javítható bizo-

nyos kiegészítők felhasználásával. Eleinte természe-

tes eredetű anyagokat használtak, mint a szaponin, az 

agar és természetes olajak. Ezeket az anyagokat ele-

inte segédanyagoknak nevezték, majd átnevezték őket 

adjuválószereknek azért, mert a vakcináknak ma már 

olyan egyéb anyagok is az alkotórészei, amik valóban 

csak segédanyagok, mint pl. az antibiotikumok vagy a 

konzerválószerek. Ezeknek az immunitás kialakításában 

nincs szerepük, de a termék használhatóságát, eltartha-

tóságát javítják. 

A vakcinák fejlesztése során a későbbiekben azt is 

tapasztalták, hogy bizonyos vakcina-antigének megfele-

lő adjuválószerek alkalmazása nélkül szinte egyáltalán 

nem biztosítanak védelmet, vagyis nem váltanak ki érté-

kelhető immunválaszt. 

Az utóbbi évtizedekben az adjuválószerek fejleszté-

se ugyanolyan fontos elemévé vált a vakcina-fejlesz-

tésnek, mint az antigének kutatása. A modern, minél 

kisebb és speciális komponensekből álló alegység, vagy 

rekombináns vakcinák antigénjeinek immunogenitása 

önmagában általában gyenge, ezért a megfelelő 

immunogén hatás kialakításához, vagyis a hatékonyság-

hoz szükséges a korszerű adjuválószerek használata. 

Az adjuválószerek hatásmódja többféle lehet, de a vég-

eredmény ugyanaz kell, hogy legyen: ezek az anya-

gok az immunválaszt befolyásolják és/vagy depóhatást 

kialakítva tartós antigén prezentációt biztosítanak. A 

jó adjuválószerek mindkét hatást egyidejűleg biztosít-

va segítik a vakcinák minél tökéletesebb értékesülését 

és ezzel a magasabb szintű humorális vagy celluláris 

immunválasz kialakulást. 

Számos kutatás bebizonyította, hogy az adjuválószerek 

közötti különbség jelentősen befolyásolja az áthangoló-

dás mértékét és az immuntartósságot, illetve a humorális 

immunitás szintjét is. Ez igen jól tetten érhető azoknál a 

vakcináknál, ahol az antigének nagyon hasonlóak vagy 

azonosak, és erre jó példa a parvo-orbánc vakcina is.  

Különböző, az EU-ban forgalomban lévő kombinált 

parvo-sertésorbánc vakcinák által kiváltott sertésorbánc 

elleni humorális immunitás nagysága és tartóssága.

A sertés orbánc és sertés parvovírus elleni 3 inaktivált 

vakcina által kiváltott humorális immunválasz összeha-

sonlító dinamikája  (1. rész) Camprodon, A *; Blanch, 

M; Sánchez-Matamoros, A.  HIPRA, Amer   (Girona), 

Spanyolország 2017.



31

Különböző, az EU-ban forgalomban lévő kombinált parvo-
sertésorbánc vakcinák által kiváltott sertés parvovírus elleni 
humorális immunitás nagysága és tartóssága.Camprodon, A *; 
Blanch, M; Sánchez-Matamoros, A.  HIPRA, Amer   (Girona), 
Spanyolország 2017.:  A sertés orbánc és sertés parvovírus 
elleni 3 inaktivált vakcina által kiváltott humorális 
immunválasz összehasonlító dinamikája  (2. rész) 

Az adjuválószereket többféle szempont (kémiai cso-
port, szerves vagy szervetlen eredet, hatásmecha-
nizmus stb.) alapján lehet csoportosítani. A jelenleg 
forgalomban lévő sertésvakcinák adjuválószerei 
jellemzően vagy alumínium-hidroxid alapúak, vagy 
olajos jellegű emulziók, vagy több komponenst 
tartalmazó speciális adjuválószerek. A különböző 
típusú adjuválószerek közötti különbségek mind a 
hatékonyságban, mind a biztonságosság tekinteté-
ben igen jelentősek lehetnek. A jelenleg piacon lévő 
kocavakcinák között például a legnagyobb különb-
ség az adjuválószerekben van.

1. sz. ábra 2. sz. ábra

Az alumínium-hidroxid gél az egyik legbiztonsá-
gosabb adjuválószer, azonban elsősorban depó-
hatással rendelkezik, az immunstimuláló hatá-
sa korlátozott. Ezért ma már inkább kombiná-
ciókban használják, mint önállóan. Az olajos 
adjuválószerek igen változatosak lehetnek, az 
egykomponensű természetes vagy ásványi olaj-
tól egészen a több komponenst tartalmazó emul-
ziókig. Az olajok és az olajszerű adjuválószerek 
igen hatékonyak, nagyon jó a depó- és az immun-
stimuláló hatásuk is, de általában reaktívabbak. 
Ezért gyakoribbak a helyi hatások, göb képződés, 
lokális gyulladás kialakulása és néhány esetében 
egyedi érzékenység vagy akár általános hatások 
is kialakulhatnak. Nem véletlen, hogy a modern 
olajos adjuválószerek inkább olaj a vízben, vagy 
víz az olajban, vagy még ennél is összetettebb 
típusú komplex emulziók. Ezek a megoldások 
ugyan tompítják az olajok nem kívánatos mel-
lékhatásait, de teljesen nem tudják megszüntet-
ni azokat.   
A kocavakcinák legmodernebb adjuválószere 
egy speciális, ginzeng eredetű szaponinokat 
(ginzenozidokat) és alumínium-hidroxidot tar-
talmazó új generációs, vizes adjuváns, amely 
néhány vakcinában poliszacharid DEAE-dextrán 
alkalmazásával van teljessé téve. Az adjuválószer 
alapvegyületei a ginzeng gyökérből kinyert 
ginzenozidok, melyek az immunrendszert fino-
man beindítva erős és potens immunválaszra ser-

3. sz. ábra

Különböző, az EU-ban forgalomban lévő kombinált parvo-
sertésorbánc vakcinák által kiváltott sertés parvovírus elleni 
áthangolódás mértéke a kocák %-ában
A sertés orbánc és sertés parvovírus elleni 3 inaktivált 
vakcina által kiváltott humorális immunválasz össze-
hasonlító dinamikája  (2. rész) Camprodon, A *; 
Blanch, M; Sánchez-Matamoros, A.  HIPRA, Amer   
(Girona), Spanyolország 2017

Különböző, az EU-ban forgalomban lévő kombinált parvo-sertésorbánc 
vakcinák által kiváltott sertés parvovírus elleni áthangolódás mértéke a 
kocák %-ában.
Camprodon, A *; Blanch, M; Sánchez-Matamoros, A.  HIPRA, Amer   
(Girona), Spanyolország 2017.: A sertés orbánc és sertés parvovírus 
elleni 3 inaktivált vakcina által kiváltott humorális immun-
válasz összehasonlító dinamikája  (2. rész) 



32

kentik azt. Az adjuválószer másik összetevője, az 
alumínium-hidroxid, amely önmagában is kifejezett 
antigén-depóhatással bír. A ginzenozidok egyik 
fontos tulajdonsága, hogy serkenti az antigén-pre-
zentáló dendritikus sejtek szaporodását, érését, 
növelik az ellenanyagok termelését és alumínium-
hidroxiddal kombinálva szinergista hatásúak. Az 
összetevők ezen szinergista és additív tulajdonsá-
gai teszik ezt a kombinációt a legmodernebb és az egyik 

leghatékonyabb adjuválószerré. Ez magasabb szintű és 

biztonságosabb szerokonverziót (áthangolódás) eredmé-

nyez, ami a vakcinázott állatokban magasabb fokú ellen-

anyag képződést eredményez. Az ezzel az ajuválószerrel 

gyártott vakcinák a HIPRA SENG vakcina-családjának 

a tagjai.  Az adjuválószereknek nem csak hatékony-
nak, hanem biztonságosnak és szinte mellékhatá-
soktól mentesnek kell lenni. Ebben a tekintetben is 
nagy különbségek vannak a kocavakcinák között. 
Az olajos eredetű adjuválószerek - mint fent emlí-
tettem - ugyan potensek, de jellemzően reaktívak 
is. Ez azt jelenti, hogy ugyan általában biztonsá-
gosak, de alkalmazásuk során általános reakciók 
(testhőmérséklet emelkedés, esetleg láz és étvágy-
talanság) és helyi hatások is kialakulhatnak. A cél 

az lenne, hogy a vakcinák beadása helyén ne ala-
kuljanak ki duzzanatok, ne legyen göb- vagy tályog-
képződés. Amennyiben ezek kialakulnak, akkor ezt 
ugyan a szervezet regenerálni vagy inkább repa-
rálni képes, de ezek a „kötőszövetesedő” területek 
a továbbiakban nem alkalmasak az intramuszku-
láris beadásra, ezzel is csökkentik a rendelkezésre 
álló felületet. Ez azért fontos, mert egy koca eseté-
ben gyakorlatilag két egytenyérnyi terület áll ren-
delkezésre a nyaki tájékon a vakcinázás végrehaj-
tására és tudjuk, hogy egy koca az élete során erre 
a területre legkevesebb 14-16, de akár 48-50 vakci-
nát is kaphat. A legmodernebb adjuválószerrel elő-
állított vakcinák (pl. a SENG vakcina család tag-
jai), miután vizes bázisúak, nagyon könnyen bead-
hatók, az állatok ezeket jól tolerálják és a mellék-
hatások igen ritkán vagy egyáltalán nem fordulnak 
elő.  Mindezek figyelembevételével azt tanácsolom 
mindenkinek, hogy a vakcina kiválasztása vagy 
annak eldöntése során, hogy speciális adjuvációjú 
gyári vakcinát vagy esetleg telep-specifikus vakci-
nát választ-e, legyen ugyanolyan fontos szempont 
az adjuválószer, mint az antigén összetevők.   

DR. FILIPSZ ISTVÁN

Istálló technológiák
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Sajtófigyelő

Stabilizálódott a német SertéSpiac

A koronavírus-járvány miatti átmeneti elbizony-
talanodást követően stabilizálódott a német ser-
téspiac. Kínába is folytatódik a sertéshús export, 
ez tovább növelheti a stabilizációt. A vágóhidakon 
viszonylag zökkenőmentesen folyik a munka, de 
aggodalomra ad okot, hogy a járvány terjedése 
miatt kiesnek a kelet-európai munkavállalók.

SUSONLINE 03.24

a SertéSek nem fertőzhetik az embereket a 
koronavíruSSal.
A jelenlegi ismeretek szerint nem fertőződhetünk 
meg házi, vagy vadállatoktól.. Azt viszont vizsgál-
ják, hogx az állatok lehetnek-e vírushordozók.

SUS ONLINE 2020 03.24

eredményeS a SertéStartók 
prrS-menteSítéSe

A Nemzeti PRRS Mentesítési Terv eddigi ered-
ményeként 9 megye teljes területe, és 3 megyé-
ben összesen 11 járás már mentes, hamarosan 
pedig újabb két megye érheti el a mentességet. A 
Nemzeti PRRS Mentesítési Terv (NMT) célja a 
hazai állatállomány sertésreprodukciós zavarokkal 
és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
fertőzöttségének – ezáltal a vírus okozta minden 
közvetlen és közvetett gazdasági kártételnek – a 
megszüntetése, középtávon a sertéságazat antibio-
tikum-felhasználásának csökkentése és a magyar 
sertés nemzetközi versenyképességének növelése. 
A mentesítésben eredményes hazai sertéstartók 

SaJtófiGyelő

munkájának megőrzése, a fertőzés kockázatának 
csökkentése érdekében, illetve a mentesítést még 
be nem fejezők, a betegséget okozó vírustól meg-
szabadulni nem képes sertéstartókat megsegíten-
dő, s így elősegítendő a mentesítési program ered-
ményes befejezését, folyamatban van a jelenlegi 
szabályozás újragondolása.
Annak érdekében, hogy a PRRS elleni mentesí-
tés sikeresen befejeződjön, és  2020. december 
30-ára (illetve Hajdú-Bihar és Békés megyék ese-
tében 2021. december 31-ig) az ország teljes terü-
lete PRRS-mentessé váljon, szükséges a már men-
tes területek visszafertőződés elleni fokozottabb 
védelme és a mentesítés alatt álló területek men-
tesítési folyamatának elősegítése.Például azáltal, 
hogy Magyarországra – az azonnali vágási cél-
ra történő szállítást kivéve – PRRS-sel fertőzött 
sertést ne lehessen beszállítani. Az afrikai ser-
téspestis miatt időközben világszinten kialakult 
sertésegészségügyi és járványügyi helyzet, illetve 
az annak kapcsán fellépő piaci események is indo-
kolttá tették, hogy változtatások kerüljenek beve-
zetésre.
Az öt éve tartó mentesítési folyamat során is szá-
mos olyan tapasztalat gyűlt össze, amelyek a sza-
bályozás egyes elemeinek finomítását teszik szük-
ségessé. Mindezek folyományaként került napi-
rendre a mentesítési terv jogszabályi alapjának, 
továbbá a vonatkozó más jogi szabályozások egysé-
gesítése, azok összhangjának megteremtése, mind-
ezeknek új jogszabályban és tervben való kiadása.

FORRÁS: AGROTREND

az aSp elleni vakcina meGmentheti a Szalonnánkat 

Tisztelt Olvasó! Mostani sajtófigyelőnkkel nem titkolt célunk, hogy felhívjuk a figyelmet már 
működő honlapunkra, annak hasznosságára. Habár a szaklap nyomtatott változatára szerin-
tünk is szükség van, mert szeretjük kézbe venni, az információáramlás gyorsítása, a rövid, 
de fontos hírek eljuttatása ma már az Internet nélkül nem lehetséges. Használjuk ki ezt a 
lehetőséget is. Íme, ízelítő a honlap „Hírek, újdonságok” rovatából. Keresd fel, olvasd, küldj 
anyagokat és kommumknikálj kollégáiddal a honlapon keresztül: WWW.DISZNOKLUB.HU.
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taJvan betiltotta az élőSertéS éS SertéShúS 
importJát olaSzorSzáGból

Miután Róma a koronavírus kitörése miatt felfüg-
gesztette a két ország közötti járatokat, Tajvan 
betiltotta az élősertések és sertésfélék behozata-
lát Olaszországból. Január 31-én Olaszország leál-
lította a tajvani, a kínai, valamint a hongkongi és 
a makaói repülőgép járatokat a vírus terjedésének 
megakadályozása érdekében. 
A római repülési tilalom nem keltett jó visszhangot 
Taipeiben, így felszólították Olaszország képvise-
lőjét, Davide Giglio-t, hogy sürgesse a repülések 
gyors újraindítását.
Peking szintén nem volt elégedett a tilalommal, és 
szorgalmazta annak megszüntetését, de eddig nem 
járt sikerrel. Luigi Di Maio olasz külügyminiszter 
a hónap elején jelentette ki, hogy a repülések blok-
kolása sürgősségi intézkedés volt. „Fenntartjuk 
a zárlatot, amíg az egészségügyi hatóságok és a 
tudományos közösség azt mondja nekünk, hogy ez 
szükséges.”
2019-ben Tajvan Olaszországból 2,6 milliárd dollár 
értékű árut importált, a gépek, vegyipari termékek, 
a bőr, a járművek és a textiláruk vezetik a listát. 
A tajvani állami tulajdonú Központi Hírügynökség 
honlapján a tajvani kormány szerint: „Az afrikai 
sertéspestis nemzetközi kitörésének értékelésekor 
az Elnökség arra a következtetésre jutott, hogy 
az olasz Szardínia-szigeten a járvány fokozódik.” 
Emiatt törölték Olaszország afrikai sertéspestis 
mentességi státuszát.

FORRÁS: THEPIGSITE.COM

kína úJ aSp vakcinát teSztelt

Kínai tudósok állítják,hogy élő vakcinát állítottak 
elő az ASP ellen. Két génszegmenst távolítottak el 
az első ASP izolátumból  (HLJ/2018), majd rekom-
binációs technológiával és géndelécióval előállítot-
tak egy gyengített vírust tartalmazó vakcinát. A 
teszt szerint a vakcinázott sertéseknél a klasszikus 
ASP vírus nem szaporodott el a parenchymás szer-
vekben, a vérben és a nyirokcsomókban. Kocákban 
a vakcina nem károsította a vehemet és nem oko-
zott vetélést. Az Amerikai Mikrobiológiai Társaság 
a közelmúltban szintén beszámolt egy kisérleti 
vakcináról. Az ezzel oltott sertések nem mutattak 
klinikai tüneteket és szervezetükből nem lehetett 
vírust kimutatni.

SUS ONLINE 2020 03.10

úJ GyorSteSztet feJleSztettek ki az aSp 
meGállítáSa érdekében

Megjelent a PenCheck afrikai sertéspestisre kifej-
lesztett új, régóta várt, gyorstesztje, amely klinikai 
vizsgálatokban kiemelkedő eredményeket mutat. A 
Silver Lake Research Corporation készíti és gyárt-
ja a PenCheckTM-et, az egyetlen olcsó, gyors afri-
kai sertéspestis-tesztet a piacon, amelynek pontos-
sága meghaladja a 95 százalékot. A PenCheckTM 
könnyen, mindössze 20 perc alatt értékelhető ered-
ményekkel segít megakadályozni a halálos vírus 
terjedését. Az afrikai sertéspestis Ázsiában és 
Európában több tízmillió sertést pusztított el, óriá-
si kárt okozva és nagy hatást gyakorolt a globális 
húspiacra.
Amint a vírus elkezdett terjedni, a Silver Lake 
Research Corporation kutatói, tudósai és fejlesztői 
azonnal elkezdték egy könnyen használható teszt 
kidolgozását. A PenCheckTM világszerte segíthet 
sertések millióinak megmentésében. A lehető leg-
könnyebbé szerették volna tenni a fertőzött állatok 
tesztelését és eltávolítását, hogy elkerüljék a továb-
bi károkat. Dr. Juergen Richt, DVM, a Kansas 
Állami Egyetem doktora, egy független klinikai 
értékelő vizsgálatot végzett a PenCheckTM pontos-
ságának meghatározására. A PenCheckTM szenzi-
tivitása 95,5 %, a specificitása 99,3 % volt. Az érzé-
kenységi tesztekben a PenCheckTM 22 közepes 
vagy súlyos afrikai sertéspestises tüneteket muta-
tó sertésből 21-et helyesen azonosít. A specifitási 
tesztek során a PenCheckTM-et nagyon megbízha-
tónak találták. A PenCheckTM 144 tünetmentes 
malacból 143-ban helyesen határozta meg, hogy 
nem hordozza a vírust.
A tanulmány következtetései:
•  Tüneteket mutató állatokban a pozitív tesztered-

mény megbízható jelzője az afrikai sertéspestis 
fertőzöttségnek.

•  Mérsékelt vagy súlyos tüneteket mutató állatok-
ban a PenCheckTM magas szenzitivitási értékkel 
tudja kimutatni a vírust.

•  A PenCheckTM alapul szolgálhat a sertésállo-
mányok hatékony és olcsó monitoring programjá-
nak, a tüneteket mutató állatok korai észlelésére 
fókuszálva.

Jelenleg készítik elő azt a tanulmányt, amely tar-
talmazza a klinikai vizsgálat részleteit. A serté-
sekből vagy a vaddisznókból csak egy csepp vérre, 
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és mellé néhány csepp vízre van szükség a teszt 
elvégzéséhez. A tesztet egyszerű módszerrel ter-
vezték, hogy bármilyen környezetben elvégezhető 
legyen. A PenCheckTM készletek jelenleg 250 dol-
lárért kaphatók; melyek egységenként 50 tesztet 
tartalmaznak. A PenCheckTM-ről további infor-
mációt a https://www.penchecktest.com/ honla-
pon vagy az info@penchecktest.com e-mailcímen 
keresztül szerezhet.

THE PIGSITE

5 kulcSfontoSSáGú tény 
az eu zno-tilalmáról

5 kulcsfontosságú tényt gyűjtöttek össze, amely 
segíthet a sertéstermelőknek a ZnO-tilalom meg-
értésében.

1. A cink-oxid továbbra is alkalmazható takar-
mány-adalékanyagként alacsony adagolás mellett.
A sertések különféle metabolikus funkciókhoz 
szükséges a cink. Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) szerint összesen 150 ppm felel 
meg az állatok cink-szükségletének. Az Európai 
Bizottság ezt az ajánlást törvénybe hozta, így 
a malacok cink-kiegészítésének jogi korlátja 150 
ppm. A ZnO ilyen célú kiegészítésre felhasználha-
tó, szerepel az EU takarmány-adalékanyagok hiva-
talos nyilvántartásában.

2. Az EU közös szabályokat állapít meg az állat-
gyógyászati készítményekre.
A malacok elválasztás utáni hasmenésének keze-
lésére szolgáló ZnO-alapú termékeket állatgyógy-
ászati készítményeknek kell besorolni. Az általá-
ban alkalmazott adag 100 mg/ttkg/nap 14 egymást 
követő napon. Az állatgyógyászati készítmények 
előállítására, forgalmazására és engedélyezésére 
vonatkozó uniós szabályokat a 2001/82 / EK irány-
elv és a 726/2004 / EK rendelet határozza meg.

3. A cink-oxidot tartalmazó állatgyógyászati készít-
ményekhez forgalomba hozatali engedélyre van 
szükség.
Az állatgyógyászati készítmények csak akkor hoz-
hatók forgalomba és forgalmazhatók az EU-ban, 
ha forgalomba hozatali engedélyt kaptak. Az állat-
gyógyászati készítménytől és annak kiadásának 
időpontjától függően a forgalomba hozatali enge-
délyt az EMA vagy a nemzeti hatóságok adják ki. 

A cink-oxidot tartalmazó állatgyógyászati készít-
mények a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartoz-
nak. A nemzeti hatóságok azonban várhatóan az 
EMA állatgyógyászati készítmények bizottságához 
(CVMP) fordulnak, ha bármilyen kérdés merül fel 
a beérkezett kérelemmel kapcsolatban. Ez történt 
a cink-oxid esetében.

4. Franciaország és Hollandia kezdeményezte a 
cink-oxid felülvizsgálatát.
Az Egyesült Királyságban egy cég forgalomba hoza-
tali engedélyt kért a ZnO-alapú gyógyszeres malac-
takarmányukhoz, remélve az úgynevezett decent-
ralizált engedélyezési eljárást. Ez az eljárás azt 
jelentené, hogy az Egyesült Királyságban kiadott 
forgalomba hozatali engedély más EU-országokban 
is érvényes lenne. Franciaország és Hollandia azon-
ban ezt kifogásolta, környezetvédelmi aggályokra, 
kockázatcsökkentő intézkedések hatékonyságával 
kapcsolatos kételyekre és az antimikrobiális rezisz-
tencia kérdésére hivatkozva. Néhány próbálkozás 
után sikerrel jártak.

5. A ZnO-alapú állatgyógyászati készítmények 
betiltása.
2017 márciusában a CVMP arra a következtetésre 
jutott, hogy a cink-oxid előnyei a hasmenés megelő-
zésében nem nagyobbak, mint az okozott környeze-
ti kockázat. Ezért a testület azt javasolta a nem-
zeti hatóságoknak, hogy vonják vissza a cink-oxid-
alapú állatgyógyászati készítmények meglévő for-
galomba hozatali engedélyeit, és hogy ne adjanak 
ki új engedélyeket. 
Az Európai Bizottság 2017. június 26-án elfogad-
ta a CVMP ajánlását, ami azt jelenti, hogy vala-
mennyi EU-tagállamnak végre kell hajtania azt. 
Az országok halaszthatják a végrehajtást, de csak 
maximum 2022. június 26-ig.
Ezért fontos az elválasztás utáni hasmenés elleni, 
cink nélküli hatékony stratégiákat keresni, lehető-
leg jobb gazdálkodási és takarmányozási gyakor-
lattal, valamint a célzott, funkcionális takarmány-
adalékanyagok támogatásával.

PIGPROGRESS
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három föld kellene, hoGy elláSSuk 
kínát SertéShúSSal

Úgy tűnik, Kínát érinti legérzékenyebben az afri-
kai sertéspestis (ASP) járvány, az ázsiai ország-
ban a 2019-es év végéig legalább 100 millió állatot 
vágnak ki a betegség miatt. Mindez hatalmas pia-
ci lehetőséget teremt a felkészült, profin működő 
magyar tenyésztőknek.A világ sertéshús-termelése 
az ASP járvány miatt idén legalább 6 százalékkal, 
jövőre pedig még legalább 10 százalékkal csökken. 
Egyelőre gyorsuló fázisban vagyunk tehát, a szak-
emberek 2020 nyarára várják a krízis mélypontját. 
A helyzet Kínát érinti a legérzékenyebben, ahol 
a legalább 100 millió kivágott sertés pótlására, a 
korábbi 1-1,5 millió tonnás mennyiség helyett idén 
2,5-2,7 millió tonna, jövőre pedig 3,5 millió tonna 
körül alakul a sertéshús-import. 
A távol-keleti szívóhatás jól érezhetően megmoz-
gatja a világpiacot, ez okozza az árak emelkedését, 
így a magyarországi sertéshús drágulását is.
Jelenleg nincs annyi sertéshús a világon, amennyi-
vel ki lehetne elégíteni a mohó kínai keresletet. Az 
ázsiai országban - a magyarországit mintegy 20 
százalékkal meghaladóan - 30 kg körül alakul az 
egy főre vetített éves sertéshús-fogyasztás.
A hiány mértékét jól szemlélteti, hogy Kína tavaly 
szeptemberben még „csupán” 94 millió kg sertés-
húst importált, 2019 kilencedik hónapjában viszont 
már 161 milliót.
Az alapvető problémát az jelenti, hogy míg 2018-
ban összesen 8 millió tonnát tett ki a világ sertés-
hús-kivitele, idén Kínában ennek a háromszorosát, 
24 millió tonnát tesz ki a hiány, vagyis egyszerűen 
képtelenség kielégíteni a felmerülő igényeket.

FORRÁS: AGRÁRÚNIÓ

dráGuláS a SertéSpiacon

Jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban a ser-
téshús ára, a Magyar Nemzet szombati számának 
nyilatkozó áruházláncok szerint már a keresleten 
is meglátszik a drágulás hatása.
Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója sze-
rint az elmúlt egy év alatt átlagosan 25-30 száza-
lékkal emelték a beszállítók a sertéstőkehús árát. 
Bár a vásárlók jellemzően ennél valamivel sze-
rényebb áremelkedéssel találkozhatnak az áru-
ház húspultjaiban, így is visszaesett a kereslet. 
Hozzátette, sertéshúsból sok helyen húsz százalék-
kal kevesebbet adnak el üzleteik.

Hasonló tendenciákról számolt be Maczelka Márk, 
a Spar Magyarország kommunikációs vezetője is. 
Az áruházlánc tapasztalatai szerint a visszaesés 
leginkább a sertéskarajnál érhető tetten.
Az Aldi sajtóosztálya szintén növekvő árakról szá-
molt be, a diszkontlánc ugyanakkor éves összeve-
tésben nem tapasztalt visszaesést a forgalomban.
Adorján Abigél, az Auchan Magyarország kommu-
nikációs menedzsere szerint a sertéshús keresletét 
több összetevő határozza meg.

FORRÁS: MAGYAR MEZŐGAZDASÁG

autoGén/telepSpecifikuS vakcinák

Manapság egyre gyakrabban használnak 
telepspecifikus vakcinákat, de miért?
Megbízható gyártók megvásárolták az autogén 
vakcinákat gyártó kis cégeket  és bevezették a szi-
gorú protokollokat. Új betegség-kihívások léptek 
fel, egyúttal az antibiotikumok használata is csök-
ken.
 
Mikor és milyen módon történjen a kivitelezés?
1.  A betegséget azonosították, de a beavatkozások 

nem voltak elég hatékonyak.
2.  Az állatorvos mintákat gyűjt, és azokat diag-

nosztikai laborba küldi.
3.  A labor meghatározza az okot és elkülöníti a 

kórokozót.
4.  Az izolátumot továbbítják egy autogén vakciná-

kat gyártó céghez.
5.  A cég baktériumokat vagy vírusokat tenyészt.
6.  Megtörténik az oltóanyag gyártása és minőségi 

ellenőrzése.
7.  A kifejlesztett oltóanyagot átadják a megrende-

lőnek.

A teljes folyamat 6-12 hétig tarthat. Az auto-
gén oltás hasznos eszköz, ha az egyéb megoldá-
sok kudarcot vallanak, illetve nincs kereskedel-
mi forgalomban oltóanyag az adott betegséggel 
szemben. Néhány ilyen kórokozó: Mycoplasma 
hyopneumoniae, Streptococcus suis, Actinobacillus 
suis.
Fontos! Az autogén vakcinákat csak pontos diagnó-
zis esetén lehet használni!

NATIONAL HOG FARMER 2020 01.23



38

Sajtófigyelő

malacok túléléSének JavítáSa 
kókuSzolaJJal

A malacok túlélési arányának javítása tovább-
ra is az egyik legfontosabb tényező, mely jelentő-
sen növeli a profitot. Amíg az ágazat a tökéletes 
koca létrehozására vár, stratégiákra van szükség 
a malacok tápanyaghoz jutásának javítása érdeké-
ben is. A kocatej zsírtartalma a malacok túlélése 
szempontjából döntő tényező. A késői vemhesség-
ben a kocatakarmány kiegészítése zsírral növeli a 
kolosztrum zsírtartalmát. 
Nem mindegy azonban  hogy milyen a „zsírforrás”. 
Kókuszolajat etettek kocákkal a vemhesség 109. 
napjától az ellésig, naponta 20 dkg mennyiségben. 
A kísérleti csoportnál szignifikánsan nagyobb volt 
a malacok túlélési aránya, mint a kontroll cso-
portnál.

NATIONAL HOGFARMER 2020 01.15

napoS malacok prrS-vakcinázáSa

Hagyományosan a malacokat 3-4 hetes korban 
vakcinázzák PRRS ellen, amikor a maternális 
ellenanyagszint már elég alacsony ahhoz, hogy ne 
akadályozza az aktív immunválasz kialakulását.
A legfrissebb kutatások szerint attenuált vakciná-
val egy napos korban oltva a malacokat, biztosított 
a vágásig tartó védelem!

PIG HEALTH TODAY

nem Jó ha túl Sok a leucin?
A DDGS-takarmányokban jóval nagyobb a leucin 
mennyisége a szükségesnél (200%). Ez csökkenti a 
fehérjeszintézist és a takarmányfelvételt.
A fehérjék aminosavakból állnak, ezért furcsának 
tűnik, hogy az egyik aminosav nagyobb mennyisé-
ge hogyan vezethet csökkent fehérjeszintézishez és 
takarmányfelvételhez. 
A tanulmány szerint a feleslegesen nagy mennyi-
ségű leucint tartalmazó takarmányok felvétele ese-
tén a sertések azért esznek kevesebbet, mert szer-
vezetük nem termel elég, az étvágyat szabályozó 
hormont, a szerotonint. A szerotonin a triptofán 
prekurzorának segítségével jut be az agyba. 
Ezt akadályozza a feleslegesen sok leucin.
Ugyanakkor a leucin úgy csökkenti a fehérjeszinté-
zist, hogy lebontja az izoleucint és a valint (áttétele-
sen). Ugyanis, ha túl sok a leucin a takarmányban, 
akkor a szervezet többet termel a leucin lebontá-
sához szükséges enzimből, de ez az enzim bontja a 

valint és az izoleucint is. Lehet, hogy egyes takar-
mányok esetén valin, izoleucin és triptofán kiegé-
szítést kell alkalmazni.

NATIONAL HOG FARMER 2019 DEC. 25

az aGrárvállalkozáSok verSenyképeSSéGé-
nek erőSítéSére kell haSználni a közöS 
aGrárpolitika eSzközeit

Az agrárvállalkozások versenyképességének erő-
sítése agrárpolitikánk egyik legfontosabb célja, 
hiszen ennek sikeressége kulcsszerepet játszik 
jövedelemtermelő képességük növelésében. Mind 
a gazdaságpolitikai, mind az agrárpolitikai esz-
közöket ennek fényében fejlesztjük, és ezt szeret-
nénk a Közös Agrárpolitika (KAP) 2020 után elér-
hető eszközrendszerével is segíteni  - mondta el 
Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazda-
ságért felelős államtitkára az Agrár-Vállalkozási 
Hitelgarancia Alapítvány nyilvános kuratóriumi 
ülésén.
Feldman Zsolt az agrárium kihívásai között meg-
említette a generációváltást, a precíziós technika 
minél szélesebb körben történő alkalmazását és a 
klímaváltozás hatásaira való hatékony stratégiák 
kidolgozását. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy 
a közös agrárpolitika (KAP) a legfontosabb funda-
mentumát jelenti a hazai és az európai mezőgaz-
daságnak. Kiemelte, hogy a gazdaságpolitikai és 
agrárpolitikai döntések és intézkedések meghoza-
talakor leginkább azt tartják szem előtt, hogy javít-
sák a mezőgazdasági termelők megélhetését.
Feldman Zsolt beszélt arról, hogy az ennek eléré-
séhez rendelkezésre álló eszközök jó része csak a 
KAP keretrendszerében működtethető, ugyanak-
kor nemzeti hatáskörben is számos lehetőség van, 
mint például az öntözésfejlesztés előmozdítása, 
vagy a birtokaprózódás megállításának kérdése. A 
KAP-ról elmondta, egyszerre szabályoz, és biztosít 
forrásokat, valamint egyszerre kell vele a környe-
zeti fenntarthatóság és a gazdasági növekedés cél-
jait segíteni. Miközben a mezőgazdaság az egyik 
legnagyobb elszenvedője a klimatikus és környeze-
ti változásoknak, mégis feladata a környezet és a 
mezőgazdasági termelés közötti összhang elősegí-
tése, a termelői tevékenységgel járó környezeti ter-
helés csökkentése a következő időszakban.
A mezőgazdaságért felelős államtitkár ismertet-
te, hogy a zömében kisebb gazdasági szereplők-
ből álló agrárszektorra egyre erőteljesebb nyomást 
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helyez az élelmiszerkereskedelem és élelmiszeripar 
fokozódó koncentrációja, a mind nagyobb méretű 
piaci szereplők gazdasági fölénye. Ezzel szemben 
sikeresen fellépni akkor lehet, ha egyszerre ezek 
a gazdálkodók együtt fejlődnek a technológia, az 
egymással való együttműködés és szakmai tudás 
bővítése terén, ugyanis csakis így lesznek verseny-
képesek.
Feldman Zsolt emlékeztetett arra, hogy az Európai 
Bizottság által tavaly előterjesztett európai uniós 
költségvetés kedvezőtlenül érinti a mezőgazdasá-
got, hiszen 2020 után az uniós források jelentő-
sen kisebb részét fordítanák közös agrárpolitiká-
ra. Míg jelenleg az EU-s költségvetés 35 százalé-
kát fordítják az agráriumra és az európai élelmi-
szertermelés fenntartására, az új időszakban ez 
a mérték alig haladná meg a 28 százalékot. Ez a 
forrásmegvonás Magyarországot is sújtaná, ezért 
hazánkkal együtt már összesen 20 tagállam együtt 
lép fel a Közös Agrárpolitika forrásainak csökken-
tése ellen. Az EU új agrárpolitikájára vonatkozó 
jogszabályok tárgyalása2020 második felére, végé-
re zárulhatnak le. A késés miatt a Bizottság átme-
neti szabályozás bevezetésére tett javaslatot, ezért 
a támogatási rendszerben egy átmeneti évvel min-
denképpen számolni kell.

AM SAJTÓIRODA

a 2021-2027 időSzakban iS kiemelt fiGyelmet 
kap az élelmiSzeripar

Az Agrárminisztérium már megkezdte a felkészü-
lést a 2021-2027-es időszak fejlesztéseire az élel-
miszeriparban - hangsúlyozta Zsigó Róbert élelmi-
szerlánc-felügyeletért felelős államtitkár az Agóra 
konferencián Etyeken.
Az államtitkár kifejtette, hogy a 2021-2027-es cik-
lusban fókuszba kerül az innovatív élelmiszeripari 
fejlesztések támogatása, az erőforrás-hatékonyság 
növelése és a környezetterhelés mérséklése mellett 
a robotizáció és digitalizáció támogatása is. Utóbbi 
során 21. századi technológiák és eszközök felhasz-
nálásával támogathatjuk a magasabb hozzáadott 
értékű termékek előállítását. Emellett újabb nem-
zeti programokat tervez a tárca, miközben segí-
ti a fogyasztói tudatosság fokozását és a lakosság 
szemléletformálását. 

A legfontosabb a legnagyobb értéket képviselő 
hazai munkaerő képzése, foglalkoztatása és meg-
tartása.
Az 2015-ben elkészült átfogó Élelmiszeripari 
Fejlesztési Stratégia után újabb fejlesztési terv 
készült, amelyben konkrét területekre fókuszá-
lunk, ilyen például a „Kiváló Minőségű Élelmiszer” 
védjegyrendszer. Zsigó Róbert elmondta, hogy az 
elmúlt években számtalan olyan intézkedés történt, 
melyek a vásárlókat és a szektort is pozitívan érin-
tik. Például megtörtént a Büntető Törvénykönyv szi-
gorítása az élelmiszerhamisítással kapcsolatosan, 
folyamatosan zajlik a Magyar Élelmiszerkönyv 
átalakítása és dolgozunk a vállalkozások közötti 
tisztességtelen piaci magatartás visszaszorításán 
is. A kormány 2020-ig 300 milliárd forintot biztosít 
az élelmiszeripar komplex fejlesztéséhez.
Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. 
ügyvezetője rámutatott, hogy ma már egyre több 
fogyasztó számára fontos vásárlási szempont a 
fenntartható termelés, a hazai gyártás támoga-
tása, ezért jelentős részük hajlandó akár többet 
is fizetni a magyar eredetű áruért. Egy reprezen-
tatív felmérés szerint két, tulajdonságaiban meg-
egyező, azonos árú termék közül a magyarok 85,9 
százaléka a hazait választja, 52,7 százalékuk pedig 
10 százalékkal magasabb árat is hajlandó fizetni a 
hazaiért a külföldivel szemben, ha az eredetet véd-
jegy igazolja. Mint fogalmazott, az elmúlt évtized-
ben sikerült jelentősen megváltoztatni a magyar 
termékek megítélését a fogyasztók körében, mely-
ben az Agrárminisztérium és a cég között fennálló 
több éves együttműködés is kiemelt szerepet ját-
szik. Közös célunk felhívni a fogyasztók figyelmét 
a hazai termékek megkülönböztetésére létrehozott 
védjegyekre, a magyar élelmiszerek vásárlásával 
járó előnyökre - tette hozzá.
Az Innováció és fenntarthatóság az FMCG pia-
con című rendezvényen a beruházások kerülnek 
a középpontba, az eddigi fejlesztések sikerét és a 
jövőben szükséges lépések számbavételét, illetve a 
most aktuális fenntarthatóság témakörét érintik 
az előadók.

AM SAJTÓIRODA
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Objektíven a ZnO-mentes 
malactakarmányOZásról 

A terápiás dózisban (2500-3000 mg/kg Zn) takarmány-

ba kevert cink-oxid (ZnO) alkalmazása napjainkban a 

választott malacok hasmenésének és az E. coli által elő-

idézett ödéma betegség megelőzésének legolcsóbb, legha-

tékonyabb és legelterjedtebb módja, azonban használata 

a környezetre kifejtett káros hatása miatt az Európai 

Unióban csak 2022. június 26-ig lesz lehetséges. A ser-

téshús előállító üzemeknek és a takarmányiparnak egyik 

kiemelt feladatává vált tehát olyan alternatív takarmá-

nyozási stratégiák kidolgozása, amelyek a ZnO kiegészí-

téssel készült takarmányok etetése mellett realizálódó 

termelékenységet képesek fenntartani a ZnO használa-

tát mellőzve is.

A legújabb emésztés-élettani vizsgálatok eredményei 

rávilágítottak, hogy a malacok terápiás ZnO dózist mel-

lőző takarmányozásának alapfeltétele a takarmányok 

nyersfehérje-tartalmának csökkentése, amely jelentős 

mértékben hozzájárul az emésztőkészülék egészségé-

nek megőrzéséhez és a stabil bélflóra kialakításához. 

Mindemellett az is világossá vált, hogy a különböző funk-

cionális szénhidrátforrások (oldhatatlan és fermentálha-

tó rostok) is kiemelt szerepet játszanak a bélrendszer 

egészségét illetően. A stabil bélflóra esszenciális, hiszen 

a bélbaktériumok összetételében bekövetkező zavar már 

önmagában számos betegség kialakulását elősegíti, míg 

más megbetegedések kockázatát jelentősen növeli. Az 

említett eszközökön túlmenően számos olyan takarmány-

kiegészítő létezik (pl. védett szerves savak, középhosz-

szú szénláncú zsírsavak, probiotikumok, prebiotikumok, 

növényi kivonatok stb.), melyek a bél egészséges baktéri-

umflórájának támogatása révén a termelési eredmények 

javulását ígérik. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-

nél az elmúlt évek malactakarmányozási fejlesztéseit a 

ZnO-mentes malactakarmányozási koncepció kialakítá-

sa alapvetően meghatározta. Egymásra épülő takarmá-

nyozási kísérleteink során a fent említett eszközöket és 

kiegészítőket folyamatosan teszteltük. Választott mala-

cokkal végzett vizsgálataink eredményei azt mutatták, 

hogy a terápiás dózisban alkalmazott ZnO-nak a válasz-

tott malacok teljesítményére hosszú távú pozitív hatá-

sa nincs sem 18%, sem 16,5% nyersfehérje-tartalmú 

prestarter takarmányok etetése esetében, mivel a ZnO-

mentes starter takarmányra váltást követően az állatok 

teljesítménye visszaesik. Mindez a ZnO-nak a vékonybél 

mikroflórájának kedvezőtlen irányba történő változta-

tásával (Lactobacillusok száma csökken, Clostridiumok 

pedig felszaporodnak, Starke, 2013) magyarázható. 

A starter fázisban pedig megnövekedett teljesítményt 

tapasztaltunk nyersfehérje-szinttől függetlenül abban 

az esetben, amikor a malacok a prestarter takarmányt 

is ZnO-mentesen kapták. Megállapítottuk továbbá azt is, 

hogy prestarter fázisban lassan fermentálódó rostforrás 

alkalmazásával a ZnO-dal terápiás dózisban kiegészített 

takarmányt fogyasztó csoport eredményeivel megegyező 

teljesítmény érhető el. A különböző takarmány-kiegészí-

tők tesztelésére vonatkozó vizsgálataink pedig megerő-

sítettek bennünket abban, hogy egyes rövid- és közép-

hosszú szénláncú zsírsavak, valamint szerves savak 

megfelelő kombinációja jelentős teljesítménynövekedést 

eredményez, valamint alkalmazásukkal csökkenthető a 

kiesések, elhullások aránya. Platinum Zero malactakar-

mányaink összeállítása során a fent említett vizsgálatok 

eredményeit és nagyüzemi tapasztalatainkat egyaránt 

felhasználtuk. A malacok okszerű táplálóanyag ellátásán 

túlmenően ugyanakkor arról sem szabad megfeledkez-

ni, hogy a bél-mikrobióta összetételét a takarmányozás 

mellett az állatokat körülvevő környezeti tényezők (pl. 

stressz, higiénia, technológia) is jelentősen befolyásolják. 

Ezeket a tényezőket sokféleképpen lehet csoportosíta-

ni. Vannak, amelyek jól definiáltak, mérhetők, esetleg 

jogi szabályozás is kiterjed rájuk, ugyanakkor vannak 

olyanok is, amelyek kevésbé kézzelfoghatók, megítélé-

sük szubjektív, jelentőségük mégis kiemelt figyelmet 

érdemelne. A ZnO-mentes takarmányozási technológiák 

bevezetésénél ezek megítélése is különösen fontos, mivel 

a ZnO alkalmazásánál megszokott termelési eredmények 

realizálódását veszélyeztetik. Az említett veszélyforrá-

sok feltérképezése és értékelése segíthet abban, hogy 

az esetleges hiányosságokat, szabálytalanságokat még 

időben feltárjuk, a bennük rejlő kockázatot megismer-

jük, majd mérsékeljük, elfogadható szintre csökkentsük. 

Ehhez nyújt segítséget a sertéstartóknak a Bonafarm-

Bábolna Takarmány Kft. által kidolgozott kockázatérté-

kelési módszer valamint a hozzá kapcsolódó termékek, a 

Platinum Zero malactakarmányok.

:VIDA ORSOLYA TERMÉKFEJLESZTŐ MÉRNÖK 
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AletA™ – eszköz A PRRs elleni vAkci-
názás hAtékonyságánAk jAvításáRA

Fő megállapítások:

Az Aleta™ kedvező hatással volt a PRRS elleni vakcinázásra, mert:
•  több malacnál következett be szerológiai áthangolódás a vakcinázást követően már 

fiatal korban,
• a PRRS elleni vakcina magasabb ellenanyag-titereket váltott ki.

Ezért az Aleta™ vakcinázással kombinált alkalmazása jó stratégia a sertésállomá-
nyok PRRS elleni jobb védettségének elérésére már fiatal korban is.

ÖSSZEFOGLALÁS
Ebben a kísérletben azt vizsgáltuk, hogy az Aleta™ 
milyen hatékonyan fokozta a választott malacok 
PRRS (a sertés reprodukciós zavarokkal és lég-
zőszervi tünetekkel járó szindrómája) elleni vak-
cinázásra adott válaszát. Három, egyenként 17 
db 35 napos malacot tartalmazó kezelési csopor-
tot alakítottunk ki, melyek 0, 100, illetve 200 g/t 
Aleta™-t tartalmazó takarmányt kaptak a vakci-
názás előtti 14 nap során. A kísérlet 14. napján a 
malacok vakcinázva lettek PRRS ellen. Az Aleta™ 
kiegészítés mindkét alkalmazott dózisban növelte 
a malacok (S/P arányként kifejezett) ellenanyag-
titereit a kontroll csoporthoz viszonyítva. Emellett 
az Aleta™-t kapott malacokban gyorsabb volt a 
szerológiai áthangolódás. A kísérlet eredményei 
szerint az Aleta™ alkalmas eszköz a PRRS elle-
ni vakcinázás hatékonyságának javítására üzemi 
körülmények között már fiatal korban is.

KULCSSZAVAK:
Béta-glükán, Aleta™, választott malacok, vakciná-
zás, PRRS

BEVEZETÉS
A sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi 
tünetekkel járó szindrómája (PRRS) az egész vilá-
gon előforduló betegség, amely a szaporodási zava-
rok és a növekedésbeli visszamaradás révén óriási 
gazdasági veszteségeket okoz. A vírus  minden élet-
korú sertést megbetegít, az újszülött malacoktól a 
hízósertéseken át a vemhes kocákig. Hizlaldákban 

is tetemes kárt okoz, de tenyészállományokban egé-
szen drámai mértékűek a veszteségek. A betegség 
elleni védekezés legfontosabb eszköze a vakciná-
zás, ezért a vakcinázás hatékonyságát javító min-
den eszköz nagyon hasznos. A más állatfajokon 
végzett korábbi vizsgálatok eredményei szerint az 
Aleta – egy alga eredetű béta-(1,3)-glükán – fokoz-
za a vakcinázásra adott ellenanyagtiter-választ. 
Ezért a jelen kísérlet célja az Aleta PRRS elleni 
vakcinázásra gyakorolt hatásának értékelése volt.

ANYAG ÉS MÓDSZER
A kísérletet a Barcelonai Egyetem Állategészségtani 
és Anatómiai Tanszékén végeztük. A vizsgálatban 
használt lapály × nagy fehér [Landrace × Large 
White] malacok egy PRRS-től korábban mentes 
gazdaságból származtak, ahol a malacok választá-
sa 4 hetes életkorban történt. A jelen kísérlethez 
51 véletlenszerűen kiválasztott malacot három, 
egyenként 17 állatot tartalmazó bokszban helyez-
tünk el. Minden boksz két, egyenként 8 m2 alap-
területű és 7–8 malacot tartalmazó rekeszből állt. 
Érkezéskor, majd az azt követő első 7 nap folya-
mán a malacok egy adaptációs prestarter tápot 
kaptak. A 7 napos alkalmazkodási időszakot köve-
tően a malacok olyan startertápot kaptak, amely 
100 gramm/tonna, illetve 200 gramm/tonna dózis-
ban tartalmazta az Aleta készítményt, a kontroll 
csoport kivételével, melynek tápjában nem volt 
Aleta. Az Aleta™ adagolása 14 napig tartott. Az 
állatokat az Aleta™ 14 napos adagolása után köz-
vetlenül vakcináztuk PRRS ellen. Így 2019. már-
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cius 12-én a sertéseket a Porcilis PRRS attenuált 
élővírusos vakcinával  (MSD Animal Health, tétel: 
A214CF02, lejárati idő: 06/2020) oltottuk.
A teljesítményadatokat az 1. ábra mutatja be. Az 
átlagos napi súlygyarapodás (ADG) az Aleta™ 
dózisának emelésével párhuzamosan numeriku-
san nőtt. Ez a hatás a konkurens terméket kapott 
csoportban nem volt megfigyelhető, mert ez utób-
bi csoport átlagos napi súlygyarapodása a kontroll 
csoportéval azonos szinten maradt. Az Aleta™ 
alkalmazása a takarmányértékesítést (FCR) is 
numerikusan javította a kontroll csoporthoz és a 
konkurens készítményt kapott csoporthoz viszo-
nyítva.

KÖVETKEZTETÉSEK
E kísérlet eredményei alapján megállapítható, hogy 
az Aleta™ készítmény felhasználható a választott 
malacok teljesítményének javítására. A takarmány 
konkurens termékkel való kiegészítése semmilyen 
pozitív hatást nem gyakorolt a sertések termelési 
teljesítményére a kísérleti időszak folyamán.
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AZ ENROFLOXACIN ALKALMAZHATÓSÁGA 
A KOCÁK PPD SZINDRÓMÁJA 
ELLENI VÉDEKEZÉSBEN

A kocák poszt partum diszgalakcia szindrómája (PPDS, 

korábban MMA-szindróma) egy közismert és gyakran 

előforduló megbetegedés. A fialást követő napokban a 

kocák levertségével, lázas állapotával kísért tejhiányá-

val jár, aminek a kártétele végső soron a megnöveke-

dett malac mortalitás, illetve fejlődésbeni lemaradás, de 

tanulmányok kimutatták, hogy a választást követő idő-

szak egészségi státuszára is hatással van (pl. csökkent 

immunglobulin felvétel). A PPD szindróma egy klasszi-

kus komplex-kóroktanú megbetegedés, amely igen gyak-

ran szubklinikai formában jelentkezik csak, és melynek 

hátterében fertőző ágensek kártételét helyezik előtérbe, 

de természetesen takarmányozási anomáliák, hormoná-

lis diszfunkciók, környezeti- higiéniai hatások szerepét 

sem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A PPD SZINDRÓMA KÓROKOZÓINAK

JELLEMZŐI

Számos tudományos kísérlet foglalkozott a PPD szindró-

mát okozó kórokozók izolálásával és antibakteriális érzé-

kenységének meghatározásával. Az egyik ilyen tanul-

mányban a kórokozók enrofloxacin iránti érzékenységét 

is vizsgálták. Az eredmények szerint a PPDS-ben szen-

vedő kocák 23 méhnyak tampon-mintáinak 30- 30 %-ában 

E. coli-t és Streptococcusokat (nem suis) lehetett izolálni 

(továbbá Streptococcus suis, Actinomyces hyovaginalis, 

Arcanobacterium pyogenes, Enterococcus sp., Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus törzseket). Valamennyi izo-

lálható kórokozó érzékeny volt enrofloxacin iránt, és 

a baktériumot elpusztító minimális gátló koncentráció 

(MIC) érték 1 μg/ml alatt volt. 

Egy másik, összesen 6 kísérletet összesítő tanulmányban 

1.423 koca mintáit vizsgálták, melyből 712 állatból gyűj-

töttek adatot az enrofloxacin PPDS-ben történő alkal-

mazhatóságával kapcsolatban, míg a többi állat a kont-

rollcsoportot képviselte. Az eredmények tanúsága szerint 

az enrofloxacin kezelés minden esetben, klinikai és bak-

teriológiai szempontból is, szignifikánsan hatékonyabb 

volt, mint az egyéb gyógymódok (pl. TMP-szulfa, béta-

laktámok, furazolidon, természetes kiegészítők stb.) Az 

antibiotikumok iránti érzékenység tekintetében a PPDS-

ből izolált E. coli és béta-haemolizáló Streptococcus tör-

zsek (a kórképet okozó kórokozók 60 %-a) egyáltalán 

nem mutattak rezisztenciát az enrofloxacinnal szem-

ben, viszont a tetraciklinek és streptomicin esetében 

az érzékenység kevesebb, mint 20%-os volt, míg a béta-

laktámok, neomicin és TMP-szulfonamid hatóanyagok-

nál 40-60% között mozgott. 

AZ ENROFLOXACIN ÉS A PPDS

Az enrofloxacin jó ideje ismerős az állatorvosi praxis-

ban, mint nagy terápiás sávú, széles spektrumú, nagy 

hatékonyságú, alacsony rezisztencia veszéllyel fenyege-

tő, kifejezetten állategészségügyi célokra alkalmazha-

tó antibiotikum. Sertésben történő alkalmazása viszont 

korlátozott volt, mivel az íze nem kedvező, így a szájon 

keresztüli gyógykezelés nem, vagy csak nagyon nehe-

zen megoldható. Az injekciós készítmények hátrányát 

pedig a többszöri adagolás és a relatíve magas kezelési 

költség jelentette. Napjainkban viszont már gazdaságos 

formában is elérhetőek az egyszeri adagolásra is alkal-

mas injektábilis enrofloxacin készítmények, mint példá-

ul a Cenflox injekció is. Megnyílt tehát a lehetőség egy 

„csúcs-antibiotikum” PPD szindrómában történő alkal-

mazása előtt.

A Cenflox injekció egy enrofloxacint 10%-os koncent-

rációban tartalmazó készítmény, amely mindemellett 

arginin vivőanyagot tartalmaz. Mindezeknek köszönhe-

tően egyszeri adagolás mellett igen magas plazmaszin-

teket képes biztosítani (1,7 μg/ml enrofloxacin), ami egy-

részről a teljes szükséges terápiás időszak során MIC 

érték fellett marad, másrészről a rezisztenciát kizáró 

koncentrációt is mindvégig jelentősen meghaladja, így 

megelőzi annak esetleges kialakulását is. Az injekciós 

gyógykezelés lehetővé teszi a gyors és pontos adagolás 

kivitelezését a perorális kezelési módokkal ellentéteben, 

amelyek az ellés körüli, csökkent étvágyú, apatikus álla-

toknál problematikus, vagy a már klinikai tüneteket 

mutató, lázas, takarmányt visszautasító egyedek eseté-

ben egyenesen kivitelezhetetlen. 

A Cenflox injekció tehát hatékony, gazdaságos és prakti-

kus eszköze lehet a PPDS elleni védekezésnek.

Források elérhetők a szerkesztőségben
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