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2021.
10.01. Feldman Zsolt
             Többlet források, előrehozott kifizeté-

sek és új hitelkonstrukció révén segítünk a               
sertéstaróknak.

10.02.   Ausztriában törvénnyel védenék a mező-
gazdasági termelőket, illetve az élelmiszer-
ipari termékek előállítóit a nagykereskedők 
túlhatalmától. 

10.07.   Disznóság: ennyiért meg sem éri sertést 
hizlalni. A kisebb termelők számára las-
san áthidalhatatlanná válik a piaci válság. 
Spanyolországból akár 700 Ft-ért is be lehet 
szerezni sertéskarajt. 

10.12. Nagy István, miniszter 
            Tovább kell küzdenünk a sertéstartók megse-

gítéséért, mert Brüsszel nem dob mentőövet 
az ágazat szereplőinek. 

10.19. Nagy István
          „Hazait, szeretettel”. Megállapodás az 

Aldival, hogy csak magyar sertéshúst áru-
sítanak. 

11.11.  Az összeomlás szélén a sertéságazat? 
          Kilátástalan helyzetben a termelők. 
          Azonnali intézkedéseket követel a MOSZ. 

12.08.   November első napjaiban a kukorica ton-
nánkénti ára már átlépte a 90 ezer forintot. 

Még Mindig nincs Megoldás

2022.
01.03.  Nagy István
            Megnyílik a kamat- és költségmentes hitelle-

hetőség a sertéstartóknak.

01.13.  Állománycsökkenés várható a sertéságazat-
ban. Rövid távon a sertéstartók 15-20%-a 
adhatja fel tevékenységét, de ha a helyzet 
rosszabbra fordul, ez elérheti a 30%-ot is.

01.18.  Sorra hagynak fel a sertéstenyésztéssel a 
bácskai gazdák.

 
02.10.  Sertéságazati krízishelyzet: demonstráció a 

láthatáron? 
             A NAK a végsőkig elszánt, ha kell brüsszeli 

demonstrációt szervez.

02.14.   A magyar gazdák nyakán maradhat a kuko-
rica, ha tovább ülnek rajta.

02.14. Wagenhoffer Zsombor
        Betelt a pohár?
          A MÁSZ ügyvezető igazgatója nagyszerűen 

foglalja össze a tényeket és a tennivalókat. 
Terjedelmi okok miatt írását itt nem tudjuk 
teljes egészében közölni, keressétek azt a 
disznoklub.hu facebook csoportunknál!

WEKERLE LÁSZLÓ

Hosszú hónapok óta sújtja sertéságazatunkat a sertésválság. A disznóklub.
hu facebook csoportunkban folyamatosan közzétesszük az ezzel kapcsolatos 
híreket és információkat. Most az elmúlt közel félév „termését” mutatjuk be. 
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szopós Malacok hasMenése

Az emésztőrendszeri betegségek a sertéstartás 
leggyakoribb és legfontosabb gazdasági problémái 
közé tartoznak. Sertésben a leggyakoribb emész-
tőszervi betegségek fertőző eredetűek és korhoz 
kötöttek. Esetenként egyszerre több, egymással 
versengő fertőzés is érintheti az állományokat, 
melyek hatására összetett klinikai képek jönnek 
létre, ezzel is megnehezítve a kezelésüket és az 
eredményes védekezést.

Az újszülött és szopós malacok kolosztrális im-
munitásának mértéke, a maternális ellenanyagok 
perzisztálásának időtartama alapvetően meghatá-
rozza a hajlamot a fertőzésre.

a sertés epidéMiás hasMenése (ped)
A sertés epidémiás hasmenését a Porcine epidemic 
Disease vírusa okozza, mely koronavírus, és csak 
a sertéseket betegíti meg. Két változatát írták 
le: az 1-es (PEDV type I) csak a fiatal állatoknál 
okoz megbetegedést, a 2-es (PEDV type II) minden 
korcsoportot károsíthat. Ez utóbbi esetében a 7 
naposnál fiatalabb malacoknál a mortalitás akár 
100%-os is lehet.
A vírus a bélbolyhokat károsítja, vízszerű hasme-
nést, ezzel kiszáradást okoz. A fertőzött állomá-
nyokban a kocák 100%-a megbetegszik, de két-há-
rom hét alatt masszív immunitás alakulhat ki. Az 
immunissá vált kocák föcsteje védelmet nyújt az 
újszülött malacoknak. A zártan kezelt állományok-
ból a védettség segíti a vírus eltűnését.
A téli időszakban gyakoribbak a megbetegedések, 
mivel a hideg idő és a bélsárban lévő nedves szerves 
közeg kedvez a vírus túlélésének és állományon 
belüli terjedésének. A vírust fertőzött sertésekkel, 
azok bélsarával és fertőzött ragályfogó tárgyakkal, 
járművekkel hurcolják be. A fogékony sertésekbe 
a fertőző anyag szájon át jut be, a lappangási idő 
1-3 nap. A vékonybél hámsejtjeiben multiplikálódó 
vírus a bélbolyhok károsodását, megrövidülését 
okozza. A klinikai tünetek nagyban függenek a 
sertések életkorától. A vírus első behurcolása után 
minden korcsoportban 5-10 napon belül szinte 
100%-os a morbiditás. A legsúlyosabb megbetege-
dések a fiatal korcsoportokat érintik. A 7 naposnál 

fiatalabb állatoknál akár 1001%-os elhullással járó, 
hányással és étvágytalansággal társult, profúz, 
vízszerű, sárgászöld, vért és nyálkát nem tartal-
mazó hasmenés alakul ki. Az idősebb malacok 
többnyire felgyógyulnak, de a felnevelési veszteség 
elérheti a 10%-ot. A többi korcsoportban 2-4 napig 
tartó étvágytalanság, híg bélsár vagy vízszerű 
hasmenés, hányás, és ezek következményeként 
kiszáradás következik be. A süldők és az idősebb 
sertések 7-10 nap alatt meggyógyulnak. Járulékos 
kárként kocáknál vetélés, tejhiány, kanoknál csök-
kent libidó figyelhető meg.
A kórisme felállításához el kell végezni az állomány 
előéletének, állapotának, a különböző korcsopor-
tokban észlelt klinikai tüneteknek a megfigyelését 
és elemzését, a bélsárminták és az elhullott mala-
cok laboratóriumi vizsgálatát. Boncolás során kitá-
gult, híg és sárga béltartalommal telt vékonybelet 
találunk.

gyógyítás, Megelőzés

A kéthetesnél fiatalabb malacok kezelése kilá-
tástalan. Az ennél idősebb malacoknál a meleg 
környezet, a koca tejtermelésének támogatása, 
tejpótlók alkalmazása, jó ivóvízellátás, elektrolit- 
és folyadékpótlás enyhítheti a károkat. A többi 
korcsoportban a kellő mértékű ivóvízellátás a leg-
fontosabb. Az antibiotikum-kezelés alkalmas lehet 
a bakteriális szövődmények megelőzésére és kezelé-
sére. A telepi zártságot az általános járványvédelmi 
szabályok szerint kell fenntartani. Bár több konti-
nensen is alkalmaznak élő és/vagy attenuált vírust 
tartalmazó vakcinákat, de Európában a betegség 
ritkább előfordulása miatt a vakcinázásnak nincs 
jelentősége a megelőzésben.

szopós Malacok haeMorrhagikus-
nekrotizáló enteritise

Okozója a clostridium perfringens C típusa, mely 
nagy megbetegítő képességű toxint termel. A kór-
okozót a malacok közvetlenül megszületésük után 
felvehetik. A kórokozók a vékonybél nyálkahártyá-
jában telepednek meg és ott szaporodnak. Ennek 
következménye szövetelhalás és vérkilépés a bél 
lumenébe.
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A betegség lefolyása és időtartama függ a kór-
okozók által kibocsátott toxin mennyiségétől. Nagy 
mennyiségű toxin esetén a betegég lefolyása olyan 
gyors, hogy a malacok fertőződésük után né-
hány órával elpusztulnak anélkül, hogy hasmenés 
jelentkezne. Az akut lefolyásnál vízszerű, bar-
nás-vörös bélsár ürül. A megbetegedett malacok 
hátulsó részét a legtöbb esetben véres bélsár 
szennyezi. A megbetegedett állatok 12-24 óra alatt 
elhullanak. Krónikus lefolyásnál a bélsár bűzös, 
nyálkás, szürkéssárga és grízszerű. Krónikus for-
málás is elhullanak a malacok a súlyos folyadék- és 
elektrolitveszteség miatt.

Kimutatás: A tipikus klinikai és kórbonctani lele-
tek alapján viszonylag egyszerű.

Megelőzés: A kocák vakcinázása lehetséges, 5, 
illetve 2 héttel a várható fialás előtt. Van a piacon 
olyan vakcina, mely a Clostridium perfringens és 
az E. coli ellen is védi az újszülött malacokat.

coli-hasMenés

Egy sor E. coli szerotípus hasmenést okozó 
enterotoxinjaival és egyes kapszula antigénjeivel 
(különösen a 1288 és 1299) képes megtapadni a 
vékonybél nyálkahártyáján.
Az enterotoxinok két frakcióból állnak, a hőálló és 
a hőérzékeny összetevőből. A hőálló frakció csak 
enyhe hasmenést okoz, és immunitás kialakulásá-
hoz vezet. Ezzel szemben az enterotoxinok hőre 
érzékeny frakciója súlyos hasmenést és elhullást 
okoz, persze ezzel együtt immunitást is.
A coli-hasmenés akkor lép fel, ha a kórokozó coli 
baktériumok száma a vékonybélben a 10.000 csíra/ 
1 g béltartalomról 1000-10.000-szeresére nő. Ezek, 
a 1288, illetve a 1299-es antigének segítségével a 
vékonybél nyálkahártyájához tapadnak, és felsza-
badulnak az enterotoxinok. Ez az abnormális mér-
tékű szaporodás csak bizonyos körülmények között 
lehetséges. Az egyik legfontosabb ilyen tényező a 
hiányzó anyai antitest-védelem.
A megszületett malac a fiaztatóban védtelen az 
ott előforduló kórokozókkal szemben, de a koca 
által kibocsátott coli baktériumok ellen is. Az első 
védelem a megszületés utáni néhány órában felvett 
föcstej. 

A sikeres malacimmunizálás feltételei:
1. Elegendő ellenanyag legyen a koca tejében.
2. A koca kellő mennyiségű tejet adjon;
   a. elegendő számú és működő csecs,
   b. nincs MMA-szindróma (PPDS).

A coli-hasmenésnek három csúcsa lehet:
- a malac első életnapjaiban,
- 3-4 hetes korban,
- választáskor.

Fontos tudni, hogy a világon a legtöbb hasmenést a 
coli okozza. Az összes szopósmalac-elhullás 50%-át 
a választás előtt coli fertőzés idézi elő.

Újszülött Malacok hasMenése

Az egészségesen megszületett malacok többnyire 
születésük után 12-48 órával fertőződnek meg. Az 
egész alom megbetegszik. A malacok nedvesek, 
szutykosak, gyengék és reszketnek. Szőrük durva, 
farkuk lóg. 
A hasmenés vízszerű, büdös, színe a fehértől sár-
gászöldig terjed. A végbélnyílás, a hüvely és a farok 
vöröses. A súlyos folyadékveszteség miatt a mala-
cok erősen lesoványodnak, bőrük ráncos. Kezelés 
hiányában az egész alom kipusztulhat.

3 hetes hasMenés

Ez a hasmenés szürkésfehér, nem olyan vízszerű, 
mint a néhány naposoknál, inkább fogpasztaszerű. 
Az elhullási arány jóval alacsonyabb, kevesebb 
mint 20%. Kezeletlen malacoknál lesoványodás és 
lemaradás következik be.

Választáskori hasMenés

Kb. 8 nappal a választás után, vagy takarmány-
váltásnál vízszerű, sárgászöldtől barnáig terjedő 
hasmenés jelentkezhet.
A coli-hasmenés ellen a leghatékonyabb védekezés 
a kocák vakcinázása.

rotaVírus-fertőzés

A vírus nem gazdaspecifikus, borjakat és kutyákat 
is megbetegíthet. Sertésnél multifaktoriális megbe-
tegedésként jelentkezik, a klinikai manifesztáció a 
körülményektől függ.
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A rotavírus tipikusan a napos malacokat betegíti 
meg. A magas páratartalom és a rossz higiénia 
hozzájárul a tünetek kialakulásához. A vírus a 
bélsárral választódik ki, felvétele szájon át tör-
ténik. Felnőtt állatokat tünetek nélkül fertőz. 
A vakcinázott vagy fertőzésen átesett kocák a 
kolosztrumon keresztül megvédik malacaikat. A 
rotavírus-okozta hasmenés fehér és kenőcsös, az 
elhullási arány nagyon alacsony.

transMissible gastroenteritis (tge)
Az I. típusú koronavírus idézi elő. Az érzékeny po-
pulációban hirtelen jelentkezik híg, fehér bélsárral, 
100%-os elhullással. A múlt század 70-es éveiben 
végigsöpört Magyarországon úgy, hogy kéthetes 
korig minden malac elpusztult. 
A kocáknál és a malacoknál is jelentkezik a súlyos 
hasmenés. A diagnózishoz a direkt víruskimutatás 
a legcélravezetőbb.

kokcídiózis

A sertést egyedül megbetegítő Clostridium az 
Isospora suis. A kocaállományok többsége immu-
nis, így jellemző tünetekkel csak ritkán jelentkezik.
A kocák oocytákat bocsátanak ki, melyek ned-
vesség, meleg és tápanyag jelenlétében sporulált 

oocytákká érnek. A malacok felveszik ezeket és 
megtelepednek a vékonybél felső sejtrétegében. 
Itt aztán szaporodnak, és több lépcsőn keresztül 
új oocyták keletkeznek. Súlyos esetekben 5-10 
napos malacoknál kenőcsös, fehér-sárga hasmenés 
alakul ki, mely antibiotikummal nem kezelhető. A 
megbetegedési arány magas (50-70%), az elhullási 
százalék alacsony.
Megelőzésképpen az istállót hetente kétszer alapo-
san ki kell takarítani, a padozatot tartsuk szára-
zon és fertőtlenítsünk. Az oocytákat ürítő kocákat 
a fialás előtt egy héttel, majd az egész szoptatás 
alatt szulfaguanidinnel vagy szulfadimidinnel kell 
kezelni.

2-es típusÚ sertés cirkoVírus

6-12 hetes, de néha idősebb korban is jelentkezik. A 
malacok visszamaradnak a fejlődésben, elesettek, 
emellett hasmenés és lefogyás jellemző. A kórbonc-
tani tünetek a megduzzadt nyirokcsomók, bélfodri 
ödéma, tüdőgyulladás.

A SZERK.

Segítség a differenciáldiagnózishoz: Nagy magyar 
sertéskönyv 410., 411., 412. oldal.
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a halolajetetés hosszÚ táVÚ hatásai
(egy nagyüzeMi kísérlet tapasztalatai alapján)

Az omega-3 zsírsavak hatásait már régóta vizsgál-
ják a sertéstakarmányozással, sertéstenyésztéssel 
foglalkozó szakemberek. Ismert, hogy a különböző 
növényi és állati forrásból származó (lenmag, len-
olaj, halolaj, algaolaj) omega-3 zsírsavak felszí-
vódnak az állatok bélcsatornájából és mennyiségük 
idővel növekszik a zsírszövetben, továbbá kiválasz-
tódnak a kocatejbe és hatással vannak az állatok 
anyagcsere-, illetve szaporodásbiológiai folyamata-
it irányító hormonok képződésére is. 
Az elmúlt 20 évben sertéseken elvégzett omega-
3-as kísérletek eredményei igen változatos képet 
mutatnak, az etetett állatok korcsoportjától, az al-
kalmazott omega-3 zsírsavak forrásától, az etetett 
dózistól és az etetés időtartamától függően. Mivel 
az omega-3 zsírsavak az alapvető tápanyagok közé 
sorolhatóak, így nem tekinthetünk rájuk úgy, mint 
egyszerű hozamfokozókra, amelyek etetésének ha-
tására javulnak a sertések naturális mutatói. Mivel 
azonban a magyarországi sertéstakarmányok az 
alkalmazott alapanyagoknak köszönhetően (kuko-
rica-szója) omega-3 zsírsavakban viszonylag szegé-
nyek, a hosszú távú és kiegyensúlyozott omega-3 
ellátás biztosítása előnyös lehet, főként a tenyész-
állatok esetében. 
Smits és mtsai (2011) kutatásai szerint az omega-
3 zsírsavak tenyészkocákkal történő folyamatos 

etetése javította a következő fialás eredményeit. 
Az omega-3 zsírsavak tüszők fejlődésére és növe-
kedésére gyakorolt pozitív hatását többen is iga-
zolták (Zeron és mtsai, 2002; Rosero, 2016). Ennek 
köszönhetően a korai embrióvesztés mértéke is 
számos vizsgálat során csökkent (Leroy és mtsai, 
2008; Brazle és mtsai, 2009).
A szakirodalmi tapasztalatok további vizsgálata 
céljából, 2021-ben egy teljes szaporodásbiológiai 
ciklust átfogó (elléstől-ellésig) kísérletet végeztünk 
egy magyarországi nagyüzemi sertéstelepen 82 
kontroll és 82 kísérleti koca bevonásával, ahol a 
kísérleti csoport állatai 5 g/kg késztakarmány 
dózisban fogyasztottak halolaj alapú kiegészítést.

anyag és Módszer

A vizsgálat takarmányozási szempontból rend-
hagyónak számít, mert a telep nagy mennyiség-
ben etet omega-3 zsírsavban (α-linolénsav, C18:3) 
gazdag extrudált-lenmag alapú takarmányt. Az 
egyes kontroll és kísérleti kocatápokban található 
omega-3 zsírsavforrások mennyiségét az 1. táblá-
zat mutatja be. A szoptató, illetve a búgató tápok 
esetében a halolaj alapú kísérleti kiegészítő ugyan-
annyi extrudált lenmag alapú takarmány helyére 
került be az említett kocatakarmányokba. 

1. táblázat a vemhes, szoptató és búgató kocatápokban található omega-3 források

Vemhes 
Kontroll

Vemhes 
Kísérleti

Szoptató 
Kontroll

Szoptató 
Kísérleti

Búgató 
Kontroll

Búgató 
Kísérleti

Extrudált lenmag alapú takarmány 
(kg/t)

0,25 - 4,50 4,00 4,50 4,00

Halolaj alapú kísérleti kiegészítő 
takarmány (kg/t)

- 0,50 - 0,50 - 0,50
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A vizsgálat takarmányozási szempontból három 
részre oszlott. Az első szakaszban a szoptatás 
alatt (fiaztatóba történő telepítéstől-választásig, 
kb. 30 nap) a kísérleti állatok 5 g/kg dózisban kap-
ták a halolaj alapú kiegészítést, 40 g/kg extrudált 
lenmag alapú mellett, míg a kontroll állatok csak 
extrudált lenmag alapú takarmányt kaptak 45 g/
kg dózisban. A második szakaszban, a választás 
és a vemhességvizsgálat között (kb. 35 nap) az 
ún. búgató tápban a szoptató táphoz hasonlóan 
kapták az állatok az egyes omega-3 zsírsavforrá-
sokat.  A harmadik fázisban a vemhesség további 
részében, a kísérleti állatok szintén 5 g/kg halolaj 
alapú kiegészítést kaptak, míg a kontroll állatok 
ugyanakkora mennyiségű extrudált lenmag alapú 
takarmányt. Az alkalmazott kiegészítés olyan kis 
mértékben (<1%) változtatta meg a késztakarmá-
nyok egyes táplálóanyag tartalmát, ami a kísér-
let végeredménye szempontjából elhanyagolható. 
További információk a szerzőnél elérhetőek.
A vizsgálat a 2021-es év tavaszi időszakában (már-
cius-április) kezdődött a kocák fiaztató termekbe 
történő telepítésével. A változó környezeti hatások 
minimalizálása céljából a kontroll és a kísérleti álla-
tok ugyanannak a fiaztató istállónak a termeibe ke-
rültek betelepítésre, kb. 1 hónapos különbséggel. Az 
ellést követő 24 órán belül minden fiaztató teremben 
alomkiegyenlítés történt. A malacok kiegészítő táp-
lálásáról tejitató rendszer gondoskodott.
Választás után a kocák egyedi állásokba kerültek, 
itt történt meg a termékenyítés. A bevizsgált vem-
hes kocák kiscsoportos tartásba kerültek a vemhes 
kocaszállásokon. A vizsgálat 2021. októberében 
zárult, amikor az utolsó koca is megellett.

A vizsgálat alatt a következő adatok összegyűjtése 
és értékelése történt meg:
- a kocák takarmányfelvétele a szoptatás alatt
-  a szopós malacok naturális mutatói (tömeggya-

rapodás, elhullás), amiket összehasonlítottunk a 
kocák előző laktációja során mért eredményekkel

-  a kocák szaporodásbiológiai paraméterei (ivarzás 
ideje, vemhesülés 2 vizsgálat alapján, kiesés)

-  a következő ellés során született malacok száma 
(élve született, holt, mumifikált, összes malac), 
amit szintén összehasonlítottunk az előző ellés 
eredményeivel. 

eredMények és értékelésük

A malacok naturális mutatóira gyakorolt hatások
A szoptató fázisban rögzítettük a kontroll, illetve 
a kísérleti kocák egyedi takarmányfelvételét, mivel 
annak komoly hatása van az almok tömeggyara-
podására. Emellett rögzítettük az élveszületett, 
a holt és a mumifikált malacok számát, minden 
alom esetében. A választás után a telep megadta 
az adott kocacsoportra vonatkozó átlagos egyedi 
választott malactömeget (kb. 80 alom átlaga/keze-
lés) és a szopós elhullás mértékét. Mivel a telep a 
születési malacsúlyokat, illetve a dajkásítás utáni 
malacsúlyokat nem rögzíti, a választási átlag töme-
gek inkább tájékoztató jellegűek. Az értékelt ada-
tokat az adott kocák előző laktációs eredményeivel 
is összevetettük, hogy elkerüljük a teljesítménykü-
lönbségből adódó téves következtetéseket. A kocák 
átlagos napi takarmányfelvételét a vizsgálat során 
az 1. ábra mutatja be.
Az ábrán látható, hogy a kísérleti csoport kocái 
több takarmányt vettek föl naponta, mint a kont-
roll állatok, ami egyértelműen megmutatkozott a 
malacok átlagos választási tömegében is (2. ábra).

1. ábra. A kocák átlagos napi takarmányfelvétele (kg) a 
szoptatás alatt

2. ábra. A malacok átlagos választási tömege a vizsgálat 
alatt
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Az omega-3 zsírsavak a kocatejen keresztül képe-
sek felszívódni a fiatal malacok emésztőrendsze-
rében (Sampels és mtsai, 2011; Lavery és mtsai, 
2019) és az immunrendszer támogatása révén 
pozitív hatásuk lehet a malacok egészségi állapo-
tára (Mateo és mtsai, 2009; Luo és mtsai, 2013). A 
vizsgálat során tapasztalt szopós malac elhullások 
mértékét a kontroll és a kísérleti csoportokban a 3. 
ábra mutatja be.

Az eredmények alapján a szopós elhullás mértéke, 
a kísérleti csoportban volt alacsonyabb (12,50% 
vs. 9,31%). Az eredmények jelentősen különböz-
nek a korábbi elhullási eredményektől (7,81% vs. 
12,74%), ami valószínűleg a változó környezeti ha-
tásoknak köszönhető, mivel a vizsgálat alatt mind 
a kontroll, mind a kísérleti állatok ugyanazokban 
a termekben voltak elhelyezve a szoptatás alatt, 
míg a korábbi laktáció során különböző termekben 
ellettek.

a kocák szaporodásbiológiai paraMétereire 
gyakorolt hatások

A választást követően minden egyes koca esetében 
rögzítettük az ivarzásig eltelt napok számát és 
kiszámoltuk a 7 napnál később ivarzó állatok ará-
nyát. Az eredményeket a 4. és az 5. ábra mutatja 
be. A 82 kontroll kocából 76-ot sikerült terméke-
nyíteni, míg az ugyanakkora mennyiségű kísérleti 
kocából 75-öt.  

A 4. ábrán látható, hogy a kísérleti kocák hama-
rabb jöttek ivarzásba a választás után, mint a 
kontroll állatok (6,50 vs. 4,88 nap). 
Ennek megfelelően a később ivarzó állatok aránya 
(5. ábra) is a kontroll csoportban volt magasabb 
(11,0% vs. 3,7%).

3. ábra. A szopós malac elhullások alakulása a kísérlet 
során

4. ábra. A választás és az ivarzás között eltelt idő (nap) 
alakulása a vizsgálat során

5. ábra. A későn ivarzó kocák aránya az egyes ismétlé-
sek során
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A vemhességvizsgálatok eredményei szintén a kí-
sérleti állatok előnyét mutatták. Az első vemhes-
ségvizsgálatok alapján 13,1%-kal vemhesült több 
koca a kísérleti csoportban, mint a kontrollban 
(81,6% vs. 94,7%). A második vemhességvizsgálat 
során mindkét csoport eredményei kb. 4%-kal csök-
kentek (77,6% vs. 90,7%). A vemhességvizsgálatok 
eredményeit a 6. ábra mutatja be.

A visszaivarzó, illetve vetélt kocák arányát a 7. 
ábra mutatja be. A kontroll kocák esetében 14, míg 
a kísérleti csoportban 9 volt a visszaivarzó állatok 
száma (18,4% vs. 12,0%).

A vizsgálat a következő ellés eredményeinek érté-
kelésével zárult. A következő ellés során a vizsgá-
latba vont 82-82 kocából mindkét csoport esetében 
57 állat adatait sikerült értékelni, mert a telep 
programozott selejtezési stratégiája révén, na-
gyobb mértékű selejtezésre került sor a kísérleti 
csoport esetében.

A következő ellés eredményeit a korábbiakhoz ha-
sonlóan az előző ellés adataival is összehasonlítot-
tuk. A kontroll csoport kocái a vizsgálat kezdetén 
átlagosan 13,01 élve született malacot ellettek, ami 
a következő fialás során 0,16 malaccal, 13,17-re 
növekedett. A kísérleti állatok először 14,23, majd 
14,79 élve született malacot produkáltak. A 8. 
ábrán látható, hogy mindkét csoport esetében nőtt 
az élve született malacok aránya a következő ellés 
során, de korábbi elléshez képest a kísérleti állatok 
esetében a malacok száma nagyobb arányban nö-
vekedett. A kontroll csoportnál a növekedés aránya 
1,2%, míg a kísérleti estében közel 4%.

6. ábra. A kontroll és a kísérleti kocák vemhességvizsgá-
latainak eredményei

7. ábra. A visszaivarzó, illetve vetélt kocák aránya 
a vizsgálat során

8. ábra. A korábbi és a következő ellés során 
élve született malacok száma
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A különbség még szemléletesebb, ha az összes 
megszületett malac mennyiségét hasonlítjuk össze 
a két csoport esetében, mivel ez az adat jobban tük-
rözi a kezelés ovulációs rátára gyakorolt hatását. A 
9. ábrán látható, hogy a kontroll kocák esetében a 
korábbi fialáshoz képest a következőnél átlagosan 
0,24 malaccal csökkent az összes megszületett ma-
lacok száma. A kísérleti állatoknál átlagosan 0,63 
malaccal nőtt ez az érték, ami összhangban van 
az élve született malacok számának növekedésével 
(0,56 malac). A kísérleti állatoknál valószínűleg 
a növekvő ovulációs ráta okozta a megszületett 
malacok számának növekedését, míg kontroll ál-
latoknál feltehetően nem nőtt az ovulációs ráta a 
vizsgálat alatt.

összefoglalás

A vizsgálat eredményei alapján elmondható, hogy 
a kísérleti csoportban a szoptatás alatt csökkent 
a malacelhullás és nőtt a malacok átlagos válasz-
tási tömege, a korábbi ellések és a kontroll csoport 
eredményeihez képest. A halolaj alapú kiegészítő 
takarmányt fogyasztó kísérleti tenyészkocák több 
takarmányt vettek fel a szoptatás alatt, mint a 
kontroll csoport állatai, ami egyértelmű összefüg-
gésben van az említett paraméterek változásával.
A halolaj alapú kiegészítő takarmány a szoptatás 
és a vemhesség első 30 napja között etetve pozitív 
hatással volt az összes szaporodásbiológiai para-
méterre (ivarzásig eltelt idő hossza, később ivarzó 
kocák aránya, vemhesülési %).
A következő fialás során a kísérleti kocák több 
élve született malacot ellettek és több volt az ösz-
szes megszületett malac mennyisége is a kísérleti 
csoportban. Ennek hatterében a kísérleti kiegészí-
tőként etetett halolaj tüszők növekedésére, fejlődé-
sére, valamint az ovulációs rátára gyakorolt pozitív 
hatása állhat.

9. ábra. A korábbi és a következő ellés során 
megszületett összes malacok száma

Fontos megjegyezni, hogy a kísérleti állatok takar-
mányai mellett, a kontroll állatok takarmányai is je-
lentős mennyiségű omega-3 zsírsavat tartalmaztak 
a vizsgálat során. A különbséget az jelentette, hogy 
míg a kontroll állatok takarmányaiban a magas 
extrudált lenmagtartalom miatt az α-linolénsav 
(ALA, C18:3n-3) jelentette a fő omega-3 zsírsav-
forrást, addig a kísérleti állatok takarmányaiban 
az ALA mellett a halolajban nagy mennyiség-
ben található eikozapentaénsav (EPA, C20:5n3) és 
dokozahexaénsav (DHA, C22:6n-3) biztosította a 
kísérleti állatok omega-3 ellátását. Az állatok szer-
vezetében az ALA részben oxidálódik, részben ener-
giaigényes folyamatok során alacsony konverziós 
aránnyal EPA-vá és DHA-va alakul. Az említett két 
hosszú szénláncú omega-3 zsírsav (EPA, DHA) ete-
tésnek biológiai hatékonysága ezért jóval magasabb, 
mint az ALA-é. Valószínűleg ezzel vannak összefüg-
gésben a kapott eredmények is.

ROSZKOS RÓBERT
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Válságok és Változások a Magyar sertéságazat 
utolsó 25 éVében iii.

2001.1
eu előtt

Wekerle lászló

Úgy látszik, szakmai körökben szinte el sem hiszik, 
hogy lesz egyszer egy EU-ba lépés, mely jelentősen 
megváltoztatja majd a magyar sertéshústermelés 
feltételeit is. A jelenlegi tagországok kormányzatai 
nyugtatják sertéstartóikat: az új tagok csatlakozá-
sától nem kell félni, sőt, örülni kell! Kitágul a piac, 
és a korábbi EU-tagok piaci szervezettségükkel, 
profizmusukkal le fogják győzni a szervezetlen, 
amatőr új tagokat. Nem lesz elég jóleső büszke-
séggel arra hivatkozni, hogy Magyarországon ősi 
hagyomány a disznótartás, meg hogy a kedvező ég-
hajlat, a magyar ember szakértelme, ügyessége…

az európai unió sertéságazata i. rész

Márton András
Kína és az EU a két legnagyobb sertéstartó ország, 
illetve közösség. Az EU sertésállománya 13-14%-ot, 
sertéshús-termelése pedig kb. 20%-ot képvisel a 
világ összállományából, illetve az összes sertéshús-
kibocsátásól.

eu-bőVítés osztrák szeMMel

A szerk.
Több éve szoros kereskedelmi kapcsolatok állnak 
fenn az EU és a belépésre váró közép-kelet-európai 
államok sertéspiacai között. A 90-es évek elején 
megszülettek az első társulási megállapodások, 
amelyek lehetővé tették a sertéshús csökkentett 
vámtarifákkal történő importját a fenti országok-
ból az EU-ba. A tavaly megkötött „duplanullás” 
megállapodás a sertéshús-piac kölcsönös megnyitá-
sát jelentette.

2001.2
sertéságazatunk helyzete és kilátásai 
az eu-csatlakozás után

Dr. Szabó Péter
Sertéságazatunk számára az ország Európai Uniós 
csatlakozása, azaz 470 milliós piachoz való tarto-
zása nagy lehetőség, és egyben nagy kihívás is. A 
magyar sertésnek a tagság esetén óriási kínálati 

piacon kell helytállnia. A minőség és a hatékonyság 
a két legfontosabb szempont. Az ágazatot terhelő 
legfőbb gondok:
-  A magyar lakosság sertéshús-fogyasztásának 

30%-os csökkenése.
-  Tenyésztési piramis és tenyészállat-vásárlás 

hiánya.
- A mesterséges termékenyítés mellőzése.
- Nem megfelelő üzemméret.
- Külföldi hibridek térnyerése.
- Technológiai korszerűsítés hiánya.
- Alacsony munkatermelékenység.
- A szerződéses kapcsolatok hiánya.
- A feldolgozói kapacitás kihasználatlansága.

2001.3 
protokoll nélkül… Vajda lászlóVal, 
az fVM európai integrációs főosztályának

VezetőjéVel

dr. Wekerle Balázs
A mi feladatunk, hogy a belépés előtt megteremt-
sük a feltételeket. A német parasztszövetség el-
nöke nyolc éve nyilatkozta, hogy 120 ezer sertés 
közös értékesítésével tudtak olyan nagyságrendet 
felmutatni, amivel már komoly tárgyalási pozíciót 
érhettek el a vágóhidak felé. A termelő és feldolgo-
zó közötti viszonyt ma Magyarországon az érdek-
ellentétek uralják.

2002.1
lobbizás érVekkel

dr. Wekerle László
A feldolgozók csökkentették az átvételi árakat, és 
azzal védekeznek, hogy a mai magyar árak mellett 
nem versenyképes a magyar sertéshús a nemzet-
közi piacokon. A termelők viszont azzal érvelnek, 
hogy a mostani árak már a termelés önköltségét 
sem fedezik. A VHT termelői és feldolgozói oldala 
kb. egy hónapja megegyezett egymással, miként le-
hetne kezelni a helyzetet. Javaslatuk lényege, hogy 
a termelő átlagosan 323 Ft-ot kapjon a legjobb mi-
nőségű sertés kilójáért úgy, hogy ehhez az állam je-
lentős összegű támogatást nyújtson. Tehát újra és 
újra az áhított támogatás! A támogatások - kevés 
kivétellel – nem jól átgondoltak, „utóéletük” nem 
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ellenőrzött. Sokszor olyan helyre is jut támogatás, 
ahol már nem szabadna disznónak lennie.

2002.4
a dán sertéságazat

Dán szerzők
A szövetkezeti rendszer
Ez a tulajdoni forma meghatározó szerepet játszik 
a dán sertéstartásban. A Dániában zajló sertéshús-
előállítás minden eleme a szövetkezeti rendszerek 
által ellenőrzött és menedzselt.
Szaktanácsadói szolgáltatás
A dán sertéstartók saját szaktanácsadói szolgálat-
tal rendelkeznek.

2003.1
VeVői Vagy Versenytársai lesznek a Mostani 
eu-tagoknak a közép-kelet-európai 
országok?
C. Gillot
Magyarországnak a csatlakozásig hátralévő rövid 
idő alatt integrálódnia kellene az európai norma-
tívákhoz. Nincsenek termelői tömörülések. A költ-
ségvetési forráshiányok miatt a modernizáció lassú 
lesz, mivel a gazdaságok finanszírozása messze 
van az igényektől. A bankok különösen fagyosan 
fogadják a hitelkérelmeket, szívesebben finanszí-
rozzák korlátozott forrásaikból a gazdaságosabban 
termelő, nyereségesebb ágazatokat.

2004.1
sertéspiaci helyzet az európai unióban 
és Magyarországon

Tóth Péter
Magyarországot 2008-ban az erősen változó árak 
jellemezték. A hasított sertésért adott év eleji 1,3 
eurós folyamatos zuhanás után a 19-20. héten 
1,0 euró alá csökkent, majd lassú emelkedés után 
szeptemberre ismét 1,26 euró volt, ezt követően az 
év végéig újra csökkent. Nagy kérdés, hogy a most 
csatlakozó országok mennyire tudnak integrálódni 
az Unió rendszerébe, és a csatlakozás után meny-
nyire lesz jövedelmező ez az ágazat, vagy mennyien 
hagynak fel a sertéstartással, és ez milyen követ-
kezményekkel jár majd a termelésre.

kerekasztal a Magyar sertésről

A szerk.
Wekerle László: Milyen a hazai helyzet? 2003-
ban az elmúlt évtized legnagyobb válságát éltük 
meg. Az árak és a fogyasztás is visszaesett, a 
tenyésztés padlón van, növekedtek a takarmány-
árak. Az egész ágazat védtelen, szervezetlen. Mi 
vár ránk az EU-ban? Ott is túltermelési válsággal 
küzdenek, a többlet sertéshús elhelyezése ko-
moly gond, és támadnak az újdonsült világpiaci 
vetélytársak, Brazília és Ázsia. A németek újság-
cikkekben adnak hangot annak, hogy örülnek a 
bővítésnek, mert ez 100 millió újabb potenciális 
fogyasztót jelent a túltermeléssel küszködő nyuga-
ti államoknak.

Móczár István, vezérigazgató, Pápai Hús 
Rt.: Tíz éve hiányzik a mezőgazdasági politika. 
Nem lehet kézi vezérléssel megoldani az ágazat 
szabályozását, nem egyszer utólag reagálva a piaci 
eseményekre.

Bán György, elnök, Maladupi Kft., Tiszadob: 
Az ágazat későn kapta meg a segítséget, amit min-
den más kormány, pl. a cseh, a szlovák és a lengyel 
időben megadott. Kormányunk megszüntette az 
exporttámogatást.

Zöld Károly: Olyan termelőt ne támogassunk, aki 
veszteségesen termel.

Gorzás János, ügyvezető igazgató, Alföldi 
Szövetkezet: Az ágazat jelen helyzetében a legna-
gyobb bajok: az információ, a tőke és az idő hiánya, 
és a szervezetlenség. Az ország vezetése nem akar 
segíteni, „fentről jövő” tervre ne számítsunk. A je-
lenlegi mentalitás: termeltem tegnap, termelek ma, 
és csoda folytán termelhetek holnap is. Ez káros, 
elveszi a támogatási forrásokat azoktól, akiknek 
lehet jövője.

Angyal Vendel: Mi a lehetőség? Erős, politikától 
független érdekképviselet, de ebben nem nagyon 
bízom, ez az ágazat nagyon nehezen fog összefogni.
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dr. Képes György, telepvezető, Fejér Pig 
Szövetkezet: Nem működik a jószándékon alapuló 
érdekképviselet, az érdekeknek nagyon szigorúan 
össze kell állni, például közös értékesítés által, 
tehát gazdasági érdeken alapulva. A termelői cso-
portban ezért látok fantáziát.

2004.2
beMehetünk?
dr. Wekerle László
Alig léptünk be az EU-ba, és máris tapasztalhat-
tuk, hogy a nemzeti érdekek védelme hogyan mű-
ködik: alig egy-két napja voltunk büszke EU-tagok, 
amikor az előzetes szerződéseknek megfelelően 
elindultak Ausztriába a sertésszállítmányok. Az 
osztrák állategészségügy a határon azt mondta, 
állj!, hivatkozva az Aujeszky-betegséggel kapcso-
latos kifogásra. Az EU eddigi tagországai tehát 
minden eszközt megragadnak saját termelőik vé-
delmére. A jelek szerint az agrárium készült fel 
a legkevésbé az uniós csatlakozásra. A Budapest 
Analyses ágazati felmérésének néhány megállapí-
tása:
-  A sertéságazatban a 2002 eleje óta romló jöve-

delmezőség ellenére az állami támogatások fenn-
tartották a termelési kedvet, így annak ellenére 
nőtt a húsok és a hústermékek kivitele, hogy az 
árszínvonal és a 2003 első felében erős forint gaz-
daságtalanná tette az exportot.

-  A sertésfeldolgozó iparnak - igazodva az EU vi-
szonyokhoz – meg kell újítania stratégiáját.

-  Hiányoznak azok a termelői együttműködések, 
amelyek elősegítik a piachoz alkalmazkodást.

2004.3
gazdálkodj okosan

dr. Wekerle Balázs
Az átlagot tekintve a rendszerváltás óta nem 
uralkodott el a sertéságazat termelői szereplőin 
a gazdaságosság-központú gazdálkodás. Kritikám 
tárgya az a termelői gondolkodás, amely nem tá-
maszkodott a saját forrásokra, kizárólag külső, 
állami segítségben látta a boldogulást. A gazdaság 
minden ágában igaz, hogy külső segítséggel is csak 
akkor remélhetünk sikert, ha a saját házunk táján 
minden rendben van.

így is lehet?
Marczin Zsolt, Kasz-Coop
Sertéshúsból a világpiacon túlkínálat van, ezért 
ádáz verseny folyik a piacokért. Csak azok lehet-
nek versenyképesek, akik nagy mennyiségben, jó 
minőséggel és versenyképes áron tudnak megjelen-
ni a nemzetközi porondon. A magyarországi sertés-
ágazatot a tőkehiány, a gyengébb minőség, a szer-
vezetlenség és a magas önköltségi árak jellemzik, a 
következő években tehát nem sok jóra számíthat. 

A Kasz-Coop sertésüzletág jövőre vonatkozó alter-
natívái a következők lehetnek:
1.  Egy multinacionális tenyésztő cég partnereként 

tenyészanyag-előállítás és értékesítés.
2.  Egy BÉSZ (Beszerzési és Értékesítési 

Szövetkezet) keretei között hatékonyan és kis 
önköltséggel kiváló minőségű vágóalapanyag elő-
állítása.

FOLYT. KÖV.  A SZERK.
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tallózás: gazdasági kis tükör

A falusi ifjuság számára
Tanuló- és olvasókönyvül
Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület, Pest, 1865

IV. Czikk
A sertésekről.
K. Hasznos állat-e a sertés?
F.  A sertés olcsó tartása, szaporasága, jóizű s 

tartós húsa, s kedves szalonnája miatt egyike 
leghasznosb házi állatainknak.

K.  Mire figyelmezzen a gazda a sertés megválasz-
tásában?

F.  Arra, hogy valamint többi barbait, ugy sertéseit 
is a legjobb, leghizodalmasabb fajból válassza.

K.  Számláld elő a sertések némely ismeretesb fa-
jait.

F.  Ilyen 1-ör a szalontai veres, igen nagy, de rossz 
hizó.

       2-or A bakonyi sertés, egyenes sertéjü, rövid 
dereku és nem igen jól hizó.

     3-or A közönséges veres sertés, melyet leginkább 
tenyésztenek a magyarok; ez is rossz hizó, s 
nem érdemes a tartásra.

     , gyenge, ugyanazért minden sertések közt leg-
inkább ajánlható.

K.  Milyen határt szeret a sertés legjobban, s miért 
szereti azt?

F.  Minthogy a sertés turkáló, vízben, posványban 
heverő lomha állat, leginkább a hallal, férgekkel, 
gyökerekkel teljes mocsárokat, s makkot, vad 
gyümölcsöket termő erdőket kedveli.

K. Lehet-e a rosszfaju sertéseket jobbakká tenni?
F.  Igenis lehet, még pedig úgy, hogy kanokat kell 

mindig igen jó fajtából venni, s két éves koruktól 
csak 4 éves korukig használni.

K.  Mennyi idő alatt lehetne egy egész nyájat jobbá 
tenni?

F.  Minthogy a sertés igen szapora állat, jó kezelés 
mellett 2-3 év alatt véghez lehet vinni.

K. Mikorra intézze a gazda a párositás idejét?
F.  A koczákat évenkint kétszer szokás 

malaczoztatni. Miután pedig a malacznak mi 
sem árt inkább, mint a nagy hideg, a párositást 
oly időre kell hagyni, mely után a malaczozás 
melegebb évszakokra essék. Azért is e tekintet-
ből legalkalmasb idő a késő ősz és tavasz.

K. Hány hétig hasas a sertés?
F.  Tizenhat hétig s két-három napig, mely idő alatt 

jól kell tartani, s ütéstől, kergetéstől, megfázás-
tól oltalmazni.

K. Hány malaczot kell hagyni az anya alatt?
F.  Négyet vagy ötöt, s azokat is, hogy anyjokat 

nagyon meg ne rongálják, már két-három hetes 
korukban zab- és árpadarára kell szoktatni; 
a gilisztákat nevelő és növésében akadályozó 
kukoriczát nem még nekik adni, ha farkas-foga-
ik vannak, azoknak hegyét jó erős ollóval vagy 
harapófogóval le kell csipkedni; hideg esőktől, 
tetvesedéstől, koszosságtól oltalmazni, vagy ha 
már beleestek, meleg vizben gyakran jól meg-
mosni, zsirral kenegetni és jól tartani.

K. Mikor legjobb malaczokat hagyni és miért?
F.  Tavaszkor, s azért, mert egész nyáron át több 

idő, több eleség levén, míg a tél bekövetkezik s 
teleltetésök nem oly terhes; annakutána máso-
dik őszön hizlalóba vettetvén, ölés idejéig másfél 
esztendősekké lesznek; a mikor már mind igen jó 
gyenge hussal, mind zsirral szolgálhatnak.

K. Mikor kell herélni és miskárolni a sertéseket?
F.  A kanmalaczokat legjobb kiherélni egy vagy 

két hetes korukban, a vén kanokat pedig ta-
vasszal, azért, hogy egész nyáron soványan 
tartatván, paizsosságukat vagy husuknak szivós 
keménységét levetkezzék és ősszel hasznosan 
hizlaltassanak; a mi pedig a koczákat, vagyis 
emséket illeti, azokat legczélszerübb ősszel vagy 
tavasszal, mikor sem igen hideg, sem igen meleg 
nincs, kimiskároltatni.
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K.  Ha csakugyan malaczos a hizó sertés, mikor 
jobb megölni, malaczozás előtt vagy utána?

F.  Sokkal jobb malaczozás előtt, mert a fiadzás 
által igen nagyon le szokott vetkezni a sertés, és 
ritkán szokott helyre hizni; azonban a test sem 
rongáltatván betegség által, húsa egészségesebb 
lesz.

K. Hogyan kell a sertést hizlalni?
F.  Ugy, hogy a sertés valamely földszinti ólba 

zárattassék, melynek egyik része dombosabb 
legyen azért, hogy a tisztátalanság onnan lefoly-
ván, mindig száraz helye legyen, mert a ronda-
ság a hizást igen akadályozza.

K. Mivel szokták a sertést hizlalni?
F.  A sertést leginkább kukoriczával, árpával, zab-

bal, rozzsal, kolompérral, tökkel, makkal, pálin-
ka- és sermoslékkal, hallal, gyökerekkel s több 
effélével szokták hizlalni.

K.  Mire ügyeljen a gazda különösen a sertések 
hizlalásánál?

F.  Arra, hogy 
1) a hizlalandó sertések jó fajból választassanak. 
2)  Alkalmas koruak legyenek; az igen fiatal ser-

tés nehezen, de az elvénhedt még nehezebben 
hizik. A hizlalásra szánt fiatal sertést 1 ½-2, a 
tenyésztő kant 4 és a koczát 6 éves korában lesz 
hasznos hizlalás alá fogni. 

3)  Testi nyugalom és kényelem levén egyik főfelté-
tele a hizlalásnak, hasznos és szükséges ez okból 
a kiherélés; - mint szinte a száraz, tiszta, meleg 
és kényelmes ól. 

4)  Igyekezzék gyorsan hizlalni, mert ki gyorsan 
hizlal, olcsón hizlal; mi végre a sertés táplálékait 
gondosan meg kell választani, s könnyü emész-
téshez, mint a hizlalásnál fődolog, elkésziteni; 
kukoriczát, árpát darálva, a burgonyát főzve, 
szárazabb és nedves takarmányt változtatva, 
sokkal jobb izüen eszi a sertés. Sóról nem kell 
megfeledkezni. 

5)  Inkább kevesebb eledel adassék, de gyakrabban, 
mint sok egyszerre. 

6)  Annyit adjunk enni egyszerre, mennyit a sertés 
jó étvágygyal meg tud emészteni. Vizzel gyakran 
meg kell kinálni, - de az hideg ne legyen. 

7)  Minél jobban hizik a sertés, annál kevesebb és 
táplálóbb eledelt kell neki adatni. Jó lesz a hiz-
lalásnak első heteiben moslékot, savót, tököt, 
korpát, főtt burgonyát, s több effélét, később 
pedig ezek mellett árpa- vagy kukoriczadarát 
nyujtania sertésnek hétről hétre növekedő meny-
nyiségben.

K.  Mennyi idő és mennyi eleség kivántatik egy jó 
fajta sertés meghizlalására?

F.  A jó fajta sertés 5 köböl vagy 20 vékakukoriczától 
12-14 hét alatt körülbelül három mázsányira 
szokott hizni.

K.  Mi által lehet a sertéseket jó egészségben tar-
tani?

F.  Az által, ha moslékjokba gyakran sót, büdös-
követ, tört fenyőmagot, s egy össze maroknyi 
tiszta hamut vetünk, ha este hazafutás után, 
hogy gyikot ne kapjanak, hamar nem itatjuk, ha 
ólaikat tisztán tartjuk, szóval ha jó gondjukat 
viseljük.

K. Miről lehet megismerni, hogy jól hizó-e a sertés?
F.  Arról, ha ritka bodor szőre, rövid vastag feje, 

széles orra, rövid vastag lába, nagy füle, rövid 
nyaka, széles melle, válla, széles csipeje van, 
és nem igen vén, mit agyaráról, mely másfél 
éves korában kezd látszani, könnyen meg lehet 
ismerni.
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aMiről keVeset beszélünk, de annál fontosabb: 
az iVóVíz

Egy rövid kis szó: víz. Az arisztotelészi négy 
alapelem egyike a tűz, a levegő és a föld mellett. 
Az élőlények számára nélkülözhetetlen, közvet-
len táplálóhatással nem rendelkező tápanyag és 
egyben életfeltétel. A Földfelszín 71%-át borítják 
természetes vizek, melynek csupán 2,5%-át adják 
az édesvíz-készletek; a többi sós víz, amelyek a 
tengerek, óceánok vizét jelentik. 
Sokan természetesnek veszik, hogy ami a csapból, 
vagy az itatókból folyik, az biztosan jó minőségű az 
állatállomány számára. Ugyanakkor ténylegesen 
kevés figyelmet szentelnek az ivóvíz ellenőrzésé-
re, mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. 
Pedig az egészséges állomány és termelés alapfel-
tétele - a takarmány mellett - az állandó, megfelelő 
mennyiségű és minőségű ivóvízzel történő ellátás. 
Az állatok, így a sertések szervezetében is az ivó-
víz az általános oldószer, a tápanyagok vivőanya-
gának szerepét látja el valamint nélkülözhetetlen 
a tökéletes emésztéshez. E mellett igen fontos 
szerepe van a hőháztartásban, az anyagcserében, 
az általános egészségi állapot fenntartásában. Az 
ivóvíz legfontosabb tulajdonságait az alábbiakban 
foglaljuk össze.
A víz érzékszervi tulajdonságai. Ide azokat a 
tulajdonságokat soroljuk, amelyek vizsgálatához 
nem szükséges műszerezettség vagy drága labo-
ratóriumi készülékek, csak a saját érzékszerveink: 
a látás, szaglás, ízlelés. Ide tartozik a víz színe, 
szaga, íze, áttetszősége. A jó minőségű ivóvíz tisz-
ta, teljesen átlátszó, íztelen és szagtalan, szemmel 
látható fizikai szennyeződéseket nem tartalmaz. 
Ha a víznek színe van, akkor az valamilyen oldott 
anyag jelenlétére utal, míg ha rossz vagy egyálta-

„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged, 
megízlelnek, anélkül, hogy megismernének. Nem szükséges vagy az életben: 
maga az élet vagy.” (Saint-Exupéry)

lán szaga van, az általában bomló, szerves anyag 
jelenlétét feltételezi. Ha fémes ízt érzünk, akkor 
valamelyik fém elem túl magas koncentrációban 
van jelen a vízben. 
A víz fizikai tulajdonságai. Az ivóvíz csak a meg-
engedett mértékben tartalmazhat oldott ásványi 
anyagokat, nyomelemeket. Hőmérséklete igazod-
jon a korcsoporthoz és a külső hőmérséklethez; az 
állatok számára leginkább a 14-18C° hőmérsékletű 
ivóvíz fogyasztása az ideális. Ha túl meleg az 
ivóvíz, akkor nem oltja az állatok szomját, míg a 
nagyon hideg víz a csökkent vízfelvétel mellett 
betegséget okozhat.
A víz kémiai tulajdonságai. A kémiai tulajdonságok 
közül leggyakrabban a víz keménységi fokát és a 
pH-t szoktuk emlegetni. A víz német keménységi 
foka 10-20 között ideális, míg a pH  6,5-7,5 közötti 
kell legyen. Ugyanakkor rendszeres gyakorlat a 
sertéstartás során a víz pH ennél alacsonyabb el-
érése, különböző savasság-szabályozó anyagokkal.  
Az ennél magasabb pH kedvez a kórokozó baktéri-
umok elszaporodásának, ami számos megbetegedés 
melegágya lehet. Fontos a telepeken a rendszeres 
víz pH ellenőrzés és beállítás. A víz oldott gázokat 
is tartalmaz, ezek közül a legjelentősebb az oxigén 
és a szén-dioxid, de tartalmazhat kén- illetve egyéb 
gázokat is. A gázokon kívül számos elemet is tar-
talmaz ion formájában, így nagyobb mennyiségben 
pl. kalcium, nátrium, kálium, magnézium, klór, 
karbonát, szulfát ionokat, míg kisebb mennyiség-
ben pl. vas, nitrit, nitrát, mangán ionokat tartal-
maznak a természetes vizeink.  Néhány kémiai 
paraméter megengedett maximális mértékét az 1. 
táblázat tartalmazza. 
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A víz pH ellenőrzésére egyszerű és gyorsan mű-
ködő digitális pH-mérő műszerek kaphatóak a 
kereskedelmi forgalomban, melyeknek több típusa 
egyúttal a víz hőmérsékletét is méri (fotó: pH mérő 
műszer).
A víz biológiai tulajdonságai. Az egyes parazitákra, 
baktériumokra vonatkozó határértékekre szintén 
szigorú követelmények vonatkoznak. Az ivóvíz 
nem tartalmazhat véglényeket, férgeket, baktéri-
umokat, gombákat. Külön előírás vonatkozik az 
alábbi kórokozók tekintetében:
- Escherichia coli: 0/100 ml
- Enterococcusok: 0/100 ml
- Fekális koliform: 0/100 ml
- Összes koliform: 0/100 ml 

Az ivóvíz mikrobiológiai szennyezettségére utal az 
un. RLU érték, amit szintén vizsgálni lehet hordoz-
ható készülékkel, bár ez kissé költségesebb, mint 
az egyszerű pH mérés. A készülék használata előtt 
steril módon vízmintát kell venni a hálózatból, le-
hetőség szerint közvetlenül az önitató szelepeknél 
(fotó: vízminta vétel). Ezt követően egy reagens 
cső és a készülék segítségével meg lehet határozni 
a víz RLU értékét, ami egy viszonyszám, és a víz 
mikrobiológiai szennyezettségére, a benne lévő 
csíraszámra utal (fotó: gyors vízminősítő készlet).
Ahhoz, hogy megbizonyosodjunk az általunk hasz-
nálatos ivóvíz minőségéről, időszakonként mintát 
szükséges venni és azt laboratóriumban be kell 
vizsgáltatni. 

1. táblázat néhány kémiai vízminőségi jellemző maximális 
mértéke az ivóvízben

Vízminőségi jellemző Határérték Mértékegység

Arzén 10 µg/l

Fluorid 1,5 mg/l

Higany 1 µg/l

Nitrát 50 mg/l

Nitrit 0,5 mg/l

Szelén 10 µg/l

Vas 200 µg/l

Ammónium 0,5 mg/l

Szulfát 250 mg/l

Klorid 200 mg/l

Nátrium 200 mg/l
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A vízfelvétel mértéke. A napi felvett víz meny-
nyisége egyaránt függ az állatok testtömegétől, 
az elfogyasztott takarmány mennyiségétől, a ter-
melési csoporttól és a környezeti hőmérséklettől. 
Minél magasabb a hőmérséklet, annál nagyobb az 
egységnyi elfogyasztott takarmányra vonatkozó 
ivóvíz-fogyasztás, melynek mértékét a 2. táblázat 
tartalmazza.

A tenyészállatok napi ivóvíz-fogyasztása ettől el-
térő. Míg a tenyészkanok átlagosan napi 8-10 liter 
vizet vesznek fel, addig a vemhes kocák 12-15, a 
szoptató kocák ugyanakkor akár 40 liter vizet is 
fogyaszthatnak naponta. Ez természetesen függ a 
szoptatási időszaktól, a nevelt malacok számától, a 
felvett takarmány mennyiségétől, a fiaztató terem 
hőmérsékletétől.
A telepek egy része kommunális ivóvíz hálózatról 
használja a tisztított, kezelt ivóvizet, ugyanakkor 
több olyan gazdaság is van, ahol saját fúrt kútból 
történik az állatok ellátása. Az ivóvíz minőségén 
túlmenően foglalkoznunk kell a technológiai ele-
mekkel is, így a vízvezeték- hálózat, valamint az 
itatók higiéniájával. A használat során a vízve-
zetékekbe különböző vastagságban lerakódások 
képződnek, melyek tulajdonképpen a vízben lebegő 
részecskékből, szerves, illetve szervetlen anyagok-
ból keletkeznek. A filmszerű lerakódások, azon 
túlmenően, hogy szűkítik a cső keresztmetszetét, 

2. táblázat a sertések átlagos ivóvíz-fogyasztása a hőmérséklet függvényében 
(mézes, 2009.)

Liter/kg szárazanyag takarmány-felvétel

Hőmérséklet, °C 30-50 50-100 100 kg felett

Sertések súlya, kg

10 2,0 3,0 4,0

15 2,5 3,5 4,5

20 3,0 4,0 5,0

25 3,5 4,5 6,0

30 4,5 6,0 7,5

35 6,0 7,5 9,0

ezáltal lassítják a víz áramlását, kórokozók el-
szaporodását, feldúsulását teszik lehetővé. Ennek 
elkerülése végett célszerű a vezetékrendszert meg-
határozott időnként fertőtleníteni, tisztítani. Erre 
a célra a hazai piacon többféle termék kapható. 
Gyakran találkozunk azzal a problémával, hogy 
az önitatók méretezése, elhelyezése nem megfelelő 
az adott létszámnak, korcsoportnak. Az önitatók, 
itató szelepek elhelyezése, száma mindig igazodjon 
az adott korcsoporthoz, létszámhoz. A túl magasra 
vagy éppen ellenkezőleg, alacsonyra szerelt, vagy 
sarokban lévő, nehezen hozzáférhető önitatók egy-
aránt korlátozzák az állatok vízfelvételét. 

Az önitatókkal kapcsolatosan elvárás, hogy per-
cenként minimum 1,5 liter legyen a vízátengedő 
kapacitásuk. Ezt időszakonként próbamérésekkel 
szükséges ellenőrizni. A koszos, eldugult itatószele-
pek csak korlátozottan engedik át az ivóvizet, ami 
szintén alacsonyabb ivóvíz-fogyasztást biztosít az 
állatok számára.
„Víz, az élet központja. A víz annak anyaga és 
mátrixa, anyja és közege. A víz a legkülönlegesebb 
anyag! Gyakorlatilag minden tulajdonsága rendel-
lenes, ami lehetővé tette az élet számára, hogy épí-
tőanyagként felhasználja gépeit.” – Szent-Györgyi 
Albert

BALLA GYULA



A C4A ELŐNYEI
  ANTIBIOTIKUM FELHASZNÁLÁS 
CSÖKKENTÉSE

  NÖVEKVŐ NAPI TESTTÖMEG 
GYARAPODÁS

 TÁMOGATJA A BÉLFLÓRÁT

  JAVULÓ FAJLAGOS 
TAKARMÁNYFELHASZNÁLÁS

 KÖNNYŰ ADAGOLÁS

 ALACSONY KÖLTSÉG

Rendelésfelvétel:
Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.

E-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu
Tel.: 36-22/534-500
www.alphafeed.hu

ADAGOLÁS
0,6–1 l 
/ 1000 l ivóvíz

1-2 kg 
/ tonna táp

ÖSSZETÉTEL
  A C4A nem egy egyszerű molekula, hanem különböző zsírsavak 
keveréke, védett formában

  A vajsav hatékony a Gram- baktériumok ellen (pl. E.coli, Salmonella)

  A kaprilsav, kaprinsav és laurinsav hatékony a Gram+ baktériumok ellen 
(pl. Streptococcus sp, Enterococcus sp, Clostridiumok ellen)

  A védett formának köszönhetően a zsírsavak ellenállóak a gyomorsavval 
szemben, így biztosítja a jótékony bélflóra fejlődését

  Kellemes íz, kiváló takarmányfelvétel

  Az észterezés csökkenti a kellemetlen íz és szaghatást, ennek 
köszönhetően a nő takarmányfelvétel
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balla gyula, a sertés online 
szerkesztőbizottsági tag

Egyik új szerkesztőbizottsági tagunk, 
Balla Gyula így vallott saját magáról, 
amikor megkértük önéletrajzának meg-
írására. 

1970-ben születtem a Hajdú-Bihar megyei 
Berettyóújfalun. Szüleim a Jász-Nagykun Szolnok 
megyei kis faluban, Tiszajenőn kaptak állást, 
így 1972-ben ide költöztünk. Gyermekkorom alap-
vetően befolyásolta a falusi élet. A szüleim fo-
lyamatosan tartottak otthon állatokat: baromfit, 
sertést, ezáltal hamar megszerettem az állatokat 
és érdeklődtem az állatok iránt. Mintegy 35 éven 
keresztül tartottunk otthon sertést, részben el-
adásra, részben otthoni vágásra, a családi konyhá-
ra. Amikor már tudtam, rendszeresen segítettem 
a mindennapi tennivalók, az állatok takarítása, 
takarmányozása területén. Tőlük tanultam meg, 
hogy a sertés nagyon sok mindent szeret, de min-
dennel azért nem szabad etetni! A családban senki 
sem dolgozott az agrár-szakmában, engem mégis 
ez kezdett vonzani.
Kíváncsi tekintettel kísértem figyelemmel, amikor 
egy-egy alkalommal állatorvos érkezett a házhoz, 
akár malac-ivartalanítás, akár valamilyen fellépő 
állategészségügyi probléma miatt. Érdeklődésem 
ezen szakma felé irányult, és ez sarkallt arra, 
hogy az általános iskolai tanulmányaimat köve-
tően (melyet a Tiszajenői Általános Iskolában 
végeztem) Törökszentmiklósra, a Székács Elemér 
Mezőgazdasági Szakközépiskolába jelentkeztem 
állategészségőr szakra. Szívesen emlékszem a 
középiskolai időszakra, ahol az általános tananyag 
elsajátítása mellett hasznos gyakorlati tapasztala-
tokat köszönhetek tanáraimnak. 
Az érettségit követően két alkalommal is jelentkez-
tem az Állatorvostudományi Egyetemre, sikerte-
lenül. Továbbra is ragaszkodtam az agrár-pályá-
hoz, ezért 1990-ben kezdtem meg tanulmányaimat 
Hódmezővásárhelyen a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai karán, ahol 
három évvel később szereztem oklevelet. Az ezt 
követő két évben Kaposváron folytattam tanul-
mányaimat a Pannon Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési karán, ahol 1995-ben diplomáz-

tam. Nem akartam „kikerülni” az akkoriban még 
kötelező sorkatonai szolgálatot, amely keretében 
9 hónapon keresztül Szentendrén majd Szolnokon 
teljesítettem szolgálatot. 
A katonaságot követően pályakezdőként az R-KO-N 
Kft. sertés hizlaldájába kerültem Balmazújvárosra, 
majd Tiszabercelen folytattam pályafutásomat a 
Szabolcs-Gabona Zrt. sertéstelepén. A telepeken 
eltöltött két év alatt bejártam a ranglétrát: gya-
kornokként kezdtem és telepvezetőként végeztem, 
miközben rendkívül hasznos gyakorlati tapaszta-
latokat szereztem a sertéstartás terén. 1998 tava-
szán megpályáztam a Vitafort Zrt-nél Dabason egy 
sertés termékfejlesztői állást, melyet megkaptam, 
így 1998. június 1. óta dolgozom itt, mint termék-
fejlesztő, sertés szakspecialista. A termékfejleszté-
sen túlmenően a mindennapi munkámhoz tartozik 
az árajánlatok készítése, receptúrák karbantar-
tása, a Partnerek látogatása, a szaktanácsadó és 
szakspecialista kollégák munkájának segítése. 
2000-ben házasodtam meg, családommal Gödöllőn 
élünk. Feleségem, Márta szintén szakmabeli: 1997 
óta dolgozik Gödöllőn az immáron Magyar Agrár-
és Élettudományi Egyetemen, a Takarmányozási 
Tanszéken, ahol a hazai agrárszakember-utánpót-
lás oktatásában vesz részt. Idősebb gyermekünk, 
Bernadett nem esett messze a fájától, hiszen nem 
kis örömünkre tovább viszi a családi agrár-vona-
lat: másodéves hallgató az Állatorvostudományi 
Egyetemen. Fiunk, Benedek gimnáziumba jár 
Isaszegre. 
Szabad időmben szívesen olvasok, zenét hallgatok. 
Családommal szeretünk kirándulni, városokat láto-
gatni, hogy minél jobban megismerjük országunk 
érdekességeit, szépségeit.
Gyula, köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést, üd-
vözlünk szerkesztőbizottságunk tagjainak sorában; 
Wekerle László, Wekerle Balázs
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ciabot Mezőgazdasági üzeM 
(asti, olaszország)

A Ciabot mezőgazdasági üzem 2009-ben alakult 
meg, először családi vállalkozásként, szőlőtermesz-
téssel és borászattal foglalkozat, majd kibővítették 
az üzemet félszabadtartású sertéstenyésztéssel. 
A sertéstenyésztés ötlete úgy merült fel, hogy ki 
akarták használni a szőlőültetvény mellett találha-
tó, 2 hektárnyi erdőt, mely valóban ideálisnak tűnt 
a félszabad tartáshoz.
Kezdetben őshonos, piemonti fajtát akartak tar-
tani, a Cavourt, azonban észrevették, hogy évek 
teltek el szaporulat nélkül, ezért eldöntötték, hogy 
inkább áttérnek a Nero (fekete) sertés fajtára, 
mely nagyon jól érzi magát a szabadban, jellem-

zői a jó minőségű hús és zsír, továbbá a Durocra, 
melyre a vörösesből barnába hajló szín jellemző, 
és elsősorban fedett tartású, azonban ez a fajta 
rendkívül robosztus és erős egyedekből áll, akik jól 
alkalmazkodnak a legelőkhöz. 
Később továbbléptek a két fajta keresztezésére, a 
jobb tulajdonságokkal rendelkező sertések előállí-
tásához. Úgy gondolták, hogy a Duroc izomzatát és 
nagy húsmennyiségét keresztezve a Nero kivétele-
sen jó alkalmazkodásával a szabadtartáshoz és a 
kocák méhének jó növekedésével, növelni tudnák a 
két fajta értékét és potenciálját, a minőség romlása 
nélkül.
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A Ciabot mezőgazdasági üzemben zárt rendszert 
alkalmaznak: két kannal, egy Nero és egy Duroc, 
valamint két Nero koca. Összesen tehát 4 felnőtt, 
2 éves egyed van, és évente körülbelül 12-15 malac 
születik.
A búgató kutricákban tehát a kocák és a kanok 
együtt vannak addig, amíg a kocák vemhesek lesz-
nek, majd a vemhesség idejére és a sz elléshez áthe-
lyezik őket, míg a kb. 20 hízó számára 2 hektárnyi 
erdő áll rendelkezésre.
Az ellés után a malacok kb. 50 napig maradnak a 
kocával, majd 10 napig egyedül vannak, így meg-
szokják, hogy csoportban, az anyjuk nélkül legye-
nek, majd áthelyezik őket a többi hízóhoz. Az erdő 
három részre van osztva, a legeltetés rotációjához, 
továbbá ahhoz, hogy a takarmány kiegészítéséhez 

ültetett csicsóka újra tudjon nőni, melynek gumója 
nagyon jót tesz a sertéseknek. Az erdőben talál-
nak még kevés diót és olyan rovarokat, melyeket 
a sertések nagyon kedvelnek. Azon kívül, amit az 
erdőben találnak, a sertések étrendjét kiegészítik 
még a farmon termesztett árpával, kukoricával és 
napraforgóval.
Az állatorvosi ellátás hagyományos, de mindeddig 
nem fordult elő betegség. Azzal, hogy a szabadban 
élnek, az állatok robosztusabbak, és egészségeseb-
bek. Az állatokat 14-16 hónaposan vágják le, az 1 
km-re található vágóhídon. A szállítást az üzem 
személyzete végzi, állatszállítókon.
A féltestek feldolgozását az üzemben végzik, és 
alapvetően húsárukat és friss húst állítanak elő. 

Forrás: www.aziendaagricolaciabot.com
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kis farMok segítségkérése a sertéspestis 
elleni harcban (olaszország)

Az érintett területek: Liguria és Alessandria. 
Eddig 19 vaddisznó lett pozitív, de egyetlen sertés 
sem. A mezőgazdasági szövetkezetek és tenyésze-
tek, melyek szabadtartásban nevelik a sertéseket, 
kérik, hogy ne hagyják magukra őket. 
A január 6-án, Alessandriában, a vasúti szerelvény 
mellett talált vaddisznó tetem egyszerű baleset 
lehetett. A tetem megtalálása újabb egészségügyi 
vészhelyzetet indított el Olaszországban, melynek 
neve félelmet kelt: afrikai sertéspestis. Valójában 
az emberre semmiféle veszélyt nem jelent. A serté-
sekre – malacokra és vaddisznókra nézve a vírus 
azonban végítélet, közel 100%-os elhullási aránnyal 
és elhúzódó fennmaradással: a vírus105 napig to-
vább él a húsban és a belekben, 182 napig a sózott 
húsban, 300 napig a szárított bőrben és évekig a 
fagyasztott húsban.
Először a füstölt áruk exportját tiltották be.

Veszélyeztetett tenyészetek

A tetem felfedezésekor vészhelyzetet hirdettek ki, 
vörös zónákat kijelölve. mely 36 ligúriai települést 
(29 Genova és 7 Savona körzetében), továbbá 78 
alessandriai települést érint. Ez a vírus terjedésé-
nek epicentruma – gyakorlatilag itt találták meg a 
tetemeket – a környező, magas kockázatú terüle-
tekkel együtt, melyet felügyelet alá vontak. Ezen 
kívül találhatók a nem fertőzött területek. Péntek 
estig 19, hivatalosan fertőzöttnek talált vaddisznót 
találtak. 

Sertéspestis, a kistermelők segítségkérése: „Levágandó vagy nehezen eladható 
sertések, ne hagyjanak minket magunkra”
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„A gén szekvenálásnak köszönhetően megállapí-
tottuk, hogy a vírus Georgia-ból származik, mely 
szállítóeszközzel, valószínűleg kamionnal jutott el 
Olaszországba”, magyarázza Roberto Moschi, a 
Liguria-i egészségügyi rendszerhez tartozó állator-
vosi szolgálat vezetője. A legsürgősebb cél a vírus 
terjedési körének korlátozása. „A terület földrajzi 
szerkezete megnehezíti a dolgunkat, még az össze-
számlálás tekintetében is, de reméljük, hogy csak 
korlátozott területről van szó. Jelenleg a helyzet 
a következő: a terület két fő autópálya közé korlá-
tozódik. Ha szerencsénk van, akkor az autópályák 
mesterséges barriert képeznek.”
Az összeszámlálás, melybe Liguria tartományban 
több, mint 200 személyt vontak be, február első he-
tében ért véget. Az összeszámlálás befejezése után 
következik a második fázis, melyben a vaddisznók 
szelektív leölése. A rendelet január 18-i aláírásától 
számított 30 nap elteltével meglátjuk, hogy szük-
ség esetén, hogyan lehet visszaszorítani a vörös 
zónát. A szóban forgó rendelet előírja továbbá, 
az összes szabad- vagy félszabadtartású sertés 
levágását a 36 érintett tartományban Ligúriában. 
Emlékeztetünk arra, hogy az egészséges sertések 
húsa természetesen továbbra is értékesíthető, de 
kizárólag a vörös zónán belül.

érkezik az első kárpótlás

Időközben a kormány törvényrendeletben előirány-
zott 50 millió eurót, a sertésállományok megvédé-
sére. Ezeket a forrásokat a kormány konkrét és 
azonnali segélyre szánja, melyet a tenyészeteknek, 
valamint a gazdaságok közelében található sertés-
ellátási és beszállítói láncoknak nyújtja, a sertések 
szállításának és a feldolgozott termékek exportjá-
nak akadályozásából származó károk enyhítése ér-
dekében. A mostanáig ritkán előforduló fertőzések 
kizárólag a vaddisznókat érintette, egyetlen sertés 

sem fertőződött meg. Ennek ellenére bizonyos 
országok már betiltották az olasz sertéshús és 
sertéstermékek importálását, a közelítő becslések 
szerint ezzel közel 20 millió euró összegű, az export 
hiányából származó kárt okozva havonta. A cél, a 
károk csökkentése és a „Made in Italy” megvédése.
Genova mellett például az egyik mezőgazdasági 
szövetkezetnél 1983 óta tenyésztenek marhákat, 
és 2006 óta sertéseket szabadtartásban, melyek 
friss húsa és termékei kiszolgálják többek között a 
genovai hentesboltokat. 2006-ban 6 Cinta Senese 
sertéssel indultak, számuk 2016-ra már 73-ra emel-
kedett. Bár a döntés fájdalmas volt, azonnal csatla-
koztak a levágási döntéshez, mivel vészhelyzetben 
elsődleges fontosságúnak tartották a szövetkezet 
fenntartását. Azonban a sertéstenyészet bezárása 
elkerülhetetlen: a megváltozott egészségügyi körül-
mények nem teszik lehetővé a sertések erdőkben 
tartását, kénytelenek lennénk bezárni őket istállók-
ba, melyekre olyan bio-biztonsági előírások vonat-
koznak, melyek nem tarthatók fenn a szervezetben 
végzett mindennapi munkában.
A felelősség óriási, és más megfontolásokat is fel-
vet. Nem csak erről a vészhelyzetről van szó, mely 
két éves Covid után következik be, hanem figye-
lembe kell venni azokat az évtizedeket is, amikor 
tulajdonképpen kiirtották a kistermelőket és kisebb 
gazdaságokat a nagy gazdaságoknak kedvező bü-
rokráciával. Vannak továbbá olyan kérdések is, me-
lyek hosszú évek óta megoldatlanok. Mint például 
olyan kisebb, műveletlen földekre való bejutás, ahol 
nincs jelen a tulajdonos. A műveletlen területekre 
vonatkozóan külön törvényt kellene hozni, de ez 
még soha nem történt meg. És itt van még a vágóhi-
dak problémája is: a területi kisvágóhidak bezárása 
sem kedvező. „Mi évente 120 állatot vágunk le, jól 
jönne egy saját vágóhíd, de ezt a bürokrácia nem 
teszi lehetővé.”



32

Miként válik egy fiatalember egy vado-
natúj technológia képviselőjévé a mai 
Magyarországon?
A Kaposvári Egyetemi tanulmányaim során a ser-
tés nem volt a szívem csücske, tanárom harmad-
szorra adta meg a kettest, és megígértette velem, 
hogy nem fogok sertéssel foglalkozni. A gazdák 
szolgálata ugyanakkor szerintem jellembeli tulaj-
donság. Ha bármit el szeretnék adni, hitelesen kép-
viselni, azt teljes meggyőződéssel kell csinálni, szá-
momra ez elvi kérdés. Takarmányos képviselőként 
kezdtem a SANO-nál, később egy takarmánykeve-
rő üzemet vezettem, majd hosszabb ideig a Cargill-
nál dolgoztam, mint sertés takarmányozási szak-
tanácsadó, onnan szereztem a gyakorlati tudás 
alapjait.
Amikor 2012-ben eljöttem a cégtől, korábbi ügy-
feleim, Tóth Gergely és Démy-Gerő Andor hívtak, 
hogy dolgozzunk együtt sertéstechnológiai eszkö-
zök értékesítésében. Társaim német partnerein 
keresztül léptünk kapcsolatba a kanadai JYGA 
Technologies céggel. A kanadai cég 2014-ben állí-
tott ki először a hannoveri kiállításon, ahol test-
közelből is megismerkedhettünk a JYGA precíziós 
kocaetető rendszereivel. Ekkor a kanadai JYGA 
cég már 20 éve jelen volt az USA-ban, Kanadában, 
a Távol-Keleten és Oroszországban. 
A cég német leányvállalatánál alkalmunk volt még 
jobban megismerni működő rendszereket. A rend-
szer tudása és működése már akkor lenyűgözött. 
Olyan problémákra adott megoldásokat a fiazta-
tón, amelyeket Magyarországon sokáig elhanya-
goltak. 2015-ben kezdtük meg kisebb mennyiség-
ben beépíteni az etetőkészülékeket. Végül néhány 
nagyobb telep a beruházás mellett döntött a jó 
működésre alapozva, és beépítette a rendszert az 
egész fiaztatóra.

lelkesedés, korrektség a partnerekkel, 
hit a tudásban

Mit jelent az, hogy jól működött?
Az alapvető mutató az adott kutricába betelepített 
koca teljesítménye a fiaztatón, ez alapján törté-
nik a takarmányozása. Tapasztalatunk szerint az 
alomsúlyok kiegyensúlyozottabbak, a kocákon nem 
tapasztalható kondícióvesztés, és ezek csak a lát-
ványos tapasztalatok. A termelő azt látja, hogy a 
kocák nagyon jól esznek és jobb az ivarzás.

A fentiek felkelthették az érdeklődést az 
olvasóban, de akkor mi is az emlegetett 
technológia lényege?
A technológia lényege, hogy a kocáknak előre meg-
határozott takarmánygörbe alapján kínálja fel 
a takarmányt, meghatározott ritmusban, a napi 
adagot hat ciklusra osztva százalékos arányban. A 
rendszer része a stimuláció. A gép leszór 50 gram-
mot minden etetési periódus előtt. A vályúba épí-

JYGA rendszer
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tett takarmánylehívóval a koca magának osztja 
be a takarmányt. A napi adagot reggel öttől este 
tízig kínáljuk fel neki, egy-egy adag lehívása után 
a rendszer szünetet tart, így megvalósul, hogy a 
szoptató koca naponta többször kisebb adagban 
jusson a takarmányhoz. Takarmánylehívó szondá-
val nem kaphat rögtön új adagot, csak a következő 
kijelölt időben. Természetesen minden etetési para-
méter és ritmus változtatható és a telepre adap-
tálható.
Lelkesedésünk oka, hogy már közel 13.000 kocát 
szolgálnak ki JYGA készülékek Magyarországon. 
Legrégebbi referenciáink a Kaluterm Kft., a Hard-
Farm Kft. és az Agrofeed Kft. kísérleti teszttelepe 
Lovászpatonán. Utóbbi helyen más kísérleti tech-
nológiákat is beállítottak, de végül emellett döntöt-
tek. A nemzetközi eredményeket megerősítették 
a magyar tapasztalatok. Jól teljesített a kísérleti 
üzem, a fő mutató, hogy a kocák 15 kilóval keve-
sebbet vesztettek a fiaztatón. A kísérlet vezetőjé-
től, Csizmazia Tibortól megtudtam, hogy ez akár 
75 kiló vemhes kocatakarmány megspórolásával jár 
kocánként. Ezek az eredmények nagyon megerősí-
tették a technológiánkba vetett hitünket. Nagyobb 
telepeken, különböző genetikákkal is jó eredmé-
nyeket érünk el. Bár nem minden mérhető szám-
szerűen, az ügyfelek elégedettsége is hozzájárul a 
sikerhez. A hitet, a meggyőződést a számok hatá-
rozzák meg. Több éves hazai tapasztalatok alapján 
elmondhatjuk, hogy ezzel a rendszerrel a tényleges 
takarmánypazarlást a nulla közelébe lehet leszorí-
tani, miközben a jól evő kocákat kiszolgáljuk.

Betekinthetnénk a technológia részleteibe?
Három partnernél azonos genetika mellett, hason-
ló fiaztatói technológiával, és mindenhol hasonló 
takarmánnyal, 5,1-5,6 kg-ot fogyasztanak a kocák a 
2. és a 26. szoptatási nap között. Egy negyedik tele-
pen ugyanezen genetika mellett térfogatadagolóval 
etetnek naponta háromszor a fiaztatón, az ő kocá-
iknál az egy kocára levetítve ugyanez napi 7,5 kiló, 
Kérdés: mi történt ezzel a kb.-2 kiló takarmánnyal? 
A trágyagödörben van?! Az állat kitúrja?! Semmi 
más nem indokolhatja ezt a többletet. Még ha 
különböző is a takarmány táplálóanyag tartalma, 
akkor sem indokolható ez az eltérés. Ennek oka a 
nagymértékű takarmánypazarlás.
Rendszerünkben minden adat visszakereshető, 
kocánként, korcsoportonként, ellenőrizni tudjuk, 
hogy mennyi takarmányt vettek fel, így minden 
koca külön értékelhető. 
A rendszer működéséhez tartozik az átlag takar-
mánygörbe alkalmazása, ugyanakkor, ha valame-
lyik állat többet enne, adagja egyedi elbírálással 
növelhető. Tapasztalati tény, hogy a fiaztatón lévő 
kocák kb. egyharmada a beállított takarmánygör-
bénél jobban fogyasztana, jobb az étvágya, több a 
malaca, egészségesebb. Az átlag egyharmad nem 
pazarol és elegendő neki a felkínált takarmány, 
ezeket bármely etetőrendszer jól kiszolgálhatja. 
Egyharmad a problémás, vagy beteg, vagy lehívja 
a takarmányt, de nem eszi meg.
Az automatizált takarmányozási protokoll egyik 
legfontosabb eleme a vályúkontroll, amit ember 
végez, meghatározott időszakban, az első és máso

JYGA F2 készülékek Rábapordányban JYGA Quattro készülék Mohácson
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dik etetés között., a „+” és „–„ programok segítsé-
gével. Ha takarmány maradék van a koca előtt, 
az pazarlás, ezt az állatot „–„1 szintre állítjuk. Így 
kevesebb takarmányt kap a koca. A következő két 
órában nem adagol a gép, hagyunk időt neki, hogy 
a kiadagolt mennyiséget megegye. A ritmusidő 
is növekszik, csak egy óránként tud lehívni újabb 
adagot. A takarmánylehívót is többször kell moz-
gatnia az állatnak. A stimuláció ilyenkor kikapcsol. 
Ha okostelefonnal vagy tablettel megyünk végig a 
vályúk előtt, ez még egy 1000 kocás telepen is nem 
több fél óránál. Az átlaggörbénél több takarmányt 
igénylő kocákat a szoftver segítségével tudjuk 

szűrni, és ezek takarmánygörbéjén tudunk emelni 
egy „+” gomb megnyomásával. És végül a színkó-
dok szerepéről. A fiaztatóba lépve LED visszajelző 
lámpa jelzi a fogyasztást. A gép hamarabb jelzi, ha 
beteg a koca, nem kelt föl, mint ahogy az ember azt 
észlelné. Így a rendszerünk egy újabb kulcskérdés-
ben, a betegek kiszűrésében is segít.
Bármit be lehet állítani, de vannak ésszerű korlá-
tok. Az alap takarmányozási beállítások rendsze-
rint jól működnek. Ezeket a beállításokat mindig 
megbeszéljük a telepi takarmányozási szakember-
rel, akivel rögzítjük a végleges változatot. Ha utá-
na bármilyen változtatást eszközölnek, természete-
sen tudnom kell róla.

Kaluterm Kft fiaztató

Összevont etetési görbe, a kék vonal a tényleges takarmányfogyasztás
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Ez a szofisztikált etetési modell vajon miért 
működik jobban, mint más etető technológiák?
A JYGA 25 éves előnnyel rendelkezik a fejlesztés 
területén. Az újabb generációk fejlesztései már 
a víz kezelését, a fűtőelemek vezérlését, illetve a 
takarmány keverését célozzák meg.  
Azt látjuk hogy más gyártmányok annyi tapasz-
talattal rendelkeznek, mint a JYGA 15-20 évvel 
ezelőtt. A JYGA egyedülálló a piacon: a kocák tény-
leges takarmányfogyasztását könnyen kezelhe-
tő módon képes a szakmai vezetőknek bemutatni. 
Ezzel együtt automatizált protokollok segítségével 
a telepvezetők döntéseit és szakmai tudását közvet-
lenül a kocák szintjére vetíti. 
Mindenki tudja, hogyan kellene takarmányozni a 
kocákat, (kis adagokban, pazarlás nélkül, egyedi 
igények szerint, a kocák visszajelzésén alapulva) 
de sokáig hiányzott ez az eszköz Magyarországon.

A csoportosan tartott vemhes kocák egyedi 
etetésére is van megoldásotok?
Igen! A JYGA ezen a területen is komoly fejlesz-
tésekkel és új megoldásokkal állt elő. A rendszer 
alapja az egyedi RFID-chipes azonosítás, de a 
Magyarországon ismert rendszerekkel ellentét-
ben egy egyszerűen működő „önnyitható” egyedi 
állást kombinált egy takarmányadagolóval. Ennek 
a megoldásnak fontos része, hogy csak 15-20 
kocát számolunk egy etetőállásra, így nincsen tor-
lódás. Rendkívül fontos továbbá, hogy a kutricán 
belül meglegyenek az egymástól fallal elválasztott, 
különálló pihenőterek. Ha belépünk egy ilyen istál-
lóba délelőtt, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kocák 
95%-a túl van a napi etetésén, és nyugodtan feksze-
nek. Ezzel a rendszerrel lecsökken a takarmányo-
zással járó stressz.

JYGA csoportos kocaetetők
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