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Tudjuk, hogy sokan a sertéstartók közül kitekintéssel rendelkeznek más állat-
tartó, növénytermesztő ágazatokra is. A mezőgazdaság ilyen. Minden minden-
nel összefügg. A címlapon nem véletlenül néz ránk egy boci, háttérben az anyja 
figyel rá. 
Annyi sertéses képet láttunk már, annyi kocát szoptató malacot, növendéket, 
hízót. Jó érzés belegondolni, hogy mi ennek a nagy, agráriumnak nevezett tégely-
ben csak kis cseppek vagyunk. 

Végezzük a dolgunkat, éjt nappallá téve, foglalkozunk saját megélhetésünkkel, 
problémáinkkal. De tudunk-e minden malacra úgy ránézni, mint ahogy erre a 
borjúra, világot felfedező szemére, anyja árnyékában.
Ha minden állatunkra, a kocák által megszült malacokra úgy tekintünk, hogy ők 
munkánk gyümölcsei, élőlények, akikkel dolgunk van, hogy később hasznot hajt-
sanak számunkra, akkor jó állattartók vagyunk.

Nem csak a sertés
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2,9 millió alatt a sertésállomáNy
(sertésállomáNy, 2021. júNius 1.)

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
által végrehajtott legutóbbi, 2021. június 
1-jei összeírás adatai alapján a sertésál-
lomány csak némileg bővült, de még min-
dig nem éri el a 2,9 milliót.

A sertések száma 2021. június 1-jén 2,89 millió volt, 
ami egy év alatt 1,1%-os (32 ezer darabos) csökke-
nést, ugyanakkor tavaly december óta 1,3%-os (36 
ezer darabos) bővülést jelent, ugyanakkor 2016 
decembere óta az összlétszám hárommillió alatt 
maradt. Az állományon belül az anyakocák száma 
egy év alatt 2,3%-kal, 170,5 ezerről 166,6 ezerre 
fogyott. 
A sertésállomány kor, ivar, illetve hasznosítási 
irány szerinti összetétele alapján a június 1-jét 
megelőző fél év alatt a szezonalitásnak megfele-
lően változott. A malacok száma 47 ezerrel (6,6%-
kal), a süldőké 52 ezerrel (9,1%-kal) emelkedett, 
míg a hízósertéseké 72 ezerrel (5,5%-kal) esett 
vissza. A szűz kocasüldők száma 8,2, az üres ko-
cáké 3,4%-kal nőtt. a vemhes kocáké 0,5, az előhasi 
kocáké 1,1%-kal a 2020 decemberihez viszonyítva.
Az állomány alakulásához kapcsolódóan érdemes 
röviden kitekinteni arra, hogy a koronavírus-jár-
vány, az afrikai sertéspestis, és a PRRS-mentesítés 
előrehaladása mennyiben volt befolyással a ten-
denciákra. A Magyarországon 2020 márciusában 
megjelent koronavírus a mezőgazdaságban, ezen 

belül a sertéságazatban is éreztette hatását, még 
ha nem is olyan mértékben, mint más nemzetgaz-
dasági ágakban. A problémát kezdetben a határok 
lezárása jelentette, melynek következményeként a 
szójadara importja akadályokba ütközött. Miután 
egy addig ismeretlen vírussal kellett, illetve kell 
mind a mai napig megküzdeni, a normális hétköz-
napok is megszűntek, bizonytalanság következett 
be, amelynek egyik következménye volt a kiala-
kult felvásárlási láz. Néhány hét után azonban a 
kereslet a sertéshús iránt is visszaesett, a hazai 
felvásárlási árak is csökkentek, ugyanakkor a ta-
karmányárak emelkedésnek indultak. 
Szerencsére az afrikai sertéspestist 
Magyarországon kizárólag vaddisznókban igazol-
ták, de 2018 óta növekedő számokról beszélhetünk. 
Míg 2018-ban 210, addig 2019-ben 2350, 2020-ban 
pedig közel 5700 vaddisznó esett áldozatául az 
ASP-nek közvetlenül vagy közvetve.
Miután a sertések mintegy négyötöde nagyüzemek-
ben található, ezért az elmúlt évek alacsony létszá-
ma, szűk határok közötti ingadozása is részben 
annak a következménye, hogy a PRRS-mentesítési 
program még nem fejeződött be. Ennek lezárulása 
után az országban több kocára, szaporulatra lehet 
szükség már rövidtávon is. Az egyéni gazdaságok-
ban, háztájikban tartott sertések száma már az 
elmúlt évtizedekben is folyamatosan csökkent, a 
koncentráció folyamatos.   

1. táblázat a sertés- és anyakoca állomány júniusi alakulása

Év

Sertés Ebből: anyakoca

összesen változás az előző évhez viszonyítva összesen változás az előző évhez viszonyítva

1000 db 1000 db százalék 1000 db 1000 db százalék

2018 2859,4 52,8 1,9 178,6 3,0 1,7

2019 2839,8 -19,6 -0,7 169,2 -9,4 -5,3

2020 2918,2 78,4 2,8 170,5 1,3 0,8

2021 2886,3 -31,9 -1,1 166,6 -3,9 -2,3
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1. ábra a sertés- és anyakoca állomány alakulása (2011-2021)

2. táblázat a sertésállomány kor és ivar szerinti  összetétele (1000 db)

Időpont
Malac Süldő Hízósertés Koca Tenyész-

kan
20 kg alatt 20-50 kg 50 kg felett vemhes üres szűz előhasi

2018. június 1. 719,9 649,2 1 227,0 136,8 41,7 44,3 37,5 3,0

2018. december 1. 689,6 636,6 1 284,8 130,3 47,6 44,0 36,1 2,7

2019. június 1. 707,8 652,9 1 224,6 125,0 44,2 46,8 35,7 2,9

2019. december 1. 655,6 563,4 1 181,7 115,2 40,1 43,6 32,4 2,3

2020. június 1. 767,7 581,2 1 312,5 126,8 43,7 46,7 36,8 2,7

2020. december 1. 716,5 565,3 1 322,5 128,6 35,0 42,8 36,9 2,6

2021. június 1. 763,5 616,8 1250,3 128,1 38,4 51,0 35,8 2,3

3. táblázat a felvásárlási árak alakulása (ft/kg)

Időszak
takarmány

vágósertésa) búza árpa kukorica

2018 363,00 46,80 43,10 45,10

2019 444,50 48,30 43,90 43,10

2020 440,30 52,40 44,30 49,70

2020. I-VI. hónap 502,90 51,40 45,30 44,90

2021. I-VI. hónap 389,80 68,40 58,30 62,90

2020. év a
2019. év százalékában

88,5 130,5 131,6 126,6

a) Vágómalac és vágósüldő nélkül
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2. ábra a sertésállomány  összetétele

3. ábra a vágások azáma és az élő sertés 
külkereskedelme (2010-2020)

2021 első hat hónapjában a vágósertés felvásárlási 
ára 20%-kal alacsonyabb, 395 Ft/kg volt 2020 első 
félévéhez viszonyítva. Az idei év 350 Ft alatti árral 
indult, és március óta a 410-424 Ft/kg-os sávban 
mozog. A tavalyi év első felében, még jóval 500 Ft 
feletti árakkal számoltak a felvásárlók, csökkenés 
májustól következett be, de még az az ár is ma-
gasabb volt a jelenleginél. A felvásárlási ár 2020 
szeptemberében csökkent 400 Ft alá.
A takarmányozáshoz használt gabonák ára 2021 
első felében jelentősen magasabb volt 2020 első 
hat hónapjához viszonyítva. A takarmánybúza 
felvásárlási ára egy év alatt 31%-kal emelkedett 
és 68 400 Ft volt tonnánként, a takarmányárpáé a 
32 %-os emelkedést követően 58 300 Ft/tonna volt, 

míg a takarmánykukoricáé 27%-os emelkedés után 
tonnánként 62 900 Ft volt 2021 első félévében.
2021 első hat hónapjában 2,42 millió sertést vágtak 
le a vágóhidakon és az egyéni gazdaságokban ösz-
szesen, ami 130 ezer darabos (5,7%-os) emelkedés 
a tavalyi év első feléhez képest. A vágóhidakon 
levágott sertések száma 2,39 millió volt, 133 ezerrel 
több, mint 2020 első hat hónapjában.
2021 január és május között 12,6 ezer tonna élő-
sertést vittünk ki az országból, ami 3%-kal több, 
mint egy évvel korábban. A legfontosabb célor-
szágok közé továbbra is Románia, Ausztria és 
Hollandia tartozik. Az élőállat import (29,6 ezer 
tonna) lényegében megegyezik a tavalyi év első öt 
hónapjának adatával. Behozatal szempontjából a 
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4. táblázat a sertés- és anyakoca-állomány megyénként, a tartás helye 
szerint, 2021. június 1-jén (1000 db)

Területi egység Sertés Ebből: anyakoca

Budapest 0,1 -

Pest 44,6 303

Közép-Magyarország 44,7 303

Fejér 88,0 4,9

Komárom-Esztergom 226,4 8,8

Veszprém 42,9 1,3

Közép-Dunántúl 357,3 15,0

Győr-Moson-Sopron 143,3 7,2

Vas 42,0 2,3

Zala 81,0 4,7

Nyugat-Dunántúl 266,3 14,1

Baranya 296,2 17,7

Somogy 212,6 11,0

Tolna 178,6 9,1

Dél-Dunántúl 687,4 37,8

Dunántúl 1310,9 66,9

Borsod-Abaúj-Zemplén 59,9 4,6

Heves 22,4 1,2

Nógrád 14,5 1,0

Észak-Magyarország 96,7 6,8

Hajdú-Bihar 383,9 23,0

Jász-Nagykun-Szolnok 244,6 16,6

Szabolcs-Szatmár-Bereg 109,4 6,4

Észak-Alföld 737,8 45,9

Bács-Kiskun 270,6 17,9

Békés 278,2 16,9

Csongrád-Csanád 147,4 8,9

Dél-Alföld 696,2 43,6

Alföld és Észak 1530,7 96,4

Összesen 2886,3 166,6

legfontosabb partnereink Szlovákia, Németország, 
Horvátország és Csehország.
A sertéshús kivitele 12%-kal 62,5 ezer tonnára 
nőtt az idei év első öt hónapjában, annak ellenére, 
hogy például Olaszországba harmadával csökkent 
a kivitel, emellett a fontos célországnak tekinthető 
Romániába is 6%-kal kevesebb húst szállítottunk. 

A növekvő export mellett az import 9%-os csök-
kenés után 54 ezer tonna volt, így hús esetében 
továbbra is nettó exportőrök vagyunk. Kiemelendő 
Németország, Spanyolország és Lengyelország, 
ebből a három országból érkezett a sertéshús két-
harmada.

TÓTH PÉTER, KSH
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a sertés egyes fertőző betegségeiNek laboratóriumi 
kórjelzése elegymiNták vizsgálatával

A nagylétszámú állattartó telepek és a haszonállat 
populáció sűrűsége szükségessé teszik a fertőző 
betegségek gyors, költséghatékony és az állomány 
minél nagyobb részét magában foglaló monitoring 
vizsgálatát. Jelen dolgozat egyes fertőző sertés-
betegségek kórjelzésében alkalmazható elegymin-
ták vagy csoportosított, egyesített (idegen szóval 
pool-ozott) minták vizsgálatának módszertanát és 
lehetőségeit foglalja össze. Az elegy vagy pool 
lehet mesterséges (pl. több szérumminta azonos 
mennyiségének összemérése) vagy természetes (pl. 
rágókötél minta). A csoportos tesztelés a huszadik 
század közepén jelent meg és terjedt el egyre job-
ban a diagnosztikai vizsgálatok körében, mind a 
humán, mind az állatorvosi területen. Elsősorban 
a korábbiaknál pontosabb, de sokkal költségesebb 
vizsgálatok megjelenése tette kifizetődővé a cso-
portos tesztelést, mivel így adott számú vizsgálati 
alany státuszának megállapításához összességében 
kevesebb tesztre van szükség. Minél kisebb a vizs-
gált betegség prevalenciája, annál nagyobb meg-
takarítás érhető el ahhoz képest, mintha minden 
alanyt egyenként vizsgálnánk. 
A módszer első részletes ismertetése DORFMAN 
nevéhez fűződik. A második világháború idején ko-
moly gondot jelentett az Egyesült Államok hadse-
rege számára a nemi úton terjedő betegségek (első-
sorban a szifilisz és a gonorrhea) miatt a katonák 
között előforduló időleges vagy tartós szolgálatkép-
telenség. Ennek elkerülésére a Közegészségügyi 
Szolgálat (US Public Health Service) és a Sorozási 
(Hadkiegészítési) Bizottság (Selective Service 
System) szifiliszszűrési programot indított a bevo-
nulás előtt állók között. A szifilisz prevalenciája az 
egyes államok, ill. rasszok között is nagy eltérése-
ket mutatott, de általában 10% alatt, sok esetben 
1–2% körül maradt. Az annak idején a szifilisz 
diagnosztizálására használt Wassermann-tesztről 
ismert volt annak kiváló szenzitivitása, amely 

DORFMAN szerint pozitív reakciót nagy hígítás 
mellett is biztosan ad, ennek alapján javasolta a 
minták csoportosított tesztelését.
A közlemény nyomán kapta nevét a Dorfman-
módszer, amely abban áll, hogy a mintákat M elem-
számú csoportokban teszteljük, és ha a teszt ne-
gatív, akkor mind az M számú alanyt negatívnak 
tekintjük, ha a teszt eredménye pozitív, akkor az 
M számú mintát egyenként megvizsgáljuk. Világos, 
hogy egy negatív csoport esetében M teszt helyett 
1 teszttel döntünk M számú alany státuszáról, 
azaz megtakarítunk M–1 tesztet, a pozitív M-esek 
esetében azonban eggyel több (M helyett M+1) 
tesztet végzünk. Kis prevalencia esetén a megta-
karítások dominálnak, így a Dorfman-módszer a 
szűrést költséghatékonnyá teszi. Az elérhető meg-
takarítás a betegség prevalenciája mellett attól 
is függ, hogy mekkora csoportokat képezünk. Az 
optimális csoportméretet a várt prevalenciához 
kell igazítanunk: minél kisebb prevalenciára számí-
tunk, annál nagyobb csoportokkal érdemes dolgoz-
nunk (1. táblázat).
A csoportos tesztelés terjedésének nagy lökést 
adott az AIDS megjelenése az 1980-as években, 
különösen, amikor világossá vált, hogy a betegség 
egyik lehetséges átviteli útja a véradás. Ekkor 
vált szükségessé a véradók tömeges szűrése HIV-
fertőzöttségre. A vizsgálat nem volt olcsó, és – leg-
alábbis a fejlett országokban – a prevalencia kicsi 
volt, így kínálkozott a csoportos tesztelés. Szomorú 
adalék: egyes fejlődő országokban a módszert kény-
telenek voltak úgy módosítani, hogy a pozitív cso-
portokban az alanyokat nem vizsgálták meg egyen-
ként, hanem mindegyikük vérét kidobták – olcsóbb 
volt újabb véradókat toborozni, mint M számú 
drága tesztet elvégezni. A kockázat csökkentésére 
további lehetőségként kínálkozott, hogy a sejtes 
elemeket tartalmazó vérkészítményeket a kis HIV-
prevalenciát mutató populáció donorjaitól nyert 

Jelen közlemény a szerzőktől a Magyar Állatorvosok Lapja 2021 júniusi 
számában (MÁL 143.(6) 367-381.) megjelent dolgozat rövidített és sertés-
betegségekre összpontosító másodközlése.
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vérből állították elő, míg a nagyobb prevalenciával 
rendelkező populáció – akik egyébként többségben 
voltak – donorjainak véréből kizárólag plazmaké-
szítményeket gyártottak, ugyanis ezeknél a HIV-
vírust sikeresen inaktiválni lehetett.
Ma már az orvosi-állatorvosi területen kiterjed-
ten alkalmazzák az egyesített minták vizsgálatát. 
A csoportos tesztelés azonban más területeken 
is – pl. élelmiszeripari termékek és alapanyagok, 
takarmány, vetőmag GMO-mentességének vizsgá-
lata - előnyösen alkalmazható.

vizsgálattÍPusok és móDszerek
A vizsgálat célja szerint a következő fő típusokat 
különböztethetjük meg:
1.  Szűrés vagy klasszifikáció: minden egyedről meg 

kell mondani, hogy fertőzött (szeropozitív, vírus-
ürítő stb.) vagy nem. Pl. tenyészsüldők PRRS 
mentes vagy fertőzött státuszának megállapítá-
sa, HIV, Hepatitis B és C teszt a véradók között 
a fertőzöttek kiszűrésére stb. 

2.  Prevalenciabecslés: nem kell egyedenként meg-
állapítani a státuszt, csupán arra vagyunk kí-
váncsiak, hogy a szóban forgó állapot a popu-
lációnak mekkora hányadát érinti. Jellemző, ha 
vektorok vizsgálatáról van szó, pl. különböző 
ízeltlábúak tesztelése Afrikai sertéspestis ví-
rusra, ill. kullancsok, kisrágcsálók Borrelia vagy 
vírusos agyvelőgyulladás (Flaviviridae) fertő-
zöttségre.Humán vizsgálatokban gyakran azért 
is alkalmazzák, mert a csoportos tesztelés révén 
biztosítani lehet az anonimitást, amely hiányá-
ban az alanyok esetleg nem járulnának hozzá a 
vizsgálat elvégzéséhez.

1. táblázat optimális csoportméret és várható költsége az egyenkénti 
vizsgálatok költségéhez viszonyítva, a prevalencia függvényében

Prevalencia Optimális csoportméret
Költség (az egyenkénti 

vizsgálatokhoz hasonlítva)

0,1% 32 6%

0,2% 23 9%

0,5% 15 14%

1% 11 20%

2% 8 27%

5% 5 43%

10% 4 59%

3.  Fertőző ágens (vagy ellenanyag) jelenlétének 
megállapítása vagy kizárása egy populáció vagy 
csoport szintjén (csak az a kérdés, hogy pozitív 
vagy negatív a vizsgált populáció vagy csoport, 
sem egyedi státuszra, sem érintettségi hányad-
ra nem keresünk választ, az egyedek nem is 
azonosítottak a mintában). Jellemzően olyan 
elegyminták vizsgálata tartozik ide, amelyekhez 
sok alany különböző mértékben járul hozzá, pl. 
talajvíz vagy telep szennyvízének vizsgálata 
Salmonella-ra stb. Szintén ide sorolható a ki-
sebb állatcsoportok (ketrec, karám) vizsgálatára 
szolgáló módszerek, pl. a rágóköteles mintavétel, 
amikor még az sem biztos, hogy a vizsgált cso-
port minden állata hozzájárul a mintához, és akik 
igen, azok is jó eséllyel különböző mértékben. A 
szopósmalacok herélése és farokkurtítása során 
az adott alkalommal beavatkozáson átesett ösz-
szes malac szerveiből (here ill. farok) nyert szö-
veti váladékot elegymintaként (processing fluid) 
vizsgálják PRSSV-re. 

A csoportos tesztelés feltétele, hogy a diagnosz-
tikai eljárás olyan érzékeny legyen, hogy ha a 
csoportban csak egyetlen pozitív alany van, akkor 
is pozitívnak mutassa a csoportot. Ezért az eljárás 
érzékenysége korlátozza a maximális csoportmére-
tet. Tapasztalatok szerint még a jelenleg legérzé-
kenyebbnek tartott PCR-vizsgálatokra is érvényes, 
hogy a csoportméret nem növelhető korlátlanul.
Ritka betegségnél egyedi teszteléssel még nagy 
specificitás mellett is sok lesz a fals pozitív (lásd 
fals pozitív paradoxon). Tegyük fel például, hogy 
10000 állatot vizsgálunk 0,1%-os prevalencia, 98%-



 A VILÁG ELSŐSZÁMÚ FERTŐTLENÍTŐSZERE

VIROCID

No.1 

BIZONYÍTOTTAN HATÉKONY AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS ELLEN! 

WWW.SERTESPESTIS.HU

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis

www.sertespestis.hu

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis

www.sertespestis.hu

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis

www.sertespestis.hu

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis
www.sertespestis.hu



 A VILÁG ELSŐSZÁMÚ FERTŐTLENÍTŐSZERE

VIROCID

No.1 

BIZONYÍTOTTAN HATÉKONY AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS ELLEN! 

WWW.SERTESPESTIS.HU

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis

www.sertespestis.hu

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis

www.sertespestis.hu

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis

www.sertespestis.hu

Járványvédelmi kézikönyv 

Sertéstartóknak

Afrikai sertéspestis
www.sertespestis.hu



16

os szenzitivitás és specificitás mellett. Ekkor az 
egyedi mintákból várhatóan 200 lesz fals pozitív 
(10 valós pozitív mellett!). Ötvenes elegyminták-
kal dolgozva a 200 elegy közül várható értékben 
10 lesz pozitív, és ezt az 2000 egyedet egyenként 
tesztelve mindössze 40 fals pozitív várható. A cso-
portos vizsgálat előnye tehát az egyedi teszteléssel 
szemben az is, hogy kevesebb fals pozitív ered-
ményre kell számítanunk. 

a gyakorlatbaN HaszNált 
csoPortos vizsgálatok
A következőkben a sertés egyes fertőző betegségei 
(ill. a parazitózisok körébe tartozó Trichinellosis) 
diagnosztikájából mutatunk be példákat az elegy-
mintákra és azok vizsgálati módszereire.

Rágókötélminták (szájüregi váladék) 
A sertés szájüregi váladék minták diagnosztikai 
célú használatáról (fertőzöttség megállapítása/ki-
zárása) az első részletes áttekintést PRICKETT és 
ZIMMERMANN adta közre 2010-ben. A szájüregi 
váladék nem azonos a nyállal. Kétségkívül a leg-
nagyobb mennyiségű komponense a nyálmirigyek 
váladéka, de ezenkívül nyálkahártya- és kapilláris-
eredetű folyadékot is magában foglal. A szájüregi 
váladék alkalmas minta számos vírus (pl. ragadós 
száj- és körömfájás, klasszikus sertéspestis, PRRS) 
direkt kimutatására PCR-vizsgálattal, ugyanakkor 
ellenanyagok vizsgálatára is alkalmas lehet, a 
szérummintákra fejlesztett ELISA-tesztek némi 
metodikai módosításával [18], ill. külön nyálminták 
vizsgálatára is forgalomban vannak már kit-ek. A 
szájüregi váladékban nyálkahártya-eredetű IgA a 
domináns immunglobulin típus, de IgG is bizton-
ságosan kimutatható mennyiségben van jelen (az 
ELISA-tesztek döntő részben IgG-specifikusak). 
PRICKETT és mtsai mesterséges PRRSV-2 fer-
tőzést követően vizsgálták 4, 8 és 12 hetes korú 
malacokban egyedi szérum, szájüregi tampon, va-
lamint csoportos rágókötélminta használhatóságát 
PRRS-vírus (valós idejű PCR, qRT-PCR) ill. ellen-
anyagainak (ELISA) kimutatására. A fertőzést 
követő 5 héten át az egyedi szérum- és a csopor-
tos rágókötélminták közel egyforma gyakoriság-
gal adtak pozitív eredményt, a szájüregi tampon 
ezzel szemben nem bizonyult alkalmas mintának a 

PCR-vizsgálatban. A rágókötélmintákban követke-
zetesen kisebb PRRSV RNS-kópiaszámot mértek, 
mint a szérumban. A rágókötélmintákból történt 
PCR diagnosztikai szenzitivitása a szérum PCR-
hez viszonyítva 88–89% a specificitás 100% volt. A 
szájüregi folyadékból végzett ellenanyag ELISA-
vizsgálatok ebben a tanulmányban nem adtak 
értékelhető eredményt. Ugyanez a munkacsoport 
három PRRS-fertőzött sertésállományban mérte 
fel a PRRSV és a PCV-2 (porcine circovirus 2, 2-es 
típusú sertéscirkovírus) kimutatásának lehetősé-
geit rágókötélmintákból. Mindhárom telep 1–1 is-
tállójában 6 kutricából (20–30 sertés/kutrica) gyűj-
töttek rágókötél- (kutricánként és alkalmanként 
egy minta) valamint vérmintákat (kutricánként és 
alkalmanként 5 minta), betelepítéskor 3 hetesen, 
majd 5, 8, 12 és 16 hetes korban. Egyebek mellett 
PRRSV qRT-PCR-t végeztek párhuzamosan a rá-
gókötél- és szérummintákból. 
Ez a vizsgálat a kétféle mintában, kvalitatív (pozi-
tív/negatív) értékelés mellett kutrica szinten 77% 
egyezést mutatott. Amikor eltérő eredményt kap-
tak, akkor a szérummintákban találtak pozitívat, 
a rágókötél-mintákban nem. A PRRS vírusa 3–8 
hétig, a PCV-2 több, mint 8 hétig volt kimutatható 
a szájűri folyadékban. 
Egy másik vizsgálatban kereskedelmi forgalomban 
elérhető, PRRSV szérum ellenanyagok kimuta-
tására szolgáló ELISA-tesztet (HerdChek PRRS 
X3; IDEXX Laboratories, Westbrook, MN, USA) 
validáltak rágókötélminták vizsgálatára, azaz száj-
űri folyadékban levő PRRSV-ellenanyagok kimuta-
tására. Sertéstelepekről (241 pozitív és 283 negatív 
minta) valamint ráfertőzési kísérletekből (PRRSV-
2; 251 pozitív és 84 negatív minta) származó mintá-
kat vizsgáltak. A teszt diagnosztikai érzékenysége 
94,7%-nak (95%-os CI: 92,4–96,5%), specificitása 
100%-nak (95%-os CI: 99,0–100,0%) bizonyult. A 
szájűri folyadékban az anti-PRRSV IgG akár 126 
napig is kimutatható volt.
Felmerült, hogy a kötél anyaga is befolyásolhatja 
a méréseket. DECORTE és mtsai 6 különböző 
anyagú kötelet vizsgáltak. A víztaszító polipropi-
lén és polietilén műszálas kötelek alkalmatlannak 
bizonyultak, mert nem abszorbeáltak elegendő 
szájüregi váladékot. A poliészter és poliamid mű-
szálas, valamint a természetes anyagú pamut és 



17

kenderkötél elegendő mennyiségű folyadékot vett 
fel. Bár szignifikáns különbség nem mutatkozott, 
legnagyobb mennyiségben a pamutkötélből nyert 
folyadékban mértek IgG-t. Mind az élővírusos vak-
cinázás (Porcilis PRRS, MSD) után 28 nappal, mind 
pedig a PRRSV-1 prototípus Lelystad-törzzsel vég-
zett ráfertőzést követően 14 és 28 nappal anti-
PRRSV ellenanyagot mutattak ki minden rágókötél 
mintában két kereskedelmi forgalomban kapható 
ELISA-teszttel (HerdChek PRRS X3 és PRRS OF; 
IDEXX Laboratories, Westbrook, MN, USA).

Szöveti váladék (Processing fluid)
Az úgynevezett processing fluid (későbbiekben PF) 
azaz szöveti váladék élő sertésekből jellemzően a 
malacok herélése és farokkurtítása során keletke-
zik. A mintákat akár almonként, akár termenként 
egy zacskóba gyűjtik, majd az ezekből kiszivárgó 
folyadékot használják fel diagnosztikai vizsgálatok-
ra. A PF-re alapozott vizsgálat a tenyésztelepeken 
megbízható, költséghatékony módszernek bizonyult 
a PRRS elleni védekezés és mentesítés során az 
alacsony prevalenciájú esetekben. A szöveti váladék, 
mint elegyminta, fertőzöttség megállapítására/kizá-
rására, ill. prevalencia becslésre alkalmas.
LOPEZ és mtsai 2018-ban számoltak be PF-minták 
PRRS qRT-PCR-vizsgálatáról, amelyet ötösével 
egyesített, alkalmanként 30 sertésből gyűjtött 
szérumminta vizsgálatával hasonlítottak össze. 
Négy PRRS-fertőzött állományban 12 mintavételt 
végeztek különböző időpontokban, fél éven belül 
a legutóbbi klinikai megbetegedéshez képest. Egy-
egy PF-minta 174–650 (medián: 256), 3–5 napos 
malacból származott. A PF-mintákból nagyobb 
biztonsággal tudták detektálni a PRRSV-t (10/12, 
83% pozitív minta) mint az egyesített szérumokból 
(11/72, 15% pozitív minta), egyszerűen azért, mert 
a PF-mintákban sokkal több állat volt reprezentál-
va. Összességében a szopósmalac-állomány PRRS-
fertőzöttségének diagnosztizálására a PF-minta 
sokkal hatékonyabbnak és olcsóbbnak bizonyult a 
rutinszerűen használt szűrésnél (30 szérum 5-ös 
csoportokban). Ez a munkacsoport 2019-ben a 
negatív PF-minták hígító hatását tanulmányozta. 
Almonként gyűjtöttek PF mintákat, a PRRS PCR-
pozitív almokat egyedileg tesztelték szérum min-
tákból és az egy pozitív egyedet mutató almok PF-
mintáit hígították PRRS-mentes állományból szár-
mazó almok PF-mintáival. Egyetlen vírusürítő állat 

miatt pozitív PF-et 780 malacból származó negatív 
PF-mintával hígítva 61%-os valószínűséggel, míg 
400 malacból gyűjtött negatív mintával hígítva 90%-
os valószínűséggel mutatható ki a PRRSV RNS. 
100%-os kimutatási valószínűséget 352 negatív állat 
mintájával történő hígításkor állapítottak meg.

Izomszövet-elegyminta
Sertésekből vágás után vett izomszövet-elegymin-
tát a Trichinella-lárvák kimutatására használják, 
évtizedek óta változatlanul alkalmazott módszer-
rel. A betegség közegészségügyi jelentősége miatt 
a vizsgálati módszert jogszabály írja le. Általános 
ismertsége okán további részletezésétől eltekin-
tünk, csupán megjegyezzük, hogy a vizsgálat célja 
a klasszifikáció, vagyis a fertőzött egyedek meg-
találása. A csoportos minták kiváló lehetőséget 
kínálnak nagylétszámú állatállományok fertőző 
betegségekre történő szűrésére, monitorozására. 
A mintavételezésnél és tesztelésnél egyaránt je-
lentkező költséghatékonyság mellett figyelemre 
méltó előnyük, hogy ha a diagnosztikai teszt 
specificitásánál kisebb a betegség prevalenciája, 
az egyedi vizsgálatokhoz képest kevesebb a fals 
pozitív eredmény. A kisebb érzékenységet pedig 
ellensúlyozhatja az, hogy a csoportos mintavéte-
lek (pl. rágókötél, szöveti váladék) általában jóval 
nagyobb egyedszámot reprezentálnak sokkal keve-
sebb munka ráfordítással, mint az egyedi mintavé-
telek. Csoportos minták vizsgálatából egyszerűen 
végezhető egyedi prevalenciabecslés, de tekintetbe 
kell venni, hogy a gyakorlatban ritkán sikerül vé-
letlenszerű mintavétel, ezért – ha szükséges a pon-
tosabb prevalenciabecslés – indokolt a megkívánt 
pontossághoz szükséges számú pozitív csoportot 
egyedenként is tesztelni.
A téma iránt érdeklődő olvasó részletes leírást 
talál a csoportos minták vizsgálatának statisztikai 
értékeléséről, valamint más gazdasági haszonál-
latokban alkalmazható elegymintákról a Magyar 
Állatorvosok Lapja 2021 júniusi 143.(6). 367-381. 
számában. Ugyanitt megtekinthetők jelen dolgozat 
irodalmi hivatkozásai is.

SIPOS ROLAND1, FÖLDI JÓZSEF2, REICZIGEL JENŐ3

1. Bonafarm csoport - sipos.roland7@gmail.com
2. Euvet Állategészségügyi Szolgáltató Bt.
    euvet.bt@gmail.com
3. Állatorvostudományi Egyetem Biomatematikai és
   Számítástechnikai Tanszék, reiczigel.jeno@gmail.com
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1.) A MASETA megállapítja, hogy
a.  az ESVAC jelentések alapján Magyarország az 

egységnyi állati termékre vetített antibiotikum-
felhasználás (mg/PCU) tekintetében hosszú évek 
óta az 3-5. legrosszabb az EU-ban (ábra). 

b.  miközben az EU átlagában 2011 és 2018 között 
34% csökkenés volt megfigyelhető az antibioti-
kum-értékesítésben, Magyarországon a csökke-
nés 6,2%.

c.  Magyarország nagyon rosszul áll a humán gyógy-
ászat céljára kritikusan fontos, de állatgyógy-
ászatban is használatos hatóanyagok alkalmazá-
sa területén: colistinből az EU-átlag háromszoro-
sa, fluorokinolonokból az EU-átlag négyszerese, 
3. és 4. generációs cefalosporinokból az EU-átlag 
2,5-szerese a hazai állatgyógyászati eladás. 

d.  Magyarországon az EU-átlagnál jelentősen na-
gyobb részt képviselnek a gyógypremixek (ta-
karmányba kevert gyógyszerek): 43% szemben 
a 26,9%-kal. A csoportos kezelésre használt 
gyógyszerformákat nyilvánvalóan a sertés- és 
baromfiállományokban használják, tehát a csök-
kentésre irányuló tennivaló elsősorban ebben a 
két ágazatban van.

2.)  A MASETA megállapítja, hogy gyakorlatilag 
nincs állatfajokra vetített hazai nyilvántartás a 
felhasználásról. 

a maseta állásfoglalása az aNtimikrobiális 
reziszteNcia (amr) és az aNtibiotikum-felHaszNálás 
csökkeNtése a Hazai sertéstartásbaN témákbaN

3.) A MASETA véleménye szerint
a.)  A magas antibiotikum-felhasználás okai, hogy
i.  a támogatási rendszer miatt szinte ingyen lehet 

antibiotikumokhoz jutni (148/2007. (XII.8.) FVM 
rendelet C001 melléklet), 

ii.  a felhasználásról nincs központi nyilvántartás, 
így a telepek gyógyszerfelhasználása, beleértve az 
antibiotikumokat, nem összehasonlítható.
iii.  a nagymértékű antibiotikum-felhasználás egy-

szerű és olcsó módja a tartási, takarmányozási 
anomáliák, hiányosságok elfedésének.

b.)  A sertéstelepeken a legnagyobb antibiotikum-
felhasználást az egyes korcsoportok technoló-
gia szerinti áthelyezése (választás, hizlaldába 
telepítés) során használt takarmányba kevert 
készítmények adják. 

c.)  A sertéstelepek jelentős részén nincs rendszeres 
diagnosztikai vizsgálat, helyszíni vagy intéze-
ti boncolás, rendszeres laboratóriumi elemzés. 
Nem, vagy nagyon korlátozottan áll rendelke-
zésre a gyakori betegségekben (PRDC, hasme-
nések) szerepet játszó kórokozó baktériumok 
antibiotikum-érzékenységi térképe. 

4.)  A MASETA üdvözli, hogy az Európai Unió 
döntéshozói 2022. január 28-tól kötelező ér-
vénnyel alkalmazandó rendeletet fogadtak el 
az állattartásban az antibiotikum-felhasználás 
csökkentése, a felelős antibiotikum-használat 
elősegítése érdekében [Az Európai Parlament 
és a Tanács 2019/6, valamint 2019/4 rendelete 
(2018.december 11)].
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5.)  A MASETA támogat minden olyan jogszabályi 
változtatást, amely az antibiotikum-használat 
csökkentését elősegíti. Különösen ide tartoznak 
pl. 

a.  a támogatási rendszer megváltoztatása: (i) an-
tibiotikum-tartalmú készítmények ne tartozza-
nak a támogatás hatálya alá; (ii) laboratóriumi 
diagnosztikai vizsgálatokra, különösen a rezisz-
tenciavizsgálatokra szélesebb körű támogatást 
kapjanak a haszonállattartók

b.  az antibiotikummentesen nevelt sertés és ser-
tésállomány fogalmának meghatározása, ehhez 
kapcsolódó támogatási rendszer bevezetése

Fenti célok megvalósítása érdekében a MASETA 
szakembergárdája az alábbi területeken kínálja 
szaktudását, programjait, termelési tapasztalatait 
valamennyi, a sertéságazatban dolgozó, az ágazat 
sikeres működésében érdekelt szereplőnek: ható-
ságnak, termelői érdekképviseleti, sertéstenyésztői 
szervezeteknek, takarmány-előállítóknak, állat-
gyógyászati készítmények forgalmazóinak, képzési 
és továbbképzési intézménynek és természetesen a 
sertéstartóknak.

1. Adatfeldolgozás, adatelemzés
•  tanácsadás a telepi szintű antibiotikum-felhasz-

nálás nyilvántartására szolgáló központi adatbá-
zis létrehozására és üzemeltetésére

•  antibiotikum-felhasználás egységes és telepek 
összehasonlítását lehetővé tevő paramétereinek 
megállapítása

•  antibiotikum-felhasználáshoz kapcsolódó intézke-
dési határértékek megállapítása

2. Képzés, kommunikáció
A MASETA üdvözli, hogy a készülő jogszabály a 
nagylétszámú sertéstelepek állatorvosai részére az 
antibiotikum-felírási joghoz előzetes és 5 évenként 
megújítandó továbbképzést és képesítést ír elő.
A MASETA szerint a program megvalósulásának 
előfeltétele, hogy az ágazatban dolgozó minden 
alkalmazott, tulajdonos, telepvezető, részlegveze-
tő rendelkezésére álljon saját alapképzettségének 
megfelelő ismeretanyag. Ehhez a jogi, állategész-
ségügyi, gazdaságossági szempontok ismerete és 
azok terjesztése elsődlegesen fontos. 

DR. NEMES IMRE
MSTSZ SZAKMAI IGAZGATÓ

MASETA ELNÖK
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A „hajtatott” igénybevételhez speciális tápanyagel-
látásra van szükség. A szaporodás egyes szakaszai 
egymással szorosan összefüggenek: kocasüldők fel-
nevelése és tenyésztésbe vétele, a vemhesség sza-
kaszai, vemhesség-szoptatás átmenet, szoptatás, 
választás és újra vemhesítés közötti idő. Mindegyik 
szakasznak más a tápanyagigénye, és ha bármelyi-
ket elhibázzuk, ez a hiba kihat a többi szakaszra 
is. Összegezve: a koca egész életére szóló takarmá-
nyozási stratégiára (lifetime strategy) van szükség.
Alulértékelt probléma a „second litter drop 
sydrome” (visszaesés a második fialásnál, „máso-
dik alom szindróma”). Korábban megszoktuk, hogy 
a fialási sorszámok előrehaladtával egyre nagyobb 
lesz a fialási átlag, így már a második fialás szüle-
tési almai is népesebbek, mint az elsőé. A szindró-
mánál viszont a második fialás átlaga kisebb, vagy 
egyenlő az első fialással.
Az erre vonatkozó saját tapasztalataim és az iro-
dalmi adatok szerint ez a szindróma a kocák 40-60 
százalékára jellemző. Különös jelentőségű tény, 
hogy ezek a kocák további fialásaiknál is mérsékel-
ten teljesítenek.
A második alom szindróma csak az egyik nega-
tívum a másodszor fialt kocáknál. Gyakori az is, 
hogy a leválasztás után nem is ivarzanak, ivar-
zanak, de azt követően visszaivarzanak, de az is, 
hogy újra kevés malacot fialnak.

Elvárásaink a kocasüldővel szemben:
•  minél korábban érje el az ivar-, illetve tenyész-

érettséget,
•  már az első fialásnál a többször fialt kocákhoz 

hasonló születési alomlétszámot produkáljon,
• nevelje fel malacait (szoptatás),
•  a szoptatás befejeztével néhány nap után újra 

ivarzást mutasson és vemhesüljön,
•  legalább 4-5 fialást teljesítsen, megfelelő születé-

si alomlétszámmal.

másoDik alom sziNDróma

A magyarországi telepek általában saját maguk 
állítják elő kocasüldőiket, így ennek minden terhe 
a telepre hárul. Az ivarérettséget, vagyis az első, 
ovulációval járó ivarzást a ma használatos modern 
sertésfajták kb. hat hónapos életkorban érik el. Az 
ivarérettség elérése után az állatok ciklusosan, 21 
naponként ivarzanak, és 8 hónapos életkoruk körül 
elérik a tenyészérettséget.

A tenyészérettség kritériumai:
• 7-8 hónapos életkor,
• 130-150 kg-os testsúly,
• 15-20 mm-es hátszalonna-vastagság,
•  ciklusban bekövetkező ivarzások száma (szexuá-

lis életkor): három.

Az ivarérettségi életkort több tényező befolyásolja:
• genetika,
• tartás,
• szezonalitás,
• egészségi állapot,
• takarmányozás,
• stimuláció.

geNetika

A pubertás életkora genetikailag kódolt, de az 
egyéb befolyásoló tényezők alaposan befolyásolhat-
ják ezt a kódolt információt.

tartás

Legelőnyösebb a maximum 12-es csoportlétszám 
és az egyedenkénti 2-3 négyzetméteres alapterü-
let. A zsúfoltság hátrányosan hat az ivarérettség 
elérésére.

szezoN

A nyári hónapokban később következik be az ivar-
érettség.

Mit várunk ma a kocáktól? Szinte szünet nélkül fialjanak sok malacot, nevel-
jék fel azokat (rövid szoptatással), a választás után néhány napon belül újra 
vemhesüljenek és legalább hat ilyen ciklust teljesítsenek.
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egészségi állaPot

A malacoknak megszületésük után azonnal (24 
órán belül) megfelelő mennyiségű kolosztrumhoz 
kell jutniuk, meg kell kapniuk a vaspótlást és a 
megfelelő vakcinákat.

takarmáNyozás

A megfelelő tápanyagellátás egyik célja az ivar-
érettség mihamarabbi elérése, vagyis az ivarszer-
vek (petefészek, méh, petevezető) gyors kifejlődése, 
ezáltal a ciklusos ivari működés beindulása. Minél 
intenzívebb ebben az időszakban a tápanyagellá-
tás, annál gyorsabban érik el az állatok az ivar-
érettséget. Bizonyos kor felett (4-től 8 hónapig) 
inkább adagoltan történjen a takarmányozás, mivel 
a túlzott „hízlalás” hátrányosan hat a későbbi fia-
lásra (nehézellés), illetve a szoptatás alatti takar-
mányfelvételre. A „visszafogott” takarmányozás-
sal hagyunk időt a kocasüldőknek a növekedésre 
és az ivarérésre. Ha siettetjük az állatok növekedé-
sét, azok testmérete eléri ugyan a kívánatos mér-
téket, de az ivarszervek nem követik ezt a gyors 
változást.
Egyesek szerint a kocasüldők testének fehérjerak-
tárai sokkal nagyobb hatással vannak az ivarérés-
re, mint a zsírdepók. Utóbbiak inkább a szoptatás 
alatt jönnek majd jól a szoptató kocának, és meg-
könnyítik az újravemhesülést. 
A visszafogottan nevelt állatok a vemhesség alatt 
nem híznak el úgy, mint korlátlanul táplált társaik. 
A szoptatás végére pedig jóval kisebb a súlyveszte-
ségük, mint az ad libitum etetett társaiké.

stimuláció

A rendszeres kankontaktus a legtermészetesebb 
ivarzásstimulálás. A kocasüldőket 20 és 24 hetes 
életkoruk között kell stimulálni.

Összefoglalva:
•  A kocasüldőket időben vegyük ki a hízók közül, és 

szelektáljuk őket: fenotípus alapján a legkiválóbb 
egyedek kiválogatása (csecsszám, lábszerkezet 
stb.). Ettől az időponttól kezdve speciális kocasül-
dő-nevelő tápot alkalmazzunk.

•  Zsúfoltságmentes, tiszta levegőjű, világos istállót 
biztosítsunk nekik.

•  A kiválasztás után adagolt takarmányozás, spe-
ciális kocasüldő-nevelő táppal: 14-18% emészthető 
fehérje, 0,9-1,1% lizin, 12-13 M/DE/kg.

•  A hátszalonna-vastagság legyen 18-20 mm a 
tenyésztésbe vételkor.

vemHesség alatti takarmáNyozás

Amikor a kocasüldők vemhesültek, útjuk össze-
fonódik a már többször ellett kocákéval. A kocák 
vemhesség alatti takarmányozását három ciklus 
szerint ajánlott végezni: korai (1-28. napig), közép-
ső (29-84. napig) és késői (85-115. napig). A vem-
hesség előrehaladtával az állatok táplálóanyag-igé-
nye nő, különös tekintettel az ásványi anyagokra, 
nyomelemekre és vitaminokra. Ajánlott napi takar-
mányadagok a vemhesség különböző szakaszaiban: 
korai és középső; 2,4 kg, késői; 2,6 kg.
A kocasüldők vemhesítés utáni túlzott takarmá-
nyozása negatívan hat a megszületendő malacok 
számára (korai embrióelhalás). A vemhesített koca-
süldők napi adagja a vemhesség első 3-4 hetében 
ne legyen több, mint 2-2,2 kg jó minőségű vemhes 
kocatápból. Az „idősebb” kocáknál éppen fordított a 
helyzet. Mivel nehezebben regenerálódnak és több 
súlyt veszítenek, a vemhesség első szakaszában a 
magasabb szintű takarmányozás hasznos lehet. A 
legtöbb szakember a kocák kondíció szerinti takar-
mányozását javasolja ebben az időszakban.
A vemhesség középső szakasza - bár más szem-
pontból -, ugyanolyan fontos, mint az első, ugyanis 
a fejlődő magzatok elsődleges és másodlagos izom-
rostjainak kialakulása erre a szakaszra esik. A 
vemhesség utolsó pár hetében felgyorsulnak az ese-
mények a koca szervezetében, úgy a vehem, mint a 
tejmirigyek állománya jelentősen megnő. Az utolsó 
4-6 hétben a vehem mérete a háromszorosára nő, 
míg a csecsekben előforduló fehérjék mennyisége a 
27-szeresére. Ezek a számok olyan megdöbbentőek, 
hogy reflexszerűen arra gondolunk, a takarmány-
adag jelentős növelése elkerülhetetlen.
Vannak olyan telepek, ahol a vemhesség 90. és 110. 
napja között a vemhes kocatápot leváltják szopta-
tó kocatápra, remélve, hogy ennek eredményeként 
nagyobb lesz a születési alomsúly. Ez a módszer 
hasznos lehet az olyan kocák esetében, melyek 
nem tudták „összeszedni” magukat a vemhesség 
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során, és negatív kondícióval vágnak neki a vem-
hesség utolsó pár hetének. A többi koca esetében 
viszont inkább hátrányos az ilyen jellegű fialásra 
felkészítés.
A vemhesség alatti takarmányozás célja a könnyen 
mobilizálható testtartalékok felhalmozása zsírszö-
vet formájában, annak érdekében, hogy a laktáció 
alatti takarmányozási deficitet könnyen ki lehes-
sen egyenlíteni. Ezt a „felhalmozást” azonban nem 
szabad túlzásba vinni, mert a kövér koca nehezen 
fial és a szoptatás alatt kevesebbet eszik.
Nálunk még nem terjedt ez az ún. „tranzíciós” 
takarmányozás, amely biztosítja a vemhesség és 
a szoptatás közötti átmenetet. Az ellés előtt 6-8 
nappal a vemhes kocatápnál egy kissé magasabb 
beltartalmú, de jóval magasabb ásványi anyag, 
nyomelem, vitamin (antioxidánsok, májvédő anya-
gok), illetve rostszintekkel rendelkező tápot kell 
etetni, egészen az ellést követő 4-5. napig, amikor 
át lehet térni a szoptató kocatápra.
Ebben az időszakban anionsók alkalmazásával 
elérhető, hogy a koca az ellés körüli időszakban 
nagy mennyiségű kalciumot mobilizáljon a csontok-
ban lévő tartalékokból, miközben az exogén kalci-
um bélben történő felszívódása is javul. Emellett az 
anionok révén csökken a vizelet pH-ja is, ami segít 
megakadályozni a húgyúti fertőzések kialakulását 
(MMA, PPDS, ld. A Sertés 2014.2).
A magas, jól emészthető rosttartalom megelőzi az 
ellés körül kialakuló obstipációt. Az ellés előtt adott 
omega-3 zsírsavak, az E-vitamin és a közepes szén-
láncú zsírsavak növelik a megszülető malacok vita-
litását. Nem csak a beltartalom fontos ebben az 
időszakban, hanem az adagolás is. Az ellést köve-
tően a kocának rendkívül jó étvággyal kell rendel-
keznie, és ezt az ellés körüli óvatos és visszafogott 
takarmányozással lehet elérni.

a szoPtatás, a választás és a következő 
termékeNyÍtés

A szoptatás során törekedni kell arra, hogy a kocák 
a lehető legkevesebbet veszítsenek testtömegükből. 
Ezt egyrészt a megfelelő beltartalmú kocatáppal, 
másrészt a naponta megetetett mennyiséggel lehet 
szabályozni. Példa néhány beltartalmi értékre: 
emészthető energia; 13,4 MJ, nyersfehérje; 16,5%, 
lizin; 1,0%.

A laktáció alatt maximum 10 kg testsúly-veszteség 
engedhető meg. A szoptatás alatti tápanyagellátás 
hatással van:
• a kocák választáskori testtömegére,
• a szoptatott malacok tömeggyarapodására,
•  a kocák következő ciklusbeli termékenyítőképes-

ségére,
• az ovuláló tüszők számára,
• a korai embrióelhalásra,
•  a koca következő vemhessége alatti teljesítmé-

nyére (élve született malacok száma, születési 
súly stb.),

• a választás utáni ivarzás időpontjára.

A nagy teljesítményű állományokban gyakorlattá 
vált, hogy az elapasztás érdekében a választás nap-
ján csak csökkentik a koca fejadagját, tehát klasz-
szikus értelemben vett koplaltatásról szinte már 
nem is beszélhetünk. Az ivóvíz megvonása tilos! 
A választás utáni napokban a kocák továbbra is a 
szoptató tápot kapják, egészen a termékenyítésig. 

HogyaN leHet elérNi 
a miNél Nagyobb táPaNyagfelvételt?
•  napi többszöri etetés (3-5 alkalom), kisebb ada-

gokban,
•  a napi takarmányadag óvatos növelése (0,5 kg-

onként) a szoptatás kb. 7. napjáig, majd ad libi-
tum,

•  koncentráltabb takarmány (a nagyobb mennyi-
ségű zsír adagolása nem annyira a koca testtö-
megére hat, hanem inkább a tej zsírtartalmára).

Látszólag messzire kalandoztam a „second litter 
drop syndrome”-tól, de a főleg takarmányozási és 
menedzselési hibák áttekintése után könnyebb meg-
érteni ezt a szindrómát, illetve annak okait:
• szakszerűtlen felnevelés és tenyésztésbe vétel,
• túl nagy alom az első fialásnál,
• extrém testtömegvesztés az első szoptatás alatt,
• előhasi kocák alkalmazása dajkaként,
•  előhasi kocák emelt szintű takarmányozása a ter-

mékenyítés utáni első hónapban,
• szakszerűtlen takarmányozás a vemhesség alatt,
•  nincs átmenet a vemhességi és szoptatás alatti 

tápanyagellátás között.
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Már korábban említettem, hogy az ebben a szind-
rómában „szenvedő” kocák nagy része későbbi élete 
során sem fog megfelelő szaporodási teljesítményt 
mutatni. Mindez azt jelenti, hogy a szindróma elő-
fordulásának mértéke az adott állományban kiváló 
indikátora és minősítője az ott zajló szaporító mun-
kának. 

Érdemes ezért a telepeken folyamatosan értékelni 
az első és második fialásokat, és ha a szindrómát 
mutató kocák aránya meghaladja a 30%-ot, akkor 
komolyan neki kell látni a szaporító munka vizsgá-
latának.

WEKERLE LÁSZLÓ

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
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HóDmezővásárHely, 2021

Ezúttal ketten kísérték el prof. Wekerle Lászlót a kiállításra, ők vol-
tak a Nagy magyar sertéskönyv illusztrátorai: Szabó Viki és Wekerle 
Fanni. Amellett, hogy több napra belaktak Kiss Gyuriék standján, 
készítettek jónéhány felvételt, melyekből itt látható montázs.
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állatgyógyászat, más felfogásbaN

A probléma az, hogy nemcsak veszélyes állatbetegségekkel kell 
szembenézni a gazdának.

Carlos Pineiro spanyol állatorvos, az „adatbányá-
szattal” foglalkozó Pig Champ Pro Europa ügyveze-
tő igazgatója a Farmer Expó video-konferenciáján 
arról beszélt, hogy a betegségek és az antibiotikum-
használat valós idejű ellenőrzése a sertéstelepeken 
az első lépés a fenntarthatóság felé. 

beszéDes aDatok

„Különböző adatkereső rendszerek léteznek és 
adatok halmaza áll rendelkezésünkre, a kérdés 
az, hogy ezekkel hogyan bánjunk. A probléma az, 
hogy nemcsak állatbetegségekkel (mint például az 
afrikai sertéspestis) kell szembenézni, hanem ott 
vannak a humán betegségek is, mint a Covid-19. 
Ezért napról-napra nehezebb lesz az állattartó 
gazdaságokat meglátogatni. Ebben a helyzetben, 
amikor rengeteg adat áll a rendelkezésünkre, a mi 
cégünknél a precíziós takarmányozással, a digitális 
biológiai biztonsággal és az antibiotikum-használat 
valós idejű ellenőrzésével foglalkozunk behatóan. 
Az egészség fontosságáról nem kell külön szólni, 
annak megőrzése azonban már egy izgalmasabb 
történet. Az egészség nagy hatással van a haté-
konyságra és a gazdasági hatása is mérhető. A 
téma fontosságát mutatja, hogy létezik egy globális 
egészségügyi stratégia a világban.”

Drága PéNzért...

Ha vizsgáljuk a gyógykezelés költségét, akkor 
az derül ki, hogy a tenyésztési fázis különböző 
részeiben nagyon magasak a gyógyszerezési 
költségek. Ha a vakcina ára egy euró és kell 
belőle kettő egyedenként, és ezt hozzáadjuk a 
tenyésztési költségekhez, kiderül, hogy ez bizony 
évi 135 euró kocánként. Az ugye nem kérdés, 
hogy ez mennyire fontos gazdasági szempont-
ból! Vajon kihagyhatjuk-e a számításainkból? 
Megengedhetjük-e magunknak, hogy ne vakci-
názzunk? Nálunk van egy rendszer, ami gyógyírt 
jelent erre a problémára. A mi szoftverünk az 
adatokra, a mesterséges intelligenciára épít a 
sertéstenyésztésben. Minden állat egyedi azo-
nosító kódot kap, és így az egész élete „nyitott 
könyv” lesz a tenyésztő és a végfogyasztó szá-
mára egyaránt. A rendszer maga tartja nyilván 
az egészségügyi ellenőrzések megtörténtét, azok 
gyakoriságát, és az egészségügyi veszélyekre 
is figyelmezteti a telep szakembereit. Így nem 
fordulhat elő félrekezelés és az elhullási (mor-
talitási) ráta is látványosan javítható. A lényeg 
az automatikus monitoring, mégpedig szigorú 
protokoll szerint – hívta fel magyar kollégái fi-
gyelmét a spanyol szakember.
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a sertés szakmai fórumról

Ezt a programunkat egy videókonferenciával kezd-
tük, amelyen Carlos Pineriotól, a spanyol Pig Champ 
Pro Europa ügyvezető igazgatójától hallhattunk 
arról, hogy mennyire fontos a sertéstartó telepeken 
az állatok napi szintű nyomonkövetése, mind az 
egészségi állapotukat tekintve, mind takarmányo-
zásuk szempontjából. Erre ők Spanyolországban 
egy szoftvert használnak, mely valós idejű adato-
kat szolgáltat a telepvezetők számára. Őt követte 
az előadások sorában Dr. Végh Ákos, az Alpha-Vet 
Kft. Állatjóléti és biotechnológiai divíziójának igaz-
gatója, aki a cég által kifejlesztett digitális platfor-
mot, a Doki for Farm-ot ismertette. A szoftver az 
állattartó telepeken folyó állategészségügyi mun-
kát teljes mértékben felöleli, ami új értéket teremt 

a termékvásárlási adatok, készletinformációk, az 
állományadatok, és a termékfelhasználás alapján. 
A telepi állategészségügyi tevékenység teljes körű 
nyomon követése révén egyszerűen és gyorsan 
teszi lehetővé a jogszabályi előírások teljesítését is, 
ez pedig már meg is alapozta a következő előadás 
témáját is, amit Dr Nemes Imre, a Magyarországi 
Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségétől 
tartott. Előadásának témája a 2022-től bevezetésre 
kerülő új jogszabály a sertéstartásban, ami jelentő-
sen visszaszorítja az antibiotikum használatot. Dr. 
Nemes Imre nemcsak előadóként, hanem levezető 
elnökként is szerepelt a konferencián.










